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18 Augustus is Barbie uitgerekend 
van hun dochter. De eerste naam 
is nog niet bekend, wel de 2e dat 
is Melissa, de naam van het over-
leden zusje van Barbie. Barbie & 
Michael hebben het plan om in 
de toekomst een eigen bar te be-
ginnen in Den Haag; Barbie’s Bar.
Maar dat ligt nog even op de 
plank, eerst zijn ze nog volop be-

zig met de laatste maanden van de 
zwangerschap en de real-life soap 
Barbie’s Baby.
Vanaf begin augustus zal het pro-
gramma Barbie’s Baby op de buis 
komen en kunnen we zien hoe 
mooi de babykamer is geworden, 
die Michel van Helvoort van Kin-
derbedden.info voor het bijzon-
dere stel gemaakt heeft. 

Roze wolken boven Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - Een bijzonder bezoekje afgelopen week voor de 
familie van Helvoort in de Lariestraat. Barbie en Michael, bekend van 
het programma ‘oh oh Cherso’ en ‘Barbie’s Bruifloft’, wilde iets anders, 
vooral iets unieks voor hun kleine Barbie.

Het is heel belangrijk de juiste keuze te maken

Wij feliciteren alle geslaagden

VoRSTENBoScH - Op dinsdag 
26 juni vanaf 19.00 uur  organi-
seert muziekvereniging de Noten-
krakers in Vorstenbosch een spec-
taculair zomeravondconcert onder 
de titel ‘a HOt Summernight’. 

Het concert vindt plaats op het 
Meester Loeffenplein. Er wordt 
muziek gespeeld door de verschil-
lende orkesten van de vereni-
ging. Daarnaast zal het fanfare 
orkest met een koor onder leiding 
van  Hennie van Houtum en ver-
schillende solisten optreden.   Het 

koor en de solisten  Max van den 
Berg, Martin van Gemert, Anne 
en Laura Ketelaars en Anne van 
der Mee brengen verschillende 
musicalstukken ten gehore.  Dat 
hopelijk allemaal onder een prach-
tige zomer-avondzon, op een ver-
nieuwd plein en onder het genot 
van een drankje. 

Het zomeravondconcert is traditi-
oneel de afsluiting van het seizoen 
en de laatste activiteit voor de pe-
riode van de zomervakantie. Het 
concert is gratis toegankelijk.

A Hot summernight

Cultuurprijs Bernheze voor Klassentheater

“Er waren acht genomineer-
den voor de prijs,” wist Donkers, 
“maar het Klassentheater was zó 
onderscheidend dat we er van 
overtuigd zijn dat zij de prijs het 
meest verdienen. Al vijftien jaar 
leert een groot team van louter 
vrijwilligers geheel belangeloos 
honderden kinderen uit de regio 
de fijne kneepjes van het theater-
maken. Ze hebben op een bijzon-
dere manier cultuur en educatie 

bijeen gebracht.” Basisscholen die 
zich aanmelden kunnen een dag 
lang met de leerlingen op en rond 
de twee fraaie podia spelenderwijs 
oefenen, om vervolgens aan het 
eind van de dag een voorstelling 
te geven. Alles facetten komen 
aan bod. In zeven werkgroepen   
worden de disciplines zang, dans, 
pr, spel, grime, decor, en kleding 
uitgelegd en uitgevoerd. Aan het 
eind van de dag wordt de voorstel-

ling dan opgevoerd voor ouders, 
opa’s en oma’s en iedereen die be-

langstelling heeft. 
Meer info: www.kersouwe.nl

heeswijk-dinther – Dinsdag 12 juni kwam wethouder ad Donkers 
naar het prachtige natuurtheater De Kersouwe in de Heeswijkse bos-
sen om de leiding van het Klassentheater te verrassen met een cheque 
ter waarde van 2500 euro: de Cultuurprijs van de gemeente Bernheze. 
Voorzitter van de werkgroep Brenda Gil-toresano nam de prijs in ont-
vangst. Een kroon op vijftien jaar Klassentheater.

Brenda Gil-Toresano ontvangt de Cultuurprijs uit de handen van Ad Donkers
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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.

Musical CASH
Muzikaal afscheid van BS De Toermalijn

In april al zijn de leerkrachten van 
de groepen 8 gestart met de re-
petities. Eerst 1x per week en vlak 
voor de uitvoering wel 3 à 4 keer 
per week. Eindelijk konden dan op 
14 juni alle spelers (en dat waren er 
heel wat) laten zien wat ze in huis 
hadden aan muzikaal- en acteerta-
lent. Het was heel spannend, voor 
de kleintjes die kwamen kijken en 
de groten die gingen optreden. 
Heel moeilijk ook om stil te blijven 
zitten, maar het was zò leuk in het 
theater!

De musical Cash 
cash is geschreven door Benny 
Vreden. Het is saai en helemaal 
niet fijn om te werken bij de bank 
‘cash’. Klanten worden slecht be-
handeld en medewerkers worden 
niet gewaardeerd. De baas is niet 
gemakkelijk. Maar dan wordt de 
baas ziek en moet naar huis. 
Zijn dochter besluit een uitzendbu-
reau in te huren om de boel draai-
ende te houden en er ontstaan 
allerlei gekke situaties. oplichters 
proberen de bank geld afhandig 

te maken, uitvinder Lex wil een le-
ning voor de uitvinding van een T-
shirt met de landkaart van Neder-
land op de rug en oma wil weten 
of haar geld nog aanwezig is bij de 
bank. 

De kinderen zitten tussen de acts 
door, op de rand van het toneel, 

de liedjes te zingen zoals ‘cash’, 
‘Efficiënt’ en ‘Dag tot ziens’, terwijl 
hun klasgenootjes op het toneel 
dansen. Het is een hele happening 
en vooral heel enerverend voor de 
aanwezigen. De leerkrachten vin-
den het net zo spannend als de 
leerlingen en in de zaal wil ieder-
een alles goed volgen. 

Een prachtig einde van een be-
langrijke periode uit het leven van 
al die schoolverlaters. 

HEEScH - In de rij en vaak hand in hand arriveerden de kinderen van BS 
De toermalijn in etappes bij CC De Pas. Leerlingen van de vier groepen 
8 namen afscheid van de school om in het voortgezet onderwijs hun 
weg te vervolgen. Om alle kinderen aan de musical te laten deelnemen 
en alle kinderen van de voorstellingen te laten genieten, werden de 
voorstellingen gesplitst in een ochtend- een middag- en twee avond-
voorstellingen (voor ouders en familie).

ciska van Tilburg voorzitster van de 
volksdansgroep gaf het cadeau na-
mens de groep en spelde een lintje 
op. ook de dansers van afdeling 

Nistelrode hadden een feestelijk 
naambordje met ‘Henk 12,5‘ er op 
vermeld. 
Terwijl het eerste deuntje in de 

zaal weerklonk en de dansers hun 
beste beentje voor zetten ging er 
een schaal mini chocoladebolletjes 
rond met daarop een schildje met 
12,5. De mensen lieten het zich 
goed smaken. 
om de beurt presenteerden zich 
de groepen apart, en dan was er 
een dans voor iedereen. onder-
tussen zorgden serveersters dat de 
bewoners en gasten niets tekort 
kwamen. Aan het begin van de 

pauze werd een ‘Lang zal hij leven’ 
ingezet. De stemming zat er goed 
in. Henk liet de pauze niet lang 
duren. Voor het volksdansen was 
tenslotte iedereen gekomen.
om 16.00 uur was de tijd voorbij. 
De Volksdansleiding Henk Jonker 
van Nistelrode en Uden, en Diny 
v.d. Aa van Venhorst werden be-
dankt met een cadeaubon, en een 
laatste groepsfoto werd gemaakt 
door Frans van der Lee. 

De zaal werd weer in oude luister 
hersteld, en de dansers gingen op 
weg naar huis. Volgend jaar is het 
Venhorst die deze dag gaat verzor-
gen. Iedereen die de smaak te pak-
ken heeft kan op maandagochtend 
van 9.30 tot 11.15 uur meedansen 
in ‘De Wevershof’. 

In de maanden juli en augustus is 
het vakantie, de eerste maandag in 
september wordt weer gestart. 

Volksdansbal Nistelrode Venhorst en Uden

NISTELRoDE - In Gasterij ‘Laarstede’ was het een drukte van belang. 
Vrijwilligers brachten de bewoners naar de zaal en anderen hadden al 
een leuke plek bemachtigd om vooral niets te hoeven missen. tot grote 
verrassing van iedereen nam Jolanda van Groeningen vertegenwoor-
digster van ‘Rigom’ het woord. Henk Jonker werd in de bloemetjes ge-
zet omdat het 12,5 jaar geleden was dat hij in Nistelrode de volksdans-
groep ging leiden in opdracht van ‘Rigom’.

Nog niet zo lang geleden was het 
vanzelfsprekend: voor je naasten 
zorgen. Een extra portie meekoken 
voor je alleenstaande buurman, je 
ouders in huis nemen op hun oude 
dag, bij familie in huis gaan om 
voor het gezin te zorgen tijdens 
de ziekenhuisopname van moeder. 
Toen de welvaart toenam, kwam 
er meer georganiseerde en betaal-
de zorg. Nu maken we weer een 
omslag. Door de bezuinigingen is 
betaalde zorg niet meer vanzelf-
sprekend en zullen we meer een 
beroep op onze naasten moeten 
doen. Maar hoe doe je dat?!

Een consulent van MEE Noordoost 
Brabant, informeert u op 27 juni 
over de omslag van betaalde zorg 
naar naastenzorg en geeft u tips en 
advies over hoe u dit organiseert. 
En komen vragen aan bod zoals: 
Hoe ziet uw netwerk (uw familie, 
vrienden en bekenden) eruit? Wie 
kunt u om hulp vragen en hoe doet 
u dat? Wat kan MEE daarin voor 
u betekenen? Hoe zorgen we er 
samen voor dat hulp vragen weer 
mag? Hoe maken we het vanzelf-
sprekender om elkaar te helpen?
MEE ondersteunt mensen met een 
beperking om mee te doen in de 
samenleving. Dat doen we zonder 
verwijzing en gratis. Iedereen met 
een beperking kan bij MEE terecht. 
Dat kan een verstandelijke, licha-
melijke of zintuiglijke beperking 

zijn, een chronische ziekte, niet-
aangeboren hersenletsel of vorm 
van autisme. MEE is er ook voor 
hun naasten. MEE ondersteunt op 
het gebied van opvoeding & ont-
wikkeling, leren & werken, wonen 
& samenleven, wetgeving & geld-
zaken. Inwoners van gemeente 
Bernheze kunnen elke woensdag 
van 9.00 tot 11.00 uur terecht 
bij het inloopspreekuur van MEE 
Noordoost Brabant in het Wmo lo-
ket, De Misse 6 in Heesch. Maakt 
u liever een afspraak? Dat kan op 
werkdagen via telefoonnummer 
0413 33 47 33. Lees meer over 
MEE op www.mee-nob.nl. 

Ondersteuning bij leven met een 
beperking 
MEE ondersteunt mensen met 
een beperking en hun netwerk 
op alle levensgebieden en in alle 
levensfasen. Daardoor kunnen zij 
naar vermogen meedoen in de sa-
menleving. Wij zijn onafhankelijk 
en staan naast onze cliënten. Wij 
helpen hen hun eigen kracht te 
versterken en de mogelijkheden 
van hun netwerk te benutten. Dit 
vergroot de zelfredzaamheid en 
kwaliteit van bestaan. onze ken-
nis en ervaring zetten wij in om 
de samenleving beter in te richten 
voor mensen met een beperking. 
Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk.

Elkaar helpen? Natuurlijk!
Informatie-ochtend 27 juni Heesch

een prachtig einde 
van een belangrijke 
periode

Bernheze – Op woensdag 27 juni 2012 organiseert gemeente Bern-
heze samen met MEE Noordoost Brabant een informatie-ochtend over 
het organiseren van hulp vanuxit uw eigen netwerk. alle inwoners van 
gemeente Bernheze zijn welkom van 9.30 tot 11.00 uur in Cultureel 
Centrum de Pas, De Misse 4 in Heesch. U kunt zich vóór 26 juni aan-
melden via gemeente@bernheze.org ter attentie van het KlantContact-
Centrum (o.v.v. uw naam, woonplaats, telefoonnummer en het aantal 
personen) of bellen naar 0412 45 88 88. 
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Cursus ‘Leren? Gewoon doen!’ werpt z’n vruchten af
“Schrijven maakt me gelukkiger”

“Het kost Nederland jaarlijks zo’n 
537 miljoen euro dat mensen niet 
of minder goed kunnen lezen en 
schrijven, dat moeten we niet ac-
cepteren”, zegt Janssen-de Goede. 
Het probleem grijpt haar aan, niet 
alleen vanwege de maatschappelij-
ke kosten, maar meer nog door de 
verhalen van de cursisten. Gerrie 
is zo’n cursist: “Ik kreeg er steeds 
meer last van dat ik de woorden 
verkeerd schreef”, en dat belem-
merde haar enorm: “Ik durfde op 
een gegeven moment geen kaart-
jes meer te schrijven”.
Een andere cursist is Ron. Hij moest 
op les van zijn baas. “Hij ontdekte 
steeds dezelfde taalfout in mijn 
verslagen. In plaats van een kerst-
gratificatie kreeg ik een cursus”. 
Erg gemotiveerd was Ron tijdens 
zijn lessen op Roc De Leijgraaf in 
oss niet. “Na de eerste les dacht 
ik, ik ga nooit meer terug”, geeft 
Ron aan. Wat ook niet meehielp 
was dat er vaak een andere docent 
voor de klas stond. “We hebben 
behoefte aan iemand die we ver-
trouwen en hier in Heesch heb-
ben we met Mieke Hollander zo 
iemand”, aldus Ron. Hij zou niet 

graag zien dat zij verdwijnt. 
Projectleidster Marian Janssen-de 
Goede erkent ook het belang van 
een vaste docent voor de groep. 
“Het is al zo moeilijk om deze 
mensen te bereiken als ze dan ook 
nog eens afhaken, omdat ze steeds 
aan een nieuwe docent moeten 
wennen, dan ben je ze kwijt”, zegt 
ze. Ron is het volledig met haar 
eens:“Iedere leraar geeft weer op 
zijn eigen manier les en ondertus-
sen ben je meer met de verschil-
lende werkwijzen bezig dan met je 
eigen leren.”

Gerrie kon haar kinderen vroeger 
wel voorlezen “maar dan wel de 
makkelijke boekjes”. Huiswerk-
begeleiding was de taak van haar 
man. “Ik heb overigens gewoon 
een zorgopleiding op MBo-niveau 
gevolgd. Mensen met dyslexie zijn 
niet dom”, bezweert Gerrie. Die 
zich trouwens wel afvraagt: “Hoe 
heb ik ooit mijn diploma’s kunnen 
halen…”

“Lezen is voor mij nooit een pro-
bleem geweest”, geeft Ron aan. 
Hij moest vooral leren schrijven. 

“Twaalf jaar heb ik dat binnen mijn 
werk weten te omzeilen”, vertelt 
Ron. “Ik liet collega’s rapporta-
ges maken en zette daar dan mijn 
handtekening onder”. Ron kwam 
daar zo lang mee weg omdat hij op 
zo’n moment de praktische zaken 
van het werk deed. Nu is Ron blij 
dat hij zelf een verslag kan maken. 
“De eerste keer brak het zweet me 

uit. Ik zat te zwoegen en had het 
idee dat ik wel een dag bezig was, 
toch had ik pas tien regels geschre-
ven”, weet Ron zich te herinneren. 

Hij vervolgt: “Maar ik ben blij dat 
ik het nu kan. Ik voel me er echt 
gelukkiger door”. 

door Jolwin Dobbelsteen

HEEScH – De cursisten van het project ‘Leren? Gewoon doen!’ zijn enthousiast. Ze merken in het dagelijkse 
leven het resultaat. De krant kan gelezen worden en op de werkplek kunnen ze beter meedoen. Het project 
‘Leren, Gewoon doen!’ is gericht op mensen met een lees- en schrijfachterstand. In Bernheze hebben 2850 
volwassenen daar problemen mee. tweederde van hen heeft een Nederlandse achtergrond. “Bernheze neemt 
het probleem gelukkig serieus”, verzucht projectleidster Marian Janssen-de Goede. “Voor dit en volgend 
jaar hebben we veertig duizend euro beschikbaar”, vertelt onderwijswethouder Rein van Moorselaar.

Leren?Leren?Gewoon doen!

De lees-, schrijf- of rekencursus wordt in de Bibliotheek in Heesch 
gegeven en is gratis. De cursus is bedoeld voor inwoners van 
Bernheze. Aanmelden kan via lerengewoondoen@leijgraaf.nl 
of 06-461 388 54. 

Juffrouw tineke en Anneke nemen afscheid van Het Palet

Juffrouw Tineke zit in totaal al 41 
jaar in het onderwijs en juffrouw 
Anneke 40 jaar. De dames zijn 
het er unaniem over eens: de tijd 

waarmee onderwijsvernieuwingen 
binnenvliegen is te snel: “De ene 
verandering is nauwelijks geïm-
plementeerd of de andere is er al. 

Bijvoorbeeld: Met de 1-zorgroute 
wordt op groeps-, school- en bo-
venschools niveau het onderwijs 
passend gemaakt aan de onder-

wijsbehoeften van alle leerlingen. 

De kern van de 1-zorgroute is de 
cyclus van handelingsgericht wer-
ken met groepsplannen. Hierin is 
pro-actief handelen het uitgangs-
punt. We zijn hiermee vorig jaar 
begonnen en nu staan er al weer 
vernieuwingen voor de deur. op 

zich zijn het positieve veranderin-
gen, maar je krijgt nauwelijks tijd 
om ze je eigen te maken en dat 
laatste is wel belangrijk voor je ei-
gen gevoel. Elke leerkracht geeft 
op een eigen wijze les binnen de 
zorgstructuur en onderwijscultuur 
die de school uitstraalt. En het kost 
tijd om nieuwe dingen om te bui-
gen naar hoe je zelf voor de klas 
staat.” 

Wat gaan ze missen?
Tineke is de laatste jaren intern 
begeleider: “Ik zal zeker de 1 op 

1 gesprekken gaan missen met 
de collega’s over hun kinderen en 
over de groepsorganisatie. Na 41 
jaar onderwijs zou je misschien 
denken: het is wel goed geweest, 
maar nóg vind ik het moeilijk om te 
gaan. Anderzijds kijk ik er ook naar 
uit om, hopelijk in goede gezond-
heid, te kunnen gaan genieten van 
een leven na het onderwijs.” 

Anneke geeft aan, omdat zij fysiek 
voor de klas staat, dat ze het con-
tact met de kinderen zal gaan mis-
sen: “Groep 5 is een leuke groep. 
Kinderen hebben een brede inte-
resse en ze praten en denken graag 
mee over alles. Ze zijn nieuwsgierig 
en verfrissend.” op 28 juni neemt 
de school afscheid van de dames 
met een feestelijke theaterdag.

HEESWIJK-DINTHER - tineke van Schijndel staat al 33 jaar op dezelfde school. Ze vindt het lastig om het 
oude vertrouwde los te laten. anneke van Beusekom staat sinds 4 jaar op Het Palet, maar voelt zich er als 
een vis in het water. Ook zij zal haar collega’s en de kinderen gaan missen. Beide dames hebben gekozen om 
gebruik te gaan maken van het keuzepensioen en van de nieuwe vrije tijd te gaan genieten.

Juffrouw Tineke en Anneke temidden van ‘hun’ leerlingen Tekst en foto: Hieke Stek

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

 Zoete Watermeloen € 0.99
per stuk

Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur,  
vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Alle 
interieurartikelen

 20% korting
(uitgezonderd planten, 

potterie, beelden en stenen)

samen ruim 
tachtig jaar in het 
onderwijs

Elkaar helpen? Natuurlijk!
Informatie-ochtend 27 juni Heesch
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ZORG EN HULP

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

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

BERNHEZE
aanZet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

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

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

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

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

Nog even...
Gratis zonnebril op sterkte bij aanschaf 
van een nieuw montuur met glazen*

Ons nieuwe adres:

‘ t  Dorp 31 -  5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l 

Nog 1 
week!

Gratis parkeren
voor de deur

P

De laatste week van de verhuisactie is ingegaan. Dat 

betekent dat u nog heel even een gratis zonnebril op 

sterkte ontvangt bij aankoop van een nieuw montuur 

met glazen*. Dat betekent een flinke besparing. U zult 

overigens beslist slagen bij uw keuze, want onze  

collectie exclusieve merken is flink uitgebreid. Ook 

hebben we nu drie oogmeetruimtes. Met de nieuwe 

oogmeet- en slijpapparatuur bent u verzekerd van de 

allerbeste oogzorg. Doe uzelf een plezier en kom dus 

snel!

*Actie geldig t/m 30 juni 2012. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Profiteer nog snel van onze zonnebrillenactie: 

Gratis zonnebrillen
op sterkte!

Vakantie Ziekenvereniging Horizon Heesch
HEEScH - Ook dit jaar weer or-
ganiseerde ziekenvereniging ‘Ho-
rizon Heesch’ van 4 tot en met 8 
juni een midweekvakantie op het 
prachtige landgoed ‘De Biestheu-
vel’ in Hoogeloon.

Door de 24 deelnemers werd er 
naast het deelnemen aan aller-
lei activiteiten ook een bezoek 
gebracht aan het streekmuseum 
‘De Acht Zaligheden’ in Eersel. 
ondanks het soms regenachtige 
weer kon er toch nog wandelend 
genoten worden van het prachtige 
landgoed. Dankzij de uit Heesch 

overgekomen vrijwilligers konden 
enkele minder mobiele leden uit 
de doelgroep van ‘Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch’ ter plekke 
kennismaken met de duo- en rol-
stoelfiets. Deze fijne week werd 
sfeervol afgesloten door de Hee-
sche band ‘Bekant Vur Niks’. Het 
gebruikelijke bezoek van wethou-
der Ad Donkers maakte het geheel 
compleet. 

Alle deelnemers kregen een blij-
vende herinnering mee naar huis 
in de vorm van een mooie groeps-
foto.
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

Vakman
Mijn vader is een echte vakman. Een specialist met stenen in zijn 
werkzame leven, maar in zijn spaarzame vrije tijd draaide hij ook voor 
andere technische klussen zijn hand niet om. Met grote ogen bekeek 
ik hoe makkelijk het leek om even een schuttinkje neer te zetten. ‘Fijn’, 
dacht ik. Gelukkig hoef ik nu niet elke keer die bal bij de buren op te 
pikken als ik weer eens te hoog heb gemikt.

Toen ik groter was, mocht ik ook wel eens meehelpen aan weer 
een klus in of rondom het huis of dat van de buren. Ik kreeg de 
verantwoordelijkheid over het belangrijke aangeef-gedeelte van de 
klus. Dat wil zeggen dat ik het juiste gereedschap uit de ‘graasie’ moest 
halen als daarom gevraagd werd. Ik durf het nu wel toe te geven dat 
ik vaak echt urenlang verdwaasd in die schuur heb rondgelopen wat 
die vakmensen nu eigenlijk bedoelden met hun bestelling. Zoveel 
gereedschap en geen idee wat je er mee kon doen…. Een kind in een 
vieze, te grote snoepwinkel, dat idee.

Toen ik nog wat groter werd, mocht ik het sjouwwerk voor mijn 
rekening nemen. Met polsjes en bovenarmen als luciferhoutjes mocht 
ik blij zijn dat mijn kruiwagen vol specie twee centimeter van de grond 
kwam. Als ik dan ook aanstalten maakte om te gaan lopen, trilden 
mijn handen van de (in)spanning. Gelukkig werd ik aangemoedigd 
door de rustige vakmensen die ik bevoorraadde met termen als: ‘Wat 
denkte er van, we moete dur!

Ik ben dan ook niet verder gekomen dan het aangeef- en sjouwwerk. 
Ik had vrij snel door dat ik me beter kon specialiseren in het 
begeleiden van de klus dan de uitvoering ervan. Waar ik vroeger 
enorm baalde dat ik niet meekon in het technische niveau van ons pap 
en zijn bouwkornuiten, ben ik er nu wel aan gewend. 

Zodra ik zonder problemen, en in overeenstemming met de tekening 
(!!), een kast van IKEA in elkaar kan zetten, zal ik het ons pap meteen 
vol trots laten zien. Hopelijk ben ik zijn ogen dan op mijn niveau een 
echte vakman. 

Column
de bliekers

Wij laten zien wat u hoort
Op donderdag 28 juni van 10:00 tot 16:00 uur organiseert 

Van Schijndel Hoortechniek een gehoorinformatiedag

Van Schijndel Hoortechniek praktijktest levert het bewijs “De deelnemers 
aan onze praktijktest krijgen de exclusieve mogelijkheid om de nieuw-
ste hoortechniek van Beltone  geheel vrijblijvend uit te proberen. Thuis,  
onderweg, in de vrije natuur of bij een concert, u krijgt alle tijd om van de 
vele functionaliteiten te genieten. Voor deze praktijktest zoeken we ervaren 
hoortoesteldragers alsmede mensen die twijfelen over hun gehoor. De  pro-
ductspecialist van Beltone assisteert onze gediplomeerde audiciens

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Vierde lustrum Charity Cup 
Een mooi initiatief in een mooie omgeving

Toen Ties Exters (helaas op 5 juni 
van dit jaar overleden) in 1992 bij 
de golfbaan het idee opperde om 
een golfwedstrijd te organiseren 
met als doel de Stichting Vrien-
den van de Fanfare van Nistelrode 
te ondersteunen viel dat in goede 
aarde. Er werden plannen gemaakt 
en contact gezocht met Karel van 
Eerd (eigenaar van company club 
de Hooge Vorssel). Dankzij zijn gul-
le aanbod om de golfbaan ter be-
schikking te stellen was in 1993 de 
charity cup Nistelrode een feit en 
het fonds om de gelden te beheren 
opgericht.

Relatiebeheer
De golfclub is exclusief voor bedrij-
ven. Uitnodigingen voor de charity 
cup zijn op relatieniveau. Het is 
voor bedrijven een eer om uitge-
nodigd te worden voor de jaarlijkse 
golfwedstrijd van de charity cup 
Nistelrode. 
Niet alleen omdat het deelnemers-
veld bestaat uit vertegenwoordi-
gers van gerenommeerde bedrij-
ven, maar ook omdat golfbaan De 
Hooge Vorssel bekend staat om zijn 
uitstekend onderhouden 9 holes, 
de prachtige ligging en het goede 
gastheerschap. Er wordt natuurlijk 
gestreden om de wisseltrofee, maar 
er is tijdens de dag volop gelegen-
heid om te netwerken en te genie-
ten. 

De organisaties in Nistelrode, waar-
onder: Heemkundekring ‘Nistel-
vorst’, Fanfare ‘St. Lambertus’, 
Dancing Kids, Scouting Mira ceti, 
Dienstencentrum Laarstede en vele 
anderen, zijn heel blij met dit initi-
atief. Zo zijn onder andere kleding 
en geluidsinstallatie van de Dancing 
Kids gedoneerd, de kerststal voor 
Laarstede en muziekinstrumenten 
voor fanfare St. Lambertus. Voor-
waarde is wel dat de verenigingen 
of charitatieve instellingen zelf in 
de loop van het jaar een aanvraag 
indienen voor ondersteuning. Het 
bestuur van de charity cup bepaalt 
aan de hand van de beschikbare 
fondsen en de urgentie van de aan-
vragen waar zij steun verleent.

Muzikale bijdrage
Dit jaar zal voor de 20e keer de 
charity cup georganiseerd worden. 
Daarom zal er een extra feestelijk 
accent aan de dag gegeven wor-
den. Hans Schrijvers, Rob Trügg, 
Jurgen van der Heijden en Jeroen 
de Vries hebben Fanfare St. Lam-
bertus’, Gilde Sint Antonius Abt 
- Sint catharina en oud-leerlingen 
van het muziekconservatorium van 
Tilburg benaderd voor een bijdrage 

op die dag. Het weer is al 20 jaar 
een betrouwbare bondgenoot, dus 
ook daar heeft de organisatie alle 
vertrouwen in. En wat nog het al-
lerbelangrijkste is: het deelnemers-
veld is al goed gevuld. 

toeschouwers
De toegang van het terras van de 
Hooge Vorssel ligt heel dicht bij 
de laatste hole. Als u nieuwsgie-
rig bent naar de prestaties van de 
teams en u houdt van een mooie 
omgeving, ga dan eens een drankje 
drinken op het terras van de golf-
baan in Nistelrode. Misschien wordt 
u getrakteerd op een stukje muziek 
of een mooie vendelgroet. 

NISTELRoDE - Op 20 september organiseert Charity Cup Nistelrode 
haar 20e golfwedstrijd voor bedrijven. Leuk natuurlijk, maar nog leuker 
is dat de inzet is om met dit evenement geld bijeen te brengen voor 
steun aan culturele en charitatieve initiatieven in Nistelrode.

Wilt u een donatieverzoek indienen voor een project van 
uw vereniging of organisatie, kijk dan even op 
www.charitycupnistelrode.nl voor de instructies.

Aan de hand van een aantal vra-
gen  werd het nieuwe artistieke 
team bekendgemaakt. Gabri Wijn-
akker is de nieuwe artistieke leider 
van SToP! Theateropleiding en 
heeft veel ervaring in het regisseren 
van Jeugdtheater zoals in Beunin-
gen en in Sint Michielsgestel. Ver-
der heeft  hij een aantal jaren de 

presentatie verzorgd bij Kinderen 
voor Kinderen en heeft hij zijn ei-
gen bedrijf GLiMM Theatermakers. 
Ilvy Schippers  deed zelf bijna drie 
jaar geleden auditie voor  His the 
cool musical en dit zangtalent uit 
Vinkel heeft ook al een behoorlijke 
stageperiode bij de musical Leef! en 
Van de Leg achter de rug. Zij gaat 

de zanglessen verzorgen en onder-
steuning bij de ToP-Klas. Kitty Sak-
kers is al jaren een betrokken ouder. 
Haar passie ligt in het theater en 
met name het werken met jonge 
kinderen bieden haar nieuwe kan-
sen om zowel de styling als de les-
sen van het kleutertheater mee op 
te pakken. Een zang- en danstalent 

Presentatie nieuw creatief team

heesch – Op woensdag 13 juni was de presentatie van het nieuwe creatieve team van StOP! theateroplei-
ding & theaterproducties in CC de Pas in Heesch. 

Foto: Ad Ploegmakers

met al een behoorlijke musicalcar-
riere op haar cV is Sharon Witsiers 
uit oss. Zij  speelde in 2008 de rol 
van Annie in de Musical en volgt nu 
een opleiding aan de Willem Nijholt 
Musical Academie. Zij zal ook zeer 
regelmatig te zien zijn met haar ei-
gen optredens en  uitvoeringen in 
samenwerking met SToP! Theater-
producties. De kinderen en ouders 
konden woensdagavond kennis-
maken maar ook zelf optreden met 
o.a. nummers uit Annie zoals Mor-
gen en  Het is een zwaar bestaan 
en Aylinn Verhoeven en Esmay 
Marinussen zongen het nummer  

‘Ik draag vandaag een pak’ even-
eens uit de musical Annie.  Het 
openingslied werd gezongen door 
Tessa van Esch. 
SToP! Theateropleiding & Theater-
producties verzorgt naast Kleuter- 
en Jeugdtheater ook workshops, 
zanglessen maar ook compleet 
verzorgde speldagen en activiteiten 
voor o.a. groep 8 in samenwerking 
met GLiMM Theatermakers. 

Voor meer informatie en inschrij-
ven voor het nieuwe seizoen www.
stoptheater.nl of telefonisch bij Elly 
Bens, 06 - 22 11 45 43.



Vanaf heden is er naast onze à la carte kaart 
een 3-gangen keuzemenu. 

Brasserie ’t oude Raadhuis is tijdens de kermis 
alle dagen geopend. Zo ook op maandag 25 juni 
vanaf 16:00 uur.
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op weg naar het eerste lustrum
Actie’s bij Brasserie ’t Oude Raadhuis

3-gangen keuzemenu
Vanaf heden is er naast onze à la 
carte kaart een 3-gangen keuze-
menu. U kunt dan als gast kiezen 
uit diverse voor- hoofd- en nage-
rechten voor slechts € 23,50 per 
persoon. 
Het 3-gangen keuzemenu kunt 
u vinden op www.ouderaadhuis-
heesch.nl

Ter introductie in de maand juni 
voor € 18,50 per persoon.

Gezellig terras!
onlangs hebben wij ons terras op-
nieuw ingericht. Aan de voorzijde 
hebben we het wat uitgebreid, zo-
dat u kunt genieten van een kopje 
koffie met iets lekkers, een heer-
lijke lunch of diner. Dit alles met 

uitzicht op het centrum. Aan de 
achterzijde is ons terras ingericht 
met vernieuwde grotere tafels en 
een prachtige loungeset. 
Brasserie ’t oude Raadhuis heeft 
speciaal voor op het terras een 
nieuwe bierkaart ontwikkeld. 

op deze bierkaart staan maar liefst 
121 verschillende soorten bieren. 

Leer ons kennen
Blijf op de hoogte van al het nieuws van Brasserie ’t oude Raadhuis 
door ons te volgen op: www.ouderaadhuisheesch.nl,
www.facebook.com/ouderaadhuis en 
www.twitter.com/ouderaadhuis.
Reserveren kan op 0412-473079 of via de website.

HEEScH - Graag nodigen wij u uit! Brasserie ’t oude Raadhuis bestaat in november 5 jaar en daarom werken 
we naar een feestje toe. Hieronder treft u enige informatie aan over onze brasserie, die gevestigd is in het 
mooiste pand van Heesch namelijk ’t oude Raadhuis. Kom en beleef het zelf.

NIcKy’S PRIDE trapt zaterdag-
avond af en bestaat uit zes enthou-
siaste muzikanten. Ze hebben een 
uitgebreide setlijst met nummers 
uit de top 40, pop, rock, disco, de 
nodige feestnummers en romanti-
sche ballads.
Een dag later is het de beurt aan 
twee talentvolle bands. Voor Syn-
dicate begon het allemaal bij de 

c1000 in Heesch tussen de pan-
nenkoeken en de paprika’s. Inmid-
dels heeft Syndicate bewezen dat 
ze muziek kunnen maken. 
oUTLINE is een jong bandje uit 
Heesch en omgeving dat op ker-
miszondag nummers laat horen die 
variëren van Katy Perry tot Pearl 
Jam, wat voor een leuke afwisse-
ling zorgt. 

De maandagavond van de kermis 
is ingeruimd voor het ToRKEST. 
Deze band heeft een eindeloos re-
pertoire gecombineerd met show 
en humor. Torkest weet bij elke ge-
legenheid de juiste toon en sfeer te 
treffen. De band is van vele mark-
ten thuis. Actueel repertoire, gou-
we ouwe, gezellige meezingers, 
rock, disco, feest en easy listening.

Heesche kermis met veel muziek

HEEScH - Zaterdag 23 juni barst de Heesche kermis los met veel vertier voor jong en oud. Naast de nodige 
kermisattracties veel muziek in een tent op de Misse.

Braderie tijdens de kermis

Er zijn kramen met kinder-, da-
mes-, heren- en onderkleding.
Verder zijn er ook lederwaren, tele-
foonaccesoires, zonnebrillen, hob-
bymaterialen, speelgoed, rage din-
gen, dierenbenodigdheden  enz.
Zoals u ziet te veel om op te noe-
men en zal het voor u zeker de 
moeite waard zijn om er een kijkje 
te komen nemen.
Tijdens deze avond zullen er korte 
opvoeringen zijn ter promotie van  
jeugdgezelschap SToP!.

ook is er een groot terras op het 
kermis terrein dat samen wordt 
verzorgd door de plaatselijke ho-
reca. Daar kunt u na of tijdens de 
braderie nog gezellig een drankje 
nuttigen en de kermis-aktie’s vol-
gen. De braderie is geopend van 
16.00-21.30 uur en is natuurlijk 
gratis toegankelijk. Info over de 
braderie via restaurant De Waard 
0412-451755 of bij conny 06-
22375905

HEEScH - Maandag 25 juni is het  weer zover. Er zal in het centrum van 
Heesch van alles te doen en te beleven zijn rondom de kermis. Er zal 
een groot aantal standhouders komen om hun waren aan de man pro-
beren te brengen en ieder zal dit op zijn of haar manier doen. Het aantal 
standhouders zal groot zijn en met een flink assortiment aan artikelen, 
zodat er voor elk wat wils is; en voor jong tot oud. 

Heerlijk genieten in het zonnetje 
van o.a. een Brugse Zot, Wieckse 
witte of een heerlijk rosé biertje. 
Laat de zomer maar komen.

High tea
Gezellig theeleuten met vrienden 
en vriendinnen. Geniet van heer-
lijke hapjes tijdens een 5-gangen 
high tea in onze brasserie. Voor 
onze high tea betaalt u € 19,50 per 

persoon en is te reserveren vanaf 
14.00 uur (niet op zondag)

Kermis Heesch
Van zaterdag 23 juni t/m dinsdag 
26 juni staat Heesch weer in het 
teken van de kermis.
Brasserie ’t oude Raadhuis is tijdens 
de kermis alle dagen geopend; zo 
ook op maandag 25 juni vanaf 
16:00 uur.

Foto: Ad Ploegmakers
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Als kind had Theo zijn eigen tuin-
tje waar soms eendjes zaten, een 
hond of konijnen. Die hang naar 
de natuur is later ingewisseld voor 
een baan bij de IBN; ook in de na-
tuur. Daar werkt hij met mensen 
met een beperking en leert ze 
plantsoenen onderhouden. Mooi 
werk, vindt hij. Maar in 1998 be-
gon het te kriebelen en wilde 
hij weer een stukje natuur voor 
zichzelf en zijn gezin. Betsie, zijn 
vrouw, kon zich daar helemaal in 
vinden en vroeg links en rechts of 
mensen een stuk grond te koop 
wisten. En – eindelijk – bij de koop 
van een kerstboom was het raak. 
Het stuk onland werd gekocht en 
braak opgeleverd. 

om de grond goed te bewerken, 
conform de richtlijnen voor het 
buitengebied, heeft Theo in 1999 

het Brabants Landschap om raad 
gevraagd. Zij hebben een tekening 
gemaakt en de beplanting beschik-
baar gesteld die hier thuis hoort. En 
zo werd de tuin een stukje natuur-
versterking in Heesch . De variëteit 
aan beplanting groeit nog steeds 
dankzij mensen met een overschot 
aan planten, maar alleen wat thuis 
hoort in Brabant vindt een plekje in 
de tuin. ook de variëteit aan men-
sen wat komt genieten in de tuin 
groeit. Zo is er ook een groepje 
tuinmannen van mensen met een 
beperking die onder begeleiding 
van Theo werken in de tuin, het 
Mariakapelletje verzorgen en tot 
rust komen. 

Een van die mensen is Roy van de 
Akker. Hij komt uit Heesch maar 
woont nu onder begeleiding in 
oss. In het huis waar hij woont 

doet hij zijn taken in de huishou-
ding, en bij de Inloop werkt hij in 
de productie. Allemaal leuk, maar 
het leukste is buiten zijn. op on-
land komt hij tot rust. Soms steekt 
een stagiaire vanuit het vrijwil-
ligerssteunpunt een handje toe in 
het kader van een maatschappe-
lijke stage. op vrijdag en zaterdag 
is het op onland vaak een zoete 
inval. De een helpt in de tuin, de 
ander maakt soep, koffie of thee. 
Het kan allemaal. Er is een insec-
tenmuur, vleermuizenkast, een-
denkooi en een vogelbroedplaats 
in een stapel snoeihout. 

ook Betsie laat zich niet onbetuigd! 
Zij organiseert op onland aan de 
Schrikkelvenstraat ervaringsdagen 
voor djembe, klankschalen, voetre-
flex, etc. Samen met Groei & Bloei 
is er deelgenomen aan de open 
tuinen dag, de IVN heeft er een 
nachtvlinderwandeling georgani-
seerd en zo kunnen we doorgaan. 
De familie Gevers vindt het plezier 
van buiten zijn in de weekends 
belangrijk, samen met de mensen 
met een beperking en vrijwilligers. 
Voor meer informatie kunt u mai-
len: info@zorgtuinonland.nl

HEEScH - onland betekent zoveel als een waardeloos stuk 
grond. Maar niet voor Theo Gevers, zijn vrouw en een aantal 
mensen om hen heen. Het stuk grond dat vroeger de buurt 
‘op de hei’ werd genoemd komt in geen enkel historisch 
boek voor en werd later ontgonnen en benut voor maisteelt. 
Het is nu een tuin met mogelijkheden voor een diversiteit 
van mensen en activiteiten.

Theo en Roy beleven veel plezier in de tuin Foto: Ad Ploegmakers

Zorgtuin onland
Land zonder waarde, maar met mogelijkheden

Hoofdprijs in ontvangst genomen
HEESWIJK-DINTHER - tijdens de 
27e Dorpszeskamp HDL op 27 
mei is de hoofdprijs van de loterij 
gewonnen door Elrie van de Geijn 
uit Heeswijk-Dinther. 

Afgelopen week heeft Elrie bij 
Bike-Totaal Victor van Esch de 
hoofdprijs, een prachtige nieuwe 
fiets, in ontvangst genomen.  De 
organisatie van Dorpszeskamp 
HDL feliciteert haar van harte met 
deze prijs en bedankt Victor van 
Esch voor het beschikbaar stellen 
van de prijs. 

Column
onno

Onno Truschel is zelfstandig adviseur op gebied van 
ruimtelijke ordening en eigenaar van RO Connect in Heesch.

RUImteLIJke oRDenInG
“Wat doe jij nou eigenlijk precies voor werk?” Ja, zeg ik dan, ik ben 
adviseur op het gebied van de ruimtelijke ordening. “Oh”, is vaak 
de reactie, “en wie adviseer je dan?” Nou zeg ik dan, dat kunnen 
particulieren zijn, maar ook bedrijven, winkels, ondernemers; 
eigenlijk iedereen die op de een of andere manier te maken krijgt met 
ruimtelijke ordening. “Ja ja, en wie krijgt daar dan mee te maken?” 
”En wat is dat eigenlijk ‘ruimtelijke ordening’?”...
Zomaar een weergave van een gesprekje, zoals ik dat regelmatig voer.
Maar wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is klein, de ruimte is schaars (zeker op sommige plekken), 
de bevolkingsdichtheid is hoog en de wensen zijn talrijk en divers.
Om ons land leefbaar te houden zijn er dus keuzes nodig. Waar 
bouwen we woningen? Waar laten we bedrijven zich vestigen? Waar 
mogen agrarische bedrijven uitbreiden? Waar geven we natuur de 
ruimte?
De keuzes die gemaakt worden gaan over het nu, maar ook over de 
toekomst: de keuzes van nu bepalen immers de ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren, natuur, leven... alles en iedereen heeft 
ruimte nodig. Maar er kan niet voor alles op dezelfde plek plaats 
zijn. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Dit vraagt dus om 
ordening van de ruimte. Een proces waar regels en wetten een rol 
spelen, maar ook belangen en emoties.

Ruimtelijke ordening is dus dichterbij dan u denkt. U wilt misschien 
juist op die ene plek een woning bouwen, of vindt misschien dat die 
woning die een ander wilt bouwen juist niet op die ene plek moet 
komen omdat het uw vrije uitzicht belemmert. Of u wilt een bedrijfje 
beginnen terwijl op die plek eigenlijk alleen gewoond mag worden. 
Dit zijn zomaar wat voorbeelden, maar er zijn er veel meer. 

De komende periode zal ik aan diverse onderwerpen aandacht 
besteden.

onno@roconnect.nl

ONTMOETING 2VOOR1
ELKE DINSDAG EN WOENSDAG

2E PERSOON GRATIS*

Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu

t.w.v.  € 18,95 cadeau

ONBEPERKT TAPAS ETEN
OP DONDERDAG T/M ZONDAG 

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

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

Naast onze gewone kaart kunt u nu ook

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

ACTIE

aLLes heeFt ruimte nodig, maar er 
kan nieT voor alles PlaaTs Zij n...
dit vraagt om ordening van de ruimte

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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H e e s c h
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mooi & in bedrijf

in bedrijf
Rainbow Centre is meer dan een bowling

Het bedrijf bestaat uit verschil-
lende ruimtes, het luxe bow-
lingcentrum met 6 banen ligt 
aan het café. Boven zijn 2 zalen 
waar vergaderingen en fees-
ten/partijen gehouden kunnen 
worden. Dan is er aan de voor-
zijde van het pand nog ’t Eet-
huys en de ijssalon waar u kunt 
genieten van heerlijke gerech-
ten en ijsjes.
De vooruitstrevende eigenaar 
houdt de zaak up-to-date en 
zijn interesse in de nieuwste 
snufjes zorgt ervoor dat hij 
steeds actueel is met de nieuwe 
trends op het gebied van mo-
gelijkheden voor een bowling-
baan.
Bowlen is natuurlijk altijd leuk, 
voor jong en oud. Een muziek-
je op de achtergrond en lek-
ker een balletje laten rollen. U 
hoeft geen ervaring met bow-
ling te hebben om hier uw slag 
te slaan. oefening baart kunst 

en alles wat u niet weet leggen zij 
u uit. Ideaal om uw bedrijfsuitje, 
familiefeest of vriendenavond tot 
een succes te maken.

“Voor uw kinderfeestjes hebben 
wij alles al geregeld, u hoeft al-
leen maar met het jonge grut te 
komen. Na een gezellig feest kunt 
u ze moe en voldaan naar huis 
brengen. 
Vraag bij ons naar de mogelijkhe-
den of ga naar www.rainbowcen-
tre.nl”.

NISTELRoDE - In 1979 is is het bowlingcentrum geopend door Wim van Loon, de vader van de huidige 
eigenaar Johnny van Loon. Johnny werkte al jaren mee en heeft het stokje uiteindelijk overgenomen. In 
1993 kreeg het bowlingcentrum een make-over en vanaf toen heet het Rainbow Centre. 

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

Professionals 
met grote 

betrokkenheid...

* Herstofferen meubels en kussens voor 
  uw caravan, camper of boot    
       * Ruime keuze aan meubelstofstalen
                  * Repareren van klassieke kleden

Speciale kortingen in mei en juni 
op alle raamhorren

Tapijten, vitrage, vinyl, overgordijnen, laminaat, luxaflex, 
kokos/sisal, velux gordijnen, rolgordijnen, rolhorren, 

vouwgordijnen en traplopers
Gratis meten & offertes

www.festontapijtenheesch.nl 
Broekhoek 52 -5384 vr Heesch - Tel: (0412) 4513 94

Al meer dan 25 jaar ervaring 
Voor een goed, eerlijk advies en de juiste service! 

Complete WoninginriChting

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

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

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

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

Openingstijden
maandag: 13.30 – 0.00 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 13.30 – 0.00 uur
donderdag: 13.30 – 0.00 uur
vrijdag: 13.30 – 02.00 uur
zaterdag 13.30 – 02.00 uur
zondag 13.30 – 0.00 uur

Speciale kortingen t/m eind juni 
op alle raamhorren

midden in het 
centrum genieten 
op het terras
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Beauté Totale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

Reserveer nu 
uw eerste OPI COLLORGEL 

treatment en ontvang een OPI Topcoat 
geheel GRATIS t.w.v € 14.95

uw eerste OPI COLLORGEL 
treatment en ontvang een 

COLOFON

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

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

• Beauté totale didi
• Van der heijden
 dakkappellen
• Feston tapijten heesch
• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
• V.o.F. van Berloo

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

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

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

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

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

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

MEUBEL & AMBACHT

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

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

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

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en  
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

KERNEN

De toekomst

De inwoners van Bernheze die de moeite 
hebben genomen om de enquête over de 
herindeling in te vullen hebben op het 
eerste gezicht duidelijke taal gesproken. 
De herindeling kan op weinig steun 
rekenen. Er blijken twee belangrijke 
redenen voor dat gebrek aan draagvlak 
te zijn. In de eerste plaats denken de 

Bernhezers dat ze op termijn duurder uit zijn, en in de tweede plaats 
geven veel mensen aan dat ze niks met Maasdonk hebben. Het past 
mij niet de bewoners aan te spreken op hun keuze. En het past mij 
nog minder om de gemeenteraad aan te spreken als die vervolgens de 
uitkomst vertaalt in het stopzetten van het herindelingsproces. Maar 
een ding is zeker: na ieder besluit klopt de toekomst onverbiddelijk 
aan de deur. De vraag hoe die toekomst eruit gaat zien zonder 
herindeling met Maasdonk laat zich niet eenvoudig raden. Het zou 
zo maar kunnen dat Maasdonk nog een keer vriendelijk zwaait naar 
Bernheze en dan de kant van Oss en Den Bosch op marcheert. In dat 
geval gaat er iets gebeuren wat alle tegenstanders van de herindeling 
nooit hebben gewild: het industrieterrein Heesch-West wordt 
door Den Bosch tot grote bloei gebracht. Er komen zogenaamde 
categorie V bedrijven, wat staat voor een zware milieulast. En omdat 
in Nederland de wind meestal uit Noord-west waait weet je wie de 
lasten ervaart. Staat daarmee de toekomst in een kwade reuk? 

Column

jan boelhouwer

Foto: Wim Roefs

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank. Een bank met ideeën.

Maak kans op een half jaar lang 50 euro extra per
maand!

Samen sparen met uw bank
Met uw spaargeld heeft u een doel voor ogen. Rabobank Bernheze Maasland wil u ondersteunen om

uw spaardoelen te bereiken. Spaar nu minimaal 500 euro op een spaarrekening bij Rabobank Bernheze

Maasland en maak kans op een half jaar lang 50 euro spaargeld per maand! Vul het actieformulier in op

www.rabobank.nl/bernhezemaasland door te klikken op de actiebanner. Meedoen aan de actie kan

nog tot 1 augustus 2012.

Het stemadvies van de SP-Bern-
heze werd massaal opgevolgd. 
De conclusie is nu duidelijk. Geen 
draagvlak onder de bevolking. Dus 
geen samenvoeging. Een grote 
onzekerheid voor de toekomst is 
weggenomen. Alle vormen van 
samenwerking moeten we blijven 
onderzoeken. Dat heeft de SP ook 
steeds bepleit. Met name het AS-
50 verband is van groot belang in 
deze.

Draagvlak ontbreekt
Het draagvlak voor een samen-
voeging van Bernheze met Maas-
donk ontbreekt. De inwoners kie-

zen voor een overduidelijk “NEE”. 
De SP-Bernheze had dit in de SP-
herindelingkrant ook als stemad-
vies gegeven. Een stemadvies dat 
gebaseerd was op de begrotingen 
2012 van Bernheze en Maas-
donk, de financiële cijfers van de 
afgelopen jaren en het financieel 
onderzoek van de provincie. Een 
solide basis voor de conclusie van 
de SP. Niet zomaar over een nacht 
ijs gaan. De SP wilde meer feiten 
dan alleen de uitdrukking: ‘mooie 
groene gemeente’ als basis. De in-
woners van Bernheze hadden de-
zelfde realiteitszin. Dat doet de SP 
goed.

SP: Draagvlak samenvoeging 
met Maasdonk ontbreekt

Raadsfractie SP: Cor van Erp, Theo van der Heijden en Toon van Vugt

Bernheze – De uitslag van de enquête over de samenvoeging met 
Maasdonk was overduidelijk. Ruim 2/3 deel (64%) van de inwoners 
van Bernheze zegt: “NEE”. 

Koffie-informatiemiddag
Bijeenkomst op uitnodiging van de Gemeente en de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk

Geen kaartjes meer kopen, maar 
wel de oV chipkaart steeds bij je 
hebben en ervoor zorgen dat er 
voldoende op staat.
Met de oV chipkaart inchecken en 
uitchecken. Vooral niet vergeten.
Een wereld van verschil. Wij oude-
ren kenden vlak na de oorlog de 
bus met chauffeur en conductrice. 
Je hoefde niks te onthouden. Dat 
is nu anders. Daar staat tegenover 
dat de kwaliteit van het openbaar 
vervoer verbeterd is.
De chauffeur is o.a. ook behulp-
zaam bij het instappen en uitstap-

pen, vooral van belang wanneer je 
een rollator bij je hebt of een rol-
stoel. De bushaltes zijn of worden 
aangepast aan de mogelijkheden 
van de passagiers. Een verhoogd 
platform bijvoorbeeld.

En er gaat nog meer gebeuren, 
want het is de bedoeling dat meer 
gebruik gemaakt gaat worden van 
het reizen per bus. In het kader van 
de WMo is dat voor de gemeente 
ook voordeliger. Kortom het was 
zeer interessant en we hebben er 
veel van opgestoken.

Namens de gemeente vertelde 
Mevr. Judith van der Wel over het 
vervoer in de regio en over de ver-
anderingen die op til zijn.

Mevrouw Antoinette Blom van de 
Regio Taxi had een verrassing voor 
de aanwezigen, een met 5 euro 
geladen oV chipkaart!
Gelukkig kregen we alle informa-
tie op papier mee naar huis, want 
ons geheugen kreeg ineens veel te 
verwerken.

ook over de volgende koffie-in-
formatiemiddag kregen we al in-
formatie.
Die is op vrijdag 12 oktober 2012. 
Het onderwerp is dan: Wegwijs in 
Zorgland.

heesch – Voor een goed gevulde Missezaal gaf de heer Ed van Lim-
beek uitvoerige informatie over de OV chipkaart. Maar ook over de 
veranderingen die hebben plaatsgevonden en die nog op komst zijn.
Wat gaat er veel veranderen!
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Informatie voor de kernen

Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar 
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op 
www.demooibernhezekrant.nl. 

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

eenHeID In VeR- oF
BesCHeIDenHeID?

Als je vroeger met de auto op vakantie naar Frankrijk of Spanje ging 
kamperen werd alles anders bij het passeren van de landsgrens. De 
omgeving, de taal, het geld, het eten, de gewoontes enzovoorts. Ook 
was je letterlijk weg van thuis. Er was veel inspanning nodig om 
een telefoontje te plegen met thuis. Je stuurde een kaartje naar het 
thuisfront met de groeten uit. Een soms moeilijk te verkrijgen krantje 
van een of enkele dagen oud en de Wereldomroep hielden je op de 
hoogte van nieuws in Nederland. In 2012 is dat anders. Ja, omgeving 
en taal zijn nog steeds anders. Eten al een stuk minder want thuis zijn 
de Franse, Italiaanse of Spaanse keuken ook gewoon. De Euro maakt 
betalen eenvoudig en herkenbaar en zelfs de pinpas werkt in het 
buitenland. Mobiele telefoon en WIFI op de camping brengen thuis 
weer heel dichtbij en natuurlijk zijn we van alle gemakken voorzien in 
onze caravan of tent. We doen onze boodschappen bij de Aldi of Lidl 
net als thuis. 

Europa wordt steeds meer een eenheid. Maar er zijn ook nog heel 
veel, soms verbazingwekkende verschillen. De Euro maakt ook snel 
zichtbaar dat er op bepaalde producten grote prijsverschillen zijn. Er 
worden verschillende BTW tarieven berekend, de brandstofprijzen 
zijn heel verschillend in Europa. En wie met zijn caravan door Europa 
trekt weet hoe verschillend de regels zijn in de landen. Verschillende 
maximum snelheden, verschillende verlichtingseisen. En als het gas 
op is wordt het ook lastig. De Nederlandse fles kan in het buitenland 
niet omgewisseld worden. Al zestig jaar op weg naar een eenheid, 
maar het blijft een politiek georganiseerde verscheidenheid. 

Eenheid in verscheidenheid was de slogan van burgemeester José na 
de fusie van Heeswijk-Dinther, Heesch en Nistelrode. Het was een 
poging om de voormalige gemeenten tot een eenheid te smeden. Het 
is wel gelukt. Bernheze is een feit, maar het zijn nog steeds verschil-
lende kernen waaruit de gemeente is samengesteld. De verschillende 
kernen blijven echter onderscheidend. En dat is maar goed ook. 
Daarom kennen we de gezellige Pinksterfeesten, Vorstenbosch pakt 
uit, of Niet te Misse en geweldige optredens in de Kersouwe. Alle-
maal anders en uniek. En dat een heleboel andere zaken gewoon goed 
geregeld moeten zijn is vanzelfsprekend, dat zal ook geen inwoner 
ontkennen. 

Hiermee is het nut van de inwonersenquête naar draagvlak voor 
verdere fusie ook meteen aangegeven. Hebben we bij de verkiezingen 
niet onze vertegenwoordigers gekozen in de gemeenteraad om een 
aantal zaken goed te regelen? Op de schaal van de gemeente, de regio 
of welke nuttig verband dan ook. Zij behoren te weten wat er onder 
de inwoners leeft! Opmerkingen van huidige en oud burgemeester en 
politici als ‘teleurstellend’ en te ‘weinig opkomst’ duiden echter op te 
weinig kennis van en betrokkenheid met de inwoners. 

Eenheid in verscheidenheid vraagt werken aan eenheid in beschei-
denheid. De opgave voor het Bernhezer bestuur en gemeenteraad in 
de komende jaren wat mij betreft. 

Met groet van Ad

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN 
RAADHUISPLAZA, HEESWIJK-DINTHER

OPEN HUIS: ZONDAG 24 JUNI 
VAN 11.00 UUR TOT 14.00 UUR

De 10 riante en luxueuze  
appartementen aan het 
Raadhuisplaza midden in 
het centrum van Heeswijk-
Dinther, zijn gereed.
Kom vrijblijvend een kijkje 
nemen in de nog beschikba-

re appartementen tijdens de 
open dag op zondag 24 juni.
De koffie staat klaar!

Prijzen vanaf  € 282.000,- 
V.O.N. (koop) of  € 950,- 
per maand (huur)

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER - (0413) 29 15 23
www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

ZOWEL TE KOOP ALS TE HUUR
Maatschappelij-
ke stage
HEESWIJK-DINTHER/LooS-
BRoEK - Zit je op de middelbare 
school en zoek je een leuke plek 
voor je maatschappelijke stage? 

Dat kan bij Stichting Ranja! Ieder 
jaar organiseren wij de KinderVa-
kantieWeek in de Heeswijkse bos-
sen en in het centrum van Loos-
broek voor alle basisschoolkinderen 
van HDL. Tijdens je stage begeleid 
je 5 dagen lang een groepje kin-
deren bij allerlei sport- en spelac-
tiviteiten. De KinderVakantieWeek 
vindt altijd plaats in de laatste 
week van de schoolvakantie, dit 
jaar 6 t/m 10 augustus. Je kunt in 
één week 40 uur maken en zo dus 
al je uren voor het begin van het 
schooljaar in je zak hebben. Dat is 
nog eens een goede start! Daar-
naast heb je gewoon een hele ge-
zellige week waar je zeker met veel 
plezier op terug zult kijken. 

Voor meer informatie kijk op 
www.stichting-ranja.nl of om 
je aan te melden bel naar Josine 
van Hirtum, 06 4619 5419.

VoRSTENBoScH – Brandweer-
post Nistelrode heeft in samen-
werking met Stal timmermans uit 
Vorstenbosch op maandagavond 
een trainingsavond verzorgd voor 
brandweerlieden.

In de gemeente Bernheze zijn een 
groot aantal paardenbedrijven ge-
vestigd. De trainingsavond was 
georganiseerd om goed voorbereid 
te zijn op het redden van paarden 
in noodsituaties. Burgemeester Jan 
Boelhouwer was aanwezig om sa-
men met de brandweerlieden de 

training te volgen. “Hoe ga je met 
paarden om in een noodsituatie?” 
Deze vraag stond de gehele avond 
centraal. De brandweerlieden kre-
gen van eigenaar Erik Timmermans 
onder meer uitleg over het gedrag 
en de natuurlijke eigenschappen 
van een paard, hoe hier mee om 
te gaan in noodsituaties, en hoe 
paarden te evacueren. Na de theo-
retische uitleg was er nog een prak-
tische oefening waarin de brand-
weerlieden een halster om moesten 
doen en een paard op de juiste ma-
nier uit een stal moesten halen.

Brandweer oefent bij Stal 
timmermans

Dit alles komt omdat we het graag 
zo compleet mogelijk hebben en 
omdat we zorgvuldig met alles om 
willen gaan. Natuurlijk zijn  er de 
nodige zienswijzen op ingediend. 
Daar is  op een goede manier mee 
omgegaan en het plan zo mogelijk 
op aangepast. 
De gemeente is verplicht om het 
bestemmingsplan om de zoveel 
jaren te herzien. Tussentijdse aan-
passingen worden daarbij verwerkt 
en toekomstige ontwikkelingsmo-
gelijkheden worden in beeld ge-

bracht. Zo krijgen  we  een  ‘vers’ 
bestemmingsplan. Het geeft  dui-
delijkheid voor degenen die plan-
nen hebben om iets te ontwikkelen 
of te veranderen. 
Is alles dan ook echt klaar? Nee 
hoor, er blijven nog zaken te wen-
sen over. De evaluatie van het par-
keerbeleid heeft duidelijk gemaakt 
dat er behoefte is aan een ruimte 
voor langparkeerders.

Verder zou het plan ook meer mo-
gelijkheden mogen bieden aan de 

herhuisvesting van zaken waar we 
nu al, of op termijn toch een beetje 
klem komen te zitten. 

Samen met het nieuwe centrum-
plan, wat deze maand aan de raad 
ter goedkeuring wordt voorgelegd, 
is het een mooie opstap tot een 
nieuwe impuls voor het centrum 
van Heesch. Het centrumplan kost 
wat, maar door de uitvoering in 
fasen ontstaan de mogelijkheden 
om op termijn een fraai centrum te 
krijgen.  

Centrum Heesch, klaar voor 
de toekomst

BERNHEZE - In de vorige raadsvergadering is het bestemmingsplan kom Heesch 
vastgesteld. Op zich lijkt het een saai stuk, dikke dossiers met heel veel regelge-
ving en voorschriften,  voortkomend uit een procedure die maar eindeloos voort 
lijkt te duren. 

John van de Akker, Commissielid Bernheze Solidair.

De gemeente is al enkele jaren 
actief bezig om deze problemen 
structureel aan te pakken en heeft 
veel geïnvesteerd in het regenwa-
tersysteem. De opvangcapaciteit 
van regenwater is verhoogd, riole-
ringen zijn afgekoppeld en verder 
zijn er aanpassingen/verbeterin-
gen van het watersysteem uitge-

voerd. Afgelopen week bleek dat 
al deze maatregelen nog niet het 
gewenste resultaat hebben opge-
leverd.

Voor 2012/2013 is de gemeente 
Bernheze van plan om in de Pas-
toor Maasstraat extra maatregelen 
te nemen zodat er meer capaciteit 
in de riolering ontstaat en samen 
met het Waterschap Aa en Maas 
het watersysteem rond HD te ver-
beteren.

Daarnaast gaat de gemeente de 
onderhoudsfrequentie aan het wa-
tersysteem in de kern verhogen 
om de afvoer- en bergingscapaci-
teit te verbeteren.
 
Nog voor de zomervakantie wordt 
een bijeenkomst georganiseerd om 
de bewoners te informeren wat 
de toekomstige plannen zijn om 
dergelijke wateroverlast in de toe-
komst te beperken.

Wateroverlast Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - tijdens de hevige regenval van afgelopen week 
waren er veel klachten over wateroverlast van de bewoners van de Zijl-
straat, Veldstraat en abdijstraat in Heeswijk-Dinther. Straten stonden 
langdurig blank en de toiletten konden niet meer worden doorgespoeld. 
De gemeente erkent de problemen en gaat op korte termijn aanvullende 
maatregelen treffen.
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open dag bedrijven terrein

Van 11.00 tot 17.00 uur. Unieke kans om een kijkje te nemen bij alle bedrijven     Komt u ook? 

Wat heeft ’t Retsel te bieden?
Bezoek de bedrijven om lekker rond te neuzen

HEESWIJK-DINTHER – Vele ondernemers van bedrijventerrein 
’t Retsel openen aanstaande zondag hun deuren. Bent u op zoek 
naar een nieuw interieur, een auto, automaterialen of een aanhanger, 
fietsen of een leuke attractie voor uw evenement kom dan naar 
’t Restel. Want buiten deze bedrijven kunt u ook leren hoe muesli 
of brood gemaakt wordt. Maar liefst ruim 30 bedrijven openen deze 
dag de deuren om u te laten zien, uit te leggen en te laten proeven 
waar hun passie in zit.
Voor de kinderen is er een springkussen en er zijn speciale 
activiteiten voor de kinderen. Er rijdt een treintje wat u van a naar 
B kan brengen op bedrijventerrein ’t Retsel. Natuurlijk kunt u ook 
voor een hapje en een drankje terecht, daar is voor gezorgd door de 
organisatie. Er is een terras met muziek en een frietwagen.
In verband met de veiligheid is een gedeelte van ‘t Retsel afgesloten 
voor het verkeer. Er is voldoende parkeergelegenheid en het 
bedrijventerrein is ook goed met de fiets bereikbaar. 

Op deze ‘Retsel’pagina’s een overzicht van de deelnemende 
bedrijven en een impressie van het aanbod.

zondag 24 juni

11.00-17.00 uur
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open dag bedrijven terrein
’t retsel

Van 11.00 tot 17.00 uur. Unieke kans om een kijkje te nemen bij alle bedrijven     Komt u ook? 

Brouwersstraat 19
Heeswijk Dinther
0413 294124

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

Bij inlevering van deze bon € 0,50 korting op een ijsje van de 
Cleefshoeve bij afname van 2 bolletjes boerderij-ijs.

Alleen geldig op 24 juni 2012

boerderij ijs

REtSEL
Het bedrijventerrein ‘t Retsel is circa 17 hectare groot, met voornamelijk lokale en 
ambachtelijke bedrijven. Vele ondernemers kenden elkaar nog niet goed, een druk 
ondernemersbestaan vraagt niet vaak om een kopje koffie met het buurbedrijf. Met het 
organiseren van deze open Bedrijvendag hebben ze elkaar op een informele manier 
leren kennen. De combinatie van wonen en werken komt veel voor hier, zo’n 45 
gezinnen hebben er hun thuis gevonden. De helft van het aantal bedrijven dat 
’t Retsel rijk is. Tweewielerservice Dinther, Rita van Beek heeft het initiatief genomen 
om de bedrijven bij elkaar te roepen en de vraag werd enthousiast ontvangen. Intussen 
kennen ze elkaar en u zult de saamhorigheid proeven tijdens het dagje in de keuken van 
’t Retsel!

De Morgenstond 25
5473 HE Heeswijk-Dinther

t 0413 294 035
f 0413 294 145

i  www.vandenbergkeukens.nl
e info@vandenbergkeukens.nl

De Morgenstond 25
5473 HE Heeswijk-Dinther

t 0413 294 035
f 0413 294 145

i  www.vandenbergkeukens.nl
e info@vandenbergkeukens.nl

27
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123RENt.NU

De oprichters zijn ruim 15 jaar actief in de wereld van verhuur. De nieuwe of jonge artikelen voldoen 
aan de hoge eisen die de huurders terecht stellen. Bij 123Rent, leverancier voor jaarmarkten, braderieën, 
kermissen, bedrijfsfeesten, privé-feesten en dergelijke bent u van harte welkom op 24 juni om alle 
faciliteiten die ze te bieden hebben te komen bekijken. Wandel rustig eens door de hallen. 123rent.nu een 
onderdeel van 123Speelparadijs te Eindhoven en Eijkemans Attractieverhuur BV. www.123rent.nu
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Graanpletterij De Halm puur op het Retsel 
Assortiment uitgebreid door Sammy het mueslimonster

Biologische ommekeer
Rob had bedrijfskunde gestudeerd 
en werkte in de automatisering, 
terwijl zijn vader een veevoerhan-
del had. Harrie van Grinsven, een 
kennis van de familie en de oprich-
ter van De Halm, ging het bedrijf 
ging verkopen. Graanpletterij de 
Halm:  ”Verkopen of beëindigen, 
dat zou jammer zijn en wij zagen 
het wel zitten”,  vertelt Rob over 

het begin in 1993. Intussen zijn 
ze marktleider in ontbijtgranen en 
verkopen ze ook naar het buiten-
land.  Het Montignacdieet zorgde 
voor een  ommekeer in het imago 
van biologische producten en dat 
merkte De Halm. Biologische pro-
ducten kregen positieve bekend-
heid en werden als heel gezond in 
de markt gezet. Enthousiast gaat 
Rob verder: “Lekker vers, een pure 

volle smaak, het imago wijzigde zo 
dat de doelgroep ook veranderde 
en daarmee veel groter werd.” 

Bijzondere kenmerken
Naast de vele soorten muesli die 
op de schappen staat heeft het be-
drijf samen met voormalig werkne-
mer Simone van Lanen het bedrijf 
‘Rosies’ opgericht waar glutenvrije 
ontbijtgranen worden gemaakt. De 

HEESWIJK-DINTHER – Het is een verrassend binnenkomen wanneer men kennis maakt met het bedrijf 
Graanpletterij De Halm. Een ongedwongen bedrijfscultuur geeft iedere bezoeker een warm welkom. tijdens 
de open dag zal men kunnen genieten van de interessante rondleidingen, mag men muesli samenstellen 
en er is een proeverij met diverse hapjes. Rob van den Berg vertelt alvast wat over de geschiedenis van het 
bedrijf dat hij samen met vader Ruud en compagnon Rene van der Locht op het Retsel bedrijft.

Rob van den Berg met Sammy

Goed onderhouden
gebruikte fietsen:

- dames- en herenfietsen
- met terugtraprem
- o.a. Sparta, Pointer

De Morgenstond 27
5473 HE Heeswijk-Dinther

Tel. 0413 - 22 41 41

Goed onderhouden

€ 150,00

Bij inlevering van deze coupon
19% BtW korting

op alles wat u op 24 juni reserveert 
met deze coupon krijgt u 19% BtW korting.

eijkemans attractieverhuur BV
Retselseweg 6 - 5473 HC Heeswijk-Dinther - Tel. 0413 293729

www.eijkemansattractie.nl - info@eijkemansattractie.nl

123 rent BV
Retselseweg 6 - 5473 HC Heeswiijk Dinther 

Tel. 06 54900601
www.123rent.nu - info@123rent.nu

vele strenge eisen die voor het in-
pakproces van dit product gesteld 
worden, vroegen om een aparte 
locatie in Heeswijk-Dinther.  
De graanpletterij op het Retsel 
heeft twee panden die worden 
onderscheiden in een productie-
hal, een opslag en kantoren.  De 
Halm koopt altijd Nederlandse 
granen, mits deze in Nederland 
geteeld kunnen worden. Hierdoor 
steunen ze de Nederlandse Biolo-
gische landbouw. De foodmiles – 
de afstand wat het voedsel aflegt 
tussen veld en voor het op het bord 
ligt- worden zo steeds minder en 
dat bevorderd de producten. Zo’n 
15 werknemers werken hier en 
zullen u op de open Dag het hele 

productieproces van graankorrel 
tot vlok en havermout uitleggen. 
Uit voedesel-veiligheidsoverwe-
gingen zullen ook sommige delen 
in het productieproces op film te 
zien zijn, maar het wordt zeker 
een interessante dag.  De verschil-
lende soorten muesli, waarbij ook 
verschillende private labels zijn te 
verkrijgen via de groothandel, na-
tuurvoedingwinkels, landwinkels 
en andere speciaalzaken. 

U bent van harte welkom om ken-
nis te maken met Sammy ’t Mues-
limonster, die op www.muesli-
monsters.nl al mooie kleurplaten 
heeft en de kinderen uitnodigt de 
monsters te proeven.
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Kom kijken in de keuken bij Cranen,
met diverse demonstraties.
Kom kijken in de keuken bij Cranen,
met diverse demonstraties.met diverse demonstraties.met diverse demonstraties.met diverse demonstraties.met diverse demonstraties.met diverse demonstraties.

24 JUNI

OPEN DAG

- (Auto)belettering
- Spandoeken
- Reclameborden
- Gevel reclame
 

- (Auto)belettering
- Spandoeken
- Reclameborden
- Gevel reclame

- Schadereparaties voor
  alle verzekeringen
- Speciaal spuitwerk
- Industrieel spuitwerk
- Stralen en scoperen

- Schadereparaties voor
  alle verzekeringen
- Speciaal spuitwerk
- Industrieel spuitwerk
- Stralen en scoperen

www.cranen.nlwww.cranen.nl

beugt opent zijn deuren
beugt maakt houten vloeren, panelen voor de particuliere en de 
zakelijke markt. bent u benieuwd hoe deze gemaakt worden? 
• Tijdens opendag rondleidingen door de fabriek.
• gratis blokken voor de kinderen (zolang de voorraad strekt)

Maak thuis het mooiste bouwwerk en win een gratis fotoshoot!

bart beugt is een onderdeel van beugt Houtzagerij Parketindustrie.

reTselseweg 2 | 5473 HC HeeswiJk-dinTHer 
Tel. 0413 296 290 | inFo@beUgT.nl | www.beUgT.nl

De Morgenstond 8A - 5473 HG  Heeswijk-Dinther - Tel. 0413- 228 971
www.totalstone.nl - info@totalstone.nl

Bepaal uw eigen sfeer...

AUTOCORNER
DINTHER b.v. in- en verkoop ocassions
AUTOCORNER
DINTHER b.v. in- en verkoop ocassionsAUTOCORNER
DINTHER b.v.

RDW
erkend
www.rdw.nl

Nationale Auto Pas

N A P in- en verkoop ocassions

WWW.AUTOCORNERDINTHER.NLWWW.AUTOCORNERDINTHER.NLWWW.AUTOCORNERDINTHER.NL

nieuw in Dinther

AutoCorner Dinther
te Brouwersstraat
opent zijn deuren

vanaf zaterdag 23 juni 2012
Zondag 24 juni tijdens de Open Dag 

 kunt u kennis komen maken 
met de verschillende gebruikte occasions van 

AutoCorner Dinther

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

www.vanudenbouwservice.nl

Rodenburgseweg 18
5473 RH Heeswijk-Dinther
Tel.: 06 524 712 81
info@rvlreiniging.nl

Wij reinigen uw huis
van schoorsteen tot straatsteen

HADECo 
SCHILDERS

In de regio zijn vrijwel geen 
schildersbedrijven die bekent 
zijn met het verspuiten van 
lakverf. Voor een sneller en 
strakker resultaat kunt u 
terecht bij Harm van den Hurk 
van Hadeco schilders.
Harm startte het bedrijf in 
2005 en werkt inmiddels met 
een team van 6 medewerkers.
Tijdens de open zondag op 
24 juni zijn er demonstraties 
verfspuiten. Het verspuiten 
van verf biedt veel voordelen. 
Door 4 jaar ervaring met het 
verspuiten van verf op lokatie 
is deze techniek niet meer weg 
te denken uit de dagelijkse 
praktijk en vraagt om 
specialisme en vakmanschap.

Natuurlijk is Hadeco ook voor 
glas, schilder en decoratiewerk 
te benaderen.
Harm en zijn medewerkers 
gaan voor kwaliteit.

32.
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www.dehalm.nl

Durf jij het aan ?

op 24 juni bij De Halm:
• Rondleiding 
• kinderen kunnen eigen muesli maken
• Proeverij

De Morgenstond 15  |  5473 ZG  Heeswijk-Dinther
www.dehalm.nl  |  www.mueslimonsters.nl

Durf jij het aan?

   

0413-293706

DIENSTVERLENING OP MAAT

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

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

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

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

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

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

De Morgenstond 23  |  5473 HE Heeswijk-Dinther
Tel. 0413 - 375275  |  Mob. 06 - 51330557 | Fax: 0413 - 206312De Morgenstond 23  |  5473 HE Heeswijk-Dinther

Tel. 0413 - 375275  |  Mob. 06 - 51330557 | Fax: 0413 - 206312

gas - water - sanitair - centrale verwarming - 
loodgieterswerken - 06-51172907

Brabantse transport Service BV verrast 
willy ketelaars is sinds 20 jaar actief op het retsel met zijn bedrijf brabantse Transport 

service bv. Hij heeft een dertiental vrachtwagens rijden. “Met bTs en ‘ketelaars’ 
daarmee halen we de mest op en ver/bewerken het tot een eind product, half of heel 

fabricaat geschikt voor veeteelt en akkerbouw en word het voor de particulieren in 
zakjes verpakt van 4 en 8 liter.”, vertelt willy enthousiast. 

Met winki Pack die losgestort materiaal inzakt levert hij in belgië en Frankrijk aan 
hengelsport winkels met leem en klei al dan niet vermengd met kleur en smaakstoffen. 
“Met ketelaars handelsonderneming leveren we de verpakte mest aan hoveniers, tuin-
centra, en verpakken we voor derden.”, besluit de bedrijvige ondernemer. ook rijden 

er wagens voor het destructiebedrijf in son en hebben ‘ketelaars truckbanden service’ 
voor derden.  een bedrijf waarvan vele niet weten dat het zo gevarieerd is, een goede 

reden dus om eens te gaan kijken wat bTs te bieden heeft. 

brabantse Transport service bv  |  retselseweg 6a  |   Heeswijk-dinther 
0413 – 293 724 | www.ketelaarshandelentransport.nl

oNZE MEUBELMA-
KERS HEBBEN UW 
SMAAK tE PAKKEN

Heerkens Interieurs heeft weer 
nieuwe programma’s in de 
winkel; o.a. rustiek, ruig eiken 
maar heel onderhoudsvriende-
lijk door de onzichtbare laklaag 
die de meubels krijgen. ook de 
matte met grijstinten meubels 
die sober, strak en door de ver-
lijming en de divers gebruikte 
houttinten toch een levendig 
aanzicht geven. 

Vindt u het interessant hoe deze 
prachtige meubels allemaal op 
maat gemaakt worden? Dat is 
het geheim van Heerkens Inte-
rieurs, wel krijgt u een kijkje in 
de werkplaats, tijdens de open 
Dag zet de familie Heerkens 
enthousiast de deuren van de 
winkel en de werkplaats open.
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De Dageraad 15
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291508

Vergeet de 

uitknipbonnen 
niet mee 
te nemen
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Muziek

Miniconcert fanfare 
Zeven Eeuwen-park

De aanvang is 20.00 uur en de 
toegang is uiteraard gratis. Mocht 
het te slecht weer zijn, dan wordt 
het concert verplaatst naar ver-
zorgingshuis “Laarstede’. U wordt 
vriendelijk verzocht om zelf een 
stoel of kleed mee te nemen.

Fanfare St. Lambertus is op 1 sep-
tember 1946 opgericht. Tijdens de 
oprichtingsvergadering werden 28 
leden aangemeld. De contributie 
werd vastgesteld op fl. 0,25 per 
maand. In 1956 werd de drum-
band opgericht, die met 9 leden 
startte. Gouden bruiloften, konin-
ginnedag en andere evenementen 
werden muzikaal opgeluisterd. 
Iets wat tot de dag van vandaag 
nog steeds wordt gedaan. In 1986 

werd een redactie gevormd om 
vanaf dat moment 4x per jaar een 
eigen clubblad uit te geven. Het 
clubblad kreeg de toepasselijke 
naam ‘Efkes uit Bloaze’. Voor de 
rol in de gemeenschap werd in 
1991 de Weverpenning in ont-
vangst genomen. In 1992 werd de 
stichting ‘Vrienden van Fanfare St. 
Lambertus’ opgericht. Met trots 
kunnen we spreken van een zeer 
levendige en actieve vereniging 
(zelfs al in 1953 schreef de pers dit 
over ons!). Vandaag de dag be-
staat het korps uit zo’n 70 musice-
rende leden.

Komt dus allen luisteren naar de 
vorderingen van Fanfare St. Lam-
bertus.

nisteLrode – Fanfare St. Lambertus gaat op zondag 25 november 
weer op concours in Enschede. ter voorbereiding op dit concours houdt 
Fanfare St. Lambertus op maandagavond 25 juni een openbare repe-
titie/miniconcert op de kiosk in het Zeven Eeuwen-park waarbij alle 
geïnteresseerden uitgenodigd zijn om te komen luisteren naar onze 
vorderingen tot nu toe. 

In maart wisten de drie Dintherse 
slagwerkers zich door hun goede 
prestaties te plaatsen voor het 
Brabants Kampioenschap wat van-
daag werd gehouden in cultureel 
centrum den Durpsherd in Berli-
cum. Bart Pouwels kwam als eerste 
van Harmonie Sint Servaes op het 
podium. Hij speelde in de derde di-
visie het nummer Rondo van Gert 
Bomhof. Hij behaalde hiermee 88 
punten en werd hiermee Brabants 
Kampioen!
Feliks Raap speelde als tweede 
Servaes-slagwerker. Hij zette een 
prima vertolking neer van Sagitta 
van Maarten Mols, een nummer 
in de tweede divisie. Helaas kwam 
hij met 87 punten één punt tekort 
voor de Brabantse titiel.
Thomas van der Ven tenslotte 
speelde als laatste in de eerste di-
visie, dit is de hoogste divisie van 
het slagwerk in Nederland. Met 
compilation no. 1 van Gert Bom-
hof haalde hij 87 punten en werd 
hiermee Brabants Kampioen!
Een prachtige prestatie van de 

Dintherse vereniging met haar in-
structeur Tonn van de Veerdonk. 
In oktober worden de Nederlandse 
kampioenschappen gehouden.
Met hun scores zijn alle drie de 
slagwerksolisten hiervoor uitgeno-
digd! 
De slagwerkers van Fanfare Sint 
Willibrord ontbraken jammerlijk op 
het kampioenschap vanwege hun 
jeugdkamp.

Brabants Kampioenen slagwerk!
Thomas van der Ven en Bart Pouwels

HEESWIJK-DINTHER - thomas van der Ven en Bart Pouwels van har-
monie Sint Servaes uit Dinther zijn vandaag Brabants Kampioen slag-
werk geworden in hun divisie. Feliks Raap werd met een goed optreden 
tweede en greep net naast de titel. Een prima resultaat voor de Dinthe-
rse slagwerkers, die zich met deze prestaties hebben geplaatst voor het 
Nederlands Kampioenschap in oktober 2012. 

Thomas en Bart

Geslaagd: Muziekexamens St. HAFA

De praktijkexamens werden af-
genomen in de lokalen van ba-
sisschool De Kanz. De kandida-
ten werden beoordeeld door een 
deskundige examencommissie, 
bestaande uit de heren Michel 
Bueters en Frits van der Meulen, 
onder het toeziend oog van Hans 
Seijkens van de Koninklijke Neder-
landse Muziekfederatie.

De examens werden voor de 
Nistelrodese muzikanten afgeno-
men door de eigen docenten van 
de leerlingen. Liesbeth van Assel-
donk voor de slagwerkers, Remco 
Spierings voor het koper en Renske 
Elzerman voor de saxofoons.

Bij de Muzelinck in oss is Bregje 
Bongers uit Nistelrode, ook lid van 
fanfare St. Lambertus, geslaagd 
voor het B examen op alt-sax.

De geslaagden
Willemijn van cuijk sopraan-sax, 
Evie Raijmakers bugel, Teun Visser 
kleine trom, Daan Visser kleine 
trom, Wouter Seip kleine trom, 
Tijme Jacobs kleine trom, Timo 
Pennings kleine trom, Menno Pen-
nings kleine trom, Raoul van de 
Ven kleine trom.

NISTELRoDE - afgelopen zaterdag 16 juni werden er in Nistelrode weer muziekexamens afgenomen. De 
organisatie was in handen van de Stichting HaFa Opleiding Nistelrode. Deze Stichting verzorgt de muziek-
opleiding voor de fanfare St. Lambertus. Naast 9 leerlingen uit Nistelrode werden er ook 12 muzikanten van 
andere muziekverenigingen uit de verre regio beoordeeld. alle muzikanten zijn geslaagd. al met al dus een 
zeer goed resultaat.

Voor de vrijdagavond, zaterdag en 
zondag lag een gedetailleerd en 
vol programma klaar dat is uitge-
werkt onder de deskundige leiding 
van Stephan Megens en Adco van 
oss. Een weekeinde samen muziek 
maken, vol avontuur en heel veel 
plezier. 
Het kamp wordt ieder jaar weer 
mogelijk gemaakt door de sponso-
ren en de vrienden van de fanfare. 
Doel van het kamp is om de band 
tussen de jeugdige muzikanten te 

versterken en elkaar muzikaal te 
inspireren. Tijdens het afsluitende 
concert op de zondagmiddag blijkt 
dat elk jaar weer goed te luk-
ken. Na twee nachten met weinig 
nachtrust en drukke dagen wordt 
dan weer een lekker stuk muziek 
gespeeld.

Door dit weekeinde helpt de Fan-
fare haar jeugdige leden hun en-
thousiasme voor het maken van 
muziek vast te houden. Dat het 

weekeinde effect heeft, blijkt wel 
uit het aantal deelnemers. In het 
begin 32 en dit jaar – ondanks 
proefwerkweek en EK - maar liefst 
58 deelnemers. Bijna een verdub-
beling!
Hoogtepunt van het weekeinde 
was ‘wanted’. Een soort dropping 
maar dan moeilijker en spannen-
der. Winnaar van het weekeinde 
waren de belhamels die over alle 
onderdelen de meeste punten 
scoorden.

opperbest wild west fanfarekamp

HEESWIJK–DINTHER - afgelopen weekeinde heeft de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord voor de zevende 
keer haar fanfarekamp voor de jeugd gehouden. Dit jaar was het thema ‘Wild West’. Op vrijdag vertrokken 
de jonge muzikanten met hun begeleiders op de fiets naar de kampeerboerderij in Gemert. Gelukkig bleef 
het tijdens de tocht droog en is het weer tijdens het weekeinde ook best meegevallen. 
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Muziek

De organisatie bestaat uit 3 jonge 
jongens: Tom Sleddens (22), Wou-
ter van Dijke (20) en Sjors Heesak-
kers (20). De drie heren vormen 
samen ‘Memories Events’. Sinds 
2010 organiseert Memories Events 
evenementen in verschillende uit-
gaansgelegenheden. Maar ‘het 
jaarlijkse Memories Festival is het-
geen waar het allemaal om draait’ 
zeggen ze. De organisatie geeft 
aan elk jaar stappen te willen ma-
ken en geven het ‘Solar Weekend-
festival’ aan als voorbeeld. 
Wat Memories Events uniek maakt 
is dat ze voornamelijk werken met 
lokaal talent. ‘We organiseren een 
feest met meestal 1 of 2 grote 
namen en die vullen we aan met 
lokaal Dj talent’. Memories Events 
vormt hierdoor een springplank 
voor jonge Dj’s. Veel van deze lo-
kale Dj’s zijn ook te zien tijdens Me-
mories Festival 2012. ‘Deze lokale 
talenten vormen de rode draad van 
het succes’ geven de mannen aan. 
Dit jaar nieuw is ‘Memories Boule-
vard’. De organisatie wil nog niet 
verklappen wat het wordt, maar 
het is een plek waar festivalgangers 
kunnen ontspannen en iets kunnen 
doen buiten de muziek om.

Memories Festival 2012 te Hees-
wijk-Dinther. Kijk voor meer infor-
matie op www.memoriesfestival.
com

Memories Festival 2012
HEESWIJK-DINTHER - Zomerse temperaturen, het gevoel van vrijheid en een tijd beleven om nooit meer 
te vergeten. Voor alle festivalgangers! Zaterdag 23 Juni 2012 op het festivalterrein aan de aa-kantstraat 
te Heeswijk-Dinther, zal er weer een nieuwe (3de editie) plaatsvinden van ‘Memories Festival’. Na het 
bijzonder geslaagde festival van ‘Memories’ in 2011, heeft de organisatie haar naam definitief gekerfd in 
de festivalagenda’s. Onder andere Vato Gonzalez & MC tjen, Zany en FeestdjRuud, zijn onderdeel van het 
programma. 

Aurora kent vier jeugdgeledingen: 
jeugdmalletband, jeugdorkest, 
studiemalletband en studiemallet-
band. In de jeugdmalletband en 
-orkest leren de jonge muzikanten 
voor het eerst samen spelen met 
anderen muzikanten. Daarvoor 
hebben ze één jaar individueel 
muziekles gehad. Nadat de jeugd-
leden het samenspel voldoende 
onder de knie hebben kunnen ze 
doorstromen naar de studiemallet-
band of -orkest. Speciaal voor dit 
eindeseizoensconcert hebben de 
vier jeugdorkesten een leuk en af-
wisselend repertoire ingestudeerd 
van pop- tot ‘echte’ fanfaremu-
ziek.
 
Het studieorkest heeft ook een 
gastartiest uitgenodigd. Speciaal 
voor dit concert treden ze op sa-
men met de 13 jarige Lennart de 

Jong uit Heesch. Lennart werd na-
tionaal bekend door zijn optreden 
in de TV-show “The Voice Kids”. 
Lennart is geen onbekende voor 
Aurora. Hij speelt zelf trombone in 
het studieorkest. onder begelei-
ding van het studieorkest zingt hij 
het nummer ‘Mack the Knife’ in de 
versie van Robbie Williams.

Het openluchtconcert van de jeug-
dorkesten van Aurora is op zon-
dag 24 juni. Het begint om 11:00 
uur en vindt plaats op het kazer-
neterrein van de Brandweer in 
Heesch (tegenover de Petrus-Em-
mauskerk). De toegang is gratis. 
Bij slecht weer wordt het concert 
verplaatst naar onze naastgelegen 
repetitieruimte (’t Dorp 138). Van 
jong tot oud, iedereen is van harte 
uitgenodigd de jeugd van Aurora 
te komen bewonderen!

Aurora-jeugd sluit
seizoen muzikaal af

HEEScH - Op zondag 24 juni klinken er een keer geen sirenes vanaf het 
kazerneterrein van de Brandweer in Heesch. Die ochtend sluit de jeugd 
van Fanfare aurora het seizoen muzikaal af met een openluchtconcert 
op het kazerneterrein van de Brandweer in Heesch. De vier jeugdor-
kesten van aurora brengen een spraakmakend repertoire ten gehore 
brengen. Het studieorkest treedt zelfs op samen met zangtalent Lennart 
de Jong, bekend van “the Voice Kids”!

Kerkpleinconcert Harmonie Sint Servaes 

Een mooie zomeravond helpt ons 
altijd weer om het kerkpleincon-
cert tot een groot succes te ma-
ken en de lange termijnverwach-
ting lijkt ons gunstig gezind. Het 
kerkplein wordt weer ingericht tot 
een informele concertruimte, waar 
plek is voor echte luisteraars, die 
geconcentreerd het concert kun-
nen volgen. Anderzijds is er ook 
ruimte voor mensen om aan sta-
tafels te genieten van heerlijke 
concertklanken. Dit jaar mogen we 
gebruik maken van een (voor ons) 
akoestische verbetering van het 
plein, omdat we ons orkest deels 

op kunnen stellen onder de prach-
tige nieuwe entree van het cultu-
reel centrum. We zijn benieuwd 
wat dat u en ons zal brengen…

Dit jaar zijn er geen jubilea, zodat 
het concert een vlot tempo zal 
kennen. In krap twee uur toont de 
harmonie zich met al haar geledin-
gen. Het eerste uur is vooral inge-
ruimd voor de allerjongsten. Het 
opleidingsorkest, de slagwerk B- 
en c-selectie zullen het repertoire 
domineren. Altijd leuk voor ou-
ders, broers, zussen, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes om kinderen (maar 

ook volwassenen) aan het werk te 
zien, die nu enkele jaren met elkaar 
muziek maken. 

Het tweede uur is ingeruimd voor 
de A-selectie van de slagwerk-
groep en het grote harmonie-or-
kest. Zij zullen afwisselend in klei-
nere sets het publiek met vlotte en 
ook warme nummers vermaken. 

We nodigen u allen uit ons kerk-
pleinconcert bij te wonen, kennis 
te maken met de opleidingsor-
kesten van onze vereniging en te 
genieten van het meer gevorderde 
repertoire. De medewerkers van 
het cultureel centrum zorgen voor 
het natje en het droogje, zodat u 
zich heerlijk kunt vermaken. Wilt 
u meer weten over onze vereni-
ging, bezoek onze website www.
st-servaes.nl 

heeswijk-dinther – Op zondag 24 juni a.s. houdt Harmonie Sint Ser-
vaes uit Dinther haar jaarlijkse Kerkpleinconcert. Een concert, waarbij 
de diverse geledingen van de harmonie, zich aan de Dintherse gemeen-
schap en haar omgeving willen tonen. Het belooft een concert te wor-
den met een hoog tempo en een tropisch en warm karakter. U bent van 
harte welkom vanaf 19.00 uur. 

Lakwijk en Van Rooij werken al 
heel lang samen bij het maken van 
liederen. onlangs verscheen hun 
cd ‘’n Bietje BèBuurten’. Voor de 
vertolking van hun producten wor-
den ad hoc zangers en zangeres-
sen uitgenodigd. De dialectliedjes, 
in het Dinthers, worden gebracht 
door cohda-KREK, waar Roan 

Raymakers een van de zangers is.
Het lied ’t Strömke, dat gaat over 
inspiratie, werd door de jury ge-
roemd als poëtisch, waarbij het 
fraaie dialectgebruik heel mooi 
wordt ondersteund door de mu-
ziek. 
Het is te beluisteren via de website 
www.cohda.nl. 

Cohda-KREK wint
dialectpenning
HEESWIJK-DINTHER - De Dintherse dialectgroep Cohda-KREK heeft op 
het dialectfestival in Lieshout de eerste prijs in de wacht gesleept bij 
de categorie liederen. Festivalvoorzitter Wim Daniëls overhandigde de 
daaraan verbonden ere-penning aan Hans Lakwijk, de tekstschrijver. 
Componist Sjef van Rooij en zanger Roan Raymakers van het winnende 
lied ’t Strömke deelden in de eer.
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mooIBernHeZertJe

WILT U OOK EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

tE KooP. Screen groen.
265 breed en 140 hoog
vanuit binnen met de hand
te bedienen. Prijs n.o.t.k.
T: 06-83575352.

FEEStJE? zeskamp? 
huur een springkussen, spellen 
of tent bij de goedkoopste 
en grootste attractieverhuur-
der van de regio. Al vanaf 5 
euro www.springkussens.nl 
of www.zeskampen.nl uit Uden

LISA DoRtMANS

13 jaar uit
Heeswijk-Dinther

Bezorger
van de maand

mei

VoRSTENBoScH - Zondag 24 juni 
zal er een open lucht mis gehou-
den worden in de kloostertuin. De 
eucharistieviering zal opgeluisterd 
worden door het KVo/ZLTo koor 
en feestelijk ondersteund door het 

Gilde. Aanvang is 10:30 uur. Na 
afloop is er een gezellig samenzijn 
met koffie, thee of fris met cake of 
een koekje. 
Bij slecht weer zal de eucharistie-
viering plaats vinden in de kerk 

waar na afloop achter in de kerk 
en portaal gelegenheid is voor het 
nuttigen van een kopje koffie of 
thee. 
Hopelijk zullen veel parochianen 
hierbij aanwezig zijn.

openluchtmis kloostertuin

open Dag de Waaistap 24 juni
Kijken bij de koeien en de kalfjes

De familie Krol vindt het belangrijk 
om duurzaamheid waar mogelijk 
mee te nemen in de bedrijfsvoe-
ring. Daarom is in de nieuwe stal 
bijvoorbeeld een milieuvriendelijke 
innovatieve vloer gemaakt en is 
gekozen voor energiezuinige ver-
lichting . Het melkproces verloopt 
op een energiezuinige manier. 
Daarnaast zal het dak in de na-
bije toekomst van zonnepanelen 
worden voorzien. Gerard, Sjan, 
Nico en Noortje zijn graag met het 
boeren bezig, maar vertellen ook 
graag over hun koeien, hun boer-
derij en het boer zijn. Daarom or-
ganiseert de Waaistap op zondag 
24 juni een open dag.
Wethouder Hans van der Pas zal 
op deze dag de nieuwe melkvee-
stal openen. Speciaal voor de kin-
deren zal er een hooiberg zijn om 
in te spelen, ze kunnen de kleine 
kalfjes aaien en er is een heuse 

knuffelkoe. De mogelijkheid is 
aanwezig een rondleiding over de 
boerderij te volgen. Voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. 
Verder is er de mogelijkheid de 
Waaistap kaas en de andere zui-
velproducten van de onze koeien, 
welke in samenwerking met Pascal 
Smits van de Petrus Hoeve ge-
maakt worden, te proeven. Deze 
zuivel wordt gemaakt van de och-
tend melk van deze melkkoeien en 
is binnen een halve dag al gemaakt 
tot een heerlijke boerenmelk, kar-
nemelk, yoghurt, boter en kaas. 
Verser kan niet. 

De open dag is op zondag 24 juni 
van 10.00 – 16.00 uur., op de 
Waaistap, Liniedijk 1 in Heeswijk-
Dinther. ook de landwinkel en de 
kaasmakerij bij de Petrus Hoeve, 
Vorstenbosseweg 9 zijn dan te be-
zichtigen.

HEESWIJK-DINTHER – afgelopen jaar is er veel veranderd op de Linie-
dijk 1. Er is een nieuwe stal gebouwd voor de melkkoeien. De koe staat 
hierbij centraal: de koeien hebben in de nieuwe stal veel meer licht, 
lucht en ruimte gekregen. De oude stal is gerenoveerd en biedt nu alle 
ruimte voor de kalfjes en het jongvee.

Nico, Noortje en Gerard

Lekker op straat spelen, omdat het 
deze dag een keertje kan!

NISTELRoDE - Auto’s uit de straat, dranghekken en afzetlint sluiten de weg af zodat het verkeer er niet 
door kan en dan heerlijk op straat spelen. Een 7-tal straten, buurten in Nistelrode deden mee aan deze 
landelijke buitenspeeldag. Luchtkussens, spek/koekhappen, blik gooien, veel stoepkrijten, cake versieren, 
schminken maar ook zumbales kwam voorbij.

HEESWIJK-DINTHER - 18 juni 
1952 stapten zij in het huwelijks-
bootje, nu 60 jaar geleden. Dit 
werd gevierd in ‘De Leijgraaf’ daar 
waar ze ruim 44 jaar geleden te-
recht kwamen, in de Meerstraat in 
Heeswijk-Dinther. 

Ze kochten een boerderij om een 
gemengd boerbedrijf op te zetten. 
Vader Kanters is inmiddels 87 jaar 
en Moeder Kanters - Slegers 86 
jaar wonen alweer zo’n 20 jaar in 
het dorp. De boerderij is overge-
nomen door zoon Jasper, hij heeft 
daar zijn bedrijf gevestigd sinds die 
tijd: J Kanters champignonkweke-
rij. De andere twee kinderen, Mien 
en Antoon wonen in Boekel en sa-
men hebben ze 10 kleinkinderen, 2 
achterkleinkinderen en er is er een 
onderweg. 
Zoals op dit prachtige gezin, zijn de 
echtelieden trots op het resultaat 
dat ze behaalde met de hobby van 

Martin, het fokken en keuren van 
de pony’s waar maar liefst enkele 
Brabants Kampioenen bijzaten. De 
Shetlanders deden het goed en zij 
waren dan ook de enige hobby van 
de hardwerkende man. Nella was 
bij de boerinnebond wat later KVo 
werd. Zij hield van handwerken 
en breien en dat deed ze dan ook 
voor ‘Jan en alleman’, zelfs voor 
de arme landen werden regelmatig 
de breipennen tegen elkaar getikt. 
ook deed ze vrijwilligerswerk bij 
de bejaarden, koffie schenken en 
‘de rozenkrans’ bidden. Met de 
jaren leverden ze allebei aan ge-
zondheid in, maar ‘tafeltje dekje’ is 
dé uitkomst. 
Dit jubileum van 60 jaar huwelijk 
werd met een heilige mis gevierd, 
daarna een diner bij De Leygraaf 
en nadat de mooie familiefoto’s 
gemaakt waren, kon de dag met 
een gezellige receptie afgesloten 
worden.

60 jaar jubileum 
Martin en Nella Kanters - Slegers

www.mooinisseroi.nl
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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 C3 automaat 39.000 km  2005
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Fiat Punto nw model  1999
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fiesta  1996 
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Atos spirit 60.000 km  2003 
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Astra station 1.6 16v   2006 
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002

Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010
Opel Corsa 14i 70.000 km 5drs  2008
Opel Corsa 14i 5drs  2000
Opel Zafira 2.0 DTH 2003 
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 107 11.000 km airco  2011
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Suzuki Swift 1.3  1999
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Volkswagen Golf d 5drs.blue motion  2009

Motor Suzuki GSX 750r  2005 

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

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

• Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol 
Navi Leder  89.000 km  2009
• Vw Polo 1.6i el. ramen + spiegels ,stuurbekr. 
centr. vergr. 176000 km.  1999
• Renault Scenic 2.0 16v T Speciale uitvoering  
Navi ECC. 58000 km  2005
• Renaul Scenic 1.6 16v Navi ECC electr. ramen + 
spiegels  komt binnen   2010
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 
Airco stuurbekr. el. ramen Navi   2009

• Renault Grand Espace 3.5 i Initiale AUT. 
Alle opties incl. DVD-Entertainment  2006
• Ford Focus 1.6 16v Station ECC, PDC CD 
Trekhaak  124.000 km    2007
• Opel Meriva 1.4 16v ECC Radio-CD Stuurbekr. 
Electr. ramen 106.000 km   2005
• Fiat Panda 1.2i Airco Electr. ramen Radio-CD 
Stuurbekr.  20.000 km     2008
• BMW 318I Touring ECC Radio-cd Stuurbekr. 
electr. ramen                        1997

VERKOCHT

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

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

 
Nu gratis airco & zomercheck

De school, Seametrey children’s 
Village, waar ik werk is een mon-
tessorischool. Voordat ik naar 
cambodja vertrok vond ik ’t lastig 
om me voor te stellen hoe zo’n 
vrij nieuw concept als montes-
sori in een ontwikkelingsland als 
cambodja vorm krijgt. Nu ik hier 
bijna twee maanden werk heb ik er 
een veel duidelijker beeld van ge-
kregen. Er wordt vooral vanuit de 
zintuigen gewerkt. Bijvoorbeeld bij 
het leren lezen en schrijven leren de 
kinderen eerst de geluiden van de 
letters voordat ze de daadwerkelij-
ke letters leren. Vervolgens wordt 
er met speciaal lesmateriaal ge-
werkt waarbij de kinderen voelen 

hoe de letters geschreven moeten 
worden en pas in het eindstadium 
leren ze hoe ze de letters zelf kun-

nen schrijven. Het klinkt misschien 
wat omslachtig, maar het blijkt wel 
te werken. Door de speelse manier 
van leren kun je kinderen op zeer 

jonge leeftijd enthousiast maken 
en leren lezen en schrijven. 
ook in het crèchegedeelte wordt 
vanuit de zintuigen gewerkt. Van 
echt speelgoed is geen sprake. Er 
zijn een aantal knuffels en puz-
zels, maar de rest wordt als puur 
leermateriaal gezien. Het gaat dan 
voornamelijk om alledaagse voor-
werpen waar de kinderen mee 
kunnen spelen om zo hun mo-
toriek te verbeteren. Een aantal 
voorbeelden: het fijn stampen van 
een eierschaal, het in stukjes knip-
pen van papier, het overgieten van 
rijst en het in elkaar draaien van 
een schroef en een bout. 
Het lijkt erop dat het montesso-
riconcept perfect in de cambod-
jaanse cultuur past. De creativiteit 
en het inbeeldingsvermogen dat 
de mensen door de omstandighe-
den hebben komt hier zeer goed 
van pas. 

Zintuigen en creativiteit in het onderwijs
cAMBoDJA - In de MooiBernhezeKrant van 17 december 2011 hebt u 
kunnen lezen over het programma travel to teach, waar Dimphy Col-
denhoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een 
bijzonder traject. Elke week stuurt Dimphy u nu een kort verslagje, tot 
het einde van haar stage in Cambodja. 

Minister Schultz van Haegen (In-
frastructuur en Milieu) stuurt het 
wetsvoorstel kilometertellerfrau-
de na de zomer naar de Tweede 
Kamer. Met dit wetsvoorstel 
komt er in de Wegenverkeers-
wet een wettelijk verbod op het 
knoeien met kilometerstanden. 
ook wordt het aantal momenten 
uitgebreid waarop kilometertel-
lerstanden verplicht aan de RDW 
moeten worden doorgegeven. 
criminelen lopen zo sneller tegen 
de lamp.
Het wetsvoorstel, dat in nauw 
overleg met onder andere Stich-

ting Nationale Auto Pas (NAP), 
RAI en BoVAG tot stand is ge-
komen, verplicht alle door de 
RDW erkende bedrijven om niet 
alleen bij de APK-keuring maar 
ook op andere vaste momenten 
de tellerstand van een auto aan 
de RDW door te geven. Het gaat 
dan om momenten als de opna-
me van voertuigen in de bedrijfs-
voorraad, wijziging tenaamstel-
ling en onderhoud en reparaties 
boven een nog vast te stellen be-
drag. onregelmatigheden in de 
reeks kilometerstanden komen 
zo sneller aan het licht. Voor ie-

mand die overweegt een auto te 
kopen wordt het mogelijk om bij 
de RDW informatie in te winnen 
over de betrouwbaarheid van de 
tellerstand.
ongeveer 5 procent van de au-
to’s in Nederland heeft een te-
ruggedraaide kilometerteller. De 
kilometerstand is belangrijk voor 
de waardebepaling van een auto. 
Wie een auto met een terugge-
draaide teller koopt, betaalt meer 
dan de auto waard is.

13-06-2012 
Bron: rijksoverheid.nl

Wet kilometertellerfraude naar
de tweede Kamer

‘van eCHT 
speeLgoed is 
bij na geen sPrake, 
het is vooraL 
leerMaTeriaal’



Woensdag 20 juni 201222 
  

Bernheze sportief

Gazzerop 1 opnieuw
winnaar van Horizontoernooi

Dit jaar werd er voor het eerst in 
twee klassen gestreden om de Jo 
de Haastrofee. Van de twaalf teams 
uit de prestatieklasse bleek Gaz-
zerop1 na de kruisfinale de sterkste 
formatie. Bij de recreanten was dat 
Squirrels. In de grote finale mocht 
het recreantenteam ter compen-
satie van het klassenverschil met 

één veldspeler meer spelen! Nadat 
de aftrap was verricht door Jules 
van den Brink, lid van één van de 
doelgroepen van Ziekenvereniging 
Horizon, ontspon zich een even-
wichtige en spannende strijd. Deze 
resulteerde in een gelijkspel, waar-
door het nemen van strafschop-
pen de beslissing moest brengen. 

Hierin bleek uiteindelijk Gazzerop 
1 het bekwaamst, zodat dit team 
voor de tweede achtereenvolgen-
de keer de wisselbeker mee mocht 
nemen. De sportiviteitbeker ging 
naar chicken United . De teams 
hebben een gezellige natte zondag 
beleefd, maar hadden dat graag 
over voor de zieken en gehandi-
capten uit Heesch. De organisatie 
van dit jaarlijks terugkerend eve-
nement kon weer met voldoening 
een leuk bedrag aan de Heesche 
ziekenvereniging over maken.

voetbal

HEEScH - Ondanks het mindere weer is het zesendertigste Horizon 
voetbaltoernooi een groot succes geworden. De voortdurend neerstro-
mende regen weerhield geen van de 24 deelnemende clubs om op te 
komen dagen.

HEEScH – Een bijzondere ge-
beurtenis bij tennisvereniging de 
Broekhoek aankomend weekend.
Zaterdag 23 juni mogen zij het 
masterkampioenschap regio zuid 
team gemengd t/m 17 jaar orga-
niseren.

10.00 uur halve finales Broekhoek 
– Moleneind & Herkenbosch – 
Steenbergen.
14.00 uur de finale van de win-
naars.

tV de Broekhoek
Masterkampioenschap Regio Zuid

tennis

Mix t/m 17 jaar. Hilke, Jannick, Danique, Stef van TV Broekhoek

Tess van Herpen uit Heesch. Clubkampioen meisjes enkel t/m 12 jaar
TV de Broekhoek

tennis Clubkam-
pioen tC De Broekhoek

Alpe d’HuZes in het 
programma Uitgelicht van WantV

Alpe d’HuZes is een wielerevene-
ment waarbij de deelnemers indivi-
dueel of in teamverband maximaal 
zes keer op één dag de bekende 
berg Alpe d’Huez beklimmen. 

Ze doen dat om geld in te zame-
len voor het KWF Kankerfonds. 
Dit omdat ze op de een of andere 
manier zelf met kanker te maken 
hebben of hebben gehad.

Deelnemers uit Bernheze die in 
Uitgelicht aan het woord komen, 
zijn Bart Habraken uit Loosbroek, 
Hans Uijlen uit Heesch, Bastian 
Schakenraad, Roos Schakenraad 
en Frits Kuijpers uit Heeswijk-Din-
ther en Geert van den Broek en 
Sjoerd van der Linde uit Nistelrode. 
Bastian Schakenraad en Frits Kuij-
pers hebben de Alpe d’HuZes niet 
gefietst, maar gelopen.

De eerste aflevering van Uitgelicht 
over de Alpe d’HuZes is te zien op 
vrijdag 22 juni om 18.00, 20.00, 
22.00 en 0.00 uur en op zaterdag 
23 en zondag 24 juni om 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 en 
0.00 uur. De tweede aflevering is 
te zien op vrijdag 29 en zaterdag 
30 juni en zondag 1 juli op dezelf-
de tijden. WanTV is alleen analoog 
te zien.

Verslaggever Anke Fransen in gesprek met Bart Habraken uit Loosbroek

LooSBRoEK – Het programma Uitgelicht van WantV staat in de weekenden van 22 en 29 juni in het teken 
van de onlangs gehouden alpe d’HuZes. Verslaggever anke Franssen en cameraman Gerry van der Eerden 
zijn op 7 juni in de Franse alpen geweest om een aantal inwoners van Bernheze te volgen.

wielersport

SUDoKU
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Sponsors maken kennis met 
waterpolo tijdens sponsordag

De sponsordag is speciaal georga-
niseerd om de sponsoren met el-
kaar kennis te laten maken maar 
zeker ook om met waterpolo in 
aanraking te komen. “Voor veel 
sponsoren is waterpolo een relatief 
onbekende sport die ze zelf nog 
niet beoefend hebben. Het leek 

ons een leuk idee om de sponso-
ren op deze manier kennis te laten 
maken met de sport”, aldus Nick 
van de sponsorcommissie.

Na enkele fanatieke partijtjes wa-
terpolo werden de sponsoren in de 
kantine bedankt voor hun bijdrage 

aan de club. Alle sponsoren ontvin-
gen een keurig ingelijste foto van 
hun gesponsorde team. Afsluitend 
konden de sponsoren met elkaar 
kennis maken tijdens een informe-
le borrel. De sponsorcommissie is 
momenteel nog hard op zoek naar 
een sponsor voor de jeugdafdeling 
van het waterpolo. Draagt u de 
jeugd een warm hart toe dan zijn 
de jonge waterpoloërs van Gorgo 
misschien wel een mooi team om 
te sponsoren. Informeer vrijblij-
vend naar de mogelijkheden bij 
Nick van de Steen, 06-51031682.

HEESWIJK-DINTHER - Verschillende sponsoren van Zwem- en water-
polovereniging Gorgo uit Heeswijk-Dinther hebben onlangs kennis 
kunnen maken met waterpolo. tijdens de sponsordag werden er ver-
schillende partijen waterpolo gespeeld tussen mixteams van ervaren 
waterpoloërs en sponsoren. Dit alles vond plaats in het trainingsbad 
van Gorgo in Uden. 

waterpolo

Het spelschema bevatte vier ron-
den, waarin teams van twee spe-
lers per familie het tegen elkaar 
opnamen. Na de eerste ronde had 
elke familie nog evenveel kans op 
de eindoverwinning, maar gaan-
deweg werd duidelijk naar wie de 
zege uiteindelijk zou gaan. omdat 
de ene familie meer spelers mee-
neemt dan de andere, wordt een 
verdeelsleutel gehanteerd. op ba-
sis hiervan was de familie Van de 
Ven uiteindelijk de terechte win-
naar. 
Maar niet alleen de familie Van de 
Ven viel in de prijzen. De tweede 
plaats werd gewonnen door de 
familie cuijpers, de winnaars van 
vorig jaar. De familie Raaijmakers 
legde, mede dankzij een goede 
eindsprint, beslag op de derde 
plaats. Tijdens de traditionele lo-
terij werden vele, leuke cadeaus 
vergeven aan de gelukkige prijs-
winnaars. Zo kon het gebeuren dat 
familieleden van  lager geklasseer-

de groepen alsnog met mooie at-
tenties als een fles wijn, fondueset 
of fotolijsten aan de haal gingen. 
Maar belangrijker nog dan het 
materiële voordeel voor sommi-
gen, stond de gezelligheid op deze 
goed georganiseerde dag voor ie-
dereen centraal. 
Na vijf jaar is het familietoernooi 
inmiddels een begrip voor velen. 
Het evenement wordt specifiek 
voor jong en oud georganiseerd. 
Naast een heuse ranjakabouter 
was er met een groot springkus-
sen ook aan de ontspanning voor 
de kleinere familieleden gedacht. 
De volwassenen konden zich ont-
spannen op het terras, van waaraf 
en onder het genot van een koele 
consumptie vele, soms spannende 
partijen gevolgd konden worden. 
De deelnemers en organisatie kij-
ken gezamenlijk terug op een ge-
slaagde dag, die hopelijk en naar 
verwachting wederom een vervolg 
krijgt.

Goed weer 
en goede opkomst 
Familietoernooi jeu-de-boulesclub Die Lé

jeu de boules

NISTELRoDE - Ondanks dat het vaderdag was  kende de 5e editie van 
het familietoernooi van jeu-de-boulesclub Die Lé een vertrouwd hoge 
opkomst. In totaal deden er 37 teams mee verdeeld over 8 families De 
gezellige sfeer werd nog eens versterkt door het goede weer, waardoor 
de meeste wedstrijden op de buitenbanen van het gildeterrein konden 
worden gespeeld. 

1e Prijs familie vd Ven

2e Prijs familie Cuijpers

3e Prijs familie Raaijmakers

25 Jaar Brommerraces  

op zondag 24 juni wordt het jubi-
leum gevierd. Naast speciale races 
voor de vaste SoBW deelnemers, 
yamaha R125 cup en een Mole-
naar NSF 100 race waaraan Zuid-
Afrikaanse gastrijders zullen deel-
nemen, zullen er tal van machines 
van het eerste uur te bewonderen 
zijn. Deze zullen ook op de baan te 

zien zijn in de Pre-2000 klasse en 
als klap op de vuurpijl zal de NSF-
Allstars klasse worden verreden.  
Plaatselijke vertegenwoordigers in 
deze All Stars klasse zijn Arie Vos, 
Adrie Den Bekker, Randy Gevers, 
yrjo van Mil en Allard Kerkhoven, 
zij zullen het opnemen tegen,Joan 
Veijer, Rob Verhoef, Niek Leeuwis, 

Barry Veneman en Gerard Rike 
en vele andere, uitkomend op de 
Honda NSF100 machines van Arie 
Molenaar.

oud-coureurs, vrijwilligers en 
belangstellenden zijn van harte 
welkom op circuit Park Berghem 
(Kartbaan), ToEGANG GRATIS.

BERGHEM - De brommerraces zijn nog altijd populair en daarom kan de SOBW dit seizoen 25 jaar brommer-
race vieren. In het weekend van 23 en 24 juni staan er dan ook een aantal activiteiten op het programma. 
Op zaterdag 23 juni zal er op Circuit Park Berghem een voor het kampioenschap tellende racedag worden 
verreden. 

motorsport
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

open dag 24 juni
BedRijVenTeRRein
11.00 - 17.00 uuR

’t retsel
Zie pagina 12 t/m 17

BERNHEZE
23 - 24 JUNI
Rondje Bernheze
Locatie: Loosbroek

26 JUNI 
Informatieavond mager-
darm-leveraandoeningen
Locatie: kapel ziekenhuis 
Bernhoven, oss

HEESCH
27 JUNI 
Informatie-ochtend gemeente 
Bernheze samen met MEE
Locatie: cc de Pas te heesch
Zie pagina 2

30 JUNI
Nationale Veteranendag
Locatie: cc de Pas te heesch

23 - 26 JUNI 
Kermis Heesch
Locatie: de Misse
Zie pagina 6

23 JUNI 
Masterkampioenschap 
TV Broekhoek
Locatie: kerkweg 18 
Zie pagina 22

24 JUNI 
Aurora-jeugd sluit 
seizoen muzikaal af
Locatie: kazerneterrein Brandweer
Zie pagina 19
 
Expositie: Cor van Dinther 
en José van den Helm
Locatie: julianastraat naast 3 

25 JUNI 
Avondbraderie
Locatie: rond de Misse 
Zie pagina 6

26 JUNI 
Open avond KBO Heesch
Locatie: zaal d’n herd in cc de Pas

28 - 30 JUNI 
Gehoorinformatiedagen 
Locatie: Van schijndel 
hoortechniek ‘t dorp 29 
Zie pagina 5

NISTELRODE
21 JUNI 
Wandeltocht “Vlinders 
en bloemen”
Locatie: natuurcentrum slabroek 

22 JUNI 
Gala 2012 schoolverlaters 
groep 8
Locatie: route zie 
www.mooinisseroi.nl 

24 JUNI 
Jaarlijks Pleinfeest 
Muziekkapel De Dûrzakkers
Locatie: raadhuisplein 

24 - 30 JUNI 
Collecte T.b.v. het Rode Kruis
Locatie: nistelrode 

25 TOT 29 JUNI 
Vakantieweek Laarstede
Locatie: Gasterij Laarstede 

25 JUNI 
Openbare repetitie/
miniconcert fanfare 
St. Lambert
Locatie: Muziekkiosk in het 
‘zeven eeuwen-park’ 
Zie pagina 18

26 JUNI
Start bevolkingsonderzoek 
Borstkanker
Locatie: Parkeerterrein dorpshuis, 
Laar 50 

LOOSBROEK
23 JUNI 
Inschrijving wandeldriedaagse 
Loosbroek
Locatie: de wis

HEESWIJK-DINTHER
T/M 8 JULI 
Dertien hectare presenteert 
‘Agricola Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, heeswijk 

T/M 14 AUGUSTUS 
Expositie Bernezorg
Locatie: zijlstraat 1 

23 JUNI 
Memories Festival
Locatie: evenemententerrein 
Aakantstraat 
Zie pagina 19

Gé Reinders en fanfare 
St. Willibrord
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 

24 JUNI 
Elfde Jeu de Boules Toernooi
Locatie: Gildeterrein 
“de schuttershof” 

Officiële opening van 
Ontmoetingstuin Servaes
Locatie: cc servaes 

Opening volkstuinvereniging 
“de Koffiestraat”
Locatie: koffiestraat

Open bedrijvendag ‘t Retsel
Locatie: ‘t retsel 
Zie pagina 12

Open kloosterdag 
Abdij van Berne
Locatie: Abdij van Berne 

Kerkpleinconcert Harmonie 
Sint Servaes 
Locatie: kerkplein st. servatiuskerk
Zie pagina 19

Open Dag Waaistap
Locatie: Liniedijk 1
Zie pagina 20

Open Huis
Locatie: raadhuisplaza
Zie pagina 11

27 EN 30 JUNI 
Alice in Wonderlandzomer 
in De Kersouwe
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 

28 JUNI 
Voetreflexmassage in 
Onderonsje Dinther 
Locatie: cc serveas 

29 JUNI 
Brigitte Kaandorp
Locatie: natuurtheater de 
kersouwe 

VORSTENBOSCH
23 JUNI
Streetdance uitvoeringen
Locatie: de stuik

24 JUNI
Open Luchtmis
Locatie: kloostertuin
Zie pagina 20

26 JUNI
Zomeravondconcert
Locatie: Meester Loeffenplein
Zie pagina 1

Vraagbaak
Locatie: de stuik


