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www.maryaschoenmode.nl

Extra koopavonden
woensdag 5 juni tot 21.00 uur

donderdag 6 juni tot 21.00 uur

Shoes for Kids geen extra koopavond

Sale
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

Wijk De Helling weer op en top

De buurt wilde met de korte plech-
tigheid de goede samenwerking 
met de gemeente onderstrepen. 
Woordvoerder Rob Houweling: 
“Aan de Dorpsrand wordt mo-
menteel voortvarend gewerkt aan 

een uitbreiding van De Helling met 
voorlopig 8 cpo-woningen en 6 
bejaardenwoningen. Recent is in 
verband daarmee de speeltuin in 
de bocht van de wijk verkast naar 
een plek bij de hoogste huisnum-

mers. Dat hebben we met subsidie 
van de gemeente in eigen beheer 
gedaan. Kort daarop kwam Bern-
heze met de mededeling, dat de 
kastanjebomen niet meer lekker in 
hun bast zaten.
Die zijn, met inspraak van de be-
woners, allemaal vervangen door 
minder overlast opleverende Am-
berbomen. Een lieve wens was nog 
een bankje rond de boom op het 
plantsoentje. Zelf ontworpen en 

gebouwd uit duurzaam scheeps-
hout.” Nu geen wensen meer? 
Houweling: “Jawel hoor. onze jeu 
de boulesbaan moet nog aan de 
eisen des tijds aangepast worden. 
We hopen, dat de gemeente daar 
ook een steentje aan bijdraagt. 
Hier staat lekker samenleven en 
burgerparticipatie hoog in het 
vaandel. Wij wonen met veel ple-
zier in deze wijk en ik denk, dat de 
gemeente dat inziet.”

VoRstENBoscH - Zaterdagavond is in de wijk De Helling een nieuw buurtbankje onthuld. De zitbank is in eigen beheer en met steun van de 
gemeente Bernheze rond een boom gebouwd op een plantsoentje. Wethouder Ad Donkers zei met plezier naar Vorstenbosch gekomen te zijn voor 
de onthulling, die plaatsvond tijdens het jaarlijkse buurtfeest van De Helling, de wijk die de afgelopen maanden weer helemaal bij de tijd gebracht 
is. Donkers: ,,Hier werken de mensen samen aan een mooi resultaat. Actieve bewoners, die ook niet te beroerd zijn om een keer de hark te halen 
door gemeentelijk groen.” Namens de buurtvereniging sprak Onno Vloet, dat er al jaren plannen bestonden voor een buurtbank.

Wethouder Donkers onthult, samen met een aantal kinderen uit de wijk, het 
nieuwe buurtbankje op De Helling

HouWeling: ‘Onze jeu de boulesbaan moet nog aan de eisen des tijds aangepast worden.
We hopen, dat de gemeente daar ook een steentje aan bijdraagt’ 

Een rondje Nisseroi 
Een prachtig script, geschreven 
door de eigen leden, voor een 
theaterwandeling, bracht de vele 
bezoekers een interessant rondje 
Nistelrode. Een wandeling tussen 
Donzel en Menzel, ging van een 
‘huis te koop’ naar de voorma-
lige buurtwinkel ‘timmers’, via het 
zandpaadje naar de Weidestraat 
via een bezoek aan de kroeg ‘De 

snor’, werd na  Laarstede, zaal ‘t 
tramstation het eindstation. 
Zo’n 20 spelers, waarvan velen 
bekend, maar ook enkele debu-
tanten, kwamen met een zeer ver-
rassende voorstelling. De twee uit-
voeringen waren goed gevuld met 
bezoekers en de twee gidsen van 
de dag truus (Jo van Breemaat) en 
Karel (Hans van Uden) hadden het 
druk met hun taak de ‘wandelaars’ 

van een onderhoudende wande-
ling te voorzien. 
Bij elke stop werden de sketches 
gespeeld, waarbij het verrassings-
effect van de uitgezochte locaties 
en de sketches zelf een extra di-
mensie aan het geheel meegaven. 
onderweg werd even bijgepraat 
door de wandelaars en op locatie 
werd weer genoten van de grap-
pen en herkenbare situaties die ge-
speeld werden. 

Succes
Het bestuur, bestaande uit Jan 
timmers, Ria van Zeeland, simone 
van de Heijden, Renske timmers 
en Ivonne Leeyen zijn trots op dit 
bereikte resultaat en Jan timmers 
vult aan: “Het enthousiasme is 
aanstekelijk en voorzichtig spreken 
we al van een groter stuk volgend 
jaar. 

Nu zijn de recensies en reacties van 
de leden al geweldig, dus we gaan 
in ieder geval door.”

Niet op de foto’s Antoinette Ver-
stegen en Danny van Es, zij zijn 
wel te zien op www.mooinisseroi.
nl waar een foto-impressie van de 
theaterwandeling te zien is.

‘efkes Anders’ wandeling door nistelrode
Verrassingseffect treft doel bij eerste voorstelling van vernieuwde toneelgroep

NIstELRoDE - Enkele jaren was de toneelgroep in ruste, maar afgelopen jaar gingen een aantal enthousiaste toneelspelers met een serieuze 
achterban aan het werk om te kijken of er weer behoefte was aan een toneelgroep voor volwassenen in Nistelrode. We zagen de nieuwe club al 
even tijdens de pronkzitting in 2013 in de Overbeek. Intussen gingen de voorbereidingen door. 

V.l.n.r.: Simone van de Heijden, Sjuul van de Heijden, Lisan van der Lee, 
Tommy van Delst, Nina Mulder, Mayke Timmers, Wendy Nelissen, Karin van 
Dijk, Marleen Smits, Daisy van Sleeuwen.

Jan Timmers, Jo van Breemaat en 
Hans van Uden

Ivonne Leeyen en Juul Lindhout

Renske Timmers, Ria van Zeeland en 
Wouter de Mol

Krant niet op woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 06-22222955
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DeMooiBernhezeKrant

Oplage
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

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
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

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 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

HEERLIJK 
SMULLEN 
VAN DE BBQ
oewel het weer 

deze lente nog niet wil 
meewerken, is het weer 
de tijd om heerlijk te 
BBQ-en. Gezellig met 
familie of vrienden in 
de tuin of met een veel 
groter gezelschap. We 
denken graag met u mee 
en leveren maatwerk om 
uw BBQ tot een smakelijk 
succes te maken. Qua 
assortiment is de keuze 
reuze, denk bijvoorbeeld eens aan een heerlijke satéspies van kip 
of varkensvlees, een huisgemaakt barbecueworstje of een speklap. 
U kunt ook kiezen voor een luxer stukje vlees op de BBQ, zoals 

de entrecôtespies en de lamskotelet. Dit alles 
naar wens, geheel compleet verzorgd. Ook de 
BBQ’s, de borden en bestek leveren wij erbij. 
Naast het korte grillen, kunt u er voor kiezen 
bijvoorbeeld een hele boeren-scharrelkip in 
zijn geheel langzaam te garen op de BBQ. Een 
absolute aanrader! Zie hiervoor onderstaand 
het recept. Smakelijk eten!

Recept: GEROOKTE HELE KIP 
Een heerlijke gerookte kip, die super gaar is en 
een zalig krokant korstje heeft, zo uit uw eigen 
barbecue.
De benodigdheden: 1 BBQ met deksel, 
briketten, een vuurplaat.

Ingredienten: hoeveelheid naar eigen smaak
1 verse boeren-scharrelkip Label Rouge, gesneden uit, knoflook, 
verse gember (zeer fijn gesneden), witte deel van een preistengel 
(ter grootte van soepgroente) peper en zout naar smaak, patat 
aardappelen, olijfolie.

Voorbereiding:
Maak aan één zijde vuur in je BBQ achter de vuurplaat. Deze plaat 
kunt u van 3-4 lagen dubbelgevouwen aluminiumfolie maken. Zo 
voorkomt u dat directe hitte het vlees bereikt. Dek het resterende 
deel van het onderrooster af met aluminiumfolie. Zet een lekbak 
in dit deel, gevuld met de inhoud van een flesje bier.

Werkwijze:
Was de kip met azijnwater (1 kop azijn op 3 ltr water).
Maak het vel van de kip los en wrijf het peper- en zoutmengsel 
goed in het vlees onder het vel, wrijf ook de binnenkant van de 
kip in. Meng de groenten door elkaar voor de vulling en vul de 
kip met dit mengsel. Wrijf de kip aan de buitenkant in met weinig 
olijfolie. Leg de kip op het grilrooster boven de lekbak, per kilo kip 
1 uur grillen/roken. Doe het deksel dicht en wacht per kilo kip één 
uur, de kip draaien hoeft niet. Het laatste half uur vochtig gemaakt 
rookhout (onbehandelde snippers eikenhout) op de briketten 
strooien. Laat de kip na de grill-/rooktijd nog minimaal 5 minuten 
afgedekt staan en geniet van een heerlijke sappige kip met een 
zalige rooksmaak!

WIST u dat...

H

c
o
lu

m
n

Als u onze slagerij/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

Advertorial

Chickenwings-
menu 

heerlijk gekruide chickenwings, 
geserveerd met knapperige frites 

en een frissse salade

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

TOP MENU

5,95
Deze aanbieding is geldig tot 30 juni.

Bestel bij dit chicken-
wingsmenu een blikje 
of � esje frisdrank voor 
slechts

COMBI VOORDEEL

1,00

GRATIS 

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
GOURMET

TAPAS

www.vorstenbosch-info.nl
iNfoRmEERt, boEit EN iNtEREssEERt

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze, van actualiteit

Laar 24  |  5388 HG Nistelrode  |  0412-610828

WORDT ’T NU ECHT ZOMER? 

DE SNOR ZIET DE BUI AL HANGEN
DE MEEST ORIGINELE PARAPLU 

IS 50 CONSUMPTIEBONNEN WAARD

• Inleveren t/m zondag 9 juni

• Bekendmaking donderdag 13 juni 

• 1 paraplu per persoon

Openingstijden: donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

Plaza ’t Supertje. ‘Food for All’

ZIE PAGINA 20

Dennis werkt nu 10 jaar bij 
plaza ’t supertje en is 5 jaar 
mede-eigenaar. Wat zijn ou-
ders hebben opgebouwd, wil 
hij continueren. In september 
2014 wil hij, samen met hen, 
het grote feest in stijl vieren.
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

AAndoenlijk

Elke ochtend als ik slaperig onderweg ben naar mijn werk, rijd ik twee 
scholieren voorbij. Twee scholieren die keurig binnen de lijntjes van 
het fietspad blijven. Ze hebben hun veel te zware en volle schooltassen 
netjes onder de snelbinders gebonden. Als het regent, hebben ze 
allebei een fleurig regenpak aan wat ze beschermt tegen de nattigheid. 
Volgens mij is het zo dat ze elke ochtend rechtstreeks vanuit hun bed 
op de fiets naar school stappen. Zo strak kun je namelijk een slaapkuif 
niet maken met je ‘out of bed’ gel.

Ik vind die twee jongens elke ochtend weer aandoenlijk om te zien. 
Twee jongens die zo goed hebben geluisterd naar de adviezen van hun 
ouders, zie je nog maar zelden. Ze slingeren niet over de weg, gooien 
geen wikkels van chocoladerepen in de berm en beschermen zich 
tegen al het naderende onheil op de gevaarlijke tocht naar school. Ik 
verdenk ze er van dat ze ook elke dag een ouderwetse snotlap in hun 
broek doen, zodat ze zeker niet verkouden worden.

Ik denk dat deze twee, nadat ze volmaakt gelukkig tien kilometer 
hebben gefietst, pas uit hun droom ontwaken. Tenminste, als kinderen 
van dertien jaar in twintig jaar niet drastisch zijn veranderd. In mijn 
scholierentijd zouden deze twee frisse jongens echt wel met hun neus 
op de puberfeiten zijn gewezen. Ze zouden een preek krijgen hoe 
belangrijk het is je af te zetten tegen het gezag. Dat het er bij hoort 
om zakken chips op de fiets weg te werken alsof het niks is. En dat 
een modieus Bieber-kapsel nou eenmaal een must is. Geen discussie 
mogelijk. En die snotlap? Gewoon lekker rochelen en honderd keer je 
neus ophalen, niet zo moeilijk.

Als ik dan toch een advies mag geven aan leraren Nederlands op 
de middelbare school is dat je leerlingen in je eerste les het woord 
‘aandoenlijk’ moet leren. Ik wou namelijk dat ik het geleerd had op 
mijn dertiende. Dan waren die belachelijke puberpreken er nooit 
geweest.

Column
D’n BliekerHonkballen in Japan

Een clinic van WCBF voor talentvolle spelers

toen Eefke van den Berk (10) zo’n 
1,5 jaar geleden via sjors sportief 
rondkeek naar een sport naast 

ballet, kwam ze uit bij softbal. Ze 
was meteen verkocht, vooral toen 
trainer Michel van Hees vertelde 
dat er bij de cardinals in oss ook 
een team voor meisjes was. Ze 
mocht meteen meedoen met de 
eerste wedstrijd en sindsdien slaat 
ze geen training of wedstrijd over. 
ondanks dat het team in een nieu-

we klasse terechtkwam met teams 
die al enkele jaren bij elkaar zijn, 
zitten de cardinals toch in de mid-

denmoot, niet slecht voor begin-
ners. 

Talent
ook haar opa speelde honkbal, 
maar Eefke wil hogere ogen gooi-
en. Haar doel is om in de selectie 
voor Nederland terecht te komen 
en zich in de picture te spelen voor 

een verhuizing naar Amerika, hét 
soft-/honkballand bij uitstek. Maar 
eerst moet ze in Nederland haar 
kwaliteiten verder ontplooien. Als 
pitcher en short stop. De eerste 
stappen zijn gezet. 

In schiedam heeft ze zich, tijdens 
een clinic voor pitchers, in de kijker 
gespeeld en nu is ze geselecteerd 
voor een clinic in Japan. Hoewel 
haar ouders natuurlijk wel onze-
ker waren, zijn ze ook zeer vereerd 
met deze selectie. De begeleiding 
vanuit Nederland is goed. Er gaan 
nog 4 jongens mee voor dezelfde 
clinic: Nick Hofer (Haarlem), thij-
men peters (oosterhout), sem 
Robberse (Utrecht) Nout Kragt 
(Amsterdam). Zij zijn elders gese-
lecteerd en de dame en heren wor-
den nu terdege voorbereid op die 
grote reis.

Hard werken
Drie keer per week traint Eefke, in 
het weekend zijn de wedstrijden, 
voornamelijk in het Westen van 
Nederland, en daarnaast traint ze 
voor ballet. De ouders van Eefke 
hebben het er graag voor over, 
maar willen ook voldoende aan-
dacht aan de zussen Fem en pleun 
geven. 

De agenda’s zijn overvol en soms 
is het kunst- en vliegwerk, maar ze 
zijn van mening dat je een derge-
lijke kans niet mag laten lopen. En, 
als het nodig is, springen opa en 
oma bij. Voordat de reis naar Japan 
begint, zijn er nog een paar bijeen-
komsten om zaken te bespreken 
en elkaar te leren kennen. Niets 
wordt aan het toeval overgelaten. 
De kinderen sparen al typisch Hol-
landse souvenirs om die straks met 
de kinderen uit de 12 andere lan-
den te ruilen. 
Er wordt gewerkt aan een typisch 
Hollandse act die ter plekke wordt 
opgevoerd, compleet met klom-
pen en – natuurlijk – wordt er kei-
hard getraind. 

HEEscH – In Fukui, Japan, worden van 18-26 augustus wereldwijde honkbal clinics gegeven door vermaarde 
honkbalspelers. Basis van dit evenement is het idee om aanstormende talenten in de honkbalsport al op 
jeugdige leeftijd de fijne kneepjes van de techniek te leren en tegelijkertijd ook verder te kijken dan de eigen 
landsgrenzen. Oprichters van de WCBF (World Children Baseball Foundation) zijn Sadaharu Oh en Hank 
Aaron, dé home-run koningen van Japan en Amerika. 

Eefke van den Berk in training 
 Tekst: Martha Daams, Foto: Marcel van der Steen 

Geselecteerd voor een clinic in Japan

Compleet vrijstaand woonhuis met grote garage, 
gebouwd op een perceelopp. 516 m2 bwj 1998.

Vraagprijs: € 445.000 k.k.
Meer informatie: 06-55113407

Vendelweg 20, Nistelrode
Te koop Compleet vrijstaand 

woonhuis

Portulaca    
Diverse kleuren, 
hoogte 15 cm, 
zon, potmaat 
12 cm. 

Per stuk 2.99
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prijsplukker

1+1
gratis

Zondag 9 juni
open van 11.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11, www.intratuin.nl

Meestal is het niet zo eenvoudig 
om het juiste vaderdagcadeau te 
vinden. Bij Intratuin Veghel heb-
ben ze ideeën genoeg.

De meeste vaders worden weer 
kwajongens als ze een vuurtje mo-
gen stoken. 
Wat dacht u van een barbecue, 
vuurkorf, een terrashaard of fak-
kels? Dat geeft ook nog eens extra 

gezelligheid tijdens warme zomer-
avonden in de tuin.
Komend weekend wordt zowel op 
zaterdag als op zondag gebarbe-
cued en laat Intratuin Veghel zien 
wat de verschillende mogelijkhe-
den zijn. 

Daarnaast zijn er volop aanbiedin-
gen, waaronder 20% korting op 
alle barbecues! 

Kijk op www.intratuin.nl voor de 
complete folder. ook zijn de vijver-
weken nog volop aan de gang met 
veel interessante aanbiedingen op 
filters, ornamenten en waterplan-
ten, waarbij de vaders en liefheb-
bers van vijvers allerlei informatie 
in kunnen winnen.

Vaderdag bij intratuin Veghel
Advertorial

VEgHEL - Natuurlijk vinden we onze vader het hele jaar door lief. Maar 
op elke derde zondag van juni laten we onze waardering blijken door 
middel van een tekening, ontbijt op bed, of een cadeautje.

Natuurlijk kunt u ook gra-
tis – zoals overigens altijd 
– uw vijverwater laten 
testen. De uitslag en het 
advies krijgt u meteen.

Intratuin Veghel heet u dit 
weekend van harte wel-
kom!
Ook is Intratuin Veghel 
op zondag 9 juni geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.



Woensdag 5 juni 20134 
  

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.

Health, Beauty, Care

STYLE
M O O I B E R N H E Z E

LICHAAMS BEWEGINGVOORGEzoNDELIFESTYLE

Life

Summer Spirit
... makes life feel so good. 

v.a. juni
GRATIS 
STRAND-
ARTIKEL 

Strandtas, 
zonne bed of 

sleutelhanger bij je 
zonneproduct(-en).

Strandtas, 
zonne bed of zonne bed of 

Kom kennismaken met Intense en onze nieuwe merken: La Colline skincare en 

Youngblood Cosmetics op zaterdag 24 september 2011 van 9.00 tot 16.00 uur. 

Schrijf u in voor één van de twee gratis kennismakingsbehandelingen:

	 • Huidanalyse, halfuursbehandeling en productadvies op maat

	 • Kleuranalyse, make-up behandeling en productadvies op maat

Bij aankoop van drie La Colline producten ontvangt u een Hydra Firming Body Cream 

(t.w.v. € 245,-) cadeau. Deze actie geldt alleen op 24 september 2011.

Salon Intense gaat verhuizen
Vanaf 24 september 2011 kunt u voor het verbeteren en verjongen van uw huid 

terecht in onze gloednieuwe salon op Laarhof 22 in Nistelrode.

06 - 10 433 489     |   info@salonintense.nl     |     www.salonintense.nl 
Laarhof 22     |     5388 GX Nistelrode

Delicious

Facebook

Slash Dot

Reddit

Newsvine

Yahoo

Microsoft

App Store

Qik

Tumblr

Behance

Friendster

RSS

Flickr

MySpace

Mixx

FriendFeed

SlideShare

Yahoo Buzz

MSN

Amazon

Vimeo

WordPerss

Design Float

Bebo

Email

Twitter

StumbleUpon

Skype

YouTube

Google

Netvibes

Apple

Last.fm

Viddler

Blogger

Deviant Art

Squidoo

Retweet

Digg

Technorati

LinkedIn

Google Talk

AOL

MobileMe

Mister Wong

Virb

Posterous

Design Bump

Share This

Update #1

Update #2

Google Buzz

Ebay

Gowalla

Xing

Podcast

Button Red

Picasa

Feedburner

ICQ

Paypal

Button Blue

Button White

Bing

WordPress (blue)

Metacafe

Heart

Button Orange

Button Light Blue Button Yellow

Meetup

Drupal

Yelp

Star

Green

IconDock Foursquare

Identi.ca

Coro�ot Ember App

Hyves

Delicious

Facebook

Slash Dot

Reddit

Newsvine

Yahoo

Microsoft

App Store

Qik

Tumblr

Behance

Friendster

RSS

Flickr

MySpace

Mixx

FriendFeed

SlideShare

Yahoo Buzz

MSN

Amazon

Vimeo

WordPerss

Design Float

Bebo

Email

Twitter

StumbleUpon

Skype

YouTube

Google

Netvibes

Apple

Last.fm

Viddler

Blogger

Deviant Art

Squidoo

Retweet

Digg

Technorati

LinkedIn

Google Talk

AOL

MobileMe

Mister Wong

Virb

Posterous

Design Bump

Share This

Update #1

Update #2

Google Buzz

Ebay

Gowalla

Xing

Podcast

Button Red

Picasa

Feedburner

ICQ

Paypal

Button Blue

Button White

Bing

WordPress (blue)

Metacafe

Heart

Button Orange

Button Light Blue Button Yellow

Meetup

Drupal

Yelp

Star

Green

IconDock Foursquare

Identi.ca

Coro�ot Ember App

HyvesDelicious

Facebook

Slash Dot

Reddit

Newsvine

Yahoo

Microsoft

App Store

Qik

Tumblr

Behance

Friendster

RSS

Flickr

MySpace

Mixx

FriendFeed

SlideShare

Yahoo Buzz

MSN

Amazon

Vimeo

WordPerss

Design Float

Bebo

Email

Twitter

StumbleUpon

Skype

YouTube

Google

Netvibes

Apple

Last.fm

Viddler

Blogger

Deviant Art

Squidoo

Retweet

Digg

Technorati

LinkedIn

Google Talk

AOL

MobileMe

Mister Wong

Virb

Posterous

Design Bump

Share This

Update #1

Update #2

Google Buzz

Ebay

Gowalla

Xing

Podcast

Button Red

Picasa

Feedburner

ICQ

Paypal

Button Blue

Button White

Bing

WordPress (blue)

Metacafe

Heart

Button Orange

Button Light Blue Button Yellow

Meetup

Drupal

Yelp

Star

Green

IconDock Foursquare

Identi.ca

Coro�ot Ember App

Hyves

   |    www.skin-shop.nl

‘t Dorp 22, 5384 MA Heesch

Voor echte mode 
en meer...

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Klaar voor de Zomer?
Permanente make-up

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

Tarwestraat 81 Berghem

Marloes: ‘Gezond bezig zijn met je lichaam!’
Afgelopen week heb ik een nieuw trainingsschema gekregen bij Wt&t. Dat betekent nieuwe oefeningen 
en dan worden er ook weer andere spieren gebruikt. Dat voel je meteen, moet ik zeggen. Ik heb echt 
een aantal dagen met spierpijn rondgelopen. Buikspieroefeningen op ‘de peanut’ zijn zeer effectief kan 
ik je vertellen. Ik kan inmiddels ook een hele oefening van 12 minuten afronden op de loopband. Yes! 
Dat geeft een goed gevoel! 
ook leuk is, dat je steeds dezelfde enthousiaste mensen tegenkomt wanneer je aan het sporten bent. 
Ieder heeft zo zijn eigen reden om te gaan sporten, maar we willen allemaal hetzelfde: gezond bezig zijn 
met ons lichaam! Het voelt nu al vertrouwd, na twee maanden.
Verder is afgelopen week gelukkig weer een ‘gewone’ sportweek geweest. Door de meivakantie en al 
die bijzondere dagen van afgelopen maand, zoals pinksteren, valt het niet altijd mee ook 3 keer sporten 
in te plannen en dat is natuurlijk jammer. Nu zijn we weer goed bezig en dat moet ook, want het is al 
juni en de einddatum komt steeds dichterbij. Dus, nog een paar weken lekker bewust bezig zijn met m’n 
lichaam en ik ben benieuwd of ik dat straks kan zien aan de cijfertjes bij de fittest. Dat zou natuurlijk een 
prettige bijkomstigheid zijn!

juni en de einddatum komt steeds dichterbij. Dus, nog een paar weken lekker bewust bezig zijn met m’n juni en de einddatum komt steeds dichterbij. Dus, nog een paar weken lekker bewust bezig zijn met m’n 

De kandidaten!....(2)

Dimphy is al langer bekend met 
diabetes en spuit hiervoor insuline 
om de bloedsuikerwaarden binnen 
aanvaardbare grenzen te houden. 
tijdens ons laatste gesprek gaf ze 
aan dat ze iedere keer meer door-
drongen raakt van het feit dat het 
belangrijk is om voldoende aan-
dacht aan haar diabetes te geven.
op de lange termijn kunnen te 
hoge bloedsuikerwaarden name-
lijk leiden tot o.a. problemen met 
ogen, nieren en zenuwen. Daar-
om is een goede regeling van de 
bloedsuikerwaarden door voeding, 
beweging, manier van leven en 
medicijnen (tabletten of insuline) 
van groot belang.

Bewegen en diabetes is een hele 
goede combinatie. Door het be-
wegen vindt er een hogere stof-
wisseling plaats, je verbruikt meer 
suiker (glucose) en daardoor dalen 
de bloedsuikerwaarden. Boven-
dien worden de weefsels/spieren 
gevoeliger voor de insuline waar-
door deze ‘beter kan werken’ 
en waardoor dus minder nodig 

kan zijn. Dit is prettig bij te hoge 
bloedsuikerwaarden, maar ook bij 
goed ingestelde diabetes blijven de 
bloedsuikerwaarden langer binnen 
de grenzen en is bewegen dus een 
aanrader!
Door deze effecten is het wel van 
groot belang dat je in de periode 
dat je meer gaat sporten, vaker je 
bloedsuikerwaarden controleert 
en, indien nodig, de voeding of de 
hoeveelheid insuline aanpast.

Het sporten van Dimphy heeft 
deze effecten ook. De laatste keer 
gaf ze aan dat de bloedsuiker-
waarden lager werden. Dat houdt 
in dat ze haar voeding vooraf en 
eventueel tijdens het sporten moet 
aanpassen; of de hoeveelheid in-
suline moet verminderen voordat 
ze gaat sporten. Belangrijk is om 
de bloedsuikerwaarden binnen de 
aanvaardbare grenzen te houden 
of te krijgen.

Het is mooi om te zien hoe in de 
loop van de tijd het effect van 
sporten en het belang van bewe-
gen zichtbaar wordt! Je voelt je er 
lekkerder bij, krijgt er energie van 
en de invloed op de gezondheid 
is ook aanzienlijk! Wat wil je nog 
meer….

Dimphy is ook fanatiek bezig met het lifestyle project. Ik zie haar in 
mijn praktijk en heb ook toestemming om een stukje over haar vorde-
ringen te schrijven.
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gezond bezig! TiP 5
Het is weer aspergetijd! Asperges bevatten enorm veel 
vitamines, zoals vitamine B, vitamine c en provitamines 

A. ook is vitamine E meer aanwezig dan bij andere verse 
groenten. Wat asperges nog meer bevatten zijn mineralen en 

aminozuren. Doordat asperges asparagine en kalium bevatten, 
stimuleren ze de functie van de nieren. 

c1000 Wiegmans krijgt dagelijks verse asperges 
binnen van de Hollandse aspergeteler.

’t Dorp 108, Heesch  |  0412 451523  |  www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

JUNI = FEESTMAAND 
Een 5-jarige fi etsverzekering nu voor de premie van 3 jaar*

*Informeer naar de voorwaarden

Facebook.com/michel.vandewetering     

Wij bestaan in JUNI 5 jaar!
GRATIS 

QUICKSCAN
bij FysioCentrum Heesch

Verdilaan 48  -  Heesch

Bel: 0412-457067 
of kom langs

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

Scheiden doe je samen
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Tel. 06 539 72 748
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Kromstraat 14a
5388 ET Nistelrode
Tel. 0412-612455 29 juni laatste dag geopend!

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag
13.00 t/m 17.00 uur

zaterdag 13.00-16.00 uur
Geen koopavond

Opheffingsuitverkoop

Dimphy: ‘Samen kun je alles aan, alleen je moet er zelf voor gaan!’ 
Door de complimenten van mensen uit je omgeving, die je kunnen ‘volgen’ in deze krant en via Facebook, ben ik ben ik best wel blij om verder te 
kunnen gaan, na de vervelende tegenslagen met m’n knie. Fijn dat ik nu weer kan opbouwen en mijn knie kan belasten. 
De kwaliteit van sporten zit niet in de kracht maar in het uitvoeren vanuit een passie voor je eigen lichaam. De begeleiding van voeding en sporten 
is na een tijdje toch wel belangrijker dan je soms zelf wilt toegeven.
De volgende uitdaging was een uitnodiging van Karin Manders, om in haar salon Intense, een behandeling te ondergaan wat voor mij een ontspan-
ning zou geven. In haar salon geeft ze je toch een gevoel van meedenken en wat te doen met je lichaam, want iedere huid heeft toch een andere 
behandelmethode. Daarom had ze voor mij een heerlijke gezichtsbehandeling met een massage en een crème voor voeding en verzorging. Ik zal 
het maar zeggen; dit is een cadeau om vaker te krijgen.
Het lifestyle programma is een goede samenwerking. 
samen kun je alles aan, alleen je moet er zelf voor gaan!

Triggertherapy
De vinger op de zere plek

pijnklachten behandelen kreeg 
steeds meer de aandacht en na 
persoonlijk te hebben ervaren hoe 
effectief triggerpointmassage kan 
zijn, is sylvia zich hierin gaan ver-
diepen. “Ik vind deze massage-
vorm een hele mooie en effectieve 
toevoeging aan mijn behandelin-
gen”.
triggerpoints, in de volksmond be-
ter bekend als ‘spierknopen’, zijn 
vaak een voorname oorzaak van 
een pijnprobleem. Voorbeelden als 
hoofdpijn, nek-, schouder- en rug-
pijn zijn lastige ongemakken. Maar 
ook andere symptomen, zoals 
duizeligheid, misselijkheid, even-
wichtsstoornissen, tintelingen, ver-
doofd of brandend gevoel. Weinig 
mensen weten dat deze klachten 
kunnen worden veroorzaakt door 

triggerpoints. Ze veroorzaken niet 
alleen pijn in de spier, maar ook 
in de nabijgelegen zenuwbanen 
en lichaamsdelen. ook als trig-
gerpoints niet de enige oorzaak 
zijn, kan een triggerpointmassage 
een bijdrage leveren aan het ver-
minderen van de pijn of klacht. 
soms zelfs al na één behandeling 
is er een merkbaar verschil. trig-
gerpoints kunnen o.a. ontstaan 
door zware inspanning, verkeerde 
(werk)houding, verwondingen of 
stress. Daarnaast kunnen factoren 
als knellende kleding, ongezonde 
voeding, ziekte of slaapgebrek 
eenmaal ontstane triggerpoints, 
en de daaruit volgende klachten, 
in stand houden. tijdens een af-
spraak krijgt dit alles de aandacht. 
sylvia: “Ik vind het belangrijk om 

naar de mens in z’n geheel te kij-
ken; alles heeft immers met elkaar 
te maken. samen kunnen we dan 
werken aan het behandelen van de 
triggerpoints en aan de achterlig-
gende oorzaak”.

Bent u getriggerd? Voor meer in-
formatie: www.triggertherapy.nl

HEEscH - Sinds 2000 is Sylvia van Dinther, na een opleiding klassieke 
ontspanningsmassage, gestart met het massagevak aan de Hoogstraat in 
Heesch. Lichaamswerk werd een nieuwe uitdaging. Er volgden diverse 
cursussen en in 2006 een opleiding aan de massageacademie in Utrecht.

TriggerTherapy
sylvia van Dinther
Hoogstraat 8, 5384 BK Heesch 
06-18270653

een stijgende lijn

Veel lichamelijke klachten aan het 
begin van het Lifestyletraject
De testresultaten van Marloes lie-
ten zien dat er qua uithouding en 
kracht erg veel was ingeleverd. 
Daarnaast gaf ze aan dat ze door 
het vele liggen lage rugklachten 
had gekregen en er veel stijfheid 
zat in de enkels en knieën. Daar-
door was ze, zoals ze zelf om-
schrijft, als een pinguïn gaan lopen. 
ook was Marloes snel vermoeid en 
duizelig.

Nu, ruim twee maanden later, is 
van bovenstaande klachten al niet 
veel meer over! 

Door het trainingsprogramma ‘op 
maat’ zijn er op ‘t gebied van car-
dio en kracht flinke stappen ge-
maakt. Het tweede trainingsblok 
van Marloes is aanzienlijk zwaar-
der dan het eerste. En dat beves-
tigt de algehele stijgende lijn.

Gericht bewegen en een positieve 
instelling 
Het belang van gericht bewegen 
om snel en verantwoord weer ‘op 
krachten te komen’ is van zeer 
groot belang bij de strijd tegen 
kanker. Daarover schreven we en-
kele weken terug al bij het stukje 
over de stichting tegenkracht. 
Maar vooral door de geweldige 
positieve instelling van Marloes 
gaat het herstel zo goed en dat 
verdient een héél dik compliment!

Het winnen van de strijd tegen kanker is fantastisch. Maar deze strijd 
vergt ook ontzettend veel van het lichaam van Marloes. Door operaties 
en behandelingen met chemo en bestraling krijgt het lichaam het zwaar 
te verduren. In de periode na de behandelingen is het heel belangrijk 
om weer volledig fit te worden.

nieuwe leuke 
sieraden 

voor een leuke prijs
Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455
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Geboren

Lot en Ann
30 mei 2013

Mirjam van de Wetering en Dolf Griffioen
Zusjes van Saar

Galerij 8c Uden

BernhezefamILIeBerIChten

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

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 

deze automatisch doorgeplaatst op onze 
site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere 
tijd op staan en het biedt mensen de mo-
gelijkheid een bericht voor u achter te la-
ten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf aan-
levert of door ons laat maken. 
U kunt ook een afbeelding aan-
leveren van een kaart die uw 

familie-bericht al bevat. Laat u eens 
informeren over de mogelijkheden. t. 0412 795170. 

Het welzijn van uw viervoeter is u 
veel waard. Een bezoek aan trim-
salon Beauty Dog zorgt voor een 
goedverzorgde en gezonde vacht 
van uw hond. En ook voor u! Zelfs 
kortharige honden kunnen ver-
schrikkelijk verharen! 
Plukken: Border terriër, Ruwharige 

jack russell, Ruwharige dashond 
(tekkel), Ierse setter (pluk en ef-
fileer).
Met plukken verwijder je de los-
zittende dekharen van de hond. 
sommige mensen willen deze hon-
den laten scheren wat echter niet 
goed is voor de vacht. De losse 

haren blijven in haarzakjes zit-
ten en gaan jeuken. De vacht kan 
hierdoor gaan veranderen en dat 
herstelt bijna niet meer. strippen is 
een onderdeel van plukken. Alleen 
pluk je dan gelijkmatig de helft van 
de dekharen eraf, zodat ze toch 
nog een dikkere vacht hebben.

Ontwollen: Newfoundlander, 
Bearded Collie, Akita, Keeshond.
Met ontwollen haal je de wol uit 
de vacht. ontwollen doe je door 
de honden te wassen, te föhnen 
en te borstelen met verschillende 
borstels en kammen. Erg belangrijk 
is dat u de hond zelf ook nog bor-
stelt, ook al gaat hij op tijd naar de 
trimsalon. Als uw hond niet gebor-
steld wordt krijgt hij klitten en kan 
vervilt raken. Een vervilde vacht is 
bijna niet uit de klit te halen! Als 
uw hond helemaal ontwolt is zal 

de hond niet meer zoveel verha-
ren. Dat is weer erg prettig met het 
schoonmaken van uw huis!
Knippen: Poedel, Bichon Frisé, 
Labradoodle.
Met knippen knip je met de rechte 
schaar de hond helemaal netjes in 
model. De hond moet er helemaal 
strak uit zien na het knippen.
Effeleren: Maltezer, shih-Tzu, 
Golden Retriever, Cocker Spaniël.
Met effileren kort je de vacht in. 
Dit doe je met een speciale schaar 
de effileerschaar. Deze schaar ge-
bruik je, om de vacht er zo natuur-
lijk mogelijk uit te laten zien. De 
hond mag er niet geknipt uitzien.

Als u graag wilt dat uw hond er-
uit ziet, zoals dat hoort, maak dan 
eens een afspraak met trimsalon 
Beauty Dog. 
U kunt verzekerd zijn van kwaliteit 
en hygiëne en uw hond zal u be-
slist dankbaar zijn.

Trimsalon Beauty Dog
Voortaan in Heesch

HEEscH – Natasja van der Meer opende op 1 juni trimsalon Beauty Dog in Heesch. Als rijks gediplomeerde 
hondentrimster heeft zij ruime ervaring. Tot voor kort had zij een trimsalon in Lith, maar nu kunt u lekker 
dicht bij huis in Heesch terecht voor een vakkundige behandeling van de vacht van uw hond. Voor bijna elke 
hond is het heel belangrijk om regelmatig de trimsalon te bezoeken om de vacht te laten knippen, uitdunnen, 
effileren, plukken, strippen, ontwollen, scheren, wassen, kammen en borstelen. 

 effileer pluk

voor na

Advertorial

HEEscH - Op donderdag 30 mei 
nam de heer Fried Hofs afscheid 
als secretaris van de Raad Gecoör-
dineerd Ouderenwerk Heesch.

gedurende acht jaar heeft Fried 
het secretariaatswerk op een bij-
zonder nauwkeurige wijze ver-
richt. Een goede secretaris is de spil 
van een organisatie. Als die goed 
functioneert loopt het allemaal wel 
goed. Een goede secretaris maakt 
het werk van de voorzitter een 
stuk gemakkelijker. En Fried was 
een goede secretaris. twee voor-
zitters hebben van zijn plichtsge-
trouwe inzet mogen profiteren. 
Eerst de heer Johan van de steeg 
en de laatste paar jaren mevrouw 
Mariet Jaspers.
Velen zullen wel een beeld hebben 
van het werk van een secretaris. 
Er kunnen soms andere activitei-

ten op het pad van de secretaris 
komen. Wij noemen met name 
de grandioos geslaagde senioren 
Informatiemarkt in oktober 2010. 
onze secretaris was ook toen de 
spil waar het om draaide en met 
succes.
Een paar jaar daarvoor was hij met 
vele anderen druk geweest met 
het verwerken van de formulieren 
van het project Blijvend thuis in Ei-
gen Huis.
Fried heeft op zijn rustige wijze 
veel bijgedragen aan het welzijns-
beleid van de ouderen van Heesch.
De voorzitter bedankte hem daar-
voor met een attentie namens de 
Raad en een drietal tekeningen.
Fried dankte voor de vriendelijke 
woorden en de attenties en wenste 
de voorzitter succes in haar nieuwe 
functie, want er vindt een kleine 
stoelendans plaats.

Mevrouw Mariet Jaspers volgt 
Fried op als secretaris en mevrouw 
José van gorp wordt de nieuwe 
voorzitter.

Afscheid van de heer Fried Hofs

onderonsje loosbroek over de 
geschiedenis van de streek

op donderdag 13 juni komt Bart 
van schijndel in het Loosbroekse 
onderonsje in D’n Hoek van 10.00 
– 11.00 uur vertellen wat hij heeft 
ontdekt. Het belooft voor de be-
zoekers een boeiende ochtend te 
worden, waarop zij veel te weten 
komen over de geschiedenis van 
de omgeving waarin zij leven. ook 
voor Bart van schijndel zijn der-
gelijke bijeenkomsten interessant, 
omdat ouderen veel kunnen vertel-
len over de jonge geschiedenis en 
over de mensen en hun gewoon-
ten. De inbreng van de bezoekers 
is dus erg gewenst. De toegang tot 
het onderonsje is gratis, bezoekers 
hoeven alleen de koffie of thee te 
betalen.

LoosBRoEK - Het begon allemaal met een oude foto die Bart van Schijndel kreeg van zijn oom Piet. “Be-
waar jij die maar, het is allemaal familie”, was de boodschap. Bart zocht uit wie er op die foto stonden en 
werd nieuwsgierig naar waar die mensen woonden en wat er van hen geworden was. Voor hij het wist, was 
hij zich aan het verdiepen in de geschiedenis van Heeswijk-Dinther en omgeving. 

voor na
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Bij aankoop van2 broden naar keuze
2 kersen-
kruimelstukjes

1,50
kruimelstukjes

1,50
kruimelstukjes

tips van de bakkers:

Sinaasappel yoghurtvlaai

10-12 personen € 12,95

Portugees brood met kruiden

Lekker hartig, bij de BBQ of borrel € 2,95

we kiezen de lekkerste kersen uit…  na het bakken nog wat poedersuiker erop…  en dan snel zijn want ze zijn zo weg!deze aanbiedingen gelden van 6-6 t/m 12-6-2013

Wij bakken onze kersenkruimelstukjes met grote platen tegelijk want ze 
gaan als warme broodjes over de toonbank. Bereid met de lekkerste kersen 
en roomboterkruimels is dit ’n heerlijk stuk kruimelkoek bij de koffi e.

Bent u al in kersstemming?Bent u al in kersstemming?
Wij wel!

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

Jeugdkoor 
‘op Maat’ 
speelt Firolien
HEEsWIJK-DINtHER - Op zon-
dagmiddag 9 juni spelen de 
kinderen van jeugdkoor ‘Op-
Maat’ uit Heeswijk-Dinther 
hun jaarlijkse musical. 

Dit keer gaat het over een niet 
al te vriendelijke prinses die haar 
ouders en het hele koninklijke 
gevolg overstuur maakt door 
haar fratsen. Maar gelukkig, 
zoals in alle sprookjes, wordt de 
prinses ‘genezen’. De spiegel 

speelt hierbij een grote rol! 
De regie is in handen van Linda 
vd Velden. Algehele leiding: pe-
ter smulders.
Er is slecht één uitvoering, om 
15.00 uur in het Willibrordcen-
trum te Heeswijk. gRAtIs kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de leden 
van het koor en per telefoon: 
0413-292169.

Voorbereidingen in volle gang
Alice in Wonderland

De laatste puntjes worden op de 
i gezet. Hanneke is nu zelf bij de 
lessen aanwezig om te zorgen dat 
choreografie en performance goed 
op elkaar afgestemd zijn en dat de 
voorstelling van hoog niveau zal 
zijn. 

De dansers
Alice zelf (Noortje) danst maar 
liefst 11 onderdelen uit het verhaal. 
gelukkig dat zij geen kostuumwis-
selingen hoeft te hebben. Noor-
tje danst samen met stef een jazz 
duet van Alice met het Lariemon-
ster, op muziek die je meeneemt 
in het verhaal. Elk onderdeel van 
de in totaal 26 nummers van de 
voorstelling wordt gedanst door de 
leerlingen van de balletschool. In 
grote concentratie wordt getraind 
op dans en expressie. De dansers 
zelf hebben onderling veel plezier 
tijdens de repetities en stimuleren 
elkaar waar nodig. 

De Puntjes op de i
Er wordt dus nog hard getraind. 
Vooral op details wordt nu ge-
let. petra en Yolanda passen de 
kostuums en zullen, waar nodig, 

nog een laatste aanpassing doen. 
Het lijkt wel een voorbereiding 
op ‘so you think you can dance’. 
Er is ook een groep dansers bij 
die in korte tijd op spitzen heeft 
leren dansen. Daar moest extra 
voor getraind worden, want be-
langrijk is dat dit goed aangeleerd 
wordt en het niveau van de dans 

gehandhaafd blijft. Elk jaar geeft 
dansschool Hanneke van der stap-
pen twee voorstellingen. Meestal 
wordt als uitgangspunt een be-
staand sprookje gekozen. De ver-
schillende dansdisciplines zorgen 
altijd weer voor afwisseling en het 
verhaal zorgt voor de samenhang. 
geen wonder dat de kaartjes voor 
de voorstellingen bijna zijn uitver-
kocht. 

Meer weten: 
www.balletstudiovanderstappen.nl
14, 15, en 16 juni in de Pas, Heesch.

Er wordt hard getraind op de laatste details

VoorBereiDing op 
‘So you think you 
can Dance’?

HEEscH – Over 2 weken zullen de leerlingen van balletschool Hanneke 
van der Stappen in de Pas laten zien waar een professionele aanpak 
van ballet toe kan leiden. Aan de voorbereidingen van deze voorstel-
ling hebben het team professionele dansdocenten, het kostuumteam, 
de decorbouwers en natuurlijk de leerlingen keihard gewerkt.

octet Favour8 bouwt sinds 2008 
aan een repertoire van a capella 
nummers variërend van prach-
tige ballads tot jazzy klassiekers. 
Koor Frappant heeft een voorkeur 
voor pop- en musicalliederen, die 
meestal vijfstemmig worden ge-
zongen. Koor Vivace kiest voor 
levendige muziek, die varieert van 
klassiek tot ritmische pop. Zo zingt 
het koor werken uit diverse musi-
cals, maar schrikt het ook niet terug 
voor een heuse opera. Kamerkoor 
Mi canto heeft een uiteenlopend 
repertoire en zingt zowel a capella 

als met begeleiding. 
Voor de eerste keer vindt het con-
cert plaats in de aula van gymna-
sium Bernrode, aan de Abdijstraat 
in Heeswijk-Dinther. Aanvang van 
deze muzikale avond is 20.00 uur.

U kunt kaarten reserveren via 
info@micanto.nl, onder vermel-
ding van uw naam en het aantal 
kaarten. Indien er nog plaatsen 
beschikbaar zijn, kunt u kaarten 
kopen aan de zaal voor aanvang 
van het concert. ga naar www.mi-
canto.nl voor meer informatie.

Muzikaal Vertier 
Met een koor of vier

HEEsWIJK-DINtHER - Op zaterdag 8 juni organiseert Kamerkoor Mi 
Canto voor de negende keer ‘Muzikaal Vertier – met een koor of vier’. 
Vier muziekgezelschappen zullen zich deze avond aan u presenteren 
met een afwisselend en luchtig repertoire. Naast kamerkoor Mi Canto 
kunt u genieten van Octet Favour8 uit Eindhoven, Koor Frappant uit 
Vorstenbosch en Koor Vivace uit Heeswijk-Dinther.

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?
 Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

Advertorial
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kBO Bernheze
KBo HeeScH
De noodzaak van een centrale ouderenbond

Dagtocht KBo 
Heeswijk

HEEsWIJK-DINtHER - Dinsdag 28 
mei maakten we met een groep 
van 60 personen (grote bus) een 
dagtocht naar de Kagerplassen 
en het strand van Noordwijk. Een 
mooie tocht, niet in de laatste 
plaats dankzij het mooie weer dat 
we hadden. 

Na een eerste stop, waar koffie 

en gebak geregeld waren, reden 
we richting Warmond. Daar gin-
gen we aan boord van een van de 
boten van Rederij van Hulst voor 
een ruim 2 uur durende vaartocht 
over de Kagerplassen en rondom 
Leiden. Aan boord werden brood-
jes en fruit geserveerd. We konden 
binnen én buiten genieten van de 
mooie uitzichten en de vele mo-
lens, die deze streek rijk is. 

Hierna reden we met onze chauf-
feur, die ons onderweg veel ver-
telde over de omgeving en die ook 
nog een omweg maakte door de 
bollenvelden, naar het strand van 
Noordwijk. Hier maakten we een 
strandwandeling. tot slot genoten 
we van nog een laatste consump-
tie en gingen we de bus weer in, 
naar ons dineradres in terheijden. 
Het was een geslaagde dag en ie-
dereen ging moe en voldaan naar 
huis.

lid van een bond 
noodzaak!
HEEscH - Soms krijgen we vragen 
over het nut van de afdracht van 
contributie aan een provinciale of 
landelijke ouderenbond. We kun-
nen de hele contributie beter ge-
bruiken voor de eigen afdeling is 
dan het argument. 

Als bestuur zijn we het daar dui-
delijk mee oneens. De bijdrage aan 
de bond is een kwestie van men-
taliteit en solidariteit. Wanneer 
er landelijk wordt gediscussieerd 
voelen we ons als afdeling verte-
genwoordigd. Van resultaten die 
daarbij bereikt worden, profiteren 
alle ouderen. Iedereen zou daarom 
alleen al lid moeten zijn.
KBo-Brabant vervult op de vol-
gende terreinen een actieve rol:
•  KBO-Brabant werkt op lokaal, 

regionaal en provinciaal niveau 
aan samenwerking tussen seni-
orenverenigingen, met als doel 
dat krachten worden gebundeld 
en dat belangenbehartiging 
vanuit een eenduidig geluid 
wordt gerealiseerd.

•  KBO-Brabant zet zich er, waar 
mogelijk, voor in dat de senio-
renverenigingen ook landelijk 
samenwerken. Het resultaat van 
deze samenwerking moet zijn 
dat ouderen optimaal vertegen-
woordigd zijn in de pensioen-
fondsen en invloedrijke organen 
op inkomensgebied zoals de 
stichting van de Arbeid en de 
sER. KBo-Brabant streeft naar 
een krachtige landelijke senio-
renraad.

•  KBO-Brabant heeft een signale-
ringsfunctie, dicht bij de leden, 
en gebruikt deze signalerings-
functie om beleidsmakers en 
bestuurders te informeren.

•  KBO-Brabant zet, samen met 
de andere Noord-Brabantse se-
niorenverenigingen, VoA’s, be-
lastinginvulhulpen en thuisad-
ministrateurs in om kwetsbare 
senioren te informeren over in-
komensondersteunende rege-
lingen en hen te ondersteunen 
bij het aanvragen van deze re-
gelingen.

•  KBO-Brabant draagt door mid-
del van voorlichting bij aan be-
wustwording van ouderen.

Deze opsomming kunnen ouderen 
die niet georganiseerd zijn, bewe-
gen om uit solidariteit lid te wor-
den van een ouderenbond. KBo-
Heesch zet haar deuren wijd open 
voor nieuwe leden. 

Een telefoontje naar onze coördi-
nator ledenwerving 0412-45 11 
56 en u ontvangt een informatie-
pakket met inschrijfformulier.

Dag van de Bouw

HEEscH - In en rond het pand in 
aanbouw van Bs Emmaus was het 
al vroeg erg druk op 1 juni. Het 
was de dag van de bouw, en daar 

was veel werk van gemaakt. 
Binnen was er een timmerhoek met 
materialen om vogelhuisjes te ma-
ken, buiten was er een springkus-

sen en een metselhoek, waar de 
jeugd zich kon uitleven met echte 
stenen en cement. Bovendien was 
er een ruimte met tafels en stoelen, 

koffie/thee en limonade en een 
continue draaiende video. Er wer-
den rondleidingen gegeven met 
uitleg over het nieuwe bouwen. 

De belangstelling was onverwacht 
groot. Lees de volledige tekst en 
bekijk de foto’s op 
www.mooiheesch.nl

www.tikkenklikkenprinten.nl

                          

Wij zijn per direct op zoek naar een collega voor 
op zaterdag de gehele dag en ondersteuning in 

de schoolvakanties.

Ben jij 17 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 vacatures neem dan contact 
met ons op: Van Mook, de echte bakker

Karin van Oort
Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277

 

 
 
 
 

 

UITNODIGING 
zondag 9 Juni 2013 van 10.30 tot 17.00 uur 

Educatief en creatief centrum 
de Eijnderic, Heesch 

 
Graag nodigen  wij  u u it  voor  een expos it ie  van de 

leer l ingen van de cursus  “schi lderen -plus” :  
 

Jeannie Cuijpers, Erik van Grinsven, 
Henriette Govers, Nicky van den Heuvel, 

Ria van der Velden, Marjan Nijhof-Jansen en 
Wilhelmien van Zeeland  

 
Wij  tonen onze beste werken d ie we afgelopen jaren  
hebben gemaakt t i jdens  de curs us  “schi lderen -plus”  

 
Graag verwelkomen wij  u op  deze exposit ie  waar u  kunt 

kennismaken met d e schi lders ,  met onze docente  
Mari jke Ga lema - de  Winter  en met educat ief  en  creat ief  

centrum de E i jnderic .   
 

Vanzelfsprekend is  de kof f ie bru in.  
 

U  v i n d t  d e  l oc a t ie  a a n  ’ t  D o rp  9 2,  in  H e e s c h .  P a rk e e rg e le g e n h e id  in  
 H e e s c h  i s  r u i m s c h o ot s  v o o rh a n d e n  a a n  ’ t  D o rp  o f  op  h e t  p l e i n  b i j  “ d e  P a s ”  

 
 
 
 

 

UITNODIGING 
zondag 9 Juni 2013 van 10.30 tot 17.00 uur 

Educatief en creatief centrum 
de Eijnderic, Heesch 

 
Graag nodigen  wij  u u it  voor  een expos it ie  van de 

leer l ingen van de cursus  “schi lderen -plus” :  
 

Jeannie Cuijpers, Erik van Grinsven, 
Henriette Govers, Nicky van den Heuvel, 

Ria van der Velden, Marjan Nijhof-Jansen en 
Wilhelmien van Zeeland  

 
Wij  tonen onze beste werken d ie we afgelopen jaren  
hebben gemaakt t i jdens  de curs us  “schi lderen -plus”  

 
Graag verwelkomen wij  u op  deze exposit ie  waar u  kunt 

kennismaken met d e schi lders ,  met onze docente  
Mari jke Ga lema - de  Winter  en met educat ief  en  creat ief  

centrum de E i jnderic .   
 

Vanzelfsprekend is  de kof f ie bru in.  
 

U  v i n d t  d e  l oc a t ie  a a n  ’ t  D o rp  9 2,  in  H e e s c h .  P a rk e e rg e le g e n h e id  in  
 H e e s c h  i s  r u i m s c h o ot s  v o o rh a n d e n  a a n  ’ t  D o rp  o f  op  h e t  p l e i n  b i j  “ d e  P a s ”  

UITNODIGING 
zondag 9 Juni 2013 van 10.30 tot 17.00 uur 

Graag nodigen wij u uit voor een expositie van de leerlingen van de 
cursus ‘schilderen-plus’: 

Jeannie Cuijpers, Erik van Grinsven, Henriette Govers, 
Nicky van den Heuvel, Ria van der Velden, Marjan Nijhof-Jansen en 

Wilhelmien van Zeeland 

Wij tonen onze beste werken die we afgelopen jaren hebben gemaakt 
tijdens de cursus ‘schilderen-plus’ 

Graag verwelkomen wij u op deze expositie 

U vindt de locatie aan ’t Dorp 92, in Heesch. Parkeergelegenheid is 
ruimschoots voorhanden aan ’t Dorp of op het plein bij ‘de Pas’

Tekst Martha Daams Foto’s Fons Baerken
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Juni feestmaand: FIETSplezier 
Heesch viert 5-jarig jubileum

“Michel weet echt alles van fiet-
sen, hij is een echte kenner,” ver-
telt Ingrid enthousiast, “onderne-
men is risico’s nemen. We blijven 
naar mogelijkheden kijken, hier-
door blijf je wakker als ondernemer 
en alert op valkuilen. En als je niets 
probeert dan kom je niet verder.”

Een van de grootste uitdagingen 
was de verhuizing van de win-
kel naar het ’t Dorp. In april 2013 
werd de Molenstraat een gesloten 
werkplaats. Een grote verandering, 
maar nu, mooi op tijd voor het 
nieuwe fietsseizoen, kunnen ze de 
extra service bieden, die ze in ge-
dachten hadden, door een winkel 
midden in het centrum..

Dat ze een grote ondernemers-
factor hebben blijkt ook uit de 
vele vrijwilligers- en sponsoracti-
viteiten. Zoals de hulp aan VVN 
afdeling Maasland bij de ‘Val op!’ 
verlichtingprojecten in het dorp, 
de fietskeuringen op basisscholen, 
maar ook de sponsoring aan diver-
se sportieve uitdagingen van deel-
nemers, zoals aan de Alp d’Huzes 
en nu dit jaar bij de Home-Ride 
2013. 

Ook het lifestyle-project in De-
MooiBernhezeKrant, waar Marloes 
en Dimphy aan meedoen, steunen 
Michel en Ingrid. Ze krijgen er ook 
heel veel waardering voor terug, 

zoals ze zien bij de Horizon waar-
mee ze tijdens ‘Heesch Presen-
teert’ te zien zijn op het parcours. 
Binnenkort hopen ze dat Heesch 
groen kleurt van de handige za-
deldekjes. Hou DeMooiBernheze-
Krant in de gaten voor de mooie 
acties ter gelegenheid van het 
5-jarig bestaan van de fietskenner 
in Heesch.

Aktie van de feestmaand juni
Een 5-jarige fietsverzekering, nu 
voor de premie van 3 jaar.
Informeer naar de voorwaarden.

MICHEL: ‘Zou mooi zijn als heel Heesch groen ziet 
van de zadeldekjes, aan het eind van deze zomer’ 

HEESCH – Het werd een vliegende start in januari 2008 aan de Molenstraat in Heesch. Al snel werd duidelijk 
dat Michel een sterke passie had voor zijn vak als fietsenmaker. Daarbij leerden de klanten de klantenservice 
en het enthousiasme kennen die FIETSplezier Heesch voor hen in petto had. De groei was prachtig om te zien 
en nu ruim 5 jaar later, juni 2013, start de zomer bij Fietsplezier met aantrekkelijke acties in deze feestmaand; 
de fietskenner viert het 5-jarig jubileum. 

Michel van de Wetering Foto: Marcel van der Steen

Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 
26 mei heeft het Gilde St. Barbara 
weer een succesvol Jeu de Bou-
les toernooi georganiseerd. Deze 
fraaie sport uit Frankrijk kan door 
jong en oud beoefend worden en 
heeft zijn weg gevonden in het 
Brabantse gildewezen. 

Na enkele jaren te hebben ge-
speeld met teams bestaande uit 3 
personen (triple), is er nu gekozen 
voor teams van 2 personen (dou-
blet). Hierdoor is het gemakkelijker 
om een medespeler te vinden.  
16 Teams uit de omgeving schre-

ven zich in, ondanks de minder 
goede weersvoorspellingen. Na 
een spannende finale ging uitein-
delijk de eer naar een van de teams 
uit Boskant. De beste vier teams 
kregen als prijs een volle tas met 
levensmiddelen van de Jumbo.
Na even gezellig te hebben nage-
borreld, ging iedereen tevreden 
naar huis terug. 
Als organisatie kunnen we terug-
kijken op een gezellig en sportief 
toernooi. Wij bedanken iedereen 
voor de medewerking en hopelijk 
zien we elkaar volgend jaar weer 
terug.

Succesvol Jeu de Boules 
toernooi Gilde St. Barbara

NISTELRODE - In 8 weken beter in 
je vel! Gun jezelf een zomercursus 
Mindfulness. Minder stress, meer 
genieten, gewoon vrolijker! Daar-
voor hoef je niet op vakantie naar 
een warm land, dat kan gewoon in 
Bernheze. En je hebt er levenslang 
plezier van! 

Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent je bewust 
zijn van wat er NU gebeurt en in 
contact zijn met wat je daarbij er-
vaart. 
Het is een systematische aanpak 
om nieuwe manieren van controle 
en wijsheid te ontwikkelen, geba-
seerd op ons innerlijk vermogen tot 
ontspanning, aandacht, bewustzijn 
en inzicht.

Wat kun je verwachten van de cur-
sus?
Gedurende 8 weken oefen je, in 
een kleine groep, stap voor stap 
de basisvaardigheden. Iedere week 

krijg je ook opdrachten mee om 
thuis te oefenen. 
Langzaam maar zeker ga je die 
vaardigheden integreren in je dage-
lijkse leven. Door dagelijks te oefe-
nen krijg je het onder de knie.

Voor wie?
De training is geschikt voor ieder-
een:
• die behoefte heeft aan meer in-

nerlijke rust, tevredenheid en 
een goede energiebalans 

• die zich in een druk leven beter 
staande wil houden 

• die kampt met stressgerelateerde 
klachten zoals spanning, angst, 
het gevoel geleefd te worden, 
burnout, depressieve klachten en 
piekeren, moeheid, chronische 
pijn en slaapproblemen 

• die wil leren om meer te genie-
ten van het leven in het hier en 
nu 

• die behoefte heeft aan verdie-
ping en persoonlijke ontwikke-
ling.

Zomercursus Mindfulness: start 28 juni in Nistelrode

Zie voor meer informatie: www.praktijkmarneffe.nl
Hier staan ook de startdata voor ná de zomer. 

Advertorial

Bij dit einde seizoensconcert van 
Aurora zullen eerst de leden en di-
rigenten van de malletband en de 
studiemalletband gezamenlijk een 
optreden verzorgen. Na de pauze 
is het de beurt aan het fanfare-
orkest gecombineerd met leden uit 
het studieorkest. Unieke orkest-
combinaties die voor het publiek, 
maar zeker ook voor de leden zelf, 
inspirerend zijn. 
Aurora nodigt u van harte uit om 
dit concert bij te wonen. Het optre-

den vindt plaats in de aula van Het 
Hooghuis in Heesch. De ingang 
van de aula ligt aan de Narcis-
laan. De toegang is gratis.

Datum: zondag 9 juni. - Locatie: 
Het Hooghuis in Heesch (ingang 
aan de Narcislaan). Zaal open: 
10.45 uur. Aanvang: 11.00 uur. 
Entree: Gratis.

Meer informatie is te vinden op 
www.fanfare-aurora.nl

Fanfare Aurora geeft 
spetterende einde seizoens-
concert in Het Hooghuis
HEESCH - Op zondag 9 juni om 11.00 uur sluit Fanfare Aurora, zoals 
gebruikelijk, haar muzikaal jaar af met een einde seizoensconcert. Ook 
dit keer kunt u diverse geledingen van Fanfare Aurora beluisteren. Niet 
na elkaar, maar dit keer mét elkaar. Jong en oud, beginnend of ver ge-
vorderd; gebroederlijk schuiven de muzikanten bij elkaar om u te laten 
genieten van de mooie klanken van Aurora. 

MICHEL WEET ECHT 
ALLES VAN FIETSEN, 
EEN ECHTE KENNER

www.mooihdl.nl INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Zomercursus Mindfulness 
voor thuisblijvers

8 vrijdagochtenden, start 28 juni

‘t Dorp 108, Heesch
0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl
facebook.com/michel.
vandewetering

’t Dorp 108, Heesch  |  0412 451523  |  www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

JUNI = FEESTMAAND 
Een 5-jarige fi etsverzekering nu voor de premie van 3 jaar*

*Informeer naar de voorwaarden

Facebook.com/michel.vandewetering     

Wij bestaan in JUNI 5 jaar!
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keihard werken met mijn ogen dicht
Een dipje hebben we allemaal weleens. Het gevoel even niet zo lekker in ons vel te zitten. Te 
willen ontsnappen aan zo’n beetje alles om ons heen. Op zoek naar rust, naar ruimte en lucht 
in hoofd en leden. Nou denken we misschien dat we voor échte rust onze biezen moeten 
pakken naar verre contreien en tropische oorden. Dáár krijg je energie, daar bruist het, daar 
kom je compleet tot jezelf. Toch?

Welnee. Voor die broodnodige energie en het gevoel volledig in balans te zijn blijf je gewoon lekker 
thuis. In je eigen tuin welteverstaan. Zak dus gerust neer op je terras of maak een ommetje door dat 
weelderig stukje groen achter je huis. En nee, voel je niet schuldig. Je doet niet ‘niks’ en bent ook niet 
lui. Integendeel: je werkt hard aan je balans en energiehuishouding. Net zolang als jij zelf nodig vindt, 
dus laat je vooral niet van je plek jagen. Eén voorwaarde: je tuin moet wel energetisch in balans zijn. 
En daarvoor gaan we naar dé expert op dit gebied: Wim Lips in Nistelrode.
Op deze donderdagmiddag 23 mei gaan we het als Bridgesleden ervaren: ons goed voelen in de Feel 
Good Garden van Wim en echtgenote Marja. We worden ontvangen in de enorme hal, die jarenlang 
dienst deed als tuincentrum. Na een bijna-dood-ervaring zag Wim letterlijk het licht, en besloot het 
roer om te gooien en alleen nog dát te doen wat zijn hart hem ingaf. Wim specialiseerde zich tot eco-
therapeut. Hij past dit nu dagelijks toe in zijn hoveniersbedrijf en ontwikkelde in samenwerking met 

Helicon Boxtel de opleiding 
tot Ontwerper Feel Good 
Garden. Wim mag zich 
inmiddels met recht specialist 
noemen op het gebied van 
energetische tuinen en alles 
wat daarbij hoort. Hij schreef 
er zelfs een boek over: ‘De 
kracht van rust’, te koop bij 
Wim of online te bestellen op 
zijn website.
Een belangrijk aspect bij de 
aanleg van de energetische 
tuin zijn de vier elementen 
Water, Vuur, Aarde en 
Lucht. Zij vormen de 
basis. Een ander belangrijk 
onderdeel is de samenhang, 
het onderlinge verband, 
de eenheid. Yin en Yang, 
evenwicht en het toepassen 
van de Gulden Snede ofwel 
de natuurlijke verhoudingen 
die we overal in de natuur 
terugvinden.
Wim vertelt er alles over in 
zijn boeiende presentatie, 
en loodst ons daarna door de 
voorbeeldtuin, waarin alle 
energetische toepassingen 
zijn verwerkt. We ervaren 

de kracht van bomen, van aarde, van mineralen, van water en lucht. Het element water speelt een 
bijzondere rol bij de energetische tuin, en dan met name de beweging van het water. In de ‘flowforms’ 
stroomt, kabbelt en schommelt het water in een continue beweging die rustgevende energie brengt. 
Het kijken naar zo’n bewegend wateroppervlak doet inderdaad wel wat met me. En hee, ik geloof dat 
ik er zowaar honger van krijg. Dat komt goed uit, want na deze enerverende ervaringen staat catering 
Gruythuysen al klaar met een uitnodigend buffet van vlees, vis, brood, warme groenten, aspergesalade 
en – geheel in stijl met de omgeving - een frisgroene salade. Het moet gezegd: ik voel me goed hier. 
Het is gezellig en ik voel me volledig in balans.
Eenmaal thuis staar ik mijn tuin in. De regen plenst met bakken uit de lucht. En de temperatuur blijft 
stug onder de tien graden, al is het midden mei. Mwah, niet echt energiegevend. Maar ik blijf hopen 
op wat warmte en zon. Dan pak ik die stoel en poot die in de tuin. Met mijn gezicht naar de zon ben 
ik dan kei- en keihard aan het werk, om de energie volop te laten stromen. Dat je het weet. En voor 
wie zijn tuin en zichzelf nog niet helemaal in balans heeft: ik weet een héél goed adres.
Voel je goed in je eigen Feel Good Garden, hoe mooi kan het leven zijn?

Anonymous

‘Brengt ondernemen 
en ontspannen tot elkaar’

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Basisschool ’t Palet 
Groep 7b op de boerderij

Bij de kalfjes gingen we melk ma-
ken. Dat deden we zo: eerst vul-
den we de emmer met water (rond 
de 40 graden), we deden speciale 
poeder bij het water en dat werd 
een soort van melk. Hierna gin-
gen we de kalfjes drinken geven. 
toen gingen we naar de melk-

put. Bij de koeien maakten we de 
spenen schoon met een doekje. 
Daarna zetten we het melkstel op 
de spenen. Dat zoog melk op en 
die kwam in een ‘bakje’ terecht dat 
verbonden was met de grote melk-
tank. Een koe gaf heel veel melk in 
een keer: 27,5 liter. 
Daarna gingen we de uiers ont-
smetten, zodat de spenen niet 
gaan ontsteken. Het ontsmetten 
gebeurde door de spenen in een 
doorzichtig potje te ‘dippen’ . Er zat 
geel spul in en dat was een mid-
del gemaakt op basis van melkzuur. 
toen kwam het volgende groepje, 
dus gingen we naar het volgende 
onderdeel en dat was de koeien 
eten geven. Daarna gingen we de 
boxen schoonmaken met een hark. 
Als er poep in lag moesten we het 
weg schrapen met een hark en er 
weer hooi over gooien. toen we 
daar klaar mee waren moesten we 

een paar koeien opjagen om tussen 
de hekken te gaan staan. Eén koe 
wilde niet luisteren en die moes-
ten we lokken met veel brokken. 
Ze kregen vitamine, dat houden ze 
met een schema bij. toen mochten 
we op de zandberg spelen totdat 
we gingen ontbijten. 

Daar kregen we de melk die we 
‘s ochtends gemolken hadden. 
ook gingen we pannenkoekenbe-
slag maken van dezelfde melk van 
vanmorgen en we mochten ook 
nog een halster vlechten.
tot slot gingen we pannenkoeken 
maken en daar lekker van smullen! 
Het allerleukste was nog wel het 
hooigevecht na het werken. Aan 
het einde van de ochtend kregen 
we allemaal een campina t-shirt 
en een pakje chocomel of fristie. 
Het t-shirt leek net een jurk voor ie-
dereen haha!!! toen gingen we op 
de foto met het campina t-shirt. 
We waren doodop maar het was 
superleuk. Het is wel apart om een 
keer heeeeeel vroeg op te staan. 
Dat zouden we nog best eens een 
keer willen. En Jarno dacht dat het 
al 9 uur was omdat het licht was 
buiten, maar het was toch echt pas 
kwart over 6…..

HEEsWIJK-DINtHER – Op 28 mei gingen we met de klas naar de boer-
derij. We moesten er al om 5 uur zijn. Toen we de overalls aan hadden 
gingen we in groepen naar de kalfjes.

op zondag 9 juni staat blaaskapel 
de Raddreijers op het eigen mobie-
le podium om het dorpsplein fees-
telijk te openen. tussen 13.00 en 
15.00 uur zullen zij het dorpsplein 
vullen met blaasmuziek. Kom ze-
ker even een kopje koffie drinken 

op het terras van Restaria Revival 
of café Kerkzicht. 
Indien u met de elektrische fiets op 
pad bent kunt u tijdens uw rust-
pauze ook de accu van uw fiets 
opladen. We zien u graag op 9 juni 
tussen 13.00-15.00 uur.

raddreijers openen 
dorpsplein loosbroek

LoosBRoEK - Na een maandenlange renovatie van het dorpsplein in 
Loosbroek kan er sinds kort weer volop gebruik gemaakt worden van 
het vernieuwde dorpsplein. De saaie parkeerplaats heeft plaats ge-
maakt voor een dorpsplein met ruime parkeermogelijkheden en ruimte 
voor evenementen. 

‘Daar kregen We De Melk Die We
‘S ochtenDS geMolken haDDen’

Foto’s:: Bedrijvig Bernheze Maasland
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Basisschool ’t Palet 
Groep 7b op de boerderij

online
24 uur 7 dagen 52 weken

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 

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
• 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.

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles wat 
momenteel actueel is in de computerbranche. 

UW ReCHTen Bij inTeRneTAAnkoPen

Steeds meer mensen kopen via internet. Van de bijna 12 miljoen 
internetgebruikers zegt inmiddels 75% aankopen via internet te 
doen. Weet u wat uw rechten zijn als online consument? 

Uw rechten 
Als u online artikelen of diensten koopt, is het goed om op de 
hoogte te zijn van uw rechten. Wat mag u van een leverancier 
verwachten en waar moet u op letten. Uw aankopen via internet 
vallen over het algemeen onder de Europese richtlijn ‘kopen op 
afstand’. U leest de belangrijkste rechten en plichten uit deze richtlijn 
op de site van het Europees Consumenten Centrum.

De belangrijkste rechten in het kort:
• U hebt 7 dagen bedenktijd, vanaf het moment dat u het product 

ontvangt.
• Binnen de bedenktijd kunt u de producten, in ongebruikte en 

onbeschadigde staat terug sturen.
• Er geldt geen bedenktijd voor reizen via internet, tijdgebonden 

producten (zoals tijdschriften), op maat gemaakte producten 
(zoals kleding), producten die kunnen bederven (zoals bloemen 
en levensmiddelen) en verzegelde producten, wanneer de zegel 
verbroken is (zoals DVD’s en CD’s).

• De verkoper moet u van de bedenktijd op de hoogte stellen, 
bijvoorbeeld via zijn website.

• De verkoper moet een helpdesk beschikbaar stellen, plus een 
daarvoor bestemd en werkend telefoonnummer.

• De verkoper moet zijn naam, de prijs, belastingen en 
verzendkosten bekend maken.

• Uitzonderingen op de richtlijn ‘kopen op afstand’ zijn: aankopen 
van een particulier, financiële producten, reserveringen voor 
vervoer, voorstellingen, accommodaties, restaurants e.d. voor een 
specifieke datum, bouw en verbouw, aankopen via veiling.

Meer en uitgebreidere informatie treft u aan op de Europees 
Consumenten Centrum site. U treft daar ook informatie aan over 
keurmerken en geschillencommissies.

Column
Mooi & online

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

iPg lanceert nieuwe 
website

onze site: www.ipgbernheze.nl is 
laagdrempelig. Mensen kunnen 
direct reageren. Na aanmelding 
op de site kunnen wij dan gericht 
reageren of informatie en nieuws-
brieven verzorgen. Want voor alles 
wat wij doen, is een goed contact 
van cruciaal belang. De links van 
ons facebook- en twitteraccount 
zijn direct op onze website te vin-
den. 
Als u ons volgt of vriend wordt, 
blijft u op de hoogte van alle actu-
aliteiten en belangrijk nieuws.
Het Integraal platform gehandi-

capten (Ipg) Bernheze streeft 
naar verbeteringen in toeganke-
lijkheid en voorzieningenbeleid 
voor mensen met beperkingen. 
Wij streven naar een inclusieve 
samenleving, een samenleving 
waarin iedereen kan participe-
ren en waarin men zoveel mo-
gelijk de eigen regie behoudt. 
Met onze nieuwe site, twitter 
en facebook duiken we enthou-
siast in de social media, om u 
up-to-date te houden en ook 

zelf te participeren in deze digitale 
samenleving. Dat doen we vanaf 
nu in een heel nieuw jasje: open, 
transparant en licht! Na een pro-
ces van ontwerpen en ontwikkelen 
realiseerde Mediaversa uit Uden 
onze nieuwe website, waar we su-
per blij mee zijn!

IPG Bernheze, 
postbus 53, 5384 ZH H eesch
op maandagavond 19.00-21.00 
uur, tel. 06 1305 4376
www.ipgbernheze.nl
info@ipgbernheze.nl

BERNHEZE - Trots maakt IPG Bernheze bekend dat haar nieuwe website 
in de lucht is. Ook voor onze doelgroep is het belangrijk dat we op de 
digitale snelweg te vinden zijn: en natuurlijk gelden toegankelijkheid 
en overzichtelijkheid. Niet alleen voor wat betreft de vormgeving, maar 
ook voor de informatie. 

capten (Ipg) Bernheze streeft 
naar verbeteringen in toeganke-
lijkheid en voorzieningenbeleid 
voor mensen met beperkingen. 
Wij streven naar een inclusieve 
samenleving, een samenleving 
waarin iedereen kan participe-
ren en waarin men zoveel mo-
gelijk de eigen regie behoudt. 
Met onze nieuwe site, twitter 
en facebook duiken we enthou-

Ambulancedienst lanceert gratis 
1-1-2-hulpverleningsapp
Wie met spoed medische hulp of een ambulance nodig heeft, 
belt daarvoor het nationale noodnummer 1-1-2. Mensen met 
een mobiele telefoon kunnen voortaan ook 1-1-2 bellen met 
een speciale applicatie (‘app’). Deze app is ontwikkeld door de 
Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-
Noord. Het voordeel is dat de app door middel van gps de exac-
te locatie bepaalt waarvandaan gebeld wordt. Dit is met name 
handig als de beller zich op dat moment in een voor hem of haar 
onbekende omgeving bevindt. In noodsituaties, waarin elke se-
conde telt, scheelt dit kostbare tijd.
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BERNHEZE - Maayke Wooning, 
raadslid voor Progressief Bern-
heze zal na deze periode geen 
kandidaat raadslid meer zijn voor 
Progressief Bernheze. 

Met de keuze van de afdeling 
Bernheze van D66 om aan de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen deel te nemen heeft Maayke 
besloten om zich te kandideren 
voor D66, de partij waarvoor ze 
ook in het verleden al actief is ge-
weest. Bestuur en fractie van pro-
gressief Bernheze vinden dat jam-
mer maar respecteren de keuze. 
tot aan de verkiezingen in maart 
2014 zal Maayke nog als raadslid 

voor progressief Bernheze functio-
neren.

Maayke Wooning stopt 
raadswerk voor 
Progressief Bernheze

Bang
Voor progressief Bernheze is het 
duidelijk dat de gemeenteraad 
bang is zeggenschap te moeten 
inleveren bij een intensivering van 
de samenwerking. Het klopt dat bij 
samenwerking de partijen samen 
besluiten. Als vier gemeenten sa-
menwerken en drie zijn voor een 
voorstel en één is tegen dan is het 
voorstel aangenomen. Als je als 
gemeenteraad niet akkoord gaat 
met dit democratische principe 

dan moet je niet aan samenwerken 
beginnen. Is de gemeenteraad van 
Bernheze zich niet bewust van de 
consequenties van de vastgestelde 
toekomstvisie?

Hamerstukken
In de gemeenteraad komen jaar-
lijks de jaarstukken en begrotin-
gen van de gemeenschappelijke 
regelingen langs. gemeenschap-
pelijke regelingen zijn afspraken 
over samenwerking van meerdere 

gemeenten bij een onderwerp. Een 
voorbeeld is de sociale dienst op-
timisd.

omdat deze stukken in algemene 
besturen, waarin wethouders van 
Bernheze zitting hebben, zijn voor-
besproken, heeft de gemeenteraad 
weinig toe te voegen. progressief 
Bernheze accepteert dit. Als de be-
langen van de inwoners maar goed 
zijn geregeld. Want daar gaat het 
om.

Progressief Bernheze: Samenwerken

BERNHEZE - Kiest de gemeenteraad van Bernheze voor het belang van de raad 
of voor het belang van de inwoners? In de afgelopen raadsvergadering stemde 
geen enkele andere partij voor de motie van Progressief Bernheze om de werk-
zaamheden en het personeel van de grondbedrijven van Oss, Uden, Veghel en 
Bernheze samen te voegen. In de toekomstvisie Bernheze 2020 heeft de ge-
meenteraad afgesproken in te zetten op een intensieve samenwerking met deze 
As50 gemeenten. De gemeenteraad maakt haar belofte niet waar met het afwij-
zen van de motie.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Het probleem is niet nieuw, al-
leen betwijfel ik of een gemeente 
dit wel kan aanpakken. Het zijn 
de jongeren en hun omgeving die 
echt het verschil kunnen maken. Ik 
werk zelf met jongeren van deze 
leeftijd. sommigen snakken naar 
hun 16e verjaardag. 
Ze mogen dan eindelijk legaal 
drinken. ondertussen hebben de 
meesten al in de voorgaande jaren 
het nodige achter de kiezen. pas 
op je 16e verjaardag maak je het 
wereldkundig dat je mag drinken. 

gemeentelijke maatregelen zoals 
een verbod op kortingsacties of 
het beperken van de alcoholver-
koop haalt volgens mij niet uit. De 
omgeving kan wel iets doen. 
Zij kunnen het goede voorbeeld 
geven, dat alcohol, drinken niet 
altijd nodig is om plezier te heb-
ben. of stop met het volgieten 
van jezelf met alcohol in het bijzijn 
van kinderen. Ik weet uit ervaring 
dat je jongeren best op hun ver-
antwoordelijkheden kunt wijzen. 
Vergeet de folders, vergeet de ge-

meentelijke regels. Laat binnen je 
gezin zien dat alcohol een bijzaak 
is en niet het doel op zich. 

ook buiten het gezin moeten vol-
wassen jongeren, die buitensporig 
met alcohol omgaan, direct en met 
de neus op de feiten aangesproken 
worden. Argumenten zoals indrin-
ken onder toezicht, is grote onzin. 
De hersenen krijg je eenmalig, een-
maal beschadigd, blijf je er groten-
deels mee zitten. Dat wil niemand 
toch? Dit is ‘serious business’. 

Bernheze Solidair: glaasje op, 
laat je gaan? Seriously…

BERNHEZE - De gemeente Bernheze is druk bezig met de herijking van de drank- 
en horecawetgeving. Vanuit de rijksoverheid krijgt de gemeente meer mogelijk-
heden om overmatig drankgebruik onder jongeren aan te pakken. 

Johan van Kessel

De stichting actief burgerschap 
(voorheen IDop) heeft weer veel 
nieuws en plannen. Die worden 
besproken met de burgers. plan-
nen die geen steun krijgen, gaan 
niet door! 

Een brede werkgroep heeft, be-
geleid door Miek van Dongen, 
onderzoek gedaan naar de voor-
zieningen in HD rond 2020: zorg, 
leefbaarheid, accommodaties en 
vrijwilligers. Uitkomsten en con-
clusies worden gepresenteerd. Er 
wordt een visie voor HD voorge-
steld: waarvoor gáán we de ko-
mende jaren?

De bijeenkomst
- Eerst een korte presentatie over 

de feiten, de toekomst van ons 
dorp, vergrijzing en meer. 

- onderzoekster Miek van Don-

gen brengt verslag uit. Er zijn 
dreigingen. Maar ook veel am-
bitie, kansen en verschillende 
plannen. gesprek met de zaal 
over resultaten en plannen.

- pauze. 
- ter Weer en het centrum wor-

den definitief bebouwd. omdat 
dat bouwen nog even duurt, 
wordt het terrein tijdelijk inge-
richt met paden en een terras 
op het zuiden. Zie de foto, met 
vrijwilligers aan het werk. Vóór 
de Kermis open! 

- op plein 1969 wordt dit jaar 
al een flinke kiosk gebouwd. 
Nieuws, plannen en discussie.  

- We starten een werkgroep 
‘bouwen’. De tijd van veel bou-
wen is voorbij, daarom willen 
we alleen bouwen wat HD echt 
nodig heeft, voor starters en se-
nioren. Kom meepraten!

Heeswijk-Dinther
bespreekt toekomstplannen

HEEsWIJK-DINtHER - Uw mening telt, op dinsdag 11 juni, 19.15 uur 
(koffie) en 19.30 (programma) in CC Servaes Dinther! Presentatie van de 
uitkomsten van het onderzoek onder 30 verenigingen en organisaties, 
en de gemeente. Overleg over zorg en leefbaarheid van HD in 2020, 
over definitieve bouw in het centrum, de kiosk en starterswoningen. Alle 
Hadeejers zijn welkom. Koffie, een drankje en gezelschap zijn aanwezig!

inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
oss – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 6 juni weer 
hartelijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Uden. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in Vergaderruimte 1 en duurt 
van 10.00 tot 11.30 uur. 

Aanmelden is niet nodig, toegang 
is gratis.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 
incl. 2 consumpties en een herin-
neringsvaantje. 
Er zijn 2 routes uitgezet, de korte 
route is 35 km en de lange route 
is 65 km. De start’ om 11.00 uur 
en de de finish zijn bij eetcafe ‘t 
pumpke aan het Raadhuisplein in 
Nistelrode. 
De jury zal de bromfietsen gaan 
beoordelen op originaliteit en de 

mooiste bromfiets, met natuurlijk 
een beker voor de winnaars. Voor 
meer info en of aanmelden: Willy 
van de Meulenreek – 06 5344 

oldtimer bromfietsclub 
Tieners van Toen
NIstELRoDE - Oldtimer bromfietsclub ‘Tieners van Toen’ organiseert 
op 23 juni een eerste oldtimerbromfietsrit in Nistelrode. De organisatie 
is in handen van Piet van Duijnhoven, Peter Danen en Willy van de 
Meulenreek. De opbrengst gaat naar Wheels for fun, een stichting die 
al vanaf 2005 auto-evenementen organiseert voor mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke beperking.
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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. 

VAlT eR WAT Te VieRen?
Voor het derde achtereenvolgende jaar vertrekt in Bernheze een 
burgemeester. En ook opnieuw is de maand september het moment van 
vertrek. Bernheze begint een synoniem te worden voor springplank of 
bestuurdersparkeerplaats voor burgemeesters. De lovende woorden 
over Bernheze, die steevast door de burgemeesters worden uitgesproken 
bij hun aantreden en vertrek, moeten we misschien meer gaan zien als 
protocollair dan gemeend. 

Het vroegtijdig vertrek van burgemeester Willibrord betekent dat 
er zich een nieuwe burgemeester zal aandienen. De vraag is of de 
sollicitatieprocedure al zo ver is dat een nieuwe kandidaat per oktober 
beschikbaar is. Anders zal eerste ‘loco’ Rien de honneurs tijdelijk 
waarnemen. In de aanloop naar de verkiezingen voor hem en zijn partij 
een welkome verrassing. Voor politiek Bernheze zijn de frequente 
wisselingen van deze belangrijke post een heel zichtbaar teken van het 
naderend einde. 

Dat naderend einde van Bernheze is op zichzelf geen probleem. Bernheze 
zal in de ontwikkeling van schaalvergroting mee moeten. Een fusie in 
zijn geheel, of in delen, met omliggende gemeenten, is om financiële 
en organisatorische redenen onvermijdelijk. Bij behandeling van de 
Perspectiefnota afgelopen week durfden de partijen dit onderwerp 
niet meer aan te kaarten. Een enkeling had het nog over regionale 
samenwerking, maar ook daar ging de discussie niet meer over. Het was 
een ouderwets langdradige raadsvergadering. Het Brabants Dagblad 
kopte de bijeenkomst kenmerkend met ‘De verenigde oppositie 
deed gisterenavond drie geduchte pogingen gaten te schieten in de 
perspectiefnota’. 

Toch probeerden ook enkele coalitiepartijen nog wat te wijzigen. Een 
poging van raadslid Cent om het milieu zichtbaar te dienen door af te 
stappen van chemische onkruidbestrijding, kreeg geen steun. Raadslid 
Cor van de SP ondersteunde dit nog wel krachtig, maar voor zijn 
wethouder waren de euro’s doorslaggevend. Hoe duurzaam is Bernheze 
echt!

De als 4x3 bekend staande coalitie gaat met 4x1 burgemeester 
de verkiezingen tegemoet. Deze week was ook de fyra (4A), het 
paradepaardje van NS weer in het nieuws. What’s in a name. 

Met groet, Ad

In samenwerking 
met de gemeente

Geert bedankt
op 1 juli 2010 trad geert aan als 
voorzitter van de sp Bernheze. De 
intensieve, tijdrovende klus heeft 
geert steeds vol enthousiasme en 
met veel inzet vervuld. Het dage-
lijks bestuur van de sp Bernheze is 
geert daarvoor veel dank verschul-
digd. In die periode trad de sp toe 
tot de 4 x 3 coalitie, die grote suc-
cessen boekte in het bestuur van 

Bernheze. geert heeft daar steeds 
actief aan bijgedragen en was een 
voorbeeld voor zijn afdeling. groot 
was ook het succes van het super-
markt project. 

Iedere maand werd in een andere 
kern, de bezoekers van supermark-
ten in Bernheze naar hun mening 
gevraagd. De mening van de men-
sen telt namelijk voor de sp Bern-

heze. Het moet altijd om de men-
sen gaan.

ALV
op de ALV van 26 juni kiest de 
ledenraad (hoogste orgaan bin-
nen de sp) een nieuwe voorzitter. 
Kandidaten kunnen zich tot 21 juni  
melden. De sp Bernheze zal mid-
dels een persbericht laten weten 
wie er gekozen is.

SP: geert Hanegraaf stopt als 
voorzitter SP Bernheze

BERNHEZE - Geert Hanegraaf, voorzitter van de SP Bernheze, heeft te kennen 
gegeven geen tweede termijn te ambiëren als voorzitter. Daardoor ontstaat er 
per 1 juli 2013 een vacature. De selectiecommissie van de SP Bernheze is in-
middels druk aan het werk om voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) met 
kandidaten te komen. Tijdens de ALV van 26 juni 2013 kunnen de leden van de 
SP Bernheze dan een nieuwe voorzitter kiezen. 

Christa Kolman, DB, lid SP Bernheze

Eerder al heeft het cDA opgeroe-
pen een integrale discussie met 
de hele gemeenteraad te voeren 
(zoals bijvoorbeeld in oss wel is 
gedaan). Dit vindt het college niet 
relevant, de door de 4x3 coalitie 
ingezette lijn moet koste wat kost 
worden doorgezet. Het financiële 
beleid van de afgelopen jaren heeft 
er voor gezorgd dat nu een forse 
bezuinigingsopgave ook Bernheze 
niet zal passeren.

Ja, het kan anders
En het kan zeker anders. De alter-
natieve voorstellen die we als frac-
tie van het cDA Bernheze hebben 
ingebracht, om bijvoorbeeld een 
forse investering van 550.000 euro 
aan het Hooghuislyceum uit te stel-
len, investeringen in voorzieningen 

om de gevel van ons gemeentehuis 
schoon te maken (125.000 euro) 
werden, samen met nog enkele 
andere voorstellen, bijna zonder 
discussie van tafel geveegd. ook 
vinden wij dat op korte termijn de 
besparingen die de samenwerking 
met andere gemeenten moeten 
opleveren, inzichtelijk gemaakt 
moeten worden. Daar kunnen we 
op bezuinigen!
De 4x3 coalitie kiest, in navolging 

van het college, een lijn waarbij 
forse bezuinigingen op welzijns-
werk niet bespreekbaar bleken bij 
de behandeling van de perspec-
tiefnota. Daarmee zijn we als cDA 
niet akkoord gegaan, net zo min 
als met de oZB-verhoging die in 
2014 met 2% extra, dus in totaal 
5% omhoog gaat. 

Meer informatie: 
www.cdabernheze.nl

Financieel beleid Bernheze, 
jammer voor u!

BERNHEZE - Een oproep van het CDA Bernheze om een OZB-verhoging van 5% in 2014 en bezuinigingen 
voor verenigingen en andere maatschappelijke organisaties (totaal zo’n 280.000 euro) een halt toe te roepen, 
zijn niet gehonoreerd. 

Fractie CDA Bernheze

HEEscH - De Raad Gecoördineerd 
Ouderenwerk Heesch organiseert 
in samenwerking met de Gemeen-
te Bernheze weer een koffie-infor-
matiemiddag in de Pas.
Aanvang 14.00 uur.

Wij hebben weer twee belangrijke 
onderwerpen op het programma 
staan:

Terminale Zorg
Dit is de zorg in de laatste levens-
fase. 
De stichting terminale thuishulp 
is een vrijwilligersorganisatie met 
als doel, voornamelijk tijdens de 
nachtelijke uren, door middel van 
begeleiding en ondersteuning, de 
nodige hulp te verlenen aan termi-
nale patiënten en aan personen in 
hun omgeving.
José govers van ttM zal ons hier-
over vertellen.

Graag gedaan
graag gedaan is er voor mensen 
die graag zelfstandig blijven en 
hun eigen boontjes willen doppen.
Vrijwilligers van graag gedaan 
kunnen de volgende diensten le-
veren: boodschappen doen, hand- 
en spandiensten verrichten, be-
zoek aan huis, naar buiten voor 
een wandeling, begeleiding naar 
een ziekenhuis of voor de eerste 
keer meegaan voor een activiteit.
Leny Jansen informeert ons.

Koffie- informatiemiddag
Vrijdag 14 juni
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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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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.

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.

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:

Dennis van orsouw
uit Heesch

oogcontact

Winnaar:
Marijke Manders 

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

Ruud van Kessel uit Nistelrode is dan wel 27 jaar, hij geniet met volle 
teugen van zijn studie aardrijkskunde. “Ik ga altijd naar school, om-
dat ik het zo gaaf vind. ook mijn klas is geweldig, we ouwehoeren 
wat heen!” Na de zomer begint Ruud aan zijn derde jaar.

Waarom heb je voor aardrijkskunde gekozen?
“Dat is een lang verhaal. Ik studeerde eerst werktuigbouwkunde, 
maar daar ben ik mee gestopt omdat het te zwaar werd. Ik ging 
werken bij gamma in Veghel en daar kreeg ik het idee dat ik be-
ter werk kon krijgen. Zo gezegd zo gedaan. Als technisch ingenieur 
ging ik aan de slag in Breda, maar ik vond het vrij deprimerend om 
dagelijks achter de computer te zitten. Met behulp van een loop-
baanbegeleidingsbureau en gesprekken met vrienden besloot ik uit-
eindelijk om aardrijkskunde te gaan studeren.”

Hoe was het om weer te gaan studeren?
“Het beviel meteen heel goed. Achteraf bleek ook dat werktuigbouwkunde niets voor mij was. 
Ik weet nu pas weer hoe het is om elke dag met een fijn gevoel naar school te gaan. De studie 
is daarbij ook heel leuk. Je kunt aardrijkskunde opdelen in twee delen: vakdidactisch en vakin-
houdelijk. Vakdidactisch is het docent zijn, zonder de vakkennis. Het vakinhoudelijke gaat puur 
over de aardrijkskunde. Het is niet zo dat we alleen maar bezig zijn met grondboringen en stenen 
likken, we hebben ook een hoop veldwerk. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een geweldige stu-
diereis naar Rusland gemaakt.”

Wat zijn je ambities?
“Het is niet zo dat ik een groot doel heb of een of ander strebertje ben, maar ik vind het wel 
belangrijk om toekomstige volwassenen te helpen bij hun algemene kennis. Aardrijkskunde leert 
je als leerling te denken over normen en waarden en onderwerpen als je eigen omgeving en de 
planeet waar je op leeft. Daarnaast mag ik volgend jaar zes maanden naar Nepal met twee stu-
diegenoten om les te geven. Daar kijk ik nu al naar uit!”

NAAM: ruuD VAn KeSSel 
LEEFtIJD: 27
WooNpLAAts: niSTelroDe
stUDIE: AArDriJKSKunDe

Tekst: Rob Aarts

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

WOOrDzOeker

ZoeK De VolgenDe WoorDen:
zomerzon, zomervakantie, zomer, zomerdag, zomergast, zomerjurk, 
zomertijd, zomeravond, zomergroente, zomerfruit, hoogzomer, 
voorzomer, midzomer, nazomer, zomeraanbieding, zomertemperatuur, 
zomercollectie, zomerfestival, zomersproetjes, zomerdiensten, 
zomerverblijf, zomerkleding, zomerfeest, zomerhuisje

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 

Vooral bijzondere vakantieverha-
len van anderen werken stimule-
rend. soms komen we daarmee 
tot daden; of juist niet!
Laat ons meegenieten met uw 
bijzondere vakantieverhaal. stuur 
ons uw verhaal over een bijzon-
dere vakantie, een bijzonder 
voorval in uw vakantie of een 
speciale bestemming. Wij gaan 
uit de ingezonden verhalen een 
keuze maken van de leukste, 
gekste of onwaarschijnlijkste ver-
halen, die wij publiceren in de 

krant. Als uw verhaal wordt uitge-
kozen voor publicatie, nemen we 
contact met u op over eventuele 
foto’s, tekstuele aanpassingen en 
toestemming voor publicatie. 

Vermeld daarom uw naam, tele-
foonnummer en/of e-mailadres 
en stuur uw verhaal naar: 
info@demooibernhezekrant.nl

Wie weet leidt uw vakantiever-
haal voor anderen tot een erva-
ring uit duizenden. 

Vakantieperikelen
Noem het woord vakantie en iedereen heeft zijn/haar eigen gedachten die 
ons wegvoeren naar leuke, spannende of bijzondere ervaringen. De redac-
tie van DeMooiBernhezeKrant is ook al bezig met ‘vakantie’. Plannen maken 
voor een mooie vakantiekrant die de lezers uitnodigt om te lezen. Heerlijk om te 
ontspannen en inspiratie op te doen voor, wie weet, een last minute actie.

HEEsWIJK-DINtHER – ‘Ook al 
ben ik klein’ is het thema van de 
de laatste Regenboogviering van 
dit schooljaar. 

Zondag 9 juni begint de viering om 
11.00 uur in de kerk in Heeswijk.
tijdens de viering lezen we het ver-

haal van kleine David. De liedjes 
en versjes staan in het teken van 
kleine David en natuurlijk is er een 
DoE-activiteit voor de kinderen.
Een Regenboogviering is een korte 
viering, voor peuters, kleuters en 
kinderen van de onderbouw met 
hun familie. 

regenboogviering in Heeswijk

www.mooiheesch.nl
iNfoRmEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Beauty, Health, care

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55

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!

interzorg
Zorg met persoonlijke aandacht

om dat te realiseren heeft zij wijk-
teams in het leven geroepen die 
per team overleg hebben en waar-
bij de verpleegkundigen steeds de-
zelfde route hebben met elk eigen 
vaste clienten. Een van die wijk-
teams is het team BREVUM (Bern-
heze, Rosmalen, Empel, Veghel, 
Uden en Maasdonk), met als stu-
rende krachten Jacqueline smink 
en Anita van gestel. samen met 
16 collega’s zorgen zij ervoor dat 
de thuissituatie voor de clienten 
van Interzorg zo goed mogelijk ge-
regeld is. 

Zorg aanvragen
Vaak wordt Interzorg al vanuit 
het ziekenhuis ingeschakeld om 
verzorging en verpleging thuis te 

regelen. of dit nu gaat om het 
aan- en/of uittrekken van een 
steunkous, het toedienen van me-
dicatie of zorg voor een terminale 
cliënt, Anita en Jacqueline, of een 
van de collega’s uit het wijkteam, 
komen heel snel in actie en zorgen 
dat u binnen 24 uur de zorg krijgt 
die nodig is. 
Anita en Jacqueline treden mede 
op als tussenpersoon voor arts, 
client en/of mantelzorger. Zo kun-
nen zij bijvoorbeeld ook bemidde-
len en kijken wat nodig is bij het 
huren van fysieke hulpmiddelen 

of bij het aanvragen van een huis-
houdelijke hulp of WMo aanpas-
singen in de woonomgeving. En, 
de zorg kan binnen 1 dag geregeld 
worden, ook als de aanvraag nog 
in behandeling is.

Zelf kiezen
Wist u dat u altijd uw eigen voor-
keur kunt laten gelden voor de or-
ganisatie die uw thuiszorg op zich 
neemt? U kunt met Interzorg over-
leggen of zij u willen begeleiden bij 
het aanvragen van een zorgindica-
tie en de vergoeding vanuit AWBZ. 
Dat is niet alleen een geruststel-
lende gedachte voor de zieke, 
maar ook de mantelzorger heeft er 
een zorg minder door. Met client 
en mantelzorger, maar ook met de 
behandelend arts houden Anita en 
Jacqueline regelmatig een evalu-
atie gesprek. gelukkig waren de 
ervaringen met het werken in wijk-
teams onverdeeld positief.

Diensten
Interzorg is er niet alleen voor ver-
pleegkundige handelingen. ook 
voor huishoudelijke hulp, bege-
leiding, persoonlijke verzorging of 
langdurige zorg. U hoeft niet af te 
wachten totdat de huisarts of het 
ziekenhuis in actie komen, u kunt 
ook zelf contact opnemen met In-
terzorg. 
Daar kunt u uw zorgvraag neerleg-
gen voor beoordeling of aanvra-
gen zorgindicatie gewenst is. ook 
een oriënterend adviesgesprek is 
mogelijk.

BERNHEZE – Interzorg wil de persoonlijke aandacht voor clienten die aan haar worden toevertrouwd blijven 
handhaven, ondanks de bezuinigingen in de zorg. De mens in het bed en de mens aan het bed moeten elkaar 
kennen en vertrouwen. Dat is het uitgangspunt.

Meer informatie: 
www.interzorgthuiszorg.nl of 0412 - 65 14 28. 
Voor spoedeisende hulp zijn zij 24 uur per dag bereikbaar.

Er zijn dit seizoen 5 jubilarissen in 
het zonnetje gezet, 3 hiervan heb-
ben 12,5 jaar het diploma Eerste 
Hulp en 2 jubilarissen zijn al 50 jaar 
verbonden aan de EHBo. 

twee van die jubilarissen zijn ook 
nog zussen van elkaar. Een mijlpaal 
dat gevierd mag worden. Allemaal 
van harte proficiat.

Voor het seizoen 2013-2014 
gaan er, bij voldoende animo, di-
verse cursussen van start. U moet 
hierbij denken aan de basiscursus 
EHBo, cursus Reanimatie en AED 
en EHBo voor kinderen. Wanneer 
uw interesse gewekt is, kunt u zich 
aanmelden bij Jacintha Verstegen, 
0412-453279 of via 
secretariaat@ehboheesch.nl.

Afsluiting seizoen eHBo 
Heesch 
HEEscH - Voor de EHBO vereniging Joh’s Roncalli uit Heesch is het 
seizoen 2012-2013 goed verlopen. Met een maximum aantal deelne-
mers voor de basis cursus EHBO, die eind 2012 werd afgesloten met 
een succesvol examen. Alle 12 kandidaten zijn geslaagd en kunnen het 
veld in met een diploma. Voor dit diploma hebben zij ruim 3 maanden 
wekelijks geoefend om de benodigde kennis en vaardigheden aan de 
examinatoren te kunnen laten zien. Proficiat allemaal. 

Geslaagd!

Jubilarissen werden gefeliciteerd

Vakantieweek Horizon Heesch 

op 13 mei vertrokken we per bus 
en een auto met volle aanhanger; 
vol verwachting, ondanks de slech-
te weersvooruitzichten. Bij aan-
komst werd, onder het genot van 
koffie, kennis gemaakt met elkaar 
en de verzorging. Er waren volop 
activiteiten o.a. een bingo avond, 

bezoek aan het streekmuseum en 
het draaiorgelmuseum, een bonte 
avond met optredens van diverse 
‘artiesten’ (verzorgende mede-
werkers), een liederentafel door: 
‘Bekant vur nix’/‘De Horizontaal 
band’; en er werd uitbundig mee-
gezongen. 

We kregen ook bezoek! De Voor-
zitter met ereleden van de Hori-
zon en de KBo die op de zonnige 
woensdagmiddag duo-elektrische 
fietsen demonstreerde en proefrit-
ten maakte. 

ook wethouder Van de Moorse-
laar (met gebak) kwam. Daarbij 
maakte de voorzitter gebruik om 
de vrijwilligers te bedanken voor 
hun enorme inzet. Vrijwilligster Wil 
van de Wiel werd extra in het zon-
netje gezet, omdat zij voor de 25e 
keer meeging, geweldig. 

Het eten was voortreffelijk. De 
gehaktbal van woensdag spande 
de kroon. Niemand had ooit zo’n 
grote bal gezien, laat staan gege-
ten. toon Hermans zou jaloers zijn 
geweest. op 17 mei zat de vakan-
tieweek er op en gingen we weer 
naar huis. Helpers nogmaals be-
dankt.

Zonder steun kan de Horizon haar 
mooie werk niet doen. Wilt u vaste 
donateur worden, dan kan dit van-
af € 7,50 per jaar. 
Informatie: Hetty van gemert-Ver-
stegen, Vinkelsestraat 7, Heesch, 
info@horizon-heesch.nl.

HEEscH – De vakantieweek van 13-17 mei van de Horizon Heesch 
haalde 24 zieken, hulpbehoevenden en/of eenzame ouderen, even uit 
de sleur en verzorgers werden in de watten gelegd. Reisbestemming 
was Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. De goede voorbereiding 
wierp zijn vruchten af. ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’, 
bleek weer van toepassing.

Jaqueline Smink en Anita van Gestel
 Tekst: Martha Daams, Foto: Marcel van der Steen

Advertorial
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corné roovers, directeur Particulieren, 
rabobank Bernheze Maasland 
Deuren wijd open voor aankoop op de woningmarkt

Het is geen nieuws: de woning-
markt komt maar moeilijk in be-
weging en voor veel mensen is een 
zorgeloze financiële toekomst niet 
langer vanzelfsprekend. “In deze 

onzekere tijden wordt de aankoop 
van een eerste woning verder uit-
gesteld en neemt tegelijkertijd de 
behoefte aan advies toe”, weet 
directeur particulieren, corné 
Roovers. 
“Hoe kom ik als starter aan een 
woning? Hoe kunnen we straks 
doorgroeien naar een groter huis? 
Zijn mijn hypotheeklasten niet te 
hoog? Moet ik aflossen of juist 
extra sparen? Belangrijke zaken, 

die vragen om duidelijke antwoor-
den. om financiële oplossingen 
die de ambities van mensen kun-
nen waarmaken. precies waar deze 
bank van oudsher sterk in is.” 

Steuntje in de rug
Roovers is realistisch. In Bernheze, 
Maasdonk en Lith staan ruim 800 
woningen te koop, de huursector 
is ‘moeilijk’, grondprijzen zakken 
nauwelijks, bouwmaterialen zijn 
duur en wet- en regelgeving be-
perken de opties. 

“Maar het zijn niet alleen minne-
tjes”, zegt hij beslist. “De rente 
is historisch laag, en je kunt stel-

len dat de huizenprijzen gecorri-
geerd zijn. Dankzij producten als 
de generatiehypotheek, kunnen 
wij starters een steuntje in de rug 
geven. terwijl we samen met bou-

wers, projectontwikkelaars en ge-
meenten betrokken zijn bij allerlei 
andere stimulerende maatregelen. 
Zoals de startersregeling en het 
collectief particulier opdrachtge-
verschap, waarbij mensen geza-
menlijk bouwen binnen een stich-
tings- of verenigingsvorm. 
Maatschappelijke initiatieven die 
ons als coöperatieve bank aan-
spreken en die wij graag onder-
steunen.” 

Kom praten
over deze en andere mogelijkhe-
den wil Rabobank Bernheze Maas-
land graag in gesprek. “Kom pra-
ten”, nodigt Roovers dan ook uit. 
“onze adviseurs gaan graag met u 
in gesprek. Wanneer u inzicht wilt 
of u een woning kunt aankopen of 
van plan bent te gaan verbouwen 
kunt u snel terecht voor inzicht in 
de maandlasten. op maandag-
avond tussen 16.30 en 20.30 uur 
kan dit zelfs zonder afspraak op 
ons kantoor aan de cereslaan in 
Heesch.‘’ 

Klanten met een lopende hypo-
theek bij de bank blijven ook onder 
de aandacht. corné Roovers: ‘’past 
de lening nog bij de klant en zijn 
levensfase? Vanuit onze zorg kij-
ken we in de breedte naar risico’s 
en betaalbaarheid. Want de wo-

ning moet geen last worden.’’ 
Een team van 12 adviseurs staat 
opgesteld om klanten te adviseren 
over hun bestaande hypotheek. 
Vaak worden er voorafgaand aan 
het gesprek, veel documenten op-
gevraagd bij de klant. ‘’Bewerke-
lijk, lastig soms, en daarom bieden 
we sinds kort ook de mogelijkheid 
tot digitaal aanleveren. Maar in 
welke vorm ook, we zullen om 
deze informatie blijven vragen. 
Immers, hoe meer we weten, hoe 
beter we kunnen inspelen op uw 
wensen en kansen. 

Zo krijgt advisering meerwaarde 
en komen we samen tot het beste 
resultaat. samen komen we tot 
een advies. De klant bepaalt hoe 
hij zaken met ons wil doen, snel-
heid en kwaliteit gaan daarbij hand 
in hand.”

BERNHEZE – Binnen 24 uur uitsluitsel van een adviseur over het maximaal te lenen bedrag. Binnen zeven da-
gen een adviesgesprek als u een woning wilt aankopen of verbouwen of op maandagavond zonder afspraak, 
open inloop in het kantoor aan de Cereslaan in Heesch. Rabobank Bernheze Maasland zet de deuren open 
voor beweging op de woningmarkt. 

Snel een goed advies
-  Binnen 24 uur na het indienen van een aanvraag hiertoe, geeft een 

adviseur u uitsluitsel over het maximaal te lenen bedrag. U kunt 
ons hiervoor tijdens kantooruren, maar ook in de avonden en in het 
weekend, bereiken op het speciale nummer (0412) 45 77 70.

-  Binnen zeven dagen heeft u een adviesgesprek met een van onze 
adviseurs als het gaat om de aankoop van een woning en het in-
zicht in wat u kunt lenen.

-  Elke maandagavond is er van 16.30 tot 20.30 uur een open inloop 
in het Financieel Advies centrum aan de cereslaan 2 in Heesch. U 
krijgt dan direct inzicht in wat u kunt lenen voor aankoop of ver-
bouwing van een woning.

Bankzaken steeds vaker via internet
‘’Voor een adviesgesprek komen onze klanten graag nog naar kan-
toor. Echter, steeds meer klanten regelen hun bankzaken vanuit huis, 
via internet. Klanten willen gemak, eenvoud, snelheid, 24/7 bedie-
ning en vinden dat in internet, e-mail, sMs, video chat en telefonie. 
De klant bepaalt hoe hij zaken met ons wil doen. Klanten komen hier-
door steeds minder op onze kantoren in de dorpen. Het sluiten van 
Rabobank kantoren door verminderd klantbezoek, is ook onderwerp 
in de media zoals u wellicht heeft opgemerkt. 

We zijn voortdurend met onze ledenraad in gesprek over mogelijkhe-
den om, ondanks het verminderde kantoorbezoek, vooral in contact 
te kunnen blijven met onze klanten. Wij anticiperen hierbij op wat er 
gebeurt in de markt en bekijken altijd welke kansen een dorp of kern 
in ons werkgebied biedt om toch innovatief en dichtbij te kunnen 
blijven.’’ 

Corné Roovers

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

uitloting 2013 obligaties
Voor onderhoud van de St. Servatiuskerk 

Volgens het reglement van deze 
obligatielening wordt jaarlijks 10% 
van deze lening afgelost. Notaris-
kantoor Wedemeijer & Dielissen 
heeft de volgende obligatienum-
mers uitgeloot: 

1 - 26 - 43 - 48 - 50 - 56 - 58 - 68 
- 71 - 98 - 100 - 113 - 115 - 140 - 
159 - 171 - 174 - 185 - 197 - 215 
- 218 - 226 - 238 - 252 - 260 - 267 
- 269 - 286 - 289 - 291 - 293 - 295 
- 301 - 306 - 311 - 312 - 320 - 337 
- 338 - 343 - 345 - 347 - 354 - 359 
- 361 - 406 - 425 - 439 - 443 - 480 
- 484 - 505 - 508 - 519 - 533 - 534 

- 545 - 597 

Hiermede berichten wij u hoe te 
handelen met de uitgelote obliga-
tienummers. 

Hoe te handelen met uw uitgelote 
obligatie.
1. Als uw obligatie uitgeloot is be-

tekent dit, dat u € 50,- terug-
krijgt als u de obligatie binnen 4 
maanden inlevert. op uw reke-
ning wordt dan € 50,- gestort.

 Inleveren kan bij Jo van Hem-
men, Julianastraat 7 in Dinther 
tot en met september 2013.

2. Hierna is het niet meer mogelijk 
om de uitgelote obligaties in te 
leveren.

3. Een andere mogelijkheid is om 
dit geld te schenken aan de 
stichting Behoud Kerkgebouw 
st. servatius Dinther. Uw geld 
wordt dan goed besteed aan het 
onderhoud van dit monument. 
Als u dit wilt, hoeft u verder 
niets te doen.

Als u graag op een andere ma-
nier wilt bijdragen in de stichting 
Behoud Kerkgebouw st. servatius 
Dinther dan maken wij graag voor 
u de formulieren voor een perio-
dieke overboeking of een eenma-
lige schenking in orde.
Voor al uw hulp danken wij u.
Het bestuur van de parochie 
st. servatius Dinther.

HEEsWIJK-DINtHER - In 2009 heeft het parochiebestuur van de St. Ser-
vatiusparochie te Dinther een obligatielening uitgegeven. U hebt een of 
meer van de 589 uitgegeven obligaties gekocht en daarmee onze paro-
chie een grote dienst bewezen. We hebben met zijn allen de rekeningen 
van de restauratie kunnen betalen.

Advertorial

‘Precies waar deze bank van oudsher sterk in is’ 
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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
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 307 station 20hdi 2003
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Toyota aygo airco 2009
Volvo XC 70 4wd airco  2004
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30d  2007

•  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
•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•  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
•  Volvo 460 2.0 i automaat, 1994

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

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

Nieuw 
CaravaN 
CheCk
Informeer 
naar de 
mogelijkheden

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Met een schone 
auto het mooie 
weer tegemoet?
 
Kom naar de 
Carwash

Rijschool Nistelrode

Rijschool Nistelrode
staat ook tĳ dens de vakantietĳ d 

gewoon voor u klaar.

AUTORĲ LESSEN IN NISTELRODE EN OMGEVING

Voor meer informatie kĳ k op: www.rĳ schoolnistelrode.nl
Of neem contact op met Joris Jansen 06-50439945

In de vakantie is het ideaal om je 
rĳ lessen te starten, zo haal je je 

rĳ bewĳ s in korte tĳ d. 

Meer vrĳ e tĳ d?
Geslaagd voor school of bĳ na vakantie? 

roefeldag

AUTOBEDRIJF WILBÈR VAN GOGH AUTOMATERIALEN HEESCH AUTOBEDRIJF LANGENS
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Kermis Heeswijk-Dinther

livemuziek tijdens Kermis in de Zwaan

Waar kun je dat dan beter doen, 
dan in het oudste café van Hees-
wijk-Dinther, met de bands Hou’t 
simpel en VIp, beide uit ons eigen 
dorp, die beide met hun eigen 

repertoire een sfeervolle kermis-
zaterdagavond gaan verzorgen, 
voor mensen uit heel Heeswijk, 
Dinther en de wijde omtrek. ou-
derwets kermis vieren met een 

pot bier, wa buurten, wa dansen 
en veul skik.
De zaal gaat open om 21.00 uur 
en de entree is uiteraard gratis.
 
‘s Zondags 9 juni speelt 
Twenty-Sicks
twenty-sicks is een energiek co-
ver trio gewapend met contrabas, 
akoestische gitaar en drums. Hun 

muziek wordt vaak vergeleken 
met ‘the Baseballs’. Alom beken-
de nummers uit de hitlijsten van 
de afgelopen 50 jaar worden in 
een Rock ´n Roll/Rockabilly jasje 
gestoken en krijgen een totaal an-
der karakter. Maar twenty-sicks 
is meer dan alleen rock&roll en 
rockabilly. De mannen schamen 
zich niet om er zo nu en dan een 

fijne ballad tussendoor te gooien 
of uitstapjes te maken naar een 
heerlijke surfsound. Hierdoor blijft 
hun repertoire zeer afwisselend en 
verrassend. om 18.00 uur staan 
de mannen klaar om af te trappen 
en de entree is uiteraard gratis.

Info 0413-291575, 
www.dezwaanlive.nl

Advertorial

HEEsWIJK-DINtHER - Op zaterdag 8 juni een echt Heziks Kermisfist 
met de plaatselijke bands Hou’t Simpel en VIP. Kermis beleef je het best 
in je eigen dorp met je eigen mensen, je eigen bands en in je plaatse-
lijke kroeg.

TWenTY-SicKSViP Hou ‘T SiMPel

4

DrAAiMolen • 
A.J.M. HoeFnAgelS
Tegen inlevering van 

deze bon:
7 ritten voor € 5, -

SKeeBAll • H.M. SPelBrinK
Tegen inlevering van deze bon

Bij aankoop van een € 5,- speelmunt 
10 punten extra (een bon per persoon)

5

PuSHer • VerMolen AMuSeMenT
Tegen inlevering van deze bon

10% meer speelmunten.

6

SnoePKrAAM • PullenS
Alle stokken van € 2,- per stuk.
Tegen inlevering van deze bon:

8 stokken voor € 10,-

3

MinicArS • BoScHKer

2

gezelligheid ten top met vuurwerk als afsluiting

HoerA, HeT iS KerMiS
De plaatselijke ondernemers van 
Heeswijk-Dinther zijn al enkele 
weken in de ban van de kermis. 
dankzij de kermismuntenactie 
waar ze aan meedoen. In navol-

ging van de andere kernen heb-
ben de ondernemers in Heeswijk-
Dinther, in samenwerking met de 
gemeente Bernheze, dit nieuwe 
initiatief opgepakt. En zo begint de 
aanloop naar het jaarlijkse volks-

feest eerder dan verwacht. U kunt 
muntjes sparen en zo geld voor de 
kermis vergaren.
Deze week is de kermismunt nog 
bij de plaatselijke ondernemers te 
verkrijgen. Bij aankoop van een 
X-bedrag, ontvangt u een ‘ker-
mismunt’ met een waarde van een 
euro, te besteden bij elke kermis-
exploitant. Deze munten zijn niet 
inwisselbaar voor geld.

KerMiS en BrADerie
Vanaf zaterdagmiddag zullen de 
kermisattracties geopend zijn. De 
horeca zorgt daarbij voor goede 

muziek met vertier voor iedereen. 
Zondag kunt u gezellig over de 
jaarlijkse braderie kuieren waar u 
de gebruikelijke stands van plaat-
selijke winkeliers/standhouders 
vindt met allerlei snuisterijen; tas-
sen, sieraden, schoenen én u kunt 
zich (laten) verwennen met veel 
lekkers. Een weekend met onwaar-
schijnlijk mooi weer, een mooie 
‘kermismuntenactie’, veel gezellig-
heid en een knallende afsluiting op 
dinsdag. 

VuurWerK
op dinsdagavond wordt u name-
lijk allemaal verwacht op het ker-
misterrein, waar u nog een avond 
kunt genieten van de Heziks-Din-
therse festiviteiten. Breng uw kin-
deren mee, want … dan kunnen 
ook zij genieten van het vuurwerk 
wat, als afsluiting van dit prachtige 
weekend, boven Heeswijk-Dinther 
zal losbarsten. 

Wij wensen u mooie kermisdagen! 

dr
aa
im

ole
n

1
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Kermis Heeswijk-Dinther

PArADiSe eXPreSS • VerSTAPPen
Bij inlevering van deze bon 

bij besteding van € 5,- = 1 rit extra
bij besteding van € 10,- = 3 ritten extra

lunAPArK • cHriS reeMer
Tegen inlevering van deze bon:

6 ritten voor € 6,-

lucKeY crAneS • c. oVerKAMP en Zn
Tegen inlevering van deze bon:

14 speelmuntjes voor € 5,-
30 speelmuntjes voor € 10, - 

(speelmuntjes à € 0,50)

ScHieTSAlon • HoeFnAgelS
Tegen inlevering van deze bon:

Bij besteding van € 5,- twee extra schoten
bij het door ons aangewezen spel

KinDeren AlTiJD PriJS

15 18

19

PolYP • VAn Der Veen
Tegen inlevering van deze bon:

8 ritten voor € 10,-

17 20

BoTSWAgenS • VAn TuYl-VerSTAPPen
Bij inlevering van deze bon 
15 penningen voor € 10,-

 of 35 penningen voor € 20,-

16

J.PullenS • 
AQuA BlASTA 7

STroucKen • 
SuiKerSPin 8

T.l.cHen •
DArTgAMe 9

VoF VAn Der MArel • 
WiPP-SAFAri TriP 10

VoF VerSTAPPen • 
liJnTreK 11

VoF VerSTAPPen • 
lucKeY DucK 12

P. VerBruggen •
geBAKKrAAM 13

SnoWie neDerlAnD B.V. 
iJS 14

Dinsdagavond 22.30 uur 

vuurwerk 
aangeboden door de kermisexploitanten 

Heeswijk-Dinther

FeeSTTenT
15
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Plaza ’t Supertje  
‘Food for All’

Na 24 jaar hebben cor en gerda 
van orsouw een goede naam en 
vaste klantenkring opgebouwd. 
De cafetaria, die 17 jaar geleden 
verhuisde van ‘de overkant’, heeft 
een lichte ruimte met zitplaatsen 
voor 50-60 mensen. Bovendien 
worden schotels en lunches voor 
bedrijven bezorgd. Er komen ook 
veel groepen en gezinnen die, na 
een dagje uit, honger hebben en 
geen zin om te koken.

Loslaten
cor en gerda zijn nu bezig aan een 
proces van loslaten en overdra-
gen. Hun zoon Dennis staat klaar 
om de zaak over te nemen. pa en 
ma van orsouw zullen regelma-
tig nog inspringen en op de ach-
tergrond meewerken. Voor gerda 
zal dat iets gemakkelijker zijn dan 
voor cor. Hij is gewend om aan 
het roer te staan en als contactper-

soon te fungeren. gelukkig heb-
ben vader en zoon nog even tijd 
om te wennen aan hun nieuwe rol. 

Medio 2014 zal Dennis definitief 
de scepter gaan zwaaien in plaza 
’t supertje. 

Vers
Dennis zelf kent het vak grondig. 
De koksopleiding en de ervaring 
die hij in de keuken van enkele 
restaurants heeft gehad waren een 
uitstekende basis om zijn vader in 
de cafetaria te ondersteunen. ook 
voor hem zijn verse producten en 
ambachtelijk gemaakte rauwkost-
salades, shoarma, gyros, gehakt-

ballen, spareribs en soepen super 
belangrijk. Hij wil de naam ’t su-
pertje hoog houden en weet zich 
daarin gesteund door zijn ouders. 

Ervaring
Dennis werkt nu 10 jaar bij plaza 

’t supertje en is 5 jaar mede-eige-
naar. Wat zijn ouders hebben op-
gebouwd, wil hij continueren. In 

september 2014 wil hij, samen met 
hen, het 25-jarig bestaan van plaza 
’t supertje in stijl vieren.

HEEscH – Met recht kun je zeggen dat cafetaria plaza ’t su-
pertje aan het stationsplein voor iedereen super lekker eten 
heeft. Veel gerechten worden ter plekke vers gemaakt.

stationsplein 4, 5384 BH Heesch, t. 0412-456476    
www.supertje.com, info@supertje.com

‘VerSe proDucten 
EN AMBACHTELĲ K 
geMaakte gerechten’

Heeswijk 2 promoveert

Heeswijk begon goed aan de wed-
strijd. Het was de bovenliggende 
partij en creëerde enkele aardige 
mogelijkheden. 

De verdiende treffer kwam uitein-
delijk van de voet van Michel van 
Druenen. toen het vlak voor rust 
2-0 werd, via een goed genomen 
hoekschop van Emiel caspers, leek 

de wedstrijd beslist. In de tweede 
helft bleef het spelbeeld lange tijd 
hetzelfde. Heeswijk kreeg grote 
kansen via Jorik van de Berg, Rut-
ger van der Burgt en Jules Heer-
kens, maar omdat de derde treffer 
niet viel maakte Heeswijk het zich-
zelf onnodig moeilijk. 
toen camiel van Hoogstraten na-
mens Herpina wat terug deed, 

leek het weer een echte wedstrijd 
te worden, maar in blessuretijd 
maakte tom van der steen aan alle 
onzekerheid een eind. 

Uit een pass van Koen Heesak-
kers, schoof Van der steen de bal 
langs de Herpinia-goalie en kon de 
champagne worden ontkurkt op 
sportpark De Braaken in Heesch.

voetbal

HEEsWIJK-DINtHER - Voor het tweede elftal van voetbalvereniging Heeswijk was het afgelopen zondag 
D-Day. Na een lang seizoen, waarin de ploeg van Bas van Engelen en Niels van Helvoirt als tweede eindigde 
in de reguliere competitie, kreeg het in Heesch de kans om promotie naar de tweede klasse te bewerkstel-
ligen. In de finale van de nacompetitie moest afgerekend worden met Herpinia 2.

Zoon Dennis en vader Cor van Orsouw  Tekst: Martha Daams, Foto: Ad Ploegmakers

samen naar Uden rijden, samen 
zwemmen, samen koffiedrinken: 
dat voelt als een stuk saamhorig-
heid. Dat is ook zeker één van onze 
doelstellingen. Bij ons gaat sporten 
en gezelligheid hand in hand. De 
dames trainen in 2 groepen op 
woensdagochtend van 9.30 tot 
10.15 uur en van 10.15 tot 11.00 
uur. De groep heren staat op zon-
dagochtend paraat van 8.45 tot 
9.30 uur. 
En ook u bent van harte welkom 
om eens (vrijblijvend) een kijkje te 
komen nemen of om meteen mee 
te doen. Neem dan contact op met 
Ankie Hanegraaf: 0413-293002 of 
mail: ankiehanegraaf@zvgorgo.nl 
Natuurlijk moet u wel kunnen 

zwemmen, maar onze ervaren trai-
ners kunnen in hun trimlessen alle 
niveaus aandacht en ruimte ge-
ven.” Nieuwe leden uit heel Bern-
heze zijn bij ons van harte welkom. 
En als ze zelf geen vervoer hebben 
kan dat ook geregeld worden. Dus 
kom gerust eens kijken of spring 
meteen in het diepe en doe mee!

Spring in het diepe bij gorgo
BERNHEZE - De stijve, stramme voorjaarspieren weer proberen los te 
krijgen. Zwemmen is daar bij uitstek geschikt voor: vrijwel gewichts-
loos door het water je een weg banen naar de overkant van het bad, 
maar toch alle spieren en gewrichten aansprekend. Regelmatig zwem-
men houdt je fit én het is gezellig, zeker bij de trimgroep van zwem –en 
polovereniging Gorgo uit Heeswijk-Dinther. Deze groep brengen wij 
graag onder de aandacht. Wij willen het trimzwemmen stimuleren en 
nodigen alle mannen en vrouwen uit Bernheze van 50 jaar en ouder van 
harte uit in het Zeesterbad in Uden.

zwemmen

Maashorstfair 2013 ongekend succes
De KrieKenPuT HerPen, MAASHorST - MeT PrAcHTige STAnDS, een unieKe nATuurriJKe locATie 
en een STrAlenDe lenTeDAg MeT 10.000 BeZoeKerS. 
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HEEsWIJK-DINtHER - op zaterdag 11 mei stond voor de jongste spelers 
van Avesteyn de kampioenswedstrijd tegen o.V.c. 63 op het program-
ma. Deze wedstrijd werd zeer overtuigend gewonnen met 1-12. Door 
deze overwinning zijn ze ongeslagen in deze competitie.
Een zeer knappe prestatie van deze jongens die pas een half jaar voetbal-
len. pRoFIcIAt.

Avesteyn F7 Kampioen
voetbal

opnieuw heeft Dos’80 een shirt-
sponsor aan de club weten te bin-
den. De sponsorcommissie van 
Dos’80 heeft namelijk recente-
lijk een samenwerkingsverband 
kunnen afsluiten met Fer van de 
Hurk, eigenaar van Fysiocentrum 
Heesch. 

Fysiocentrum Heesch is een prak-
tijk voor fysiotherapie met een 
team van 12 enthousiaste thera-
peuten. Naast de algemene fysio-
therapie hebben alle therapeuten 
hun eigen aandachtsgebieden en 

specialisaties. onder de aanwezige 
specialisaties worden gerekend: 
sportfysiotherapie, manuele thera-
pie, kinderfysiotherapie, bekkenfy-
siotherapie, bedrijfsfysiotherapie, 
geriatrie en dry needling. 

Dos’80 is erg blij met dit samen-
werkingsverband en kijkt uit naar 
een prettige en langdurige samen-
werking. De Heren 2 zullen ove-
rigens gedurende het komende 
Dos’80 beach handbaltoernooi 
van 7-9 juni al schitteren in hun 
nieuwe tenues. Komt dat zien!

Fysiocentrum 
Heesch sponsort HS2 DoS’80 

V.l.n.r. Joost Verhoeven, Bart vd Kamp, Sven Spetter, Harm vd Oever, Olaf 
Langens, Roy Govers, Sebastiaan Spetter, Paul Verhoeven, Steven Dalderop, 
Coach Frank Schellekens en Sponsor Fer vd Hurk. 

HEEscH - Met het afgelopen seizoen vers in het geheugen, zijn alle 
teams alweer volop aan het trainen, als voorbereiding op het nieuwe 
handbal zaalseizoen. Zo ook de Heren 2. Ook aankomend seizoen zul-
len zij uitkomen in de vierde klasse. Deze keer niet in dezelfde shirts. Zij 
zijn namelijk recent in het nieuw gestoken door FysioCentrum Heesch. 

handbal

Zeer geslaagd Bernhezer Springconcours

Bijzonder aan dit paardensporteve-
nement was, dat er voor de ruiters, 
hun pony’s en paarden de gele-
genheid was om te overnachten 
op de tijdelijke camping en paar-
denstalling op het terrein, dat hier 
speciaal voor was ingericht.

Vrijdag ging het concours van start 
met de paardenrubrieken. Zij wis-
ten er een zeer spannende en spor-
tieve strijd van te maken. Zaterdag 
begon de dag met de paarden,  
’s-middags waren de ponyruiters 
aan de beurt. ook op zondag kwa-

men de ponyruiters aan de start, 
deze wedstrijd was tevens een se-
lectie van Kring Uden. In de mid-
dag vond de finale plaats van de 
ponyruiters, die zowel op zaterdag 
als op zondag gestart waren en als 
een van de eersten geëindigd wa-
ren. 
Deze spannende finale werd ge-
wonnen door Bibi van gehlen die 
met haar pony Diabolo Dysieux 
een snelle rit wist af te leggen, 
zonder een balk te raken. Zij werd 
hiermee de gelukkige winnares 
van een fiets, ter beschikking ge-
steld door Van Esch tweewielers.
Zaterdagavond was er een bar-
becue met aansluitend een feest-
avond in het gezellige clubgebouw 
van RsV De Valianten.
Vele sportieve ruiters, sponsors, 
actieve leden en vrijwilligers heb-
ben het mogelijk gemaakt om van 
het Bernhezer springconcours, dat 
voor het derde jaar plaats vond, 
een succesvol en gezellig concours 
te maken. Hiervoor is RsV De Vali-
anten hen zeer dankbaar! 

Meer foto’s op www.devalianten.nl

paardensport

HEEsWIJK-DINtHER - Vrijdag t/m zondag 24, 25 en 26 mei heeft het 
Bernhezer Springconcours plaatsgevonden op het ruitersportterrein aan 
de Heibloemsedijk te Heeswijk-Dinther. Dit alles werd georganiseerd 
door Rijvereniging en Ponyclub De Valianten. 

Telro 2 Kampioen
NIstELRoDE - Woensdag 29 mei 
zijn de 4 meiden van Telro 2 kam-
pioen geworden in de rood com-
petitie. De rood competitie is een 
tenniscompetitie voor kinderen 
t/m 9 jaar. 

Jasmijn van der pas, Dide van der 
Doelen, Lotte toonen en sam van 
der Doelen wonnen alle 7 wed-
strijddagen en zijn daarmee onge-
slagen KAMpIoEN.
Nadat de champagne ontkurkt 
was, ontvingen de meiden van een 
KNLtB-gedelegeerde een medaille.
Meiden proficiat!

tennis

outdoor Vorstenbosch

Zaterdag 1 juni pony’s dressuur & 
springen / paarden springen, klas-
se BB & B. Zondag 2 juni paarden 
dressuur & springen. 
Zaterdagmiddag aan het eind van 
de dag ‘LUDIEKE RUBRIEK’, geen 
paarden maar andere pK’s op het 

parcours (een crossauto, zonder 
motor, bestuurder geblinddoekt). 
onderstaand de uitslagen van 
onze clubleden:
Dressuur L1:
4e plaats Anne Hurkmans met 
Driekus 191 punten.

7e plaats Renza van der Wijst met 
champagne 190 punten.
14e plaats Lisanne van Heck met 
camare 182 punten.
15e plaats Brenda pansier met 
Eclips 180 punten.

Dressuur Z2:
4e plaats Roy van den Heuvel met 
Aragorn’s Ascari met 65,29%.
6e plaats sofie van Vugt met Zhara 
– Bertje 64,41%.
12e plaats chantal v.d. Liefvoort 
met Azila 60,64%.
Dressuur L2
10e plaats Baukje Litjens met cap-
puccino 182 punten.
12e plaats Anita Bouwhuis met 
Ynskje F. 181 punten.
Dressuur Z1
1e plaats Rachel princen met 
Winston 68,09%.
16e plaats Anne Hurkmans met 
Bandia 59,26%.

Springen Klasse Z
8e plaats sophie claassen met Be-
lisina 4 strafpunten basisparcours.
Springen Klasse B
30e plaats Anne Hurkmans met 
Estinov.
35e plaats shirley Zwinkels met 
Benthe.

VoRstENBoscH – Outdoor Vorstenbosch is een feit. Een goed geor-
ganiseerd, ludiek, sfeervol, gezellig evenement met circa 650 deelne-
mers met tevens een selectiewedstrijd kring Uden springen en dressuur 
voor de Brabantse Kampioenschappen. Het bestuur, leden en heel veel 
vrijwilligers hebben het allerbeste gegeven om dit tweedaags evene-
ment Outdoor Vorstenbosch tot een succes te maken. 

paardensport

Foto: Servee Schellinx en Bert van Berkum
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Afgelopen seizoen werd door de 
heren maar een wedstrijd verlo-

ren en scoorde het team meer dan 
honderd doelpunten. Volgend jaar 
zal het team uitkomen in de twee-
de klasse, de hoogste klasse ooit 
behaald door een mannenteam uit 
Heesch.
Reden van dit succes is volgens de 
club dat het een echt vrienden-
team is. Er zijn enkele ex-heren 1 
spelers teruggekeerd op het oude 
nest. De combinatie met wat jonge 
talenten maakt het geheel tot een 
succesvolle ploeg. “De gemiddelde 
leeftijd in ons team ligt rond de 35 
jaar, des te knapper dat we de veel 
jongere tegenstanders nog de baas 
zijn”, aldus aanvoerder Ido van Al-
pen van Heren 1. 

Heren 1 
MHc Heesch kampioen
HEEscH - Hockeyclub Heesch Heren 1 is er in seizoen 2012-2013 we-
derom in geslaagd het kampioenschap te behalen. Nadat ze vorig jaar 
overtuigend kampioen werden in de reserve vierde klasse, bleek dit jaar 
ook de derde klasse een te nemen vesting.

hockey

HVcH F en e toernooi

Natuurlijk ging het erom te winnen, er moet 
strijd zijn, maar dit mag natuurlijk nooit ten 
koste gaan van sportiviteit. Normen, waar-
den en respect stonden vandaag voorop.
Iedereen had dit begrepen en, ondanks dat 
er soms wel eens mis gefloten werd, nam 

iedereen dit sportief op, wetende dat de 
scheidsrechters, leiders van de teams, ook 
fouten kunnen maken.

complimenten hiervoor, namens de organi-
satie van HVcH.

HEEscH - Zaterdag 25 mei 2013 werd bij HVCH op sportpark De Braaken het F en E 
toernooi voor pupillen gespeeld. Onder - gelukkig - droge weersomstandigheden. In to-
taal waren er 16 F-teams en 16 E-teams uitgenodigd. Jammer dat op het laatste moment 
3 teams niet gekomen waren.

voetbal
Na de poulewedstrijden en kruisfinales hieronder de eindstanden :
F poules A/B F poules C/D E –lager poules E-hoger poules
1 Bl geel F3 1 HVcH F8 1  HVcH E7 1 HVcH E1 
2 Nivo sparta F5 2 JvArkel F3 2 scI E2 2 oJc E4
3 sparta Zaltb.F3 3 DAW F7 3 Bl.geel E6 3 Volkel E1
4 Margriet F5 4 Nivo sparta F7 4 pr. Irene E4 4 DsV E2
5 HVcH F7 5 Haarsteeg F7 5 Ruwaard E3 5 scI E1
6 DAW F4 6 Zwaluw VFc F7 6 Haarsteeg E9 6 Helvoirt E1
7 Den Dungen F4 7 Volkel F5 7 HVcH E 11 7 top E2
8 Vlijmense Boys E1

Foto’s zijn te zien op de link: http://www.flickr.com/photos/ruudschobbers/with/8843281735/

HEEscH - Het was een leuk seizoen met mooie wedstrijden en spannend 
tot het eind, want pas op de laatste speeldag werden de meisjes van de 
D4 kampioen. Dat hebben ze uitbundig gevierd!

MD4 van MHc 
Heesch kampioen

hockey

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Kampioensteam de Balledonk
HEEsWIJK-DINtHER - Afgelopen 
woensdag hebben 8 jeugdteams 
van Tennisvereniging de Balle-
donk de voorjaarscompetitie af-
gesloten. De teams hebben op 7 
woensdagmiddagen mooie resul-
taten neergezet. 

Er werd gespeeld in de rode com-
petitie (miniveld), oranje competi-
tie (driekwartveld) en op de hele 
baan. speciale vermelding voor 
Balledonk 3 met Janick pruime-
boom, giel Wijffels, Jesse Konings, 
Lieke geijbels in de oranjecompe-
titie. tot de laatste dag heeft dit 
nieuwe team gestreden voor het 
kampioenschap. Van de 7 wed-
strijddagen werden er 6 gewon-
nen. Dit leverde een gedeelde 1e 
plaats op. Helaas gaf het onder-
linge resultaat de doorslag en werd 
het kampioenschap op een haar na 
gemist.
Het meisjesteam t/m 12 jaar mag 
zich wel kampioen noemen. Dit 
team bestaat uit: Byrthe sikkema, 

Eva Boerdonk, Fleur Boerdonk, Li-
sanne van Lankvelt, pieta Rolink, 
sanne van grunsven en simone 
Ketelaars. De meeste wedstrijden 
werden met ruime cijfers gewon-

nen. Met een saldo van 37 wed-
strijden gewonnen en slechts 5 
wedstrijden verloren, werd dit 
team op overtuigende wijze kam-
pioen. Van harte gefeliciteerd!

tennis

Altior gaat uitdaging met vv Heeswijk aan

coach pieter van den Brink van Al-
tior had voorafgaand aan de wed-
strijd de voetballers al het een en 
ander geleerd en dat werd bij het 
inspelen al in de praktijk gebracht. 

ook tijdens de wedstrijd was het 
pieter die de mannen coachte en 
hen wegwijs maakte, maar het 
bleef moeilijk. Danny Aarts was 
een van de spelers die de korf wist 
te vinden en keeper Lunenburg 
was snel in het uitgooien. Met de 
rust was het 7-3 voor Altior. Een 
voetbaltrainer uit de Eredivisie 
heeft eens gezegd dat elke voet-
baller een aantal korfballessen zou 
moeten hebben om het vrijlopen 
en verdedigen te bevorderen. 

De dames van Altior sluiten het 
seizoen in iedere geval af met een 
17-5 overwinning. Het werd een 
sportieve en sfeervolle uitwisseling 
en de dames van Altior wensten de 

voetballers voor volgend seizoen 
veel succes. En of de speelsters van 
Altior 1 zich laten uitdagen tot een 

voetbalwedstrijd, of dat de man-
nen terug komen, horen we vol-
gend seizoen...

HEEsWIJK-DINtHER - Dinsdagavond 28 mei was het een drukte van belang bij korfbalvereniging Altior. De 
jeugdspeelsters hadden hun ouders uitgedaagd voor een wedstrijd korfbal. Natuurlijk wonnen de jeugd-
teams veel van deze confrontaties. De dames van Altior 1 vonden het idee van een bijzondere wedstrijd wel 
erg leuk en daagden de voetballers van vv Heeswijk 1 uit. Beide teams zijn in hun klasse gebleven en het 
was tijd voor een lolletje. Het voetbalteam werd versterkt met een speler van Avesteijn en met Theo Lucius. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Na een rommelige beginfase was 
het Avesteyn dat na ruim een 
kwartier de openingstreffer liet no-
teren. Van Driel kon gemakkelijk 
het vijandelijke strafschopgebied 
binnendringen en bood Van Vught 
een niet te missen kans. gesteund 
door de voorsprong en de sup-
porters nam Avesteyn het heft in 
handen. Het was feller in de duels 
en zette meer druk, maar moest na 
ruim een half uur toch de gelijkma-
ker van Jordie suppers incasseren. 
Direct na rust herstelde Avesteyn 
haar voorsprong, toen Heerkens 
uit een corner vogelvrij mocht 
inknikken. Kort na de goal profi-
teerde Herpinia van geklungel in 
de Dintherse defensie en mocht 
Jordie suppers Herpinia opnieuw 
op gelijke hoogte brengen. 
Een kleine minuut later bezorgde 
aanvoerder Wijlaars Avesteyn al-

weer een nieuwe voorsprong. 
Dankzij geblunder van doelman 
Van son schoot hij van grote af-
stand raak. 
Avesteyn leek de overwinning 
over de streep te trekken, maar 
kreeg een kwartier voor het einde 
van de reguliere speeltijd voor de 
derde keer de gelijkmaker tegen. 
In de verlenging kreeg het enkele 
seconden voor het sluiten van de 

markt het deksel op de neus. Jordie 
suppers liet zijn derde treffer van 
de middag aantekenen. Het bleek 
de genadeklap voor de Dintherna-
ren. De ploeg van Antwan van Rijn 
mag echter nog wel op herkansing, 
te beginnen met een nieuwe halve 
finale tegen panningen. Wordt die 
wedstrijd winnend afgesloten, dan 
staat er een nieuwe promotiefinale 
op het programma.

Bernheze sportief

NIstELRoDE - De dames van de 
E1 zijn zaterdag 25 mei voor de 
tweede keer dit seizoen kampioen 
geworden.

Na een spannende competitie te-
gen veel moeilijke tegenstanders 
was deze laatste wedstrijd, een 
mooie afsluiter en met een winst 

van 7-0 tegen de meiden van de 
Horst E1, waren ze dan ook echt 
kampioen. 
Het was nog even afwachten wat 
Diosa E1 zou doen, omdat zij ook 
kampioen hadden kunnen worden, 
maar gelukkig hebben zij gelijk ge-
speeld, wat de meiden van de E1 
de echte kampioenen maakte.

Korfbal e1 kampioen

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

Avesteyn grijpt vooralsnog naast promotie

voetbal

HEEsWIJK-DINtHER - Avesteyn heeft in een bloedstollende wedstrijd, na verlenging, met 3-4 verloren van 
Herpinia. De ploeg uit Dinther loopt daardoor promotie vooralsnog mis. Herpinia komt door de winst vol-
gend jaar weer uit in de derde klasse.

De organisatie kijkt terug op een 
enorm leuke en sportieve dag en 
wil stanserhorn en de Van Boxtel 
groep hartelijk danken voor het 
beschikbaar stellen van hun terrei-
nen. Alle uitslagen kunt u vinden 
op www.mooihdl.nl en voor meer 
foto’s en achtergrondinformatie 
kunt u ook terecht op wscbernhe-
ze.nl of op facebook: wscbernheze.

Mooie wed-
strijden bij MTB cup Heeswijk

bmx

HEEsWIJK-DINtHER - Afgelopen zondag heeft in de bossen en op de 
crossbaan rond Café Restaurant Stanserhorn de MTB cup Heeswijk 
plaatsgevonden. De super compacte ronde, over de door van Boxtel 
prachtig aangelegde bult, en de singletracks op het terrein van familie 
Van Heugten, worden jaar op jaar door de renners enorm gewaardeerd. 
Het werd afwisselend, technisch en zwaar genoemd. 

Prinses irene 2 promoveert
NIstELRoDE - Het 2e elftal van 
Prinses Irene speelt volgend sei-
zoen in de reserve hoofdklasse. 
Hoger kun je niet spelen als re-
serve elftal. Op het terrein van 
Woenselse Boys werd tegenstan-
der Brevendia met 4-1 aan de ze-
gekar gebonden. 

prinses Irene kwam in de 1e helft 
op een voorsprong via de zeer 
sterk spelende Rik v.d. Meer. Alain 
Farneubun schoot in de 40e mi-
nuut de 2-0 binnen. In de 2e helft 
was het tom van Rooij die de 3-0 
prachtig in de kruising schoot. 
Brevendia kwam nog terug tot 
3-1, maar tien minuten voor tijd 
was het Bart Rovers die opnieuw 
van Rooij de kans gaf te scoren en 

deze zette de 4-1 eindstand op het 
scorebord. Vlak voor tijd waren er 
applauswissels voor de afscheid-
nemende twan Verstraten en Jel-
le van den Elzen, die na een zeer 

lange en mooie carrière, een punt 
zetten achter het spelen in de A- 
selectie. Mooier afscheid nemen 
dan zo, kan je niet. 

voetbal

Voor de aanvang van deze finale 
werd Frank gloudemans een volle 
boodschappentas aangeboden 
door de plaatselijke c1000. Hierna 
deed Frank de aftrap en kon de 
finalewedstrijd beginnen door Fc 

pap en pudding en Yogi gang. 
Uiteindelijk werd deze gewonnen 
door Fc pudding en pap met 3-1. 
Yogi gang werd eervol tweede. 
gazzerop 1 werd derde.
Het team van Familie Neelen ont-

ving de sportiviteitsprijs.
De Horizon en alle deelnemers en 
belangstellenden kunnen terugkij-
ken op een geslaagd toernooi en 
hopelijk kunnen we alle teams vol-
gend jaar weer begroeten.

Horizon voetbaltoernooi
voetbal

HEEscH - Op Sportpark ‘De Braaken’ werd 2 juni het jaarlijkse Horizon-voetbaltoernooi gespeeld. Het weer 
was ze dit jaar gunstiger gezind tegenover vorig jaar. In het zonnetje deden de teams op sportieve wijze hun 
best om zoveel mogelijk punten te verzamelen om in de finale te komen.

Visclinic voor scholieren
geweest van Bs op Weg uit Vor-
stenbosch die als extra een rond-
leiding bij de Waterzuivering heb-
ben gehad. Voordat het zover was, 
kregen de kinderen eerst theorie-
les gegeven door de Vismeester 
van sportvisserij Nederland, want 
je moet natuurlijk wel iets meer 

HEEsWIJK-DINtHER – Afgelopen donderdag had groep 8 van BS ’t Pa-
let een leuke activiteit. Een visclinic georganiseerd door Hengelsport-
vereniging Vorstenbosch. 

HsV heeft visrechten in 3 mooie wateren in Bernheze; De Meuwel in 
Nistelrode, de Klotbeek en de Waterzuivering in Heeswijk-Dinther. De 
vereniging wil kinderen leren omgaan met de natuur en tegelijkertijd 
bekendmaken met de vissport. Eerder die week was er al een groep 

vissen weten dan een hengel in het wa-
ter gooien. Nadat iedereen op de 
hoogte was van de regels was het 
tijd om naar de Klotbeek te gaan 
om zelf te vissen. 
stil zijn en geduld hebben zijn 2 
belangrijke aspecten die nodig zijn 
bij vissen en dat valt niet voor ie-
dereen mee, dat kon je wel zien. 
Enthousiasme was er toen de 
eerste vis werd gevangen en na 

verloop van tijd werden er steeds 
meer vissen gevangen. Een leuke 
en leerzame dag voor de basis-
schoolleerlingen. 
Wil jij op jouw school ook een viscli-
nic? Laat dan je school contact op-
nemen met Hengelsportvereniging 
Vorstenbosch via 06-29039083 of 
via info@hsvvorstenbosch.nl

Meer foto’s: www.mooihdl.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl
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E V E N E M E N T E N
6 juNi 
Het CliniClowns 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch 

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 12

start zomersale
Locatie: Marya Schoenen & 
tassen Laar Nistelrode
Pagina 1

Gratis Yoga les
Locatie: Pastoor Lathouwersstraat 
18 Heeswijk-Dinther

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

lezing Willie smits
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

7 juNi 
Het CliniClowns 
tennistoernooi 
Locatie: TV de Broekhoek Heesch 

ladies Ride 
Locatie: Café ‘t Tunneke Heesch 

beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg Heesch 

start zomersale 
Locatie: Marya Schoenen & 
tassen Laar Nistelrode
Pagina 1

Disco groep 6-7
Locatie: Bobz Nistelrode 

Gala groep 8
Locatie: Soos Imeet 
Heeswijk-Dinther 

lokale imkers vertellen 
Locatie: de Groenling 
Heeswijk-Dinther 

Drie dikke dames
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

8 juNi 
beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch

Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

musical jeugdkoor op-maat
Locatie: Willibrorduscentrum 
Heeswijk-Dinther

muzikaal Verteer
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

Hou’t simpel en Vip
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Rock tha floor
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

bbQ-dag
Locatie: Life & Garden, Heesch

9 juNi 
beachhandbal toernooi 
Dos ‘80
Locatie: De Misse Heesch

Wandel4daagse
Locatie: Vorstenbosch

fietstocht sup.club
Locatie: Sportpark de Bergakkers
Vorstenbosch

Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

bijenmarkt 
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode 

Regenboogviering 
Locatie: Kerk Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18

torkest
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Dj jan smit
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Raddreijers openen
Locatie: Dorpsplein Loosbroek
Pagina 10

jeugdkoor ‘op maat’ 
speelt firolien
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 7

twenty-sicks
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie schilderen-plus
Locatie: Eijnderic Heesch

Concert fanfare aurora
Locatie: aula Hooghuis Heesch
Pagina 9

japanse theeceremonie
Locatie: Fazanterie de Rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther

KVo fietstocht
Locatie: Paddenstoelenkwekerij 
Berghem

10 juNi
Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Workshop lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 in Oss

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Yellow Claw
Locatie: Kermisterrein plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur 
liebrand Ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a, Heesch

11 juNi
Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

informatieavond Vormsel 
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch

Kbo jeu de boulesmiddag
Locatie: Het Gildenhof Nistelrode 

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 18

afsluiting Kermis
Locatie: Kermisterrein Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

mEE over eigen bijdrage 
voor zorg in onderonsje 
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Hockeyclinics kinderen 
6 tot 12 jaar
Locatie: Hockeyveld Steen-en 
Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther bespreekt 
toekomstplannen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 12

12 juNi
Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Rondleiding ‘Haal meer uit 
de bieb’
Locatie: Bibliotheek Heesch 

buitenspeeldag
Locatie: Bernheze 

13 juNi
Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Workshop lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss

bibliotheek tijdelijk gesloten 
t/m 25 juni
Locatie: Laar 29 Nistelrode 

Wmo ochtend; thema 
zomerschool
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

onderonsje loosbroek over 
de geschiedenis va de streek 
Locatie: D’n Hoek Loosbroek
Pagina 6

14 juNi
Expositie kunstwerken 
Delta school
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Dansvoorstelling van 
Hanneke van der stappen: 
alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 7

Koffie-informatiemiddag
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 13

Wende
Locatie: Natuurtheather 
Kersouwe

15 juNi
Dansvoorstelling van 
Hanneke van der stappen: 
alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 7

Klussen met je vader-dag 
Locatie: Karwei Heesch 

Dos’80 organiseert 
handbalclinic voor 
groep 7 en 8
Locatie: Sporthal Vijfeiken 
Heesch

Wolfert brederode: 
jazz in concert
Locatie: Natuurtheather 
Kersouwe

16 juNi
Dansvoorstelling van 
Hanneke van der stappen: 
alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 7 

pleinfeest 2013
Locatie: Raadhuisplein, Nistelrode

Kinderkoor de Nistelnootjes 
geeft zomerconcert
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 

beachvolleybaltoernooi
Locatie: Café Zaal de Toren 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

17 juNi
Gratis inloopspreekuur 
liebrand Ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a, Heesch

18 juNi
zomerdagen van Centrum 
maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Hockeyclinics kinderen 
6 tot 12 jaar
Locatie: Hockeyveld Steen-en 
Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther

19 juNi
zomerdagen van 
Centrum maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Voorstelling Heeswijkse 
balletschool
Locatie: de Huif St Michielsgestel


