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vorstenbosch - Het slaapfeest van groep 5 tot en met 8 op basisschool ‘Op Weg’ in Vorstenbosch, 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, was geweldig!
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Geert Jan Smits, Ilse Lamers en Wilson Bosch

er is gekeken naar de toeganke-
lijkheid, bereikbaarheid en bruik-
baarheid. bakkerij Lamers, de spe-
ciaalzaak die gewonnen heeft, is 
toegankelijk, heeft het gemak van 
zelfbediening én de ruimte van een 
supermarkt in zich. 

een speciaalzaak met een elek-
tronische schuifdeur, ruime gang-
paden, zeer vriendelijke personeel 
en goede betaalmogelijkheid door 
een eenvoudige pinoplossing. In 
gesprek met een van de onder-

neemsters sprankelt de klantvrien-
delijkheid, de gedrevenheid en de 
motivatie van het gezicht. De spe-
ciaalzaak heeft sinds kort ook hun 
webshop online, voor mensen met 
een beperking een prima oplossing 
wanneer het weer niet uitnodigt 
om er zelf op uit te gaan voor de 
dagelijkse boodschappen.

Beste toegankelijke winkel in Bernheze bekend
Winnaar Bakkerij Lamers uit Heesch

bernheZe - In navolging van de kick-off avond van 17 november 2011 
zijn dit voorjaar de winkels in de categorie ‘dagelijkse boodschappen’ 
beoordeeld. Op diverse momenten heeft de jury van het Integraal Plat-
form voor Gehandicapten, IPG Bernheze, de winkels bezocht. 

Boelhouwer terug naar oude nest
Inburgering voltooid

na een intensief half jaar van in-
burgering weet burgemeester Jan 
boelhouwer alles van bernheze. hij 
was overal te zien, bij de intocht 
van sinterklaas tot prijsuitreikingen 
bij sportevenementen. hij ging bij 
de mensen thuis aan om te kijken 
waar een ingestuurde klacht op 
gebaseerd was, maar kwam ook bij 
mooie openingen, sportkampioen-
uitreikingen. hij heeft de groene 
gemeente goed leren kennen. 

en toen kwam enkele maanden 
geleden het bericht dat in zijn ge-
liefde Gilze en rijen weer de func-
tie vrij kwam van burgemeester. 

Jan boelhouwer liet niet los dat 
hij gesolliciteerd had. het was niet 
verrassend dat, tijdens de speciaal 
belegde raadsvergadering, duide-
lijk werd dat hij gesolliciteerd had 
en hij ook voorgedragen is door de 
gemeenteraad aan de commissaris 
van de koningin. 

De gemeente bernheze zal hoogst-
waarschijnlijk weer een waarne-
mend burgemeester krijgen.  naar 
verwachting zal na het zomerreces 
Jan boelhouwer geïnstalleerd wor-
den als burgemeester van Gilze en 
rijen. 
 Foto: Wim Roefs

bernheZe - Maandagavond is tijdens de gemeenteraadsvergadering 
van Gilze en Rijen de beslissing bekend gemaakt. Welke burgemees-
ter zou Gilze en Rijen voordragen? Heeft burgemeester Boelhouwer  
gesolliciteerd op de functie? Helaas voor de gemeente Bernheze heb-
ben ze gekozen voor onze huidige waarnemend burgemeester Jan 
Boelhouwer. De kans was groot dat we hem kwijt zouden raken omdat 
Boelhouwer van december 2010 tot september 2011 al naar volle te-
vredenheid waarnemend burgemeester is geweest van Gilze en Rijen. 

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

Theaterschool T’eXtpierement breidt uit
Experimenteren met theatrale aspecten, spel, zang en dans!

het plezier in toneelspelen ervaren 
Astrid en Gerda zelf. Dat plezier 
willen zij doorgeven aan kinderen. 
Audities en vooroordelen hebben 
zij niet. Alle kinderen zijn welkom. 
hoewel soms een gesprekje vooraf 
nodig is als er beperkende omstan-
digheden zijn. 
t’eXtpierement streeft professi-
onaliteit na. De docenten die les 
geven, naast Astrid en Gerda, zijn 
allemaal professionals. er zijn pro-
fessionals voor drama, voor zang 

(Marij van den boom) en voor dans 
(erwin van der Wouw). stuk voor 
stuk zorgen zij voor een gedegen 
begeleiding van kinderen (vanaf 
7 jaar) en jongeren die de wens 
hebben in een veilige omgeving 
toneel te leren spelen. Doorstro-
ming wordt gegarandeerd omdat 
gewerkt wordt in leeftijdsgroepen 
en aan verdieping van techniek 
in spel, dans en zang. In heesch 
wordt een dependance geopend 
in De Pas. Daar beginnen Anneke 

van den heuvel en Annabel van 
ewijk (beiden docent drama, ac-
trice, regisseur en docent aan het 
hooghuis) met spellessen. het eer-
ste jaar wordt onderzocht hoe en in 
welke mate er samen gewerkt kan 
worden met balletschool hanneke 
van der stappen. er zijn legio mo-
gelijkheden, maar eerst willen de 
beide opleidingen elkaar nog beter 
leren kennen. In elk geval zullen zij 
toewerken naar een participatie in 
elkaars voorstellingen. 

voorstellingen zijn spannend, maar 
ook leuk. elke keer weer. voor de 
leerlingen van t’eXtpierement zijn 
er volop extra kansen om ervaring 
op te doen! buiten t’eXtpierement 
regisseren Astrid, Gerda en ook 
de andere docenten,  voorstel-
lingen voor onder andere koren, 
operettegezelschappen, toneelge-
zelschappen en muziekgroepen. 
rollen voor kinderen zijn vaak een 
mooie aanvulling en worden via 
t’eXtpierement ingevuld. een bui-
tenkans voor kinderen met talent 
en een mooie aanvulling op de op-
leiding.

Wist u dat t’eXtpierement de enige 
theaterschool in nederland is waar 
GsA (Guildford school of Acting) 
professionele zangexamens afge-
nomen worden? speciaal daarvoor 
komen docenten een week vanuit 
Londen les geven en worden exa-
minatoren ingevlogen. 

voor de komende zes weken zijn 
een aantal voorstellingen gepland. 
Zie hiervoor www.textpierement.
nl. U vindt daar ook informatie 
over lesgeld en opleiding. bellen 
mag ook 06-30134239.

Komen proeven bij t’eXtpierement? 
In De Pas, heesch zijn proefles-
sen op zaterdagen 26 mei, 2 juni, 
9 juni en 16 juni, met aan het einde 
kleine presentaties voor belang-
stellenden.

De proeflessen zijn in eerste in-
stantie voor kinderen tussen 7 en 
16 jaar en kosten € 20,00 voor 
4 lessen. We starten om 10.30 
tot 11.30 uur. Inschrijven kan via 
www.textpierement.nl, kopje ‘in-
schrijvingen’.

De Heeswijkse bossen gaan weer rocken!

Skuldig
er wordt afgetrapt door skuldig. 
Drie mannen uit vorstenbosch. 

onterecht veroordeeld. Pas vrij-
gekomen en nu klaar om aan te 
vallen. Wat ze spelen is lastig te 
vangen. rock & roll is een vaag 
begrip geworden, maar ze zijn het 
wel. Je zou kunnen zeggen dat het 
nederlandstalige hard punkrock & 
roll chansonniers zijn, maar dat is 
volgens de heren zelf, ook maar 
een hoop gelul. Kom luisteren en 
veroordeel zelf.

Daarna betreedt Heeswijks trots 
V.I.P. het podium
ontstaan in ‘93 na genoeg drank 
tijdens het voetbalfeest van vv 
heeswijk. Jaren later kan de typi-
sche ‘v.I.P. sound’ het beste wor-
den omschreven als jaren 70 gara-
gerockcovers met uitstapjes naar 
de daaropvolgende decennia.

Going Underground
na een sabbatical van 12,5 jaar is 
Going Underground weer actief; 
gelukkig! Going Undergound is 
dan ook niet zomaar een cover-
band. De beste nummers van de 
afgelopen decennia zijn vernuf-
tig in elkaar gesleuteld en komen 
in een moordend tempo voorbij. 
Denk aan Underworld en Faithless 
met gitaar en drums, afgewisseld 
met nirvana, the Knack en U2! 

Daarna is het ook lekker dansen 
bij Bootleg Betty
bootleg betty is een rockabilly 
band die uitsluitend uit vrouwen 
bestaat. Maar de vrouwen van 
bootleg betty staan zeker hun 
mannetje wanneer zij de heetste 
classics afwisselen met recentere 

rockabilly ontdekkingen! 
tussen de optredens door zal de 
muzikale omlijsting worden ver-
zorgd door de dj’s KsGF, Mr.bong 
& of the Wheels. eerder stonden 
ze al te rocken op o.a. Paaspop, 
Festyland en bar disco dancing Lu-
nenburg.

heesWIJK-DInther - Rockin’Wood is een uitermate gezellig festival waar de drempel laag is en de sfeer 
hoog. Met op het affiche 4 bands die een breed scala aan herkenbare rock ten gehore zullen brengen. Zowel 
in genre, als in decennia. Het speelt zich allemaal af op 2 juni vanaf 19.30 uur in het grote theater van de 
Kersouwe in Heeswijk-Dinther. En de entree is slechts 7,50 euro.

Kijk voor de laatste informatie 
op www.rockinwood.nl

WIN GRATIS KAARTJES

Rockin’Wood geeft 
3 vrijkaartjes weg voor 
degene die het juiste 
antwoord weet op de 

volgende vraag: 

“uit hoeveel 
dames bestaat 
Bootleg Betty”

Het antwoord kun je 
mailen naar 

ikweethet@rockinwood.nl
Volgende week zullen we in 
DeMooiBernhezeKrant de 
winnaars bekend maken.

Advertorial

2e Pinksterdag 
geopend!
van 12.00 tot 17.00 uur

Hedi Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther www.hedimeubelen.nl

oss - Astrid Radoes (toneelopleiding, regisseur, docent drama) en Gerda Klievink (kleinkunstopleiding, 
regisseur en docent drama) organiseerden een theaterweekend om te inventariseren of er voldoende basis 
was voor een theateropleiding in Berghem. Dat is nu 6 jaar geleden. De eerste 60 leerlingen waren meteen 
een feit. Nu, 250 leerlingen later, heeft Oss een eigen ruimte en is er een dependance in Druten, en vanaf 
september in Demen en Heesch. 
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei

€ 1.00

€ 2.50
Tasty tom tomaten  
Mandarijnen zonder pit   

500 gram

15 stuks

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

Bloem & Vlinder vierden samen met peuters feest op Cunera

Uit twee vrolijk geschilderde do-
zen kwamen bloem & vlinder te-
voorschijn” “hey hallo allemaal! 
hebben jullie zin in een feestje?” 
en uit alle peutermondjes klonk 
een enthousiast ‘Jahhhhh’. 

bloem & vlinder, of te wel Mary 
verhoeven en Gaby Moon, zijn 
allebei pedagogisch medewerk-
ster op het dagverblijf Klein 
Drakenstein. “We spelen vaker 
als duo voor de kleintjes, maar 
vanmorgen maakten ze voor het 
eerst kennis met onze nieuwe 
‘typetjes’ bloem & vlinder en 
dat was reden voor een feestje! 
In overleg met de activiteitenbe-
geleiding van bernezorg hebben 
we onze feestelijke voorstelling 
gecombineerd met een bezoekje 
van onze peuters aan de bewo-
ners van de afdeling Kastanje-

dreef. De voorstelling is eigenlijk 
een heel spontaan gebeuren. We 
zetten in grote lijnen wel onze 
ideeën uit, maar uiteindelijk is 
bijna alles improvisatie. Dat komt 
omdat we inspelen op wat de 
peuters of de ouderen zeggen of 
doen. bij een feest hoort zingen 
en muziek maken. We hebben in-
strumenten uitgedeeld en ieder-
een deed mee. en natuurlijk heb-
ben we samen gezongen,”aldus 
het kleurrijke duo.

Interactie
Ans van Aar is dagbesteding-
coach op de afdeling Kastan-
jedreef: “Dit was echt een uitje 
voor onze afdeling, want deze 
groep ouderen neemt eigenlijk 
nooit deel aan de maandelijkse 
peuterbezoekjes aan cunera. Dat 
is voor hen te druk. Peutertjes 

vindt iedereen vertederend. Ze 
toveren automatisch een glim-
lach op ieders gezicht en het is 
mooi om te zien dat die interac-

tie er ook is met onze bewoners. 
Die hebben er echt van genoten! 
samen zingen en muziek maken, 
daar worden ze blij van! Wat mij 

betreft is dit zeker voor herhaling 
vatbaar!” en ook bloem & vlin-
der wilden graag vaker terug-
komen.

GABY EN MARY ALS BLOEM & VLINDER

heesWIJK-DInther - De peutertjes van Klein Drakenstein gaan wel 
vaker op bezoek bij de opa’s en oma’s die in Cunera wonen: om 
samen liedjes te zingen of spelletjes te doen. Maar dit keer waren 
de kleintjes, samen met de bewoners van de afdeling Kastanjedreef 
uitgenodigd op het feest van ‘Bloem & Vlinder’. Dit ‘theaterduo’ van 
Klein Drakenstein maakte er een super gezellig feestje van met bal-
lonnen, slingers en muziek waar jong en oud van genoot.

Slabberdewatski:
Een interactieve voorstelling voor álle peuters uit Bernheze!

coördinator van cube, Dian 
Langenhuijzen, hoopt dat álle 
kleintjes naar de voorstelling ko-
men. “In deze voorstelling staat 
de ontdekking van het menselijk 
lichaam centraal: dans, uitbeel-

ding, humor en mimiek. het is 
een voorstelling vol herkenbare 
aspecten voor de peuters, uit-
gevoerd door theatergroep Petit 
Peu.”
heesch: donderdag 31 mei om 

10.00 uur in de Pas nistelrode: 
donderdag 14 juni om 9.30 uur 
in de kantine van voetbalvereni-
ging Prinses Irene. 
heeswijk-Dinther: donderdag 14 
juni om 14.15 uur in cc servaes. 

Kleintje Cultuur
Met Kleintje cultuur bernheze 
ontdekt de doelgroep spelender-
wijs kunst. het zingen van lied-
jes, het ervaren van klanken en 
geluiden, spelen met kleuren en 
vormen en bewegen,” legt Dian 
uit. “Inspelend op de belevings-
wereld van peuters laat Kleintje 
cultuur hen kennis maken met 
erfgoed, mediawijsheid, kunst en 
literatuur. het totale programma 
van Kleintje cultuur is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit 
het Maatschappelijk stimule-
ringsfonds van rabobank bern-
heze Maasdonk en gaat dit jaar 
het tweede seizoen in,” vertelt 
ze enthousiast. Peuters zijn ge-
voelig voor kunstindrukken: ze 
nemen op, ze onderzoeken en 
ze experimenteren ermee. vanuit 
die visie bieden de bibliotheken 
bernheze in samenwerking met 
cube bernheze dit bijzondere 
cultuurmenu voor 2 tot 4 jarigen 
van peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven aan. “Maar, bij 
voldoende belangstelling kan dit 
peuter cultuurmenu ook aange-
boden worden in de plaatselijke 
bibliotheken aan peuters die niet 
aangesloten zijn bij een vorm van 
opvang. In onderstaande kaders 
vertellen we u meer over de pro-
jecten. Als u interesse hebt in één 

of meerdere projecten, dan kunt 
u uw peuter aanmelden. In de bi-
bliotheken liggen inschrijfformu-
lieren of u kunt er een aanvragen 
via a de mail kleintjecultuurbern-
heze@gmail.com of via www.cu-
bebernheze.nl

heesch - Slabberdewatski is onderdeel van Kleintje Cultuur Bernheze dat op peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven van start gaat. Cube Bernheze biedt, voor € 2,50, ook peuters die hier niet bij aange-
sloten zijn de kans om van deze voorstelling te genieten. Hiervoor kunt u uw peuter tot een week voor 
aanvang aanmelden. 

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

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

Wij verzorgen de advisering 
en verkoop van een groot 
assortiment van beautypro-
ducten en voedingssupple-
menten.

Vraag een gratis demo aan
via onze website of door 
contact op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

Klink-Klank 
Dit is een project voor litera-
tuureducatie. hier wordt het 
klankbewustzijn gestimuleerd 
door middel van poëzie en 
liedjes van toon hermans. het 
gaat hierbij om horen en doen.

Kiek!
Met dit mediaproject gaan de 
kleintjes zelf aan de slag. Ze 
leren kijken met een digitale 
camera om de begrippen ‘echt’ 
en ‘niet echt’ samen te gaan 
verkennen.

Wat een Schat! 
Dit project haakt spelenderwijs 
in op erfgoededucatie. Wat 
doe ik weg en wat bewaar ik, is 
een rode draad in het project. 
het is gebaseerd op het boek 
‘Kikker vindt een schat’ van 
Max veldhuis.

DIAN LANGENHUIJZEN
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ZORG EN HULP

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

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

bERNHEZE
aanZet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

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

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

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

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

Rabobank Bernheze Maasland

Uitnodiging 
Afdelingsbijeenkomsten
woensdag 6 juni | donderdag 7 juni

Tijdens het offi  ciële gedeelte worden alle ledenzaken 
behandeld.  Daarna kunt u genieten van een 
inspirerende presentatie van Jaap de Hoop Scheff er. 
Hij neemt ons mee in het huidige politieke klimaat 
en vertelt anekdotes uit zijn carrière waarin onder 
andere bijzondere ontmoetingen met politiekleiders 
als Barak Obama belicht worden. Karin Bruers is deze 
avond uw co-host & gastvrouw. Ontvangst: 19.30 uur

Woensdag 6 juni
Zakelijk & Agro

Wij nodigen leden van Rabobank Bernheze Maasland 

van harte uit voor onze jaarlijkse afdelingsbijeen-

komsten. We hebben er dit jaar voor gekozen de 

bijeenkomsten te organiseren in een bijzonder decor 

namelijk tijdens de ‘Biënnale de Heeswijk’. De Biënnale 

is een unieke kunstexpositie die dit jaar  eenmalig 

ons werkgebied aandoet.

Inschrijven?
U bent van harte welkom op woensdag 6 of donderdag 7 juni. 
U kunt zich inschrijven via de speciale banner op onze internetsite 
www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Met uw adresgegevens 
kunt u inloggen en uw inschrijving kenbaar maken. 

De afdelingsbijeenkomsten vinden plaats in een accommodatie op het 
terrein van de Interart Beeldentuin, Gouveneursweg 6c in Heeswijk.

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

Keynote spreker

Jaap de Hoop Sche� er

Tijdens het offi  ciële gedeelte worden alle ledenzaken 
behandeld. Na de pauze hebt u de mogelijkheid 
de kunstroute van de Biënnale te bezoeken. Deze 
wordt omlijst met muziek en een hapje en drankje. 
Karin Bruers is deze avond uw gastvrouw. 

Ontvangst: 19.30 uur

Cabaretière 

Karin Bruers

Donderdag 7 juni
Particulieren

toen Wim van Zutphen mij een 
aantal maanden geleden vroeg 
of ik dansen kon maken voor zijn 
optreden op het Kasteel heeswijk 
hoefde ik niet lang na te denken, 
dat is natuurlijk iets unieks.
De leerlingen van Willeke van sloo-
ten gingen enthousiast aan de slag 
met de muziek van de slagwerk-
groep. Die is gelukkig zeer gevari-
eerd met veel melodisch slagwerk.
bovendien worden er ook nog an-
dere instrumenten gebruikt zoals 

viool en accordeon waardoor de 
muziek nog voller wordt.

naast een kindergroep doet ook 
de presentatiegroep mee die Wil-
leke ook al jaren les geeft. Dat zijn 
de leerlingen die al langer les heb-
ben en natuurlijk ook wat meer 
spektakel kunnen laten zien!
beide voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. Kaarten kosten _ 7,50 
en zijn verkrijgbaar bij de Mars-
kramer en Kasteel heeswijk.

Kasteeloptreden Heeswijkse Balletschool
heesWIJK-DInther - Op tweede pinksterdag verzorgt de Heeswijkse 
Balletschool maar liefst zes dansen tijdens het Riverdance percussie-
spektakel van de slagwerkgroep van Fanfare St. Willibrord. Op vrijdag 
25 mei is de try-outvoorstelling in de Zaert.

voor meer informatie: van.oorschot@ziggo.nl of 0413-291335
Graag tot ziens op het kasteel of in de Zaert!
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

groene vingers
Het is zaterdag en het dorp ontwaakt. Ik fiets naar de enige 
supermarkt van het dorp en kijk wat verdwaasd om me heen. Ik weet 
dat ik altijd vroeg wakker ben, maar vandaag lijkt het alsof iedereen 
vroeg uit de veren is. Ik zie de buurman van even verderop met zijn 
groenbak in de hand. Even verderop is er al een heg geknipt en ligt het 
geplukte onkruid op de stoep. In de tuin op de hoek van de straat ligt 
de ‘schoefel’ al klaar. 

Dan ineens dringt het tot me door. Over een week is het zover. Deze 
zaterdag is het onze de-tuin-moet-netjes-zijn-dag. Allemaal voor de 
happening van het jaar. Het evenement waar het hele dorp zo lang 
naar uit heeft gekeken. De kermis!

Deze dag betekent voor de meeste van mijn dorpsgenoten dat ze 
verplicht in de tuin moeten werken. In ons dorps-DNA ligt kennelijk 
besloten dat we er persé voor willen zorgen dat de tuin er netjes bij ligt 
voor alle bezoekers van ons dorp tijdens de kermis. Je moet er toch 
niet aan denken dat al die bezoekers die langs je tuintje paraderen er 
schande van spreken dat de tuin niet is gedaan. De braderie zou te 
klein zijn! 

Ik denk dat ik er dit jaar ook aan moet geloven. Voor het eerst in 
mijn leven heb ik de beschikking over een tuin die in de looproute 
van honderden bezoekers ligt. Voor het eerst in mijn leven zal ik op 
deze zaterdag me bewust worden onderdeel te zijn van de schoefel-
gemeenschap die mijn dorp op deze dag is. Na mijn bezoek aan de 
supermarkt zal ik het tuingereedschap ter hande moeten nemen om 
niet uit de toon te vallen. 

Als ik het tuingereedschap voor het eerst dit seizoen uit de schuur ga 
halen, voel ik me echt onderdeel van een groter geheel. De buurman 
glimlacht vriendelijk naar me als ik in de voortuin sta en me bedenk 
waar ik moet beginnen. Ik glimlach terug en bedenk me: gelukkig is 
het maar één keer per jaar kermis.

Column
De Bliekers

Advertorial

Schuifdeuren & Interieurs op maat in Nistelrode
Nieuwe showroom Hubo Ketelaars

het is een mooie ruimte met en-
kele praktische voorbeelden van 
de mogelijkheden. Daarbij horen 

natuurlijk vele stalen van kleuren, 
patronen en stijlen om uw eigen 
smaak te bepalen.

Schuifdeuren
een luxe kast met schuifdeuren is 
geen alledaagse aankoop. hubo 

Ketelaars kan uw woonplezier ver-
hogen en uw keuze vergemakke-
lijken. schuifdeuren met panelen, 
spiegels of glas. Laat u inspireren 

en creëer uw persoonlijke schuif-
deuren die passen bij uw interieur. 
De schuifdeuren komen in elke 
ruimte goed tot zijn recht. In uw 
slaapkamer, woonkamer, kantoor 
of garage. van muur tot muur en 
van vloer tot plafond kunnen de 

schuifdeuren vele sferen bena-
drukken. Zo onderscheiden ze zich 
door het patroon in de deur, van 
klassiek landelijk tot modern. In ie-
dere ruimte kunt u uw schuifwand 
afstemmen op de stijl en sfeer die 
het beste bij u past.

Interieur
Achter de schuifdeuren is een ein-
deloze reeks indelingsvarianten 
mogelijk. Kastinterieurs, legplan-
ken, laden op maat, garderobe-
stangen of een schoenenopbergla-
de. verlichting is ook een extra 
optie, voor aan de binnen- of de 
buitenkant van de schuifdeuren.

Een duurzame kwaliteit van de 
soepel lopende schuifdeuren en 
uw persoonlijke ontwerp is een 
garantie voor jarenlang plezier, 
gemak en woongenot.

Interesse? 
voor een persoonlijk gesprek bent 
u van harte welkom in de ver-
nieuwde showroom aan ’t Maxend 
in nistelrode. carla zal hier met 
een tekenprogramma uw wensen 
uittekenen en hierdoor krijgt u al 
een beeld van hoe het kan wor-
den. Mocht u een keuze gemaakt 
hebben dan komen ze vanuit hubo 
Ketelaars een keer bij u meten zo-
dat ze zeker weten dat de maten 
kloppen. tijdens de pinksterdagen 
(zondag 27 en maandag 28 mei) 
kunt u uitsluitend komen op af-
spraak. neem voor het maken van 
een afspraak contact op.

Welkom bij Stadscafé de Ontmoeting 
en Restaurant de Bovenmeester!
3 gangen menu: 2 voor 1 actie

Menukaart en tapas
De gehele week (m.u.v. maandag) 
zijn de ontmoeting en boven-
meester geopend om gasten te 
ontvangen voor een overheerlijk 
diner. Geniet van keuzemenu’s met 
meer dan 20 gerechten. 

er is volop keuze met voor ieder 
wat wils. hebt u een speciaal dieet, 
van lactose- tot glutenvrij, wij hou-
den hier graag rekening mee. ons 
3 gangen ontmoetingsmenu kost 
slechts €18,95, het 3 gangen bo-
venmeestermenu slechts €24,50.

Maar dat is nog niet alles: op dins-
dagen en woensdagen loopt onze 
‘2 voor 1 actie’: twee ontmoe-
tingsmenu’s t.w.v. €18.95 voor de 

prijs van één. Dat is nog eens voor-
delig tafelen!
van donderdag tot en met zondag 
kunt u onbeperkt tapas eten voor 
maar €24,50! Lekker avondvullend 
dineren met onbeperkte keuze uit 
meer dan 25 verschillende tapas-
gerechten.

Arrangementen
ook voor grotere gezelschappen 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wij zijn gespecialiseerd in het le-

veren van maatwerk: uw wens is 
onze uitdaging, of u nu met 15 of 
750 personen wilt komen. 
Zo bieden wij diverse buffetten, 
feestavonden, maar ook high tea, 
barbecue- of diner & dance-arran-
gementen aan. 

hebt u iets te vieren? Wij denken 
graag met u mee om uw onverge-
telijke avond te organiseren. 

oss - De ontmoeting en de bovenmeester is een horecabedrijf met vele gezichten: het is een 
ideale plek om samen te komen met familie, vrienden of relaties. even lekker bijkomen in 
onze stadstuin, gezellig een borreltje nuttigen aan de bar of op het terras, het kan allemaal. 
Laat u ook eens verrassen door onze veelzijdige kaart, vol met spannende en smaakvolle 
gerechten. namens ons team heten we u van harte welkom!

neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via:
stadscafé de ontmoeting en restaurant de bovenmeester
tel.: 0412-660636, eikenboogaard 8, 5341 ct oss
www.deontmoeting-oss.nl www.debovenmeester.nl 
www.facebook.com/OntmoetingOss

nIsteLroDe – Willy en Carla Ketelaars timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg met uitbreiding en ver-
nieuwing van het assortiment producten. Sinds enkele dagen is de nieuwe showroom klaar waarin u schuif-
deuren en interieurs kunt bewonderen. Carla vertelt trots: “Eerst wilde ik de showroom klaar hebben en dan 
pas reclame maken, anders loop je achter de feiten aan.” Hubo Ketelaars 

Maxend 5, 5388 Gh nistelrode 
tel: 0412-611033 
nistelrode@hubo.nl

ACtIE
bij aankoop van schuifdeuren 
voor eind juni worden deze 
gratis bezorgd en geplaatst. 
Vraag naar de voorwaarden.
openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 7.00-18.00 uur. 
vrijdag van 7.00-20.00 uur en 
zaterdag van 8.00-17.00 uur.

Advertorial

‘Duurzame 
kwaliteit voor 
jarenlang plezier’
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A U T O
R u B R I E K

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

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

 
Nu gratis airco & zomercheck

De nieuwe machine is het neus-
je van de zalm in de signindus-
trie, voor iedereen die duur-
zaam ondernemen belangrijk 
vindt. Mooie bijkomstigheid: 
het werkt ook nog veel fijner. 

Gevestigd bedrijf
In 1967 startte ries cranen zijn 
bedrijf Autoschade op en speci-
aliseerde zich in de loop der jaren 
ook in het herstellen en spuiten 
van   zwaar vervoer, waaronder 
vrachtwagens en autobussen. 
In 1989 werd op het bedrijven-
terrein retsel nieuw gebouwd, 
omdat het werkaanbod vanuit 
de gehele regio steeds groter 
werd.  Zoon bob kwam van de 
Zeevaartschool en ging ander-

half jaar werken in die branche. 
hij was niet gecharmeerd van 
de lange maanden weg en mist-
te zijn sociale leven.

op de werkvloer bij cranen 
zette hij zich in en verrichtte al-
lerlei werkzaamheden. steeds 
meer kwam hij te weten over 
het bedrijf en zo werkte hij zich 
op naar een bekwaam onderne-
mer. In 2007 nam hij het bedrijf 
over van zijn ouders. ries en 
Mia zijn nog vaak te zien in het 
bedrijf en wanneer ik ries een 
compliment geef over zijn be-
drijf, weet hij me lachend snel te 
verbeteren: ”Dank je wel, maar 
het is zijn bedrijf, het is   van 
bob.”

Duurzame eigenheid
De nieuwe printer staat te stra-
len in de grote werkruimte, bob: 
“De oude printer staat er ook 
nog en is ook goed, maar de 
nieuwe heeft zoveel voordelen, 
ik moest hierin investeren.”
een drukproces met latexinkt, 
inkt op waterbasis. “De kwali-
teit is net zo hoog en de kleu-
renoverloop is prachtig.”, ver-
telt de 35 jarige ondernemer die 
duurzaamheid ook hoog op zijn 
lijstje had staan: “De onderdelen 
van de machine zijn grotendeels 
recyclebaar, er zijn verschillende 
pvc vrije printmedia die recycle-
baar zijn en de geproduceerde 
prints zijn geurloos.   Doordat 
dit drukproces veel sneller gaat, 
want er is geen 48 uur droogtijd 
nodig, hebben we ook minder 
drukwerkopslag nodig en kun-
nen we sneller leveren!“

Vooruitziend ondernemen
Zijn 18 werknemers worden ge-
noemd als ik vraag naar de toe-
komst. bob kan trots zijn maar 
blijft ingetogen: ‘We hebben 
een gezond bedrijf en ik hoop 
dat ik deze mensen allemaal 
aan het werk kan houden.’ het 
is een mooi streven in deze tijd, 
maar de diversiteit van dit be-
drijf met de prachtige en intus-
sen duurzame producten die ze 
afleveren zal vast zorgen dat er 
genoeg werk binnenkomt.  
DeMooibernhezeKrant is bin-
nenkort ook te signaleren door 
de duurzame belettering. Want 
bernheze hoort bernheze aan 
het werk te houden. 
Meer info: www.cranen.nl

Cranen Print & Sign 
investeert in nieuwe 
grootformaat printer 
Hij is snel, reukloos en het kleurverloop is geweldig

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

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Fiat Panda 4.200 km 2009

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004

Ford Fiesta  1996 

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006

Ford Ka 2002

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Astra station 1.6 16v   2006 

Opel Agila 1.0 10.000 km 2005

Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002

Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Renault megane station 1.6 16v 2000,

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volkswagen New Beetle 20i  1999 

Volkswagen touran 1.6 75kw 2007.

Motor Yahama XJR 1.300 grijs zwart 2003

Merk Km Jaar

Om teleurstellingen en ongemak te 
voorkomen graag altijd even bellen 

of de gewenste occasion nog beschik-
baar is!  Voor bezichtiging buiten de 
vaste openingstijden, uitsluitend na 

telefonische afspraak!

De Oude Ros 18
5388 PM Nistelrode

T. (0031)-(06) 17 22 63 92
E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. 
• Zo heeft u werkelijk een nette prijs! • Over het algemeen zijn alle jong gebruikte auto’s voorzien van 
fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

Merk Km Jaar
*Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line 62.675 2010
BMW 118D Coupé High Executive M-uitv. Start/Stop 2.859  2011 
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV  110.000  2006
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco    87.952    2004 
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB vrij 4.543 2011 
Opel Agila 1.2 Edition 5-drs Automaat Airco LMV 11.662 2010
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 111 5-drs MRB vrij  9.023 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5-drs MRB vrij  5.276  2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB vrij  8.951  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Anniv. 5-drs MRB vrij  3.305 2011
Opel Zafira 1.7 CDTi Cosmo 7 pers., Full map navi, clima 3.403  2011 
Peugeot 207 CC 1.6 Sport Clima LMV 17” 20.453 2010
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers. 1.728 2011
Peugeot 107 1.0 Sublime 5-drs Airco MRB vrij     13.700  2009
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco 1.340 2010
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style  7.660    07/2010

Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima  53.670  10/2009
Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs 3.879 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 13.650 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 1.833 2011
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Sport Airco 26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco 36.800 2008
Suzuki Swift 1.3 GLS autom. airco 3drs Stb Airbags elektr r.  113.044  1998
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid MRB vrij Automaat Clima 3.026 2011 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB vrij  1.083 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Sportline Aut. 5-drs Clima 23.750 2007
Volkswagen Polo 1.2 12V Trendline 3drs Airco LPG    64.128 2008
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline 55.950   2009
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line 131.330 2005

*= Verwacht
MRB = Motorrijtuigen belasting

fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

Bezoek onze RACE-TENT op 1e en 2e Pinksterdag tijdens het
Pinksterfestival in Nistelrode. 

Km Jaar

 Pinksterdag tijdens het Pinksterdag tijdens het
2e Pinksterdag tevens geopend 

voor verkoop van 11:00 uur t/m 16:00 uur!

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

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

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

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

heesWIJK-DInther - Bob is trots op zijn nieuwe machine die 
staat voor hoe hij over het ondernemen denkt. Hij heeft de 
nieuwste printer aangeschaft die het duurzaam ondernemen 
een kleurrijke glans geeft. Bob  Cranen nam in 2007 het bedrijf 
van zijn ouders Ries en Mia Cranen over; Cranen Autoschade en 
Fleetservice. Een divers bedrijf dat intussen is uitgegroeid tot drie 
hoofddisciplines: Autoschade, Fleetservice en Print & Sign. 

Advertorial
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ONTMOETING 2VOOR1
ELKE DINSDAG EN WOENSDAG

2E PERSOON GRATIS*

Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu

t.w.v.  € 18,95 cadeau

ONBEPERKT TAPAS ETEN
OP DONDERDAG T/M ZONDAG 

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

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

Naast onze gewone kaart kunt u nu ook

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

ACTIE

Op weg naar londen
BMX racer Raymon van der Biezen gooit hoge ogen

Als jongetje van 4 zat raymon al 
op de fiets en is er niet meer af-
gekomen. Al vroeg wist hij dat de 
bMX zijn ‘ding’ was. niet alleen hij 
heeft het bMX virus meegekregen. 
hoewel hij de topsporter is rijdt 
ook broer Jeffrey graag en onder-
steunen pa en ma van der biezen 
waar dat mogelijk is. Was het in 
het begin een sport die leuk was 
en waar ook de vriendjes gezocht 
werden, daarna werd het echt 
werken, met ondersteuning door 
sponsors meedraaien in het pro-
gramma van het nederlands team. 

nu is het voor raymon een full-
time baan, met erkenning van het 
noc*nsF. hij heeft er keihard aan 
getrokken om de top te behalen 
en zijn focus ligt in het deelnemen 
aan de olympische spelen, augus-
tus 2012 in Londen.
op dit moment staat het neder-
landse team 5e op de wereldrang-
lijst. Als dit bij de WK ook zo blijft, 
dan gaan alle drie de kandidaten 
mee naar Londen. Maar….., als 
columbia tijdens de WK het ne-
derlandse team voorbijstreeft, dan 
staan ze 6e en mogen er maar twee 

van de drie kandidaten mee. span-
nend dus. De olympische baan die 
in aanbouw is in Londen, is net door 
het nederlandse team verkend. Als 
we raymon spreken komt hij recht 
van het vliegveld. er zijn nog enkele 
details die aangepast moeten wor-
den om de baan goed te krijgen, 
maar het gevoel is goed. 

totale beheersing van de fiets 
voor de bMX-rijder ligt de uit-
daging in het feit dat elke baan 
anders is en daardoor een totale 
concentratie vergt om op de fiets 
het parcours zo snel mogelijk af 
te leggen. elk heeft zijn eigen stijl 
van rijden en raymon werkt nog 
steeds aan stijl, tijden en de to-
tale beheersing van de fiets, wat 
de omstandigheden ook zijn. er 
worden snelheden van 55-60 km/
uur gehaald op een ondergrond 
die voortdurend anders is en waar 
rekening gehouden moet worden 
met extreem veel factoren. 
De blessures die van der biezen 
voor zijn kiezen heeft gekregen 
zijn ook niet mis. om daarvan te 
herstellen en het oude niveau weer 
te bereiken kost energie en menta-
le kracht. Gelukkig wordt hij hierin 
goed begeleid door zijn bonds-
coach bas de bever en zijn ouders. 
het was wel even moeilijk voor ma 
van der biezen om de touwtjes uit 
handen te geven aan de bonds-
coach. Maar nu is zij blij met zijn 
begeleiding. samen vormen ze een 
team met één focus: De olympi-
sche spelen.

heesch - Op 25 en 26 mei wordt de WK voor BMX gereden in Bir-
mingham. Dan zal duidelijk worden of Raymon van der Biezen zeker 
naar Londen gaat om mee te dingen naar Olympisch Goud. Het doel 
waar Raymon de afgelopen 4 jaar alles voor opzij heeft gezet.

BMX racer Raymon van der Biezen gooit hoge ogen

Zoals eerder vermeld, zijn de 
werkdagen hier vrij lang en dat 
heeft een reden: het is hard wer-
ken in cambodja om je gezin te 
kunnen onderhouden. Dit bete-
kent voor veel mensen dat ze van 
‘s-ochtends vroeg tot ’s-avonds 
laat moeten werken. voor de 
school betekent dit dat de kin-
deren al vroeg gebracht worden 
(rond 6.00 uur) en pas laat (soms 
20.00 uur) opgehaald worden. het 

is belangrijk dat de kinderen niet 
op straat rondzwerven en daarom 
probeert seametrey children’s vil-
lage deze kinderen ook buiten 
schooltijden om op te vangen. Dit 
leidt dan weer tot buitenschoolse 
activiteiten zoals dansles, muzie-
kles en zwemles. soms wordt dan 
een ruw talent ontdekt. Door de 
omstandigheden is het voor de 
meeste kinderen hier niet wegge-
legd om hun talenten echt goed 
te ontwikkelen en daarom wordt 
er verder niets meer mee gedaan. 
Wij als vrijwilligers doen ons best 
om de kinderen deze mogelijkheid 
te geven. 

Zo brengen we iedere avond vier 
kinderen met een tuktuk naar het 
olympisch stadion waar ze profes-
sionele zwemlessen krijgen. Deze 
vier kinderen lijken echt een talent 
voor zwemmen te hebben en op 
deze manier proberen we hier iets 
te veranderen. 
nu kunnen ze hun talenten ont-
wikkelen en krijgen ze een echte 
kans om verder te komen. Wie 
weet zit ik op een avond thuis in 
nederland de olympische spelen 
op televisie te kijken en zie ik een 
van deze kinderen als de eerste 
olympische zwemmer van cam-
bodja. 

Een stage die ertoe doet
cAMboDJA - In de MooiBernhezeKrant van 17 december hebt u kun-
nen lezen over het programma travel to teach, waar Dimphy Colden-
hoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een 
bijzonder traject. Elke week stuurt Dimphy u nu een kort verslagje, tot 
het einde van haar stage in Cambodja. 

Taekwondo op Olympische spelen? Nog even niet
Nikenia Martis heeft hoge ambities en werkt hard om ze te bereiken

Afgelopen week stond ze als ‘be-
zorger van de maand april’ met 
foto in de MooibernhezeKrant. 
nu bespreken we haar andere be-
zigheden. vMbo in oss richting 
theateropleiding, zingen en vech-
ten. Dat is nikenia. Maar nikenia 
is meer. Zorgzaam en bescheiden 
en vooral een harde werker en niet 
kleinzerig. Jammer genoeg heeft 
Istanbul roet in het eten gegooid; 

voor een tijdje. een gescheurde 
enkelband eist even aandacht en 
rust, maar al heel gauw wil nikenia 
weer op de mat staan. 
toen zij op haar vijfde met tae-
kwondo wilde beginnen, samen 
met haar broers, moest ze eerst 
leren wat links en wat rechts is, 
voordat zij werd toegelaten. Dat 
kunstje was dus heel snel geleerd. 
Daarna ging het in een sneltrein-

vaart. op haar 8e ging nikenia al 
naar wedstrijden buiten nederland. 
Afgelopen tijd werd gestreden om 
titels in Zweden, Duitsland, Israël, 
egypte en turkije. er wordt weinig 
in nederland gestreden. In turkije 
scheurde zij haar enkelbanden, 
maar maakte de wedstrijd gewoon 
af, kwam in de finale en won zelfs. 
In juni hoopt zij weer kracht en 
snelheid genoeg te kunnen leve-
ren om een titel in oostenrijk in de 
wacht te slepen. Gelukkig heeft die 
snelheid heel veel met een goede 
techniek te maken en is kracht 
secundair om de sensoren in het 
beschermende pak of de helm in 

werking te zetten, én punten te 
scoren.
ook met zingen scoort nikenia 
hoge punten. een stem die even 
sterk is als haar vechtlust en soepel 
als de spieren van een topsporter. 
het bouwen aan een carrière als 
zangeres kan ze momenteel nog 
goed combineren met haar sport. 
verder kijkt ze nog even niet voor-
uit. haar moeder rijdt haar met 
liefde naar de trainingen in Papen-
dal, maar kan niet altijd mee naar 

de wedstrijden. Lastig om je kind al 
vroeg zo los te moeten laten, maar 
zij is in goede handen bij de leiding 
van het selectieteam. 
Ze vervolgt: “er wordt veel aan 
nikenia getrokken, op alle fronten. 
voor mij is het ‘t belangrijkste dat 
zij zichzelf blijft.”

heesch - Nikenia is net 15 jaar oud, maar zit al sedert haar 11e jaar 
in het Nederlandse selectieteam voor taekwondo. Elke dag trainen op 
de sportschool en op zaterdag een hele dag er tegenaan op Papendal, 
Arnhem. Wie weet, heeft de MooiBernhezeKrant straks een olympisch 
kandidaat als bezorger.

Raymon is het grote voorbeeld voor de kinderen in de straat.
 Foto Marcel van der Steen

Dimphy Coldenhoff geeft dankzij 
giften uit Bernheze extra kansen
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mooi & in bedrijf

in bedrijf
Trend Zien en Horen laat u anders kijken 
en beter horen!

Daarbij levert trend Zien en 
horen monturen die nèt even 
anders zijn in uitstraling. niet 
voor niets knipoogt de naam 
naar ‘trendy’, maar ze stralen 
ook kwaliteit uit. De collectie is 
geschikt voor jong en oud, van 
modern tot klassiek en van een-
voudig tot zeer exclusief. trend 
Zien en horen zorgt er niet al-
leen voor dat u scherper ziet, 
maar geeft u tevens een ruime 
keuze uit een oogstrelende col-
lectie brillen, zodat u er goed 
uitziet. 

Erbij horen
Als stAr geregistreerd audicien 
zorgt Arianne van houtum er-
voor dat u een hoortoestel kiest 
dat u past. er is een ruime col-
lectie aan nieuwe, bijna onzicht-
bare, digitale hoortoestellen 

welke speciaal voor u op maat 
geprogrammeerd worden. Goed 
horen, draagt net als goed zien, 
bij aan een betere levenskwa-
liteit. volop genieten van het 
leven en erbij horen! twijfelt u 
aan uw gehoor? om u het ver-
schil te laten horen én zien, kunt 
u een afspraak maken voor een 
GrAtIs hoortest in de winkel 
of bij u thuis. De basistoestellen 
worden compleet vergoed door 
uw zorgverzekeraar.

Ook de service is anders
het draait bij trend Zien en ho-
ren niet alleen om de bril of het 
hoortoestel, maar juist om de 
mens erachter. Zij zijn betrokken 
en nemen tijd voor u. Luisteren 
naar uw behoeftes/wensen.
hierop stemmen zij hun advies 
af en dat maakt het verschil!

TREND ZIEN EN HOREN
sint servatiusstraat 40, 5473 Gb heeswijk-Dinther
0413 292979. info@trendzienenhoren.nl. 
www.trendzienenhoren.nl

heesWIJK-DInther - Al 25 jaar heeft opticien Lèn van Houtum 
van trend Zien en Horen oog voor u. Als oogmeetkundig speci-
alist die werkt met nieuwe en geavanceerde technieken, levert 
trend Zien en Horen maatwerk door vakmanschap.

 N e e m  o o k  e e N s  e e N  k i j k j e  o p  w w w . v a n t i l b u r g o n l i n e . n l

Menu 
aanbieding

mei
luxe broodje  

bieslook roomkaas  

&

  verse jus d’oraNge

€4,95
Informeer ook naar ons
12 uurtje of de dagschotel 

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

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

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

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

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

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Beauté Totale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

Microskinpolish, voor een algehele huidverbetering en het aanpakken van fijne lijntjes, 
grove huidstructuur, acne littekens of huidoneffenheden. Met de MSP bereiken we een 
geweldig resultaat en gaan we voor duurzame huidverjonging op een natuurlijke 

manier. MSP is veel meer dan alleen microdermabrasie, maar drie duurzame technieken 
gecombineerd voor het ultieme resultaat.

Actie bij een kuur van 3 behandelingen ontvangt u een vierde behande-
ling geheel GRATIS twv € 98.00 + een thuisverzorgingspakket.

STRALEND MOOI MET 
DE REVOLUTIONAIRE 
MICROSKINPOLISH 
VAN MEDCOS. 

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

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

MEUBEL & AMBACHT

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

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl
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cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Uw Marktslager
• Het Wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning
• Stephan Passier Kaas

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• WVe Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

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

Speciale kortingen in mei en juni 
op alle raamhorren

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

vouwgordijnen en traplopers
Gratis meten & offertes

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

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

Complete WoninginriChting

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

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

uw eigen beautytheek

Dat kan nu zonder dat er gesne-
den of gespoten hoeft te worden. 
U hoeft geen pijn te lijden om er 
jong en gezond uit te zien. Wij 
brengen een complete lijn van 
antiverouderingsproducten (anti-
aging) en voedingssupplementen.
Wij noemen dit: Oprechte schoon-
heid van buiten en van binnen.

Anti-aging heeft de toekomst. De 
aandacht voor deze producten is 
nog nooit zo groot geweest. Kijk 
maar naar alle reclames op de tv. 
Anti-aging voor de binnen- en de 
buitenkant van het lichaam bren-
gen wij binnen het bereik van ie-
dereen.
Uw eigen beautytheek maakt ge-
bruik van de bewezen werking 
van de gepatenteerde Ageloc® 
technology. 

Schoonheid van buiten. 
Dit systeem van nu skin, het 
GALvAnIc II spa systeem en bo-
DYsPA, is uitermate geschikt voor 

thuisgebruik. U hoeft geen dure 
spa behandelingen te ondergaan 
in een schoonheidssalon. Gebruik 
het gewoon thuis wanneer het 
uitkomt. Geen afspraken meer 
maken of af moeten zeggen. Als 
u wilt kennismaken met deze be-
handeling bieden wij GrAtIs een 
halve gezichtsbehandeling aan. 
U zult verbaasd zijn van het snelle 
resultaat na een half uur tussen de 
behandelde en niet behandelde 
helft van uw gelaat.
 
toenemende aandacht voor ge-
zond leven 
Mensen gaan meer sporten, ge-
zonder eten, stoppen met roken, 
gaan lijnen, etc. Maar hoe gezond 
eet u of leeft u eigenlijk. Wat le-
vert gezond eten op. Is ons eten 
nog wel zo voedzaam als jaren 
geleden? 
Dat is de tweede pijler van ons 
bedrijf namelijk schoonheid van 
binnen. Anti–oxidanten zijn be-
langrijk voor een goede weer-

stand van het lichaam maar ook 
om ‘veroudering’ van het lichaam 
tegen te gaan. Door het anti-oxi-
dantengehalte in het lichaam aan 
te pakken en op peil te houden 
zult u er ook jonger uit zien. 

Krijgt ú wel voldoende anti-oxi-
danten binnen?
Wij kunnen het bij u meten. Door 
het gebruik van de Pharmanex® 
biophotonic scanner kunnen wij 
het antioxidanten gehalte meten 
in uw lichaam. U krijgt dan van 
ons advies hoe u in uw lichaam het 
juiste gehalte kunt krijgen door de 
juiste voedingssupplementen te 
gebruiken van Pharmanex®. 

hierop is een ‘niet goed geld te-
rug’ garantie van toepassing. 
(vraag naar de voorwaarden).

UDen – Wat is er mooier dan van de mensen om u heen complimenten te krijgen over hoe goed u er 
uitziet. U ziet er fris en jeugdig uit. Mensen schatten u veel jonger in. Dat is toch wat we graag willen: 
Jong en gezond door het leven gaan.

neem contact met ons op via: info@uweigenbeautytheek.nl of bel 
voor een GrAtIs proefbehandeling ter kennismaking met onze 
producten naar: 0413-229040. Wij maken graag tijd voor u.

DIENSTVERLENING OP MAAT

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

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

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

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

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

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

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

Professionals 
met grote 

betrokkenheid...

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

www.vanudenbouwservice.nl

www.iceservice.nl
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heesWIJK-DInther - Met een 
bijdrage vanuit het Coöperatief 
Dividend 2011 van de Rabobank 
Bernheze Maasland heeft Berne-
Zorg vier computers aangeschaft 
voor afdeling Lindelaan.

“Als cliënten bij ons komen revali-
deren ontdekken ze dat zij behoef-
te krijgen aan andere activiteiten 
of ze zijn door hun aandoening 
niet meer in staat hun oude activi-
teiten op te pakken. 
Uit onderzoek is bekend dat inter-
net, mailen en chatten voor veel 

ouderen een manier is om uit hun 
sociale isolement te komen, zeker 
als zij minder mobiel zijn of wor-

den”, vertelt Annemiek van de 
bosch, dagbestedingscoach van 
afdeling Lindelaan.

“De computers zijn gebruiksvrien-
delijk ontworpen zodat iedereen 
op een eenvoudige manier gebruik 
kan maken van internet, e-mail en 
andere computerprogramma’s. 

en leerlingen van gymnasium 
bernrode helpen onze cliënten op 
weg in het kader van hun maat-
schappelijke stage. Zo slaan we 
twee vliegen in één klap!”

Minimabeleid
voor de derde keer slagen we erin 
bezuinigingen te voorkomen in de 
sfeer van de sociale voorzieningen. 
Meedoen is het credo. Mensen 

mogen niet aan de kant staan en in 
een isolement terecht komen. De 
sociale Dienst optimisd zal klaar 
moeten staan om mensen met pro-
blematische schulden te helpen. In 

die situatie zal er noodhulp moge-
lijk zijn. Dankzij het sociaal fonds, 
dat mede op initiatief van de sP in 
2011 in het leven is geroepen.

Derde keer
blijven investeren in leefbaarheid 
van bernheze. voorbeelden: het 
rabocomplex en de bouw aan 
het Dorp 59-69 te heesch, aanbe-
steding van het nesterlégebouw, 
aanbesteding van de beekgraaf-
school, de Kilsdonkse Molen, de 
Maashorst, Masterplan wonen 
fase 2, de energie-agenda, aanpak 
laaggeletterdheid en het WMo 
uitvoeringsbeleid. voor de derde 
keer wel investeren in natuur en 
milieu. het is goed dat dit college 
hiermee doorgaat en niet luistert 
naar negatieve signalen omtrent 
de Maashorst.

Contact
Als u sP lid wilt worden. 
Internet: www.bernheze.sp.nl
namens de sP:
theo van der heijden
cor van erp
toon van vugt

InformatIe
 voor de

KERNEN

Column
aD

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

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

infostress en infobesitas

Deze periode vinden er veel activiteiten en evenementen plaats in 
de gemeente: Pinksterfeesten, middeleeuws kasteelfeest, Maashorst-
fair, Vorstenbosch pakt-uit, korenspektakel in de Kersouwe, open 
huis Halley, dorpszeskamp HDL en Nistelrode om er maar enkele te 
noemen. 

De lokale Bernhezer dorpssites doen hun best om deze activiteiten 
aan te kondigen en in woord en beeld verslag te doen. Ook de lokale 
omroep en lokale en regionale kranten vermelden aankondigingen en 
doen verslag. Kort, direct, herkenbaar en herhalend, want dat is de bes-
te boodschap. Zo weet iedereen wat er te doen is in de gemeenschap, 
kunnen er veel mensen van genieten en weten ook de thuisblijvers wat 
er zich heeft afgespeeld. Niet alleen de evenementen maar ook nieuws 
en ontwikkelingen binnen de gemeente komen zo aan de orde. Toch is 
het niet vanzelfsprekend dat iedereen dan op de hoogte is.

In de afgelopen maand stond een videozuil in enkele kernen. In het 
kader van de fusie werden via deze Ik-vertel-mee-zuil meningen ge-
peild (zie www.bernheze-maasdonk.nl). Ik was verbaasd door een van 
onze inwoners in de verzamelde filmpjes. Deze man uit Nistelrode 
was op zijn beurt verbaasd dat hij via de vraagstelling bij de zuil pas te 
horen kreeg dat er plannen waren om Bernheze en Maasdonk te gaan 
samenvoegen. “communicatie is hier wel van belang” aldus de man. 
Een dergelijk opmerking roept meteen de vraag op, komt het goed 
bedoelde gepubliceerde nieuws ook wel zo over?

Naar mijn inschatting kan de man lezen en was hij zeker iemand die 
betrokken is in de samenleving en nieuws zo goed als mogelijk pro-
beert te volgen. En toch was hem blijkbaar het nieuws over de fusie 
ontgaan. Was het te weinig aandacht of misschien juist te veel? Ik las 
pas dat overladen worden met informatie veel stress geeft en mensen 
alleen maar dommer maakt. Daar tegenover staat dat met name veel 
jongeren constant op zoek zijn naar informatie en nieuws. Ze kunnen 
daar geen genoeg van krijgen. Het kan zelfs een ziekelijke vorm aan-
nemen, ook wel infobesitas genoemd. 

Zou de informatievoorziening rondom de voorgenomen fusie zijn 
eerste slachtoffers opleveren? Een herindelingskrant, folder, pagina-
grote advertenties, ingezonden brieven, artikelen tweets en columns. 
Na lezen en beluisteren voel je je inderdaad dommer. En de volgende 
activiteiten voor de maand juni dienen zich ook al weer aan. 

Met groet van Ad

Mevrouw Smits en Stijn van Uffelen 

Computers van de Rabobank voor BerneZorg

De kogel is door de kerk
Bernheze trouwt Maasdonk

nIsteLroDe - Het onderwerp van 
gesprek; Bernheze trouwt Maas-
donk. Geen regionale krant kan 
men openslaan of het staat erin. 
Maar ook op de lokale tv- en ra-
diostations is het een hot item. 

Ze gebruiken allemaal dezelfde 
woorden. Dit terwijl twee gemeen-
ten natuurlijk niet echt met elkaar 
kunnen trouwen. 
echter twee inwoners uit beide ge-
meente kunnen wel trouwen en 
dan klopt de titel wel, want dat was 
in nistelrode het geval afgelopen 
vrijdag. bernhezenaar bas van der 
heijden trouwde afgelopen week 
met zijn Maasdonkse Miranda van 
helvoort. een prachtig bruidspaar 
dat gespot werd voor het gemeen-
tehuis in nistelrode. Gefeliciteerd!

heesWIJK-DInther - Zaterdag 
12 mei werd voor de vijfde keer 
een actie gehouden om geld in te 
zamelen voor ons adoptieproject 
in Guatemala. 

Met inzet van vele   gemeentele-
den   hebben wij   het geweldige 
bedrag van   € 2000,- opgehaald. 
het totale bedrag, wordt zonder 
aftrek van onkosten, overgemaakt 
aan de stichting Los ninos!
namens de diaconie willen wij ie-

dereen bedanken die onze markt 
bezocht heeft en op een of andere 
wijze heeft bijgedragen aan dit 
succes.

Opbrengst Rommelmarkt
Protestantse Kerk in Dinther

SP: Bernheze Baken in Barre Tijden
bernheZe - Voor het derde jaar op rij is het crisis in ons land. Een crisis 
veroorzaakt door bonusgraaiers en zelfverrijkers. Een crisis die zich nog 
verder verdiept en tot meer armoede leidt aldus het CBS (mei 2012). 
Ook in Bernheze. Het gaat vooral om eenoudergezinnen, uitkeringsge-
rechtigden, alleenstaanden onder de 65 jaar en kleine zelfstandigen. De 
echte minima dus die door de SP als meest kwetsbare mensen worden 
gezien. Geen bezuinigingen op het minimabeleid van Bernheze. 
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Informatie voor de kernen

Open Coffee Bernheze viert 
1-jarig bestaan!

ruim één jaar geleden vond de 
eerste bijeenkomst plaats. Wat be-
gon als een discussie op LinkedIn 
is uiteindelijk uitgewerkt tot een 
mooi initiatief. elkaar offline ont-
moeten in plaats van online was 
het doel en dat is gelukt. Met een 
succesvolle eerste editie in kasteel 
heeswijk werd de open coffee 
bernheze voortaan elke maand ge-
houden.
Door het jaar heen was de oce 
op diverse locaties in verschil-
lende dorpen in de gemeente. Zo 
was het voor iedereen af en toe 
dichtbij en heeft iedereen dit jaar 
de mogelijkheid gehad vlakbij huis 
deel te nemen. Maar ook was dit 
een geschikt excuus om eens wat 
meer van bernheze te zien. het 
prachtige kasteel van heeswijk, 
het bomenpark in heesch, Kerk-

zicht te Loosbroek of de culturele 
centra van Dinther, heesch en vor-
stenbosch zijn zomaar wat locaties 
waar de oce het afgelopen jaar 
gehouden is.

In dit jaar zijn er vele verschil-
lende bernhezenaren op de kof-
fie geweest en waren de bijeen-
komsten altijd succesvol. Kwaliteit 
gaat bij onze open coffee boven 
kwantiteit en dat merk je. Afwis-
selend werd er tijd ingepland voor 
groepsdiscussies, gastsprekers 
maar ook één op één gesprekken. 
niet zomaar een bijeenkomst dus 
maar een waar je ook echt contac-
ten opdoet die je kent.
ondertussen is de open coffee al-
weer 1 jaar oud. een prestatie waar 
wij trots op zijn, maar die zonder 
jullie natuurlijk nooit bereikt was. 
Daarom willen wij iedereen van 
harte uitnodigen om (opnieuw) 
eens op de koffie te komen. het 
1-jarige bestaan wordt op 31 mei 
op Kasteel heeswijk gevierd. van 
8.30 – 10.00 bent u allen welkom.

tot ziens!
team open coffee bernheze

bernheZe - Gezellige en informele netwerkbijeenkomsten waar ieder-
een wonend, werkend of gewoon geïnteresseerd in Bernheze terecht 
kan. Niks moet. In een ongedwongen sfeer je netwerk uitbreiden en 
weten wat er in Bernheze speelt zijn de speerpunten van de Open Cof-
fee Bernheze. En dat allemaal onder het genot van een heerlijk bakje 
koffie of thee.

natuurlijk heeft de gemeente de 
afgelopen jaren niet stil gezeten 
en is de burger ook regelmatig be-
trokken geweest bij allerlei beleids-
voornemens. het grote verschil van 
toen en nu is dat de gemeente de 
wil en kracht heeft om bij elke be-
leidsvoornemen en of verandering 
standaard zich af te vragen: ‘hoe 
of wanneer willen we de burger 
betrekken’. het lijkt een simpele 
vraag, maar de ervaring leert dat 
dit niet altijd even goed is verlopen. 
soms wekken gemeente en burgers 
de verkeerde verwachtingen naar 

elkaar toe, waardoor de relatie al-
leen meer verslechterd. Als rode 
draad door het beleidsstuk ‘burger-
participatie’ lopen de spelregels van 
de nationale ombudsman. Deze 
beste man verteld bijvoorbeeld dat 
1) participatie een vast onderdeel 
moet zijn van het politieke en be-
stuurlijke besluitvormingstraject 
(denk daarbij aan de enquête van 
afgelopen weken), 2) de gemeente 
oprecht is geïnteresseerd in het-
geen de burgers naar voren bren-
gen, 3) de gemeente informeert de 
burger tijdig en volledig over het 

onderwerp van participatie, hun rol 
en de manier waarop het participa-
tieproces vorm krijgt en nog vele 
andere voorbeelden.

burgerparticipatie anno 2012 zou 
geen burgerparticipatie meer zijn 
als de sociale media geen aandacht 
krijgt. Wij als fractie van bernheze 
solidair zijn van mening dat hier-
mee nieuwe groepen mensen wor-
den gevonden om deel te nemen 
en dat de gemeente continu bur-
gers laat betrekken.
het woord is ook aan u!

Bernheze Solidair: Burgerparticipatie 

bernheZe - Er is de laatste tijd al genoeg geschreven over het betrekken van de bur-
gers bij het proces Bernheze-Maasdonk. Laten we dat dit keer even buiten beschou-
wing laten. Bernheze Solidair heeft tijdens de laatste verkiezingen laten weten aan 
alle inwoners van Bernheze dat zij een groot voorstander is van burgerparticipatie. 
Het College van de vier partijen is onlangs met een opiniërend stuk gekomen over 
burgerparticipatie. Hier zijn wij als fractie Bernheze Solidair natuurlijk erg blij mee.

Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair

Gratis kennis- en netwerkbijeenkomst 
voor ondernemers

spreker Jack braeken, initiatief-
nemer van het kennisplatform  
www.commercieelexcelleren.com 

en ondernemer voor verschillende 
bedrijven, zal op een interactieve 
manier kennis overbrengen over 
commercieel excelleren. er is ruim-
schoots gelegenheid tot het stellen 
van vragen en uitgebreid te net-
werken, tijdens een hapje en een 
drankje. Jack braeken zorgt voor 
een inspirerende blik op onderne-
men en commerciële doelstellin-
gen.
het ondernemerslokaal is een plat-
form voor alle ondernemers in de 
gemeenten bernheze, Maasdonk 
en de voormalige gemeente Lith. 
Doel van dit initiatief is economi-

sche ontwikkeling te stimuleren en 
indirect hiermee bij te dragen aan 
de leefbaarheid van de gemeen-
schap. ondernemers zijn van harte 
welkom in nuland op donderdag-
avond 31 mei. Aanmelden kan via 
www.ondernemerslokaal.nl. Aan-
vang 18.00 uur. 

bernheZe - Voor alle ondernemers in de gemeenten Bernheze, Maas-
donk en de omgeving van Lith organiseert het Ondernemerslokaal haar 
derde - gratis - kennis- en netwerkbijeenkomst op donderdag 31 mei. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in Hotel Van der Valk te Nuland.
Onderwerp van deze avond: Commercieel Excelleren.

Ondertekening CPO-Project Toniesplein
1e CPO project in Nistelrode gaat van start

Iedereen was deze avond bijeen-
gekomen om de deelnemersover-
eenkomst te tekenen, zodat ze 
weer een stap verder komen in het 
plan van cPo-Project toniesplein.  
Gerrit gaf aan dat hij blij was met 
de positieve medewerking van de 
Gemeente bernheze en dat dit ook 
wel een keer gezegd mocht wor-
den. 
Wethouder van der Pas voegde 
hier nog aan toe, dat hoe kleiner 

de groep hoe sneller de actie en 
deze groep is zeer vooruitstrevend.
Aan het toniesplein zullen patio-
bungalows in cPo verband  ge-
bouwd gaan worden. tot nu toe 
zijn er 5 woningen verdeeld.  Dhr. 
en mevr. van den bogaart, dhr. en 
mevr. van Gogh, dhr. en mevr. van 
Dinther, mevr. van Asseldonk en 
dhr. en mevr seton zijn allemaal 
voornemens om binnen afzienbare 
tijd een cPo woning te gaan be-

trekken. het is in de loopbaan van 
sIr-55 nog niet voorgekomen dat 
er geen loting heeft hoeven plaats-
vinden met betrekking tot de ver-
deling van de woningen. 
De kracht van sIr-55 is dat men 
van ‘onderop’ werkt; de wensen 
en behoeften van de doelgroep 
vormen hierbij het uitgangspunt. 
Dit heeft te maken met de werk-
wijze waarbij vrijwilligers  van de 
stichting (stichting Initiatieven 
realisatie 55+ Woningbouw) een 
groep geïnteresseerde kandidaten 
bij elkaar brengen en samen een 
project ontwikkelen. Met deze 
coöperatieve werkwijze beoogt 
sIr-55 de invloed, zeggenschap, 
betrokkenheid en verantwoorde-
lijkheid van medioren en senioren 
op hun woning en woonomgeving 
te vergroten.

De architect (Lamber Mickers) en 
tekenburo verkuijlen mogen nu 
gaan beginnen met het schetsont-
werp, hiervoor zullen zij met elke 
deelnemer apart contact opnemen 
om  zo een goed beeld te krijgen 
van hoe de woningen er uit zullen 
moeten gaan zien. Weer een stap 
verder naar de realisatie van het 
cPo-project toniesplein.

nIsteLroDe – Afgelopen maandagavond opende Gerrit van Dinther de 
bijeenkomst, met een welkomstwoord aan alle deelnemers van het me-
dioren CPO project, Wethouder Hans van der Pas, regiobestuurder van de 
Stichting SIR-55 en twee afgevaardigden van het projectbureau SIR-55. 

De start was een warm welkom 
in het retraitehuis in Uden waar 
de zuster verblijft. hierna kon een 
rondleiding beginnen. 
een bezoekje bij het ouderlijk huis 
van de fam. van de Laar en even 
op de koffie bij haar broer theo 
van de Laar. Daarna kwamen ze 
bij Mientje Koenen waar de leden 
en een paar vrijwilligers waren van 
stichting vrienden van onze missi-
onarissen, afgevaardigden van het 
Africa-engakoor en van de We-
reldwinkel.  

het gezelschap zorgde voor een 
hartelijk welkom en een rond-
leiding in de st. Lambertuskerk 
volgde. een van de redenen voor 
zijn interesse in de kerken was 
om zo inspiratie op te doen voor 
een nieuw te bouwen kathedraal. 
De Aartsbisschop komt eens in de  
5 jaren naar europa, om met de col-
lega’s bij te praten in rome. ook is 
er dan altijd gelegenheid om even 
de Paus de hand te schudden. Dit 
keer dus gecombineerd met een 
bezoek aan nederland.

Aartsbisschop Douglas 
Young in Nistelrode
Zuster Henrilena krijgt bliksembezoek 

Mientje Koenen, Zuster Henrilena en Aartsbischop Douglas Young

NISTeLrODe – Aartsbisschop Douglas Young van Mount Hagen,  
Papoea Nieuw Guinea bracht een bliksembezoek aan zuster Henrilena. 
twee maanden is hij op reis; van Papoea Nieuw Guinea naar de USA en 
via London kwam hij in Nederland in Nistelrode terecht. Zuster Henri-
lena heeft haar opleiding in brisbane gedaan bij Douglas Young. Zij was 
dan ook heel blij en vereerd met het bezoek dat de Aartsbisschop bracht. 
Even lekker bijpraten en in vogelvlucht de bijzondere plekjes laten zien. 
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mooIBernhezertje

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

SuDOKu
FEESTJE? zeskamp? 
huur een springkussen, 
spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste 
attractieverhuurder van de 
regio. Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl 
of www.zeskampen.nl
uit Uden

TE KOOP
Koolrabi, tomaat en 
paprikaplantjes. Diverse 
vaste tuinplanten o.a. echinia 
(zonnehoed) althea (stokroos), 
zonnebloem enz.
tevens gratis orgel in zeer 
goede staat af te halen.
Info: telefoon 06-16336533

BERNHEZER FAmIlIEBERICHTEN

Hiernaast twee voorbeelden van 
onze geboorte aankondigingen 
voor DeMooibernhezekrant.
Wilt u ook graag de geboorte van 
uw zoon, dochter of kleinkind ver-
melden in DeMooiBernhezeKrant 
dan kunnen wij dit voor u in orde 
maken. Stuur de gegevens op en 
wij zorgen dat het de volgende uit-
gave geplaatst wordt. 
Kosten € 15,00 bij contante beta-
ling en € 17,85 op rekening. 
Mail naar office@demooibernhe-
zekrant.nl

Doortje Dijkhoff (76 jaar) is gebo-
ren in Lithoijen. Zij is opgeleid als 
medisch secretaresse en werkzaam 
geweest in het ziekenhuis te oss. 
na een aantal jaren is ze met dit 
werk gestopt om voor haar kinde-
ren te zorgen. Maar als echtgenoot 
van een (supermarkt)ondernemer 
heeft ze jarenlang volop meege-
werkt in de spar-zaak. op haar 
50ste heeft Doortje het werk als 
medisch secretaresse weer opge-
pakt binnen het toenmalige GZG 
in Den bosch. Dat heeft ze onge-
veer 12 jaar gedaan tot haar pen-
sionering. 

Adri en Doortje zijn beiden nog 
steeds zeer actief. Adri verricht 

nogal wat werkzaamheden voor 
Fanfare Aurora, voetbalvereni-
ging hvch, de stichting Gezond-
heidsvoorlichting heesch en de 
stichting r.K. begraafplaatsen Pe-
trus-emmaus Parochie. Daarnaast 
hebben Adri en Doortje als chauf-
feur gefungeerd voor mensen met 
een verstandelijke beperking en dit 
met heel veel plezier gedaan.
samen gaan Adri en Doortje graag 
fietsen. Met een beetje weer trek-
ken ze er op uit en maken ze lange 
fietstochten met z’n tweeën of 
met familie en vrienden. Ze staan 
altijd klaar voor hun (klein)kinde-
ren. Maar ook voor anderen heb-
ben zij altijd een luisterend oor en 
een praatje klaar.

Adri en Doortje van der Pas-
Dijkhoff 50 jaar getrouwd

heesch - Op dinsdag 22 mei 2012 zijn Adri en Doortje van der Pas-
Dijkhoff uit Heesch 50 jaar getrouwd. Zij hebben 5 kinderen en 7 klein-
kinderen. Adri van der Pas (bijna 78 jaar) is geboren in Nistelrode en 
opgegroeid in Heesch, waar zijn vader een supermarkt (de Spar) dreef. 
Als oudste zoon nam Adri logischerwijs de supermarkt over. Hij stop-
te met de supermarkt in 1980 en ging daarna werken voor de Spar- 
organisatie.
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De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
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0413 - 22 91 45
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info@vdburgt.org
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Kastanjedreef 63
5473 SG Heeswijk-Dinther

www.vdburgt.org

• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21 www.vdburgt.org

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

BERNHEZE

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur, 
 vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

Met om 11.30 en 13.00 uur 
een rondleiding met uitleg over 

de energetische tuin door
 Wim Lips.

2e pinksterdag open 11:00 -17:00 uur 

Deze week:
Grote vlijtige lies 
van €2,95

nu €1,95

heesch - 28 mei, 2e pinksterdag, 
organiseert de vlinderwerkgroep 
van IVN Oss en Bernheze een 
wandeling met als thema ‘vlinders 
en andere insecten’. Samenkomst 
om 10.30 uur bij restaurant ‘t Bo-
menpark in Heesch.

We gaan een wandeling maken 
van ongeveer 2 uur om het meer 
en zoeken naar allemaal kriebel-
beestjes. ook hopen we veel vlin-
ders te zien. Zeker als het mooi 
weer is hebben we kans om het 
landkaartje (zie foto) of de kleine 
vos en de atalanta tegen te komen. 
Met behulp van zoekkaarten kun-

nen we ze op naam brengen. Li-
bellen krijgen ook volop aandacht 
en ook de bijen vergeten we niet, 
want het is tenslotte het jaar van 
de bij. hoe meer zon des te meer 
insecten! We nemen loeppotjes 
mee maar als kinderen zelf ook 
potjes hebben of een vergrootglas, 
dan mogen ze die meebrengen. 
Jong en oud, iedereen is van harte 
welkom en deelname is gratis.

Vlinder- & insectenwandeling

voor meer informatie kunt 
u bellen naar cun Wijnen 
0412-456512

maashorstfair loosbroek

Alice op de thee in de Kersouwe
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Vier avonden landelijk bekende 
dj’s en live muziek!
Gerard Ekdom sluit de kermis af op dinsdag

Dit jaar zullen vier landelijk be-
kende dj’s plaats nemen achter 
de draaitafels. Zaal D’n haon is al 
jaren wijd en zijd bekend door de 
muziek in de grote tent, waar vele 
jaren grote namen op het podium 
stonden. 
tijdens de pinksteravonden is 
nistelrode de ‘place-to-be’ als je 
een avond goed wilt stappen met 
daarbij goede muziek.

Indrukwekkende namen 
vóór in het café bij ’t tramstation 
wordt met een discotheek van 
rWP Licht en Geluid en een dj het 
feest aan de gang gehouden. In 
de nieuwe Zaal van ’t tramstation 
kunnen zo’n 200 mensen. Zij zul-
len door de muziek van vele be-
kende muzikanten aan het dansen 
gehouden worden. Zaterdag komt 
Mental theo, zondag Patrick Kic-

ken, maandag corné Klijn en op 
dinsdag is de afsluiter van deze dj 
marathon, Gerard ekdom.
 
op de braderie zal de grote tent 
weer verschijnen naast Zaal Den 
haon. Daar zal op zaterdag 26 
mei bIG nIcK top 40 muziek ten 
gehore brengen en trIGGer doet 
dit met hetzelfde genre muziek op 
1ste pinksterdag, zondag 27 mei. 
Maandag, 2e pinksterdag zal hier 
tUrnbAcK - een befaamde blues 
& soul band - zijn entree maken. 
nistelrode brengt deze dagen elke 
dag genoeg vertier met voor elk 
wat wils. 

KERmIS EEN CulTuREEl VOlKSVERmAAK. een feest dat zijn naam dankt aan de kerkmis. na de 
mis kwam iedereen bij elkaar op de kermis, bijkletsen na het harde werken van de hele week. veel span-
nende activiteiten maar eigenlijk gezelliger dan een pretpark. 
tijdens de pinksterdagen worden de pinksterfeesten in nistelrode rondom de kermis georganiseerd. op 
vrijdag start de kermis om 18.00 uur met om 20.00 uur op de kermis het Feestteam. Zaterdag begint 
de kermis om 14.00 uur en op zondag en maandag starten de vertrouwde deuntjes om 11.00 uur. Dins-
dagmiddag is er een kindermiddag. Alle kinderen van nistelrode hebben enkele vrijkaartjes gekregen. De 
officiële finish is om 22.30 uur met het vuurwerk, maar het feest zal vast nog tot laat doorgaan.

PINKSTERFEESTEN NISTElRODE is al vele jaren een begrip in de wijde omgeving. 
voor iedereen wat interessants in het centrum van nistelrode. een grote kermis met ruim 
20 attracties, 100 braderiekramen, een nostalgische route met vele ambachten, een kinder-
paradijs met muziek, entertainment en terrassen. De avonden zijn gevuld met muziek en 
gezelligheid. er is plek voor heel bernheze, kom genieten in nistelrode van het mooie weer!

KERmIS

nIsteLroDe - Dit jaar kunnen de uitbaters van Café zaal ’t tramsta-
tion, tonnie en Everista, een extra punt van allure toevoegen aan hun 
pinksteraanbod van muziek. In de nieuwe zaal van ’t tramstation op 
het Raadhuisplein is, midden op de kermis, een extra muzikale locatie 
gekomen. 

Nisseroise Kwis viert succes!
Pinkster-kwis: Wie is de slimste bezoeker van de Pinksterfeesten?

Pinksterfeesten-kwis
om alvast in de stemming te ko-
men voor de ‘grote kwis’ in de-
cember, kan op de braderie bij de 
stand van de nisseroise kwismas-
ters meegespeeld worden met de 
Pinksterfeesten-kwis. hierbij is een 
goed gevulde versmand als hoofd-
prijs te winnen. ook kan de kwis 
van 2011 nog eens doorgenomen 
worden en staat de organisatie ter 
beschikking om vragen te beant-
woorden en informatie te geven. 
Waarschijnlijk zullen ze ook nog 

veel complimenten in ontvangst 
kunnen nemen gezien de grote op-
komst en de positieve reacties. 
De eerste kennismaking met de 
nisseroise Kwis was tijdens de 
Pinksterfeesten van 2011. hier 
presenteerde de organisatie zich 
voor het eerst aan het nisseroise 
publiek. “het was mooi om te zien 
dat de mensen zo enthousiast wa-
ren over onze plannen. Kennelijk 
was er behoefte aan een dergelijk 
evenement”, vertelt de organisatie 
trots. 

Onverwacht veel animo
en dat er inderdaad behoefte was 
aan een kwis bleek op 28 decem-
ber, toen maar liefst 92 teams mee-
speelden aan de eerste nisseroise 
Kwis. Dit kwam neer op ongeveer 
1000 deelnemers, een aantal dat de 
organisatie niet had verwacht. De 
92 teams kregen 5 uur de tijd om 

alle 120 vragen te beantwoorden 
in het kwisboek. op 11 februari 
volgde in Partycentrum ‘t Maxend 
de prijsuitreiking waarbij het team 
‘Ut klène bruurke’ hoorde dat zij 
zich voor heel 2012 de slimsten 
van nistelrode mogen noemen. 

Nisseroise Kwis in 2012
De tweede editie is in de maak en 
met ‘een geheime opdracht’, 11 
geheel nieuwe categorieën, een 
afterparty, meer prijzen en een 6 
uur durende live uitzending op 
WAn FM, belooft editie 2012 nog 
spectaculairder en spannender te 
worden dan die van vorig jaar. Kijk 
op www.nisseroisekwis.nl voor het 
laatste nieuws of voeg ons toe als 
vriend op www.facebook.com/
nisseroise.kwis

nIsteLroDe - De organisatie van de Nisseroise Kwis is dit jaar weder-
om te vinden bij de Pinksterfeesten, waar zij de nieuwste plannen voor 
december 2012 bekend maken. “Deze nieuwe ideeën zullen de nodige 
vraagtekens oproepen onder de kwis-liefhebbers”, aldus de organisa-
tie; “maar dat is ook juist de bedoeling.”

www.mooinisseroi.nl

In de race-tent achter ‘van tilburg Mode & sport’ staat 
rogier van rs Automobielen klaar om uit te leggen hoe 
u de echte vIP race-day kan winnen. en ben jij een 
echte racewagen fan? Dan wil jij vast ook op de foto 
met the stig. op het bedrijventerrein is rs Automobie-
len 2e pinksterdag geopend. een vIP race dag winnen? 
haal bij de race-tent van rs Automobielen de flyer!

RS Automobielen op de 
braderie
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Djonina speelt thuiswedstrijd op Pinksterfeesten
Pop-rockcoverband Basement Live 

sinds november 2011 bestaat base-
ment Live uit deze bezetting. via You 
tube, marktplaats of advertenties 

hebben ze elkaar gevonden. Alle-
maal met het doel om mooie muziek 
te maken en een feest van elk optre-

den. het muzikale niveau is hoog en 
met een mix van ruige rocksongs en 
intieme luisterliedjes weet basement 

Live te boeien van het begin tot het 
eind. het is een pop-rockcoverband 
met een repertoire van Gouwe 
ouwe tot top 40 nummers, gesto-
ken in een eigen jasje. 

Wat Basement Live onderscheidt 
van andere coverbands? 
‘er zit een goede balans in het ge-
bruik van de akoestische gitaar en de 
elektrische gitaar’, vertelt thomas, 
“en er wordt veel gebruik gemaakt 

van de 2e en 3e stem.” In april heb-
ben ze nog opgetreden in cc De Pas 
in heesch tijdens de avond van de 
Young ones en enkele weken gele-
den waren ze winnaar bij een band 
battle in venray.

op 2e pinksterdag, 28 mei om 15.00 
uur zal basement Live een optreden 
verzorgen in de middag. het is een 
feest voor jong en oud want ook de 
klassiekers komen voorbij. 

nIsteLroDe – basement Live is een jonge dynamische band die bestaat uit een bezetting van 
vijf mannen; ruben, thomas, rick, stijn en Pieter en één dame Djonina. Djonina komt uit 
nistelrode en zong bijna eerder dan dat ze kon praten. Iedereen die haar in de kinderjaren 
hoorde zingen was onder de indruk. Met haar 14e is ze gaan optreden en vanaf haar 16e 
neemt ze zangles. In 2010 zong ze ook de sterren van de hemel op het Midzomernachtfes-
tijn in nistelrode. 

Meer informatie over Basement Live Twitter: @basement_Live on 
twitter. Facebook: http://www.facebook.com/basement.live 
Website: www.basementlive.nl Email: basement-live@hotmail.nl

Pinksterloop
De jeugdloop wordt dit jaar voor het eerst 
georganiseerd i.s.m. sjors sportief. een su-
per initiatief, zij laten zien dat sporten niet 
alleen gezond, maar vooral ook erg leuk is! 
Inschrijven kan online via www.sjorsspor-
tief.nl en maak kans op zo’n fantastisch 
sjors sportief shirt. heeft jullie klas de mees-
te inschrijvers? Dan gaan jullie een middag 
naar het health center in nistelrode! vanaf 
17.15 uur bij de ingang van van tilburg 
Mode & sport aan ‘t Laar kun je ook nog 
inschrijven, maar je maakt dan geen kans op 
het gymshirt. De jeugdloop gaat van start 
om 18.15 uur. 
er zijn twee afstanden en, naast een mooie 
beker voor de winnaar, worden onder alle 

deelnemers van de jeugdloop dagkaarten 
voor het Lunapark verloot. Doe dus mee en 
maak kans op deze mooie prijs! 

Volwassenen
op zaterdag 26 mei is de vierde wedstrijd 
van het sP Maasland run classic circuit, 
namelijk de Pinksterloop in nistelrode. De 
start van diverse jeugdlopen is om 18.15 
uur en de 5- en 10 kilometer wedstrijd start 
om 19.00 uur vanaf de kern in nistelrode. 
voor meer informatie over deze wedstrijd 
kan contact opgenomen worden met Mar-
leen Frunt (0412 454791). voor meer infor-
matie, uitslagen, foto’s en tussenklassement 
kan gekeken worden op www.avoss78.nl/
mrc en we zijn te vinden op facebook!

Pinksterloop met Sjors Sportief 
SP Maasland Run Classic (MRC) 2012

NISTeLrODe – De Pinksterloop is een sportieve manier om 4 dagen Pinksterfeesten te 
starten. Dit jaar werd Sjors Sportief bereid gevonden om mee te werken. Zij dagen de 
kinderen uit om een record vast te leggen. Online inschrijven kan op www.sjorssportief.
nl en iedere 25e inschrijver wint een gaaf Sjors Sportief gymshirt. Je krijgt bij het ophalen 
van je startbewijs op 26 mei te horen of je één van de gelukkigen bent!
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ECHT racen tijdens minibike Demo- & Opstapdag
Kennismaking voor alle leeftijden

nistelrode is goed vertegenwoor-
digd in het minibike racen, victor 
baarda woont in nistelrode en in 
navolging van zijn zoon is ook hij 
op de minibike gestapt. tim van 
der Linde racet nu voor het 5de 
jaar mee om de nK titel. De ‘Mi-
nibike Demo & opstapdagen’ zijn 
kennismakingsdagen voor ieder-
een die zelf een keer wil racen; op 

een veilige manier. op het terrein 
naast Jack Martens tweewielers 
midden op de braderie zal er ge-
legenheid zijn om zelf de minibike 
te rijden. Leeftijd doet er niet toe. 
U stapt op tijdens deze demo- & 
opstapdag voor maar € 5,- en na 
de nodige voorzorgsmaatregelen 
en een zorgvuldige uitleg racet u 
zo het aangelegde parcours door. 

Deze twee dagen komen ook ver-
rassende acts en spectaculaire 
minibike-demonstraties van ne-
derlands kampioenen en andere 
rijders van rAP-holland, de orga-

nisator van het nederlands Kampi-
oenschap Minibiken. Dus er is ook 
genoeg om te bekijken vanaf de 
zijlijn.

Samen racen we ALS de wereld uit
De minibike-racers van rAP hol-
land hebben ook nog een bene-
fiet-race op de agenda staan. ne-
derlands Kampioen 2011 minibike 
standaard 40, randy van hees 
gaat, samen met vele anderen, 
de strijd aan tegen de ziekte ALs 
in een open bekerwedstrijd op de 
kartbaan Kcnn in vledderveen. 

Dit doen ze met hun minibikes, 
sobW en nsF tijdens een speciaal 
opgezette open bekerwedstrijd. 
De wedstrijd zal plaatsvinden op 
zaterdag 2 juni 2012. 
voor meer informatie of inschrij-
ving, ga naar www.samenracen-
wealsdewerelduit.com

De opstapdag wordt mede moge-
lijk gemaakt door: vb betonborin-
gen, race en Zo, vloeren totaal 
van houtum, Minibike Import en 
Minibike team Gelderland; ze zijn 
er allemaal weer bij.

nIsteLroDe - Krijgt u, uw zoon, dochter, opa, oma, neef, nicht de kriebels als ze een minibike zien rijden? 
Dan kunnen ze onder leiding van gediplomeerd motorsporttrainer Marco van Houtum en diverse vrijwilligers 
zelf ook eens op zo’n minibike stappen. Dit is mogelijk in de leeftijden van 4 t/m 80 jaar. Na het grote suc-
ces tijdens de Pinksterfeesten van 2011 hebben ze toegestemd weer aanwezig te zijn en te zorgen voor een 
portie sensatie.

heesch - Met een luxe strand-
vakantie maak je Anja Spanjers 
uit Heesch niet blij. Een reis moet 
een doel hebben. En het doel voor 
dit jaar heeft Anja haar hele leven 
al voor ogen. Zich inzetten voor 
maatschappelijk werk in Afrika.

tijdens de Pinksterfeesten aan-
komend weekend staat Anja in 
nistelrode op de braderie om geld 
in te zamelen. In januari gaat ze 
naar Ghana om daar de handen uit 
de mouwen te steken. Ze wilde al 
haar hele leven naar Afrika en nu 
haar kinderen het huis uit zijn is het 
moment aangebroken om er werk 
van te maken. 

Anja gaat met de stichting Projects 
Abroad samenwerken aan een 
bouwproject. Met het geld kan ze 
in Ghana bouwmaterialen kopen 
die ze voor het bouwproject kun-
nen gebruiken.

er blijft dus niks aan de strijkstok 
hangen aangezien Anja er zelf per-
soonlijk voor zorgt dat het geld in 
Ghana daar terechtkomt waar het 
voor bedoeld is. 
voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met domino1_2_3@
hotmail.com

Voor het goede doel op 
de braderie
Geen luxe strandvakantie voor mij

BeneFietraCe:
“samen raCen we 
‘ALS’ De werelD uit”

Tentoonstelling
Heemkundekring
Oude gereedschappen, 
koningshuisverzameling 

nIsteLroDe - tijdens de bei-
de pinksterdagen worden van 
10.00-17.00 uur in het heemhuis, 
Maxend 3 te nistelrode bijzondere 
verzamelingen getoond:
* Kijkkisten met nostalgische boe-

rentaferelen van theo van hout
* theelichtjes, oud kinderspeel-

goed en strijkijzers van broer 
van Gestel  

* Fototoestellen van hans van de 
Wielen met een oude camera 
obscura van Jeroen de Wijs

* oud timmergereedschap van 
Piet van hintum, Lambert van 
den bogaart, Jan timmers en 
Leo van Zijl

* Koningshuisverzameling van 
Willie van der heijden

* vondsten met de detector die 
verzameld zijn door Martijn 
Aarts  

U vindt het heemhuis op circa 200 
meter van de kermis en de toe-
gang is gratis! bij goede weersom-
standigheden wordt een buiten-
terras ingericht, waar de bezoekers 
kunnen genieten van koffie of een 
drankje.

organisatie stichting Pinksterfeesten nistelrode, slagerij Jos van Kessel, Jack Martens tweewielers, Ma-
rya schoenmode & tassen, vitaro, healthcenter nistelrode, bertie de Wit, stichting Freekenia, African 
essentials, Ingrid bouwmans/kleertjesvoordelig.nl, hanenberg Materieel bv, bos WanFM, seth rijkers 
skatebordshow, Marian de Jong, Allcat europe, taurus, rs automobielen, suusshop, 53-84, nisseroise 
Kwis, Fiets Plus rini, Maashorst betrokken ondernemers, Petrushoeve, Iva van Wanrooij, Dûrzakkers, 
Doelschieten, van Mook – De echter bakker, LKW + Dorsclub de stofvreters, supportersclub Prinses 
Irene, scouting Mira ceti, cv De hossende Wevers, Molenaars, coffee Queen en  alle andere onderne-
mers en verenigingen van de braderie van stichting Pinksterfeesten nistelrode heten u van harte welkom. 

DE BRADERIE HEET u VAN HARTE WElKOm
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Sportcafé De Zaert - Heiligestokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther - Telnr. (06) 42 96 85 65

LIVE VOETBAL op 3 schermen
Maar ook ANDERE sporten  

Elke wedstrijd is live te volgen op 
1 van de 3 schermen

TIJDENS HET EK VOETBAL 
GEOPEND VANAF 17.30 

Tijdens EK 2012 €uro-maand
BIER OF FRIS € 1,-

Drie seizoenen voor heren2

op beide zijden van de sporttassen 
prijken de logo’s. naast de tassen 
zijn de heren ook voorzien van net-
te poloshirts die voor en na de wed-
strijd gedragen kunnen worden. 
het tweede herenteam van Gorgo 
speelt sinds enkele jaren in dezelfde 
competitie, vierde klasse district 5. 
hierin draaien ze alle seizoenen sta-
biel mee in de middenklasse. Degra-
datie is nooit aan de orde geweest, 
maar de platte kar is ook nog nooit 
van stal gehaald. Wellicht dat de 

sponsoring het zetje in de rug is dat 
het team nodig heeft om komend 
seizoen voor het kampioenschap 
te gaan. café De Zwaan draagt de 
zwemmers van Gorgo al jaren een 
warm hart toe. bij een overwinning 
in de competitie mogen de water-
poloërs een borrel komen drinken. 
Gebr. Dijkhoff bv is een aannemers-
bedrijf in de grond-, weg- en water-
bouw. beide bedrijven hebben zich 
voor drie seizoenen aan de heren 2 
van Gorgo verbonden.

waterpolo

heesWIJK-DInther - Het seizoen van het tweede herenwaterpoloteam 
van zwem- en polovereniging Gorgo is nog maar enkele dagen achter 
de rug en het team is alweer helemaal klaar voor het komende seizoen. 
Wellicht nog niet fysiek, maar wel qua sportkleding. De mannen heb-
ben sporttassen ontvangen van hun sponsoren Café De Zwaan en Gebr. 
Dijkhoff BV, beiden uit Heeswijk-Dinther.

heesch - De wandeldriedaagse 
in Heesch gaat weer van start en 
vindt dit jaar plaats op woensdag 
30 mei, donderdag 31 mei en vrij-
dag 1 juni. Er kan 5, 10, of 15 kilo-
meter worden gelopen.

Zoals elk jaar is het vertrekpunt cc 
De Pas. voor de 10 en 15 kilome-
ter is de starttijd 18.00 uur. vanaf 
18.30 uur vertrekken de wande-
laars die 5 kilometer lopen.
De voorverkoop van de startkaar-
ten in cc De Pas is op donderdag 
24 mei en dinsdag 29 mei van 
18.30 uur – 20.30 uur. een deel-
nemerskaart voor de wandeldrie-
daagse is €3,50. Dagkaarten kosten 
€2,00. Koop je kaart in de voorver-
koop, want bij de dagkassa betaal 
je €4,50.
Iedereen die drie dagen meeloopt, 
krijgt een medaille!
De aankomst van de wandelaars is, 
net als vorig jaar, over de heesche 
‘vIA GLADIoLA’ van ’t Dorp.

Zorg ervoor dat al je familie en 
vrienden langs ’t Dorp staan om de 
binnenkomst mee te beleven.

Alle avonden worden muzikaal op-
geluisterd. op vrijdagavond sluiten 
we af met een spetterend optreden.

Wandeldriedaagse Heesch 
Zorg dat je erbij bent  

wandelen

Reünie Reddings-
brigade Oss
In het kader van haar 40–jarig be-
staan houdt reddingsbrigade oss 
op zaterdag 23 juni 2012 een reü-
nie voor (oud)leden. bent u in het 
verleden lid geweest (of nog) van 
de reddingsbrigade en vindt u het 
leuk om herinneringen op te halen, 
kijk dan voor meer informatie en 
aanmelden op onze website 
www.reddingsbrigadeoss.nl 

heesWIJK-DInther - harmonie 
sint servaes heeft in het hemel-
vaartsweekeinde een reis naar 
oostenrijk gemaakt. hiermee ging 
een langgekoesterde wens in ver-
vulling, waarvoor al twee jaar ge-
leden de voorbereidingen waren 
begonnen. In het oostenrijkse 

biberwier waren regina en Mar-
tien vissers gastvrouw en gastheer 
in hun prachtig, tussen de Alpen 
gelegen, hotel Alpina regina. In 
oostenrijk werden twee concerten 
gegeven door de slagwerkgroep 
en het harmonieorkest. een unieke 
belevenis!

Harmonie Sint Servaes 
maakt Buitenlandse reis 

Maandag 14 mei ging de Zonne-
bloemafdeling Heeswijk-Dinther-
Loosbroek-Vorstenbosch met 75 
gasten en vrijwilligers per bus 
naar de Floriade in Venlo.

Daar aangekomen stonden de 
ruim 20 gereserveerde rolstoelen 
klaar op de plaats waar we uit de 
bus stapten. en konden we meteen 
beginnen aan het bekijken van dit 
grote park. vanuit De Zonnebloem 
werd een lekkere lunch verzorgd 
voor de hele groep en op een ander 
moment van de dag kon er koffie 
of thee met gebak gebruikt wor-
den op een zelf gekozen moment. 
het was prachtig weer, zodat er 
volop van alles kon worden geno-
ten en ook van de diverse mooie 
zitjes en terrassen. Dit bijzonder 
mooie uitstapje werd financieel 
ondersteund door de rabobank 
Foundation, het maatschappelijk 
fonds van de rabobank dat zich 
sterk maakt voor de kwetsbaren in 
onze samenleving.

Zonnebloemafdeling H-D-l-V genoot 
van Floriade

zwemmen

Gilde koning Adriaan van der Heyden, Schuterskoning  Jan van Grunsven & 
Jeugdkoning Eveline van den Heuvel

Koningschieten Vorstenbosch
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nIsteLroDe - Prinses Irene won 
de eerste confrontatie in de na-
competitie met 3-4 van Achates 
uit Ottersum. Het was broeierig 
warm in Ottersum. 

De goed leidende jonge scheids-
rechter vollenberg legde de wed-
strijd een paar keer stil voor een 
drinkpauze. Prinses Irene had het 
beste van het spel, maar het trof 
een goed georganiseerde tegen-
stander tegenover zich, die van 
achteruit, met het nodige geduld, 
de gevaarlijke buitenspelers aan 
het werk zette.

Donderdagavond om 19:00 uur 
wordt de replay gespeeld op sport-
park “De schellen”. De winnaar 

gaat naar de volgende ronde en 
treft dan MMc Weert, dat Avanti 
‘31 uitschakelde. 
het is zeker nog geen gelopen 
race!!! bij deze dan ook een op-
roep aan onze (ook jeugdige) sup-
porters, om donderdagavond liefst 
in het oranje onze mannen als 
twaalfde man massaal te steunen!

Bernheze sportief

9, 10, 11 en 12 mei werden de interne clubkampioenschappen biljarten 
gespeeld bij de Toren. Edwin Daandels sloot het toernooi af als winnaar en is, 
na Ad van Lieshout, de 2e winnaar van dit prachtige toernooi. Proficiat!

biljarten Heeswijk te sterk voor NWC

vanaf minuut één greep heeswijk 
haar tegenstander bij de strot en 
het was rob tips die de eerste 
kans van de wedstrijd kreeg. tips 
passeerde op fraaie wijze enkele 
tegenstanders maar besloot met 

een schot over het vijandelijke 
doel. een kwartier voor rust kwam 
dan toch het verdiende doelpunt 
voor heeswijk. Mark Dobbelsteen 
mocht weer eens aanzetten voor 
een individuele actie en verschalk-

te van Loo met een schuiver met 
zijn ‘chocoladebeen’. 0-1 was ook 
de ruststand.
heeswijk domineerde de tweede 
helft en nWc hield tegen. het 
was Danny Aarts die de kans op 
0-2 op zijn schoen had, maar de 
middenvelder, genomineerd om 
beste speler van de tweede klasse 
te worden, kreeg de bal vanuit een 
lastige hoek niet in het doel. het 
doelpunt zou toch vallen. Mark 
Dobbelsteen zette maar weer eens 
aan voor een prachtige actie. De 
nummer 10 van heeswijk speelde 
door op toine smulders die zijn 
inzet gekeerd zag worden door 
van Loo, maar de rebound werd 
een prooi voor Jules heerkens die 
heeswijk op 0-2 zette en zijn eer-
ste in dienst van heeswijk 1 maak-
te. het slotakkoord van de wed-
strijd kwam op naam van rob tips. 
smulders bediende de rechtsbuiten 
van heeswijk op uitstekende wijze 
en tips tekende kinderlijk eenvou-
dig voor de 0-3. 
Deze uitslag is natuurlijk een uit-
stekende uitgangspositie voor de 
return die komende donderdag 
om 19.00 gespeeld gaat worden in 
heeswijk.

voetbal

heesWIJK-DInther - Voetbalvereniging Heeswijk heeft in de eerste 
wedstrijd van de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse uit-
stekende zaken gedaan. In Asten werd met 3-0 afgerekend met NWC. 
Heeswijk strijdt voor promotie naar de eerste klasse. 

Mark Dobbelsteen, maker van de 0-1 namens Heeswijk 
 Foto: Selly van den Akker

HVCH op 2e pinksterdag 
opnieuw tegen Geldrop
heesch – HVCH heeft een goe-
de uitgangspositie ingenomen in 
Geldrop. Het werd maar liefst 0-3 
door doelpunten van Perry v.d. 
Wal, Jeffrey van Uden en Bas v.d. 
Star. 

Met name op het middenveld 
werd er hard gewerkt door Gijs v.d. 
voort, Michael v.d. heuvel, John 
bambacht en tim Govers. Als er in 
de return weer zoveel arbeid gele-
verd wordt, dan gaat hvch door 
naar de volgende ronde. De wed-
strijd wordt op maandag 28 mei 
om 14.30 uur in heesch gespeeld.

voetbal
LoosbroeK - Op zondag 20 mei 
speelden de dames van thema 
timmerwerken uit tegen Olympia 
in Ommel. In deze laatste wed-
strijd van het seizoen stond er 
voor beide teams niets meer op 
het spel. 
Het beloofde een gelijk opgaan-
de wedstrijd te worden, waarin 
Olympia in de eerste helft het 
voortouw nam. 

onze tegenstander wist 1 keer 
met twee doelpunten uit te lopen, 
maar dit konden wij weer recht-
trekken. het verschil in de eerste 
helft lag in het rendement. beide 
teams creëerden mooie kansen, 
olympia maakte ze echter beter 

af. hierdoor was de ruststand 6-5 
in het voordeel van olympia. 

na rust wisten we uit te lopen naar 
6-8. helaas konden we deze voor-
sprong niet lang vasthouden. na 
een spannend slot waarin beide 
teams elkaar in evenwicht hielden 
en er gestreden werd voor de over-
winning, eindigde de wedstrijd in 
11-10. Jammer genoeg hebben we 
onze laatste wedstrijd in het bijzijn 
van Martien niet weten te winnen. 
Wij willen hem en onze sponsor 
thema timmerwerken via deze 
weg nogmaals bedanken. 

Doelpunten: carmi Mulders (3), 
nicole habraken (2), Irma steen-
bakkers, elrieke roefs, Marja 
smits, Marieke smits en Anne-Lie-
ke van hooft. 
ook bedanken wij onze supporters 
en we hopen dat ze het komend 
seizoen weer langs de lijn staan om 
ons aan te moedigen.

Korloo 1
verliest nipt in wedstrijd

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

De Schellen 24 mei 19.00 uur:
12de man staat voor mannen in oranje

voetbal

Tekst A.v. Lokven Foto: T. Bevers

nIsteLroDe - het 1e vrouwenelf-
tal van Prinses Irene is uitgescha-
keld voor promotie nar de landelijk 
topklasse. Zaterdagmiddag werd, 
zonder aanvoerster Inge v.d. berg 
(foto), na een 0-0 ruststand met 
0-4 verloren van sc ’t zand. In de 
1e helft ging de strijd nog gelijk op 

en schoot Prinses Irene nog tegen 
de binnenkant van de paal. na rust 
was er geen houden meer aan en 
werd het 0-4. Prinses Irene blijft 
daardoor in de landelijke (zondag) 
hoofdklasse spelen en blijft daar-
mee de toonaangevende vereni-
ging in de regio.

Prinses Irene uitgeschakeld
voetbal
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bernheze sportief

Kampioenen Altiorkorfbal

     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

1ste Kampioensteam TV de Balledonk
heesWIJK-DInther - het mix-
team t/m 10 jaar moest nog 1 par-
tij winnen om het kampioenschap 
op de voorlaatste speeldag al bin-
nen te halen. Invaller robin roefs 
deed dit overtuigend door zijn sin-
gle met 6-0 6-0 te winnen. Daarna 
werden ook de 4 andere wedstrij-
den gewonnen zodat voor de 5de 
week de einduitslag 5-0 voor de 
balledonk was. team, van harte 
gefeliciteerd. het team bestaat uit: 
byrthe sikkema, Fleur boerdonk, 
simone Ketelaars, Mathijs haeve 
en ruben van de Weijer.

Rood team
ook het ‘rood’ team mocht thuis 
spelen. Dit team bestaat uit 4 kin-
deren die allen ongeveer 1 jaar lid 

zijn van de tennisvereniging en 
externe competitie spelen op een 
minibaan. 
voor de eerste keer wisten zij alle 
6 wedstrijden te winnen. Goed 
gedaan en ga zo door evi van La-
moen, Laurette van Abelen, Jaap 
van eerd en Amanda van Lankveld. 
Mix team t/m 17 jaar
op de zondagcompetitie speelde 
het 1ste mixteam t/m 17 jaar thuis. 
Dit team bestaat uit Pauline van de 
Geld, Maxime van Maldeghem 
(niet op de foto), Meike Langen-
huizen, evert van der heijden (niet 
op de foto), Joep Dortmans en 
Yorn van der Wijst. er werd gestart 
met de dubbels waarbij de meisjes 
Pauline en Meike het zwaar had-
den tegen hun tegenstanders die 

een niveautje te sterk bleken te 
zijn. 1-6 1-6. De Jongens Yorn en 
Joep verloren de eerste set met 
4-6 en vochten zich in de tweede 
set terug met winst 6-4. De beslis-
sende derde set ging naar het team 
van volkel.
Meike en Yorn namen de singles 
voor hun rekening waarbij Meike 

met een tiebreak de 3e set verloor. 
Yorn had in zijn partij ogenschijn-
lijk minder moeite met zijn tegen-
stander. In een mooie twee-setter 
toonde Yorn zich wederom mees-
ter van de single partij. 

Als laatste werd de mix gespeeld. 
Pauline en Joep hadden zich hier-

voor gemeld. De vermoeidheid en 
de warmte speelden het team van 
de balledonk parten. het daaren-
tegen frisse duo van volkel wist in 
een vrij korte partij de winst te be-
halen en won met 1-6 1-6. voor 
de gehele wedstrijd gaf dit een 
eindstand van 1-4 in het voordeel 
van tc volkel.

tennis

HeeSCH - Op zaterdag 2 juni 2012 houden de voormalige Heesche Zomeravondvoetbalclubs F.c. Ottetomme en F.c. La Route een reünie. ter gelegenheid van deze reünie zal er een 
wedstrijd gevoetbald worden door beide teams. Deze vindt plaats op het Sportpark van H.v.c.H. aan de binnenweg 1 te Heesch aanvang 16.00 uur.

Staande v.l.n.r Hans Markus,Bertie Buters,Mario van Oort, Jos vd Helm, Reno Coldenhof, 
Cor Ploegmakers. Leider John Roos. Zittend: Theo Hendriks,Toon vd Akker,Paul v Pinksteren, 
Hein Verhagen,Tiny Zwiers, Jan Hendriks.

voetbal

Achterste rij v.l.n.r.: Laurens Gloudemans, Peter Gloudemans, Jos v/d Veerdonk, Jo Wijnen, Julian 
v/d Heijden, Ad Maas, Jan v/d Doelen, Leider Cees Wingens. Voorste rij v.l.n.r.: Ton Gloudemans, 
Henny v/d Berg, Cor van Dinther, Jeroen Romme, Riny Ruijs, Marcel Neelen. 

Oude glorie herleeft voor Fc Ottetomme & FC la Route

Gemengd t/m 17 jaar 1ste teamKampioensteam Het ‘Rood’ team
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

BERNHEZE

23 MEI 
Informatieavond 
vrijwilligersverzekering 
Locatie: Cultureel Centrum
de Pas in Heesch

27 - 28 MEI
Pinksteren

28 MEI 
Gemeentehuis gesloten

31 MEI 
Open Coffee 
Locatie: Kasteel Heeswijk
Zie pagina 11

Kennis- en netwerk-
bijeenkomst voor 
ondernemers
Locatie: Hotel Van der Valk 
te Nuland 
Zie pagina 11

2 JUNI
Roefeldag 
Locatie: Gemeente Bernheze

Ziekenhuis Bernhoven: 
Dag van de Bouw
Locatie: Uden    

HEESCH

24 MEI 
Lezing over de bevrijding van 
Heesch in 1944 
Locatie: De Heemschuur

25 MEI 
Heesche Voetbalquiz
Locatie: CC De Pas 

26 MEI 
Finale Heesche 
Biljartkampioenschappen
Locatie: Herberg den Bekker 

Proeflessen T’eXtpirement
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 2

28 MEI 
Vlinder & insectenwandeling
Locatie: Restaurant ‘t Bomenpark 
Zie pagina 13

30 MEI - 1 JUNI 
Wandeldriedaagse Heesch
Locatie: Heesch
Zie pagina 19 

31 MEI 
Dansvoorstelling 
Slabberdewatski
Locatie: CC De Pas 
Zie pagina 3

NISTELRODE
 
24 MEI 
Fietstocht prehistorische 
grafheuvels
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode 

Prinses Irene nacompetitie
Locatie: Sportpark De Schellen

25 MEI 
Opening Kermis en optreden 
van het Feestteam
Locatie: Nistelrode 
Zie pagina 13

26 MEI 
Voorverkoop kaartjes musical 
Kinderkoor
Locatie: Beekgraaf 

Pinksterfeest met 
Pinksterloop en live muziek
Locatie: Nistelrode 
Zie pagina 15

27 & 28 MEI 
Pinkstertentoonstelling HKK 
Locatie: Heemhuis, Maxend 3
Zie pagina 16

26, 27 & 28 MEI 
Open Podium Stg. DMN 
Locatie: Dorpshuis
Zie pagina 15

27 & 28 MEI 
Pinksterfeesten: 
Kermis en braderie
Locatie: Nistelrode 
Zie pagina 14

27 & 28 MEI 
Jack Martens & 
Marya Schoenen open
Locatie: Laar 
Zie pagina 15

28 MEI 
Lips Groen geopend
Locatie: Weijen

RS Automobielen geopend
Locatie: De Oude Ros

29 MEI 
Pinksterfeesten: Kermis, 
live muziek en vuurwerk
Locatie: Nistelrode 
Zie pagina 14

De Ontmoeting:
met Gerry naar de kermis
Locatie: Gasterij Laarstede 

30 MEI 
Kindermiddag Slabroek: 
Bezige bijen!
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

LOOSBROEK

26 MEI
Gokhan Turkmen Live Concert 
& After Party
Locatie: Lunenburg

8 JUNI
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg

2 JUNI
Inschrijfdag 
Kindervakantieweek  
Locatie: De Wis

HEESWIJK-
DINTHER

T/M 17 JUNI 
Dertien hectare presenteert 
‘Agricola Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, Heeswijk
 
23 MEI 
50 jaar Tupperware 
Megafestatie
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

24 MEI 
Slapen en dromen in 
Onderonsje Dinther
Locatie: CC “Servaes” 

VV Heeswijk nacompetitie
Locatie: Sportpark De Balledonk

25 MEI 
Try Out Riverdance Percussie
Locatie: Sporthal de Zaert 

Korenspektakel
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe
 
Open Dag
Locatie: Vleeskuikenbedrijf 
J. van Uden
Zie pagina 12

26 MEI
Las Vegas Night
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

Boogie Nights
Locatie: Café De Zwaan

27 MEI 
Balledonk: Dorpszeskamp
Locatie: Sporthal De Zaert
 
28 MEI 
Zomerkastelendag 2012 
Locatie: Kasteel Heeswijk 

Riverdance Percussie
Locatie: Kasteel Heeswijk

2 JUNI
Workshop met dans, gesprek, 
beweging en meditatie. 
Locatie: Abdij van Berne 

Inschrijfdag
Kindervakantieweek
Locatie: Imeet Heeswijk-Dinther

Rockin’Wood
Locatie: de Kersouwe
Zie pagina 2

VORSTENBOSCH

25 MEI 
Eetcafé
Locatie: De Stuik

29 MEI 
Vraagbaak
Locatie: De Stuik


