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Vanuit de ledenraad is de wens ge-
komen ter gelegenheid hiervan een 
groot evenement voor alle leden te 
organiseren. 
Inmiddels zijn alle voorbereidingen 
in volle gang voor een event waar-
aan wordt meegewerkt door mu-
zikanten, koren voor volwassenen 
en kinderen, dansers en solisten op 
het gebied van zang. Een solisten-
team werkt al maanden hard aan 
een eigentijds programma.  
Het Rabobank ZomerPodium wordt 
uitgevoerd op 7, 8 en 9 september 

op De Misse in Heesch. Dit gebeurt 
op een enorm podium van 300 
m², waarvoor een tribune wordt 
geplaatst voor maar liefst 1.500 
bezoekers. De locatie wordt hét 
podium voor het verenigingsleven 
uit het werkgebied van Rabobank 
Bernheze Maasland. De project-
dansgroep en de projectgroepen 
koor & orkest zijn samengesteld, 
de arrangementen zijn klaar, de 
solisten bekend, er wordt intensief 
gerepeteerd en het enthousiasme 
bij alle betrokkenen is groot! 

‘Het Rabobank ZomerPodium, voor en door u!’
BERNHEZE - In 2012 bestaat de Rabobank 115 jaar. Daarnaast hebben de Verenigde Naties 2012 uitgekozen 
als het Jaar van de Coöperatie. Dat wil de bank graag vieren met klanten en leden van Rabobank Bernheze 
Maasland door het initiëren van een grootschalige muziekproductie: Het Rabobank ZomerPodium! 

J EuGdCLuBkAMPIoENSCHAP TC TELRo

NIStELRODE - Op het randje van de zomervakantie zijn 116 kinderen sportief de vakantie ingegaan. De blauwe brigade van tC telro, de 
jeugdcommissie, kan terugkijken op een succesvol Jeugdclubkampioenschap 2012, waarbij het prachtige weer tot het einde toe bijdroeg aan 
de goede sfeer. 

Heesch Presenteert
Een feest voor en door Heesch

Een evenement vol vertier voor 
klein en groot:  Braderie, een hapje 
& drankje, kinderattracties, live-
muziek, koopzondag, maar ook 
bedrijven, verenigingen en stich-
tingen die zich volop zullen laten 
zien tijdens ‘Heesch-Presenteert’. 
Kortom, een evenement dat u 
niet mag missen. Op het parcours 
verschijnen ongeveer 100 kramen 
met uiteenlopende koopwaar zoals 

kleding, sieraden, tassen en speel-
goed, en er  zullen diverse  demon-
straties door sportverenigingen en 
toneelverenigingen worden gege-
ven. Verdeeld over de gehele route 
verschijnen diverse podia met live 
muziek. 
Naast de kindermarkt, die gehou-
den wordt aan de Schoonstraat, 
kan er door de kinderen ook in een 
gigantische doorzichtige ballon 

over het water worden gelopen,   
gesprongen worden in de Bungee-
master of  water worden gespoten 
met een echte brandweerslang. 
Met gratis toegang. Een evene-
ment dat u zeker niet mag missen.

ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl
 

GRATIS TOEGANG

HEESCH - Op 9 september, de tweede zondag van september, zal het dorp Heesch van 
11.00 - 17.00 uur geheel in het teken staan van het spektakel ‘Heesch Presenteert’. 

Foto’s: ©Hans van der Poel

Wilt u op de hoogte blijven: www.heesch-presenteert.nl of 
facebook.com/HeeschPresenteert.
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13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
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Tel.: 0412- 795170
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offi ce@demooibernhezekrant.nl
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Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

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

De Keuken 
blijft in de 

vakantieperiode 
open.

Van een hapje 
en een drankje

tot een 
uitgebreid diner.

                          

Wij zijn per direct op zoek naar een collega met 
(winkel)ervaring voor zaterdag de gehele dag 

en ondersteuning in de schoolvakanties.

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij zin in een leuke 
baan waar je je handen uit de mouwen kunt steken?

Reageer dan vandaag nog!

Heb jij interesse in deze vacature neem dan contact 
met ons op: Van Mook, de echte bakker

Karin van Oort
Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277

 

Op de KaaRt 
geZet!

Zes jaar geleden gingen we van start 
in Heesch met een kaasspeciaalzaak. 
Doelstellingen waren er genoeg 
alleen moesten deze ook nog worden 
behaald. Nu, bijna zes jaar later, 
zijn we de trotse bezitters van het 
certificaat ‘Beste Foodspeciaalzaak 
van Nederland’, hebben we een 

eigen streekproduct ‘ ’t 3 Leliën Biertje’ ontwikkeld en konden 
we onlangs met trots melden dat we gaan samenwerken met ‘De 
Bakkers Lamers’ en een tweede vestiging openen in de Heihoek in 
Oss. Deze samenwerking hebben we met onze huidige en nieuwe 
medewerkers gevierd met een proeverij van producten van Bon 
Fromage en de Bakkers Lamers bij Restaurant De Keuken tijdens 
een heerlijke zomerse avond. 
Eigenaar Mick de Boer verraste ons tijdens deze avond met de 
mededeling dat er producten van Bon Fromage op de nieuwe 
menukaart komen. Kwaliteit, klantgerichtheid en samenwerken 
staan centraal. Dat deze formule werkt mochten we afgelopen 
week ervaren bij de start van onze nieuwe vestiging in Oss. 
Enthousiaste reacties en een warm welkom van de familie Lamers, 
medewerkers en klanten. Als tegenprestatie verrassen wij u de 
komende weken met leuke combinatieaanbiedingen en hebben 
we voor u nog een hele bijzondere verrassing in augustus bij de 
officiële opening! 
Wordt vervolgd.

Column
ton BEns

Buiten onze menukaart om serveren wij voor u een 3 gangen 
zomermenu 
‘restaurant den driehoek’

VOORGERECHT

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

Of: 

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

HOOFDGERECHT

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

Of:

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

DESSERT 
‘Coupe Amarenen’

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

met gebakken champignons en een saus van rode wijn.

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

Maandactie in juli
Fair trade Original kruidenmolens 
van € 3,39 voor € 2,54. o.a.Kaapse 
Kerrie Mix en Zongedroogde to-
maat. 
Fair trade Original Zeezout Knof-
look Peterselie en Zeezout tuin-
kruiden van € 2,49 voor € 1,87. 

Lekker bij de barbecue over de sa-
lade of bij het vlees. 

Openingstijden
De Wereldwinkel Nistelrode is in 
de zomer geopend op woensdag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.  

Lekker bij de BBQ
NIStELRODE - De zon schijnt, de barbecue gaat aan. Een 
lekker koud Afrikaans biertje en een groot stuk vlees ge-
marineerd met Fair Trade Original kruiden op het bord. 
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Tijdens de bouwvak (week 29+30+31) zijn wij op ma. t/m do. open 
van 8.00 tot 13.00 uur, vrij. & zat. de gehele dag.

Verse ANANAS GOLD
Geldig op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli

€ 1.00

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

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Alle binnenpotterie 
en interieur art.

 20% korting
(uitgezonderd beelden, 

planten en stenen)

Het is moeilijk kiezen als je
alles zo leuk vindt
Maar zingen komt op de eerste plaats

De liefde voor muziek is er altijd 
geweest in huize Goossens. Va-
der Bennie en broer Jochem zijn 
beiden muzikant en zelfs de liefde 
heeft Lieke in de muziek gevon-
den; bij Sander. Als kind speelde 
Lieke dwarsfluit, maar tijdens een 
voorspeelavond van de Muzelinck 
ontdekte ze dat ook zanglessen 
mogelijk waren. Dat was een schot 
in de roos! Het werden geen les-
sen in dwarsfluit, maar zanglessen. 
Daarnaast werd gezongen in het 
jongerenkoor in Heesch. Jammer 
dat vanaf 18 jaar de subsidie stopt 
en privé-lessen onbetaalbaar wor-
den. Maar voor Lieke geen nood. 
Het werden groepslessen met zang 
en techniek bij  Popshop (Muzelin-
ck, Oss). 

Als zingen je lust en je leven is, ben 
je continue bezig met verbeteren 
van je zangkunst. Van zangkoor 
in de kerk en Popshop werd het  
popkoor NOIZ; in 2009 opgericht 
door Sander en vriend Jacco. Het 
koor zingt pop en rocksongs en 
de leden zijn voornamelijk jongere 
volwassenen. In 2013 staat er zelfs 
weer een eigen show op het pro-

gramma in CC De Pas. De show 
is gebaseerd op het verhaal van 
troje, waarvoor Martine Grünwald 
de scripts schrijft en dirigent Huub 
Lommers de nummers bij elkaar 
zoekt. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang!

Optredens vindt Lieke super 
Naast het koor wordt er driftig ge-
repeteerd met Benny’s Big Band 
Show Orchestra (BBSO) in Drunen. 

Daar wordt gesleuteld aan presen-
tatie, techniek en choreografie en 
natuurlijk zang. De optredens vindt 
Lieke super o.a. in 2008 in China 
(Shanghai) en in de Maaspoorthal 
de Elvis Show. In 2010 een thea-
tertour door Nederland met Albert 
West en in 2011-2012 een eigen 
productie ‘Jukebox on tour’ met 
gastoptredens van Ben Cramer en 
Maggie MacNeal. En bij de 65e 
verjaardag van Ben Cramer waren 
ze uitgenodigd om zijn optreden 
voor tV op te luisteren. 

Vooralsnog heeft Lieke geen be-
roepsambities. Maar als we weten 
dat ze momenteel ook regelmatig 
zingt bij huwelijksplechtigheden 
en uitvaarten, samen met gitarist 
Sander van den Helm, dan heb-
ben wij zo onze gedachten. “Die 
optredens zijn zo bijzonder”, vindt 
Lieke. “Het geeft een heel intiem 
en kwetsbaar gevoel als je met z’n 
tweeën voor een speciale gelegen-
heid mag zingen en spelen. Een 
klein foutje wordt meteen gehoord 
en dat wil je dan echt niet.” 
Ondertussen heeft Lieke zangles 
van vocal coach Martine Grünwald 

en werkt ze enkele dagen per week 
bij Kleur Kinder- en Jeugdzorg. Dat 
heeft het grote voordeel van flexi-
bele werktijden en tijd... dat is het 
enige wat Lieke nog ontbeert voor 
alle mooie dingen die voorbijko-
men. We komen haar vast nog te-
gen in Heesch. 
Is het niet bij een volgend optre-
den bij het Gouwe Kreuge Bal, het 
Halfvastenbal of bij Fanfare Auro-
ra, dan is het misschien toch tijdens 
een van de vele andere activiteiten 
in Heesch. Foto: Marcel van der Steen

“Ze ZiNGT AlTĲ D iN De klAs”

HEESCH – Lieke Goossens ging als kind regelmatig naar de kerk. Daar 
immers zong het koor en kon ze lekker meezingen. Overal waar Lieke 
was, zong ze. Thuis, in de kerk en op school.

Twinkeltje

Een gezellige, overzichtelijke ca-
deau- & snoepwinkel hebben 
Jeanette en Dirk van Alfen ervan 
gemaakt. Als het nodig is helpt zus 
Rita van den Heuvel mee. Het meu-
bilair van de eerdere winkels waren 
nog bewaard en deze dienen nu 
voor een mooie uitstalling van alle 
producten die ze verkopen.
Speelgoed, sieraden, sjaals, kaar-

ten, rozenkransen en heel veel 
leuke cadeautjes zoals houten 
kinderpuzzels, geurkaarsen, foto-
lijstjes en knuffels, zijn er voor een 
betaalbare prijs te koop. Dit aan-
gevuld met snoep en ijs. Want wat 
is er leuker dan als kind met wat 
geld zelf uit de vele verschillende 
potten met snoep je verzameling 
te kiezen. Sinds enkele dagen is er 

ook een inblikapparaat aanwezig, 
dus het inblikken van snoep of een 
cadeautje is ook mogelijk.
twinkeltje, de moeite waard om 
eens binnen te lopen.

VORStENBOSCH – Enkele weken geleden, op 20 juni, is er een nieuwe winkel geopend in Vorstenbosch; 
‘Twinkeltje’. Na eerst een country & westernwinkel, toen een buurtsuper en daarna jaren als opslag gefun-
geerd te hebben is het winkelpand aan de Kapelstraat nr. 12 in Vorstenbosch weer een winkel. 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00-16.00 uur.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

Mannen gezocht voor revolutie 
Natuurtheater De Kersouwe

HEESWIJK-DINtHER - Dit jaar 
speelt Natuurtheater De Kersou-
we ‘Les Misérables’, een spek-
takelstuk met veel spelers en fi-
guranten, zowel volwassenen als 
kinderen. Het wordt een groots 
familiestuk. 

Misschien heb je op de een of an-
dere manier, via twitter, onze web-
site, een mailtje of gewoon van 
‘mond tot mond’ gehoord dat wij 
nog mannelijke figuranten zoeken 
in de leeftijd van 18-40 jaar. Je 
krijgt een rol als soldaat of opstan-
deling en je hebt geen tekst. Het 
is belangrijk dat je de laatste re-
petities kunt meedoen. We spelen 
Les Misérables op de zondagen 5, 
12, 19, 26 augustus, dit zijn mid-
dagvoorstellingen en op de vrijda-
gen 10, 17, 24 augustus, dit zijn 
avondvoorstellingen. De week van 
de generale repetities, waarin elke 
dag (op doordeweekse dagen in de 
avond) gerepeteerd wordt is van 
29 juli tot en met 4 augustus. Mis-
schien vind je het leuk om samen 
met een groepje vrienden mee te 

doen, of met je sportclub, in de pe-
riode dat er toch geen trainingen of 
wedstrijden zijn? Stuur een mailtje 

of vul het inschrijfformulier op de 
website in en er wordt zo snel mo-
gelijk contact met je gezocht. 

Ga naar www.kersouwenaar.nl 
daar vind je meer informatie.

In het dagelijkse leven staan ze niet 
graag op voorgrond, maar om op 
het podium te kunnen stralen zul-
len ze even een stap naar voren 
moeten doen. Enkele (oud-)leden 
van de toneelclub Efkes Anders (Jo 
van Breemaat, Ria van Zeeland en 

Jan timmers) aangevuld met jeug-
dige enthousiastelingen (Renske 
timmers en Nina Mulder) hebben 
de koppen bij elkaar gestoken. Zij 
vinden: “Het is weer tijd voor een 
toneeluitvoering, we hebben er zin 
in en met ons vast nog velen.” 

Allen dragen het toneel een warm 
hart toe. Maar vooral missen ze ook 
de gezellige avonden. Jan timmers, 
oud bestuurslid zegt: “Het gaat 
namelijk niet alleen om het toneel-
stuk, ook de mensen eromheen zijn 
een essentieel deel van het geheel. 

Het geluid, licht, de souffleurs, de-
corbouw en het bestuur, de rege-
laars om zo maar te zeggen, ieder-
een hoort erbij en samen breng je 
een uitvoering. Door het jaar heen 
zijn alle voorbereidingen om dan 
met z’n allen te pieken bij de uit-
voeringen”. 
We willen jongeren en ouderen, 
man of vrouw, het maakt eigenlijk 
niet uit. Er zijn buiten ons al zo’n 
8 aanmeldingen, dus het begint te 
lopen. Ook zijn er nog enkelen die 
graag meedoen, maar af moeten 
wachten op welke avond de repe-
titie is. We willen in september toch  
wel een stuk gaan uitzoeken.”, zegt 
Ria van Zeeland. “We zijn altijd 
zo’n grote gezellige club geweest in 
het verleden, die avonden groeien 
vanzelf weer als vanouds”, vult Jo 
van Breemaat nog aan.  
Renske timmers is één van de  jon-
geren en zij heeft al vele jaren er-
varing bij het jeugdtoneel in Nistel-
rode, Efkes Jonger. Uit die groep 
zijn er enthousiaste reacties en zijn 
er al verschillende toezeggingen 
gedaan. 
Heb jij ook zin om te spelen? Ze 
hebben je hard nodig en eigenlijk 
ook heel veel handen die het werk 
lichter maken eromheen. Draag je 
het toneel een warm hart toe, geef 
je dan op!

Ria van Zeeland tel. 612479 
ria.vanzeeland@han.nl
of Jan timmers (tel. 852106, 
jat.timmers@home.nl

Efkes Anders nooit gestopt
nISTeLrODe – Toneelclub Efkes Anders wil weer gaan spelen.  De toneelclub die meer dan 25 jaar bestaat, 
is enkele jaren niet actief geweest in verband met te weinig toneelspelers, maar ook vooral door het gemis 
van een podium. Nu weer fanatiek en enthousiast, willen ze opnieuw een uitvoering gaan brengen. Wie doet 
ermee? 

V.l.n.r.: Renske Timmers, Jan Timmers, Jo van Breemaat, Ria van Zeeland en Nina Mulder

Vakantie

Na terugkomst van een heerlijk 
onbezorgde vakantie valt het dan 
vies tegen. De was moet gedaan, 
administratie bijgewerkt en de tuin 
is ’n ruïne. Juist nu is de planten-

groei sterk en verandert de tuin 
continue. Als het ‘groeizaam’ weer 
is moet het gras eigenlijk elke week 
gemaaid worden anders krijgt u 
bloeistengels in het gras, wordt het 

gras dof en heeft het na het maai-
en een geruime tijd nodig om te 
herstellen. Ook het onkruid weet 
van wanten. Het groeit tussen 
de stenen, in de perken en overal 
waar u het niet wilt hebben. Bo-
vendien heeft het nu mooi de kans 
om duizenden zaadjes te produce-
ren en verspreiden. Jaren later hebt 
u daar nog plezier van. 
Uw vakantiegevoel verdwijnt al 
snel als u deze ravage in de tuin 
aantreft. 

thuisblijven is een optie. Maar er 
zijn grenzen aan de liefde voor 
de tuin. Misschien moet u er eens 
over nadenken om hulptroepen 
in te schakelen. U heeft vast een 
hovenier in de buurt die dit even 
overneemt, zo komt u uitgerust 
thuis en kunt u ontspannen nog 
even nagenieten.

bernheze – De plannen voor de vakantie zijn al lang geleden gemaakt. 
De voorbereidingen voor het vertrek zijn in volle gang. De buren zijn 
ingeschakeld voor de planten binnen en de post. De politie is wellicht 
op de hoogte gebracht van het feit dat er in de straat verschillende 
mensen afwezig zijn en voor de huisdieren is een logeeradres geregeld. 
Net voor vertrek wordt dan nog gauw het gras gemaaid en het ergste 
onkruid gewied...

Fons Baerken, Hovenier
Heesch - tel. 06-54392701
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Houdt u van wandelen? 
Er zijn plekken waar maar weinig mensen ooit zijn geweest

Deze, op een na grootste canyon 
ter wereld (alleen de Grand Ca-
nyon is groter) biedt namelijk een 
fantastische mogelijkheid om de 
natuur van zeer dichtbij mee te 
maken. Het betreft een wandel-
tocht door deze prachtige canyon. 
Vergezeld door muilezels loopt u al 
wandelend door dit mooie gebied 

in Namibië. U neemt geen bagage 
mee die u voor deze tocht nodig 
heeft, deze wordt door de speciaal 
getrainde muilezels gedragen. On-
derweg draagt u alleen uw eigen 
rugzak met water en wat handige 
spullen voor onderweg.
Stelt u zich voor: prachtig woeste 
natuur, iedere plek die u passeert 

is weer anders, andere kleuren, an-
der gesteente, dan weer een groen 
begroeide waterkant, dan weer 
woestijnzand. U bent volledig af-
gezonderd van mensen, geluid en 
telefoonverbindingen. De nachten 
zijn prachtig met een niet te be-
schrijven mooie sterrenhemel. Er 
is namelijk geen licht van buitenaf, 
dus de hemel is enorm helder. 
U overnacht in koepeltentjes die - 
compleet met bed -  voor u klaar 
staan.
De plekken waar u komt zijn de 
meest fantastische die u zich kunt 
voorstellen. De uitzichten zijn gran-
dioos. Overal zijn toiletten en (war-
me) douches en er wordt door koks 
voor u gekookt! U dineert aan een 
tafel, lekker met een wijntje onder 
de enorme sterrenhemel.
Deze wandeltochten zijn voor ie-
dereen die een normale gezond-
heid heeft goed te doen. Er gaat 
een gids mee die u alles vertelt over 
de natuur in dit ongerepte gebied.

Ik garandeer u een ervaring die u 
nooit meer zult vergeten. U bent 
een van de weinigen die deze 
tocht zal maken!

Michal van Bavel, 
Reisburo de Wit Heesch
www.reisburodewit.nl

HEESCH - Als reisagent kom ik nogal eens op zeer uiteenlo-
pende plekken op de wereld. Dit maal reisde ik af naar Na-
mibië, en niet zomaar naar een plek in dit fantastische land, 
ik mocht de Fish River Canyon met een bezoek vereren!

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

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

Opa VOgeltje 
In het midden van de stad ligt een kleine oase van grijswitte haren 
en beige truien. Het is de wekelijkse postzegelmarkt. Elke zaterdag 
worden ze op een vergeten stukje asfalt tussen wat parkeerplaatsen 
in lukraak een paar piepkleine kraampjes neergestrooid. Als je niet 
weet dat het er is, fiets je er zo aan voorbij. Trouwens. Als je wel weet 
dat het er is, fiets je er ook aan voorbij, want wie gaat er nou op een 
zaterdag zitten loeren in dikke stoffige boeken onder het bijziend oog 
van dunne rimpelige mannetjes? 

Nou. Ehm. Ik bijvoorbeeld. En het voldeed aan al mijn verwachtingen. 
Ik vond er een heel oude meneer met postzegels van vlinders en 
verhalen van vroeger. Ik denk dat het lang geleden was dat hij iemand 
had gezien die zo jong was als ik, want zijn ogen gingen glimmen 
van verwondering en nieuwsgierigheid toen ik halt hield voor zijn 

kraampje. Met zijn witte verwaaide haren en zijn glinsterende 
glimlach leek hij net op een klein vogeltje. Ik was verkocht. Ik had een 
verse, stadse opa!

Er liggen zoveel verschillende werelden verstopt in de stad. Je hebt ze 
in alle soorten en maten. In sommigen leven we allemaal, met anderen 
wil je niets te maken hebben en er zijn er die lijken te wankelen op 
de rand van nu en de vergetelheid. Het zijn kleine tijdmachines die 
je brengen naar vergeelde tijden en het enige wat je hoeft te doen is 
stilstaan en van je fiets stappen (en die met drie sloten tegelijk op slot 
zetten natuurlijk, want aan sommige werelden ontkom je niet).

Hier in de straat werd afgelopen week een rovershol dichtgetimmerd, 
zo was in de krant te lezen. Een rovershol, mensen! Bij ons in de 
straat! Dat riekt naar werelden uit avonturenboeken over piraten met 
groezelige baarden, gouden tanden en houten benen. Of woestelingen 
met ongewassen haren en dichtgeknepen oogjes die uit struiken 
springen als er nietsvermoedende jonkvrouwen in ratelende koetsen 
voorbijkomen. 

In het echt zijn de rovers van tegenwoordig van die snotjong met 
veel te veel gel in hun haar en bidden ze elke dag tot de God Van De 
Baardgroei in de hoop dat zij ook een keertje aan de beurt komen, 
terwijl ze ondertussen zo veel mogelijk I-pads van andere mensen 
proberen te verzamelen. Op vuurgevaarlijke wijze uiteraard.

Nee, geef mij dan maar de lieve, stille wereld van opa Vogeltje en zijn 
duifgrijze vrienden. Zaterdag eens kijken of hij nog nieuwe postzegels 
heeft. Of oude verhalen van vroeger.

Column
De Bliekers25 augustus: feest vanaf 15.00 uur

Zomernacht Festival pakt uit!

De band is ontstaan uit het samen-
gaan van verschillende Haagse 
bands die elkaar muzikaal hele-
maal vonden en hiermee de basis 
legden voor een samenwerking die 
tot en met vandaag succesvol is.

11-koppig muziekfeest
De 11-koppige band bestaat uit 
Patrick Schmitz de opzwepende 
frontman, waarbij Sicco van Grie-
ken (gitaar), Bart Kerckhoff (bas) 
en Sven van Wijk (drums) de rit-
mesectie voor hun rekening ne-
men. De drie achtergrondzange-
ressen; Linda, Laura en Janneke 
sieren niet alleen het podium met 
hun beeldschone verschijning, ze 

klinken als engeltjes. Als de twee 
blazers Jort en Bart Goderie samen 
met Bart Janssen (key’s) en pro-
ducer Robin Veldman (synths) de 
melodie tot leven brengen is het 
geheel af. Live wordt  je compleet 
weggeblazen. Dansen maar.
Er zal zaterdag 25 augustus een 
feestje gebouwd worden; er staan 
namelijk twee muziekpodia tegen-
over elkaar. Net als vorig jaar is dit 
jaar vanaf 15.00 uur iedereen wel-
kom! 
Neem dus vrij van je werk en kom 
het Zomernacht Festival openen 
in een gezellige setting in het cen-
trum van Nistelrode.
www.zomernachtnistelrode.nl

NIStELRODE - Een knallende ervaring zorgt ervoor dat de zomer een flinke doorstart gaat maken. Ze speel-
den op Paaspop, Parkpop en zelfs in Londen op de Trafalgar Square en ze waren Serious Talent bij Giel Bee-
len. De hoofdact van het Zomernacht Festival in Nistelrode is Splendid en is actief in de Nederlandse surf en 
reggae scene.

ik WAs VerkOCHT. 
ik HAD eeN Verse, sTADse OPA!

NIStELRODE - Uit handen van 
Maria van Reizevoort, Marya 
Schoenen & tassen ontving dhr. 
Jacobs uit Uden een prijs van het 
merk Floris van Bommel. 

De prijs heeft hij gewonnen bij de 
aankoop van Van Bommel schoe-
nen en was een ‘Floris favourites 
fun pakket t.w.v. €300,- o.a. be-
staande uit: € 120,- aan bioscoop-
bonnen, Floris favoriete Eau de toi-
lette Chanel, een jaarabonnement 
op Floris lijfblad de nieuwe Revu.

Marya Schoenen & Tassen reikt prijs uit
Dhr. Jacobs ontvangt Floris prijzenpakket
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LENYWalters
eeN Blik ACHTer De sCHerMeN VAN HeT BerNHeZer BUsiNess eVeNT

dE koMENdE WEkEN zal ik u op de hoogte houden 
door u een kijkje achter de schermen te geven van de 
organisatie van het Bernhezer Business Event. Daarom 
wil ik mij graag in het kort aan u voorstellen.

In 1999 heb ik evenementenbureau Walters Total Event 
opgericht. Walters Total Event is een bekende speler in 
Noordoost-Brabant. Samen met Bob, middelste van drie 
zonen, tekende het evenementenbureau de afgelopen 
jaren onder meer voor de organisatie van het Business 
Gala Oss en Winterland. 
Het organiseren van evenementen is een hele plezierige, 
maar ook serieuze zaak. Uiteindelijk moeten we een 
evenement meteen goed neerzetten, we kunnen het 
niet overdoen. Daarom is een goede voorbereiding van 
essentieel belang. Daarnaast is het belangrijk om heel 
stressbestendig en flexibel te zijn én heel goed met 
mensen om te kunnen gaan. 

Wat ik erg leuk vind aan de evenementen is dat ik er 
mijn creativiteit heel goed in kwijt kan. Ik vind het 
fantastisch om mensen een heel bijzondere dag te laten 
beleven. Om ze te verwennen met soms hele simpele 
dingen of ze dingen te laten meemaken waar ze in het 
dagelijkse leven alleen van dromen.
Bijvoorbeeld een jubileum voor een bedrijf waarvoor 
ik helikopters mag inhuren voor rondvluchten, maar 
waar ook een schilderworkshop midden in de bossen 
gegeven wordt. Het doel is dat de gasten samen een 
bijzonder moment delen en daar een fijne herinnering 
aan over houden.
Voor het Bernhezer Business Event is het fantastisch om, 
samen met een geweldig team, te mogen werken aan 
hét ondernemersfeest van het jaar waar de ondernemer 
en de jonge ondernemer van het jaar gekozen worden. 
Zo maken we samen met de ondernemers van Bernheze 
een mooie herinnering.

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

“Het organiseren 
van evenementen is 
een hele plezierige, 
maar ook serieuze 
zaak”

agEnDa.
Bernhezer 
Business Event
AANMELdEN 
‘oNdERNEMER 
VAN HET JAAR’
www.bernhezerbusinessevent.nl

6 AuGuSTuS 2012

Sluiting aanmelden van 
‘Ondernemer van het jaar’

HALF AuGuSTuS

Start kaartverkoop

Voor PetrAss
een mooie uitdaging in Bernheze 

et toewijding in 
het project
De redactie van 
DeMooiBernheze-
Krant kreeg haar 

even van haar bureau vandaan, om 
haar beter te leren kennen. Project-
ondersteuning en secretariaten, 
deze twee diensten geven volledig 
weer wat PetrAss voor haar op-
drachtgevers kan betekenen. 
Met een aanstekelijk enthousias-
me vertelt ze over haar dagelijkse 
werkzaamheden. En dat ze haar 
opdrachten tot in de perfectie uit-
voert, blijkt in één oogopslag als 
men haar website bezoekt. Ze won 
in april van dit jaar de titel: Bra-
bants Beste Secretaresse 2012. De 
hierbij behorende oorkonde prijkt 
op haar kantoor aan de muur: Pe-
tra van teeffelen. Het Bernhezer 
Business Event heeft kwaliteit in 

huis gehaald. Een toegewijde se-
cretaresse die in dit geval vooral 
projectondersteunend werkt. Ze is 
kritisch, volgens sommigen streng. 
Petra houdt in ieder geval stevig 
de vinger aan de pols om ervoor 
te zorgen dat afspraken worden 
nagekomen. Natuurlijk houdt ze er 
rekening mee dat de meeste com-
missieleden de werkzaamheden 
voor het Bernhezer Business Event 
naast hun eigen bedrijf of baan uit-
voeren. Petra neemt hen dan ook 
veel werk uit handen, zoals de fac-
turatie, het opmaken van afspraak-
bevestigingen en contracten, het 
regelen van de nodige formulieren 
en het bijhouden van de website: 
ze draait haar hand er niet voor om. 

Intensief traject
Begin 2012 werden de eerste con-
tacten gelegd en in mei werden de 

laatste puntjes op de i gezet; de 
website is één van de eerste zaken 
waarmee Petra aan de slag is ge-
gaan. Een intensief traject, vertelt 
ze: “twee maanden geleden zaten 
we voor het eerst aan tafel met de 
heren van Juice uit Nistelrode en 
FHB Advertising uit Heesch. Zes 
weken later was de website online, 
het resultaat van een intensieve 
samenwerking.” Petra is heel be-
scheiden maar kan vanuit haar pro-
fessie en haar aandeel, trots zijn op 
het resultaat! 

Petra zorgt met duidelijke afspraken 
en de grote betrokkenheid waar-
mee ze haar opdrachten aanpakt, 
voor een trouwe klantenkring. Het 
Bernhezer Business Event zal een 
mooie referentie worden voor deze 
spil van de organisatie.

HEESCH – Petra van Teeffelen werkt druk aan de binding met opdrachtgevers in en rond 
Bernheze; de ondersteuning van het Bernhezer Business Event 2012, past naadloos in 
deze ambitie. PetrAss is al ruim zeven jaar in Bernheze gevestigd en werkt doorgaans 
in opdracht van één bedrijf of een samenwerkingsverband van bedrijven. Het unieke 
van de betrokkenheid bij dit event is de verbintenis tussen alle bedrijven in geheel 
Bernheze. Ze heeft het er zogezegd lekker druk mee. 

PetrAss
www.petrass.nl

‘Petra is heel 
bescheiden 
maar kan 
vanuit haar 
professie, 
haar aandeel, 
trots zijn op 
het resultaat’

Heeft u hem of haar 
al gevonden?

BERNHEZE – U kent vast een ondernemer waarvoor
u bewondering heeft. Uw zoon, dochter, collega-ondernemer of een 
ondernemer waar u al jaren klant bent, die altijd een stapje extra 
voor u zet. U kunt deze ondernemers aanmelden voor  ‘Beste [jonge] 
Ondernemer van het jaar’ voor het Bernhezer Business Event.

Er zijn meer ondernemers die het verdienen in het zonnetje gezet te 
worden. U mag ook meer ondernemers opgeven, de jury kan pas 
dan een weloverwogen keuze maken wanneer ze veel aanmeldingen 
krijgt. 
Meld die ondernemers aan die zich afgelopen jaren hebben laten 
zien, die echt ondernemend zijn of die een steun in de rug kunnen 
gebruiken. Want alleen al door een nominatie ziet heel Bernheze wat 
deze ondernemers te bieden hebben en dat zal hen zeker wat extra’s 
opleveren.

Wat kan sponsoring voor u doen?!
Aanmelden als sponsor of als ambassadeur 

BERNHEZE – De sponsorcommissie stellen we volgende week aan u 
voor. De sponsorcommissie heeft een mooie taak. Zij mogen kennis 
komen maken met u en uw bedrijf. Uiteraard ook met een gerichte 
opdracht: u enthousiasmeren om het Bernhezer Business Event 2012 
financieel mogelijk te maken. En daar krijgt u wel wat voor terug! 
Deze collega-ondernemers informeren u dan graag over de mogelijk-
heden, maar vooral over het effect van sponsoring van dit event voor 
uw bedrijf.   Vraag ze eens voor een kopje koffie en laat de diverse 
mogelijkheden toelichten; ook kunnen ze dan meteen de vragen be-
antwoorden die u heeft. 

Netwerken hoort bij werken als ondernemer. Het jaarlijkse event voor 
ondernemers is een uitgelezen kans voor uw bedrijf om contacten 
te verstevigen en nieuwe contacten te leggen met collega-onderne-
mers, in een informele sfeer. Nog mooier is het als u in uw dagelijkse 
contacten ook andere ondernemers in Bernheze zou kunnen enthou-
siasmeren voor dit mooie festijn.

Wilt u hier meer over weten of heeft u interesse om de sponsorcom-
missie te versterken? Mail naar de voorzitter Paul van teeffelen: spon-
soring@bernhezerbusinessevent.nl of bel hem: 06 - 53 868 760.

Deze pagina wordt gesponsord door:

iedereen

kan hem of haar

aanmelden
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mooiBErnhEZEDe

Een krant met kleurplaten, puzzels, verhalen, vakantietips en niet te ver-
geten voordelen voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant. Voordelen in 
de zin van knipbonnen. Vele ondernemers zijn in de vakantie geopend 
en willen ook voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant iets extra’s doen.

Korting op artikelen, een geste bij aankoop van een artikel, een gratis 
dessert bij een hoofdgerecht en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Onderstaande bedrijven zullen een aanbieding/actie gaan plaatsen in 
de Vakantiekrant dus houd uw brievenbus op 18 juli goed in de gaten.

Bent u ondernemer 
en wilt u in de

VAkANTIEkRANT 
Neem contact op via advertentie@demooibernhezekrant.nl 
of bel naar 0412 - 795170 of 06 - 22 22 29 55.

Loosbroek

Vorstenbosch

Spierings
Motorservice

dEMooIBERNHEZE GAAT ook MET VAkANTIE. 
Op 25 juli & 1 augustus wordt er geen DeMooiBernhezeKrant uitgegeven. 
Maar hiervoor in de plaats komt er op 18 juli een extra dikke vakantiekrant uit.

vakantiekrant

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

oNdERMEER in de vakantiekrant

KNIPBONNEN

VAKANTIEVERHALEN

VAKANTIETIPS

PUZZELS

KLEURPLATEN

RECEPTEN
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mooi & in de streek

in de streek

Dagelijks geopend  
www.Cleefshoeve.nl - Berkenvenseweg 2 - Heeswijk-Dinther

Coupe Sorbet IJs
Met veel vers fruit.
   Loei lekker!

boerderij ijs

I.v.m. vakantie 
zijn wij 

gesloten van 
14 t/m 29 juli 2012

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

Restaurant D’n Bonte Wever 
te Nistelrode

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

Fietstocht streekproducten

We starten om 10.30 uur op 
het Natuurcentrum bij onze im-
ker, vanwaar we naar een twee-
tal biologische bedrijven gaan.
Onderweg nemen we kennis 
van een stukje cultuurhistorie. 
Daar krijgen we koffie of thee 
met iets lekkers aangeboden.
Hierna gaan we verder naar een 
verrassende locatie waar we 
een kijkje achter de schermen 
mogen nemen van een dieren-
tuin waar met veel zorg met 
dieren wordt gewerkt.

We sluiten de dag af op Natuur-
centrum Slabroek.
De tocht is ongeveer 30 kilome-
ter. Door de interessante uitleg 
op de locaties zal de tocht tot 
ongeveer 16.30 uur duren.
 
Het is een hele leuke gezins-
activiteit. We verwachten een 
grote opkomst dus reserveren 
vooraf is gewenst. Lunchpak-
ketje graag meenemen. 
Kosten volwassenen: € 9,- 
Kinderen: € 7,-

NATuuRCENTRuM SLABRoEk
Erenakkerstraat 5 - 5388 SZ Nistelrode - tel.: 0412-611945
gonnie@slabroek.nl - www.slabroek.nl

NIStELRODE - Natuurcentrum Slabroek organiseert op zondag 

15 juli een fietstocht streekproducten waarbij er veel aandacht is 

voor duurzaamheid en zorg voor de productie van biologische pro-

ducten en dieren in ons gebied.

Kijk onder leiding van deskundige gidsen achter de deuren van 

diverse bedrijven en laat je verrassen door de diverse producten uit 

onze streek en de hoge kwaliteit ervan.

Oorspronkelijk, mooi en smakelijk!

Op het Erf van onze boerderij kunt u 
op het koffie en thee terras genieten 
van knotbomen, heggen, poelen 
en de bloemenpluktuin. Tevens ook 
voor varkensvlees pakketten.

Op het Erf van Rob en Nanda
Aa-brugstraat 4 A, Heeswijk-Dinther

www.opheterf.net

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

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

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Gratis	rondleiding	in	de	kaasmakerij
•	Tijdens openingstijden gratis proeverij 
	 van	ambachtelijke producten

Volop verse kruiden zoals diverse 
soorten mint, tijm, rozemarijn. 
Ook verschillende soorten potgrond

Brigitte tel. 06 11617800

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

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl

7 dagen in week 
geopend!

3- gangen vakantiemenu 

€  14,75
Kom het overheerlijke
sprookjesijs proeven

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 D’n bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het erf

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den herik
• het Wafelhoekje
• bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning

• beauté Totale Didi
• Van der heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• WVe Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van berloo
• Compufix

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

op ’t Erf

Heerlijk wandelen en genieten 
van de rust en het mooi uitzicht 
op het Aa-dal. Een bloemen-
pluktuin waar je tegen een ver-
goeding een mooie bos bloemen 
kunt plukken. De heggen, de 
poelen en de knotbomen zijn 
mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van het Groen Blauw Sti-
muleringskader. Met subsidies uit 
het Groen Blauw Stimuleringska-
der wil de provincie het Brabant-
se landschap en het waterbeheer 
verbeteren en de mogelijkheden 
vergroten om van het landelijk 

gebied te genieten.
Bij ‘Op ‘t Erf’ staan kwaliteitspro-
ducten, die erg smakelijk zijn hoog 
in het vaandel. De scharrelvarkens 
en biologische kippen krijgen de 
ruimte en tijd om te groeien. Dit 
komt de smaak van het vlees ten 
goede. Over 3 weken zijn de kip-
pen groot genoeg om naar buiten 
te gaan, dan kan men ze tijdens 
het wandelen tegenkomen. ‘Op 
‘t Erf’ levert ook varkensvleespak-
ketten van een Aa-land schar-
relvarken. Vraag naar de moge-
lijkheden en de beschikbaarheid 

van de varkensvleespakketten. De 
varkens hebben geen antibiotica 
en entingen gehad. In een ge-
zellig onderkomen kan men een 
kopje koffie/thee bestellen met  
heerlijke boerencake van ‘ons 
vrouw’, zoals Rob uitnodigend 
aangeeft.  Ook voor een broodje 

of een uitsmijter kan men ‘Op 
’t Erf’ terecht. Het gezellige ter-
ras ligt achter de veldschuur, dus 
is van de straatkant niet te zien, 
neem de moeite om even door de 
rode deur te lopen. 
Vindt u het leuk om te picknicken, 
bestel dan een gevulde picknick-
mand met koffie, thee of sap en 
een lekkernij uit eigen keuken en 
ga heerlijk picknicken ‘Op ’t Erf’. 
Op verschillende plekken staan 
bankjes en met een beetje geluk 
ziet men nog jonge ganzen rond-
lopen.

HEESWIJK-DINtHER - Rob Juyn en Nanda van Beekveld bedachten 5 jaar geleden dat ze meer wilden 
met de ruimte op ’t erf. Drie jaar geleden werd gestart met het zaaien van de bloementuin. Vorig jaar 
werden de fruitbomen geplant in de boomgaard, om ‘Op ’t Erf’ langzaamaan mooier en gezelliger te 
maken. Sinds 2010 zijn ze open voor publiek en steeds meer mensen uit de omgeving weten ‘Op ’t Erf‘ 
te vinden. Vanaf de straatkant is het mooie terras niet te zien,dat ligt verscholen achter de veldschuur, 
maar schroom niet om door te lopen.

oP ’T ERF
Aa-brugstraat 4a - 5473 GG Heeswijk-Dinther
tel.: 0413-293852 - info@opheterf.net - www.opheterf.net
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
zaterdag & zondag van 10.00 - 16.00 uur

Nanda, Rob en Pim

Oorspronkelijk, 
mooi en smakelijk

mooi & in de streek
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80 is hard genoeg
De SP Bernheze heeft altijd ge-
streden voor een oplossing van 
de verkeersproblemen in de ker-
nen langs de N-279. Met name 
de kern Heeswijk-Dinther had 
enorm last van sluipverkeer. Een 
verbrede (4-baans) N-279 zou dat 
probleem direct oplossen. In com-
binatie met de nieuwe ontsluiting 
van ‘t Retsel. Uiteindelijk stemde 

de provincie toe. Maar men wilde 
er een 100 kilometerweg van ma-
ken. Dat zou alle winst weer te-
niet doen. De SP maakte er met-
een werk van en pleitte voor 80 
kilometer per uur op de verbrede 
N-279. Gevaar bij 100 kilometer 
was o.a. een aanzuigende werking 
van verkeer richting het zuiden 
(Eindhoven, Helmond, Limburg) 
en het Ruhrgebied. (Duitsland) De 

SP wees hierop toen gedeputeerde 
van Heugten het plan kwam pre-
senteren aan de gemeenteraad. 
Aanvankelijk wilde hij niet luiste-
ren naar de SP. Een voorstel van de 
SP om 80 kilometer als maximum 
snelheid aan te houden haalde het 
niet in de gemeenteraad. 
Des te mooier dat er toch naar de 
argumenten van de SP geluisterd 
is. Een groot succes!

Groot succes SP: 80 km/u op de N-279

BERNHEZE - De oorspronkelijke plannen waren: 100 kilometer per uur op de 
verbrede N-279 langs het Kanaal te Heeswijk-Dinther. De SP heeft zich daar fel 
tegen verzet. Met reden! Het zou een alternatieve route worden voor de A-2. 
Het gaf extra milieuvervuiling. Het gaf onverantwoorde lawaai-overlast. Naar 
deze argumenten heeft de provincie uiteindelijk geluisterd. Een zegen voor alle 
betrokkenen. Een tijdwinst van 2 minuten is niet allesbepalend geworden, maar 
de stem van de mensen. De SP Bernheze is er trots op.

Toon van Vugt, Raadslid SP

Kortmaar
KraChtig Buitengebied

Op 26 juni heeft het CDA-Bernheze, samen met alle politieke partijen in Bernheze, ingestemd met het bestemmingsplan buitengebied. Ieder met een 
eigen motivatie, met een eigen onderbouwing over wat we willen voor en met ons buitengebied. Het is een belangrijk plan voor de toekomst van ons 
buitengebied.

En die toekomst maken we samen. Die woorden spreken we gemakkelijk uit. Maar er naar leven en handelen en dus de gezamenlijke invulling van 
die toekomst eensgezind uitvoeren lijkt steeds lastiger. Respect, begrip en openheid moet een deel van ons denken zijn. Toekomst moet niet worden 
gedirigeerd maar bewerkstelligd door hen die betrokken zijn. In het buitengebied moet een mix zijn van werken en wonen, van leven en beleven. Met 
respect voor wat uit het verleden is ontstaan. Het platteland is traditioneel gezien saamhorig. Die geluiden horen we vaak genoeg. Er is gelukkig veel 
meer onderling begrip dan uit de politieke discussie blijkt. Het CDA weet dit en wil vanuit die kracht werken.

Antoon van der Wijst, Wim van 
Lith, Jolanda School en Esther van 
de Bogaart, CDA-Bernheze, 
Actief en Betrokken in héél 
Bernheze. www.cdabernheze.nl

Onlangs zat ik aan tafel met een 
echte CDA-er, een bevlogen 
PVDA-er en een wat gematigde 
SP-er. Uiteraard ging het over 12 
september en toen ik hen de vraag 
stelde of dat ze wel echt voor hun 
partij konden staan, moesten ze 
alle drie het antwoord schuldig blij-
ven. Want waar ze haarfijn konden 
uitleggen wat er aan de program-
ma’s van de anderen mankeerde, 
konden ze ook de nodige vragen 
bij hun eigen optreden stellen. Het 
CDA blijft tobben met haar PVV 

verleden, PVDA lijsstrekker Sam-
son is niet zo sterk als zijn naam 
doet vermoeden, en de SP zal veel 
concessies moeten doen willen ze 
echt mee gaan regeren.
Ook ik ben een zoekende kiezer. 
Via internet lees ik de diverse pro-
gramma’s en zie daarin zaken waar 
ik het hartgrondig mee eens ben 
en zaken waarin ik me niet kan 
vinden. toch zal ik op 12 septem-
ber mijn stem moeten uitbrengen 
op een van de vele partijen, welke 
aan deze verkiezingen deelnemen. 

Een moeilijkheid daarbij is natuur-
lijk ook dat ik de kandidaten alleen 
maar van tV ken en ze daar mooie 
praatjes zie verkopen. Ik heb er 
geen band mee.
Hoe anders is het in maart 2014 als 
ik mijn stem mag uitbrengen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
De kandidaten ken ik, ik heb hen 
de afgelopen 4 jaar politiek kun-
nen volgen. Dan kies ik voor die 
partij, welke betrouwbaar is, con-
sistent in haar beleid en doet wat 
ze zegt. U mag raden welke dat is.

Bernheze Solidair:
Verkiezingen 12 september

BERNHEZE - Veel kiezers zijn op dit moment zoekende en weten niet op welke 
partij ze op 12 september gaan stemmen.

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair

Vind jij dat zij de ‘Publieksprijs Bes-
te Winkelketen’ dit jaar dubbel en 
dwars verdienen? Stem dan op de 
Wereldwinkel. Hiervoor scan je de 
QR code of ga je naar www.beste-
winkelketen.nl/stem in de catego-
rie ‘cadeau’. Met het uitbrengen 

van jouw stem maak je tevens kans 
op mooie prijzen.

Beste Winkelketen 2012
De 10e editie van een van de 
grootste consumentenonderzoe-
ken van Nederland in de retail, 
de publieksverkiezing ‘Beste Win-
kelketen 2012’, is inmiddels weer 
gestart. Vorig jaar werd de We-
reldwinkel tweede in de categorie 
Cadeau. Dit jaar gaan ze natuurlijk 
voor de eerste plek in deze rubriek. 
Hiervoor vragen ze klanten om 
hun ‘stem cadeau te geven aan 
de Wereldwinkel’. Het onderzoek 
vindt plaats over 2 stemronden. In 

Geef de Wereldwinkel jouw stem cadeau…
BERNHEZE - De wereldwinkel wil graag aan jou en aan alle mensen die nog nooit in een Wereldwinkel zijn 
geweest, laten zien dat de Wereldwinkel dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland is. Bij de Wereldwinkel 
koop je naast een leuk en origineel cadeautje tegelijkertijd een fairtrade product waarmee je ondernemers in 
ontwikkelingslanden ondersteunt.

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

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

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

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

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

de 1ste ronde, die loopt tot en met 
7 oktober, wordt per categorie een 
winkelketen genomineerd. Om 
kans te maken op een nominatie 

moet de Wereldwinkel minimaal 
750 beoordelingen behalen. Help 
jij ons aan een nominatie?

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Column
onno

Kans Op 
tegemOetKOming 
planschade

Planschade: wat betekent dat nou 
eigenlijk?

Omdat de wereld verandert zal een 
bestemmingsplan niet eeuwig hetzelfde 
blijven. Er moet immers weleens een 
nieuwe weg komen. Of milieunormen 
veranderen of een oud sportveld maakt 

plaats voor seniorenwoningen. Volgens het bestemmingsplan kon dat 
allemaal niet, maar de gemeente heeft hier bijvoorbeeld een nieuw 
bestemmingsplan voor gemaakt waarin dit nu wel mogelijk wordt of 
er is een vergunning verleend met een afwijking van het bestaande 
bestemmingsplan.
Wordt u hierdoor benadeeld dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 
van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in deze schade 
(planschade).

Deze schade kan bestaan uit onder andere waardevermindering van 
uw woning door beperking van het woongenot, beperking van de 
privacy, beperking van vrij uitzicht of onevenredige verkeers- en 
parkeerhinder.

Wordt u benadeeld door bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan 
dan kunt u onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een 
tegemoetkoming krijgen in de schade (planschade).

Voor de beoordeling van de tegemoetkoming in schade moet de oude 
en de nieuwe planologische situatie met elkaar worden vergeleken. 
Dat wil zeggen: de situatie zoals die op grond van het geldende 
bestemmingsplan bestaat (of zou kunnen bestaan), moet worden 
vergeleken met de situatie die is ontstaan (of feitelijk kan ontstaan) 
als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan of afwijking van het 
bestemmingsplan. Hierbij is niet de feitelijke situatie van belang, 
maar datgene dat op grond van het bestemmingsplan maximaal kan 
worden gerealiseerd, ongeacht of dit ook echt is gebeurd.
Een voorbeeld: achter uw woonhuis geniet u van vrij uitzicht. Volgens 
het oude bestemmingsplan hadden daar eengezinswoningen gebouwd 
mogen worden (ook al zijn ze niet gebouwd). Volgens het nieuwe 
bestemmingsplan mag daar nu een appartementencomplex van vier 
hoog worden gebouwd. U komt dan alleen in aanmerking voor een 
vergoeding van het verschil in nadeel door de bouwmogelijkheid van 
de eengezinswoningen en die van het appartementencomplex van vier 
hoog. En dus niet vanwege het verdwijnen van uw vrije uitzicht!

Om in aanmerking te komen voor ‘tegemoetkoming in schade’ 
geldt nog een heel aantal voorwaarden. Het voert te ver om die hier 
allemaal te behandelen, maar als u denkt hier recht op te hebben, laat 
u dan goed adviseren.

onno@roconnect.nl

onno truschel is zelf-
standig adviseur op gebied 
van ruimtelijke ordening 
en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Voor kinderen is het belangrijk om 
mee te doen met activiteiten van 
school en van vriendjes en vrien-
dinnetjes. Door omstandigheden 
lukt dat niet altijd. Een grote groep 
kinderen moet keer op keer ver-
stek laten gaan omdat er geen 
geld is voor deelname. De redenen 
voor geldgebrek zijn heel divers, 
en zeker nu er veel mensen door 
faillissementen of inkrimping van 
bedrijven zonder werk zitten. Niet 
voor iedereen is er plaats op de ar-
beidsmarkt. 
Hoe moeilijk het voor ouders ook 
is om nee tegen kinderen te zeg-
gen omdat er geen geld – meer 
– is. Voor kinderen is dat nog vele 
malen erger. Zij raken op den duur 
in een isolement. Dat heeft conse-
quenties voor het volwassen leven. 
En….., dat heeft weer invloed op 
onze totale maatschappij. In Ne-
derland leven ongeveer 340.000 
kinderen in gezinnen op of rond de 
bijstandsnorm. 
Voor een gezin met kinderen een 
moeilijke opgave om daarvan rond 
te komen, laat staan kinderen iets 
extra’s te geven.

De Stichting Leergeld is ontstaan in 
tilburg en heeft naast een landelijk 
bestuur ook regionale besturen. 
Een van die regionale instellingen 
is de Stichting Leergeld Maas & 
Leijgraaf die vanuit Veghel wordt 
gecoördineerd door Monica Bou-
man. Naast haar, werken er binnen 
de regio nog 2 coördinatoren en 
10 intermediairs. Allemaal op vrij-
willigersbasis. 
Als er een beroep gedaan wordt 
op geld van de stichting, gaat een 
van de intermediairs bij de mensen 
thuis langs om te bespreken waar-
voor het geld wordt aangevraagd, 
of de aanvraag gegrond is (maxi-
maal 110% van bijstandsniveau 
aan inkomsten excl. kinderbijslag 
en alle overige mogelijkheden zijn 
onderzocht) en wat de mogelijk-
heden zijn. Immers, de gelden van 
de stichting moeten over een groot 
aantal kinderen verdeeld worden. 
De bijdrage die de stichting doet 
voor culturele activiteiten (schil-
derles, toneel, muziekles) en sport-
activiteiten (voetbal, atletiek) of 
school (schoolreis, leermiddelen, 
fiets) worden rechtstreeks aan de 

instanties overgemaakt en vaak 
wordt besproken of een bijdrage 
vanuit de vereniging/school kan 
plaatsvinden. 
Het geld van de stichting komt 
deels van gemeentelijke giften, 
maar ook van particulieren en be-
drijfsleven. Nu het economische 
klimaat zoveel mensen op de rand 
van armoede heeft gebracht is het 
nog belangrijker dat er geldelijke 
middelen komen. Donaties van 
particulieren en het bedrijfsleven 
zijn meer dan welkom. In 2011 zijn 
in onze regio 274 kinderen gehol-
pen met geld vanuit de stichting. 
Het aantal is groeiende. Gelukkig 
heeft Monica ook positieve za-
ken te melden. In de tijd dat zij nu  
coördinator is, heeft zij ondervon-
den dat er heel veel goedwillende 
mensen rondlopen. Zij onderken-
nen het probleem en gaan dit met 
open vizier tegemoet; bijvoorbeeld 
de intermediairs. Voor aanvragen, 
bijdragen, informatie en deelna-
me kunt u kijken op www.stich-
tingleergeldmaasenleijgraaf.nl of 
schrijven naar P.B. 310, 5460 AH 
Veghel. 

Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf 
Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Foto: Marcel van der Steen

bernheze – Een kwetsbaar begin heeft veel invloed op de toekomst van kinderen. Stichting Leergeld wil 
daarom kinderen van 4 t/m 17 jaar steunen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan schoolse 
én buitenschoolse activiteiten. Want één ding is zeker: nu meedoen is later meetellen!

Geluidsoverlast beperken
Meer verkeer en een hogere snel-
heid betekent meer lawaai in 
Heeswijk-Dinther en het Aa-dal. 
Hier zitten de inwoners van Hees-
wijk-Dinther en het Aa-dal niet op 
te wachten. Veel tijdswinst levert 
100 km/uur tussen Veghel en ‘s-
Hertogenbosch niet op vergeleken 
met 80 km/uur. Doorstroming en 
veiligheid dat zijn de belangrijke 
doelen van het aanpassen van de 

weg. Door vier rijbanen in plaats 
van twee rijbanen en ongelijke 
aansluitingen bij de dorpen zijn de 
doelen ingevuld.

Tachtig in de toekomst
De provincie geeft in haar besluit 
aan dat in de toekomst mogelijk 
de snelheid omhoog gaat naar 100 
km/uur. Hier kan sprake van zijn 
als de aansluitingen bij Veghel en 
‘s-Hertogenbosch ongelijkvloers 

zijn en de N279 richting Helmond 
helemaal is aangepast. Progressief 
Bernheze wil de N279 geen alter-
natief laten zijn voor de A2. Nu 
niet en in de toekomst niet. Het 
geld dat nodig is om het hele tra-
ject op te waarderen tot 100 km/
uur kan beter aan andere maatre-
gelen besteed worden.

Reacties kunt u sturen naar 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze:
Provincie past snelheid aan

BERNHEZE - Geen 100 km/uur maar 80 km/uur voor de auto’s op de N279, de 
weg langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en ‘s-Hertogenbosch. De pro-
vincie heeft dit besloten naar aanleiding van de inspraakreacties die op het plan 
voor de aanpassing van de weg zijn binnengekomen. Ook Progressief Bernheze 
heeft dit bepleit tijdens de behandeling van dit onderwerp eerder dit jaar in de 
gemeenteraad. Hierdoor wordt de weg geen alternatief voor de A2 en neemt het 
verkeer niet extra toe.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
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Zomerse ontspanningsavond
‘Ziekenvereniging Horizon Heesch’

terwijl iedereen zichtbaar van een 
lekker kopje koffie met gebak ge-

noot, heette voorzitter Jan van der 
Leest allen hartelijk welkom. Het 

muziekgezelschap ‘De Wijsjes’, 
bestaande uit broer en zus Van der 
Wijst uit Nistelrode, zorgde daarna 
voor de gezellige zang en muziek. 
Velen zongen de nostalgische 
melodieën mee en een enkeling 
waagde zich zelfs aan een dansje. 

Ondertussen werd er gezorgd voor 
een hapje en een drankje. Hans 
Verbaarschot trad tussendoor op 
als tonprater Bolleke Pretvet. Zijn 
soms wat ondeugende vertelsels 
werden niet altijd door iedereen 
begrepen, maar de sfeer was er 
niet minder om. Het juli-weer 
droeg er ook toe bij dat het een 
zomerse en warme avond werd. 
Nadat ieder nog werd verwend 
met een vers slaatje, werd deze 
tweede ontspanningsavond van 
dit jaar met een tevreden gevoel 
afgesloten. 

De voorzitter bedankte alle me-
dewerkers van deze, opnieuw ge-
slaagde avond, voor alle langdurig 
zieken en mensen met een beper-
king uit Heesch.

HEESCH - Op dinsdagavond 3 juli kregen de leden uit de doelgroep 
van de Heesche ‘Ziekenvereniging Horizon’ opnieuw een gezellige ont-
spanningsavond aangeboden. Om half acht was de vernieuwde zaal 
van ‘’t Tunneke’ aan ‘t Dorp in Heesch volgelopen met tweehonderd 
enthousiaste mensen.

NIStELRODE - Op 29 juni zetten 
gildenbroeder Bert van der Loop 
en zijn echtgenote Gildenzuster 
Annie van der Loop een kroon op 
hun echtverbintenis, zij waren in-
middels al een halve eeuw man en 
vrouw. 

ter ere van dit feit trok het gilde 
wederom in vol ornaat, vooraf-
gegaan door onze standaardruiter 
gezeten op zijn fraai uitgedoste 
paard Liza van de Langstraat, naar 

Bar ’t Maxend te Nistelrode. Daar 
werd een toespraak gehouden 
door hoofdman Ruud van der Lin-
de en een vendelhulde door jeugd-
vendelier Rick van Berkel. Namens 
het gilde bood vice-hoofdman 
Paul Altorf een fraaie ruiker aan in 
de gildekleuren geel en blauw, aan 
Annie. tenslotte nodigde Paul Al-
torf het gilde uit om een heilwens 
uit te brengen met een toost. Hier-
van maakten de Gildenbroeders  
en -zusters dankbaar gebruik.

Vendelhulde voor
50-jarig huwelijksfeest
Gilde St. Antonius Abt- St. Catharina

NIStELRODE - Op 9 juni vierde 
gildebroeder Jan Broeksteeg tesa-
men met zijn echtgenote Hannie 
broeksteeg- van de Akker, sympa-
thisante van ons gilde, hun 40-ja-
rig huwelijksfeest. 

Het gilde St.Antonius Abt. St. Ca-
tharina Nistelrode trok in vol or-
naat, voorafgegaan door de stan-
daardruiter Adriaan de Wit met 
zijn fraai versierd paard, naar de 
feestzaal Kerkzicht in Loosbroek 
om een vendelhulde te brengen 

aan het bruidspaar. Na de ge-
bruikelijke gelukwensen werd een 
fraaie ruiker in de gildekeuren geel 
en blauw aan Hannie aangeboden, 
namens het Gilde. Na zijn dank-
woord, nodigde Jan, ook namens 
zijn echtgenote, het gilde uit met 
hen samen op deze heugelijke ge-
beurtenis te klinken. 

Na het nuttigen van koffie met 
gebak en enkele drankjes trok het 
gilde weer huiswaarts, een tevre-
den bruidspaar achterlatend.

Vendelhulde 
40-jarig huwelijksfeest van Jan en Hannie Broeksteeg

Jeugd-
muziekdag 
Stichting HAFA Opleiding

NIStELRODE - Jeugd en opleiding 
Harmonie ODIO Vinkel nodigde 
de jeugdleden van o.a. Hafa uit op 
de Jeugdmuziekdag in Vinkel, die 
zij op 30 juni  jl. organiseerden.

Verschillende jeugdorkesten en 
slagwerkgroepen uit omringende 
dorpen traden op en konden laten 
zien wat ze in de opleiding tot mu-
zikant bij een fanfare zoal geleerd 
hebben. Een leerzame en gezel-
lige dag vol muziek. Het werd een 
geslaagd optreden van het jeugd-
orkest en de slagwerkgroep. Het 
weer was perfect en het was alle-
maal prima georganiseerd.
Het geeft alle leerlingen een goed 
gevoel te mogen optreden en het 
is een goede voorbereiding op 
het spelen met een fanfare. Dat 
er meer van zulke dagen georga-
niseerd mogen worden mag dui-
delijk zijn. Misschien in ons eigen 
dorp, maar uitnodigingen zijn ook 
zeer welkom.

Jong Nederland HdL zomerkamp 2012

Kijk voor een mooi verslag op www.mooihdl.nl
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Maaskade 32 Oss   www.kringloopbedrijfoss.nl

fusie met 
oss?
jazeker, vanaf 1 juli gelden de service en  diensten van

kringlOOpbedrijf Oss OOk vOOr de geMeente bernheze! 

kleding, bOeken, kasten, banken, stOelen, laMpen, cd’s, 

electra, curiOsa, fietsen en nOg veel Meer krijgen via 

het kringlOOpbedrijf een tweede leven. we halen het 

zelfs heleMaal gratis bij u Op: bel 0412 626 111. 

kijk vOOr infOrMatie Op: www.kringlOOpbedrijfOss.nl

Goederen zelf afleveren
Maaskade 32 Oss

Goederen laten ophalen 
bel 0412 626111 
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bernheze sportief

HEESCH - Het seizoen 2011-2012 
is ten einde. Traditiegetrouw slo-
ten we af met een mixtoernooi. 
DIt jaar is die gewonnen door 
team 8 zwart.

Ook werden op deze avond alle 
coaches en trainers bedankt voor 
hun inzet. Speciale aandacht ging 
uit naar de sportman/vrouw van 
elk team. U10 Daan van Dinther - 
U12 Roos Dubbeld - U14 Gijs vd 
Heijden - MU16 Elle van Oorschot 
- JU16 Nick vd Wetering - U18 
Marc Smedema - U22 Bart Ruijs - 
Heren Vic Gruntjes. Allemaal gefe-
liciteerd met deze eer. 
Voor het eerst dit jaar is er ook een 
sportvrijwilliger gekozen. Deze per-
soon heeft zich het hele jaar extra 
ingezet voor de club. Bij deze nog-
maals bedankt Mart Spaan, voor al 

die keren dat je ons hebt geholpen. 
Ook hebben we afscheid genomen 
van 2 bestuursleden. Ria, voorzit-
ter, en Ronald, onze wedstrijdse-
cretaris. Deze worden opgevolgd 
door Hennie en Peter. Ook Ria 
en Ronald, bedankt voor al die ja-
ren bij het bestuur. tot slot waren 
er nog 2 huldigingen. U12Mix is 
kampioen geworden in het voor-
seizoen en het eind-seizoen. Een 
super prestatie die beloond werd 
met een mooie medaille. Ook de 
MU16 zijn kampioen geworden en 
kregen ook een mooie medaille. 

Kijk voor alle foto’s op de site van 
onze club of op onze facebookpa-
gin. www.slamdunk97.nl
www.facebook.com/Slamdunk-
97Heesch

Slamdunk’97
Basketbalseizoen ten einde

basketbal

Bij de Model Stockcar Club in Ros-
malen (MSCR) werd dit jaar het 
Nederlands Kampioenschap ge-
reden. Dit is een kleine maar ge-
zellige vereniging waar ze rijden 
met radiografisch bestuurbare mo-
delstockcars met brandstofmotor 
schaal 1:8. Het zat niet mee in de 
voorbereiding, zelfs de vrije trai-
ning op de zaterdag moest hij aan 
zich voorbij laten gaan. Gelukkig 
kent Johan het circuit op zijn duim-
pje en dat samen met zijn profes-
sionaliteit zorgde toch voor een 
optimale prestatie en zo haalde hij 
weer de titel binnen van Neder-
lands Kampioen.

Stockcar-race
Johan van Zoggel weer Nederlands Kampioen

NIStELRODE - Toch krijgt hij deze eer niet voor niets, hij moet daar het 
hele seizoen alert voor blijven. 1 juli 2012, de Nederlandse kampioen-
schappen werden gereden bij Model Stockcar Club Rosmalen (MSCR). 
Johan kon na een ongelukkig seizoen, toch de NK titel 2012 voor zijn 
naam zetten.

autosport

3 keer naar top Mont Ventoux

‘Het was een pittige klim, drie 
keer, met een gemiddeld stijgings-
percentage van twee keer 7,2% 

en één keer 4,5%!’ aldus Johan 
van Driel. De berg werd dus vanaf 
drie kanten beklommen en afge-

daald waardoor ook het Cinglés 
du Mont-Ventoux zou worden 
behaald (stand der Malloten). tel-
kens moest er een stempel gehaald 
worden om te kunnen aantonen 
dat je de ‘kale berg’ daadwerke-
lijk was opgefietst. “Ik heb er veel 
voor getraind en ervoor gezorgd 
dat ik goed voorbereid was. Samen 

met mijn sponsoren en 67 andere 
sportievelingen hebben we een 
bedrag opgehaald van € 50.000 
euro. Dit bedrag komt volledig ten 
goede aan Orange Babies. Ik dank 
dan ook al mijn sponsoren voor 
het steunen van mijn sportieve 
prestatie.” Voor volgend jaar staat 
eventueel een herkansing op het 
programma, maar nu is het eerst 
uitrusten en bijkomen van deze 
geweldige prestatie. 

Orange Babies 
Orange Babies is een stichting met 
als voornaamste doel het helpen 
van zwangere vrouwen met hiv 
en hun baby’s in Afrika. Zij steu-
nen ook kinderen die geïnfecteerd 
zijn met dit virus of er direct mee 
te maken hebben. Orange Babies 
biedt voeding programma’s aan, 
bouwt weeshuizen, kraamklinie-
ken en opvanghuizen waar deze 
vrouwen en kinderen terecht kun-
nen. Orange Babies wil Nederland 
(Europa) bewust maken van de 
problematiek rondom hiv en aids 
in Afrika. Afwachten is geen optie. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.orangebabies.com

VORStENBOSCH - MALAUCÈNE – Johan van Driel, woonachtig in 
Vorstenbosch, heeft voor Orange Babies 3 keer de top van Mont Ven-
toux beklommen. Samen met 67 andere renners en hoofdsponsor Destil 
zorgde hij voor een bedrag van € 50.000 welke volledig ten goede komt 
voor Orange Babies. 

wielersport

‘AFWACHTeN is GeeN 
OPTie’

Health Center
Moves U

Nistelrode

Zomer actief is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

Onbeperkt sporten deze zomer
voor slechts €40,-

GEEN
INSCHRIJFGELD

De Beekgraaf 58   5388 CV   Nistelrode   Tel: 0412 - 617333
www.healthcenternistelrode.nl  info@healthcenternistelrode.nl

Een geslaagde week bij HVCH
8e Voetbalweek met mooi weer en tevreden gezichten

Een groot aantal vrijwilligers heb-
ben een fantastisch evenement op 
touw gezet. De jeugdspelers kre-
gen gedurende 5 dagen een vol 
programma voorgeschoteld. Zij 
werden bij aankomst ontvangen 
door 40 leiders en vrijwilligers die 
zorgden voor een goede begelei-
ding en een soepel verloop van 
het programma inclusief lunch en 

drankjes. De spelers werden in-
gedeeld in 8 groepen met elk een 
eigen tenue. tijdens de activiteiten 
waren de deelnemers verplicht het 
tenue te dragen. Zo waren er nog 
een aantal andere regels waarbij 
aandacht werd besteed aan nor-
men en waarden bij de voetballerij. 
Onderdeel was ook het schoon-
houden van de eigen kleedruimte, 

respectvol omgaan met leiding en 
medespelers (ook tegenstanders) 
en het omgaan met instructies, 
materiaal, winst en verlies. 

Uitgangspunt was natuurlijk het 
plezier dat te beleven is aan de 
voetballerij. De serieuze onderde-
len van het programma werden 
dan ook afgewisseld met onderde-
len zoals chaos voetbal. De vrijwil-
ligers hadden voor deze week zelfs 
vakantiedagen opgeofferd om de 
jeugd te begeleiden. Fantastisch 
toch? 
Gedurende de week konden de 
deelnemers punten verdienen met 
hun prestaties. Die telden mee met 
een eventueel te winnen prijs. En 
de laatste middag was ingeruimd 
voor de finale penaltyschieten. Uit 
elke groep waren 3 deelnemers 
geselecteerd voor dit onderdeel. 
Strakke gezichten en de focus op 
de bal. Ook hier bleek dat er talent 
schuilt onder de jeugd. De penalty 
bokaal werd uitgereikt in de kanti-
ne aan de Binnenweg 1 in Heesch. 
Daarna was er binnen elke groep 
nog een winnaar. Die beker was 
verdiend door de meeste punten 
te verzamelen gedurende de week.
Na een welgemeend dankwoord 
aan alle sponsoren en vrijwilligers 
door Chris Ploegmakers, voorzitter 
HVCH, ging iedereen helemaal te-
vreden naar huis.

HEESCH - De eerste week van de vakantie is het wennen, schoolgaan 
hoeft niet en huiswerk evenmin. De voetbalweek georganiseerd door 
HVCH was dus een welkome activiteit. Liefst 165 jeugdige voetballers 
uit de klassen C, D en E meldden zich op het sportcomplex voor diver-
se op voetbal gebaseerde spelvormen zoals boarding-, kooi-, chaos-, 
honk- en pionvoetbal, afgewisseld met diverse trainingsvormen.

Het was een zeer geslaagde week Foto: Marcel vd Steen

voetbal

demooibernhezekrant
wenst alle sporters een sportieve vakantie
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Bernheze sportief

Heeswijk - FC den Bosch 
HEESWIJK-DINtHER - Op don-
derdag 12 juli zal het team van 
FC Den Bosch op sportpark de 
Balledonk in Heeswijk-Dinther 
aantreden tegen het 1e team van 
Heeswijk.

FC Den Bosch speelt in de eerste 
divisie betaald voetbal en Heeswijk 
in de 2e klasse KNVB. 

Heeswijk heeft in de 2e klasse een 
goed voetbalseizoen achter de rug. 
Beide teams bereiden zich al weer 
voor op het komende seizoen.
Het belooft zeker een attractieve 
wedstrijd voor een groot publiek 
te worden op donderdag 12 juli op 
sportpark De Balledonk van Voet-
balvereniging Heeswijk. Aanvang 
19.00 uur, entree 5 euro. 

voetbal

Nieuwe sponsor jeugdafdeling
Van Munster tekent contract met HVCH

HEESCH - tijdens de voetbalweek 
van 2 t/m 6 juli had de jeugdvoor-
zitter, Laurens Gloudemans, een 
verrassing en wij hadden de pri-
meur om hierbij te zijn. Laurens 
maakte bekend dat de jeugdafde-
ling van HVCH een nieuwe sponsor 

heeft gevonden bij Van Munster 
Recyclers BV. Nadat alle formali-
teiten rond de prijsuitreiking van 
de voetbalweek waren uitgevoerd, 
was er nog één belangrijke forma-
liteit te voltooien. Het sponsorcon-
tract met Van Munster Recyclers 

BV werd getekend door Harold 
van Munster, Laurens Gloude-
mans en Chris Ploegmakers. In het 
nieuwe seizoen zult u het A-team 
vol trots zien spelen in hun nieuwe 
tenue met daarop de naam: Van 
Munster Recyclers BV.

voetbal

Vlnr. Harold van Munster, Laurens Gloudemans en Chris Ploegmakers tekenen het sponsorcontract 
 Foto: Marcel vd Steen

Doordat er nog geen punten wa-
ren behaald in het klassement 
moest hij achteraan opstellen bij 
de start. De wedstrijd was dan ook 
een ware inhaalrace. Na het vallen 
van het startschot liet Guus Smits 
er geen gras over groeien. Hij koos 
er voor om een andere, lastigere 
lijn te rijden. Dit leverde direct re-
sultaat op, want na de eerste volle 
ronde wist hij als tiende voor de 
jury langs te rijden. 
Guus was erg blij dat hij de eerste 
twee rondes al aansluiting wist te 
vinden bij de voorste renners in 

het peloton. Na deze eerste rondes 
moest hij toch een tandje rustiger 
gaan rijden, omdat hij nog wed-
strijdritme tekort kwam en ook de 
conditie nog niet optimaal was. 
Desalniettemin wist hij zich, na vijf 
rondes, te handhaven in het grote 
deelnemersveld en reed naar een 
knappe dertiende plaats. 
De volgende wedstrijd is het Ne-
derlands Kampioenschap te Steen-
wijk. Hier zullen Rick van den 
Hanenberg en Guus Smits starten 
voor team Bikers Heeswijk-Dinther. 
Wij hopen op mooie resultaten!

Guus Smits: 
knappe prestatie voor Bikers
HEESWIJK-DINtHER - Zaterdag 7 juli verscheen Guus Smits aan de 
start voor de topcompetitiewedstrijd in Groesbeek. Een vooraanstaande 
wedstrijd in binnen- en buitenland. Na een hernia operatie in december 
vorig jaar is zijn herstel inmiddels zo ver gevorderd dat hij weer deel 
kan nemen aan mountainbikewedstrijden bij de Amateurs.

wielersport

Springwedstrijd Etten-Leur 
1ste plaats voor Wendy van Heumen

De regen die de hele dag viel, 
maakte geen verschil voor de spor-
tiviteit, het werd een succesvolle 
dag. Zeker voor Wendy. Zij reed 

de eerste ronde foutloos. Van de 
53 deelnemers waren er 12 deel-
nemers die de eerste ronde fout-
loos reden, zij mochten de barrage 

gaan rijden. Daarvan waren er 
weer 7 foutloos in de barrage en 
Wendy was de snelste dus werd ze 
eerste op deze Outdoor 2012. 

NIStELRODE - Wendy van Heumen  sprong met haar paard Wando op 8 juli een eerste plaats bij elkaar. 
Tijdens een paardenspringwedstrijd, bij Hoeve de Grient in Etten-Leur  kwamen in de categorie Springen 
paarden Klasse L tijdens de ‘ Outdoor Etten-Leur 2012’ 53 deelnemers bij elkaar om de strijd aan te gaan.  

paardensport

tennis

Kenny Willems kon na een span-
nende finale tegen Stefan van 
Wanrooy de titel van jeugdkampi-
oenen op zijn naam schrijven.
De jeugdclub-kampioenschappen 
zitten erop en iedereen kan hierna 
naar zijn welverdiende vakantie. 
De blauwe brigade, de 10 koppige 
jeugdcommissie van tC telro kan 
terugkijken op een succesvol toer-
nooi. De jeugdcommissie bestaat 

uit: José Pluk, José Remmits, Ange-
line van Erp, Yvonne van Grinsven, 
Isabel v.d. Pas, Angela van Roos-
malen, Mariëlle Heerkens, Marina 
v.d. Akker, Jeanine thijsse en Je-
roen van Nistelrooy. 

Na een groepsfoto van alle win-
naars werd rond 20.00 uur het 
toernooi afgesloten. De uitslagen 
staan op www.mooinisseroi.nl

kenny Willems:
Jeugdclubkampioen 2012 

NIStELRODE - Zo’n 116 deelnemers, leden van TC Telro speelden de 
afgelopen anderhalve week een serieus toernooi. De jeugdclubkampi-
oenschappen, het toernooi dat ieder jaar de eerste dagen van de zomer-
vakantie van de tennissende jeugd, zorgt voor een sportieve start van 
de vakantie.

Kenny Willems (links) clubkampioen 2012, tweede werd Stefan van Wanrooy

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

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

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

De MooiBernhezeKrant wenst iedereen een zorgeloze vakantie toe!

BERNHEZE
18 JULI 
DeMooiBernheze-
Vakantiekrant 
Locatie: Bernheze
Zie pagina 7

24 - 26 JULI 
TRV: Fietsdriedaagse
Locatie: Bernheze 

25 AUGUSTUS 
Bernhezeloop

HEESCH
20 JULI 
Sterrenwacht Halley: Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 

6 - 10 AUGUSTUS 
Kindervakantieweek Mini Heesch
Locatie: Bomenpark

26 AUGUSTUS 
Open Dag De Eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92, Heesch 

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 

NISTELRODE
12 JULI 
De Wijsjes, Muzikaal duo
Locatie: Gasterij Laarstede 

15 JULI 
Fietstocht streekproducten
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
Zie pagina 8

19 JULI 
Natuurfietstocht – Boevenbendes
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

6 - 8 AUGUSTUS 
Kindervakantieweek
Locatie: Scoutingcentrum Achter de Berg 

20 - 23 AUGUSTUS 
Avondwandeldriedaagse
Locatie: Zorgcentrum Laarstede 

25 augustus 
Zomernacht Festival
Locatie: Centrum Nistelrode

29 JULI 
Morgan meets MG 
Locatie: Raadhuisplein

26 AUGUSTUS 
Oldtimerrit gehandicapten
Locatie: Nistelrode 

Open Dag De Eijnderic
Locatie: Gebouw de Kanz, 
Maxend 6

LOOSBROEK
6 T/M 10 AUGUSTUS 
Kindervakantieweek
Locatie: Rondom de Wis

11 - 14 AUGUSTUS 
Kermis Loosbroek
Locatie: Centrum 

22 - 24 AUGUSTUS 
Wandeldriedaagse Loosbroek
Locatie: De Wis 

HEESWIJK-DINTHER
T/M 14 AUGUSTUS 
Expositie Bernezorg
Locatie: Zijlstraat 1 
 
11 JULI 
Cowboy Billie Boem
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

12 JULI 
Heeswijk speelt tegen FC Den Bosch 
Locatie: Sportpark De Ballendonk 
Zie pagina 15

13 JULI 
Het grote vakantiefeest! 
Inluiden van de bouwvakvakantie!
Locatie: Café-zaal de Toren 

Bertus Borgers
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

14 JULI 
Waylon
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

18 JULI 
Familievoorstelling: ‘En de winnaar is...’
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

19 - 22 JULI 
Jumping Heeswijk 
Locatie: Heibloemsedijk 

25 JULI 
Doornroosje 
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

28 JULI 
Eric Vloeimans
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

1 - 4 AUGUSTUS
Jeugd en Gezinsvierdaagse 
Locatie: Heeswijk-Dinther

6 T/M 10 AUGUSTUS 
Kindervakantieweek
Locatie: Heibloemsedijk

1 AUGUSTUS
Raaf géén Kip
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

3 AUGUSTUS
Open podium
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

5 AUGUSTUS
Les Misérables 
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 
Zie pagina 4

VORSTENBOSCH
15 JULI
Vogel en kleindierenruilbeurs
Locatie: De Riethoeve

17-24-31 JULI
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

2 AUGUSTUS
Oud papier ophalen
Locatie: Dorp

4 AUGUSTUS
Jeu de Boules Kampioenschappen
Locatie: Gildenbergske

8-10 AUGUSTUS
Kindervakantieweek
Locatie: Blokhut


