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Fotoclub Bernheze exposeert in de Kersouwe

rODE DrAAD
De ‘rode draad’ opdracht speelt 
elk jaar een belangrijke rol in de 
opdrachten die de fotografen uit-
voeren. De ‘rode draad’ is een 
thema dat alle leden op een eigen 
creatieve manier vormgeven. Dit 
jaar werd gekozen voor een oude 
melkstal die als basis diende voor 
veertig foto’s, plus een. Want ook 
Ad Donkers levert elk jaar een 
bijdrage aan de ‘rode draad’ op-
dracht. De melkstal, met alle be-
wijzen van intensief gebruik, was 

een inspirerende omgeving en 
werd dankbaar gebruikt voor vele 
uren creatief werk. De bewijzen 
vindt u langs het hoofdpad van het 
Natuurtheater.

KETTingFOTO
De ketting leverde bijna vijftig fo-
to’s op, waarbij elke schakel/foto 
inspiratiebron was voor de vol-
gende schakel/foto. De startfoto 
voor de kettingopdrachten ziet u 
hierboven. Het resultaat van de 
hele ketting met foto’s, kunt u be-

wonderen in de nieuwe kiosk van 
het natuurtheater. 

En VErDEr
Niet alleen zijn de leden van de fo-
toclub het hele jaar bezig geweest 
met de foto-opdrachten van de 
club en hun eigen vrije werk, ook 

zijn een aantal leden in het najaar 
van 2013 naar Amsterdam ge-
weest voor een interactieve work-
shop. Zij werden hierbij begeleid 
en geïnspireerd door zilveren ca-
mera winnares Marieke van der 
Velden. 

Het decor voor al deze foto’s wordt 
gevormd door het grote amfithea-
ter en het overige deel van het bos 
bij de Kersouwe.
De expositie is geopend van 10.00 
- 17.00 uur; toegang gratis.
Voor kinderen is er een leuke fo-
topuzzeltocht en voor de moeders 
een verrassing, vanwege moeder-
dag.

heesWIJK-DInTher – De expositie van Fotoclub Bernheze op zondag 11 mei heeft een speciaal tintje. Niet alleen exposeren 
de leden dan voor de tiende keer hun kunnen, maar ook is dit het eerste optreden van (dan) ex-wethouder Ad Donkers, die 
de expositie in het prachtige Natuurtheater Kersouwe in Heeswijk om 10.30 uur in het kleine theater zal openen. 

Locatie: Natuurtheater Kersouwe, Kersouwelaan 1
5473 TE Heeswijk. Voor de route: zie www.kersouwe.nl
Voor meer informatie over Fotoclub Bernheze, zie www.fcbernheze.nl.

Voor kinderen is er een leuke fotopuzzeltocht en voor de moeders een verrassing

Europees Kampioen garde Touch 2014 

De categorie Garde Solo Junio-
ren: VeRA OOMeN behaalde de 
gedeelde 9e plaats, GUUSje VAN 

THIeL de 5e en GWeN OPSTAL 
heeft op het EK danstoernooi in 
Oostenrijk de bronzen plak ge-

wonnen. Het was ‘t eerste jaar 
mars voor de junioren en de groep 
MARSHMALLOWS ging voor de 
eerste EK, waarop ze meteen de 
5e plaats behaalden.
MIRACLe eN SPIRIT: Tussen alle 
Europese dansers van hoog niveau 
behaalde Miracle de 2e plaats in 
de categorie Garde. Modern Spi-
rit had helaas geen podiumplaats, 

maar toch een mooie 6e plaats. 
Zaterdag was de moderne groep 
eUPHORIA aan de beurt. De dan-
sers waren na afloop tevreden en 
behaalden een mooie 6e plaats in 
een veld van 11 deelnemers. 
Zondag werd gestart met GARDe 
MARS, UNTOUCHeD behaalde 
brons. De solo’s: KIMBeRLeY 
XHOFLeeR behaalde de 2e plaats; 
zilver. DeMI ReMeRS werd 4e 
en DeMI GABRIeL 6e. GARDe 
TOUCH werd Europees Kampi-
oen. Ze hebben hard gewerkt, 
maar het is gelukt. MODeRN IN-
SPIRATION behaalden een hele 
mooie 5e plaats. 
Hele mooie resultaten van alle 
groepen en solo’s in hun eigen 
categorie op hun eigen niveau. 
De kampioensreceptie is gepland 
op 17 mei, waarvoor genodigden 
een uitnodiging zullen ontvangen.

OOsTenrIJK/nIsTeLrODe – Het europees Kampioenschap eindigde 
op een podiumplaats voor: Gwen Opstal - 3e plaats, Miracle - 2e plaats, 
Untouched - 3e plaats en Kimberley - 2e plaats. Garde Touch mag ook 
in 2014 de titel blijven voeren: europees Kampioen. een trotse dans-
vereniging heeft vier prachtige dagen afgesloten met een voorspoedige 
thuisreis. Maandagmorgen 7.00 uur arriveerden ze weer in Nistelrode. 

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
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aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Zaterdag en zondag 10 en 11 mei 
expositie Werken van Liseth Visser.                                                                     
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis.
Liseth Visser is een portrettist in 
hart en nieren. Zij maakt klassiek-
realistische portretten in olieverf, 
volgens een arbeidsintensieve am-
bachtelijke techniek. Het specifieke 
kleurenpalet, de bijzondere lichtin-
val en de poëtische ambiance ver-
wijzen naar werken van de oude 
17e eeuwse meesters.
Zij maakte onder meer op verzoek 
van het tv-programma Sterren op 

het Doek een portret van Irene 
Moors.  
Zomeryoga (De lessen zijn los van 
elkaar te volgen en te betalen,  
€ 7,- per les).
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur, 
18.45 tot 19.45 uur, 20.00 tot 
21.00 uur.
De data zijn: 12, 19 en 26 mei en 
2, 16 en 23 juni. Bij voldoende 
deelname gaan de lessen door. 
Aanmelden minstens twee da-
gen voor de les begint bij Lea 
van den Bergh tel. 0413-342656.                                                                  
Begeleiding door Gerry Rooijak-

kers op 12 en 19 mei en op 23 juni.
Begeleiding door Lea van den 
Bergh op 26 mei en op 2 en 16 
juni.

Osteopaat Martijn van Raak uit 
Oss verzorgt donderdag 15 mei 
een lezing over osteopathie. Aan-
vang 20.00 uur, entree € 5,-.
Onderwerpen deze avond zullen 
zijn: wat is osteopathie, de ge-
schiedenis, filosofie en principes. 
Vaak heeft men wel van osteo-
pathie gehoord, maar wat het nu 
precies inhoudt?

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

Expositie, zomeryoga en lezing in Kloosterkapel

TanTe Door: 100 procenT HollanDse kip, 
DiervrienDelijke opgroei

e eerste drie weken leven de kuikens in een verwarmde 
kuikenstal, daarna groeien zij op in de ruime Tante Door 
stallen.

Door de ramen en deuren heeft Tante Door frisse lucht en een 
natuurlijk dag- en nachtritme. onze Tante Door beschikt de hele 
dag over vers water en gestrooide granen. De bemesting is 100% 
plantaardig, waarvan 70% mineralen en vitaminen.
Tante Door krijgt geen groeibevorderaars toegediend en is 
antibioticavrij! Het slachten van een kip vindt plaats op dezelfde 
locatie als waar de kip opgroeit.

er is geen transport nodig, waardoor er geen stresshormoon 
wordt aangemaakt. De kip wordt met de hand gevangen en op 
authentieke wijze geslacht. er wordt gewerkt met kleinschalige 
apparatuur, waar zo min mogelijk water aan te pas komt. Hierdoor 
blijft het vlees mals, wat een stevige ‘bite’ geeft na bereiding.

Benieuwd waar Tante Door opgroeit? U bent van harte welkom in 
de stal in Driessen. voor meer informatie of wilt u lekker genieten 
van dit smakelijk stukje vlees, kom dan eens een kijkje nemen 

in onze slagerij – 
eetwinkel en verbaas 
u over ons ruime 
assortiment.

wist u dat...

D

c
o
lu

m
n

als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

Dineert u op Moederdag bij Het Sentiment 
dan ontvangt u als moeder een 

waardebon* 
voor een 

3-gangen verrassingsmenu
*In te leveren bij een volgend bezoek.

Meer informatie: www.hetsentiment.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

HEESWIJK-DINTHER – In café De 
Zwaan in Heeswijk-Dinther treedt 
zaterdag 10 mei de formatie Vir-
gin op. 

In 1979, opgericht en ‘still going 
strong’, speelt deze 5-mans forma-
tie muziek van onder anderen ZZ 
Top en Gary Moore. De band, die 
bestaat uit mannen met veel erva-
ring, maakt van ieder optreden een 

speciaal moment. Zaal open 21.00 
uur, vrij entree, info 0413-291575 
of www.dezwaanlive.nl.

Bluesrock van formatie 
Virgin in De Zwaan

Advertorial

Voor 4 personen

Maaltijdsalade 
Met gebakken 

asperges en 
gerookte zalM

Boodschappenlijstje 

400 gram sla (veldsla of rucola)

400 gram gerookte zalm

600 gram geschilde asperges

Balsamico of Honing-Mosterd dressing

 (mag ook een andere dressing zijn)

Olijfolie
Zout/peper
4 eieren

Eet Smakelijk

BErEiDing
Kook 4 eieren hard. Snij de geschilde asperges in blokjes van ±2 cm. 
Verhit wat olie in een koekenpan of wok. Roerbak de aspergeblokjes,  
4 minuten tot ze lichtbruin zijn en bestrooi ze met zout en peper. Verdeel 
de gerookte zalm en sla over 4 borden en besprenkel deze met de dres-
sing. Schep de gebakken asperges op de salade. Snij de eieren in vieren 
of in plakjes en garneer de salade daarmee.
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Pashokje

ik geloof niet zo in internetshoppen. vooral niet als het om kleding 
gaat. op internet kan ik de kleding niet passen en heb ik er dus geen 
beeld bij. Daarnaast vind ik het meestal wel gezellig om eventjes door 
de stad te banjeren op zoek naar iets leuks voor in mijn garderobe. Dat 
ik daarnaast mijn grootste hobby ‘mensen observeren’ kan uitoefenen, 
is alleen maar mooi meegenomen.

kledingwinkels vind ik dus niet per definitie een straf. Ze moeten 
wel een mannenafdeling hebben, ik moet tenslotte ook iets te kijken 
hebben, maar ik ben niet zo’n man die bij elke winkel verveeld buiten 
staat te wachten op zijn treuzelende wederhelft. ik word ook niet 
heel erg chagrijnig als de winkel behoorlijk vol is met koopjesjagers 
die alles op de grond smijten wat ze niet aanstaat, want dat is 
toch voornamelijk een vrouwenkwaal en zie je dus alleen op de 
vrouwenafdeling.

Toch zit de kans er in dat de kledingwinkels mij ook gaan verliezen in 
hun concurrentiestrijd met het internetshoppen als ze geen drastische 
maatregel gaan nemen. Ze mogen alles in stand houden zoals het nu 
is, met hogere prijzen dan internetwinkels en zuurpruimen achter de 
kassa, dan blijf ik nog steeds komen. ook de landelijke ketens mogen 
eenheidsworsten als winkels blijven openen, zodat je in elke stad 
hetzelfde kunt kopen, dat maakt me niet uit.

Maar verander alsjeblieft iets aan die verschrikkelijke lachspiegels in 
het pashokje. geen mens wil toch kleding van je kopen als je in die 
spiegel alles uitvergroot ziet? Ze zeggen dat je er op televisie tien kilo 
zwaarder uit ziet dan dat je in werkelijkheid bent. De spiegel in het 
pashokje is dan volgens mij de twee nieuwste televisies boven elkaar 
gestapeld, met de scherpste beeldkwaliteit. 

kledingwinkels zouden op zoek moeten gaan naar ‘n spiegel in het 
pashokje die de realiteit wat aangenamer maakt. in combinatie 
met een beetje minder licht in het pashokje zou dat de omzet al 
verdubbelen denk ik.

Column
D’n Blieker

Interessante verhalen van imker Christianne

Vrijwilliger van de maand

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Salade Grand Mère  1 kg pak ‘m nu voor € 3,95
            Emmer van 5 kg pak ‘m nu voor € 17,50

(Geldig tot 17 mei 2014)

Een fijn gesprek

Bijdragen vanuit betrokkenheid
Op mijn vraag “wat heb je zoal 
gedaan als vrijwilliger?” komt een 
moeiteloos antwoord.
“Vanaf jonge leeftijd volleybal ik 
en ik ben voor mijn vroegere club 
altijd scheidsrechter geweest. Op 
de scholen en de sportclubs van de 
kinderen heb ik mijn steentje bijge-
dragen en geprobeerd wat extra 
te doen. Zelfs vanuit mijn vroe-
gere werk als arbeidshygiëniste bij 
de Arbodienst hielp ik op vrijwil-
lige basis met het organiseren van 
symposia voor de beroepsvereni-
ging. Voor mij is het heel logisch en 
vanzelfsprekend om vanuit betrok-
kenheid vrijwillig bij te dragen aan 
mijn directe omgeving. Het hoort 
er gewoon bij, vind ik”.

Dicht bij de natuur zijn
Mij houdt de vraag bezig hoe zij 
tot imkeren is gekomen. “Ik denk 
door dicht bij de natuur te willen 
zijn. Het hebben van een moes-

tuin vind ik leuk en het imkeren 
fascineerde mij altijd al heel erg. 
Robert Schuurmans, eigenaar van 
het imkermuseum te Geffen, is on-
geveer vier jaar terug mijn mentor 
geweest. Hij heeft mij geholpen 
met het opzetten van mijn imke-
rij. Ik heb mij aangesloten bij de 
plaatselijke Bijenhoudersvereniging 
Sint Ambrosius en ik heb een be-
ginnerscursus gevolgd. Na een jaar 
meedraaien ben ik in het bestuur 
gekomen. 

Dit is een leuke manier om kennis 
te maken en ook om snel kennis 
te vergaren, door alle deskundig-
heid die dan direct aanwezig is. Als 
onderdeel van het bestuur ben ik 
mede een schakel tussen de vereni-
ging en de landelijke organisatie. Ik 
doe de secretariële werkzaamhe-
den voor de ledenvergadering, het 
bijencafé met telkens een ander 
thema, de bijenmarkt te Nistelrode 
en de viering van de naamdag van 

Sint Ambrosius. Ik probeer ook om 
er dan zelf te zijn”.

Belangrijke taak
“Een belangrijke taak is mensen 
bewust maken van de grote bete-
kenis van de bijenteelt: zonder bij-
en geen goede bestuiving! Colle-
ga’s met hun kinderen zijn daarom 
hier geweest voor een kennisma-
king met de imkerij. Dat was heel 
leuk. In dit kader hebben clubleden 
het bijenhuis op de Floriade drie 
zaterdagen vrijwillig bemand. 
Verder probeert de bijenhou-
dersvereniging de Flora en Fauna 
Groep van de gemeente te beïn-
vloeden, zodat  goede drachtplan-
ten voor de bijen worden aange-
plant”. 

Wij moeten helaas afsluiten. Chris-
tianne werpt nog vlug even op, 
dat jonge aanwas van imkers, zo-
wel mannelijk als vrouwelijk, heel 
welkom is.

heesch – Dan is er koffie én een fijn gesprek met Christianne Derikx uit Heesch. Christianne is getrouwd 
en heeft drie jong volwassen kinderen. Zij is werkzaam bij de gemeente Bernheze als beleidsmedewerker 
Milieu en houdt zich vooral bezig met duurzaamheid. Christianne is betrokken bij BeCO, de Bernhezer 
energie Coöperatie. Als imker is zij actief op het secretariaat van de Bijenhoudersvereniging Sint Ambro-
sius, Bernheze.

Lotenverkoop 
Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOS-
BROEK/VORSTENBOSCH – 
Van maandag 12 mei tot zon-
dag 8 juni gaan vrijwilligers 
van de Zonnebloemafdeling 
HDLV loten verkopen à € 2,-. 
Dat doen zij in het kader van de 
Nationale Zonnebloemloterij. 

Deze loterij vormt één van de 
belangrijkste inkomstenbronnen 
voor De Zonnebloem. 

De opbrengst is volledig be-
stemd voor het bezoekwerk, 
de dagjes uit, de vakanties en 
de andere activiteiten, die de 
Zonnebloemvrijwilligers elk jaar 
verzorgen voor mensen met een 
lichamelijke beperking.
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ZORG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

LOOSBROeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, Care

met
Visagie Van blèzi 
en nagelstyliste

Van 19.00 uur tot 22.00 uur
•••••••••••••••••••••••••••••

20% Korting oP alles

laag beugt 1a, HeeswijK-DintHer www.number3.nl

en een goeD  
geVulDe gooDiebag

bij aanKooP!

a.s. VrijDag 9 mei

Beautycare – Nistelrode - 06-20213114 - www.beautycarenistelrode.nl

Slank de zomer in?
Actie: 
Vacustepkuur van 20 trainingen € 199,00 en 4 gratis 
trainingen + waardebon om uw wenkbrauwen te 
laten harsen en in model te brengen.
Actie is geldig t/m 31 mei (bel voor een gratis proefles)

ResultAten:
Vermindert de omvang - Vermindert cellulitis
Verbetert uw conditie

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

Scheiden doe je samen

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbankvanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

www.scheidingshuys.nl

er iS toekomSt 
nA de A de A Scheiding!

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

VEGHEL - Reumapatiëntenvereni-
ging Veghel-Uden e.o. houdt op 
donderdag 15 mei een informa-
tiebijeenkomst in de Peppelhof in 
Veghel.

Op deze avond zal Jacqueline Ver-
straten een lezing verzorgen over 
hart- en vaatziekten in relatie met 
reuma. Zij is werkzaam in het Bern-
hoven ziekenhuis te Uden. 
Reumapatiënten met een vorm 
van reuma die gepaard gaat met 
ontstekingen, worden - net als 

mensen met diabetes - twee keer 
zo vaak getroffen door hart- en 
vaatziekten. 

Ook sterven ze er vaker aan. Het is 
daarom belangrijk dat bij deze pa-
tiëntengroep de risico’s voor hart- 
en vaatziekten in kaart worden ge-
bracht. Er is ook gelegenheid om 
vragen te stellen.

De informatie-avond begint om 
19.30 uur en is voor iedereen toe-
gankelijk. De toegang is gratis.

Lezing over hart- en 
vaatziekten en reuma

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de 
WMO of een te hoge eigen 
bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

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

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
 • Parkeren voor de deur • Onafhankelijk

UDEN - Uroloog Richard van der 
Linden en gynaecologen Yolanda 
van Zwam en Ilse Kools zijn op 
dinsdag 27 mei de Dokter(s) op 
Dinsdag @ Bernhoven. 

Ook een van de chirurgen neemt 
aan de lezing deel. Zij spreken dan 
over bekkenbodemproblematiek. 
Problemen met de bekkenbodem 
komen vooral bij vrouwen voor. 
Het kan dan onder meer gaan over 
ongewild urine- of ontlastingver-
lies of juist moeite hebben met 
plassen of poepen, verzakking van 
de baarmoeder, blaas of darmen of 
pijnklachten in de onderbuik. Pro-
blemen in het bekkengebied kun-
nen een grote invloed hebben op 
het sociale leven. Zeker wanneer 

mensen last hebben van urinever-
lies. Dit leidt tot schaamte en soci-
aal isolement.

Lezing
Tijdens de lezing leggen de speci-
alisten uit hoe de bekkenbodem 
werkt, welke problemen zich kun-
nen voordoen en vooral hoe die 
problemen opgelost kunnen wor-
den.

De lezing vindt plaats in Bernho-
ven, Uden van 19.30-21.00 uur. 
De toegang is gratis. Vooraf aan-
melden is verplicht. Telefoon 0413 
- 40 29 00. Of per e-mail: psb@
bernhoven.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen en te-
lefoonnummer.

Dokter op Dinsdag 
Bekkenbodemproblematiek 

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Loop met je gezicht 
in de zon… 

dan valt de schaduw 
achter je!

Onderonsje
Mantelzorg

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 
13 mei van 14.00 tot 15.30 uur 
komt mantelzorgmakelaar Margo 
van den Berg met de bezoekers 
van ’t Onderonsje in Heeswijk pra-
ten over haar werk en wat zij voor 
mantelzorgers kan betekenen. 

In de gemeente Bernheze kunnen 
mensen die langdurig voor een 
naaste zorgen, de mantelzorgers, 
gratis gebruik maken van de dien-
sten van de mantelzorgmakelaar. 
Het Onderonsje vindt plaats in CC 
Bernrode en is gratis toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden. 

Bezoekers van het Onderonsje krij-
gen volop de gelegenheid om mee 
te praten en eigen ervaringen naar 
voren te brengen. De toegang tot 
het Onderonsje is gratis.
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Het koor is destijds vanuit de Ka-
tholieke Bond van Ouderen (KBO) 
ontstaan, met de doelstelling, zo-

als in het Huishoudelijk Reglement 
beschreven: Het scheppen en be-
houden van een sociale band, van 

harmonie tussen de leden van het 
koor, mede bevorderlijk voor een 
goed zangresultaat. “Hieraan is 

nog steeds niets veranderd,” aldus 
het bestuur.

Bij de oprichting van het koor 
heeft, naar zeggen, mevrouw 
Wijgergangs – van der Pas een 
belangrijke rol gespeeld. “Maar 
hierover staat niets geschreven, 
helaas. Inmiddels telt ons koor 
vijftien vrouwen- en tien man-
nenstemmen, waarmee we ons 
tweestemmig repertoire, profane 
liederen afgewisseld met moderne 
muziek, zingen. Het Dintherse Ma-
rialied zingen we - als enigste - al 
40 jaar. Als we gevraagd worden 

om op gouden bruiloften, avond-
waken en uitvaarten in de kerk te 
zingen doen we dat, maar ook op 
festiviteiten in Dinther laten we 
graag van ons horen. Zo hebben 
we al tweemaal de culturele KBO-
dag opgeluisterd. Sinds een jaar 
staat dirigent Peter van Raak voor 
ons koor. Wij hopen dat hij net zo 
blij is met ons als wij met hem.”

Plezier
“Ik sta met veel plezier voor dit 
koor. Alle leden, ook het oudste 
lid van 92, hebben een geweldige 
drive om te zingen. Ze slaan zelden 

een repetitie over. In tegenstelling 
tot wat je vaak hoort over senio-
renkoren, zit er in dit koor nog pit 
genoeg! Ik voel mij heel welkom 
en vind het fijn dat de koorleden 
oprecht met plezier zingen,” aldus 
Peter. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom, zij kunnen komen luisteren 
op dinsdagmorgen tussen 10.00 
en 11.00 uur. 

Zang- en bloemenhulde 
Het 40-jarige jubileum wordt zon-
dag 18 mei gevierd met een seni-
oren korenmiddag in CC Servaes. 
“Er zijn nog twee seniorenkoren 

meer in Bernheze: Het Ceciliakoor 
uit Heesch en het Seniorenkoor 
Nistelrode. Zij komen ons jubileum 
opluisteren. Samen verzorgen we 
om 14.30 uur in de kerk een con-
cert in de vorm van een zang- en 
bloemenhulde aan Maria. Nadat 
het koor bij Maria bloemen heeft 
gelegd, zingt het aansluitend on-
geveer 10 liederen uit het reper-
toire. Ter afsluiting van de viering 
zingen we met alle koorleden te-
zamen ‘Zing met ons mee’. Wij 
nodigen iedereen van harte uit om 
14.30 uur in de St. Servatiuskerk 
op 18 mei.”

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

tip van de bakkers:

Ons plukteam heeft weer z’n uiterste best gedaan om de lekkerste aardbeien voor moeder uit te zoeken…     en voor te proeven!

tips van de bakkers:

Bij aankoop van 2 broden

2 roombotercroissants 

of 2 Brabandercroissants  € 1,00

Leuk bij het moederdagontbijt: 

Madelief, rozijnenbolletjeskrans € 3,75
geldt van 8 t/m 14-5-2014

speciaal voor alle moeders
doen we er ’n extra aardbei

Wij werken graag met produkten uit de streek. Zo komen de aardbeien van 
Verkuilen uit Heeswijk Dinther, en lèkker dat ze zijn…

Onze banketbakkers koken de room zelf en zo wordt 
’n gewone aardbeienvlaai  ’n ware delicatesse.

 Want room is room? Dan moet u die van ons 
eens proeven… 

Voor Moederdag kan deze niet 
ontbreken. Wij wensen u 

’n heerlijke dag!

aardbeienvlaai
 10-12 personen

12,95

speciaal voor alle moeders
doen we er ’n extra aardbei

speciaal voor alle moeders
doen we er ’n extra aardbei

speciaal voor alle moedersspeciaal voor alle moeders
doen we er ’n extra aardbei

speciaal voor alle moeders
doen we er ’n extra aardbei

speciaal voor alle moeders

1,00

 3,75

doen we er ’n extra aardbeidoen we er ’n extra aardbei

ontbreken. Wij wensen u 
’n heerlijke dag!

aardbeienvlaai

12,9512,9512,95

De koorleden zijn klaar voor het jubileum Tekst en foto: Hieke Stek

Jubileum voor seniorenkoor met korenmiddag
Veertig jaar zingen met Cantado

HEESWIJK-DINTHER - Al veertig jaar lang wordt elke week enthousiast gezongen door de se-
nioren van koor Cantado uit Dinther. Dit jubileum wordt gevierd met een korenmiddag op 
zondag 18 mei. 

Alle leDen heBBen een gewelDige Drive 
om te zingen

Lipsgroen presenteert Feelgoodgarden tijdens Floraliën in Den Bosch
NISTELRODE - LipsGroen werd door Floraliën benaderd om een energetische tuin te presenteren bij hun eerste beurs in Nederland. Wim Lips 
vindt een natuurlijke leefomgeving voor ieder mens en dier belangrijk. Door in het tuinontwerp rekening te houden met vormen, materialen en 
planten die bij de bewoners passen, ontstaat harmonie. 

De tuin op de Floraliën is afgestemd op de bezoekers, zodat deze door de tuin wandelend de energie van de FeelGood Garden mogen ervaren. Er 
is gewerkt met vormen zoals de Gulden Snede, de 7 kleuren van de regenboog, een bomencirkel, bijzondere waterelementen, natuurlijke mate-
rialen in de paden en de keuze van de planten, zodat er harmonie ontstaat. De tuin is onbemand maar voor iedereen toegankelijk in Hal 6. Ook 
vindt u in deze hal de tuin van weekblad Margriet die door LipsGroen is aangelegd. In Hal 2 is een bemande FeelGood Garden informatiestand 
waar u met vragen terecht kunt. Ook zijn in deze stand nog een aantal Flowforms opgesteld. Dit zijn bijzondere waterelementen die op dezelfde 
pulserende manier het water rondpompen als in ons lichaam het bloed wordt rondgepompt. Dagelijks zal er door Wim Lips in het Tuintheater een 
presentatie gegeven worden met als titel ‘Waarom een FeelGood Garden energie geeft’ (voor tijden zie www.lipsgroen.nl). 
De Floraliën in de Brabanthallen in Den Bosch is geopend van 9 t/m 18 mei dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. 

Advertorial
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Een geliefde om 
nooit  te vergeten...

...verdient een 
 afscheid om nooit 
te vergeten.

Wij hebben uitvaartcentra in Veghel, Uden, Schijndel, Cuijk, Malden, Boekel en Heeswijk. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 085 744 10 24 of bezoek www.claassen.eu 

Geboren

Lars
29 april 2014

Zoon van Jordy Timmermans en Linda Broeren
Kornetstraat 39 - 5402 CK  Uden 

GeBoorte

NISTELRODE - jan Timmers en 
Nellie den Dekker waren op maan-
dag 5 mei 50 jaar getrouwd. Nellie
is geboren in Volkel en jan zijn 
wieg stond in erp. 

Na hun huwelijk in 1964 zijn ze 
aan de Palmenweg in Nistelrode 
gaan wonen, waar ze met plezier 
hun boerderij runden. Samen kre-
gen ze zes kinderen en er volgden 
negen kleinkinderen, waar ze vol-
op van genieten. 

Op het moment is Nellie nog ac-
tief als geneeskundige en Jan ge-
niet van z’n diertjes en gaat nog 
regelmatig biljarten. Ook kaarten 
ze graag een potje en fietsen nog 
graag. Ze zijn volop actief in de 
Maashorst waar ze samen met de 
Maashorstboeren alle activiteiten 
promoten. Samen met hun gezin 
genoten ze deze speciale dag van 
een heerlijk etentje en daarna werd 
er nog gefeest samen met vrien-
den en familie.

gouden bruidspaar Timmers-Den Dekker

€ 50 cadeau 
bij onze
betaal- 
rekening!*

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

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch 
doorgeplaatst op onze site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de moge-

lijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. U kunt kiezen of u de tekst 
zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van 
een kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de moge-
lijkheden. T. 0412 795170.

BernhezefamILIeBerIChten

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 mei 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram eigengemaakte

gebraden gehakt €  1,15

500 gram Runderlappen €  5,95
Slavinken 4 + 1 GRATIS

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Aardbeien 500 gram vanaf  € 1,50
Nectarines 5+1 gratis
Bij aankoop van 1 kilo asperges (ongeschild) 
1 dunschiller gratis

Voor moeder 
Vers geperst sinaasappelsap 500 ml € 1,75

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

8 gesorteerde 
mini broodjes

Een mix van witte, bruine, 
spelt en krentenbollen

Moederdag 
aardbeienvlaai

8 personen   

Van Mook

Moederdag 
cake

Voor de liefste mama

9,99

Verras je moeder met lekkers van de Echte bakker

4,50 1,60

Bij aankoop van 2 broden

4 mini 
croissants

1,00

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

Inruilactie

Actie loopt tot 29 juni 2014 en is alleen geldig 
bij Bruna Heesch, ‘t Dorp 61a Heesch

Blij met

10%
korting

op een nieuwe cartridge
bij inlevering van een

lege cartridge

Alles om te printen
vind je bij Bruna

En spaar verder voor 
grAtIs printpapier of 

grAtIs cartridge.

V.l.n.r.: Peter Plouvier, Alina van Marsbergen, René Kuijs en Rob Sleddens  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Eefje Voets

Van zaterdag 13 september tot en 
met zondag 21 september staan 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
volledig in het teken van zeventig 
jaar vrijheid. René Kuijs, Rob Sled-
dens en Peter Plouvier staken de 
koppen bij elkaar om deze bevrij-
dingsdag niet zomaar voorbij te la-

ten gaan. “Als we wat willen doen, 
dan moeten we het groots doen en 
willen we dat de activiteiten door 
heel HDL gedragen worden”, legt 
Kuijs het initiatief uit. “Wij facili-
teren en doen de public relations, 
maar het evenement doen we sa-
men met de inwoners van het hele 
dorp.” Gedurende het tiendaagse 
bevrijdingsevent gaan er binnen 
het thema ‘Van donker naar licht’ 

veel activiteiten plaatsvinden in de 
kern Heeswijk-Dinther. De evene-
menten zijn voor ouderen, maar 
zeker ook voor de jeugd. 
Op zaterdag 20 september is er 
een disco voor tieners in de tent 
op Plein 1969. Ook besteedt Jong 
Nederland aandacht aan de bevrij-

ding tijdens ‘Veldslag’ op zaterdag 
13 september. 
“We willen het evenement graag 
lokaal houden en we willen ons 
onderscheiden van de evenemen-
ten die plaatsvinden in Veghel en 
Nijmegen, waar ook veel aandacht 
wordt besteed aan de vrijheid van 
Nederland”, vertelt René. “Het is 
een uitdaging om iets met deze 
bevrijding te doen”, doelt hij op 

het evenement. Om te zorgen 
voor een brede steun in de kern 
zijn er al veel verenigingen bena-
derd. “De response was positief en 
enthousiast. Verenigingen gaven 
aan dat zij het evenement dorps-
breed willen delen. We willen het 
dorp bewust maken van oorlog.” 

Voor meer informatie over het 
bevrijdingsevent HDL zie 
WWW.BEVriJDingHDL.nL

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Vrijheid is niet gratis. In de Tweede Wereldoorlog is er hard 
gestreden om de Duitsers uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek te verdrijven. Op zondag 17 
september 1944 is dat gelukt. Nu, precies zeventig jaar later, wordt die vrijheid in HDL 
groots onder de aandacht gebracht. Mede initiatiefnemer René Kuijs: “We herdenken, ge-
denken en vieren feest.”

 ‘We willen het lokaal en dorps houden’

Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
vieren zeventig jaar vrijheid

HDL
Bevrijding
70 jaar
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Al tijdens de oorlog was de Sint 
Albertusschool een gemengde 
school. “Het was toen wel veel 
strenger dan nu”, vertelt Piet. “We 
waren zes of zeven jaar. In de klas 
was het doodstil; je kon een speld 
horen vallen. En bij dictees kreeg je 
een fikse tik op je vingers bij iedere 
fout.” Piet hield vroeger wel van 
een geintje en haalde vaak katten-
kwaad uit. “Iedereen liep op klom-
pen, die tijdens schooltijd netjes op 

de gang in een rijtje stonden. Die 
klompen werden toen vaak omge-
wisseld! Ook heb ik wel eens kre-
kels losgelaten in het klaslokaal.” 
Piet had ook een proppenschieter 
waarmee hij regelmatig stukjes el-
zenhout naar de juffrouw schoot. 
“Ik was niet altijd degene die het 
deed, maar vaak wel.” Jan Aarts 
kijkt koel toe. “Ik spookte vroeger 
niets uit. Ik was een brave leerling, 
maar ik was niet de slimste hoor.” 
De jongens plaagden vroeger wel 
eens de meisjes. Dan dompelden 

zij de vlechten van de meisjes in 
een potje inkt. “Toen was er geen 
verschil tussen jongens en meisjes. 
Ik had niet het idee dat er met ons 
anders werd omgegaan door le-
raren”, vertelt Toos van Schijndel. 
“Op het schoolplein was wel een 
streep. Jongens en meisjes hadden 
een eigen gedeelte.” 

Op de Sint Albertusschool liepen 
geen nonnen rond, maar de leer-

lingen gingen wel naar de kerk. 
“Ik weet nog goed dat de pastoor 
altijd oplette welke boeken ik mee-
nam. Want boeken voor 18+’ers 
mochten wij niet lezen”, vertelt 
Marietje de Mol. 
“Vroeger keek ik tegen de pastoor 
op, net zoals tegen leraren. Lera-
ren hadden vaak gelijk en ouders 
kwamen zelden op school, want 
ouders stonden aan hun kant. 
Vroeger was het heel normaal dat 
we goed luisterden. We hadden 
weinig tegenspraak.”Oud-leerlingen Sint Albertusschool Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

Indien je belangstelling hebt 
voor deze functie verzoeken 
wij je per e-mail of post een 
sollicitatiebrief met cv te richten 
aan de heer B.R.M. Ezerman van 
bureau “In ‘t Maasland”.

T  (0412 )  644179
Heschepad  12 C 5341  GT  Os s 
www.maas l and-pe r sonee l . n l

i n fo@maas land-pe r sonee l . n l

w e r v i n g ,  s e l e c t i e  e n  p e r s o n e e l s z a k e n

TIMMERMANS INFRA B.V. in Nuland is een snelgroeiend familiebedrijf met een uitstekende naam. 
Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen, installeren 
en onderhouden van met name ondergrondse infrastructuur. Timmermans Infra B.V. voert landelijk 
vaak langlopende projecten uit voor grote gerenommeerde opdrachtgevers. Dit informele Bra-
bantse bedrijf werkt met een enthousiast team van ruim 80 vakbekwame medewerk(st)ers. Binnen 
de organisatie heerst een prettige en informele werksfeer met een grote onderlinge betrokkenheid 
en een zeer hoge servicegraad.

PARTTIME MonTEuR
In deze functie ben je als allround monteur gemiddeld 
3 tot 4 dagen per week (inclusief de zaterdag) verant-
woordelijk voor het onderhouden en repareren van het 
materieel, het (elektrisch) gereedschap en het wagenpark 
van Timmermans Infra inclusief aanhangers e.d.. Je con-
troleert bovendien dagelijks het inkomende en uitgaande 
materieel en je zorgt voor orde en netheid van de werf.

Kortom, een uitdagende functie voor een vakbekwame, 
zelfstandige en praktisch ingestelde monteur met een 
zeer ruime ervaring bijvoorbeeld als automonteur, vracht-
wagenmonteur etc.. Maar ook andere handige monteurs 
die zich herkennen in dit profiel nodigen wij van harte 
uit. Kennis van elektrotechniek is een must. Oudere kan-
didaten genieten de voorkeur.

onderhoud en reparatie wagenpark en materieel

is per direct op zoek naar een enthousiaste 

CHAUFFEUR
in het bezit van rijbewijs C 

De werktijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
van 15.00 tot 21.00 uur (+24 uur per week)

Schriftelijke sollicitaties sturen naar: marielle@heerkensAGF.nl
Voor meer informatie: 0412-611383

‘In onze tijd was school veel strenger’

reünie lagere school Loosbroek 1944/1945
LOOSBROEK – Vanaf het schooljaar 1944/1945 zaten 23 leerlingen acht jaar bij elkaar in de klas op de Sint 
Albertusschool. In cultureel centrum de Wis hielden deze – inmiddels - senioren op woensdag 30 april een 
reünie. De bedoeling is om deze reünie elke twee jaar te herhalen.

Nadat eerder al de winkel heringericht 
werd, heeft nu ook de buitenkant een fris-
se uitstraling gekregen. De nieuwe winkel 
oogt verrassend strak, met als eyecatcher 
op de muur het statement: ‘de Fairtrade 
Cadeauwinkel’. 

Vanaf 14.00 uur staat de (h)eerlijke koffie 
klaar. Om 14.30 uur vindt het officiële ge-
deelte plaats. Een djembé-band treedt op 
en een bord dat weergeeft waar de We-
reldwinkel voor staat, wordt onthuld. Spe-
ciaal voor de heropening, World Fair Trade 

Day en Moederdag heeft de wereldwinkel 
enkele leuke aanbiedingen. Daarnaast ont-
vangt iedere betalende klant een attentie. 
Voor de basisschoolleerlingen is er een 
kleurwedstrijd. Inleveren van de kleurplaat 
op 10 mei levert sowieso een traktatie op 
en bovendien maak je kans op een Fairtra-
de prijs. De kleurplaat is te downloaden op: 
www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl 

Ook aan de bewoners van Laverhof is ge-
dacht. Op 10 mei zorgt de Wereldwinkel 
voor een Fairtrade-chocolaatje bij de koffie.

Heropening Wereldwinkel Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Op 10 mei is het World Fair Trade Day. een dag waarop wereldwijd 
aandacht gevraagd wordt voor eerlijke handel. Deze dag is dan ook bij uitstek dé dag voor 
een feestje. Wereldwinkel Heeswijk-Dinther nodigt iedereen uit om een kijkje te komen 
nemen in de vernieuwde winkel. 

De vrijwilligers heten je van harte welkom
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11 mei Moederdag

‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl

Tijdens Moederdag 
ontvangen alle moeders 

een presentje in ons 
vernieuwd eetcafé

3 GANGEN 
MOEDERDAGMENU

€ 18,- p.p.

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30 - heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur. Vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Moederdag
Kleur en sfeer voor moeder

ELKE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Zolang de voorraad strekt tot 20 mei 2014

Egg pot antraciet.
Van clayf ibre. In 3 maten.
Bijv. Ø 27 cm. Hoogte 26 cm.
Van 12,95 voor 8,95
Hydrangea macrophylla.
Tuinhortensia in knop.
In diverse kleuren. Pot Ø 23 cm.
Van 13,95 voor 9,99
Mandevilla ‘Sundaville’.
In rek of pyramide. In diverse kleuren.
Pot Ø 21 cm. Hoogte 70 cm.
Van 18,95 voor 14,95

Speciaal voor mama
Jij leerde mij mijn eerste woorden, ik begreep het nog niet, maar herhaalde wat ik hoorde. 
Jij leerde mij mijn eerste stappen, ik viel, maar jij wist me altijd op te lappen. 
Moeders zijn speciaal, maar mijn moeder is echt bijzonder. 
Zij weet wat ik wil en begrijpt mijn gevoel, echt een wonder. 

Als ik ergens mee zit kan ik met haar praten, zij heelt de pijn, waar eerst wonden zaten. 
Nu word ik groter en zie ‘mijn moeder is mijn heldin’ ze werd van ouder, mijn beste vriendin. 
Samen zoveel meegemaakt, samen zoveel gedaan, je weet me altijd te verstaan.
Je bent speciaal voor mij

Speciaal voor 
mama

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Vrĳ dag 9 mei a.s.

Verras je moeder met een mooie foto!
GRATIS foto’s maken van 14.00 tot 20.00 uur. Direct printen en meenemen.

Verras je moeder met een mooie foto!

Moeder-
dag
tip

MOEDERDAGACTIE
Verras uw moeder of iemand 
anders met een heerlijke 

HOT
CHOCOLADE 
MASSAGE Biezenloop 49, 5384 WB Heesch

 T 06 15 95 94 38 
www.maaikesmassagesalon.nl

Boek nu voor maar
€ 25,00

voor
30 minuten
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Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Speciale Raad je kaasje... 
Speel mee en win een prachtig 
moederdagboeket 
van Ari-Jenne Bloemsierkunst

   onze facebookpagina 
en raad het juiste gewicht
Prijswinnaar wordt zaterdag 
(voor moederdag) bekend 
gemaakt!

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Say Cheese... 

voor alle moeders!

Moederdag geregeld? 

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl

BERNHEZE - Speciaal voor Moe-
derdag heeft de Wereldwinkel een 
cadeau ingekocht: Het Foto-Cho-
co-Lade-Lijstje. 

Dit is een doosje met twaalf fair-
trade chocoladereepjes. Er zijn ver-
schillende uitvoeringen, maar wat 
ze gemeen hebben is dat je ze zelf 
heel persoonlijk kunt maken door 
in het deksel een foto, kaart, teke-
ning of wens te schuiven.

Het doosje is gemaakt door een 
papierleverancier in India. Fair-
trade-boeren in Afrika en Latijns-
Amerika zorgen voor de cacao en 
rietsuiker in de chocoladereepjes 
en in een sociale werkplaats in Ne-
derland zijn ze in de doosjes ge-
stopt. 

Het doosje is voor Moederdag 
voor € 10,95 te koop bij de We-
reldwinkel.

Een Foto-Choco-Lade-Lijstje voor Mama

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

Wij verrassen 
moeder 

samen met u*

*Heel veel moederdag presentjes

11 mei Moederdag

Lieve mama,

Enkele weken geleden aan 

een nieuwe start begonnen. 

Wat ben ik trots op jou!

Nog heel veel geluk 

en gezondheid samen 
met Leo.

Heidi 

Verras je moeder 
met een 

cadeaubon
Leuk om te geven

Leuk om te krijgen

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Verras je moeder 

Moederdag
Geopend vanaf 12.00 uur

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848

Aangesloten bij Fleurop Interflora.

Bij elk boeket een leuke 
attentie voor de moeders 
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• Lichaamsmassage 60 minuten

• BsaB diffuser 15 ml

• Gelaatsbehandeling 60 minuten

• Werkstofampul voor thuis

• 24 uur verzorgingscrème

De behandeling is ter waarde van 
€ 39,50 en de crème € 35,-

BsaB pakket
• Diffuser 15 ml

• Coconut Candle

Actie is t/m 31 mei 2014

Schoonheidssalon Sylk-Beauty
Hopveld 33 - 5473 JA Heeswijk-Dinther - Tel. 0413-293913 - mob. 06-27515641

www.sylk-beauty.nl

Moederdagtip 1
€ 49,50

€ 37,50

€ 22,00

Moederdagtip 3

Moederdagtip 2

‘t Dorp 10
Heesch
0412 45 50 20
tonweerts@online.nl

de Rank
Bloemen & Woondecoraties
de Rank
Bloemen & Woondecoraties

Speciaal 
voor mama

Speciaal 
voor mama

Lieve mam,      Mijn avonturen zaten jou vaak als gegotenstilletjes heb je van mijn uitspattingen genotenTerwijl ik steeds op zoek was naar de grenzen bewonderend aanmoedigend vervulde je al mijn wensenWanneer de zon een ‘off’ dag vroegwaren je bemoedigende woorden voor mij genoegJe bent een onuitputtelijke inspiratiebrondie iedere persoonlijke tegenslag voor mij overwonMam, jij bent perfect voor mij, het echte wij.Ik wens je een fijne ‘Mooie’ moederdag

xxx Liefs Rian 

Cadeautje voor moeders op de markt
HEESWIJK-DINTHER - Iedere vrijdagochtend wordt op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther de wekelijkse 
markt georganiseerd van 8.00 tot 12.00 uur. Vrijdag 9 mei is er een speciale Moederdagactie. 

Op de markt staat een enthousiaste club marktkooplieden uit diverse branches. “Wij mogen gerust spre-
ken van een heel divers aanbod wat iedere vrijdagochtend verkrijgbaar is hier in Heeswijk-Dinther”, vertelt 
Laura van Eeuwijk.

MOEDErDAg
In oktober 2013 vierde de weekmarkt haar 40-jarig bestaan. “De succesvolle actie die daarbij hoorde, was 
voor ons als reclamecommissie een goede drijfveer om weer een nieuwe leuke actie op touw te zetten”, vult 
Petra aan. “Op 9 mei staat de actie volledig in het teken van Moederdag.”
Iedere kopende klant ontvangt op die dag een bon van de deelnemende marktkooplieden en mag deze 
inleveren bij Koene Bloemen, waar namens de kooplieden een kleine attentie wacht. Voor de actie geldt: 
op = op.

Moederdag-actie
Vrĳ dag 9 mei 2014

Op vrĳ dag 9 mei zetten de marktkooplieden 
VAN WEEKMARKT HEESWĲ K-DINTHER 

de moeders in het lentezonnetje! 

Er worden actiebonnen uitgedeeld bĳ  alle deelnemende 
kramen. Deze bonnen kunt u inleveren bĳ  

KOENE BLOEMEN
tegen inlevering van deze actiebonnen ontvangt u 
namens de marktkooplieden een leuke attentie!

Let op! Voor deze 
actie geldt wel: 

OP=OP!

WAAR: 
Plein 1969 

Heeswĳ k-Dinther

TĲ D:
8.30 tot 12.00 uur

Graag tot ziens!

Moederdag-actieMoederdag-actieMoederdag-actieMoederdag-actie
Met 
leuke

attenties

Een bloemenzee van 35 kilometer 
speciaal voor jouw moeder 
Ja het bestaat, zo’n groot boeket voor moeder. 
Als je haar na het ontbijt meeneemt voor een  
fietstocht, kun je haar laten genieten van een 
prachtig uitwaaierende en kleurrijke Brabantse 
bloemenpracht. 
Op de website van Aa & Maas staan vijf fiets-
tochten tot wel 35 kilometer en een wandel-
tocht: WWW.AAEnMAAS.nL. Na afloop 
een kop koffie of een lunch, thuis of elders, 
maakt haar dag compleet. Bloemetje voor moeder

11 mei Moederdag

Voor de allerliefste mama een hele dikke kus met moederdag omdat je altijd voor ons en onze meisjes Elin en Bente klaar staat!
Liefs Ingrid

Lieve mama,

door dik en dun blijf je mijn 

allerliefste mama.

Veel succes in je nieuwe 

huisje en geniet ervan.

Dikke kus
Monique
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

HET GROOTSTE AANBOD TUINHUISJES, 
BERGINGEN EN OVERKAPPINGEN!

Actuele 
informatie 
via nieuwe 
Zwem-
water app
BERNHEZE - Het zwemseizoen 
is op woensdag 1 mei weer ge-
start. De Brabantse waterschap-
pen controleren de kwaliteit van 
de officiële zwemplassen in Bra-
bant, zodat iedereen kan zwem-
men in schoon en veilig water. 
Dit gebeurt in opdracht van de 
Provincie Noord-Brabant.

Tijdens de start van het zwem-
seizoen hebben de waterschap-
pen de Zwemwater app ge-
lanceerd, met daarin actuele 
gegevens van 800 zwemloca-
ties. 

Met de Zwemwater app is pre-
cies te zien waar in de buurt 
met een gerust hart een duik 
genomen kan worden. De app 
Zwemwater is te downloaden in 
de stores (Apple en Android).

nieuwe website BBQenzo.nl biedt meer mogelijkheden
BBQEnZO.nL: MAKKELiJK, HEErLiJK En VOOrDELig

Samen met alle franchisenemers 
ging Mark Verwijst om tafel en 
bepaalde de strategie voor de 
komende jaren. “Hierbij hoort 
een nieuwe huisstijl en nieuwe 
slogan”, vult de franchisege-
ver aan. Nadat Buro Tweevoud 
een pakkende frisse vormgeving 
gerealiseerd had, verzorgde Art-
form het technisch aspect van 
de nieuwe website. 

De voordelen zijn legio: makke-
lijk en snel bestellen, zorgeloos 
genieten, gratis thuisbezorgd, 
geen afwas, in koelboxen gele-

verd, vanaf 4 personen en 365 
dagen per jaar, met uitsluitend 
verse producten. 

BBQenzo.nl staat in de markt 
bekend als kwaliteit. “Om dat 
nog meer te onderstrepen, heb-
ben wij gekozen voor All-In Ser-
vice. Daarbij hoort een nieuwe 
website met meer mogelijkhe-
den, waarbij zelfs de mogelijk-
heid om de hoek komt kijken 
van een zelf samen te stellen 
barbecue, maar ook luxe ge-
rechten zoals; eendenborstfilet 
en kreeft”, zegt Mark Verwijst.

eXPeDITIe
Vanaf 2008 vinden de bestel-
lingen hun weg naar de klanten. 
Mark Verwijst en Gijs van Erp 

stonden aan de start van expe-
ditie BBQenzo.nl. Intussen is de 
succesformule vermenigvuldigd 
en zijn naast Nistelrode ook in 
Amsterdam, Meerssen, Liemp-
de, Weert, Beuningen enthou-
siaste ondernemers opgestaan, 
die 365 dagen per jaar ‘Mak-
kelijk, Heerlijk en Voordelig’ 
barbecue, gourmet en heerlijke 
tapas gratis bezorgen. 

COMPLeeT
BBQenzo werkt uitsluitend met 
kwaliteitsproducten en dat is te 
proeven. 

Barbecuegerechten zijn zorgvul-
dig samengesteld en er is keu-
ze uit diverse arrangementen, 
maar zelf een pakket samenstel-

len behoort ook tot de mogelijk-
heden. Gourmet is mogelijk met 
pannetjes of op de plaat, gezel-
lig tijdloos en ook geschikt voor 
kleine en grote gezelschappen. 
De tapasgerechten zijn, net als 
de barbecue en gourmet, vers 
bereid. BBQenzo.nl is een fran-
chiseformule, waarbij sterke fo-
cus ligt op kwaliteit, continuïteit 
en de All-in Service.

www.bbqenzo.nl
Telefoon 0800-2008

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet of tapas

365 DAGEN PER JAAR • GEEN AFWAS • GRATIS THUISBEZORGD • VERSE PRODUCTEN • ALLES GEKOELD GELEVERD

NISTELRODE - een nieuwe website betekent frisse kleuren, nieu-
we mogelijkheden en een nieuwe slogan; MAKKeLIjK, HeeRLIjK 
eN VOORDeLIG. De nieuwe website van BBQenzo.nl werd deze 
week gelanceerd. 

Geniet van kwaliteit, gemak en service

Voortaan ook online bestellen bij Van Mook
NISTELRODE – Geen drukke wachtrijen meer. Van 
Mook De echte Bakker opende woensdag 30 april 
namelijk een webshop. Producten die voor twaalf 
uur ’s nachts besteld zijn, staan de volgende och-
tend voor u klaar in de winkel of worden thuis of 
op het werk bezorgd.

Via internet zijn verschillende producten gemakke-
lijk te bestellen. Bakkersproducten worden niet al-
leen thuis geleverd, maar ook op het werk. Naast 
dagelijkse producten zoals brood en peperkoek, 
zijn ook taarten en gebak online bestelbaar. Taarten 
kunnen via internet samengesteld worden en ook 
fototaarten zijn online te bestellen.

Om de webwinkel een boost te geven, houdt Van Mook De Echte Bakker in mei een actie. Iedere 25e 
bestelling in deze maand wordt beloond met een cadeaubon ter waarde van € 25,-. Voor het bestellen 
van producten of informatie zie www.vanmook.echtebakker.nl 

Voor 0.00 uur 
besteld =

volgende dag 
geleverd

Elke 25e klant die besteld 

via de webshop, ontvangt 

een waardebon t.w.v. ¤25,-
Geldig in mei 2014

via de webshop, ontvangt 

Voor 0.00 uur 
besteld =

volgende dag 
geleverd

volgende dag 
geleverd

volgende dag 

Elke 25e klant die besteld 

via de webshop, ontvangt 

Voor 0.00 uur 
besteld =

volgende dag 
geleverdgeleverd

volgende dag 
geleverd

volgende dag 

Elke 25e klant die besteld 

via de webshop, ontvangt 

Taart zelf samen 
te stellen. Ook fototaart!

Taart zelf samen Taart zelf samen Taart zelf samen 

Afhalen of
bezorgen

Afhalen of

Betalen 
via Ideal

www.vanmook.echtebakker.nlwww.vanmook.echtebakker.nl

Bestel nu ook via 
              onze webshop

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel 0412 61 12 77, Nistelrode

Vers brood en gebak 
Snel bezorgd, thuis of op het werk
Gemakkelijk besteld online

www.vanmook.echtebakker.nl

De Echte Bakker
Van Mook

Laar 66, tel 0412 61 12 77, Nistelrode

Elke 25e klant die besteld via de webshop, ontvangt een waardebon t.w.v. ¤25,-

Van-Mook-de-Echte-Bakker

mooi & online Advertorial

Advertorial
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COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Shoppen met een ipad in de hand
WWW.BADKAMErMArKT.nL OpEnT niEuWE FYSiEKE SHOWrOOM in niSTELrODE

Een 750 meter grote belevenis-
winkel in sanitair, waar met be-
hulp van de iPad en de ‘ouder-
wetse’ verkoper, een optimale 
winkelervaring wordt geboden. 
In de voorbereidingstijd is vooral 
nagedacht hoe het voordeel van 
internetshoppen gecombineerd 
kan worden met fysiek winke-
len. Ton Willemse, oprichter en 
directeur van Badkamermarkt 
vertelt: “Het merendeel van de 
bezoekers gebruikt internet - en 
ook een e-commerceshop - om 
zich te oriënteren. Een uiteinde-
lijke online aankoop wordt dan 
ook voorafgegaan door vele 
bezoekjes aan de website. In de 
fysieke winkelwereld is dat na-
tuurlijk een stuk anders. Wan-
neer een consument besluit een 
winkel te bezoeken, is zijn aan-
koopbehoefte vaak veel sterker 
aanwezig”, weet Willemse.

iPad camera
In de nieuwe showroom van 
Badkamermarkt vindt de be-
zoeker dan ook een combinatie 
van sfeer, inspiratie en overzicht. 
“Aangezien wij in de winkel niet 
alles kunnen laten zien, stellen 
we iPads beschikbaar waarmee 
de bezoeker de iPad camera 

kan richten op een product en 
daarna op het scherm een keur 
aan overeenkomstige producten 
te zien krijgt” vertelt Ton Wil-
lemse. “Zo bieden we optimale 
keuzevrijheid van het internet 

in de fysieke winkel. Een sterke 
troef is ook de aanwezigheid 
van adviseurs. Zij kennen de 
producten en kunnen op maat 
een advies uitbrengen. Zo bren-
gen we het beste van online en 
offline bij elkaar”. 
Voordat Ton Willemse tien jaar 
geleden als één van de pioniers 
startte om sanitair te gaan ver-
kopen via internet, had hij een 
succesvolle badkamershow-
room. Op de vraag of de ope-
ning van een fysieke winkel 
zoiets is als ‘kleur bekennen’, is 
hij duidelijk: “Als ik niet de er-
varing van internet had gehad, 
zoals ik de afgelopen tien jaar 

heb opgedaan, had ik het niet 
aangedurfd om te kiezen voor 
de unieke omni-channel aanpak 
als waar we nu voor kiezen”. De 
ondernemer nodigt belangstel-
lenden uit om het ruime assor-
timent en de nieuwe werkwijze 
te komen bekijken op de Cana-
dabaan. 

Canadabaan 18a
5388 RT Nistelrode
0412 - 61 05 57
info@badkamermarkt.nl
www.badkamermarkt.nl
Openingstijden showroom:
Ma./vr. 9.30-17.30 uur
Za. 9.30-17.00 uur

NISTELRODE – De toekomst van online winkelen en de fysieke winkelgewoonten is een veel be-
discussieerd onderwerp. Badkamermarkt.nl, de bekroonde e-commerce shop die is uitgegroeid tot 
grootste online sanitairshop van Nederland, wacht niet op de uitkomst van deze discussie. Deze 
week openden de deuren van haar eerste nieuwe fysieke showroom in Nistelrode, helemaal gesyn-
chroniseerd met de online shop. 

Ton Willemse demonstreert hoe er met de iPad gewinkeld wordt

een Unieke omni-
channel aanPaK

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

Advertorial

Altijd actueel 
MooiHDL.nl

Nieuws verspreidt zich snel. Verenigin-
gen en stichtingen mogen hun nieuws 
en informatie mailen naar info@
mooihdl.nl. Dit kan natuurlijk ook 
voor de agenda of verslagen van een 
evenement. 
Onze verslaggevers zullen de be-
zoekers van www.mooihdl.nl op de 
hoogte houden. Voor bedrijven ko-
men we graag de werkwijze vrijblij-
vend uitleggen. 

Laat je informeren via 0412-795170 of 
info@mooihdl.nl.

in drie klikken daar zijn waar je wil zijn
ALLES Op EEn STArTpAginA

Adverteren op 
MooiHeesch.nl 

In drie klikken daar zijn 
waar je wil zijn. 
1. Naar bedrijvenpagina 
2. Categorie klik 
3. Zie het bedrijf naar 
keuze. Je kern heeft 
meer te bieden dan je 
denkt.

Voor alle 
potentiële klanten

Wist je dat je voordelig kan adver-
teren op nieuwssites van Bernheze 
Media? 

Voor slechts € 129,- per jaar wordt je bedrijf door iedereen 
in de kern gezien. Geef ze de kans om voor jouw bedrijf 
te kiezen. Mail naar verkoop@bernhezemedia.com.

Alles bij de 
hand op 
Mooinisseroi.nl
MooiNisseroi geeft je niet alleen het 
laatste nieuws, maar biedt daarnaast 

ook vele extra’s. Van de vele evenementen 
worden foto’s gemaakt die allemaal onder een 
foto-album geplaatst worden en die je heerlijk, 

thuis op je gemak, kunt bekijken. Altijd op de eerste rij!
Stel www.mooinisseroi.nl in als je startpagina rechtsboven op 
de startpagina.
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Bezoek onze sites
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InformatIe
 voor de

KErnEn

Centrale vragen hierbij zijn: wat 
vinden zij van de fusie, wat ver-
wachten zij in de toekomst van 
de parochie en welke bijdrage 
willen de parochianen daarin zelf 
leveren? Bij het wekelijkse paro-
chieblad zat afgelopen week een 
enquêteformulier. In het parochie-
blad vraagt pastoor Ouwens om 
dit in te vullen en voor zondag 11 
mei in de brievenbus van uw paro-
chie te deponeren.
Hoewel de voorgenomen fusie 
kansen biedt voor de toekomst 
van de kerk en het parochiewerk, 

lijkt pastoor Ouwens het somber 
in te zien. “Als parochies zijn we 
bisdombreed in een reorganisatie 
beland en dat gaat aan niemand 
voorbij en tegelijk moeten we pro-
beren om er samen toch het beste 
van te maken.” 
In een brede parochievergadering 
op woensdag 14 mei willen pas-
toor, parochiebestuur en pasto-
raatsgroep de parochianen bijpra-
ten over de laatste ontwikkelingen. 
Mogelijk zijn dan ook de eerste 
resultaten van de enquête beschik-
baar.

Onderzoek naar voor-
genomen parochiefusie 
BERNHEZE - De kerken van Nuland, Geffen, Vinkel, Nistelrode, Vor-
stenbosch en Heesch gaan fuseren in één parochie. Namens de paro-
chiebesturen wordt er door de Hogeschool Fontys een onderzoek ge-
daan onder de parochianen. 

De keuze voor Lambert van Nistel-
rooij is niet verwonderlijk. Afgelo-
pen jaren heeft hij een goede band 
weten te behouden met Brabant. 
Van Nistelrooij gaat regelmatig in 
gesprek. Dit geldt in het bijzonder 
ook voor ouderen. 
Als oud-gedeputeerde heeft hij 
door zijn initiatieven als Ouden-
proef en Vitaal Grijs nog steeds een 

breed netwerk. Ook de komende 
jaren wil hij graag in Brussel aan-
dacht blijven vragen voor nieuwe 
ontwikkelingen, die bijdragen aan 
een betere zelfredzaamheid van 
ouderen.

Ook de ondernemers en de heer 
Van Nistelrooij weten elkaar te 
vinden. Regelmatig is de europar-
lementariër te gast bij bijeenkom-
sten in Brabant. Het is daarom ook 
de aanpak in deze provincie, die 
hij heeft gebruikt om een discus-
sie in Europa op gang te brengen. 
Met ingang van 2014 draait het nu 

ook in Europa om drie kernwoor-
den: slimmer, groener en banen. 
Van Nistelrooij: “Alleen met een 
maakindustrie die innovatief en 
duurzaam produceert en inves-
teert in mensen, kunnen we onze 
boterham smeren. Brabant geeft 
daarin voor Europa het goede 
voorbeeld.”

Door de keuze voor de Brabantse 
kandidaat Lambert van Nistelrooij 
hoopt CDA Bernheze ook in de 
komende vijf jaar een toeganke-
lijke vertegenwoordiger in Brussel 
te hebben. 

CDA: CDA Bernheze kiest voor Brabant-
se kandidaat

BERNHEZE - Op 22 mei worden in Nederland de europese Verkiezingen 
gehouden. De campagne is gestart en inmiddels verschijnen de posters 
met kandidaten op de verkiezingsborden. CDA Bernheze kiest voor een 
Brabantse kandidaat, Lambert van Nistelrooij. Hij staat op plaats 7 van 
de CDA-lijst en wil met zijn campagne voldoende voorkeurstemmen 
verzamelen om te worden gekozen. Brabant breed wordt hij daarbij ge-
steund, ook door CDA Bernheze.

Seminar ‘De winst van verduur-
zaming’ op 22 mei in nesterlé 
Lokale MKB-bedrijven aan de slag met duurzame bedrijfsscans 

Spreker Ruud Koornstra, onder-
nemer pur sang, neemt aanwe-
zigen tijdens het seminar mee 
in zijn ideeën voor besparing en 
winstgroei door duurzamer han-
delen. 

Ruud Koornstra: “Duurzaam 
staat voor veel ondernemers nog 
steeds gelijk aan ‘minder’: zet de 
kachel laag en trek een trui aan. 
Ik zie dit anders. Duurzaamheid 
is voor mij handelen vanuit over-
vloed. Want duurzaam onderne-
men biedt oneindig veel kansen 
voor een betere wereld én voor 
ondernemers.” 
 
Vijf bedrijven uit Bernheze heb-
ben ter voorbereiding op het 
seminar een brede duurzaam-
heidsscan laten uitvoeren op hun 
bedrijf. Met de scans, die worden 

uitgevoerd door Search Ingeni-
eursbureau uit Heeswijk-Dinther, 
wordt onderzocht hoe bij deze 
bedrijven concreet winst is te boe-
ken in bijvoorbeeld energiebe-
sparing, maar ook op het gebied 
van de inkoop van grondstoffen 
en de afvoer van reststoffen. Mi-
chel Baars, bedrijfsdirecteur van 
Search Ingenieursbureau, presen-
teert de resultaten van de scans. 

Michel Baars jarenlange ervaring 
op het gebied van duurzaamheid 
en bouwen maakt dat hij op een 
bijzonder geanimeerde wijze kan 
vertellen over duurzaamheid. 
Hij weet de abstracte visies op 
duurzaamheid aan de hand van 
meerdere praktijkvoorbeelden 
begrijpelijk voor het voetlicht te 
brengen. 

De ontvangst is om 19.30 uur 
bij C.C. Nesterlé in Nistelrode. 
Na het plenaire programma is er 
de mogelijkheid om tijdens een 
netwerkborrel na te praten met 
andere aanwezigen. Inschrijven 
voor het seminar kan via 
www.ondernemerslokaal.nl.
 
De bedrijven die mee doen aan 
de scan: Bakkerij Doomernik, 
Café Restaurant Zaal de Toren, 
Timmerfabriek Mari Jacobs, Var-
kenshouderij Herman Krol en 
Heerkens Groente en Fruit.

bernheze – Op 22 mei organiseert Het Ondernemerslokaal, samen met de gemeente Bernheze, Search 
Ingenieursbureau, ZLTO Bernheze en Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze, een seminar 
voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith. Het thema van de avond is de winst die verduur-
zaming kan opleveren voor het bedrijfsleven door directe kostenbesparing en nieuwe marktkansen. 

Dodenherdenking Bernheze
‘VRIjHeID GeeF je DOOR’

Meer foto’s op www.mooiheesch.nl en www.mooihdl.nl

Heeswijk-Dinther en Loosbroek Foto: Michel Roefs

Nistelrode Foto: Judith van Leuken

Heesch Foto: Marcel van der Steen
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De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. 
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en 
brede deelname aan de discussie te stimuleren. 
Reacties of onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar 
adriaan@demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij en 
mijn voorganger Ad kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl

Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

het is altijd wat

Wellicht tot teleurstelling van het Brabants Dagblad, dat op 4 april 
van mening was dat de coalitievorming in Bernheze in een sfeer van 
persoonlijke tegenstellingen, oud zeer en flink botsende politieke 
opvattingen zou verlopen, hebben de onderhandelingen vanaf 5 april 
in alle rust plaatsgevonden. cDa, lokaal, sp en D’66 spraken op 
die dag het vertrouwen in elkaar uit en zijn - naar het nu lijkt - tot een 
zorgvuldig akkoord gekomen.
De vvD – dat uiteraard niet heeft mogen meewerken aan dit 
coalitieakkoord - liet al weten dat zij er op 8 mei geen mening over 
zal hebben. nee, de vvD roept de inwoners zelfs op om het akkoord 
terdege te bestuderen en het de vvD te laten weten als men het er 
niet mee eens is. net gekozen en u nu al als inwoner het werk laten 
doen. Begrijpt u het? nu al een referendum?
progressief Bernheze liet weten niet tevreden te zijn met de 
informatie over de voortgang door de nieuwe coalitie, maar belooft 
constructief te willen blijven meepraten over een betere gemeente.
en Blanco, daar hoorden we niets meer van. stilletjes blijven zitten, 
dan zien ze ons niet, zal ad Donkers gedacht hebben. voor ad 
hadden de coalitiebesprekingen wel een jaar mogen duren, want 
zoveel te langer mocht hij zijn pluche wethouderszetel blijven 
warmen. Maar op 8 mei zal het voor hem toch echt afgelopen zijn.
op die avond presenteren cDa, lokaal, sp en D’66 het 
coalitieakkoord en worden er vier parttime wethouders benoemd. 
Daarna kan het spel echt op de wagen en zullen Blanco, progressief 
Bernheze en vvD hun koers moeten gaan bepalen.
Waar de nieuwe coalitie koos voor zorgvuldigheid van het akkoord, had 
de vvD graag meegesproken, vond progressief Bernheze het te lang 
duren en niet transparant, en had het voor Blanco veel langer mogen 
duren. ja, op 8 mei zal men wel iets bedenken, zodat het weer wat is.

Met groet van adriaan

Column
ADriAAnElke bezoeker moet zich 

thuis voelen in ons centrum

www.centrumheesch.nl

Oude metalen voor 
nieuwe instrumenten
De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord Heeswijk 
heeft muziekinstrumenten nodig voor haar 
leerlingen. Daarvoor verzamelen we oude 
metalen.

Heeft u oude metalen en wilt u ons helpen?
Bel de oudijzerlijn 06-30160758 
of mail oudijzer@koninklijkefanfare.nl

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

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

Samenwerking Centrum Management 
Heesch en gemeente werpt vruchten af

Gezamenlijke inkoop
Stichting Centrum Management 
Heesch kon meeliften met een 
collectieve inkoop van hanging 
baskets door meerdere centrum 
management organisaties binnen 
kernen in Noord-Brabant. 

Het bundelen van krachten van 
ondernemers, bewoners, gemeen-
te en vastgoedeigenaren heeft 
geresulteerd in een kleurrijke aan-
vulling op de initiatieven die de 
gastvrijheid van het centrum bena-
drukken. Elke bezoeker moet zich 
thuis voelen in ons centrum met 
een keur aan winkels en speciaal-
zaken en moet graag langer wil-
len vertoeven en terugkeren. Dit 
kleurrijke en warme initiatief zal 
hier zeker toe bijdragen.

Uitnodiging
De laatste baskets zullen, naar ver-
wachting, tussen 10.00-11.00 uur 
worden opgehangen. Van Aldi tot 
Restaurant Wolters en door tot Lidl 
zal het centrum van Heesch deze 
zomer getooid zijn met een prach-
tige bloemenzee. We zijn trots op 
dit initiatief en willen hier graag 
bij stilstaan. We nodigen u uit om 
11.00 voor Albert Heijn, ’t Dorp 
40 aanwezig te zijn voor de laatste 
basket. 

Houdt u er rekening mee dat het 
winkelende publiek van de om-
liggende winkels graag van de 
beschikbare parkeergelegenheid 
gebruik wil maken? Parkeert u 
daarom aan het Stationsplein, u 
vindt er voldoende parkeerplaat-

sen en de afstand naar Albert  
Heijn is gering. 
‘Het bundelen van krachten heeft 
geresulteerd in een kleurrijke aan-
vulling’

8 Mei om 11.00 uur bij Albert  
Heijn, ’t Dorp 40, Heesch.

HEESCH – Als u op donderdag 8 mei door het centrum van Heesch 
vroeg naar het werk gaat, ziet u ze aan ‘t werk. In alle vroegte worden 
de hanging baskets geplaatst in het centrum van Heesch. Dit nieuwe 
initiatief is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Stich-
ting Centrum Management Heesch en Gemeente Bernheze. 

Na een intensieve periode van 
gesprekken en debatten, kunnen 
wij onze kiezers verheugd mede-
delen dat we in goede onderlinge 
verstandhoudingen, gevieren tot 
elkaar zijn gekomen en klaar zijn 
voor de start! Het coalitieakkoord, 
waarin de politieke afspraken op 

hoofdlijnen zijn vastgelegd, heeft 
duurzaamheid, innovatie, transpa-
rantie, realiteit en geloven in eigen 
kracht als ‘groene’ kernwaarden. 

Vanzelfsprekend is er binnen het 
coalitieakkoord ruimte voor in-
breng van de gemeenteraad en 
maatschappelijke partners uit de 
gemeente, maar ook voor de visie 
van de oppositie. Nóg belangrijker 
is de mening van u als inwoners, 

want juist na de verkiezingsperiode 
willen we met u in gesprek en dat 
ook blijven! Wij nodigen u dan ook 
uit om, over zaken die u belangrijk 
vindt, contact met ons op te zoe-
ken. 
Dat kan via de mail: 
info@lokaal.nu, via het contactfor-
mulier op onze website: 
www.lokaal.nu, maar natuurlijk 
ook rechtstreeks naar onze raads-
leden en commissieleden.

Lokaal: Coalitieakkoord biedt ruimte en 
kansen voor iedereen 

BERNHEZE - Als bestuur waren we blij met het voorstel van de informa-
teur om als LOKAAL aan te kunnen schuiven aan de coalitietafel samen 
met het CDA, D66 en als vierde partij in eerste instantie de SP. 

Zwembad ’t Kuipke spik en span,
klaar voor het nieuwe seizoen
HEESCH - De grondige renovatie 
van zwembad ’t Kuipke is rond. 
Op 3 mei werd de openingshan-
deling verricht door de aanstichter 
van dit zwembad de heer j. Alfe-
rink en wethouder R. Wijdeven, 
na een toespraak van voorzitter 
Ton de Wit. 

Een groot aantal vrijwilligers, be-
drijven en de gemeente Bernheze 
hebben samengespannen om ’t 
Kuipke op 3 mei compleet gereno-
veerd en bedrijfsklaar te hebben. 
Tijdens de feestelijke opening 
leidde het trotse bestuur de gas-
ten rond over het terrein en lichtte 
alle werkzaamheden toe. Hoewel 
de watertemperatuur op 3 mei 
nog niet boven de 20 graden uit-
kwam, kunnen vanaf 4 mei toch al 
seizoenkaarten gekocht worden. 
De verwachting is dat er al snel 

daadwerkelijk gezwommen kan 
worden. 

Meer foto’s en informatie op 
www.mooiheesch.nl.

V.l.n.r. Marti van Griensven, Ton de Wit en Eric van Mook.  
 Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams
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Sudoku

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcontact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Kristel van Dijk
uit nistelrode

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Jan van den Hurk
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

eelen

“afscheid nemen bestaat wel!” dit zegt Marianne Mulders, gezeten 
aan de grote tafel in hun zonovergotene keuken in Vorstenbosch. 
Sinds september 2013 volgt ze in amersfoort de 1-jarige opleiding 
tot Ritueel Begeleider bij afscheid. Momenteel doet ze ervaring op 
in de praktijk middels een stage. op 21 juni zal ze haar diploma in 
ontvangst nemen.

Ritueel Begeleider bij Afscheid, wat is dat?
Een Ritueel Begeleider bij afscheid helpt bij het vormgeven en uit-
werken van de afscheidsdienst van een overledene. De Ritueel be-
geleider gaat met de familie in gesprek om een beeld te krijgen wie 
de overledene was en wat de wensen van de familie zijn ten aanzien 
van het afscheid. Samen maken we er dan een mooie, persoonlijke 
afscheidsdienst van.
Een Ritueel begeleider weet wat nodig is voor een waardig afscheid. Hij of zij geeft de dienst 
een opbouw en inhoud, met mooie en passende symbolen en rituelen, die op de wensen van de 
overledene en de familie zijn toegesneden. “Vaak ben je bij een afscheidsdienst de persoon die 
de verbindingen legt en structuur aanbrengt tussen alle teksten, rituelen en muziekstukken. De 
wensen en de inbreng van de familie staan hierin altijd voorop.”

Waarom zou ik nou juist jou inhuren als Ritueel Begeleider bij Afscheid?
omdat ik gedreven ben. Zelden heb ik in mijn werkzame leven de motivatie gevoeld die ik voel 
in dit werk. Mensen merken dat aan je. Daarbij worden mijn kwaliteiten in dit werk aangespro-
ken. Ik ben een goede, actieve luisteraar, luister graag naar de verhalen van mensen en kan die 
verhalen ook vertalen naar een levensverhaal, een gedicht of een overweging. Ik ben een goede 
regelaar, regel graag alles rondom een afscheidsdienst. Ik krijg trouwens regelmatig complimen-
ten over mijn rol tijdens een dienst. Fijn om te horen!
Mensen die met mij in zee gaan, kunnen erop vertrouwen dat ik op een betrokken en respectvolle 
manier, samen met hen, een hele mooie en persoonlijke afscheidsdienst in elkaar zet!

Wanneer kunnen mensen je bereiken?
altijd. op het moment dat er iemand overleden is, maar natuurlijk ook als je heel ernstig ziek 
bent en je graag zelf meedenkt over je afscheidsdienst. Ik ben te bereiken per telefoon op  
06-53992936/0413-341053 of per mail mariannemulders@ziggo.nl.

Ben je nieuwsgierig geworden? op 21 mei geeft Marianne om 20.00 uur een lezing:
‘Ritueel begeleider wat is dat?’
Dat doet ze bij ‘de timmershoeve’, Bedafseweg 8 in Vorstenbosch.
Heb je zin om te komen, meld je dan even aan via.mariannemulders@ziggo.nl.

naaM: MARIANNE MuLdERS-TIMMERS
LEEFtIJD: 47
WoonPLaatS: VoRSTENBoSCH
oPLEIDIng: RITuEEL BEGELEIdER 
BIJ AFSCHEId, AAN 
‘HET MoMENT’ IN AMERSFooRT

De rommelmarkt wordt gehouden 
in de tuin van de Protestantse Kerk, 
Kerkstraat 2 van 10.00 tot 15.00 
uur. De toegang is gratis. Iedereen 
krijgt bij binnenkomst een lotje. Ie-
der uur vindt er een trekking plaats 
met kleine prijsjes op de verstrekte 
lotnummers.

Er zijn tal van kraampjes en dit jaar 
is de voorraad tweedehandsboe-
ken totaal vernieuwd. 

Met deze financiële ondersteu-
ning kunnen kansarme kinderen in 
guatemala naar school. De Stich-
ting Los niños ondersteunt diverse 
projecten, waaronder een lagere 
school en nu ook vervolgonder-
wijs na de lagere school. Inmiddels 
zijn de eerste studenten aan een 
beroepsopleiding begonnen, maar 
financiële ondersteuning blijft hard 
nodig. 
Voor info: www.losninos.info.

Rommelmarkt voor 
stichting Los Niños 
HEESWIJK-DIntHER - De Protestantse Kerk van Dinther houdt op de 
zaterdag 10 mei weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De totale opbrengst 
van de rommelmarkt stuurt de diaconie naar de Stichting Los Niños in 
Guatemala.

MooiBernhezertje

WILT u EEN zoEkERTJE pLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf €5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

IETS TE VIEREN? 
En geen tijd of zin om hapjes of 
een buffet te maken? Wij nemen 
deze taak graag op ons. Kijk op 
www.vadeboculinair.nl of bel  
06-13431687.

TE HuuR / TE koop

dIVERSE MERkEN 
AANHANGWAGENS 
IN ALLE MATEN
Bak- of plateauwagen - open/
gesloten - enkele op voorraad 
leverbaar. 
Meer info chris van Velzen 
0413-292607.

GEVRAAGd

HuLp IN dE HuISHoudING
Voor 4 uur per week in Heesch
Meer informatie: 06-13744204.

TE koop
pRINTpApIER
oCé BLACk LABEL zERo
a-kwaliteit, a4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28 
nistelrode.

EEN pERSooNSBEd
Zwarte aluminium spijlen, 
90 x 200 cm in goede staat. Prijs 
in overleg. Inclusief lattenbodem. 

AANGEBodEN
FEESTJE THuIS!
Wij komen graag met onze 
PoFFERtJES- oF FRIEtKRaaM 
bij u bakken op locatie.
Mario & christa Bok
Volg ons op FB frietkraam.net
info: frietkraam.net@live.nl
0413-292911/06-25416954.

pEdICuRE NISTELRodE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

pEdICuRE 
HEESWIJk-dINTHER
Jacqueline Verhagen, 
oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

pERCuSSIE4FuN 
Percussie workshop
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,00
Volksuniversiteit oSS
Meer info: 0412-632331.

Meer informatie nistelrode 
06-36226561.

ANTIEk HANGkASTJE 
MET GESLEpEN GLAzEN 
RAAMpJES
€ 40,- Meer informatie oss 
06-11450588.

Advertorial
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“De lente is dit jaar lekker vroeg 
van start gegaan. En dat merk je 
aan veel dingen. Men wil de tuin 
in, of het nu tuinieren is of lek-
ker op het terras zitten”, zegt Jo-
chem van der Heijden. “En je ziet 
het aan de hoeveelheid aanvragen 
voor overkappingen en tuinhuizen. 
Er is ook veel belangstelling voor 
buitenkeukens, tuinschermen en 
vlonders. 

Natuurlijk heeft iedereen wel een 
beeld bij bijvoorbeeld tuinhuis-
jes, maar wij maken veel meer. En 
dat doen we altijd op maat. Hoe? 
Komt dat zien in onze showroom, 
want daar staan veel verschillende 
modellen, binnen en ook buiten. 

Naast de tuinhuizen, is er een win-
kel waarin iedereen terecht kan 
voor accessoires, gereedschappen, 
onderhoudsproducten en natuur-
lijk het losse tuinhout.”

Nieuw
Direct voor de nieuwe showroom 
hebben de oude, vertrouwde mo-
dellen op het buitenterrein plaats-
gemaakt voor nieuwe overkappin-
gen. Deze zijn door Van der Heijden 
zelf ontworpen en gerealiseerd. 
Het gaat om mooie, eigentijdse 

modellen die luisteren naar de na-
men Hooge Wijst en Mettegeupel. 
Het spreekt voor zich dat deze in 
verschillende maten, houtsoorten 
en (kleur)afwerkingen te leveren 
zijn. Geheel persoonlijk samen te 
stellen. Het team van Houthandel 
staat graag voor u klaar om een 
fraai stukje maatwerk te leveren.

Meer informatie
www.houthandelvanderheijden.nl
Showroom: Bosschebaan 72, 5384 
VZ Heesch, 0412 - 45 27 18.

MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Terraspot met zomerbloeiers XXXL
Diverse kleuren, hoogte 50 cm, 
volle zon, halfschaduw, 
potmaat 29 cm. 

p
iverse kleuren, hoogte 50 cm, 
olle zon, halfschaduw, 
otmaat 29 cm. 

prijsplukker
14.95

 8.99

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond
www.intratuin.nl

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

prachtige start lente bij Houthandel Van der Heijden
HEESCH - Sinds de heropening vorig jaar van Houthandel Van der Heijden in Heesch, wordt de showroom 
aan de Bosschebaan druk bezocht. en het mooie daarvan is dat dit het hele jaar mogelijk is. Inmiddels zijn 
er vele nieuwe tuinhuizen en overkappingen, maar ook diverse andere projecten, op maat ontworpen en 
opgeleverd.

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

KOning WinTEr 
nOg niET VErSLAgEn

Wat een feestelijke maand! 
Overal nieuw leven om u heen 
en overdadige bloei. 
Maar pas op met het uitplanten 
van eenjarigen en het buiten 
zetten van uw kostbare kuip-
planten: Koning Winter is pas 
echt verslagen als zijn drie ver-
raderlijke vazallen, de IJsheili-
gen; 12 mei - St. Pancreas, 13 
mei - St. Servatius en 14 mei - 
St. Bonifacius, voorbij zijn.

Tuin ALgEMEEn

• Haal regelmatig onkruid 
weg, niet al te rigoureus.

• Maak paden en het terras 
onkruid- en mosvrij.

• Geef jonge bomen en stam-
rozen een stevige steunpaal. 

• Breng alvast een planten-
steun aan tussen uw hoog-
groeiende vaste planten.

• Breng mest aan in uw plan-
tenborders. 

• Na half mei kunnen voorge-
zaaide eenjarigen in de volle 
grond worden uitgeplant.

Na half mei kunnen voorgezaaide eenjarigen in de volle grond worden uitgeplant

Advertorial
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Eetcafé ‘t Pumpke heeft de lente 
in de bol. Het mooie weer, de 
kwetterende vogels en de bloeiende 
natuur dragen daar vrolijk aan bij. 

Het team van Eetcafé ‘t Pumpke 
ontvangt u graag op het terras of 
binnen, om u onbezorgd te laten 
genieten.

Team Eetcafé ‘t Pumpke 

@tpumpke en facebookadres
en blijf altijd op de hoogte! Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 - 612956 • www.eetcafetpumpke.nl  7 dagen per week geopend

Bent u jarig in MEI? 
Kom eten bij ’t Pumpke en u krijgt 

van ons een cadeau: 
Een WAARDEBON van € 20,- 

van Eetcafé ’t Pumpke.

€

Het Pumpke team feliciteert je 

van harte met je verjaardag

Ter waarde van

Het Pumpke team feliciteert je Het Pumpke team feliciteert je 

20,00    Waarde
  bon

Kom eten bij Eetcafé ‘t Pumpke en je ontvangt van ons een waardebon

Ben jij jarig in mei ?

Bent u jarig in MEI?

Jarig in mei? Moederdagactie

Leden Aurora collecteren 
voor Anjeractie

Cultuur is een belangrijke, bindende factor 
in de samenleving. Vanwege de forse over-
heidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid 
in de cultuursector vergroot worden. Juist nu 
is er extra behoefte aan steun. Mede dank-
zij de opbrengsten van de Anjeractie kan het 
Cultuurfonds jaarlijks ruim 3500 projecten 
ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuur-
fonds onder meer de aanschaf van kleding 
en instrumenten voor de muziekverenigin-
gen, kostuums en decors voor plaatselijke ca-
baret- en theatergezelschappen en educatie 
projecten op het gebied van natuurbehoud.

In Heesch zullen leden van Fanfare Aurora 
aan de deur komen met de bekende collec-
tebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor 

cultuur en natuurbehoud in de eigen regio. 
In 2012 kon de Heesche fanfare met hulp 
van onder meer het Prins Bernhard Cultuur-
fonds een nieuwe basmarimba aanschaffen. 
Meer informatie over de Anjeractie: 
www.cultuurfonds.nl/anjeractie.

HEESCH – Van zondag 11 tot en met zaterdag 17 mei vindt de 68e Anjeractie plaats, de 
jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zo’n 25.000 collectanten van 
culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het behoud van cul-
tuur en natuur in Nederland. In Heesch zetten leden van Fanfare Aurora zich in als collectant 
voor de Anjeractie.

Geniet van een 4 gangen 
VERRASSINGSMENU 

voor € 20,-. 
Voor iedere moeder ligt er een 

cadeautje klaar.

Zing mee met popkoor noiz
HEESCH - Popkoor Noiz is hard aan het werk om je op zondagmiddag 18 mei en don-
derdagavond 5 juni 2014 te verrassen met concerten waar het enthousiasme vanaf spat. 
Zang en dans worden gecombineerd op het event ‘Swinging Voicehis’.

LOCATIeS eN TIjDeN: 18 mei: Swinging Voicehis, De Pas  Heesch, 14.00 uur
5 juni: Avondvierdaagse, Heesch, 18.30 uur.
We zijn op zoek naar enkele leden, waaronder met name mannen!  Op 6 juni organiseren 
we een speciale (inloop) workshop, waarbij iedereen welkom is en iedereen kan meedoen. 
Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon binnenlopen. Ook daarna mag je nog 4x 
gratis meezingen alvorens je besluit definitief lid te worden van Popkoor Noiz. Locatie: 
Basisschool Delta, Herderstraat 2, te Heesch. Kijk op www.popkoornoiz.nl.
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Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 - 612956 • www.eetcafetpumpke.nl  7 dagen per week geopend

gildedag Hoge Schuts in 
Heeswijk-Dinther 

Het publiek kan ‘s middags ge-
nieten van een korte optocht met 
Brabantse opmars, wedstrijden 
in geweer- en kruisboogschieten, 
standaardrijden, ringsteken, jeu 
de boules, vendelen, trommen en 
bazuinblazen. Op het evenemen-
tenterrein staat een feesttent waar 
een hapje en drankje te verkrijgen 
is. 

Het Sint-Willebrordusgilde is een 
kerkelijk gilde en vindt zijn ge-
schiedenis in het midden van de 
16e eeuw. De juiste datum van op-

richting heeft men nimmer kunnen 
achterhalen. Bekend is dat het gil-
de zijn activiteiten staakte in 1887. 
Rond de zestiger jaren kwam uit de 
Heeswijkse gemeenschap de wens 
naar voren het oude gilde weer 
tot nieuw leven op te wekken. Dit 
gebeurde op 16 januari 1963 in 
het kasteel van Heeswijk. In 1998 
ontving het gilde van koningin 
Beatrix de Koninklijke Erepenning 
voor hun verdiensten. Het gilde is 
al sinds 1963 medeorganisator van 
de dodenherdenking op de Fusilla-
deplaats in Vught. 

In 2006 organiseerde het gilde sa-
men met de gilden uit Dinther, Vor-
stenbosch en Nistelrode het Euro-
pees Schutters Treffen (EST2006). 
Met 666 deelnemende gilden uit 
Europa en 60.000 bezoekers werd 
het EST2006 een groot succes. Vo-
rig jaar organiseerde het Heeswijk-
se gilde de Kringdag van Maasland 
met zo’n 2000 gildebroeders en 
zusters. Dit jaar is het gilde dus aan 
de beurt om de kringdag van Hoge 
Schuts te organiseren. Dit is een 
kleiner evenement met zo’n 500 
deelnemers. 

HEESWIJK-DINTHER – Het Sint-Willebrordusgilde in Heeswijk is dit jaar aan de beurt om de kringdag van 
vereniging ‘Hoge Schuts’ te organiseren. Dit gebeurt op zondag 18 mei tussen De Schuttershof aan de Fok-
kershoek en firma Dijkhoff aan de Lariestraat in Heeswijk-Dinther. 

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Vanaf 1 mei
te downloaden 
onze eigen App.

60-jarig
jubileum

VRIJDAG 6 JUNI 
KELTENPOP OP ‘T PLEIN

ZATERDAG 7 JUNI 
YOU AND ME

Een geweldige 6-persoons coverband

ZONDAG 8 JUNI 
TOM HAVER

Zanger, entertainer, kortom een groot feest 
dat je niet mag missen! 

MAANDAG 9 JUNI 
NICKY’S PRIDE

Een geweldige 6-persoons top 100 band

DINSDAG 10 JUNI 
DJ BAREND

Een mooie afsluiting door een super dj die 
weet hoe je een feestje moet bouwen

Het zomerterras 
presenteert het 

kermis programma

Chefkok Martijn bereidt voor u een 
HEERLIJKE PROEVERIJ

waarbij u kunt aangeven vlees of vis.
Alleen op reservering.

Chefkok Martijn bereidt voor u een 

Proeverij du chef

Wij verzorgen o.a.:
• Pizza Party / of BBQ
• Familiequiz & Pizza Party / of BBQ
• GPS wandel- fotospeurtocht & 

Pizza Party / of BBQ
• Bowlen & Pizza Party / of BBQ
• Tandem-Chopperbike & Pizza Party 

/ of BBQ
Informeer naar de vele mogelijkheden.

Wij verzorgen o.a.:

Familie uitjes

Het zomerterras 
presenteert het 

Proeverij du chef

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!
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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
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Ford Transit 260s fd 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Corsa 1.4 color edition 2010
Opel Corsa 1.3 cdti navi   79.000 km 2011
Opel Corsa 1.3 cdti navi   40.000 km 2011
Opel Meriva Cosmo airco 2004

Opel Meriva 1.6 16v 2006
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Megane stationcar expression 2012
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroen 2CV AZ2CH 72.958 km 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 1981  € 9800,-
Daewoo Tacuma 1.8 205.627 km  2000  € 999,-
Daihatsu Cuore zwart Airco  2007  € 3450,-
Ford Fiesta 3drs zwart 1996 € 999,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 € 3.949,-
Mazda Premacy 1.8 Exclusief  2001  € 2950,-
Mitsubishi Carisma blauw 1999 € 999,-
Mitsubishi Space star 1.6 zwart 2002 € 2750.-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-
Peugeot 206 SW 1.4 Xs 2003 € 2950.-
Renault Megane Coupe 2001 € 2250,-
Renault Megane Scenic 
   privilege 2.0-16V Automaat   2006  € 4950.-
Renault Modus Automaat 2004 € 5600,-

Renault Modus Bordeaux metalic  2005  € 5250,-
2x Suzuki Alto geel vanaf 2000 € 1250,-
Suzuki wagon R Automaat  2001  € 2950.-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-
Volkswagen Beetle CABRIO  2004   € 8950,-
Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 € 1800,-
Classic-timer:
Mercedes-Benz 230 TE groen 1982 € 8950,-
Motoren:
Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986  € 2100,-
Wordt verwacht:
Renault Laguna 5 deurs
Peugeot 206 3 drs rood 2002
Renault Megane 5 drs 2000

Een greep uit onze voorraad!

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

ook
VERHUUR

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

Informeer naar de mogelijkheden

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

ACTIE

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

AuTO ErVEn

Wanneer je een auto erft, is 
het noodzaak dat je het kente-
kenbewijs op jouw naam over-
schrijft. Dit moet na vijf weken 
gebeurd zijn, ook wanneer de 
partner van de overledene de 
auto wil houden. Het over-
schrijven van een kentekenbe-
wijs kan gedaan worden op een 
kantoor van PostNL. Hiervoor 
heb je onder andere een geldig 
legitimatiebewijs nodig.

Bron: www.autoverkopennieuws.nl

KEnTEKEnBEWiJS

Een kentekenbewijs bestaat sinds dit jaar uit een kentekencard en een 
tenaamstellingscode. Een papieren kentekenbewijs bestaat uit een 
voertuigbewijs, overschrijvingsbewijs en een tenaamstellingsbewijs. 

Bron: www.autoverkopennieuws.nl

KEnTEKEnCArD 

Per 1 januari zijn een groot aantal fiscale maatregelen van start gegaan voor de automobilist. Eigenaren 
van zuinige auto’s en oldtimers moeten voortaan wegenbelasting betalen. Maar ook bij de verkoop van 
een auto is er wat gewijzigd. De kentekencard is ingevoerd. De eerste card hoort bij de Toyota 2000GT uit 
1974 en is uitgereikt in het Lauwman museum in Den Haag. De Toyota is een van de pronkstukken van het 
automuseum. De eerste kentekencard ligt nu te pronken naast het eerste papieren kentekenbewijs uit 1898.
Elke automobilist die nu een auto koopt of verkoopt, krijgt te maken met de kentekencard, met uitzondering 
van het handelaarskentekenbewijs voor erkende bedrijven, voertuigen met een GV-kenteken (grensver-
keer) en andere voertuigen die een speciaal kentekenbewijs voeren. Het papieren kentekenbewijs vervalt. 
Directe aanleiding voor de invoering van de kentekencard is het verdwijnen van zelfstandige postkantoren 
en de inkrimping van hun service. Voordeel van de kentekencard zijn het formaat – de card past eenvoudig 
naast je rijbewijs in je portemonnee – en is minder fraudegevoelig.  

Bron: www.autoverkopennieuws.nl
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•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, let, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	A-klasse 160 cdi Command, navi,
 airco, lm velgen, el. ramen + spiegels, 
 240.000 km, 2007
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Nissan	Note	1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
 automaat, 145.000  km, 2006
•	 Peugeot	206	1.4 3 drs. stuurbekr. 135.000 km 

1999

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

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

•	 Renault	Scenic	1,6, 16V, airco, el.ramen, centr. 
vergr., sportvelgen, 143.000 km, 2004

•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Track & trace
• Ritregistratie
• Car kit
• IN- CAR ENTERTAINMENT

DVD speler ingebouwd 
in originele hoofdsteunen of 
portable met diverse opties.

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

2x KOOPAVOND
op dinsdag én vrijdag:

9.00-17.00 uur en 
van 18.00-20.00 uur.

AUTO KOPEN/VERKOPEN

Tot voor kort ging je met de delen 1A, 1B en 2 naar postkantoor. 
Als verkoper kreeg je een RDW vrijwaringsbewijs en als koper een 
nieuwe tenaamstelling. Vooral het vrijwaringsbewijs was hierbij be-
langrijk. Pas na ontvangst hiervan was je niet meer aansprakelijk voor 
de auto. Het feit dat de tenaamstelling goed moet gebeuren, is niet 
veranderd. Nog steeds zitten daar de risico’s. Alleen de gang van za-
ken is gewijzigd.
Bij verkoop van de auto aan een RDW erkend autobedrijf, neemt dit 
bedrijf je papieren kentekenbewijs in en overhandigt je een vrijwa-
ringsbewijs. Bij verkoop aan een particulier moet de overschrijving 
geregeld worden bij een kentekenloket van PostNL of RDW-balie. 
Daarvoor dien je het papieren kentekenbewijs en het overschrijvings-
bewijs mee te nemen. De koper moet zich legitimeren. Jij ontvangt als 
verkoper een vrijwaringsbewijs en de oude kentekendelen. De papie-
ren worden met een groot kruis ongeldig gemaakt.

Echter, het overschrijvingsbewijs is komen te vervallen. Hiervoor in de 
plaats komt een negencijferige tenaamstellingscode. Bij verkoop krijgt 
de koper de eerste vier cijfers op het moment dat het voertuig op 
naam komt. Gebeurt dit op een werkdag voor 16.00 uur, dan wordt 
het tweede deel van de tenaamstellingscode, bestaande uit vijf cijfers, 
nog dezelfde dag verstuurd per post. Als koper voeg je de twee de-
len zelf samen, zodat een code met negen cijfers ontstaat. Nu is de 
tenaamstellingscode die je nodig hebt als de auto wordt verkocht, 
geschorst, ingeruild of geëxporteerd, compleet.

Bron: www.autoverkopennieuws.nl

AUTO VERKOPEN 
MET 
KENTEKENCARD

Verkoop jij een auto waar je 
al een kentekencard bij hebt, 
dan kun je ervoor kiezen de 
kentekencard en de tenaam-
stellingscode aan de koper te 
overhandigen om de auto op 
naam van de nieuwe eigenaar 
te laten zetten. Verstandiger is 
om met de koper samen een 
kentekenloket of RDW-balie te 
bezoeken. Daar worden kente-
kencard en tenaamstellingscode 
ingenomen en krijgt de koper 
het eerste deel van de nieuwe 
tenaamstellingscode. De kente-
kencard en het tweede deel van 
de code krijgt de koper thuis-
gestuurd. Als verkoper ontvang 
je een vrijwaringsbewijs, samen 
met de doorgeknipte kenteken-
card.

Bron: www.autoverkopennieuws.nl
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

699,-
899,-

699,-
Tuinmeubelshow

• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

Pacific
Comfortabele en mooi afgewerkte loungeset

met aluminium frame en wicker bekleding.
Geleverd inclusief hocker (77 x 77 cm)

Cadac
Meridian
Luxe gas buitenkeuken
met drie RVS branders,
een zijbrander
en grillroosters

99,99

9,99

64,99

111,-

29,95

129,95

62,99
VANAF

89,95109,95

Jamaica ligbed
   Lichtgewicht en stapelbaar ligbed.
     Onderhoudsvriendelijk, incl. hoofdkussen
        en verkrijgbaar in zwart en grijs.

Lichtgewicht hardloopschoen
     voor heren. Ook diverse andere
              modellen met fl inke kortingen

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelboxop 12 en 230 volt. Koelt 
tot maximaal 20°C onder de 
omgevingstemperatuur

BBQ-set

89,9589,9589,
Moederdagtip!

BBQ-setBBQ-set
Op=Op!

Pizzasteen

Gel Cumulus 13

NL Elftal
shirt

Verkrijgbaar voor
kinderen, dames

en heren.
Orginele bedrukking 10,-

14,95
599,-599,-

Barbecueshow
• Meer dan 150 modellen barbecues

KBO Bernheze
KBO BErnHEZE
Van vrijwilliger tot overwinnaar; altijd iets te doen

geslaagde vrij-
willigersavond 

VORSTENBOSCH - KBO Vorsten-
bosch heeft op vrijdag 2 mei een 
geslaagde vrijwilligersavond ge-
houden. 

KBO Vorstenbosch beschikt over 
een team van ruim 50 vrijwilligers 
die ingezet worden op diverse acti-
viteiten, zoals: ziekenbezoek, post-
bezorging, bardiensten, ontspan-
ningsavond, kienen, koersballen, 
fiets- en wandeltochten, hand-
werken, computer, biljarten en als 
klusser.

Omdat vrijwilligers het verschil ma-
ken tussen een actieve vereniging 
of een clubje zonder toekomst, 
organiseerde het bestuur voor hen 
een feestelijke bijeenkomst. 

Met een hapje en een drankje en 
het humoristisch optreden van het 
duo ‘Op z’n Brabants’ werd het 
een geslaagde bedankavond.

KBO Heesch viert 
60-jarig jubileum 
in 2015
HEESCH - Het is in 2015 zestig 
jaar geleden dat de afdeling KBO 
Heesch werd opgericht. Het KBO-
bestuur heeft besloten hieraan 
ruim aandacht te besteden. Daar-
om is er een jubileumwerkgroep 
gevormd.

Deze werkgroep heeft de vol-
gende opdracht gekregen: over 
het gehele kalenderjaar 2015 ver-
spreid, dienen alle activiteiten van 
KBO-Heesch uitvoerig en feestelijk 
onder de aandacht van alle Hee-
sche senioren te worden gebracht. 
Het zal een feest moeten zijn voor 
alle KBO-leden van de afdeling 
Heesch. Dus ook voor diegenen 
die wat moeilijk ter been zijn of 
nog niet deelnemen aan activitei-
ten. Hiervoor zijn speciale voorbe-
reidingen nodig.

Over het gehele jaar verspreid zul-
len extra eenmalige feestelijke bij-
eenkomsten of activiteiten worden 
georganiseerd, waaraan ook weer 
veel leden kunnen deelnemen.
De werkgroep dient te zorgen voor 
uitvoerige en veelvuldige publica-
ties in onze eigen INFO en plaatse-
lijke week- en dagbladen.
Deze artikelen zullen een leden-
wervend karakter hebben. Dit om 
de doelstelling in het vijf-jarenbe-
leidsplan te realiseren. 
Door enkele commissieleden wordt 
een jubileumjaarboek samenge-

steld, waarin in woord en beeld 
verslag wordt gedaan van het jubi-
leumjaar. Dit boek komt in januari 
2016 beschikbaar voor de leden. 
Voor deze jubileumuitgave wordt 
nog een sponsor gezocht.
De feestelijke gebeurtenissen in 
het jubileumjaar moeten worden 
bekostigd uit het budget, zoals dat 
op de Algemene Ledenvergade-
ring van 21 februari 2014 is vast-
gesteld.

Biljartseizoen 
KBO afgesloten

VORSTENBOSCH - Afgelopen 
week zijn de prijzen uitgereikt aan 
de winnaars van de drie interne 
biljartcompetities die dit seizoen 
door KBO Vorstenbosch zijn geor-
ganiseerd. 

Met tegen de veertig deelnemers, 
heeft de commissie heel wat moe-
ten puzzelen om alles tot een goed 
einde te brengen. Maar woensdag 
30 april was het dan zover. Met de 
finaledag van de knock-out com-
petitie kon het biljartseizoen wor-
den afgesloten. 
In de hoofdfinale won Martien van 
Grunsven van Jo van der Spank, en 
Tiny van Dommelen won de verlie-
zersronde van Theo Kanters. 
Samen met de winnaars van de li-
bre-competitie - Jan van Grunsven 
en Antoon Verstraten - en band-
spelkampioen Theo Hurkmans, 
mochten zij de prijzen in ontvangst 
nemen. 
In september start de interne KBO 

biljartcompetitie 2014-2015. 
Inschrijven kan tot eind mei bij be-
stuurslid Jos van de Lisdonk.

participatie en 
WMO

HEESCH – Participatie, of nog 
nauwkeuriger omschreven, soci-
ale participatie, dat is waar onze 
overheid heen wil. Waarom? Uit-
eindelijk is er, steeds weer, maar 
één reden te vinden, namelijk 
geld. De opbouw van ons zorg-
stelsel in de achter ons liggende 
jaren is niet meer te bekostigen. 

Voor een goed begrip is het wel 
aardig te omschrijven wat wordt 
bedoeld met (sociale) participatie. 
Wikipedia omschrijft het als volgt: 
‘Deelname van (groepen) burgers 

aan de samenleving, zoals het heb-
ben van werk, volgen van onder-
wijs, betrokken zijn bij de leefbaar-
heid van de eigen omgeving.’

Bij sociale participatie gaat het over 
het dagelijks leven. Het gaat om 
een actieve betrokkenheid bij wat 
er in de buurt en de wijk gebeurt, 
een medeverantwoordelijkheid (al 
is dat een zeer zwaar woord).

Sociale participatie houdt in, het 
op een actieve en constructieve 
manier deelnemen aan informele 
en formele verbanden. Door deze 
deelname kan een zelfstandige po-
sitie worden verworven in de sa-
menleving. Er wordt een bijdrage 
geleverd aan het functioneren van 
de samenleving. Maar het is nog 
lang niet zover dat we zorg inruilen 
voor (sociale) participatie.
Wordt vervolgd.
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KINDeRPAGINA

Bij de skelterrace waren prijzen 
te winnen in vier categorieën, 
namelijk mooiste skelter, snelste 
skelter, mooiste fiets en snelste 
fiets. BSO de Draken deed mee 
in de categorie snelste skelter en 
mooiste skelter. Tjoef deed mee 
om de snelste fiets. Na de race 
was er een stemronde en mocht 

ieder kind een stem uitbrengen 
op de fiets of skelter die hij of zij 
het mooist vond. Daarna volgen-
de de prijsuitreiking. De kinderen 
van BSO de Draken waren zeer 
blij, want zij wonnen de prijs voor 
de best gepimpte skelter.

Meer foto’s op: mooihdl.nl

provinciale skelterrace bij 
basisschool het Mozaïek 

HEESWIJK-DINTHER - Op het schoolplein van basisschool het Mo-
zaïek ging het er donderdag fanatiek aan toe. Hier werd de jaarlijkse 
skelterrace gehouden voor kinderen van kinderopvang Humanitas 
Midden-Brabant. Namens Heeswijk-Dinther deden kinderopvang 
BSO de Draken en Tjoef mee. 

Opening Klein Drakenstein en De Draken 

De feestelijke opening van het 
kindercentrum is van 16.30 tot 
19.00 uur. Alle kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s maar ook omwo-
nenden en andere geïnteresseer-
den, zijn welkom om te komen 
kijken op de nieuwe locatie. In de 
middag staan er veel leuke activi-
teiten gepland met om 18.00 uur 
een voorstelling bedacht en uitge-
voerd door de kinderen van Bui-
tenschoolse opvang de Draken. 

Kinderdagverblijf Klein Dra-
kenstein verzorgt dagopvang 

voor kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar. Kinderen vanaf 4 jaar 
kunnen vóór school, na school én 
tijdens vakanties terecht bij Bui-
tenschoolse Opvang de Draken.

Buitenschoolse Opvang de Dra-
ken is een plek waar voor ieder 
kind wat te beleven is. De peda-
gogisch medewerkers organise-
ren - in overleg met de kinderen 
- iedere dag verschillende activi-
teiten: sport en spel, knutselen, 
toneel, muziek en nog veel meer. 
Er zijn uitstapjes en workshops, 

van dansles tot zwemles. Maar 
kinderen kunnen zich ook lekker 
terugtrekken in een hoekje. 

Want voorop staat dat buiten-
schoolse opvang voor kinderen 
vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen 
dat bijna alles mag en niets moet.

HEESWIJK-DINTHER - Kinderdagverblijf Klein Drakenstein en BSO 
De Draken in Heeswijk-Dinther worden op vrijdag 16 mei officieel 
geopend.  

Jeugdmiddag 
bij Halley
HEESCH - Op zaterdagmiddag 
10 mei zijn alle kinderen tussen 
8 en 12 jaar met belangstelling 
voor sterren, de maan en plane-
ten, welkom op een jeugdmiddag 
bij Sterrenwacht Halley. Iets voor 
jou? Dan word je verwacht om 
14.00 uur. De jeugdmiddag duurt 
tot 16.00 uur.

Er wordt van alles verteld over 
sterren en planeten. Ook is er een 
leuke doe-activiteit en tot slot is 
er nog tijd om waterraketten te 
lanceren! Als het niet bewolkt is, 
kijken we met speciale telescopen 
naar de Zon. Op de Zon zijn vaak 
indrukwekkende protuberansen, 
zonnevlammen en zonnevlekken 
te zien.

Kom dus zaterdag naar Sterren-
wacht Halley. Neem een vriendje 
of vriendinnetje mee! De entree 
bedraagt € 1,- per kind. Je hoeft 
je van tevoren niet voor deze mid-
dag aan te melden. Zorg wel dat 
je er om 14.00 uur bent, want dan 
maak je het hele programma mee.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl.

Ook uw kinderfeestje viert u 
bij Marvy’s speelwereld!

Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren

Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.

Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl

www.marvys-speelwereld.nl

Op donderdagavond 
15 mei a.s. kunt u in 
Cultureel Centrum 

de Pas heerlijk shoppen, 
informatie verzamelen 

van allerlei leuke 
activiteiten in deze regio 

m.b.t. zwangerschap, 
bevalling en 

vooral daarna. 

KIDZ SPECIAL 
EVENT DONDERDAGAVOND 15 MEI

van 19.30 tot 22.00 uur

Speciaal voor AANSTAANDE OUDERS en OUDERS MET KIDS

Kidz Outlet 
Tweedehands 

Kinderkleding, Speelgoed 
& Kinderartikelen
 
Info over:
• verloskunde

• sportclubs voor kinderen

• zwangerschapszwemmen

• uit eten met kids

• dagje uit met kids

• kinderfysio

• kinderzwemmen

• fi tness

• kinderboeken

• fotografi e

• zwangerschapskleding

• kinderdagverblijf

• kinderkapper

• visagie

• wellness

activiteiten in deze regio 
m.b.t. zwangerschap, 

 zwangerschapszwemmen

 uit eten met kids

 dagje uit met kids

zwangerschapskleding

 kinderdagverblijf

Dit is hét event om jouw 
bedrijf/webwinkel te promoten

kijk voor meer informatie op:
 www.baby-kinderbeurs.nl
of mail naar: 
kinderbeursheesch@hotmail.com

 www.facebook.com/Kinderbeurs  
 twitter.com/Kinderbeurs twitter.com/Kinderbeurs
 www.facebook.com/Kinderbeurs  
 twitter.com/Kinderbeurs twitter.com/Kinderbeurs twitter.com/Kinderbeurs

Cultureel Centrum de PAS
te HEESCH

Kinderen van BSO de Draken: Blij Tekst Matthijs van Lierop

In de oudheid bevolkten veel goden het heelal met bijna zo velen als wij nu sterren kennen.
Al die goden hadden ook moeders en in een moedercultus werden die als Moedergod geëerd.
In 1644 werd de eerste niet kerkelijke Moederdag gevierd in Engeland en dat vond navolging.
Daarom vieren we nu altijd op de tweede zondag in mei Moederdag ter ere van het moederschap.
Vreemd daarbij is dat de hoogzwangere vrouw, die leven draagt en dus moeder is, wordt vergeten.

De oplossing van vorige week

Bron: Echarchitecten
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Smoothie 
ingrediënten
1 liter 
smoothiesap + 
3 zakjes fruit- 
en/of groentemix
Fresh Fruit Express

Setprijs

Lekker & Gezond

3,99

nieuw

Mini kip-
loempia’s
doos à 40 stuks 
Asian Finger Food

Normaal 10,95

Nougatine
ijstaart
700 gr. 
Schoonderwoerd

Normaal 12,49

5,47

9,99

Beste prijs

Beste prijs

Snack

BBQ 
spiezen
Diverse 
varianten
schaal à 3 stuks 
Star Gril

Normaal 3,49

BBQ

Zalmf ilet
1 kg.
Epic

Normaal 10,95

Hoofdgerecht/BBQ

Roomijsrol
& kersen
rol à 1 liter
pot a 370 ml. 
Van Gils
Aarts Conserven

Setprijs

25% 
Rundvlees-
kroket
doos à 16 stuks 
Diepvriesspecialist 

Normaal 5,99

Frikandellen
Alle varianten
op schaal
schaal à 4/5 stuks 
Diepvriesspecialist

Dessert

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 7 mei t/m dinsdag 20 mei 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

Schaal à 10 stuks
Diepvriesspecialist

3,00 4,49

20%
korting 2,498,99

2,29

www.adcommunicatie.nl

Croissantjes
Om zelf af te bakken

50% 
korting

Tip voor
Moederdag

Kilsdonkse Molen open tijdens nationale Molendagen

Kinderen mogen die dag zelf een 
molentje maken en hun molen-
kennis testen door zoekkaarten te 
beplakken met molenstickers. Voor 
de kleintjes liggen er kleurplaten 
en kleurtjes gereed. Verder staat er 

buiten 
een 

speelkussen waarop de kinderen 
zich kunnen uitleven. Ouders kun-
nen genieten van de werking van 
de beide molens deze dag. De mo-
lenaars staan gereed om uitleg te 
geven. Op en rond de molen op 
- de terrassen- is het goed ver-
toeven onder de klanken van drie 
orkesten: De Klinckriemers, een 
gezellige club die van muziek ma-
ken houdt. Verder ‘De Woodside 
Band’ met veel nummers uit het 

melodische pop-genre. Ook 
het Bernhezer Senioren 

Orkest maakt zijn opwachting. De 
toegang is gratis. 

Maleisië
Op 23 april is een ministeriële 
delegatie uit Maleisië op bezoek 
geweest bij de Kilsdonkse Molen. 
De onderminister van Landbouw 
en Agro-Industrie wilde persoon-
lijk op de hoogte gesteld worden 
van wat er op de Kilsdonkse Molen 
nu allemaal gebeurt en gebeurd is 
in het verleden. Nadat het gezel-
schap welkom was geheten, werd 
een rondleiding gegeven, die uiter-
aard deze keer Engelstalig was. Zo-
wel historische als actuele wetens-
waardigheden werden met veel 
belangstelling en interesse aan-
gehoord. Tijdens een lunch werd 
nagepraat over de raakvlakken die 
zijn Ministerie had en heeft met 
veel agrarisch gerelateerde zaken, 
waarmee ook de Kilsdonkse Molen 
nu nog te maken heeft. De minis-
ter beloofde tot slot dat hij zeker in 
zijn vaderland de Kilsdonkse Mo-
len zou promoten.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Nationale Molendagen, die in het teken 
staan van het thema ‘Ontdek je Molen’, worden er op zondag 11 mei op 
de Kilsdonkse Molen tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Op 23 april was er bezoek uit Maleisië

Succesvolle 
kermismunten-actie 
op herhaling
HeeSWIjK-DINTHeR TRAPT HeT 
KeRMISSeIZOeN VAN BeRNHeZe AF

BERNHEZE  - De plaatselijke ondernemers hebben - in 
samenwerking met de kermisexploitanten - het initiatief 
van de kermismunten opnieuw opgepakt. een mooie ac-
tie om de ondernemers bij de kermis te betrekken. De 
klanten krijgen bij hun wekelijkse boodschappen de mo-
gelijkheid om gratis ritten te verzamelen. De kermismun-
ten die je opspaart zijn te besteden op alle kermissen van 
Bernheze. 

Twee weken voorafgaand aan de kermis zal de poster ko-
men te hangen bij de deelnemende winkeliers.  De ker-
missen van Bernheze komen in zicht op de kalender en als 
eerste gaan de kermisexploitanten naar Heeswijk-Dinther. 
Bij de deelnemers van de kermismuntenactie ontvang je 
bij besteding van een bepaald bedrag een kermismunt 
t.w.v. € 1,-. 

Deze munten worden je aangeboden door de winkelier 
zelf, gewoon als bedankje voor jou als klant! Kermismun-
ten kun je besteden op alle kermissen in de gemeente, bij 
de deelnemende attracties! 

Deelnemende winkeliers en marktkramen zijn te herken-
nen aan de ‘Wij doen mee!’actieposter.

wij 
doen 
meemeemeemee

   

 K
ERMISSEN

      B

ERNHEZE



Woensdag 7 mei 2014 25
  

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

De Zoete Moeder van ’s-Hertogen-
bosch is één van de miraculeuze 
Mariabeelden die in Nederland 
het middelpunt vormen van een 
bedevaart. Het wordt sinds 1380 
vereerd in de Kathedrale Basiliek 
van Sint-Jan. Om mee te doen aan 
de voettocht zijn vele redenen te 
bedenken: om er geweest te zijn, 
om anderen te ontmoeten, om 
over God en het leven na te den-
ken, om tot bezinning te komen of 
om een poosje afstand te nemen 
van een hectisch bestaan. Weer 
anderen nemen deel als getuigenis 
van solidariteit met slachtoffers 
van onderdrukking en geweld. 

Natuur
Vanuit Heesch wordt ongeveer 20 
kilometer gelopen en de wandeling 
start om 7.30 uur voor de Petrus-
Emmaus Kerk. Er wordt zoveel 
mogelijk door de natuur gewan-

deld. Iedere drie kwartier wordt 
gepauzeerd. De eerste pauze is in 
het parochiecentrum in Vinkel. Dit 
is tevens de vertrekplaats voor de-
genen die een iets kortere afstand 
willen lopen. Vanaf deze plek start 
de tocht om 9.15 uur. Als alles vol-
gens planning verloopt, zal rond de 
middag het einddoel bereikt zijn: 
de Zoete Lieve Vrouw van Den 
Bosch. Belangstellenden kunnen 
na het ontsteken van een kaarsje 
de eucharistieviering bijwonen. De 
terugtocht is per bus. Informatie: 
Maria Hanegraaf 0412-450811.

Brownie is erelid van HDL meisjes team E1-8tal
Volgens de meiden is dat niet al-
leen omdat ze goed hockeyen. 
Ze hebben heel veel geluk. Daar-
voor zorgt hun grote beer Brow-
nie. Brownie die al twee jaar erelid 
van het team is. Voorheen had het 
team een aapje als mascotte, maar 
die zette geen zoden aan de dijk. 
Daarom gingen ze op zoek naar 
een mascotte van formaat. Lara 
bracht de beer mee en die werd 
meteen goedgekeurd door alle 
teamgenoten. 

evenwicht in ‘t team
Hugo is ook blij met Brownie, “ein-
delijk een speler die haren heeft en 
z’n mond dichthoudt. We heb-
ben heel veel kwebbelientjes in 
het team en dit is een goed even-
wicht.” 

Dat Brownie daarbij een jurk aan-
heeft doet daar niets aan af. Brow-
nie gaat na elke wedstrijd met 
coach Hugo mee in de keeperstas 
en mag dan bij Hugo thuis uitrus-
ten tot de volgende wedstrijd. Dat 
is nodig, want het geluk lacht het 
team E1 nog steeds toe met over-
winningen en de goede teamgeest 
zorgt daarbij voor veel gekwetter. 
Om beurten hebben de hockey-
dames in spe de taak om het doel 

te verdedigen. Momenteel is dat 
Roos, een kei van een keeper en 
fijn dat ze toch mee kan doen, on-
danks de zojuist gekregen nieuwe 
insulinepomp. 

Knuffelen en troosten
Als de meiden langs de lijn staan, 
om even uit te rusten of omdat 
het even niet zo soepel gaat, krijgt 
Brownie regelmatig een hockey-
stick in de handen gestopt. Hij 

mag dan even mee overspelen 
buiten het veld. Uitlenen aan een 
ander team komt niet bij de kweb-
belmeisjes op. In koor roepen ze: 
“Brownie uitlenen geeft pech en 
wij hebben hem nodig om te knuf-
felen bij winst of te troosten bij ver-
lies. Hij is lief en zacht en groot.” 

Gelukkig kunnen de coaches Hugo 
en Patricia dat beamen. Zij bena-
drukken toch even dat winnen leuk 
is, maar het plezier van ’t spelen 
voorop staat. En beer Brownie? Die 
wordt liefdevol in de keeperstas 
gestopt tot de volgende wedstrijd.HDL meisjes team E1-8tal met Brownie  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER – Bij HDL rennen de hockeykampioenen in spe over het veld en aan de zijlijn kijken 
coach Hugo en Patricia goedkeurend toe. De meisjes doen het goed. Ze spelen fanatiek en verliezen bijna 
geen enkele wedstrijd.

KEn JE DAT OOK, iETS in OF OM HET HuiS rOEpT TELKEnS HErinnEringEn Op AAn iEMAnD DiE HEEL SpECiAAL VOOr JE iS 
(gEWEEST), iETS WAT inDruK Op JE HEEFT gEMAAKT OF EEn BELAngriJKE pEriODE in JE LEVEn WEErSpiEgELT.

  

een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

‘BrownIe Is lIeF en 
zacht en groot’

Heesche kerk startplaats 
van voettocht naar Sint-Jan
HEESCH – De Petrus-emmaus kerk in Heesch is dinsdag 20 mei de 
startplaats voor een voettocht naar de Sint-jan in het kader van mei-
maand Maria-maand.

Voetbalvereniging Heeswijk staat op 
tegen kanker
Opbrengst actie € 6.000,-

‘Ongelooflijk’ was de reactie toen 
bekend werd wat het totaalbedrag 
was dat de actie van zaterdag en 
zondag bij Voetbalvereniging op-
leverde. Wat begon als een initia-
tief van enkele teams groeide uit 

tot een collectieve actie waar de 
gehele vereniging de schouders 
onder heeft gezet. € 6.000,- is een 
enorm bedrag dat door alle leden 
en sympathisanten bij elkaar werd 
gebracht. Jong en oud, iedereen 
deed mee. “En dat tekent de on-

derlinge verbondenheid en de so-
ciale sfeer van zo’n club”, zegt een 
trotse voorzitter Peer Verkuijlen. 
Het initiatief was ontstaan omdat 
ook teamgenoten van leden te ma-
ken hebben met de verschrikkelijke 

ziekte. “Het was een fantastisch 
staaltje van saamhorigheid, grote 
werklust en inzet van positieve 
energie van groot en klein om te 
tonen dat we achter onze leden 
en al hun directe naasten, familie 
en vrienden staan”. Ook burge-

meester Marieke Moorman deed 
als volleerd veilingmeester een ste-
vige duit in de zak door de wed-
strijdbal per opbod te verkopen. De 
opbrengst van deze bal werd weer 
door de hoofdsponsor verdubbeld. 

Meer foto’s op: www.mooihdl.nl

HEESWIJK-DINTHER - een lege flessenactie van de kleintjes van F6, een meisjesteam dat cakejes bakt, jeugd 
die gesponsorde snoepzakken verkocht, voetballen in shirts tegen kanker, een loterij, entreegelden die ge-
schonken werden, KiKa-armbandjes die werden verkocht, ballen die door de burgemeester per opbod wer-
den verkocht; dat was het decor van Voetbalvereniging Heeswijk op zondag 4 mei tegen kanker. een enorm 
groot succes dat maar liefst € 6.000,- opbracht.

BUrgeMeester MarIeKe MoorMan ontPoPte 
zIch als  volleerd veIlIngMeester

  Foto’s: Koen Heesakkers
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Bernheze sportief

Leren basketballen bij Tenderfeet 
HEESWIJK-DINTHER - Sjors Sportief 
komt er aan bij basketbalvereniging Ten-
derfeet en iedereen kan meedoen. 

Tenderfeet nodigt alle basisschoolleerlin-
gen tussen 8 tot 12 jaar uit om lekker te 
komen ballen. Dat kan op donderdag 15 
en 22 mei en 5 juni. 
Die dagen staan in sporthal de Zaert tus-

sen 18.00 en 19.00 uur verschillende trainers klaar om samen met 
jou te basketballen. Aanmelden kan via: voorzitter@tenderfeet.nl.

Kijklessen DV Dancing Kids in mei
NISTELRODE – DV Dancing Kids 
is jaarlijks op zoek naar enthou-
siaste meiden en jongens vanaf 5 
jaar die graag dansen. 

Vind je het leuk om te dansen, ben 
je ritmisch, wil je graag acrobatiek 
en lenigheid leren, doe je graag 
een teamsport en wil je ook nog 
eens deelnemen aan toernooien 
en zelfs een Nederlands Kampi-
oenschap? 

Kom dan kijken op dinsdag 13 en 
donderdag 15 mei. Op deze dagen 
heeft DV Dancing Kids kijklessen 
voor minioren, junioren en jeugd, 
waarop iedereen die het leuk vindt 

om te dansen welkom is. De lessen 
zullen bestaan uit een gezamenlijke 
warming-up, waarna vervolgens 
stukjes dans, sprongen, lenigheid 
en acrobatiek uit de diverse dans-
stijlen (garde, mars, show karakter 
en show modern) aan bod komen.

Tijden
Van 17.30 tot 18.30 uur  
5 t/m 8 jaar, minioren

Van 18.30 tot 19.30 uur  
9 t/m 12 jaar, junioren

Van 19.30 tot 20.30 uur  
13 t/m 16 jaar, jeugd
De trainingen zijn in de eigen ac-

commodatie op het sportpark van 
Prinses Irene in Nistelrode. Neem 
sport/turnschoenen en sportkle-
ding mee!

Voor meer informatie
Stuur een mail naar: 
info@dvdancingkids.nl

Bezoek onze website: 
www.dvdancingkids.nl

dansen

VORSTENBOSCH – Hengelsport-
vereniging Vorstenbosch bedankt 
club icoon Toon Lucius voor zijn 
jarenlange inzet voor de club. 

Toon Lucius heeft zich jarenlang 
belangeloos ingezet voor de jeugd 
van HSV Vorstenbosch. Zo heeft 
hij de kar getrokken bij de jeugd 
en is hij voor velen een voorbeeld 

geworden binnen de jeugdcom-
missie. Het bestuur van HSV Vor-
stenbosch is Toon zeer dankbaar 
voor al zijn werkzaamheden die hij 
met veel enthousiasme heeft uit-
gevoerd. 

Tijdens de jaarlijkse feestavond 
wordt op een gepaste manier af-
scheid genomen van Toon Lucius.

HSV Vorstenbosch 
bedankt club icoon Toon Lucius 

vissen

HVCH eenvoudig voorbij Meerssen
HEESCH – HVCH had zondag on-
verwacht een makkie aan tegen-
stander SV Meerssen. In eigen 
huis werd het 4-0. 

Voor SV Meerssen is er nog uit-
zicht op de nacompetitie voor pro-
motie. Bij een derde plaats op de 
ranglijst nemen zij een periodetitel 
over. HVCH was dan ook voor-
bereid op een zware pot. Omdat 
HVCH in de eerste helft veel ef-
fectiever met de kansen omging, 
werd het een gemakkelijke wed-
strijd. Met de rust was het al 3-0 
en in de tweede helft controleerde 
HVCH professioneel de wedstrijd. 
Doordat Meerssen-doelman Ralph 
den Rooijen nog een keer in de 
fout ging, mocht Bas van der Star, 
met zijn derde doelpunt, zelfs de 
4-0 binnenwerken. 

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene ver-
loor zondag terecht in Vinkel met 
3-0 van eVVC. Waar in de thuis-
wedstrijd Prinses Irene heer en 
meester was en won, was nu het 
omgekeerde het geval. 

De groen-witten lieten zien, dat ze 
ook zonder hun topschutters Van 
de Boom en Van der Doelen een 
heel goed elftal op de been kun-
nen brengen. Miste EVVC twee 
gevaarlijke aanvallers, bij Prinses 
Irene ontbraken Gijs van Erp en 
Jevrao Ikanubun achterin, wat het 
voetballende vermogen van achter 

uit, niet ten goede kwam. In het 
eerste kwartier was Prinses Irene 
de beste ploeg, maar daarna had 
het eigenlijk niets meer in te bren-
gen. 
Daarnaast werden de Vinkelnaren 
in het zadel geholpen door twij-
felachtig ingrijpen van de achter-
hoede, incluis doelman Stef van 
Venrooij. 
Deze laatste begon het seizoen 
als keeper van het 5e elftal, maar 
kwam door blessures van verschil-
lende, vooraf hoger ingeschatte 
doelmannen, onverwacht in het 
doel te staan. Hij deed dat zo goed, 

dat hij het vertrouwen kreeg van 
trainer Groenendijk. Hij kan terug-
kijken op een goed seizoen, maar 
zondag speelde hij ongelukkig en 
zag er bij de eerste twee doelpun-
ten niet goed uit.

prinses irene de minderevoetbal

HEESWIJK-DINTHER- Altior C1 
ging zaterdag op bezoek bij De 
Peelkorf met 4-2 onderuit. 

Altior begon scherp aan de wed-
strijd, kreeg verschillende kansen, 
maar kwam toch op achterstand: 
1-0. Een doelpunt door Sanne met 
een mooie bovenhandse door-
loopbal, bracht de stand op 1-1. 
Na weer een goede aanval kreeg 
Altior een strafworp die werd be-
nut door Mijke.
Na de rust ging Altior gewoon 
door waar het gebleven was en 
11 minuten voor tijd was het nog 
steeds 1-2. Toen kreeg De Peelkorf 
een vrije worp en werd het 2-2. Al-
tior raakte totaal de kluts kwijt en 
De Peelkorf profiteerde hiervan en 
gingen toen pas goed korfballen. 
Ze liepen in de laatste minuten uit 
naar 4-2. 

Altior 2 – Flamingo’s 2: 12-6
Altior A1 – Jes A1: 5-9
Altior B1 – De Peelkorf B1: 4-10.

Altior C1 
onderuit tegen De peelkorf

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Pupil van de week Marleen Goijaarts

Prinses Irene begon bijzonder goed 
aan de wedstrijd. De tweede mi-
nuut was illustratief voor de wed-
strijd, toen een bal tegen de paal 
belandde. In het verdere verloop, 
van de wedstrijd werd ook nog 
eens de lat getroffen, maar ook 
mooie kansen werden niet benut. 
‘t Zand deed het beter en kwam in 
de 20e minuut op voorsprong na 

een penalty. De rust ging in met 
een 2-0 achterstand, omdat in 
de 35e minuut El Yousri het doel 
vond. 
Twintig minuten voor tijd werd het 
3-0. De afscheid nemende Inge 
van de Berg (foto) maakte in de 
73e minuut nog de 3-1, maar die 
werd weer teniet gedaan door De 
Jong. 

Een verdiende, maar geflatteerde 
overwinning voor ’t Zand, dat de 
periodetitel overneemt van kam-
pioen Saestum. Prinses Irene sluit 
een moeizaam seizoen uiteindelijk 
toch nog af met een zesde plaats.

prinses irene vrouwen spelen 
niet voor promotie
NISTELRODE - Het eerste vrouwenelftal van Prinses Irene was erg goed 
bezig de laatste tijd en leek op weg naar de nacompetitie, die zondag 
bij winst tegen ’t Zand zeker zou zijn. Maar de Nistelrodese vrouwen 
ging met 4-1 onderuit, waardoor de Tilburgse ploeg gaat spelen voor 
promotie naar de Topklasse.

voetbal

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
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Bernheze sportief

AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafe - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Cesar Therapie
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije Lust

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BeRNHeZeMeDIA.NL

Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Strijbosch Store
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

De kernen vAn mooiBernheze
goed aanvallend WHV verslaat Keldonk
LOOSBROEK - In de laatste wed-
strijd van het seizoen heeft WHV 
laten zien dat het wel degelijk 
goed kan voetballen door met 4-0 
van Keldonk te winnen. 

In een wedstrijd waarin niets op 
het spel stond, was het Keldonk 
dat beter begon aan de wedstrijd. 
WHV werd teruggedrongen op ei-
gen helft en loerde op de counter. 
In de 20e minuut was er een goede 
aanval van WHV over links en - na 
goed voorbereidend werk van Teun 
van Mil - was het Roel Lunenburg 
die de score opende voor WHV: 

1-0. Hierna was Keldonk even van 
slag en acht minuten later was het 
al 2-0. Marco Lunenburg wist de 
keeper van Keldonk te verschalken. 

Spelbeeld
Na rust hetzelfde spelbeeld. Een 
aanvallend onmachtig Keldonk te-
gen een goed aanvallend voetbal-
lend WHV. In de 73e minuut was 
het Teun van Mil die goed door-
ging op links, het strafschopgebied 
in ging en werd gevloerd. De pe-
nalty werd keurig ingeschoten door 
Jan Willem van Driel. De wedstrijd 
was beslist en in de 84e minuut 

wist WHV nogmaals te scoren. Een 
goede steekbal van invaller Nygel 
Bosch werd op waarde geschat 
door Marco Lunenburg die een 
goede wedstrijd bekroonde met 
zijn tweede en de vierde goal voor 
WHV: 4-0. 

voetbal

Avesteyn sluit seizoen in stijl af

Van een leien dakje ging het ech-
ter niet in het Dintherse sportpark. 
Al in de allereerste minuut kregen 
de gasten een unieke kans om op 

voorsprong te komen, maar een 
schot van een van de voorwaart-
sen verdween recht in handen van 
Hein van den Heuvel. In het eerste 

half uur was er van enig krachts-
verschil nauwelijks sprake en wa-
ren er kansen over en weer. Toen 
Vogels in de 31-ste en 33-ste mi-
nuut via Ingo Kusters de 0-2 op de 
borden bracht, leek Avesteyn rijp 
voor de slachtbank.

Veerkracht
In het tweede bedrijf liet Avesteyn 
zien over veerkracht te beschikken. 
In de 61e minuut werd er een time 
out ingelast vanwege het afscheid 
van drie Avesteyners, die volgend 
seizoen niet meer terugkeren in 
het vaandelteam van de club. Aan-
voerder Roy Wijlaars, verdediger 
Rob Kuijpers en spits Bart Faro 
werden onder langdurig en luid 
applaus van het publiek gewisseld 
en onder bloemen bedolven. 

Daarna ging het lopen bij Avesteyn 
en werd het 5-2 door doelpunten 
van Rens van Vugt (2x), Wesley 
Verkuilen, Lars van Lee en Nick 
van der Heijden.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Nadat Avesteyn zich een week eerder al had ver-
zekerd van nog een seizoen in de 3e klasse, werd afgelopen zondag de 
vijfde plaats gehaald na een 5-2 overwinning op Stormvogels ‘28. 

Onmachtig Heeswijk verliest van koploper

HEESWIJK-DINTHER - VV Hees-
wijk kreeg in de laatste thuiswed-
strijd van het seizoen koploper 
Wilhelmina ’08 uit Weert op be-
zoek. De ploeg ging hard onder-
uit: 0-4.

De eerste treffer viel al vroeg in 
het duel: aanvoerder Nick Bron-
zwaer gaf een diepe bal op Roy 
Schijven. Via de rug van Tom Sled-
dens kwam de bal voor de voeten 
van de Weertse middenvelder en 
die wist van dichtbij de 0-1 on-
der Heeswijk-doelman Lunenburg 
door te schieten. 

Ruim 10 minuten later werd de 
wedstrijd al beslist door de gas-
ten uit Weert door een goal van 
de opgekomen verdediger Tob-
ben. Daarna probeerde Heeswijk 
van alles om iets aan deze stand te 
doen, maar Wilhelmina ’08 bleef 
middels goed druk zetten en sterk 
positioneel spel eenvoudig over-
eind. Tekenend was het dat doel-
man Kenny Moonen niet één keer 
handelend op hoefde te treden 
voor rust. 

Onmachtig
Na rust eenzelfde spelbeeld. Hees-

wijk probeerde van alles, maar 
was onmachtig tegen de koploper 
van de 2e klasse H. Het was Per-
rin Hendrix die na 54 minuten aan 
alle onzekerheid een einde maakte 
voor de toekomstig kampioen in 
deze klasse. De talentvolle aan-
valler zette net over de middenlijn 
de turbo nog een keer aan, pas-
seerde 2 verdedigers en schoot in 
de lange hoek de 0-3 binnen. Na 
70 minuten scoorde middenvelder 
Schijven zijn tweede doelpunt van 
de middag na een droge schuiver 
in de korte hoek en bracht daar-
mee de eindstand op 0-4. 

voetbal

 Op de koffie bij:
www.mooinisseroi.nl 
Arno raaijmakers
en Linda Mezenberg

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
8 MEI
Kennismaken met 
freerunnen
Locatie: sporthal de Overbeek 
nistelrode

Onderonsje Loosbroek
Locatie: steunpunt D’n hoek 
Loosbroek

Plaatsing Hanging Baskets
Locatie: centrum heesch 
Pagina 15

9 MEI
Slabroekse Paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

Cursus Voetreflexmassage
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Workshop Intuïtieve 
Mandala tekenen 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Schuimparty voor groep 8 
t/m 15 jaar
Locatie: IMeet heeswijk-Dinther

Ladies Night
Locatie: number3 
heeswijk-Dinther  

Moederdag-actie 
Locatie: Markt, Plein 1969  
heeswijk-Dinther 
Pagina 11

10 MEI
Slabroekse Paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

Jeugdmiddag bij Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 23

Feestavond 10-jarig bestaan 
van De Pas
Locatie: De Pas heesch

World Fair Trade Day
Locatie: Wereldwinkel

Rommelmarkt 
Protestantse Kerk
Locatie: Kerkstraat 2 
heeswijk-Dinther
Pagina 16

Heropening Wereldwinkel
Locatie: Jonker speelmanstraat 
10, heeswijk-Dinther
Pagina 8

Open kloosterdag 
Abdij van Berne
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther

Vormselviering
Locatie: h. Willibrorduskerk 
heeswijk-Dinther

Virgin speelt bluesrock
Locatie: De zwaan 
heeswijk-Dinther
Pagina 2

Expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Windlust  Molen geopend
Locatie:Vorstenbosch 

11 MEI
Moederdag 

Nationale Molendagen

Slabroekse Paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: De Kersouwe 
heeswijk-Dinther
Pagina 1

Expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kilsdonkse Molen geopend
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 24

Windlust  Molen geopend
Locatie: nistelrode

Kilsdonkse Molen geopend
Locatie: heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther 

12 MEI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank cereslaan 
heesch

Regelzorg 
Rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas heesch

Alzheimer Café
Locatie: st. barbaraplein 6 Oss

Lezing: Jos Korsten
Locatie: bibliotheek 
heeswijk-Dinther

Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

13 MEI
Kijklessen DV Dancing kids
Locatie: sportpark van Pr. Irene 
nistelrode
Pagina 26

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

Lezing ‘Reumatoïde Artritis 
en handen problematiek’
Locatie: De Pas heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

Onderonsje Heeswijk
Locatie: cc bernrode 
heeswijk-Dinther

14 MEI
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

Inschrijven 
Kindervakantieweek
Locatie: Vorstenbosch 

15 MEI
Kijklessen DV Dancing kids
Locatie: sportpark van Pr. Irene 
nistelrode
Pagina 26

Oud papier buitengebied
Locatie: buitengebied nistelrode

Kidz special Event
Locatie: De Pas heesch
Pagina 23

Lezing Osteopathie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Lezing Hart- vaatziekten 
en reuma
Locatie: Peppelhof Veghel 
Pagina 4

16 MEI
Workshop Yantra tekenen/
schilderen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: Aquarest 
heeswijk-Dinther

Opening van kinderdag-
verblijf Klein Drakenstein en 
BSO De Draken
Locatie: burgemeester breukel-
straat 5 heeswijk-Dinther
Pagina 23

KBO dagreis 
Locatie: Vorstenbosch 

Publieksdag Halley 
Locatie: halleyweg 1 heesch

17 MEI
Breakout
Locatie: De Maashorst

De Eijnderic: Materie 
schilderen
Locatie: De eijnderic heesch

18 MEI
Negende Maashorstfair
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

Schilder je innerlijke kracht
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

Korenmiddag 
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther
Pagina 5

Bernhezer Solistenconcours
Locatie: cc nesterle nistelrode

Gildedag Hoge Schuts
Locatie: Fokkershoek 8a 
heeswijk-Dinther
Pagina 19

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

19 MEI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank cereslaan 
heesch

Stilte wandeling
Locatie: bomenpark heesch

Spiritueel-filosofische 
voorstelling 
Locatie: berne Anders 
heeswijk-Dinther

Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

20 MEI
Voettocht naar de Sint-Jan 
vanuit Heesche parochie
Locatie: start Petrus-emmaus 
Kerk

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther

21 MEI
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

Lezing Ritueel Begeleider
‘Wat is dat’
Locatie: de Timmershoeve’, 
bedafseweg 8 Vorstenbosch

22 MEI
Europeese Verkiezingen 

Seminar ‘De winst van 
verduurzaming’
Locatie: cc nesterlé nistelrode
Pagina 14

23 MEI
Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

24 MEI
Gratis inloopochtend 
over BeterZitten®
Locatie: Fysiotherapie hoogstraat 
heesch

De Eijnderic: Werken 
op doek
Locatie: De eijnderic heesch

25 MEI
Heemschuur Open
Locatie: schoonstraat 35 heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes 
heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Keepersdag VV Heeswijk
Locatie: De balledonk 
heewijk-Dinther


