
  

  Jaargang 2 • Week 21 • 22 mei 2013

Leren Gewoon doen 

pag. 6

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Dansende Wonderen

pag. 9

Column Ad 

pag. 15

Tuintrampoline springles 

pag. 26

www.fietsplezierheesch.nl

 FIETSplezier
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
   Tel. 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE

FAuNAlAND - HeescH

Ridderhof 100 - Postbus 212 - 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Iedere maandag 19.00-20.30 uur 
gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch

 FOlDer DeZe weeK

KERMISTERREIN OP PLEIN 1969

HEESWIJK-DINTHER

De Toren  ·  Torenstraat 12  · Heeswijk-Dinther 
 T: 0413-296307  ·  www.de-toren.nl  ·  info@de-toren.nl 

ZA0806 

ZO0906 

MA1006 

DI1106 

YELLOW CLAW

ROCK THA FLOOR
‘S MIDDAGS TORKEST

AFSLUITING KERMIS

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

  ‘S AVONDS DJ JAN SMIT

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

RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

Zapp Kids top 20 in Nistelrode

NIsTeLrODe - Afgelopen dinsdag, 14 mei, zijn er in Nistelrode tv-opnames gemaakt voor het TrOs-program-
ma ZAPP KIDs TOP 20. Het gaat hier om een muziekprogramma met populaire muziek, gemaakt voor en door 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De ochtend was bestemd voor basisschool ’t Maxend en in de middag 
mochten groep 5 en 6 van basisschool de Beekgraaf het programma bijwonen.

Bridges in Bernheze
Bruggen bouwen via ontmoetingen

De stichting ‘Bridges’, opgericht 
in 2005 door ondernemers uit de 
6 kernen, werkt actief aan het 
bouwen van bruggen door elkaar 
te ontmoeten en verkennen, en 
zo ook waardering te krijgen voor 
elkaar. Bridges is niet alleen toe-
gankelijk voor ondernemers uit de 
diverse kernen. Ook particuliere 

ondernemende mensen kunnen 
zich aansluiten. 

Verbinden
Bridges is dus een verbindingsnet-
werk, waar mensen willen leren 
van elkaar en deel willen nemen 
aan de activiteiten die georgani-
seerd worden”. Want elkaar le-

ren kennen doe je onder het eten, 
drinken, theaterbezoeken en an-
dere leuke, interessante en cultu-
rele activiteiten. Zo zijn optredens 
van Karin Bloemen, het rosenberg 
Trio met Laura Fygi en ook de 
Matthäus Passion, naast bedrijfs-
bezoeken aan o.a. Hermes kozij-
nen en discussies over maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, 
met als basis de film van Al Gore 
‘An inconvenient truth’, georga-
niseerd. Nieuwe en vernieuwende 
activiteiten worden besproken en 
natuurlijk is er altijd ‘tijd voor el-
kaar”, aldus johan van Veen, een 
van de oprichters en voorzitter van 
Bridges sedert het begin. 

“en”, zo vervolgt hij: “de missie: 
‘Bridges Bernheze laat mensen in 
een ongedwongen en gemoede-
lijke sfeer kennismaken en banden 
versterken. cultuur en natuur zijn 
uitgangspunt. Daarbij horen ook 
het promoten van culturele voor-
zieningen en versterken van het 
groene imago’, zorgt ook weleens 

voor hoofdbrekers, want het pro-
gramma moet gevarieerd zijn om 
iedereen te ‘zien’, terwijl Bridges 
duidelijk geen concurrentie wil zijn 
van bestaande culturele organisa-
ties als de Pas. Dankzij het geva-
rieerde ledennetwerk, komen we 
altijd weer met iets wat boeit”. 
Het is niet verwonderlijk dat Brid-

ges aardig wat leden kent. Bruggen 
bouwen is immers een Nederlands 
specialisme, of dit nu figuurlijk is of 
letterlijk. Met dat idee in het ach-
terhoofd heeft Bridges de brug bij 
de Kilsdonkse molen gesponsord. 
Overweegt u ook om lid te worden 
van Bridges. Als u zich nu inschrijft 
als lid dan kost het lidmaatschap 
slechts € 125,- (ex BTW) voor het 
lopende jaar, en dan krijgt u 2 toe-
gangskaarten à € 39,50 voor de 
jaarlijkse BBQ bij Natuurtheater de 
Kersouwe, inclusief de voorstelling 
van Wende snijders op vrijdag 14 
juni er gratis bij. Kijk vooral ook 
eens op www.bridgesbernheze.nl 
of bel voor meer informatie met 
0412 653768.

Johan van Veen, voorzitter Foto: Ad Ploegmakers

BerNHeZe – Toen de diverse gemeenten werden samenge-
voegd tot dé gemeente Bernheze, waren ze zeker nog niet 
samengesmolten. De dorpskernen waren samengevoegd, 
maar niet verbonden. Voor een verbinding moet er iets zijn 
als, zien en gezien worden.

‘Bridges is een verbindingsnetwerk, waar 
mensen willen leren van elkaar’

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

www.mooiheesch.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt
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13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle Suppers
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heidi Verwijst
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Wendy van Grunsven
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Licis-vormgeving
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Marcel van der Steen
rian van Schijndel

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

Bezorgklachten
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.

eten, drinken & uitgaan

inSPirAtie OPdOen

Ons wordt vaak gevraagd hoe we 
aan ideeën komen voor weer een 
nieuw brood of gebakje.
Dat kan dicht bij huis zijn, zoals 
het verwerken van de Nederlandse 
aperitiefdrank Arancio in het 
Kroonjuweeltje, maar ook zoeken 
wij het over de grens.

Afgelopen week zijn Ilse en ik 2 dagen naar Boedapest geweest, 
op inspiratietour. Met nog een aantal andere bakkers uit het land. 
We doen tijdens zo’n reis veel ideeën op. Nieuwe producten, 
maar ook uitwisselen van gedachten over organisatie en effectief 
ondernemen.
In Boedapest hebben we enkele bakkerijen bezocht, waarbij het 
bakken van brood en terug naar de basis voor ons interessant was.
We zijn in onze bakkerij volop bezig met het ontwikkelen van 
deze artisanale broodsoorten. Daarover ziet, hoort en proeft u 
binnenkort meer.

De vakanties staan voor de deur, naast lekker ontspannen in het 
buitenland, zijn wij stuk voor stuk altijd bezig met het bezoeken 
van bedrijven en praten met ondernemers.
erg leuk vind ik het altijd en zeer leerzaam om te zien hoe in 
andere culturen bedrijven gerund worden. Zeker in grote steden 
als Londen en Barcelona bijvoorbeeld, daar kan alles. je gaat er 
breed van denken, in alle opzichten. Heel gezond.
We nemen producten mee naar huis en gaan er mee aan de slag.
sommige zijn blijvertjes, andere niet.
een goed voorbeeld van een echt blijvertje is ons Belgisch 
roomboterpuntje.

Mijn ouders waren jaren geleden in België en daar is het idee bij 
mijn vader ontstaan.
Het lekker pittige kruidig Kreta stokbrood is een resultaat van 
uitproberen na een Griekenland vakantie.

Ilse en ik kregen in Boedapest een erg leuk brood aangeboden. 
Het in elkaar verstrengelde brood wat ‘vriendschap’ symboliseert 
wordt in Hongarije veel gegeten met vrienden en familie onder 
elkaar. Dit Hongaars Vriendschapsbrood ziet u binnenkort in onze 
winkels verschijnen.
Niets gezelliger toch, dan samen brood afbreken met een lekker 
dipje of kruidenboter erbij?
We doen het wel op z’n Nederlands natuurlijk.

Wij zien u graag in onze winkels in Heesch en Oss.

Lizzy Lamers-Green

BaKKeriJ
Advertorial

column

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

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

lunch
diner
borrel
terras
feestje

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

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

zie de actuele 
aanbiedingen op 
www.hbfoods.nl 

Diepvries & Versproducten

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

gespecialiseerd in bbq en satévlees 

U combineert het plezier van een 
fietstocht door het lentegroene 
Bernhezer landschap met het ge-
not van een heerlijk drie-gangen 
asperge menu. U start bij één 
van de deelnemende restaurants 
met de fietstocht of met de eerste 
gang: een lekker voorgerecht. Ver-
volgens fietst u verder en geniet 
u van een nieuwe fietstocht die 
speciaal rond het thema asperges 
is uitgezet. De tocht voert langs 
verschillende aspergevelden en u 
bezoekt onderweg het bedrijf van 
één van de hoogwaardige Bernhe-
zer aspergetelers. 

U kunt er ook verse asperges ko-
pen om thuis te bereiden. Als u 
langs het tweede restaurant komt, 
kunt u rustig de tijd nemen voor 
het tussengerecht, dat natuurlijk 
gemaakt is van asperges. Daarna 
fietst u verder totdat u bij het der-
de restaurant aankomt. Het is tijd 

voor het hoofdgerecht, een asper-
geschotel. 

Alle deelnemende bedrijven zijn 
startpunten. Heesch: Bomenpark, 
Vorselweg 3 te Heesch, eetcafe 
‘t Pumpke, raadhuisplein 7 te 
Nistelrode en Aspergeteler rosen-
hart, Middelpad 1 te Nistelrode. 
Heeswijk-Dinther: restaurant Ne-
gen, Mgr. van Oorschotstraat 9 
te Heeswijk-Dinther, Hotel-restau-
rant de Leygraaf, Meerstraat 45a 
te Heeswijk-Dinther en Aspergete-
ler Verkuijlen, Boterweg 2 te Hees-
wijk-Dinther. 

Het is 1 route van ca. 70 km met 
daarin 2 tussenstukken om ze te 
verkorten tot ca. 53 en 40 km met 
daarin 4 restaurants en 2 asperge-
telers. 
U kunt de route via 
www.trv-Bernheze.nl uitprinten of 
ophalen bij de startpunten. 

culinaire Asperge Fietstocht
BerNHeZe - Ook in 2013 geeft TRV-Bernheze, in samenwerking met 
enkele van haar leden, twee Culinaire Asperge Fietstochten uit rond 
het thema asperges. De vereniging nodigt u graag uit voor deze schit-
terende en verrukkelijke fietstochten. Dit kan t/m St. Jansdag, 24 juni. 

VeGHeL - Een Food & Fashion 
Event dat alle zintuigen prikkelt, is 
dat mogelijk? Op het Fioretti Col-
lege in Veghel wel! 

Op woensdagavond 19 juni en op 
donderdagavond 20 juni organi-
seren de derdejaars leerlingen een 
wervelende modeshow. Het thema 
van dit jaar is ‘Films & sterren’. 
Kaartjes kosten € 10,-. Daarvoor 

krijgen de gasten niet alleen een 
wervelende modeshow te zien, 
maar ook een welkomstcocktail 
en een zevengangen Fingerfood 
Diner. Per avond kunnen maar 
60 mensen plaatsnemen in het 
schoolrestaurant, dat voor deze 
gelegenheid helemaal omgetoverd 
wordt. reserveer dus snel door te 
bellen naar 0413-340575. De rode 
loper ligt uit!

Zintuigen-prikkelend 
Food & Fashion Event

www.vorstenbosch-info.nl
iNFoRMEERt, BoEit EN 
iNtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit

Je gaat er BreeD van DenKen, in alle 
oPZiCHten. Heel geZonD.
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column
D’n BlieKer

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

KlieKjeS

In elk dorp had je er wel een paar. Hechte, grote vriendengroepen die 
vanaf hun puberjaren lief en leed deelden. Carnavalswagens bouwen 
in de herfst en winter. Groepen die vanaf de lente gezamenlijk de 
kermissen in de regio bezochten om het in de feesttent op een zuipen 
te zetten. Om daarna de avond in stijl af te sluiten op de boksbal bij de 
botsauto’s of voor het echte werk te kiezen. Een ouderwetse knokpartij 
met de inwoners van het naburige dorp, omdat ze nou eenmaal in het 
naburige dorp woonden. Logisch.

Ik heb er nooit bij gehoord. Ik heb niet zoveel op met kliekjes die 
niets of niemand in hun veilige omgeving toelaten. Het leek me ook 
altijd vrij beangstigend om je groep te laten bepalen hoe je weekend 
in elkaar zat. Als ik geen zin had om naar een bepaalde discotheek of 
kermis te gaan, wilde ik niet de sociale druk van ‘mijn groep’ voelen 
om toch maar een avondje mee te gaan. Een nog langer gezicht 
dan dat ik al heb, kunnen ze best missen op die avond, zo was mijn 
gedachtegang.

Ik hield het graag wat minder overzichtelijk en voorspelbaar. De avond 
begon in de kroeg en ik zag wel wat de avond me bracht. Ik hoefde niet 
zo persé mee in een colonne van Van Driel busjes naar het volgende 
optreden van weer een coverband. Ik wilde niet alweer in een feesttent 
staan waar de scheiding der dorpen duidelijk te zien was. Lappen, bier 
en stiekem loeren naar de buren waren voor mij niet de noodzakelijke 
ingrediënten voor een top zaterdagavond. 

Ik ben ook blij dat mijn vrienden nooit de behoefte hebben gehad 
aan het oprichten van een vriendengroep. Ik zag mezelf ook echt niet 
lopen in dezelfde outfit met carnaval. Ik had ook echt geen zin om elk 
weekend met dezelfde mensen op stap te gaan en het over dezelfde 
gespreksonderwerpen te hebben. Groepsdruk heb ik gelukkig nooit 
echt gevoeld als ik weer eens afhaakte. Ik kon, zonder me schuldig te 
voelen tegenover mijn vrienden, gewoon in huispak op de bank zitten 
op zaterdagavond, heerlijk!

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

Begeleid wonen aan de Abdijstraat
Als je een beperking hebt?!

“In de nieuwe zorgwet van 2014 
worden wonen en zorg van elkaar 
gescheiden. Praktisch gezien be-
tekent dat, dat de projectontwik-
kelaar investeert in de bouw en de 
appartementen gaat verhuren. een 
tegemoetkoming in de huurkosten 
door huurtoeslag maakt het voor 
toekomstige bewoners laagdrem-
pelig. 

cello Zorg biedt  zorg en dienst-
verlening aan. Op de informa-
tieavond 3 juni, zal edwin van 
Helvoort van cello de belangstel-
lenden informeren over de ont-
wikkelingen van het woonproject 
dat in de Abdijstraat gepland staat 
en over het principe scheiden van 

wonen en zorg. De samenstelling 
van de groep ‘mensen met een 
beperking’ is in tien jaar niet ver-
anderd, maar er zullen vast en ze-
ker meer mensen zijn die behoefte 
hebben aan begeleid wonen. Die 
mensen zijn van harte welkom om 
zich te laten informeren. 

De bouwprocedures worden in 
gang gezet als de indicatie rond 
is van minimaal 14 potentiële 
huurders. Dus kom luisteren als 
je interesse hebt!” aldus Thea v.d. 
Heuvel, elly van Uden, Ans van 
Middegaal en Lies van Venrooij 
van de werkgroep. Aanmelden kan 

tot en met 2 juni via mail: mensen-
meteenbeperkinghd@kpnmail.nl

Lekker dichtbij
In de werkgroep ‘bouw en wo-
nen’ die nauw samenwerkt met 
bovengenoemde werkgroep, zijn 
Henriëtte van schijndel en rina 
Hezemans actief.  “Door deze 
woonvorm aan te bieden in Hees-
wijk-Dinther worden mensen met 
een beperking in de gelegenheid 
gesteld om dichtbij familie en 
vrienden te wonen. Dat is voor 
deze groep erg belangrijk. 
De plannen voor de nieuwbouw 
zijn vergevorderd: er worden 14 
mooie appartementen gebouwd 
die, van binnen, naar wens van 
de huurder vormgegeven kunnen 
worden. 

Het wooncomplex krijgt een geza-
menlijke ruimte en is voorzien van 
een lift. Mocht er meer animo zijn, 
dan is er een uitloopmogelijkheid 
tot maximaal 20 woningen.” Tekst: Hieke Stek

HeesWIjK-DINTHer - In 2003 werden de eerste plannen gesmeed om in Heeswijk-Dinther een zorgwoon-
vorm te realiseren voor mensen met een beperking. Na 4 pogingen en vele teleurstellingen gaat nu toch 
eindelijk de kogel door de kerk! De plannen om dit woonproject te realiseren zijn reeds in een vergevorderd 
stadium en gaan door als er zich minimaal 14 personen voor bewoning opgeven. De ‘werkgroep mensen met 
een beperking HD’ roept ouders/verzorgers van mensen die toe zijn aan een eigen woonplek met zorg op, 
om naar de informatieavond op maandag 3 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in de tuinzaal van de Laverhof 
in Heeswijk-Dinther te komen.

‘iK HoeFDe niet Zo PersÉ mee in een 
Colonne van Driel BusJes...’

café De snor in Nistelrode beleefde afgelo-
pen weekend zijn pinksterpremière. Wouter 
was erbij en stond op zijn favoriete plek, ach-
ter de bar. “Vorig jaar ben ik ook begonnen 
tijdens de kermis, bij het zomerterras aan de 
overkant. Dat beviel me eigenlijk wel. Ik ben 
een geboren horecaman”, grapt Wouter. 

Als alles anders was gelopen, zou Wouter 
misschien inderdaad wel een echte horeca-
man geworden zijn. “Toen D’n Bonte We-
ver ging sluiten, heb ik er over gedacht om 
daar een café te beginnen. Ik was al redelijk 
op weg met de plannen, maar besloot toen 
toch verder te studeren. Mijn studie was 
toch ook wel heel leuk. ”Uiteindelijk trok 
Dennis Nelissen in het pand en café De snor 
was geboren. “Hij belde me meteen op, omdat hij hoorde dat ik er ook plannen mee had. Tijdens de 
opening in januari was ik er al bij”, vertelt Wouter trots. 

eerst had Wouter zijn twijfels bij de horeca. “Het zijn toch andere tijden. Vaak mis je ook dingen, omdat je 
zelf achter de bar moet staan. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. soms is het hersenloos rammen, 
maar het is ook veel samen lachen en een praatje maken met de mensen aan de bar”, vindt Wouter. Het 
borreltje na werktijd is ook iets om naar uit te kijken. 
“We hebben het hier weleens licht zien worden!” Maar er gebeuren ook weleens vreemde dingen. “een 
keer was er een jongen in slaap gevallen op de wc. Daar kwamen we pas achter toen we de wc’s wilden 
poetsen”, lacht Wouter.
Het geld dat Wouter met zijn bijbaan verdient, kan hij mooi investeren 
in zijn nieuwe stek, pal boven De snor. “ja, daar ga ik met een paar 
vrienden binnenkort op ‘kamers’”, aldus een stralende Wouter. Het 
overige geld gaat ook weer richting de bar, als Wouter zelf een keer op 
stap kan. “Maar ik spaar ook wel, hoor!”

NAAm: wOuter De mOl
leeFtiJD: 20
werKt BiJ: cAFÉ De SNOr
StuDeert: werKtuiGBOuwKuNDe, AVANS hOGeSchOOl DeN BOSch

 Tekst: Rachelle Suppers

mijn bijbaan

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een full-service reclamebureau 
voor alle creatieve oplossingen.

Wij adviseren, ontwerpen en ontwikkelen.
Carlijn van der Steijn 06 14 64 11 95
Monique van de Ven 06 11 45 05 88

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

“iK Ben een geBoren HoreCaman”, graPt wouter
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De bewustwording

We zijn ongeveer op de helft van 
het Lifestyleproject. en we begin-
nen goed te zien welk effect ‘ge-
richt’ trainen heeft op het dagelijks 
leven van onze deelnemers. Toen 
ik afgelopen week Dimphy sprak 
vertelde ze me dat ze zich fitter en 

energieker voelt en dat ze vooral 
bezig is met de lange termijn ten 
aanzien van haar diabetes. Veel 
meer dan voorheen.
Het goed onder controle houden 
van je bloedglucosewaarden is 
belangrijk om nadelige effecten 

van diabetes te beperken. Denk 
bijvoorbeeld aan oogaandoenin-
gen, nierproblemen en hart- en 
vaatziekten. Vooral hoge glucose-
waarden hebben op de lange ter-
mijn een negatieve werking op het 
lichaam.

Door gerichte voeding (lees hier-
over meer in het stukje van ca-
roline) en meer beweging, is het 
lichaam uiteindelijk zelf in staat om 
de nadelige gevolgen beter in de 
hand te houden en te beperken. 

en dat is nou precies waar Dimphy 
mee bezig is! Ze ziet nu in dat het 
trainen niet alleen goed is voor 
een resultaat op de korte termijn, 
namelijk afvallen. Maar dat op de 
lange termijn de kwaliteit van le-
ven met diabetes door sporten kan 
worden verbeterd. 
Dimphy verdient een héél groot 
compliment voor haar inzet en de 
manier waarop ze dit Lifestylepro-
ject is ingegaan.
Volgende keer een stukje over 
Marloes.

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

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

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

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

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

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

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

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

STYLE
M O O I b e r n h e z e

LICHAAMS BEWEGINGVOOrGEzoNDELIFeSTYLe

Life

Al het gemak onder 1 dak...
VERKOOP, SERVICE & REPARATIE
www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

Hou vol Marloes en Dimphy!
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
 0412 451523

dimphy: ‘Vraag niet te veel van je lichaam’ 
We kunnen nu wel zeggen: “We zijn over de helft van deze uitdaging”, en nu beginnen bij mij de re-
acties op mijn lichaam zich te laten merken. Ik ben diabeet en mijn lichaam heeft nu zoiets van … hé er 
is iets aan het veranderen, het lichaam wordt fitter, gezonder, dus, oh ja, de waarde van het suikerge-
halte in mijn lichaam daalt nu drastisch, dus even beter controleren wat de waarde per dag gaat doen.

Daar was het uiteindelijk toch om te doen, want eens een diabeet blijft een diabeet, maar nu mag ik 
minder gaan spuiten en dat was de insteek. Ook zijn we volop aan het oefenen om weer de Nijmeegse 
Vierdaagse te gaan doen, maar door dit vele sporten zegt mijn lichaam: “Ho! eerst de hamstring en 
pezen laten rusten. je hebt teveel gedaan!

Het leuke hiervan is dat je kunt en wilt sporten, en dat het goed gaat met je fysieke gestel, maar zoals 
iedereen altijd zegt; Vraag niet te veel van je lichaam, luister goed naar je lichaam. Want ga je te ver, 
te snel, dan krijg je klachten en moet je toch een stapje terugdoen! Maar ik geef niet op en ga toch 
verder in, uiteraard, een rustiger tempo.
       Groetjes Dimphy

Ben jij  goed voor je lichaam, dan is dat ook goed voor jou.
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c1000 heeSch
schoonstraat 8
0412-660010

Geopend: 
maandag 7.00 - 21.00 uur.
dinsdag 7.00 - 21.00 uur. 
woensdag 7.00 - 21.00 uur.
donderdag 7.00 - 22.00 uur.
vrijdag 7.00 - 22.00 uur.
zaterdag 7.00 - 21.00 uur.

Gelpolish voor op hand 
en teennagels.  
3 tot 4 weken prachtig 
gelakte nagels.

Bachlaan 12
Heesch
06-46070543

De kandidaten!....(1)

Tijdens de periode van chemoku-
ren vond Marloes het opvallend 
dat je voor alle bijwerkingen pro-
beert een oorzaak te zoeken, je 
legt een relatie tussen bijvoorbeeld 
de misselijkheid en datgene wat je 
gegeten hebt. Hierdoor wordt het 
eten en drinken zeer beperkt en 
ben je geneigd belangrijke voe-
dingsmiddelen weg te laten. Dit 
was m.n. bij de eerste kuur het 
geval, geeft Marloes aan. Zij heeft 
dit besproken met de oncologie-
verpleegkundige en deze vertelde 
ook dat de oorzaak echt niet ligt 
in wat je eet maar dat de medi-
cijnen deze bijwerking hebben en 
dus de ‘boosdoeners’ zijn.  Tijdens 

de volgende kuren is Marloes beter 
blijven eten en drinken  en heeft 
zij gemerkt dat zij beter in conditie 
bleef. 
De chemotherapie heeft invloed 
op het hele lichaam. De ernst van 
de bijwerkingen hangt mede af van 
de soort en de dosis. Bijwerkingen 
die van invloed zijn op het eten en 
drinken zijn smaakveranderingen, 
misselijkheid, braken, ontstekingen 
in de mond en darmklachten.

er is begeleiding van de diëtist in 
het ziekenhuis om met deze voe-
dingsproblemen om te gaan; het  is 
ook mogelijk om in de thuissituatie 
de hulp van de diëtist in te schake-

len om  adviezen te krijgen. 
Marloes gaf aan dat ze het belang-
rijk vindt dit door te geven aan 
mensen die een soort gelijke situ-
atie doormaken. Ze heeft geleerd 
om in deze periode ‘te eten met 
haar verstand’ om in een zo goed 
mogelijke conditie te blijven. 

Het verhaal van Marloes maakt 
indruk en de positieve houding 
dwingt respect af.  een dikke pluim 
voor haar!

Deze week is Marloes bij me op het spreekuur geweest. We hebben o.a. gesproken over  het ‘goed luisteren 
naar je lichaam’. Met haar toestemming wil ik hier aandacht aan  besteden in mijn tweewekelijkse stukje. 
Door haar ziekte en de behandeling hiervan is de weerstand van Marloes namelijk  gedaald en ze ondervindt 
dit nog dagelijks. 

 

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

Stichting Laverhof   
Zijlstraat 1, 5473 CJ  Heeswijk, Telefoon 0413 - 29 81 00, www.laverhof.nl

Zorg en 
ondersteuning 
bij u thuis of  
bij ons thuis 

Redt u het thuis nog prima, maar kunt 
u wel wat ondersteuning gebruiken? 
De medewerkers van Laverhof  
Zorg Thuis staan graag voor u klaar. 

Heeft u meer zorg nodig?  
Dan zijn Cunera/De Bongerd,  
Mgr. Bekkershuis en St. Barbara  
vertrouwde namen.    
U bent van harte welkom!

BerneZorg - Heeswijk en  
Zorggroep Dorus - Schijndel  werken 
sinds 1 januari 2013 samen als  
Stichting Laverhof. 

N i e u w

Triggerpoint therapie

Een zeer effectieve behandelmethode bij 
veel lichamelijke pijnklachten

      Sylvia van Dinther

 Hoogstraat 8                    06 18270653
 5384 BK Heesch     www.triggertherapy.nl

Ontspanningsmassage Energetischemassage 
Afslankingsmassage Hotstonemassage Stoelmassage 

Voeding Gewichtsbeheersing Workshops

Trigger
Therapy

GRATIS 
QUICKSCAN
bij FysioCentrum Heesch

Verdilaan 48  -  Heesch

Bel: 0412-457067 
of kom langs

Marloes: ‘Wat ben ik toch een 
ongelooflijke bofkont!’
ja, en dan zijn we alweer op de helft van ons ‘lifestylepro-
ject’. een mooi moment om de balans eens op te maken. 
Ik kan in elk geval zeggen dat het me al veel positiefs 
gebracht heeft. een goed zelfbeeld, wat betreft conditie 
en sporten, dankzij Laurens. Het blijft niet echt mijn ding, 
maar het voelt wel zó goed als je lekker bezig bent ge-
weest om je lichaam te laten zweten. Ik ben me bewust 
van de voeding die ik nodig heb en ik weet nu waar ik 
wat kan aanpassen in mijn eet- en drinkpatroon, dankzij 
caroline. Met wat kleine aanpassingen, die goed te doen 
zijn, heb ik mezelf een gezond, gevarieerd en lekker eet-
patroon aangemeten.

Ik heb al fijn kunnen ontspannen 
tijdens een ontspanningsmassage, 
dankzij sylvia. 

Deze week heb ik heerlijk in de relaxstoel van Karin Manders gelegen, die me in haar salon ‘Intense’ had 
uitgenodigd. Hier heb ik een ‘intense behandeling’ van mijn gezicht en schouders gehad. Mijn huid werd 
eerst door haar onderzocht en ze heeft me een passende behandeling gegeven. Ook kreeg ik een heerlijke 
hoofd- en schoudermassage.

Zo liep ik daarna met een schoon, perzikzacht huidje weer naar buiten. Heerlijk! soms moet je gewoon 
tegen jezelf zeggen: 
Wat ben ik toch een ongelooflijke bofkont! Ik ben benieuwd wat het me nog meer mag gaan brengen!

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

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automa-
tisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de 
mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt 
ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al be-

vat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170. 

Leren? Gewoon doen

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn 
ouderen of mensen met een laag 
IQ. Niets is minder waar. In alle 

leeftijden en alle bevolkingsgroe-
pen zijn er mensen die schriftelijke 
informatie niet in kunnen zetten 

voor hun doel. De dames die tij-
dens onze bijeenkomst hun ver-
haal vertellen, zijn 26 en 54 jaar 

oud, en van Nederlandse afkomst. 
Zij hebben beiden MBO gedaan en 
zijn geslaagd. Ze hebben zichzelf 
techniekjes geleerd om de nood-
zaak van lezen of schrijven te om-
zeilen; om iedereen om de tuin te 
leiden dus. 

De stap genomen
Beide dames zijn blij dat ze de 
grote stap genomen hebben de 
cursus te volgen ‘Leren? Gewoon 
doen’. De een kwam erachter dat 
ze beelddenker is (iemand die al-
leen in beelden denkt; niet in taal) 
na een bezoek aan een lezing over 
dyslexie. De ander wist al vroeg dat 
haar sterke kanten elders lagen. 

Voor beiden gold dat het heel las-
tig is om maatschappelijk volwaar-
dig mee te draaien als je je niet vol-
doende kunt uitdrukken op papier 
of niet voldoende snel kunt lezen. 
Door de specifieke en individuele 
aanpak volgens het programma 
‘Anders Lezen Plein’ hebben de 
beide dames in zeer korte tijd heel 
wat bijgeleerd en ze gaan dan ook 
met veel plezier naar de biblio-
theek in Heesch voor de Leeskring.

Leeskring
Naast de cursus van 2,5 uur per 
week, is de leeskring in de biblio-
theek in Heesch een vertrouwde 

plek voor de cursisten ‘Leren? Ge-
woon doen’.  Daar lezen ze, onder 
begeleiding, elkaar voor uit boek-
jes met simpele woorden, maar 
met een volwassen inhoud. Het 
lezen en schrijven wordt zelfs leuk. 

De smoes: “ik heb mijn leesbril niet 
op” hoeft niet meer. In september 
start de 2e leeskring o.l.v. Mieke 
Hollander en zal een 3e leeskring 
volledig zelfstandig doorgaan, met 
hulp van een vrijwilliger. 

Bekendheid
Dankzij Vivaan (Ank Mertens) en 
Marian Jansen, Zet een Punt (Pro-
ject coördinator) is ‘Leren? Ge-
woon doen’ succesvol. Zij zijn ook 
dankbaar dat de gemeente Bern-
heze moedig genoeg was hierop in 
te stappen. 

Er zijn echter nog veel mensen die 
niet bekend zijn met de kansen, of 
– uit valse schaamte – niet over de 
drempel heen durven stappen. Be-
kendheid, doorbreken van taboes 
en een structurele aanpak vanuit 
het Bondgenootschap voor Ge-
letterdheid maakt zich daar sterk 
voor. 

Meer informatie: 06 46138854 of 
lerengewoondoen@leijgraaf.nl

BERNHEZE – Lezen, schrijven of rekenen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Bernheze alleen al is 
12-14% van de inwoners slecht in lezen, schrijven of rekenen, dat zijn pakweg 2650 mensen, en daarvan 
zijn er weer 300 die analfabeet zijn. Twee derde daarvan is Nederlander. Weet u wat dat betekent in een 
maatschappij waar taal en rekenen zo’n grote rol spelen?

‘Zij verbergen dat het schrijven iets anders oplevert dan wat zij dachten’
Advertorial

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

Beperkt aantal plaatsen

Lezing door mr L.W. Groeneweg

Aanmelden via 06-47591410. 
Neem uw testament mee.

U, UW TESTAMENT EN HET 
BEJAARDENTEHUIS

In beelden denken levert geen tekst op Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

www.bernhezefamilieberichten.nl
voorziet gemeente Bernheze van familieberichten Elly

Van harte

50 jaar

Donderdag 30 mei

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

Beperkt aantal plaatsen

Lezing door mr L.W. Groeneweg

Aanmelden via 06-47591410. 
Neem uw testament mee.

U, UW TESTAMENT EN HET 
BEJAARDENTEHUIS

En dan ineens op zo’n mooie pinksterdag raken we in één klap 
ons lieve kleine nichtje kwijt!

Ize
Dit is niet te verteren. Wat zullen wij dat kleine poppetje missen. 

Dag lieve Ize, rust zacht samen met je lieve opa en oma uit Meijel.
 

Veel liefs van Ed, Susanne, Luc en Lars XXXX

BERNHEZE - Thuis voor iemand 
zorgen geeft vaak veel voldoening, 
maar kan ook erg zwaar zijn. Om 
de verzorging van iemand lang vol 
te kunnen houden is van belang 
dat de mantelzorger af en toe ‘op 
adem kan komen’. 

Maar ook belangrijk is dat de man-
telzorger beschikt over kennis en 
over handigheid in de dagelijkse 
praktische hulp. Ter ondersteuning 

van mantelzorgers en geïnteres-
seerden organiseren RIGOM en 
Beter Thuis fysiotherapie & ergo-
therapie workshops. Vrijdag 24 mei 
is het thema: ‘Jezelf verplaatsen 
buitenshuis en vervoer’. 
De workshop wordt gehouden 
in de praktijk van Beter Thuis van 
15.00 tot 17.00 uur, kosten € 5,- 
per workshop. Voor aanmelding, 
RIGOM Ouderenwerk Maasland, 
tel. (0412) 653240. info@rigom.nl

Workshops voor 
mantelzorgers 
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tip van de bakkers:

deze aanbiedingen gelden van 23-5 t/m 29-5-2013

weer of geen weer…weer of geen weer…weer of geen weer…
met ’n sixpack heb je altijd ’n goede bui

8,40Passievrucht 

bavaroisvlaai 

10-12 personen € 12,95

• 1 franse stok
• 1 licht meergranenbroodje ,
   400 gram om zelf af te bakken

• 1 uienkruier
• 4 Belgische roomboterpuntjes
• 1 pak Brabander mueslikoeken
• 4 harde broodjes
   12,00

1
2

3

4
5
6

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

inpicto: in the picture
Minder regelen, meer geregeld

Fotograaf Marcel Bonte heeft als 
motto dat 1 beeld meer zegt dan 
1000 woorden. “Maar”, voegt hij 
toe, “als je tekst of geluid aan het 
beeld toevoegt op een manier dat 
woord en beeld elkaar versterken, 
dan heb je KrAcHT.”

Valkuilen omzetten in kansen
jan Maas van Maas coating Groep 
weet precies wat nodig is voor 
goede communicatie. Maar, hij 
onderkent ook de valkuilen van 
een ondernemer. Veel verder dan 
het visitekaartje en een website die 
‘er is’, komt die vaak niet. en dat 
wringt. De boodschap, passend bij 
het product, wil elke ondernemer 
van de daken schreeuwen, maar 
tijd en rust om dat in goede banen 
te leiden, ontbreken. een nieuwe 
uitdaging voor deze ondernemen-

de en creatieve ondernemer was 
geboren. jan Maas startte het be-
drijf Inpicto B.V. aan de runstraat 
4 in Heesch, en vroeg Marcel Bon-
te of hij enkele dagen per week bij 
hem in dienst wilde komen om bij 
Inpicto zijn kwaliteiten in te zetten! 

Stroomlijnen van activiteiten
Inpicto stroomlijnt de reclame-
uitingen voor ondernemingen, 
zorgt voor een communicatie die 
effectief en efficient is; met min-
der beelden en woorden, maar 
geladen met kracht. Of het nu 
gaat om de ontwikkeling van een 
website, social media, adverten-
tie, folder, poster, powerpoint- of 
prezipresentatie, het is geen pro-
bleem voor Inpicto. Van ontwerp 
tot en met onderhoud wordt alles 
in goede banen geleid; met inacht-

neming van de huisstijlregels. een 
uitgesproken oplossing voor veel 
ondernemers die minder hoeven te 
regelen en meer geregeld krijgen. 
en, glashelder. Geen totaalprijzen 
met ondoorzichtige posten, maar 
een vast uurtarief. Zo kan de on-
dernemer de regie uit handen ge-
ven, met de teugels in eigen hand. 
Inpicto zorgt voor de beelden die 
de boodschap ondersteunen, be-
waakt deadlines, updates en huis-
stijl en door de regelcapaciteiten 
van Marcel wordt het leven van 
menig ondernemer minder inge-
wikkeld. Niet alles doet Inpicto 
zelf. Waar nodig worden externe 
experts ingeschakeld, maar altijd 
met behoud van tijd en kwaliteit. 

Fotostudio voor particulieren
De fotostudio/winkel/pasfotoser-
vice van Marcel Bonte Fotogra-
fie blijft aan de schoonstraat 36 
gevestigd. De tijd van Marcel bij 
Inpicto is flexibel genoeg om par-
ticulieren die een mooie fotore-
portage willen, op hun wenken te 
bedienen. Bovendien is zijn vrouw 
altijd in de winkel aanwezig voor 
informatie over mogelijkheden en 
het maken van een afspraak.

www.inpicto.nl

Advertorial

HeescH – Wij vormen beelden door kleuren, teksten, vormen en idee-
en. Marcel Bonte, is een kei in het scheppen van afbeeldingen. Maar 
dat hij nog veel meer in zijn mars heeft, dat had Jan Maas van Maas 
Coating Groep B.V. heel goed gezien. En zo onstond hun samenwerking 
bij Inpicto.

Bosschebaan 56
5384 VZ Heesch
Postbus 87, 5384 ZH Heesch
T 06 121 562 72
e marcel@inpicto.nl 

mooi lenteweer tijdens 
Pinksterfeesten in Nistelrode
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Programma 6 juni 2013

17.30 uur Start voorprogramma
  Mogelijkheid om de vijf  

bedrijven te bezoeken
   
19.30 uur  Ontvangst Afdelingsbijeenkomst Agro, 

Zakelijk en Particulieren bij Ploegam
   
20.00 uur  Aanvang Afdelingsbijeenkomst Agro, 

Zakelijk en Particulieren 
 Officiële ledenzaken*
   
21.15 uur Act door cabaretier
   
21.45 uur Einde plenaire programma en naborrel

*Een overzicht van de aftredende en (her)benoembare 
ledenraadsleden ligt uiterlijk twee weken voorafgaand 
aan de Afdelingsbijeenkomst ter inzage op onze 
kantoren. Volgens artikel 18 lid 3 van de statuten van de 
bank hebben de leden van iedere afdeling het recht de 
kandidaatstellingen te doen aanvullen met een of meer 
door henzelf gewenste kandidaten. Een daartoe strekkende 
voordracht dient, ondertekend door ten minste tien leden 
van de betreffende afdeling(en), uiterlijk op de 5e dag vóór 
de afdelingsbijeenkomst bij de directie te worden ingediend.

Wij nodigen leden van Rabobank Bernheze 
Maasland van harte uit voor het bijwonen van 
onze jaarlijkse afdelingsbijeenkomst.   
We hebben dit jaar gekozen voor een 
gecombineerd programma voor de 
ledenafdelingen Agro, Zakelijk en Particulieren.

Dit jaar zijn wij te gast bij maar liefst vijf bedrijven aan de Vinkelsestraat in 
Vinkel: Ploegam, Steenbergen Graszoden, Galerie De Buffel, Corné Interieurs 
en Boerderijterras Het Venster. Voorafgaand aan het formele, plenaire 
programma is er de gelegenheid een bezoek te brengen aan deze 
bedrijven, onder het genot van een hapje, drankje en live-muziek.

Leden van Rabobank Bernheze Maasland hebben bij het leden   magazine 
Dichterbij een unieke persoonlijke code ontvangen. Hiermee kunnen zij 
zich inschrijven, via de speciale banner op onze website www.rabobank.nl/
bernhezemaasland. Met de code kunt u inloggen en kunt u zich inschrijven.

Aanmelden kan tot 30 mei 2013.

Rabobank Bernheze Maasland

Uitnodiging 
Afdelingsbijeenkomst Agro, 
Zakelijk en Particulieren
Donderdag 6 juni 2013

HeesWIjK-DINTHer - Op 2 juni 
wordt een Rommelmarkt gehou-
den op het ruime erf van Harrie en 
Mien Hanegraaf, Brouwersstraat 
4, van 10.00 tot 17.00 uur. 

Dit in het kader van het 40-jarig 
bestaan van de buurtvereniging  
de Brouwersstraat en Den Dolvert, 
vandaar:  Brodol.  De toegang is 
in gratis! De leden hopen dat veel 
mensen eens op hun zolder of in 

de garage gaan kijken om te be-
sluiten wat er na jaren eigenlijk wel 
weg kan. Zij gaan er wel van uit 
dat het schone, nog bruikbare en 
hele  spullen zijn,  en geen grote 
meubels. 

Inleveren spullen
U kunt uw spullen inleveren op 
Brouwersstraat 4:
• Donderdag 23 en vrijdag 24 mei 

van  17.30 tot 21.00 uur.

• Zaterdag 25 mei van 8.30 tot 
17.00 uur.

Dan staan daar een aantal mensen 
klaar die graag uw spullen in ont-
vangst zullen nemen.

Voor het inleveren van  uw spullen 
buiten deze uren kunt u contact 
opnemen met:
emma 06-52729573
Gonny 06-16802176 of 
0413-293134

Harrie en Mien 0413-291985.
Maria  0413-292167.
Als het weer een beetje meezit, 
is er live muziek van de (bijna) 
‘buurtkapel’:  La Banda.
reden is 40-jarig bestaan van de 
buurt,opbrengst voor een leuke 
dag voor alle buurtleden.

Geen grote meubels, moet wel 
verkoop bare spullen zijn, schoon 
en niet stuk.

rommelmarkt  Buurtvereniging  Brodol 

Franse 
weken bij 
life & Garden 
heesch
HeescH - La douce France is het 
thema  de komende weken van 26 
mei tot 4 juni bij Tuincentrum Life 
& Garden. De medewerkers van 
het tuincentrum hebben de zaak 
in Franse sferen gebracht. Laat u 
onderdompelen in deze ambiance 
en proef de sfeer van de Provence 
met de geur van  lavendel.

Laat uw fantasie de vrije loop wan-
neer u geniet van alle bloemen die 
zomaar uit het zuiden van Frank-
rijk lijken te zijn overgewaaid. Of 
wat denk u van de heerlijke wijnen 
die Frankrijk zo bekend heeft ge-
maakt. speciaal daarvoor is er op 
de open dag van zondag 26 mei 
een stand van r&r wijnen, die u 
kennis laat maken met deze ver-
rukkelijke wijnen uit Frankrijk.

en geniet van de vele folderaan-
biedingen die deze weken bij Life 
and Garden gelden. Maak tevens 
kans op een van de Belvilla vakan-
ties t.w.v. € 450,00, waarvoor  u 
vanaf 26 mei tot 4 juni  bij elke 
aankoop een kraskaart ontvangt.
Als klap op de vuurpijl: De natio-
nale BBQ-dag op zaterdag 8 juni.

U wordt getrakteerd op lekkere 
hapjes en gratis advies. Tevens 
maakt u kans op prachtige prijzen 
wanneer u op zaterdag 8 juni  de 
BBQ kanskaart (verkrijgbaar in de 
winkel vanaf 20 mei) in komt le-
veren. 

Life & Garden Heesch vindt u aan 
de Bosschebaan 23 in Heesch

Advertorial

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders
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REPARATIE

FAUNALAND - HEESCH

Ridderhof 100 - Postbus 212 - 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl

M: 06 11 72 70 28

Iedere maandag 19.00-20.30 uur 

gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch

 FOLDER DEZE WEEK

KERMISTERREIN OP PLEIN 1969

HEESWIJK-DINTHER

De Toren  ·  Torenstraat 12  · Heeswijk-Dinther 

 T: 0413-296307  ·  www.de-toren.nl  ·  info@de-toren.nl 
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YELLOW CLAW

ROCK THA FLOOR

‘S MIDDAGS TORKEST

AFSLUITING KERMIS

GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD.  PROGRAMMA VAN 

JONG NEDERLAND VOOR DE KIDS BIJ DE FEESTTENT

  ‘S AVONDS DJ JAN SMIT

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

PAPERPOINT HEESWIJK-DINTHER

RUIM TERRAS AANWEZIG DIRECT NAAST HET KERMISTERREIN

Zapp Kids Top 20 in Nistelrode

NISTELRODE - Afgelopen dinsdag 14 mei zijn er in Nistelrode tv-opnames gemaakt voor het TROS-program-

ma ZAPP KIDS TOP 20. Het gaat hier om een muziekprogramma met populaire muziek, gemaakt voor en door 

kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De ochtend was bestemd voor basisschool ’t Maxend en in de middag 

mochten groep 5 en 6 van basisschool de Beekgraaf het programma bijwonen.

Bridges in Bernheze

Bruggen bouwen via ontmoetingen

De Stichting ‘Bridges’, opgericht 

in 2005 door ondernemers uit de 

6 kernen, werkt actief aan het 

bouwen van bruggen door elkaar 

te ontmoeten en verkennen, en 

zo ook waardering te krijgen voor 

elkaar. Bridges is niet alleen toe-

gankelijk voor ondernemers uit de 

diverse kernen. Ook particuliere 

ondernemende mensen kunnen 

zich aansluiten. 

Verbinden

Bridges is dus een verbindingsnet-

werk, waar mensen willen leren 

van elkaar en deel willen nemen 

aan de activiteiten die georgani-

seerd worden”. Want elkaar le-

ren kennen doe je onder het eten, 

drinken, theaterbezoeken en an-

dere leuke, interessante en cultu-

rele activiteiten. Zo zijn optredens 

van Karin Bloemen, het Rosenberg 

Trio met Laura Fygi en ook de 

Matthäus Passion, naast bedrijfs-

bezoeken aan o.a. Hermes kozij-

nen en discussies over maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen, 

met als basis de film van Al Gore 

‘An inconvenient truth’, georga-

niseerd. Nieuwe en vernieuwende 

activiteiten worden besproken en 

natuurlijk is er altijd ‘tijd voor el-

kaar”, aldus Johan van Veen, een 

van de oprichters en voorzitter van 

Bridges sedert het begin. 

“En”, zo vervolgt hij: “de missie: 

‘Bridges Bernheze laat mensen in 

een ongedwongen en gemoede-

lijke sfeer kennismaken en banden 

versterken. Cultuur en natuur zijn 

uitgangspunt. Daarbij horen ook 

het promoten van culturele voor-

zieningen en versterken van het 

groene imago’, zorgt ook weleens 

voor hoofdbrekers, want het pro-

gramma moet gevarieerd zijn om 

iedereen te ‘zien’, terwijl Bridges 

duidelijk geen concurrentie wil zijn 

van bestaande culturele organisa-

ties als de Pas. Dankzij het geva-

rieerde ledennetwerk, komen we 

altijd weer met iets wat boeit”. 

Het is niet verwonderlijk dat Brid-

ges aardig wat leden kent. Bruggen 

bouwen is immers een Nederlands 

specialisme, of dit nu figuurlijk is of 

letterlijk. Met dat idee in het ach-

terhoofd heeft Bridges de brug bij 

de Kilsdonkse molen gesponsord. 

Overweegt u ook om lid te worden 

van Bridges. Als u zich nu inschrijft 

als lid dan kost het lidmaatschap 

slechts € 125,- (ex BTW) voor het 

lopende jaar, en dan krijgt u 2 toe-

gangskaarten à € 39,50 voor de 

jaarlijkse BBQ bij Natuurtheater de 

Kersouwe, inclusief de voorstelling 

van Wende Snijders op vrijdag 14 

juni er gratis bij. Kijk vooral ook 

eens op www.bridgesbernheze.nl 

of bel voor meer informatie met 

0412 653768.

Johan van Veen, voorzitter 

Foto: Ad Ploegmakers

BERNHEZE – Toen de diverse gemeenten werden samenge-

voegd tot dé gemeente Bernheze, waren ze zeker nog niet 

samengesmolten. De dorpskernen waren samengevoegd, 

maar niet verbonden. Voor een verbinding moet er iets zijn 

als, zien en gezien worden.

‘Bridges is een verbindingsnetwerk, waar 

mensen willen leren van elkaar’

Krant niet op 

woensdag 

ontvangen?

Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

www.mooiheesch.nl

INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

Folders meesturen met
DeMooiBernhezeKrant
• Aantrekkelijke prijzen

• Vermelding voorpagina
• Full-service mogelijk

info@demooibernhezekrant.nl
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HeescH - Alle dansliefhebbers 
van Heesch en omstreken 
opgelet: Dansende wonde-
ren in Alice in Wonderland. 
Zoals ieder jaar hebben de 
leerlingen van balletstudio 
Hanneke van der stappen 
weer hard toegewerkt naar 
een wonderlijke voorstel-
ling: Alice in Wonderland. 
Op vrijdag 14, zaterdag 15 
en zondag 16 juni dansen 
de ruim 450 leerlingen vier 
voorstellingen in theater de 
Pas te Heesch. Voor de data 
en tijden kijkt u op www.bal-
letstudiovanderstappen.nl.

Op originele wijze weet Hanneke 
van der stappen, samen met de 
andere dansdocentes en haar leer-
lingen, een sprookje om te toveren 
tot een fantastische choreografie. 
Op fascinerende wijze wisselen 
verschillende dansstijlen elkaar in 
een onvoorstelbaar tempo af, van 
klassiek ballet tot moderne dans, 
jazz, hiphop en free style. Het de-

cor is groots. Voor het opbouwen 
van de steigers is een dag nodig en 
op het podium zullen een prachtig 
Wonderland en zelfs een kasteel 
te zien zijn. De uitvoering staat 

garant voor een geweldige mid-
dag of avond waarin zowel kwa-
liteit als een enorme gedrevenheid 
en enthousiasme de zaal in zullen 
dansen, die het publiek een onver-
getelijke tijd zullen bezorgen.  

Vanwege het grote aantal leerlin-
gen zijn er twee casts die de voor-
stellingen dansen. Vanaf 25 mei 
kunt u kaarten bestellen via van-
kesterennancy@gmail.com. Deze 
kunt u gedurende zeven dagen af-
halen in de balletstudio.
Vol spanning leven alle dansers, 
danseressen, docentes, vrijwilligers 
en natuurlijk het publiek toe naar 
de grote dag waarop Alice tussen 
de Good en de Bad Queen kiezen 
mag. We hopen dat u er bij bent.
Tot dan(s)!

Kunst & Cultuur

Dansende wonderen 
Alice in Wonderland!

Nieuwe basmarimba voor 
Fanfare Aurora

Afgelopen december behaalde de 
malletband nog een 1e prijs met 
promotie tijdens het Bondscon-
cours in etten-Leur. De investering 
in de basmarimba heeft daarmee 
al de eerste vruchten afgeworpen. 

een investering waarbij Aurora van 
diverse kanten is gesteund!
De aanschaf van een basmarimba 
is geen dagelijkse uitgave. Het be-
stuur van Aurora heeft dan ook 
diverse kanalen aangeboord om 
de aanschaf financieel mogelijk te 
maken. Allereerst is door de leden 
zelf geld opgehaald met de oud 
ijzeractie ‘Van oud ijzer naar nieuw 
koper’ (in dit geval nieuw hout!). 
Naast de inzet van eigen leden, is 
een belangrijk deel van de finan-
ciering mogelijk gemaakt door de 
Vriendenkring van Aurora en de 
bedrijven die deelnemen aan de 
Businessclass Aurora. Buiten de 

bijdragen die vanuit de lokale ge-
meenschap beschikbaar zijn geko-
men, zijn ook subsidies ontvangen 
vanuit het VsB-fonds en het Prins 
Bernhard cultuurfonds.

Anjeractie 26 mei t/m 1 juni
Als tegenprestatie voor de bijdrage 
uit het Prins Bernhard cultuurfonds 
zullen de leden van Fanfare Aurora 
van 26 mei t/m 1 juni in Heesch 
collecteren voor de Anjeractie van 
het Prins Bernhard cultuurfonds, 
om zo een bijdrage te vragen voor 
cultuur en natuurbehoud in Neder-
land.

HeescH – Fanfare Aurora uit Heesch is de trotse bezitter geworden van 
een basmarimba. Voor de omvorming van de traditionele drumband 
naar een malletband kon deze uitbreiding van het slagwerkinstrumen-
tarium niet uitblijven. Met de aanschaf van de basmarimba heeft deze 
omvorming een flinke ‘boost’ gekregen. 

In zijn muziek draait het niet om 
solo’s maar is de focus voorname-
lijk gericht op ruimtelijke klanken 
en het juist doseren van de noten. 

De Nederlandse pianist Wolfert 
Brederode zet met zijn buitenlandse 
kompanen een optreden neer dat 
gedenkwaardig zal zijn. Zaterdag-

avond 15 juni, 21.00 uur. entree  
€ 17,50 Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl of bij VVV Hees-
wijk Dinther en Uitpunt Veghel.

Prachtkwartet
Het Wolfert Brederode Internatio-
nal Quartet laat geen ruimte over 
voor de beslommeringen van alle-
dag. Veel emoties komen tezamen 

bij dit prachtkwartet waar kunde, 
kennis en lef op een lijn liggen. De 
spaarzame, maar o zo doordachte 
inzet van elektronica legt echo’s 
over de totaalklank en brengt de 
toehoorder in een surrealistische 
wereld. een totaalklank, die aan het 
einde van elke compositie, zonder 
uitzondering, een verbond aangaat 
met de stilte na de storm.

Ga mee op reis
De muzikanten nemen het publiek 
mee naar nooit betreden toen-
dra’s, waar de winden fluisteren 
door het gras, de luchten kleu-
ren van purper naar lichtblauw 
en de mensen in eeuwige vreed-
zaamheid met elkaar leven. Op  
www.kersouwe.nl vind je meer in-
formatie en het hele programma.

Jazz concert in de Kersouwe
HeesWIjK-DINTHer - Het pianospel van Brederode is nauwkeurig als 
een concertpianist, maar als geen ander speelt hij vooral prachtige jazz.

‘De uitvoering staat 
garant voor een 
gewelDige miDDag’

De wonderlijke voorstelling: Alice in Wonderland

Advertorial

NIsTeLrODe-HeescH - Vrijdag 17 mei moest de brandweer uitrukken 
voor een koe die in de gierkelder lag aan de Grolderseweg in Heesch. 
Het toeval wilde dat er net een bruidspaar foto’s aan het maken was op 
de boerderij. joost en Natasja vroegen of ze met hen op de foto wilden. 
Natuurlijk vonden ze dat prima, maar pas nadat het werk gedaan was en 
ze de koe weer op het droge hadden. 

een uniek plaatje wat in de herinnering meegaat van deze speciale dag 
voor het bruidspaar.

Brandweer maakt uniek plaatje
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Advertorial

Zaterdag 25 mei in De Zwaan
Co-Incidental & Outline

HeesWIjK-DINTHer - OutliNe 
bestaat uit een groep vrienden die 
graag samen muziek maken. sinds 
2010 staat gezelligheid voorop! 

Na een tijdelijke pauze, vanwege 
stemproblemen van jannemieke, 
nu helemaal de oude en terug in 
De Zwaan! 

De setlist van cO-iNciDeNtAl 
bestaat voornamelijk uit rocknum-
mers, die qua tijd erg ver uit elkaar 
liggen. 
Zo spelen ze nummers van bands 
als Bad company en Free maar 

ook van coldplay en snow Pat-
rol. je zou een optreden van co-

Incidental dan ook kunnen zien als 
een geschiedenisles in rockmuziek. 

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 

www.dezwaanlive.nl

Verbonden door zang

Doel van deze korendag
De zangersmiddag op 1 juni wordt 
gehouden met koren uit de nieuw 
te vormen parochie Heeswijk-
Dinther-Berlicum-Middelrode en 
Loosbroek. Doel is om in verbon-
denheid, door zang, alvast een 
stukje gestalte te geven aan de 
nieuwe parochie. een commissie  
van koorleden die opereert onder 
het comité 100 jaar Antoniuskerk, 
is al enkele maanden in de weer 
met de voorbereiding.

Deelnemende koren
1. Gemengd Koor sint Petrus Berli-

cum o.l.v. Vincent Las
2. Vrouwenkoor La Orféon uit 

Loosbroek o.l.v. Peter van raak
3. Gemengd Koor van de serva-

tiusparochie Loosbroek o.l.v. 
carla van Helvoort

4. Gemengd Koor Allerheiligst sa-
crament Middelrode o.l.v. Do-
rette jansen

5. Popkoor Iddus uit Heeswijk-
Dinther o.l.v. Peter van raak

6. Koor servanto uit Loosbroek 
o.l.v. Anja van Alebeek

7. Mannenkoor van de servatius-
parochie Dinther o.l.v. Gerard 
van Krieken

Ontmoeting in de parochietuin 
Uiteraard nodigen wij vele zanglief-
hebbers uit om te komen luisteren.

De optredens vinden plaats in de 
kerk, maar een kopje koffie of thee 
tijdens de pauze en een drankje 
na afloop, om gezellig met elkaar 
en met leden van de koren na te 
buurten, staan voor u klaar achter 
de pastorie in de fraaie parochiet-
uin. Bij minder goed weer zorgen 
wij voor partytenten.

Zaterdag 1 juni korenmiddag in 
Loosbroek
Aanvang 13.30 tot ca. 16.30 uur 
met een gezellig samenzijn tot ca. 
17.30 uur. Plaats: kerk van de hei-
lige Antonius in Loosbroek.
Toegang: gratis
Iedereen van harte welkom!

LOOsBrOeK – Op zaterdag 1 juni vindt er in de kerk van Loosbroek een korenmiddag plaats. Deze middag 
vormt een onderdeel van het 100-jarig bestaan van de Sint Antoniuskerk, dat met enkele evenementen is en 
wordt gevierd.

Ook voor de openluchtviering tij-
dens de oogstdag in 1998 werd 
het koor gevraagd om medewer-
king te verlenen. Het enthousi-
asme bij de leden was daarna zo 
groot dat werd besloten om het 
koor een blijvend karakter te ge-
ven. Het koor telt momenteel 36 
leden, waarvan 11 mannen en al-
len zijn ze lid van de KVO of ZLTO. 
Het geheel staat onder leiding van 
ellen van de Ven met begeleiding, 
op gitaar, door ely Dominicus.
Het koor verzorgt vieringen in de 
kerk in Vorstenbosch maar ook 
daarbuiten. Daarnaast verzorgt het 
ontspanningsavonden bij de KVO 
Vorstenbosch, bij de Zonnebloem 
en bij verzorgingshuizen in de re-

gio. Deze avonden bestaan uit zang 
en sketches, soms zelf geschreven. 
Op donderdag 30 mei worden een 
aantal liederen en sketches van de 
afgelopen 15 jaar ten tonele ge-
bracht in gemeenschapshuis De 
stuik in Vorstenbosch.
Het zijn liedjes van ‘ja zuster, nee 
zuster’ en  ‘de jantjes’, maar ook 
liederen van Brabantse trouba-
dours zullen ten gehore worden 
gebracht, evenals de klompendans 
op muziek van rowwen Hêze.
Het is een veelbelovend program-
ma en de toegang is gratis. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur.
Graag zien we u op 30 mei om 
19.30 uur in De stuik te Vorsten-
bosch.

Jubileumuitvoering  koor 
KVO/ZltO
VOrsTeNBOscH - Op donderdag 30 mei verzorgt koor KVO/ZLTO uit 
Vorstenbosch een jubileumuitvoering vanwege haar 15-jarig bestaan. 
Het koor is opgericht in april 1998 om eenmalig de eucharistieviering 
op te luisteren van 100 jaar NCB Vorstenbosch.

Foto: Jo vd Berg

Serenade voor wim en trea van Zutphen

Het gezin van Wim en Trea is een 
muzikaal gezin. Wim is slagwerker 
en Trea zingt. Ook de kinderen 
Maartje en Tom zijn slagwerkers 
en ook gezegend met een flinke 
dosis talent. Zo heeft Maartje on-
langs het Bernhezer solistencon-
cours gewonnen. Wim is ook de 

dirigent van de slagwerkers en de 
jeugd slagwerkgroep. Daarnaast 
verzorgt hij, samen met een team 
van docenten, slagwerk-les aan 
een groot aantal leerling muzikan-
ten. Daarnaast is, hij samen met 
Trea, eigenlijk bij alle activiteiten 
van de fanfare betrokken. Zoals 

bij de spooktocht, het carnavals-
concert en, een jaar geleden, zijn 
eigen riverdance percussie concert 
op kasteel Heeswijk. Kortom het 
gehele gezin is een van de pijlers 
van onze vereniging. Proficiat!

HeesWIjK-DINTHer - De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord verzorgt 
serenades bij speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld een 50-jarig 
huwelijk.  Nu zijn Trea en Wim pas 25 jaar getrouwd maar voor de 
Fanfare was dat toch speciaal genoeg voor een mooie serenade. Met 
maar liefst 50 slagwerkers en blazers vertrok het corps om 19.30 uur 
richting de Mgr. Van Oorschotstraat  waar voorzitter Katja Brooimans 
het echtpaar toesprak.
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Zijn woorden dansen verleidelijk op papier

“Ik schrijf nooit met een gedich-
tenbundel als einddoel. Het schrij-
ven is geen moeten, maar als ik 
een poos niets geschreven heb, 
dan gaat het kriebelen in mijn 

hoofd en vingers. Uit mijn ge-
schreven oeuvre heb ik de mooiste 
gedichten geselecteerd voor ‘De 
geluksvogel’. De meeste zijn geïl-
lustreerd met door mij gemaakte 

foto’s van schilderijen en beelden. 
Als kunstliefhebber ga ik regelma-
tig naar exposities en vind daar 
inspiratie. Ik maak foto’s van de 
kunstwerken. soms is het gedicht 

er meteen, maar het gebeurt ook 
dat de foto weken op mijn bureau 
ligt te wachten op de juiste woor-
den. Ik laat kunstwerken op mij in-
werken en geef er met gedichten 
een eigen interpretatie aan. 

Woord en beeld versterken elkaar. 
Ik ben een visuele dichter: dat 
wat ik schrijf, moet voelbaar zijn 
en begrijpelijk. Vaak dicht ik in de 
ik-vorm, maar wel vanuit het per-
spectief van het schilderij of beeld. 

Dat geeft ruimte voor inleving, net 
zoals kunst dat doet,” aldus Ad.

Hij kleurt de verzen zacht
Ik ben de fluisteraar, de stille fluis-
teraar, die jou woorden in je oren 
fluistert. “Veel gedichten uit ‘De 
geluksvogel’ zijn ontstaan tijdens 
de Bernhezer Atelier route, waar 
ik bij verschillende kunstwerken 
gedichten heb voorgedragen. De 
melodie van het gedicht maakt de 
voordracht tot een kleurrijke ont-
moeting met het publiek. 

In de bundel staan ook gedichten 
zonder foto-illustratie. Vaak gaan 
deze over de natuur en haar sei-
zoenen,” aldus de Neerlandicus ‘in 
ruste’. “Ik heb het nog nooit zo 
druk gehad,” lacht hij. “Voor de 
Hadeejer schrijf ik maandelijks en 
ik verzorg de eindcorrectie ervan. 

Het opa zijn, daar geniet ik van. 
Het zwanger zijn van mijn dochter 
heb ik overigens ook beschreven: 
9 keer prenataal. staan ook in de 
bundel. Ik hoop dat mijn bundel 
lezers inspireert tot nieuwe ge-
dachten.” De geluksvogel is ook 
te koop in regionale boekhandels 
voor €16,50.

Ad van Schijndel Tekst en fotografi e Hieke Stek

Eerder verschenen eigen werk:
Vers gerestaureerd (1989)
Van lust en liefde (2000) 
Omgekeerd evenbeeld (2006) 
In verstilling samen (2009)
In bloemlezingen:
Onvervuld verlangen (1994) 
Relaties (1997) 
Dichter op de huid (2005) 
Alles wat ons bezighield (2013) 

HeesWIjK-DINTHer - Hij kleedt woorden uit en herinneringen aan. Geïnspireerd door natuur, 
het vrouwelijk schoon, schilderijen en beelden. soms gebeurt het zomaar, op een doorde-
weekse dag: dan vallen letters uit de lucht. soms gaat hij er echt voor zitten, maar altijd 
schrijft hij met zachte vingers poëzie en dat doet hij al jaren. Trots presenteert Ad van schijn-
del in een prachtige full-colour uitgave zijn bundel ‘De geluksvogel’ op zondag 26 mei om 
16.00 uur in café De Zwaan in Heeswijk. U bent er welkom. Gekochte exemplaren worden 
uiteraard gesigneerd, indien gewenst. 

‘soms is Het 
geDiCHt er 
meteen...’

Het museum, de multifunctionele 
ruimte en de lees- en studiezaal 
zijn vernoemd naar mensen, die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de geschiedschrijving van en 
over Heesch: Lee ceelen, Albert 
van den Berg en Piet Hendriks.
Wat is er te zien? Op de eerste 
verdieping vindt u het museum, 
met een prachtige collectie land-
bouwwerktuigen, ambachtelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals van 
een rietdekker, een imker en een 

schoenmaker, een schooltje, een 
winkeltje en spullen van de dorps-
dokter.
Op de begane grond is een mooie 
poffer- en mutsencollectie te be-
wonderen, er zijn archeologische 
vondsten en in de lees- en stu-
diezaal kunnen bezoekers gebruik 
maken van de bibliotheek en de 
zeer uitgebreide fotocollectie raad-
plegen. Uiteraard zijn ook de uit-
gaven van de heemkundekring te 
koop. rond de Heemschuur kan 

de prachtige tuin bekeken worden 
en zijn onlangs gerestaureerde ob-
jecten te bewonderen, zoals een 
originele manege- of rosmolen. 
De mogelijkheid bestaat een kopje 
koffie of thee te nuttigen. 

De Heemschuur is iedere laatste 
zondag van de maand opengesteld 
voor publiek. 
Meer informatie: www.de-elf-rot-
ten.nl tel.: 06-10463762 e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl

heemschuur heesch opengesteld
HeescH - Aanstaande zondag 26 mei opent de Heemschuur in Heesch weer haar deuren voor het publiek 
van 13.00 tot 17.00 uur. De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ in 
Heesch. Het gebouw herbergt een museum, een multifunctionele ruimte, waar wisselexposities worden ge-
organiseerd en waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties plaatsvinden, een lees- en 
studiezaal met bibliotheek en archief en een bestuurskamer. 

BeStuurSleDeN eN 
SecretAriS StichtiNG 
werelDwiNKel heeSch
Het vervullen van bestuurstaken

OVer De OrGANiSAtie:
De wereldwinkel aan De Misse in Heesch is de 
laatste jaren uitgegroeid tot een cadeauwinkel 
met een ruime keuze in originele cadeaus uit 
andere culturen, gemaakt met respect voor mens en milieu. Natuurlijk 
zitten er in het assortiment ook (h)eerlijke levensmiddelen. De we-
reldwinkels zijn in 2012 voor de vierde keer gekozen tot beste winkel-
keten in de categorie cadeauwinkels.

KOrte OmSchriJViNG werKZAAmheDeN:
Bestuurstaken. Inhoud in overleg.
 
GeVrAAGD wOrDt:
- Zo mogelijk, maar niet noodzakelijk, enige ervaring op het  op het 

gebied van:
- Detailhandel/retail 
- Website beheer
- Pr- en promotie activiteiten
- De tijdsinvestering is gemiddeld 3 uur per week.
- Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen we met 

name ook mannelijke kandidaten en jongeren uit te reageren.

GeBODeN wOrDt:
- Uitdagende functie
-  Onkostenvergoeding
-  Begeleiding

werKtiJDeN:
-  Per 6 weken, in de avonduren is er een bestuursvergadering 
-  Daarnaast een bijeenkomst met alle vrijwilligers. 
-  Verder in overleg.

AANNAmePrOceDure:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het vrijwilligers-
punt Bernheze.
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

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

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

www.vofvanberloo.nl

haarmode Axzent
Passie voor haar

je haar zit goed als het past bij 
je uitstraling en persoonlijkheid. 
Het mooiste is als mensen tegen 
je zeggen “Wat zie jij er goed 
uit” in plaats van te vragen “Ben 
je naar de kapper geweest”.
Haarmode Axzent werkt met 
de producten van Matrix waar-
bij plantaardige ingrediënten 
worden gecombineerd met de 
laatste technologische ontwik-
kelingen. De nieuwste colorin-

sider haarkleuringen van Matrix 
zijn ammoniavrij en de Biolage 
shampoos en conditioners zijn 
zonder parabenen. 
Dus zowel goed voor je haar als 
het milieu.

Ingrid Huyben is het gezicht van 
Haarmode Axzent. Ingrid heeft 
al meer dan 25 jaar ervaring in 
het kappersvak en is nog net zo 
enthousiast als in het begin. 

Om bij te blijven volgt ze maan-
delijks technische en creatieve 

trainingen om zo op de hoogte 
te zijn van de nieuwste trends 
en technieken. Ingrids’ visie is 
dat mooi haar voor iedereen is 
weggelegd maar dat het er voor 

iedereen anders uitziet;  “Ik be-
gin altijd met kijken en luisteren 

zodra je bij mij in de salon komt. 
Want pas dan kan ik de coupe 
knippen en de kleur kiezen die 
voor jou het meeste doet. Van 
trendy tot tijdloos, als het maar 

bij jou past.”
De beste reden om naar Haar-
mode Axzent te gaan: je wilt 
het mooiste uit jezelf halen. Bel 
gerust voor een afspraak, je mag 
altijd vrijblijvend binnenlopen 
voor advies of als je iets wilt we-
ten.

JE HAAR ZIT GOED ALS HET PAST BĲ  JE 
UITSTRALING EN PERSOONLĲ KHEID

Het ziet er de komende 
dagen naar uit dat het 
lentezonnetje nu echt 
gaat doorbreken. Haal de 
zonnebrand maar vast uit 
de kast, want voor je het 
weet, ben je verbrand. Dat 
geldt natuurlijk ook voor 
je haar. Zorg ervoor dat 
je haar goed is beschermd 
tegen de zon met een 
heerlijke lotion of spray 
van Biolage sunsorials. en 
voor na het zonnen ge-
bruik je een herstellende 
en verzorgende spray. Zie 
de advertentie voor de 
aanbieding.

heeSCh – Wil je naar een kapsalon waar écht de tijd voor je wordt 
genomen? Waar jouw wensen voorop staan? Waar gewerkt wordt 
met milieuvriendelijke producten? Haarmode Axzent is het adres 
voor dames, heren en kinderen. Niet zomaar een kapperszaak, maar 
een kapsalon waar je net wat meer aandacht en extra verzorging 
krijgt.

 Foto: Marcel van der Steen

Haarmode Axzent
Ingrid Huyben - Verdilaan 31 - 5384cH Heesch
06-45042430 - www.haarmodeaxzent.nl
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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

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

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

HET GEMAK 
VAN EEN 

ADVISEUR 
DICHT BIJ 

HUIS

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

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

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

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

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

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• equizenz

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
 risicobeheer bV
• WVe Schilderwerk
• Meubel en Ambacht
 Frans v.d. Heijden
• V.O.F. van berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

mG Service: meer ruimte voor service en kwaliteit!

V.l.n.r.: Mari, Jelte, Conny, Ben, Bert, Pim, Jorn, Eelco en Randy

NIsTeLrODe - Na een ingrij-
pende verbouwing opende 
MG service op 17 mei haar 
deuren voor genodigden.
een Open Dag volgde op 
18 mei, waarbij geïnteres-
seerden en klanten een kijkje 
kwamen nemen achter de 
schermen. Het pand met de 
enorme uitbreiding van maar 
liefst 500 m2 is nu een stuk 
overzichtelijker en ruimer op-
gesteld. 
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Kortmaar Krachtig
De portemonnee is leeg, het geld is op, schreven we vorige week in deze krant. We moeten bezuinigen en het college gaat korten op subsidies voor 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het is het gevolg van landelijk beleid, maar ook van het plunderen van de Bernhezer spaarpot de 
afgelopen jaren met steun van de 4x3 coalitie. En komende jaren zal nog veel meer NIET gehonoreerd worden, als het aan dit college ligt. 

Herinrichtingsprojecten als Willibrordstraat in Heeswijk-Dinther, Laar in Nistelrode of Stationsplein en delen van de herinrichting van het centrum 
in Heesch, worden op de lange baan geschoven. Ook het aanpakken van de Traverse door Heeswijk-Dinther wordt niet gehonoreerd. En ja, de OZB 
gaat in 2014, 2% extra; totaal 5 % omhoog. Wat het CDA betreft is er weinig perspectief met het dramatische financiële beleid van afgelopen 3 jaren. 
Perspectief(nota), welk perspectief? 

Fractie CDA Bernheze, Jolanda, 
Saskia, Margriet, Antoon, 
Wim en Peter  
Meer info: www.cdabernheze.nl

Wie verdient er 
een lintje?

Het was een eervolle taak om 
dit jaar maar liefst 9 Koninklijke 
onderscheidingen te mogen opspelden. 
Ik heb de gedecoreerden thuis bezocht 
om ze extra te verrassen. En dat laatste is 
zeker gelukt! Met groot genoegen kijk ik 
terug op deze bijzondere dag. 

Wellicht kent u ook iemand in onze gemeente die zich al jarenlang en 
belangeloos inzet voor verenigingen of instanties. De nadruk bij een 
benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid 
van de verdiensten voor anderen gedurende een periode van 
minimaal 15 jaar. Het gaat om prestaties of inspanningen die duidelijk 
herkenbaar zijn in de samenleving en een bijzondere waarde hebben. 
Het toekennen van een Koninklijke onderscheiding is een lange en 
zorgvuldige procedure. Er vindt goed onderzoek plaats of iemand die 
wordt voorgesteld echt aan de gestelde criteria voldoet om te worden 
onderscheiden. Omdat dit onderzoek op een aantal plaatsen wordt 
verricht begint het proces van selectie voor het volgende jaar al weer 
snel.

Op de website van de gemeente vragen wij u om ons te helpen aan 
namen van mensen die een onderscheiding verdienen.

Ook hierbij de vraag: zijn er mensen in uw omgeving waarvan u 
denkt, of weet, dat zij in aanmerking komen om eens echt in het 
zonnetje gezet te worden, laat dat ons dan vooral weten. 
U kunt via de website reageren of contact opnemen met mevrouw 
J. van de Berg, bestuurssecretariaat, telefoon (0412) 45 88 02.
Wij hebben uw medewerking hard nodig om volgend jaar weer de 
nodige inwoners verdiend te verrassen met een onderscheiding.

W.I.I. van Beek
Burgemeester van Bernheze

column

Willibrord van beek

Foto: Marcel van der steen

ABB, BS en OPG bundelen krachten!

Draagvlak
Door dit draagvlak binnen de par-
tijen is er nu groen licht om de ver-
dere verkenning voor de vorming 
van één nieuwe politieke partij te 
starten. 
In het steeds groter wordende ‘be-
stuurlijk’ Nederland door schaal-
vergroting, wil de nieuwe partij 
een lokaal platform zijn, dat zo 
dicht mogelijk bij de inwoners 
staat. Herkenbaar is en tot de ver-
beelding spreekt.

De kernen 
De nieuwe partij gaat zich rich-
ten op lokale belangen: werkend 
en denkend vanuit de kernen de 
Bernhezer politiek voeden. “Met 
de kracht, kennis en kunde van 
deze 3 partijen moeten we hier toe 
in staat zijn” aldus de besturen van 
ABB, Bs en OPG.

Gelijkwaardigheid
De drie partijen gaan de nieuwe 
partij vormgeven vanuit gelijk-

waardigheid. “Gedrieën hebben 
we veel ervaring en kennis in huis, 
zodat we de partij professioneel 
neer kunnen zetten. We kunnen 
een beroep doen op een vakkun-
dige en grote achterban en er ligt 
een stevig fundament waarop we 
verder mogen bouwen. We zijn er 
gedrieën van overtuigd dat het lo-
kale denken en doen belangrijk is 
voor het leefbaar houden van onze 
kernen!”

Het spreekt voor zich dat wij u op 
de hoogte houden van de ontwik-
kelingen in het komen tot één lo-
kale politieke partij.
Bestuur ABB, Bs en OPG

bernheze – Op donderdag 16 mei 2013 hebben Algemeen Belang 
Bernheze, Bernheze Solidair en de Onafhankelijke Politieke Groepering 
Bernheze tijdens hun Algemene Ledenvergadering de intentie uitge-
sproken om te komen tot één lokale politieke partij. 

De afgelopen jaren is mij duidelijk 
geworden dat een partij behalve 
politiek actieve leden ook een 
goed en compleet bestuur nodig 
heeft. Gerard van Dijk heeft vele 
jaren deze functie vervuld naast 
zijn politieke taken en heeft dit al-
tijd uitstekend gedaan, waarvoor 
wij hem dankbaar zijn. Na enige 
ervaring opgedaan te hebben was 
de stap niet moeilijk om mij kandi-

daat te stellen voor de al een tijd 
onvervulde vacature van partij-
voorzitter en zo het team compleet 
te maken.   
In deze vergadering beslisten onze 
leden ook unaniem dat zij instem-
den met het voornemen van het 
bestuur om de mogelijkheden ver-
der uit te werken om met ABB en 
OPG samen de volgende verkie-
zingen in te gaan. Door de bunde-

ling van onze krachten kunnen we 
slagvaardiger gaan werken, taken 
beter verdelen en onze aandacht 
vooral richten op onze  kernen. Iets 
waar we de laatste jaren niet altijd 
aan toe gekomen zijn. 

Ik heb er zin om met deze uitda-
gingen aan de slag te gaan en een 
mooie en vruchtbare samenwer-
king uit op te bouwen.

Bernheze Solidair: Samen op weg

BerNHeZe - Afgelopen donderdag was onze ledenvergadering en hierin ben ik 
tot voorzitter van Bernheze Solidair verkozen. Een functie die ik graag aanvaard 
en waarin ik mij de komende tijd in wil zetten voor de toekomst van onze partij. 
Ik ben na de laatste verkiezingen redelijk onbevangen en onervaren de politiek 
in gegaan en had toen ook niet kunnen voorzien dat ik dit zou gaan ambiëren. 

John van den Akker, Bernheze Solidair

Helaas toont de jaarrekening 2012 
een andere waarheid dan de coali-
tiepartijen ons voorspiegelen. 

Bernheze heeft namelijk helemaal 
geen positief resultaat behaald, 
maar een negatief resultaat van 

ruim € 4,4 miljoen, bijna € 150,- 
per inwoner. Daar hoef je je niet 
voor op de borst te kloppen, lijkt 
mij. 
Maar Wethouder Wijdeven maakt 
een mooi rekensommetje: “als we 
geen verlies van € 6,7 miljoen op 

onze grondexploitatie hadden ge-
leden, hadden we wél een positief 
resultaat gehaald”. ja, zo lusten u 
en ik er nog wel een.

Onze reserves zijn de afgelopen 
2 jaar met bijna 40% afgenomen 

van € 46 naar € 29 miljoen. Dat is 
pas echt, en zelfs letterlijk, potver-
teren. en de burgers van Bernheze 
mogen straks de rekening betalen.

Misschien dus niet zo’n goed idee 
om de portemonnee van onze ge-
meente bij sP, Progressief Bernhe-
ze, Bernheze solidair en OPG neer 
te leggen? 

Misschien toch maar liever bij een 
partij die snapt dat je geld eerst 
moet verdienen voordat je het uit-
geeft?

VVD: Potverteren

BerNHeZe - Onlangs riep onze Minister President de Nederlanders op om dure 
consumptiegoederen aan te schaffen, een auto bijvoorbeeld. “Mark Rutte roept 
op tot potverteren”, werd er geroepen. Daar moest ik aan denken toen ik de 
Jaarrekening 2012 van onze gemeente onder ogen kreeg. In de krant hadden al 
jubelende berichten gestaan dat Bernheze een positief resultaat had behaald, 
gevolgd door een zichzelf op de borst kloppende SP-fractie, die vond dat zij 
heel goed op onze centjes hadden gepast.

Paul Kremers, penningmeester VVD Bernheze

Voordracht 
lintjesregen 2014 
BerNHeZe - Kent u een kan-
didaat voor de lintjesregen in 
2014, dan kunt u deze tot 14 
juni 2013 voordragen. De be-
handeltermijn van uw verzoek 
is ongeveer acht maanden.  
Kort voor de uitreiking ontvan-
gen wij officieel bericht over 
de eventuele toekenning van 
de aangevraagde Koninklijke 
Onderscheidingen. Voor meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met mevrouw j. van de 
Berg, bestuurssecretariaat, tele-
foon (0412) 45 88 02.
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Informatie voor de kernen

column
aD

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

BernHeZe vOOrUit
Het was afgelopen zaterdag sinds jaren weer een spannend Eurovisie 
songfestival. Nederland mocht weer eens meedoen. Hoe zou Anouk 
eindigen? Veel mensen zaten aan TV gekluisterd. Een verkiezing is 
spannend, zeker als door vernieuwing de uitslag weer wat minder 
voorspelbaar is. Dat moeten de besturen van ABB, OPG en BS ook 
gedacht hebben. Zij kwamen, misschien niet helemaal toevallig vlak voor 
het songfestival, met het persbericht naar buiten dat ze samen gaan. Drie 
huidige partijen zullen de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaan 
als één lokale partij.

Met dat voornemen gaat de nieuwe partij met 
acht zetels als grootste partij de verkiezingen 
in. En of ze die kunnen behouden of misschien 
wel versterken, zal straks blijken. Succes is niet 
vanzelfsprekend. De partijen, nu deels in coalitie 
en oppositie, hebben elkaar in de afgelopen jaren 
niet altijd even vriendelijk aangesproken. Maar 
politiek is ook vergeven en vergeten. 

Niet alleen deze partijen komen in de stemming 
voor maart volgend jaar. Het CDA nodigt 
inwoners uit om mee te werken aan de inhoud 

van een nieuw verkiezingsprogramma. Progressief Bernheze organiseerde 
afgelopen week een avond over vrouwen in de politiek. In Bernheze is het 
aantal vrouwen in het college en in de raad sterk ondervertegenwoordigd. 
Het college bestaat alleen uit mannen, de raad telt het schamele aantal 
van vijf vrouwen, nog geen 25%. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen 
over veel onderwerpen anders denken dan mannen. Globaal zijn er 
evenveel vrouwen als mannen en politiek hoort een afspiegeling van de 
samenleving te zijn. Daarom zullen er meer vrouwen aan de politiek 
moeten gaan deelnemen. 

Maar voorlopig moet de bestaande coalitie zijn werk nog afmaken. 
Komende week wordt de perspectiefnota behandeld. Het CDA vraagt 
zich openlijk af welk perspectief deze coalitie te bieden heeft nu er alleen 
maar bespaard en bezuinigd wordt. De VVD roept dat het college aan 
het potverteren is en de reserves plukt. Met misschien nog een kleine 
aanpassing zal de voorzet van het college wel worden vastgesteld. 
Mogelijk deze keer ook met instemming van ABB als opmaat naar de 
samensmelting. 

De nieuwe partij zou zomaar Bernheze Vooruit kunnen gaan heten. 
Een partij met een positieve blik op een zelfstandig Bernheze en met 
een afkorting (BV) die een zakelijke inslag benadrukt. Een basis wordt 
in deze periode alvast gelegd. Zo lezen we in de perspectiefnota dat de 
gemeentelijke Onroerend Zaak Belasting (OZB) volgend jaar niet alleen 
met 1,5% inflatiecorrectie wordt verhoogd maar ook nog eens met 
1,5% voor extra dekking en daar komt dit jaar nog eens 2% bij om het 
huishoudboekje sluitend te maken. Bernheze, vooruit, verzin iets beters 
dan een extra rekening bij de inwoners leggen!  

Met groet, Ad

Versterking van 
het economisch 
functioneren

Tegelijkertijd wil de gemeente wel 
beter gaan samenwerken met de 
As50 gemeenten, Oss, Uden en 
Veghel. Daarmee kan volgens ons 
Bernheze ook prima de taken aan, 
die op  haar afkomen. In de praktijk 
worden die taken immers al samen 
opgepakt. 

Wat ons betreft dus die samenwer-
king verder vorm geven en inten-
siveren. Onlangs lazen we dat de 
gemeenteraad van Veghel beslo-

ten heeft om te gaan werken in de 
richting van een fusie met schijndel 
en sint Oedenrode. Deze gemeen-
ten hadden al eerder besloten om 
aan een fusie met elkaar te werken. 
Voor ons was dat een verrassende 
ontwikkeling, omdat we eerder 
hadden verwacht, dat Uden en 
Veghel samen zouden gaan.  

Zij werken immers al op veel ter-
reinen samen en hebben een 
fusie in het verleden al eens 

geprobeerd. Die is toen pas 
in het parlement afgeblazen.                                                                                                                                      
Verandert er voor Bernheze hierdoor 
iets? Wij hebben immers gekozen 
voor een intensieve samenwerking 
met Oss, Uden en Veghel in As50 
verband. Veghel bepaalt natuurlijk 
zelf, hoe het verder wil. Als  Veg-
hel blijft kiezen voor een samen-
werking in As50 verband, dan blijft 
Veghel een prima samenwerkings-
partner voor ons. Dan verandert er 
voor ons niets.

Progressief Bernheze: fusie Veghel,  
Schijndel en Sint Oedenrode?

BerNHeZe - Onder aansporing van de Provincie en het Rijk praten veel  ge-
meenten over fusie. Met de achterliggende gedachte, dat ze daarmee beter de 
taken kunnen doen, die op hen afkomen. Bernheze heeft, na het niet doorgaan 
van de fusie met Maasdonk, besloten om zelfstandig te blijven. 

Theo van Overbeek, raadslid Progressief Bernheze

De verliezen
Het project Waalboss (Heesch-
West) heeft tot een voorlopig ver-
lies van 2.897.00 euro geleid. Be-
wijs: jaarstukken en begroting van 
2011 en 2012. 

De voorfinanciering van de A-59 
(vervroegingsbijdrage) moet als 
verloren worden beschouwd. 
Heesch-West kan nooit meer 
winstgevend worden. Verlies 
2.187.000 euro. Bewijs: jaarstuk-
ken en begroting 2011 en 2012. 
Op, ruim voor 2010, aangekochte 
bouwgronden is een verlies van 

15.049.000 euro genomen. Bewijs: 
jaarstukken en begroting 2010, 
2011 en 2012. In totaal spreken 
we over een feitelijk aantoonbaar 
bedrag van 20.183.000 euro. 

Elders
Andere gemeenten hebben lang 
niet altijd de verliezen uit het 
verleden weggewerkt. Dat moet 
uiteraard ieder voor zich weten. 
Maar goed rentmeesterschap zegt 
dat die verantwoording genomen 
moet worden. 

er mogen wat de sP Bernheze be-

treft geen rekeningen doorgescho-
ven worden naar de toekomst. 

Dat is een voorbeeld van volks-
verlakkerij. Daar doet de sP Bern-
heze, aantoonbaar met feiten, niet 
aan mee. Dit zijn de naakte feiten. 
Goedkope stemmingmakerij laat 
de sP Bernheze graag aan anderen 
over.

SP: 20.000.000 euro aan verliezen uit 
het verleden weggewerkt

BerNHeZe - De 4 x 3 coalitie heeft in 3 jaar tijd (ondanks de financiële crisis) 
voor ruim 20.000.000 euro aan verliezen uit het verleden weggewerkt. Een pres-
tatie van formaat. Het heeft geen enkele pas dit ‘volksverlakkerij’ te noemen. 
Dat is ver beneden ieder peil. Het gaat hier om verliezen op ruim voor 2010 
aangekochte stukken (bouw)grond. Verliezen op Waalboss. Verliezen op de ver-
vroegingsbijdrage A-59. Daar heeft de SP indertijd geen verantwoording voor 
genomen. Nu er verliezen zijn, neemt de SP die verantwoording wel! Geen kop 
in het zand, maar realiteitszin!

Cor van Erp, raadslid SP, financieel specialist

‘geen reKeningen 
DoorsCHuiven naar 
De toeKomst’

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN
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De KermiSSeN VAN 
BerNheZe KOmeN er AAN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 

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

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

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

rob Aarts
uit Vorstenbosch

oogcontact

Winnaar:
Monique van Kessel

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

mooIBernhezertje

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

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

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

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

riSerO riOOlSerVice 
sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. 
reinigen dakgoten, renovatie 
en aanleg riolering.

“Ik zit op mijn droomschool.” Mendy Bosch (21) uit Loosbroek is 
nog steeds blij met haar keuze. “Ik zit nu in het vierde jaar op het 
sint Lucas in Boxtel en ben bijna afgestudeerd als Grafisch Vormge-
ver. De afgelopen vier jaar zijn voor mij voorbijgevlogen.”

Mendy zat op het Fioretti college in Veghel, toen ze ontdekte dat 
ze aardig wat creativiteit bezat. Daarom bezocht ze de open dag 
van het sint Lucas. Direct was ze verkocht. “Ik wist meteen zeker: 
hier ga ik heen. De selectieprocedure op de school is vrij streng. Ik 
kwam niet door de toelatingstesten heen. Daarom besloot ik een 
jaar HAVO te gaan doen, maar ik had maar een doel voor ogen: 
naar het sint Lucas.” 

een jaar later slaagde ze in die missie. Ook in eindhoven werd ze aangenomen, maar ze bleef bij 
haar eerste keuze. “Het is een innovatieve, praktijkgerichte school. Ik heb er veel tijd in gestoken, 
ook naast school, maar ik wil nou eenmaal dat mijn opdrachten super zijn. Dat zorgt ervoor dat je 
er gedreven en met veel plezier aan werkt. Als je iets leuk vindt, is het minder zwaar.”

Mendy heeft haar diploma inmiddels binnen handbereik. “Mijn afstudeerstage doe ik vanuit 
school. Ik werk voor een organisatie die tennistalenten financieel bijstaat in hun weg naar de 
wereldtop. Wij hebben voor hen een concept bedacht en een huisstijl ontworpen, die wordt 
doorgevoerd in verschillende media-uitingen.” 

De Loosbroekse heeft zichzelf al een nieuw doel gesteld. “Ik wil doorstuderen, heb mezelf al 
aangemeld bij verschillende scholen. Het liefst ga ik in de richting van advertising. Die studie gaat 
dieper in op het bedenken van concepten voor reclames. Daar liggen mijn krachten en mijn pas-
sie. Nu alleen nog hopen dat ik door de strenge selectie heen kom.” Aan haar motivatie zal het 
niet liggen: “Ik ben nu alweer flink bezig om mijn portfolio in elkaar te zetten.”

NAAM: meNDy BOSch 
LeeFTIjD: 21 JAAr
WOONPLAATs:
lOOSBrOeK
sTUDIe: SiNt lucAS: 
GrAFiSche VOrmGeViNG

Tekst: Rob Aarts

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

Woordzoeker

ZOeK De VOlGeNDe wOOrDeN:
zaad, zalm, zalmforel, zand, zee, zeeforel, zeeman, zomer, 
zotten, zooi, zesvoud, zomerkamp, zwemmen, zwembroek, 
zwembad, zussen, zwemles, zomervakantie, zomerdag, 
zeewater, zomer

HeesWIjK-DINTHer - In septem-
ber starten de muzieklessen van de 
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord 
weer. Jongens en meisjes van 
groep 5 van de basisscholen we-
ten inmiddels door het windkracht 
6 project dat ze voor muziek- 
les bij de muziekverenigingen in 
Heeswijk Dinther terecht kunnen. 

Maar natuurlijk zijn kinderen van 
andere groepen ook welkom. De 
Koninklijke Fanfare hanteert een 
minimum leeftijd van 7 jaar.

Wil je meer informatie? Kijk eens 
op onze website www.koninklijke-
fanfare.nl. je kunt ook bellen met 
onze secretaris rene van der Pas 
06-25453250. Heb je al een ei-
gen smartphone, kijk dan eens op 
Facebook.

leren muziek maken?

rene van rooij van de Wc expe-
rience zal ook de vrijdagavond te 
zien zijn met zijn goede vriend en 
drinkbroeder Hans van erp. Beter 
bekend als Pap en Pudding. Gega-
randeerd feest met onder andere 
‘Opblaasbare Barbara’ en ‘Plastie-
ke Annemieke’.
er is nog een verrassing! De nieuw-
ste sensatie in festival-land is ge-
strikt voor de 24-uurs solexrace. 
The Dirty Daddies is een nieuwe 
spektakelband die overal het dak 
eraf blaast. Dat wordt gassen!
De organisatie is ook bijzonder blij 

met het feit dat de oerrockers van 
rattlesnake shake komen knallen, 
na de finsh op zondag om 16.00 
uur. Hun stijl kan het beste worden 
omschreven als ‘cock rock’: rock 
met Ballen! Zij hebben niet voor 
niets de clash of the coverbands 
gewonnen.

er komt nog meer...veel meer! 
Maar daarover later meer. Geniet 
nog van het extra voorverkoop-
voordeel tijdens de online vroege 
vogel voordeelactie die loopt tot 2 
juni.

eerste namen 24-uurs 
Solexrace bekend
Vroege vogel voordeelactie loopt nog tot 2 juni

HeesWIjK-DINTHer - Met gepaste trots presenteert de 24-uurs So-
lexrace het 3-daags feestweekend van 2, 3 en 4 augustus. Uiteraard 
zal mede-organisator WC Experience het podium bestieren. Zaterdag-
avond zullen zij  iedereen verwennen met een speciale show waar nog 
lang over nagepraat zal worden, natuurlijk ook met werk van hun nieu-
we CD Pak Aon. Zondagmiddag zullen zij een knus en intiem concert 
geven in de eettent. Eettent? Eettent ja! Dit jaar komt er een aparte tent 
speciaal voor de inwendige mens. U kunt daar genieten van culinaire 
hoogstandjes en goede muziek.
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EXTRA HOGE KORTINGEN*
OP VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG

DK LEVERT UITSLUITEND MERK- 
PRODUCTEN VAN TOPKWALITEIT!

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

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

benzine & diesel autogas ad blue motor olie

nieuwe wasformule per 1 mei 2013

Bij 10 liter getankt 
krijgt u  m 2,- korting 

op het wasprogramma

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

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

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

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

Programma

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

3. Uitgebreid, zeer goed n 6.00 n 4.00 3

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

6. Tank gevuld, snel gewassen n 3.00 n 1.00

Normaal
tarief

10 liter
getankt

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

11. Bestelbus alles d’r op en d’r aan n 7.00 n 5.00 3
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Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

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

ook
VERHUUR

Wissel nu uw Winterbanden om!
zomer-/winterbandenopslag m30,-

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

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Tank voor de 
mooiste films 
bij BP van 
Duijnhoven!

In 2012 zijn twee van de vijf 
dienstauto’s van de afdeling civiel 
en cultuur Techniek al vervangen 
door op aardgas rijdende Volks-
wagen caddy’s. Voor 2013 stond 
de vervanging van de drie andere 
dienstauto’s, die inmiddels al 12 
jaar oud zijn, op het programma.
Bij de vervanging van de dienst-
auto’s in 2012 zijn de uitgangs-

punten van het klimaatprogram-
ma ‘energie-agenda 2011-2014’ 
richtinggevend geweest. Ook bij 
de aanschaf van deze drie auto’s is 
daar rekening mee gehouden. 
‘Groen gas’ is op dit moment 
zonder twijfel de duurzaamste en 
schoonste brandstof voor voertui-
gen. Voordelen van het rijden op 
‘groen gas’ zijn de vermindering 

van cO2 uitstoot en de verbete-
ring van de luchtkwaliteit.
een van de redenen om voor aard-
gas te kiezen was de mogelijkheid 
dat je bij BP aan de Nistelrode-
seweg in Heesch groen gas kunt 
tanken. Heel dichtbij dus!
Op donderdag 6 juni om 14.00 
uur worden de drie auto’s afge-
leverd voor het gemeentehuis. 
Orange gas zal aanwezig zijn om 
het certificaat 100% groen gas te 
overhandigen aan de gemeente.

Groen gas tanken in heesch 
BerNHeZe - De gemeente Bernheze heeft onlangs besloten drie dienstau-
to’s te vervangen door drie milieuvriendelijke bestelauto’s die op schoon 
aardgas rijden. Zo wordt de gemeente weer een stukje duurzamer.

De positie van stiefouders

Het verdriet van haar moeder 
kan de boosheid van de dochter 
vergroten. Loyaliteit met moeder 
maakt gedrag van stiefmoeder in-
terpretabel als “concurrentie met 
moeder”. Als stiefmoeder grenzen 
aangeeft wordt zij de nare stief-
moeder uit het sprookje. 
stiefvaders zijn vaak minder direct 
met de opvoeding van de kinde-
ren betrokken en ook meer ge-
neigd zichzelf op de achtergrond 
te houden. Daarom hebben stief-
vaders vaak nét ietsje minder last 
van hun positie.Vrouwen zijn tra-
ditioneel meer met kinderen bezig 

en doen vaak het meest in huis. 
Vrouwen zijn meestal emotione-
ler dan mannen. Mannen halen 
eerder hun schouders op en gaan 
over tot de orde van de dag. Maar 
bij vrouwen blijven nare opmerkin-
gen veel meer knagen. Natuurlijk 
zal het ook bij stiefvaders op den 
duur gaan knagen als kinderen 
rotopmerkingen maken, maar zij 
lijken eerder geneigd tot loslaten, 
wat ook gemakkelijker is als je op 
de achtergrond blijft. 
Uit angst voor wegblijven van de 
kinderen  na de scheiding laten va-
ders zich soms ronduit chanteren 

door hun kinderen. stiefmoeder 
mag niks zeggen, maar heeft er 
last van.

Advertorial

VeGheL – Stiefkinderen zijn niet automatisch blij met je. Het idee van 
dochter is “jij hebt papa ingepikt” (in de ogen van de dochter een mis-
daad).

Mw. N. Timmermans-
van de Kamp, Interpunctie
smientdonk 2, 5467 cA Veghel
Privé (0413-310795) of 
06-21592435 www.stief-gezin.nl 

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

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

Opsteken van haren + 
bijpassende make upbijpassende make up

 NU € 29,50

Zomeractie mei & juni

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

Nieuwe set nagels 
French manicure 

 NU € 35,00

Tot eind juni

www.mooiheesch.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003  4.950,-

Citroën C5 br.1.8 grijs met. 2004  3.950,-
Citroen Saxo groen metalic  1996  999.-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  4.950,-
Citroen Xsara Break  1999  1200,-
Citroen Xsara Break 2.0HDI  2003  1850,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  4.950,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  2.499.-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  2.750,-
Hyundai Atos 38.000 m  2006  3950,-

Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  7.750,
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, 
  div. opties 2002  3.800,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  5.950,-
Opel Astra 1.6 Blauw metalic  2000  1750,-
Peugeot 307 hdi break  2007  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  6.950,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  1.450,-
Renault Megane coupe  2001  2250.-
Rover 214 MEENEEMPRIJS   650,-
Volkswagen Kever belastingvrij   2.250.-
VW Golf Cabrio lmv  1995  2.500,-
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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 C1  2011
Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80.000km 2004
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fieste 1,4 titanium 5drs  2010 
Ford C-Max 2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008
Mercedes sprinter 208 cdi 180.000 km 2004
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008

Opel Corsa 1.2 16v 5-drs  2008
Opel Astra station airco 80.000 km  2007
Opel Agila 1.2 airco 32.000 km  2009
Opel Meriva 1,6 essentia 80.000 km 2004
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  2007
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Suzuki SX 4 airco 60.000 km  2007
Volvo XC 704 4wd airco  2004
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30d  2007

• Velgen en 
sportvelgen

• Zomer- en 
winterbanden:

 wij leveren 
 alle merken

• Opslag van 
zomer- en 
winterbanden

 Balanceren

• Gespecialiseerd 
in uitlijnen

heesche Banden centrale
Rijcomfort zit in ‘kleine dingen’

Dat gladde banden gevaar ople-
veren hoort u bij elke APK keu-
ring. Maar dat u een bewuste 
keuze moet maken over het soort 
banden, het merk, het label en 
de juiste spanning; is een ander 

verhaal. Hayco de Veer kan u ad-
viseren en elke soort leveren; van 
duur tot goedkoop. 

Ook voor velgen kunt u terecht. 
Van lichtmetalen sportvelgen tot 

de meer onderhoudsbestendige 
metalen soorten. 

Banden en balanceren
Bij het verwisselen moeten de 
banden op spanning gebracht 

worden en de wielen uitgeba-
lanceerd. Dat voorkomt trillen 
van het stuur en de bijbehorende 
problemen. Dat is bij de Heesche 
Banden centrale vanzelfspre-
kend, of het nu gaat om nieuwe 
banden of het wisselen van zo-
mer- en winterbanden. Ook op-
slag van uw banden is mogelijk en 
zeer aantrekkelijk. 

stikstof gevulde banden blijven 
langer op spanning en dat is goed 
voor uw portemonnee en het 
milieu. Te lage bandenspanning 
geeft een extra brandstofverbruik 
van ongeveer 3% per jaar. Ook 
het vullen van uw banden met 
stikstof is mogelijk bij de Heesche 
Banden centrale.

Uitlijnen
stoepranden, een noodstop en 
te hard over drempels rijden, ver-
oorzaken afwijkingen in de stand 
van de wielen. Dit merkt u als 

uw auto naar een kant trekt of 
zwaarder stuurt. Met het 3D uit-
lijnsysteem van De Heesche Ban-
den centrale is uw personenwa-
gen en camper perfect uitgelijnd. 
Goed uitgelijnde auto’s zorgen 
voor 4-10% minder brandstofge-
bruik en aanmerkelijk minder slij-
tage aan banden en bijvoorbeeld 
schokbrekers. 

Caravans en kleine reparaties
Na de winterstalling is het ver-
standig om uw caravan te laten 
checken. De dissel smeren, rem-
trommels nakijken en schoonma-
ken, bandenspanning controleren 
en alle andere bijkomende zaken 
worden snel en vakkundig, dicht 
bij huis, gedaan door de Heesche 
Banden centrale. U kunt dan 
meteen gebruik maken van de 
extra service om aan uw auto de 
remblokjes of uitlaat en andere 
kleine ongemakken te laten her-
stellen.

HeescH – Bij Hayco de Veer van de Heesche Banden Centrale loopt alles op rolletjes. Dat komt omdat hij 
gespecialiseerd is in banden, velgen en alles daar omheen. Een auto rijdt het soepelst en voordeligst als 
de wielen licht over het wegdek rollen. 

Hayco de Veer laat uw auto soepeler en zuiniger rijden Tekst: Martha Daams  Foto: Marcel van der Steen

Heesche Banden Centrale
specialist in banden-velgen-uitlijnen
Nieuwe erven 18 -5384 TB Heesch - T 0412 473570
www.heeschebandencentrale.nl
heeschebandencentrale@live.nl

OOK OP DE WINKELWAGENS BĲ  C1000 
vinDt u inFormatie over De HeesCHe 
BanDen Centrale

  

•  Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise 
 162.000 km, 2002
•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Opel Vectra 1.6i  cv., 1996
• Mitsubishi ASX 1.6 navi, pdc, clima
 36.000 km, 2012
•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•   Peugeot 206 1.6 16v sx 99.000 km, 2003

•  Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km, 
 dubbelzonnedak, PDC, 2003
•  Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
• Suzuki Swift 1.3i airco 5-drs 63.000 km 2006
• Toyota Auris 1.6 aut. clima, navi,  
 54.000 km, 2007
•  Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•  Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties, 
 99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
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health, beauty, Care

Advertorial

Kom ook naar onze open dag en laat u adviseren en inspireren door wat wij voor u kunnen betekenen.

Noteer alvast in uw agenda

1. Laat u adviseren over IPL ontharen en onderga een gratis proefbehandeling.

2. Woon onze demonstraties bij over de nieuwste technologie in de salon ‘DermaPen’. 
 Deze medische treatment is in te zetten voor acne-littekens, operatieve littekens, zonbeschadigde huid, pigmentstoornis, 

grove huidstructuur. Fijne lijntjes, rimpels en een verslapte huid. Demonstraties kunt u bijwonen om 11.00 en 13.30 uur.

3. Laat u adviseren over permanente make-up en ontvang 15% korting bij een boeking.

4. Laat uw nagels lakken met de nieuwste kleuren van o.p.i. of laat een gelcolor zetten voor maar n 15,00.

5. Laat u gratis adviseren in make-up met de nieuwste zomertrend van het topmerk Lookx.

Volop te zien en te doen dus op onze Open Dag van 10.00 tot 16.00 uur.
en ontvang een een mini lipgloss cadeau.

wij openen voor u onze deuren op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Laar 57e
5388 HC Nistelrode
Tel. 0412 - 61 26 71
WWW.BTDIDI.NL

Kleurrijke open dag Buro lima

Op tweede Pinksterdag opende 
Buro Lima haar deuren voor gas-
ten. Buro Lima biedt pedagogische 
begeleiding en ondersteuning voor 
kinderen tot achttien jaar met een 
(verstandelijke) beperking en bij-
komende problematiek. 

‘‘Het doel van onze open dag is om 
mensen bekend te laten worden 
met Buro Lima’’, aldus eigenaresse 
Lianne van Genugten, die de be-

geleiding in augustus 2008 opzette 
en plek geeft aan dertig kinderen. 
Met een brede glimlach staat ze 
op de oprit van Fokkershoek 8b in 

Heeswijk en begroet ze de mensen 
die komen en gaan. Achter haar 
leidt een pad door de sierlijke tuin 
naar het Limahuis waar de kinde-
ren eten, slapen en begeleid wor-
den bij activiteiten. 
Het is silvia’s beurt om de mensen 

door het huis rond te leiden en het 
eerste wat bezoekers vervolgens 
opvalt zijn de vele kleuren. De ene 
muur is felrood, de andere muur is 

oranje en beide beschikken over 
een kapstok. ‘‘er is een groep rood 
en een groep oranje. Kinderen zien 
aan de kleur waar zij hun jas op 
moeten hangen’’, legt de begeleid-
ster uit. 
De slaapkamers zijn voor jongens 

stoer ingericht met stapelbedden, 
voor meisjes zijn de wanden roze 
geverfd. De kamer die bedoeld is 
als eetkamer en voor activiteiten 
beschikt over een extra bijzondere 
ruimte: de snoezelkamer. ‘‘Kinde-
ren zijn moe wanneer zij uit school 
komen en kunnen hier tot rust ko-
men’’, vertelt silvia, die de groep 
vervolgens naar buiten begeleidt 

waar gitaarmuziek te horen is. 
een jongen laat horen wat de gi-
taarlessen van Buro Lima hem al 
bijgebracht hebben. 

Bezoekers en begeleiders kijken 
trots toe en een luid applaus volgt 
wanneer hij is uitgespeeld.    

Meer info: www.burolima.nl

 Tekst: Matthijs van Lierop

HeesWIjK-DINTHer - Oranje, rood, blauw. Het eerste wat mensen opvalt aan het Limahuis 
zijn de vele kleuren van het meubilair, de muren, de decoratie en de vrolijke inrichting van 
de kamers.

‘Aan de kleur kunnen kinderen zien waar zij 
de jas moeten ophangen’
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Nieuwbouw Basisschool Emmaus te Heesch
Benieuwd naar de bouw van Basisschool Emmaus te Heesch? 

Op zaterdag 1 juni stellen wij de bouwplaats open voor het publiek! Buurtbewoners, (toekomstige) leerlingen met ouders, opa, 
oma en familie, kortom iedereen is van harte welkom op de bouwplaats. Wij zijn trots op wat we maken en laten dat graag aan u 
zien! Kom een kijkje nemen tijdens de Dag van de Bouw. Dit is uw kans om de bouw van dichterbij te bekijken!

In samenwerking met Primair Stichting Katholiek Onderwijs, Architectbureau Hendriks en Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen BV 
wordt de nieuwbouw van Basisschool Emmaus te Heesch gerealiseerd. 

Adres bouwplaats: Mozartlaan 100 te Heesch.

Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen BV
Bosschebaan 84
5384 VZ Heesch
T 0412-451208
www.herpenbouw.nl
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Bij  aanmelden op de inschrijf dag 
zijn de kosten voor de gehele week 
per kind: €17,50. 
In voorgaande jaren kon worden 
betaald via een machtiging. Dat 
komt dit jaar te vervallen, nieuw 
is de mogelijkheid te betalen met 
PIN. contant betalen kan ook. 

Na de inschrijf dag kan aanmelden 
nog tot 14 juni, kosten zijn dan 
voor de gehele week € 25,00 per 
kind. Na-inschrijven dient telefo-
nisch te gebeuren bij carmen van 

den Boom, 0413-291550. 
Vanaf 15 mei staan op onze site, 
www.stichting-ranja.nl de inschrijf-
formulieren die nodig zijn voor 
aanmelding. je kunt deze voor de 
inschrijf dag uitprinten, thuis invul-
len en meebrengen. Kun je deze 
dag zelf niet, vul de papieren dan 
thuis in en geef ze iemand anders 
mee. 
Het thema van 2013 is onder-
water-wereld, het belooft dus een 
spetterende week te worden! We 
zien jullie graag op 1 juni!

inschrijf dag Kinder-
Vakantieweek heeswijk-
Dinther en loosbroek

heeSWIJK-DInTher - LOOSbrOeK – Zoals ieder jaar zal in de laatste 
week van de zomervakantie, dit jaar van 5 t/m 9 augustus, de Kin-
derVakantieWeek plaats vinden in Heeswijk-Dinther en Loosbroek. In-
schrijven hiervoor kan op zaterdag 1 juni. In Loosbroek in de Wis, van 
10.00 tot 11.30 uur. In Heeswijk-Dinther in soos iMeet (straatje langs 
de Dintherse kerk) van 13.30 tot 16.00 uur.

wandel-
driedaagse 
Nistelrode 
NIsTeLrODe - Op maandag 3, 
dinsdag 4 en woensdag 5 juni 
organiseert Stichting Jeugd-
belangen weer de wandeldrie-
daagse. 

Na de meivakantie zijn de 
formulieren uitgedeeld in de 
groepen 1 t/m 8, waarmee de 
kinderen zich alvast in kun-
nen schrijven als groepje of 
individueel. Op het formulier 
wordt ook gevraagd of er ou-
ders bereid zijn om met een 
groepje mee te lopen. er kan 
gekozen worden voor de 5 of 
10 kilometerroute en ook dit 
jaar is er weer een prijsvraag 
aan verbonden. Kosten: 1 dag 
 € 1,50 - 3 dagen € 3,00.
We hopen dat, net zoals vorig 
jaar, er weer heel veel kinderen 
en volwassenen meedoen!
sjB commissie Wandeldriedaagse

hissche 
Kofferbak-
markt
HeescH – Een gezellige markt 
voor groot en klein op zondag 
2 juni.  Verkoop vanuit de auto 
aan de schoonstraat 101a in 
Heesch.

Wilt u deelnemen?
Aanmelden kan via hissche
kofferbakmarkt@gmail.com
Personenauto klein: € 10,00
Wagon, caddy, 
jeep sUV/MPV € 15,00
Bestelbus: € 20,00
Aanhanger enkele as: € 5,00 
extra
Aanhanger dubbele as: 
€ 10,00 extra

Wilt u ons bezoeken?
entree volwassenen: € 1,00
Kinderen t/m 6 jaar: gratis
Parkeren: gratis.
Openingstijden: 9.00-15.30 
uur.

Van 10.30 tot 13.30 uur kan er 
gestart worden vanaf de eijnderic, 
’t Dorp 92 te Heesch. er zijn ook 
nu weer 2 tochten uitgezet; een 
van ongeveer 30 kilometer en een 
van ongeveer 45 kilometer. Maar 
elke afstand daartussen kan ook 
gefietst worden. Dwars door onze 
mooie omgeving zult u aankomen 
bij rustplaatsen voor koffie of thee, 
een kopje soep, broodjes of pan-
nenkoeken.

Uw deelnemersbijdrage is € 4,00 
en voor kinderen t/m 12 jaar 
€ 1,50.
Onderweg laten wij u kennisma-
ken met het goede doel van dit 
jaar: Hulpgoederen voor de men-
sen in de sloppenwijken van Ma-
nilla (Filipijnen). Die hulp wordt 

uitgevoerd door de stichting van 
Mens tot Mens, welke wordt ge-
dragen door christa en saskia Kol-
man uit Heesch en cor en Tessie 
staneke uit Nistelrode. 
De ‘Fietstocht met een missie’ wil 
het voor de stichting van Mens tot 
Mens mogelijk maken om meer 
goederen naar de Filipijnen te stu-
ren. Wij nodigen u daarom graag 
uit om aan de fietstocht mee te 
doen, zodat wij een grote opkomst 
hebben. 

Kunt u niet meefietsen, maar wilt 
u de stichting van Mens tot Mens 
toch steunen? 
Het banknummer van de stichting 
is 2879507 bij de ING.
Meer over dit project kunt u lezen 
op www.vanmenstotmens.com

Fietstocht met een missie 
Fietsen voor de Filipijnen

HeescH - De lente laat nog op zich wachten, maar dat betekent hope-
lijk, dat we de mooie dagen nog tegoed hebben. En dat is mooi, want 
op 2 juni vindt de jaarlijkse ‘Fietstocht met een missie’ van de Petrus-
Emmaus Parochie weer plaats. Gaat het bij u ook al kriebelen?

Kindervakantieweek heesch

Na 5 juni is er geen mogelijkheid 
meer tot inschrijven.
In de Pas zullen tijdens de inschrijf-
middag vrijwilligers aanwezig zijn 
die jou helpen zoeken naar een 
groepje waar jij je graag bij aan wilt 
sluiten. 

Dringende oproep
Wij zijn ook nog op zoek naar vrij-
willigers die ons een handje kun-
nen helpen in de kindervakantie-
week. Ook kun je bij ons terecht 
voor je maatschappelijke stage.
Dus als je ons wilt helpen, dan kun 
jij je tijdens de inschrijfmiddag op 5 
juni opgeven als vrijwilliger bij ons. 
je mag ons ook alvast een email 
sturen met jouw gegevens.

Voor meer informatie:
www.miniheesch.nl. 
miniheesch.heesch@gmail.com.

HeescH - Het is bijna weer zover! De inschrijfmiddag voor de kinder-
vakantieweek komt dichterbij. Dit jaar wordt de kindervakantieweek 
gehouden van 5 t/m 9 augustus. Wil jij ook meedoen? Kom je dan op 
woensdagmiddag 5 juni tussen 13.00 en 18.00 uur inschrijven. 

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
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badkamers

schuifkasten
interieurs

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Bij aankoop van een Crawford 
sectionaal deur type g60 of g60 Satin 

ontvangt u maar liefst 15% extra 
korting en betalen wij voor u 

de BTW over het aankoopbedrag 
incl. montage.

actie!

Showroom geopend: 
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur 

en op afspraak

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

VOrsTeNBOscH – De commis-
sie van de avondvierdaagse uit 
de Kerkstraat gaat dit jaar voor de 
26e keer de avondvierdaagse or-
ganiseren.

Op dinsdag 4, woensdag 5, don-
derdag 6 en vrijdag 7 juni.
De inschrijving is dagelijks vanaf 
18.00 uur bij  ‘Bar de Ketel’. Ieder-
een is welkom en de kosten voor 
4 dagen bedragen  €2.= voor kin-
deren t/m de basisschool, en ieder 

ander € 3.=. Inbegrepen zijn: ie-
dere dag koffie, thee, limonade en 
een appel.
We wandelen in deze 4 dagen 
naar alle hoeken van noord, oost, 
zuid en west, door ons prachtige 
dorp Vorstenbosch. Daarna kun-
nen we nog wat bijkletsen op het 
terras van ‘De Ketel’. Op vrijdag 
houden we onder de aanwezige 
wandelaars voor de jeugd weer 
een loterij. Hiervoor worden iedere 
dag lotjes uitgegeven. 

Vorstenbosch gaat weer 
wandelen 

www.mooihdl.nl iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart



Woensdag 22 mei 2013 23
  

Verslag voorjaars-
reis KBO Nistelrode 
NIsTeLrODe - Vijftig deelnemers 
waren dinsdag 14 mei om 8.15 uur 
present bij rainbow centre voor 
de dagtrip naar Zeeuws Vlaande-
ren. Voorzitter jan Heijmans kwam 
ons uitzwaaien en hij wenste ons 
een prettige dag toe. Onderweg 
wees chauffeur Anton ons op be-
zienswaardigheden, die we pas-
seerden en er werd gezellig met 
elkaar gekletst.

In het Belgische dorp Brasschaat 
stopten we voor koffie met ap-
pelgebak. Door de Kennedytunnel 
bereikten we Zeeuws Vlaanderen.  
In De Baeckermat te Westdorpe 
genoten we van een uitbreide 
lunch. We troffen er een leuk win-
keltje met streekproducten. Als je 
daarin gaat snuffelen, kom je tijd 
tekort. Dus snel instappen en naar 
Hulst, waar onze gids al stond te 

wachten. Hij vertelde ons over de 
geschiedenis van Hulst.

Over smalle polderweggetjes ging 
het naar Bezoekerscentrum Het 
Verdronken Land van saeftinge. 

Daarna kwamen we in de Hedwi-
gepolder. De polder is een prachtig 
gebied, waar de boeren geen kant 
meer op kunnen door de onzekere 
toekomst. Dat was vooral duidelijk 
zichtbaar aan de Belgische kant in 
de Prosperpolder.

Het was aan de ervaren chauffeur 
te danken, dat we er weer goed 
uitkwamen. Want door afsluitin-
gen en het ontbreken van om-
keermogelijkheden ging dat erg 
moeizaam. Terug in Hulst namen 
we afscheid van onze gids.  Daar-
na richting Antwerpen om in Ter-
heijden uit te komen, waar we in 
restaurant De Gouden Leeuw ge-
noten van een heerlijk diner. Met 
een voldaan gevoel en een schat 
aan informatie  gingen we weer op 
huis aan. Het was een geslaagde 
dag met dank aan de reiscommis-
sie van de KBO.

Miet van Asseldonk, KBO Nistel-
rode.

kBo Bernheze
KBO NiStelrODe
Een geslaagde dag

UIT DE OUDE DOOS
Ingestuurd door Roy van Zutphen 
(1983) uit Heeswijk-Dinther 
roy ging vroeger als jongen wel 
eens vissen in de buurt waar 
Mien van Kessel woonde en roy 
ging uit nieuwsgierigheid vaak bij 
haar kijken. De vrouw, inmiddels 
overleden, trok veel landelijke 

aandacht en ook roy vindt het 
verhaal van mevrouw Van Kes-
sel mooi en apart. Daarom heeft 
hij een krantverhaal over haar uit 
1989 bewaard. 

Nu wil hij dit opmerkelijke verhaal 
met de mensen delen.   

NIsTeLrODe - Er is al veel over 
gesproken, maar nu is het dan 
een feit: Laarhof heeft een buurt-
vereniging! Het is de bedoeling 
jaarlijks enkele activiteiten te or-
ganiseren, met als doel elkaar te 
ontmoeten. Gezelligheid staat 
voorop.

er zijn al 36 van de 45 adressen lid 
geworden! Het oudste lid is van 

1928, het jongste is 1 maand jong. 
Woensdag 8 mei was de feeste-
lijke, officiële start van buurtver-
eniging Laarhof.  Met de vele aan-
wezige leden, van jong tot oud, is 
geproost op de buurtvereniging. 
Als symbolische start zijn rode en 
blauwe ballonnen met een kaartje 
eraan de lucht in gelaten. Nu maar 
afwachten welke ballon het verste 
weg vliegt!

Officiële start buurt-
vereniging laarhof

heten.

uit De OuDe DOOS
Hebt u ook een mooi kranten-
artikel in de oude doos liggen 
waar u een bijzondere herin-
nering aan hebt? Wilt u dat 
met onze lezers delen?
 
stuur het artikel dan origineel, 
of gescand op aan 
info@mooibernhezekrant.nl.

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

Pieter was uiteraard blij verrast en 
vertelde dat juist nu het grote be-
drag goed van pas komt. De crisis 
slaat in Guatemala harder toe dan 
in Nederland en veel mensen zijn 
werkeloos. jongeren komen niet 
aan de slag en geld om opleidin-
gen te betalen hebben ze meestal 
niet. Toch wordt er komend jaar 
juist in opleidingen voor jongeren 
geïnvesteerd om jongeren een 
kans te geven op een eigen inko-
men. Andere subsidieverstrekkers 
komen pas over de brug als de 
opleidingen succesvol zijn afgeslo-
ten. De opbrengst uit Nederland is 
een goede start om de opleidingen 
toch van de grond te tillen en de 

kosten van het begin te overbrug-
gen. 

Tussen de opleidingen voor jon-
geren door blijven de opleidingen 
voor volwassen kansarme boe-
ren en boerinnen doorgaan op de 
boerderij. Deze opleidingen wor-
den al jarenlang door stichting 
MexAgrico ondersteund door de 
bijdragen die donateurs in Neder-
land jaar na jaar geven.

Opbrengsten verkoop 
kunstwerken

HeescH - Op woensdag 15 mei zijn de opbrengsten van de verkoop 
van kunstwerken van Heinz Falke overhandigd aan Pieter van Nistel-
rooij. Pieter die het landbouwonderwijs project in Guatemala leidt, is 
kort in Nederland en dat was een mooi moment om hem met de op-
brengsten te verblijden. Na de verkoop in februari was al bekend dat 
de opbrengst meer dan € 14.000,- zou zijn. Nu alle opbrengsten binnen 
zijn bleef de teller staan op maar liefst: € 15.688,35. 

De overhandiging van de cheque door Hanneke Falke en Lambert van Griens-
ven (voorzitter Stichting MexAgrico) Foto: Ad Ploegmakers

Foto: vvv Hulst

‘een mooi moment 
om Pieter te 
VERBLĲ DEN’
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hVch D7 krijgt nieuwe trainingspakken

HVcH D7 is een team dat is sa-
mengesteld uit spelers die voor het 
eerste jaar in de D-klasse spelen 
én spelers die daar al wat langer 
actief in zijn. Het team speelt dan 
ook al het hele seizoen bovenin de 
ranglijst mee en staat nu op een 
verdienstelijke derde plaats. Het 
kampioenschap zit er helaas niet 
meer in. 

Maar de fijne sfeer, goede pres-
taties en het spelplezier zorgen 
ervoor dat spelers, teamleiding en 
ouders een leuk seizoen hebben 
met elkaar. 

De leiding bedankt iedereen die 
hier een bijdrage aan heeft gele-
verd en in het bijzonder de fan-
tastische sponsor Vloerenbedrijf 
F.H.L. van Berkel BV.

Als bekroning op dit mooie sei-

zoen hebben de spelers prachtige 
trainingspakken en voetbaltassen 
gekregen van Vloerenbedrijf F.H.L. 
van Berkel BV uit Heesch. Dit be-

drijf is nauw bij het team betrok-
ken via hun zoon Pim, één van de 
spelers van de D7.

voetbal

HeescH - Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel is al jaren op vele sponsorvlakken actief binnen HVCH. Hun be-
trokkenheid blijkt onder andere uit het feit dat zij één van de stersponsoren van de club zijn. Vloerenbedrijf 
F.H.L. van Berkel zorgt met het juiste advies in vloeropbouw en werkmaterieel voor perfecte cement dekvloe-
ren, anhydriet gietdekvloeren en spramex vloeren. Voor grote en kleine oppervlakten kan een totaal pakket 
geleverd worden.

HeescH - Met het kampioenschap 
al binnen  moest er nog een laat-
ste wedstrijd gespeeld worden. 
Zaterdag 18 mei was er dan ook 
een volle tribune om dit team aan 
te moedigen.

er werd begonnen met een spec-
taculaire opkomst van de jongens 
met licht uit en spot aan.

Als echte helden werden ze bin-
nengehaald. De wedstrijd zelf werd 
gemakkelijk gewonnen, waarna de 
huldiging kon plaatsvinden.
Mede door DsP uit Heesch werd 
dit een mooie afsluiting. Wij feli-
citeren het team, coach en trainer 
met dit kampioenschap.
Voor meer foto’s kijk op 
www.slamdunk97.nl

Kampioenen u16basketbal

HeesWIjK-DINTHer - Afgelopen 
donderdag traden de meiden van 
Altior aan tegen Spes in de halve 
finale van het bekertoernooi. 

De 1e helft was duidelijk spes de 
bovenliggende partij maar Altior 
wist door goed verdedigend werk 
te voorkomen dat de ruststand niet 
hoger uitviel dan 5-2. Na rust werd 
het nog 5-3, maar uiteindelijk gin-
gen we met een nederlaag van 
13-5 van het veld. spes was een 
maatje te groot maar toch kunnen 

de meiden terugkijken op een ge-
slaagd bekertoernooi. Zondag 26 
mei is de laatste competitiewed-
strijd bij Be Quick in Nuland. De 
wedstrijd in de Topklasse begint 
om 15.00 uur.
Altior 6 – De Kangeroe 3 
Uitslag: 9-2
Altior A1 – BMc A1. Uitslag: 5-1
Blauw Wit c1 – Altior c2. 
Uitslag: 4-4
Tovido D1 – Altior D2. Uitslag: 0-0
Altior F2 – Blauw Wit F1 
Uitslag: 2-3. strafworpen: 3-4.

weer kampioenen bij Altior
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Goede resultaten taekyon

Op het onderdeel sparring wer-
den nog meer medailles behaald. 
Dave Dekkers won brons. Zilver 
was er voor Toby Dominicus, Luuk 
roovers en Huberto van de We-
tering.  Goud was er voor Vincent 
van de Vorle, Daiko Martens en 
Mike Bloks. 

In totaal behaalden de leden van 
Taekyon Berghem 10 prijzen, de 
coaches waren erg tevreden en 
hebben goede hoop op mooie re-
sultaten op het Nederlands kampi-
oenschap, dat over enkele weken 
plaatsvindt. 

budo

BerGHeM - Zaterdag 18 mei waren in Elburg de Open Noord West 
Veluwe kampioenschappen taekwondo. Taekyon Berghem nam hier 
met een aantal deelnemers aan deel.  Zij behaalden aansprekende re-
sultaten. Op het onderdeel tuls werd Daiko Martens 3e, Luuk Roovers 
2e en Huberto van de Wetering kreeg het goud omgehangen.

team Stukadoor Jos van de Pas winnaar dorpszeskamp hDl
HeesWIjK-DINTHer - LOOs-
BrOeK – Ruim 250 jongeren, in 
totaal goed voor 24 teams, wa-
ren 1e pinksterdag afgereisd naar 
Sportpark de Balledonk voor de 
jaarlijks Dorpszeskamp HDL. 

elk team moest 7 veldproeven 
doen. Het duozaklopen en de ka-
melenrace waren dit jaar een nieuw 
onderdeel. Het geweldige weer 
zorgde ervoor dat de waterproe-
ven ook in goede sfeer uitgevoerd 
konden worden. Na deze proeven 
was er in de avonduren tijd voor 
de afsluitende proef  ‘de Playback-
show’ in sporthal de Zaert. Aan-
sluitend was er de prijsuitreiking, 
waarna er nog lang doorgefeest is.
Meer foto’s en de uitslagen zijn te-
rug te lezen op www.mooihdl.nl

zeskamp

OOK ZIN OM TE BEWEGEN?
Bij ons ben je altijd 
vrijblijvend welkom 

voor een gratis proefles.

Speciaal voor iedereen
van 4 t/m 15 jaar 3 
gratis proeflessen.
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Trimhockey is voor een brede groep hockeyers, van beginnend tot gevor-
derd, voor dames en heren en speciaal voor:
-  ouders van een jeugdlid;
-  iedereen die vroeger gespeeld heeft;
-  degene die door zijn kind voorbij gelopen wordt;
-  de coach die wil weten wat het is op het veld te staan;
-  iedere senior die wil leren hockeyen zonder prestatiedruk!
Ook zin om mee te doen? Kom 3 keer gratis meetrainen op maandagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur en zie of het je bevalt. Aanmelden en informatie: 
rene Auwens (Tc senioren) tcsenioren@mhcheesch.nl.

trimhockeyhockey

HeescH - Trimhockey is recreatief gemengd dames- en herenhockey 
zonder prestatiedruk of weekendverplichtingen. Ofwel: aangename bui-
tentraining om de conditie op peil te houden. Trimhockey heeft een re-
creatief karakter en is ook geschikt voor beginners. Bij trimhockey zit je 
niet vast aan wedstrijden in competitieverband. Wel spelen we een keer 
per maand voor de meer ervaren trimmers een trimhockeywedstrijd.

Ook zin om mee te doen? Kom 3 keer gratis meetrainen 
op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur en zie of het 
je bevalt. Aanmelden en informatie: 
Rene Auwens (TC senioren) tcsenioren@mhcheesch.nl 

MIXED HOCKEY CLUB HEESCH

Wij verwelkomen je graag op onze hockeyclub!
MHC Heesch,  Schoonstraat 99b,  5384 AM Heesch

www.mhcheesch.nl

Trimhockey

 
Trimhockey is voor een brede groep hockeyers, van beginnend tot gevorderd, 
voor dames en heren en speciaal voor:
  - ouders van een jeugdlid;
  - iedereen die vroeger gespeeld heeft;
  - degene die door zijn kind voorbij gelopen wordt;
  - de coach die wil weten wat het is op het veld;
  - iedere senior die wil leren hockeyen zonder prestatiedruk!

Trimhockey is recreatief gemengd dames- en herenhockey zonder prestatiedruk of  
weekendverplichtingen. Ofwel: Aangename buitentraining om de conditie op peil te  
houden. Trimhockey heeft een recreatief karakter en is ook geschikt voor 
beginners. Bij trimhockey zit je niet vast aan de wedstrijden in competitieverband. 
Wel spelen we een keer per maand voor de meer ervaren trimmers een 
trimhockeywedstrijd.

TrimhockeyTrimhockeyTrimhockeyTrimhockey

hVch F12 in het nieuw gestoken

Toen kwam de ommekeer: bij de 
naaste concurrent Berghem sport 
wonnen de jongens nipt en de stij-

gende lijn werd ingezet met meer 
gewonnen partijen. In een half jaar 
tijd was veel bijgeleerd, door fana-

tiek wekelijks trainen. Dat heeft er 
dan ook toe geleid dat de F12 in 
de voorjaarscompetitie in de mid-
denmoot goed meedraait. 
Door uitstekende inzet, goed over-
spelen en scorend vermogen heb-
ben alle tegenstanders het tegen-
woordig moeilijk met onze F12. De 
F12 heeft een gezellig en bovenal 
sportief jaar achter de rug. en dat is 
mede mogelijk gemaakt door hun 
sponsor Van Ballegooij Glas- en 
schilderwerken. 

Van Ballegooij Glas- en schilder-
werken, gevestigd in Heesch, met 
nog een vestiging in Helmond en 
Amsterdam, verricht stukadoor-, 
schilder- en glaswerken voor par-
ticulieren en bedrijven bij nieuw-
bouw, onderhoud en renovatie. 
Voor HVcH een bekende als spon-
sor. HVcH, spelers en leiding van 
de F12 zijn dankbaar voor hun 
mooie bijdrage. De jongens staan 
elke zaterdag keurig gekleed op 
het veld!

voetbal

HeescH - De jonge talentjes van HVCH F12 begonnen met veel plezier 
aan de najaarscompetitie. Het begin van dit seizoensdeel was moeilijk, 
want de tegenstanders waren soms wel een kop groter. Ondanks 8 ver-
liespartijen achter elkaar, had iedereen steeds plezier in het spel. 

Vrolijke Slotdrive heesche Bridge club 

een belangrijk moment was de 
bekendmaking van de clubkampi-
oenen van dit jaar. Thijs Peters gaf 
een presentatie, waarin werd toe-
gelicht op welke wijze berekend 
werd wie kampioen zijn geworden. 

De kampioenen die werden gehul-
digd en bekers kregen uitgereikt 
zijn:

• Clubkampioenen van de maan-
dagspeelavond: Peter en Thijs 

Peters
• Clubkampioenen van de dins-

dagspeelavond: Theo van ros-
malen en Antoon van de Kamp

• Clubkampioen van de donder-
dagmiddag: Albert van Uden

• Slemkampioen van de maan-
dagspeelavond: Herman Peters 

• Slemkampioenen van de dins-
dagspeelavond: Ans en Harry 
Altenburg, Theo van rosmalen 
en Antoon van de Kamp

Al deze activiteiten vonden na-
tuurlijk plaats onder het genot van 
een hapje en een drankje. Zo werd 
dit  bridgeseizoen geanimeerd en 
vrolijk afgesloten.

Meer informatie over de Heesche 
Bridge club? Wij staan u graag te 
woord!
Dit zijn onze contactgegevens: 
heeschebridgeclub@gmail.com
Voorzitter: Felice van Marrewijk 
0412-452083. Vicevoorzitter: Thijs 
Peters 0486-464222.

bridgen

HeescH - Op dinsdagavond 14 mei heeft de Heesche Bridge Club het 
bridgeseizoen beëindigd met een gezellige slotdrive. Tussen het kaar-
ten door werd uitgebreid aandacht besteed aan de verdiensten van de 
vrijwilligers die zich het hele seizoen extra voor de bridgeclub hebben 
ingezet. 

Voor jong en oud, sportief of niet
Bavaria summer Breeze, met maar 
liefst 30 deelnemende teams in 
2012, was het eerste wapenfeit 
van de organisatie. Marco Lunen-
burg, medeorganisator van Bavaria 
summer Breeze, denkt dit aantal 
bij deze editie zeker te evenaren. 
“De BBQ en afterparty bleken een 
goede aanvulling op het zomerse 
beachvolleybaltoernooi”, vertelt 

Marco. “Hierdoor spreekt deze ge-
zellige dag iedereen aan, van jong 
tot oud en zelfs mindersportieve-
lingen.” 

Vanaf 13.00 uur strijden vrienden-
groepen, (buurt)verenigingen en 
sportclubs uit Loosbroek en om-
geving om de summer Breeze cup 
en andere originele prijzen. Nadat 
de deelnemers zich thuis of op het 
sportpark hebben opgefrist, wordt 
omstreeks 18.00 uur de BBQ aan-
gestoken.

Inschrijven
Zin in een gezellige, sportieve en 
zorgeloze dag? regel dan 4 tot 6 
deelnemers van 15 jaar of ouder 
en schrijf je in voor Bavaria sum-
mer Breeze 2013. Voor meer infor-
matie en inschrijven kijk op face-
book.com/bavariasummerbreeze 
of stuur een e-mail naar bavaria-
summerbreeze@gmail.com. 

Inschrijven kan tot 16 juni. Gezien 
de faciliteiten is de organisatie ge-
bonden aan een maximum aantal 
inschrijvingen, dus wees er snel bij.

Beachvolleybal, 
BBQ én afterparty

volleybal

LOOsBrOeK - De organisatie achter de succesvolle Bavaria Summer 
Breeze is volop bezig met de tweede editie van dit spetterende dag-
vullende beachvolleybal event. Het sportevenement mét BBQ en after-
party vindt dit jaar plaats op zaterdag 22 juni bij Sportpark De Hoef in 
Loosbroek.

L I E S H O U T  H O L L A N D

Sportpark De Hoef Loosbroek

Meer info? Check:
facebook.com/bavariasummerbreeze

22 juni

• Stralend beachvolley event 

• Onweerstaanbare BBQ

• Verfrissende afterparty• Verfrissende afterparty

Schrijf 

je nu in!

Kampioenen

HeescH – Het team MD1 van MHc Heesch is vorige week kampioen geworden. De dames speelden uit in 
Vlijmen en het was een superspannende wedstrijd. eerst stonden ze achter met 1-0 maar ze hebben dit geluk-
kig goedgemaakt en de einduitslag was 2-1, genoeg voor het kampioenschap.

hockey

Als de basis in balans is, 
dan blijft men in evenwicht! 

Door allerlei factoren kan de balans in ons lichaam verstoord raken en kunnen er 
klachten ontstaan zoals stress, hoofdpijn, slaap- en hormonale stoornissen 
of spijsverteringsklachten. Met voetreflextherapie wordt het zelfgenezend 

vermogen op een natuurlijke wijze aangesproken en gestimuleerd, waardoor 
klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen.

www.gabriellicvoetreflex.nl 
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com
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VOrsTeNBOscH - Thierry Pittens 
van het eeXparc team heeft op za-
terdag 11 mei de jeugdenduro in 
het Brabantse Mill weten te win-
nen. 

De enduro was mooi uitgezet met 
een echte enduroproef met afhan-
gende bochten. Ook was het super 
mooi dat de enduro door de bos-
sen liep. 

Thierry had het goed naar zijn zin 
in Mill. er moesten vijf ronden ge-
reden worden. In iedere ronde wist 
hij de snelste tijd neer te zetten en 
hij won dan ook de enduro met 
een voorsprong van veertig secon-
den op de tweede man.

Op 25 mei staat de volgende jeug-
denduro op het programma in eer-
sel.

thierry Pittens 
wint jeugdenduro in mill

motorsport Bewegen = Fun, zelfs voor jou! 
DOE MEE-LES maandag 27 mei

De trainster, Vicky Vos-Vermeulen, 
is (kinder-)ergotherapeut. Zij is 
meerdere jaren werkzaam geweest 
in de kinderrevalidatie en werkt nu 
in een vrijgevestigde kinderergo-
therapiepraktijk te Veghel. Vicky 
geeft al jaren les bij HGc. Zij zocht 
een combinatie tussen haar beroep 
en haar hobby. 

Graag willen we het bewegen voor 
deze specifieke doelgroep verder 
onder de aandacht brengen. Want 
voor kinderen met een cognitieve 
of fysieke uitdaging zijn veel te 
weinig mogelijkheden om te spor-
ten, terwijl ook voor deze doel-
groepen sporten heel belangrijk is.
Binnen de special Gym staat het 
plezier in bewegen bovenaan. Het 

is belangrijk dat de kinderen plezier 
hebben in wat ze doen en veel po-
sitieve ervaringen opdoen. spelen-
derwijs leren ze de grondvormen 
van bewegen. contact met de an-
deren speelt in de les een centrale 
rol. Iedere les wordt op dezelfde 
manier opgebouwd, maar heeft 
een andere inhoud met een zeer 
divers aanbod. 
Het is een kleine groep voor kin-
deren vanaf 5 jaar en maximaal 10 
deelnemers. Momenteel is er we-
kelijks op maandag les van 17.00 

tot 17.45 uur in gymzaal de Lin-
dershof te Heesch.
Vind jij het leuk om te gymmen, 
maar lukt dit niet binnen de regu-
liere gymlessen, kom dan naar de 
DOe Mee Les van de special Gym 
op maandag 27 mei. Deze dag kun 
je een beeld krijgen van de special 
gymlessen en zijn er mogelijkhe-
den om na de les vragen te stellen 
aan de trainster. 

Voor meer info over de special 
Gymlessen: www.hgc-heesch.nl.

gym

bernheze– Special Gym is gym voor kinderen die - om wat voor reden dan ook - niet mee kunnen doen 
met reguliere gymlessen. Kinderen die het wel leuk vinden om te gymmen, maar speciale begeleiding, extra 
structuur of speciale aanpassingen nodig hebben in verband met fysieke uitdagingen. Samen met de Ge-
meente Bernheze en Gympoint is gymnastiekvereniging HGC uit Heesch een samenwerkingsverband aan-
gegaan. Het ‘Bewegen = Fun’ project, waarbij het bewegingsonderwijs voor kinderen wordt gestimuleerd in 
de gemeente Bernheze. 

Tijdens de theoretische lessen wa-
ren ongeveer 25 aanwezigen tus-
sen 5 – 65 jaar. Zij hebben veel op-
gestoken van bondscoach jan van 
schendel. 
De praktische toepassing kwam 
goed van pas toen op donderdag 
16 mei de eerste wedstrijd van het 
seizoen werd gehouden op de vij-
ver bij ’t Langven in Heesch. In de 
stromende regen werden nummer-
tjes getrokken voor een plekje aan 
de vijver. De een was goed toe-
gerust voor regen en vissen, maar 
de ander moest het doen met een 
regenjack en een geleende hengel. 
er werd gezocht naar een stukje 
grond zo dicht mogelijk bij het wa-
ter, de stoeltjes werden geïnstal-
leerd, de diepte werd gepeild en 
het aas werd klaar gemaakt. Toen 
kon het startsein gegeven worden 
en de stoere vissers gaan turen 
naar elke beweging in het dobber-
tje. Ondanks de stromende regen 
werd er hier en daar toch echt wel 

wat gevangen. en, de vangst werd 
braaf weer teruggezet in de vijver.

Uitslag: er waren 10 vissertjes  in 2 
leeftijdscategorieën.
7 vissertjes t/m  13 jaar
3 vissertjes vanaf 14 jaar.
er zijn in 90 minuten 183 vissen 
gevangen.

T/m  13 jaar
1e  rick  Hartogs
2e  Vincent  Govers 
3e  jasper Leijten
4e joris vd Wetering
5e  Paul Trum
6e  jamie Boeijen
7e Bart  Haneberg

Vanaf  14 jaar
1e stijn  Leemreize
2e  roy  Dollevoet
3e Mike Dollevoet

Meer foto’s zijn te bewonderen via 
www.mooiheesch.nl

Vissen in de regen

 Foto: Ad Ploegmakers

HeescH – Visclub De Bleeken had een prachtige clinic georganiseerd 
voor jong en oud, aan het begin van het visseizoen. Er was een theo-
retisch gedeelte, met informatie over regels en welke zaken belangrijk 
zijn, en er was een praktisch gedeelte.

vissen

leren springen op een tuintrampoline 
Loosbroek eerste cursusplaats in serie van 5

Dit blijkt uit cijfers van de organi-
satie VeiligheidNL. Het merendeel 
van de slachtoffers (60 procent) is 
jonger dan 10 jaar. Bijna 30 pro-
cent is tussen de 10 en 14 jaar. 
Meisjes zijn vaker het slachtof-
fer dan jongens. Ongevallen ge-
beuren ook omdat de trampoline 
gevaarlijk is opgesteld of slecht is 
onderhouden. een harde onder-
grond, slijtage, obstakels die staan 
vlak naast de trampoline, zoals 
schuurtjes, bomen en planten, zijn 
hiervan voorbeelden.
Gympoint.nl Nistelrode heeft een 
trampoline-afdeling en wil iets 
doen aan het terugdringen van 
tuintrampoline-ongevallen in de 
gemeente Bernheze. In het ka-
der van het gemeentelijk project 
Bewegen=Fun organiseert Gym-
point.nl een cursus veilig trampo-
line springen voor kinderen. De 
cursus wordt eerst aangeboden in 
Loosbroek waarna Vorstenbosch, 
Nistelrode, Heesch en Heeswijk-
Dinther aan worden gedaan. 

Wat houdt het in?
De cursus bestaat uit 3 lessen van 
45 minuten. Tijdens de 1e les krij-

gen de ouders een uitleg over de 
risico’s en veiligheidsregels waar  
thuis rekening mee gehouden 
moet worden. De overige tijd zal 
worden besteed aan veilig leren 
springen op een tuintrampoline. 
Kinderen leren basissprongen, de 
noodstop, veiligheidsmaatregelen 
en wat ze zeker niet moeten doen. 
De eerste cursus wordt aangebo-
den in Loosbroek op de maan-
dagen 27 mei, 3 en 10 juni in de 

gymzaal in de st. Albertusschool, 
Dorpsstraat 4 van 16:00-16:45 
uur. Kosten voor de gehele cur-
sus bedragen € 5,- inclusief reader 
voor de ouders.

Doe jij ook mee?!
stuur een mail met daarin je naam, 
leeftijd en woonplaats naar 
nicole@gympoint.nl
Voor meer info kunt u contact op-
nemen met info@gympoint.nl

Wel eens in een luchtballon gevaren boven je eigen dorp? Dan zie je ze overal. Rond, vierkant, blauw, groen, 
rood, ingebouwd of op poten met of zonder valnet. De tuintrampoline. De tuintrampolines heeft echter ook 
een keerzijde. Jaarlijks worden gemiddeld 6.300 tuintrampolinespringers behandeld op een Spoedeisende 
hulpafdeling van een ziekenhuis. 

trampoline

Basketballclub tenderfeet 
zoekt hoofdcoach heren 1
HeesWIjK-DINTHer - Basketball-
club Tenderfeet uit Heeswijk-Din-
ther zoekt voor haar Heren 1 een 
nieuwe trainer en coach. 

Heren 1 van Tenderfeet speelt 
reeds 4 jaar in de bovenste regio-
nen van de eerste klasse, en streeft 
er naar op korte tot middellange 
termijn wederom door te groeien 
naar een hoger en sterker compe-
titieniveau. Het relatief jonge team 

zal voor volgend seizoen bestaan 
uit 12 spelers. De leeftijd in dit he-
ren 1 team varieert van 18 tot en 
met 28 jaar. Bc Tenderfeet is een 
sterk groeiende basketbalvereni-
ging van rond de 100 leden. Bin-
nen deze vereniging vinden wij 
zowel de prestaties op het veld als 
het verenigingsgevoel heel belang-
rijk. Voor de Heren 1 zijn wij dan 
nu ook op zoek naar een trainer/
coach die gemotiveerd is om het 

maximale uit deze groep fanatieke 
basketballers te halen. Bc Tender-
feet beschikt over budget om aan 
een eventuele vergoeding te kun-
nen voldoen. Bc Tenderfeet Heren 
1 traint in de Zaert in Heeswijk-
Dinther op dinsdag en donderdag.
Mocht u zich voor deze vacante 
trainer/coach positie geroepen 
voelen of meer informatie willen, 
neem dan contact met ons op via 
bestuur@tenderfeet.nl

basketbal
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buiten.gewoon.dank.
Ahrend Productiebedrijf,St. Oedenrode b.v. Boonman Bedden, Schijndel. C. van Lieshout en Zn BV, 
Heeswijk-Dinther. Café De Zwaan, Heeswijk-Dinther. Foto expert, ‘s-Hertogenbosch. Garagebedrijf van 
Esch, Heeswijk-Dinther. Gebr. Dijkhoff, Aannemersbedrijf en containerverhuur, Heeswijk-Dinther. 
GEDO Elektro BV, Veghel. Gemeente Bernheze. Graanpletterij de Halm, Heeswijk-Dinther. Grolsche 
Bierbrouwerij Nederland B.V. HEDI  Meubelen, Heeswijk-Dinther. Heerkens Interieurs, Heeswijk-Dinther. 
Heesakkers Beton BV, Heeswijk-Dinther. J. Verkuilen Asperges en Aardbeien, Heeswijk-Dinther
Kasteel Heeswijk Horeca. Liftservice 2000, Heeswijk-Dinther. Nieuwenhuizen-Daandels Aannemingsbedrijf, 
Uden. Pittens Assurantiën-Hypotheken, Heeswijk-Dinther. Projectplace Nederland BV, Amsterdam
Provincie Noord Brabant. Rabobank Bernheze Maasland. Reclamestudio Jos Dortmans, Heeswijk-Dinther
Ricoh Nederland B.V. Schildersbedrijf Frank Dortmans, Heeswijk-Dinther. Search BV Heeswijk-Dinther. 
S.I.S. Schoonmaak BV, Nistelrode. Toyota Jos van Boxtel, Middelrode. Van de Berg maatkeuken| 
maatinterieur, Heeswijk-Dinther. Van Emmerik - van der Weide B.V., Veghel. Van Tilburg Mode en Sport, 
Nistelrode. Verwegen • Van de Gevel • Suijdendorp, Veghel. Wedemeijer & Dielissen Notarissen, Berlicum 
en Heeswijk-Dinther. Wim van Dijk Auto’s, Heeswijk-Dinther.

Programma zomer 2013

Info over voorstellingen? www.kersouwe.nl
Natuurtheater Kersouwe heeft elke zomer weer een buiten.gewoon programma. Op www.kersouwe.nl vind je de aankondigingen, fi lmpjes 
en het laatste nieuws. De dag na een optreden vind je daar fi lm, foto’s en interviews. 
Kijk daarvoor ook op facebook.com/kersouwe en volg de reacties en ervaringen op twitter.com/kersouwe.

25 mei, 21.00 uur 

rowwen hèze.
Binnenkort in dit theater; hooggeëerd 
bezoek uit America! Met een C inderdaad, 
want onze favoriete Limburgers komen 
weer naar De Kersouwe: Rowwen Hèze! 
€ 22,50.

14 juni, 21.00 uur

wende.
Last resistance. Het nieuwe album van 
Wende, Last Resistance verscheen op 
10 mei. Daar hoort een tour bij waarin 
de Engelstalige liedjes in hun meest pure 
vorm te horen zullen zijn. Wende op haar 
best. € 20,00.

15 juni, 21.00 uur

wolfert brederode.
Jazz in concert. Het Wolfert Brederode 
International Quartet laat geen ruimte 
over voor de beslommeringen van alledag. 
Veel emoties komen tezamen bij dit 
prachtkwartet waar kunde, kennis en lef 
op één lijn liggen. € 17,50.

5 juli, 21.00 uur

the woodstock 
tribute band. 
De Woodstock Tribute Band is een spet-
terende acht mans formatie die het over-
grote deel van het Woodstock repertoire 
live ten gehore brengt. € 10,00.
13 juli, 21.00 uur

frank boeijen.
Het nieuwe album Liefde & Moed wordt 
geprezen als het mooiste dat Frank in 
jaren heeft uitgebracht. De liedjes blinken 
uit in een grote klankrijkdom, mede dank-
zij de geweldige band. € 20,00.

19 juli, 21.00 uur

hotelgasten.
Presentatie Leon Verdonschot. 
Artiest en het publiek een persoonlijke 
ontmoeting en zijn muziek bieden. 

Met die intentie presenteert De Kersouwe 
Hotelgasten, een avond waarin één artiest 
centraal staat. € 15,00.

10 augustus, 20.30 uur

rockin’wood.
Rockin’Wood is een festival waar de drem-
pel laag is en de sfeer hoog. Voor deze 
derde editie staan wederom bands op het 
affi che die een breed scala aan herkenbare 
rock bestrijken. Zowel in genre, als in 
decennia. € 10,00.

17 augustus, 21.00 uur

di-rect.
Zes muzikanten die waanzinnig goed 
spelen, en een fantastische, grote show 
bieden, die meer dan de moeite waard is 
om te gaan bekijken en vooral beluiste-
ren. Met het aantreden van zanger Marcel 
Veenendaal en toetsenist Vince van Reeken 
klinkt Di-rect als een volwassen band met 
diepgang. € 20,00.

30 augustus, 21.00 uur

june noa.
Not guilty. June Noa is het pseudoniem van 
de uit Amsterdam afkomstige zangeres 
Patricia Wunnink. Haar stemgeluid laat 
zich het beste defi niëren als een mix tus-
sen Joss Stone, Sharon Jones en Anastacia. 
€ 15,00.

31 augustus, 21.00 uur (uitverkocht)
1 september, 15.00 uur (uitverkocht)

racoon.
In concert. De heren van Racoon genieten 
met volle teugen van hun optredens en dat 
is te zien en te horen. Ook in De Kersouwe. 
Met hun cd ‘Liverpool rain’ sleepte de 
band de ene na de andere prijs binnen’. 
€ 27,50.

6 september, 21.00 uur

navarone.
Navarone unplugged. Naast songs van 
‘A Darker Shade Of White’, ook compleet 
nieuwe composities,samen met een 
harpiste, strijkerskwartet en gastmuzi-
kanten van topniveau. Supportact: Robin 
Borneman. € 15,00.

7 september, 19.00 uur

dance event.
Puur Natuur. Op 7 september zal er we-
derom een nieuwe editie van ‘Puur Natuur’ 
plaatsvinden. Vele internationaal geroem-
de dj’s van eigen bodem, zetten met alle 
plezier de Kersouwe weer helemaal op z’n 
kop! € 18,50.

4 aug. (première), 11 aug., 18 aug., 
25 aug. 14.30 uur, 9 aug., 16, aug., 
23 aug., 20.30 uur

the godmother.
Theatergroep Kersouwe speelt 
‘The Godmother’. Premiere 4 augustus 
14.30 uur. Laat je onderdompelen in de 
Italiaanse cultuur van 50 jaar geleden. 
Je zult ogen en oren tekort komen in deze 
komedie in de hoogste versnelling over de 
Italiaanse mafi a. € 10,00.

7 juni, 20.30 uur

drie dikke dames
van antibes.
Theatergroep Pit speelt het toneelstuk 
‘De drie dikke dames van Antibes’ geba-
seerd op het korte verhaal ‘The three fat 
woman of Antibes’ van Wiliam Somerset 
Maugham. Een komedie over de perikelen 
rondom afvallen. € 10,00.

31 mei, 20.30 uur

open podium.
Poëzie, muziek, cabaret en zang. Elk jaar 
opnieuw een bijzondere avond met alle 
facetten van podiumkunst in zich en iedere 
keer vol verrassingen. Gratis.

21 & 22 juni, 21.00 uur

youp. 
Wigwam. Van ’t Hek toont zich wederom 
een meester-verteller en bouwt zijn voor-
stelling mooi en bijna literair op. Zijn hu-
mor is een stuk absurder en dat levert als 
vanouds geweldige situaties op. € 26,50.

28 juni, 21.00 uur

javier guzman.
Delirium II. Javier Guzman maakt in zijn 
nieuwe voorstelling alle verslavingen met 
de grond gelijk. De cabaretier trakteert de 
bezoekers op een autobiografi sche, confron-
terende en humoristische show. € 17,50.

24 augustus, 21.00 uur

mark van de 
veerdonk.
Oud-Heeswijkenaar Mark van de Veer-
donk stort met zijn nieuwe programma 
‘Weltebarsten’ weer een karrenvracht aan 
kakelverse grappen uit over het podium 
van de Kersouwe. € 17,50

jeugd
19 juni (première), 26 juni, 3 juli 
15.00 uur, 29 juni en 6 juli 19.00 uur.

aladdin.
Een oosterse dag en een oosterse nacht. 
Dat is het sprookjesachtige decor waar 
het leven van Aladdin zich afspeelt. 
Laat je betoveren door magische 
momenten en spannende avonturen in 
de mysterieuze wereld van duizend-en-
één-nacht…. € 4,00.

10 juli, 15.00 uur

de kleine prins.
De Kleine Prins: “Grote mensen willen 
soms iets worden wat ze eigenlijk al 
zijn. Ze begrijpen nooit iets uit zichzelf 
en het is vervelend hen alles uit te 
moeten leggen”! € 4,00.

17 juli, 15.00 uur

jeugdvoorstelling.
€ 4,00.

24 juli, 15.00 uur

roodkapje.
Ook deze zomer komt toneel-vereniging 
Maria-hout naar de Kersouwe en ze 
spelen Roodkapje. Niet zomaar een 
sprookje! € 4,00.

31 juli, 15.00 uur

robin hood.
Theatergroep Frits speelt Robin Hood, 
in een heel nieuw jasje. Het bos is de 
enige plek waar Robin zich thuis voelt. 
Tot op het moment dat alles verandert. 
Robin moet kiezen. € 4,00.

7 augustus, 15.00 uur

arthur en de strijd 
om Camelot.
Duik samen met Arthur in het spannend-
ste en meest swingende musical avon-
tuur van het komende theaterseizoen. 
€ 4,00.

muziek

theaterproducties

cabaret



Woensdag 22 mei 201328 
  

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
23 MEi 

Wandeldriedaagse
Locatie: heesch 

lezing: Hoe om te gaan met 
hooggevoeligheid
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

informatiemiddag ‘scheiden 
van wonen en zorg’
Locatie: Gasterij Laarstede 
nistelrode 

MEE over eigen bijdrage 
voor zorg in onderonsje 
Dinther
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther 

Biljartkampioenschappen 
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
 
24 MEi 

Wandeldriedaagse
Locatie: heesch 

Dagworkshop Yantra
Locatie: Palmenweg nistelrode 

schuimparty in imeetstyle
Locatie: Imeet heeswijk-Dinther

Workshops voor 
mantelzorgers
Locatie: De Pas heesch 

25 MEi 

Remix jeugddisco
Locatie: de Pas heesch 

lente kruidenwandeling 
Locatie: Stekstraat nistelrode 

Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode

Rowwen Hèze in concert
Locatie: Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 27

Co-incidental & outline
Locatie: Café de zwaan 
heeswijk-Dinther
Pagina 10

opening Blokhut
Locatie: Tipweg Vorstenbosch

open Dag Beauté totale 
Didi
Locatie: Laar 57e nistelrode
Pagina 20

26 MEi 

lions Clubs Bernheze en 
Rosmalen organiseren 
Meierij Classic 2013 
Locatie: Conferentiehotel De 
ruwenberg Sint-Michielsgestel
 
jeu de Boules toernooi
Locatie: Gilde terrein St. barbara 
heeswijk-Dinther

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 heesch
Pagina 11

uitgave gedichtenbundel 
ad van schijndel
Locatie: Café de zwaan 
heeswijk-Dinther
Pagina 11

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Keepersclinic v.v. Heeswijk
Locatie: Sportpark De balledonk 
heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: zaal elsie 

27 MEi 

informatieavond Cpo
Locatie: De Pas heesch
Pagina 21 

Doe mee les: special Gym
Locatie: Sporthal Lindershof 
heesch 
Pagina 26

Gratis inloopspreekuur 
Liebrandt ruys Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a heesch
Pagina 1 

springen tuintrampoline
Locatie: bS St. Albertus 
Loosbroek
Pagina 26

28 MEi 

Cursus reanimatie en aED 
bedienen
Locatie: ehbO lokaal Dorpshuis
 
Biljartkampioenschappen 
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 

29 MEi 

Gratis juridisch 
inloopspreekuur
Locatie: de Pas heesch 

30 MEi

lezing: u, uw testament en 
het bejaardenhuis
Locatie: de Pas heesch
Pagina 6
  
Masterclass zang en 
stemexpressie
Locatie: Muzelink Oss 

Biljartkampioenschappen 
Finale
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 

jubileumuitvoering  
KooR KVo/zlto
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 10 

1 juNi

Dag van de bouw

outdoor Vorstenbosch
Locatie: brakkensedijk 
Vorstenbosch

inschrijfdag 
KinderVakantieWeek HDl 
Locatie: De Wis Loosbroek & 
Soos Imeet heeswijk-Dinther
Pagina 22
 
Workshop: Wat is mijn 
grens? Wat is mijn ruimte?
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther

theaterwandeling
Locatie: nistelrode 

Roefeldag
Locatie: nistelrode 

Korenmiddag
Locatie: de Kerk Loosbroek
Pagina 10

2 juNi

outdoor Vorstenbosch
Locatie: brakkensedijk 
Vorstenbosch

Maashorstfair
Locatie: Kriekenput herpen

Beachsoccer
Locatie: Café zaal de Toren 
heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Fietstocht met een missie
Locatie: Petrus-emausparochie 
heesch
Pagina 22

Hissche Kofferbakmarkt
Locatie:  Schoonstraat 101a  
heesch
Pagina 22

Rommelmarkt bv Brodol
Locatie: brouwersstraat 4 
heeswijk-Dinther
Pagina 8

opreden Bokkebloazers
Locatie: Muziekkiosk nistelrode

3 juNi 

sjB Wandel3daagse
Locatie: nistelrode
Pagina 22 

Gratis inloopspreekuur 
liebrandt Ruys advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a heesch 
Pagina 1

informatieavond eigen 
woonplek met zorg
Locatie: Tuinzaal Laverhof 
heeswijk-Dinther
Pagina 3

springen tuintrampoline
Locatie: bS St. Albertus 
Loosbroek
Pagina 26

4 juNi 

sjB Wandel3daagse
Locatie: nistelrode 
Pagina 22

ouders op stap 
Locatie: Lunenburg  Loosbroek

CliniClowns Damesdubbel 
25+ tennistoernooi 
Locatie: TV de broekhoek heesch

5 juNi 

sjB Wandel3daagse
Locatie: nistelrode
Pagina 22
 
HKK: land van Ravenstein 
en Graafschap Megen
Locatie: heemhuis nistelrode 

CliniClowns Damesdubbel 
25+ tennistoernooi 
Locatie: TV de broekhoek heesch 

inschrijven 
kindervakantieweek Heesch
Locatie: de Pas heesch 
Pagina 22

Gratis juridisch 
inloopspreekuur
Locatie: de Pas heesch 

6 juNi 

CliniClowns Damesdubbel 
25+ tennistoernooi 
Locatie: TV de broekhoek heesch

afdelingsbijeenkomst agro, 
zakelijk en particulier
Locatie: rabobank bernheze 
Maasland
Pagina 8

7 juNi 

Disco groep 6-7
Locatie: bobz nistelrode

CliniClowns Damesdubbel 
25+ tennistoernooi 
Locatie: TV de broekhoek heesch

ladies Ride voorjaarstocht
Locatie: Café ‘t Tunneke heesch

Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse heesch

8 juNi 

Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse heesch

Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp heesch 

Kermis
Locatie: heeswijk-Dinther

Rock tha Floor
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
heeswijk-Dinther

9 juNi 

Bijenmarkt 
Locatie: raadhuisplein nistelrode 

Beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse heesch

Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp heesch
 
Kermis
Locatie: heeswijk-Dinther

torkest
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
heeswijk-Dinther
Pagina 1

Dj jan smit
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
heeswijk-Dinther
Pagina 1


