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 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur

Honderd jaar Lunenburg
Een hecht team met veerkracht

Grootvader Marinus bedacht om 
bij het café een dancing te ope-
nen met op zaterdag een gehuw-
denbal. Vervolgens werd Lunen-
burg een disco onder vader Willy, 
rond 1970. Daar traden tijdens 
het bouwvakkersbal topartiesten 
op uit binnen- en buitenland zo-
als The Trammps, Demis Roussos. 
Steeds werd de formule gewijzigd 
om mensen te blijven boeien. 

Na het plotselinge overlijden van 
Willy in 1983 bleek hoe hecht het 
team van familie en medewerkers 
was. Weduwe Francien Lunen-
burg Smits kreeg de broodnodige 
steun van mensen in haar omge-
ving om de zaak te continueren. 
Niet gemakkelijk, zeker niet met 
2 kleine kinderen. Gelukkig was 
daar ook broer Frans Smits, al ja-
ren rechterhand van Willy en dus 

goed ingewijd in het bedrijf. Hij 
was de drijvende kracht en heeft 
met Francien het bedrijf succesvol 
vervolgd. De familie Lunenburg 
en medewerkers waren daarbij tot 
grote steun.

Als koploper in Nederland was de 
disco tot 1997 goed gevuld met 
optredens van Rowwen Hèze, 
en De Kast. Bij het optreden van 

Clouseau stonden mensen om 
08.00 uur al in de rij. En ook voor 
Hollands Glorie en Los Vast was 
het dringen. De aanpassingen van 
het pand hielden gelijke tred met 
de programma’s. 
Rob Lunenburg is uit hetzelfde 
hout gesneden als zijn ouders, 
grootouders en overgrootouders.

Lees verder op pagina 3.

Van links naar rechts: 
Frans Smits, Rob Lunenburg en 
Francien Lunenburg-Smits

Foto: Marcel van der Steen

door Martha Daams

LooSBRoEK - Al 100 jaar worden in Loosbroek de bloemetjes buiten gezet. Het begon met 
overgrootvader Willemke Lunenburg die een café opende. Dat was het begin van een suc-
cesvolle reeks ontwikkelingen van uitgaanscentrum Lunenburg. 

1.3 miljoen euro. Wie investeert 
er vandaag de dag nog in een ge-
bouw voor een religieuze woonge-
meenschap? Wij! Stelt Norbertijn 
Klaas Fongers, waarnemend Abt 
van de Abdij van Berne. “En dat 
doen we vol vertrouwen!”
Toen in 1999 achter de oudbouw 
een nieuwe kloostergebouw voor 
de broeders werd gerealiseerd is 
men ook begonnen met de reno-
vatie van deze oudbouw. In 2006 
is onder andere de Abdijkerk van 
binnen compleet gerestaureerd. 

“We hebben de bouwkundige 
staat van het pand in kaart laten 
brengen en hier is een restauratie 
– en onderhoudsplan aan vastge-
koppeld. Dit totale plan hebben we 
ingediend voor subsidie en in 2011 
hebben we 5,5 ton toegezegd ge-
kregen. Dit hebben we voor het 
grootste gedeelte ingezet voor het 
groot onderhoud buiten: schilde-
ren, restaureren van houtwerk, 
dakconstructie, zink- en voegwerk.

Lees verder op pagina 15.

Bouwen met vertrouwen
B O UW T
BERNHEZE

heeswijk-dinther – De metalen steigers waar nu de Abdijkerk achter 
schuil gaat verhuizen langzaam maar zeker naar de achterkant van het 
gebouw. Ook de buitenmuren van de binnenplaats van het monumen-
tale pand zitten achter een metalen raster verstopt. De buitenkant van 
het klooster was toe aan groot onderhoud, nadat binnen het renovatie-
traject was afgerond. Het totale kostenplaatje?

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl
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inlevertijden
kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Column
ad

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

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 
Verschillende aanbiedingen.

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
Merida

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

Wie Zich het verleDen niet
herinnert…
Afgelopen woensdag kon je op het bouwterrein van de Zwarte Molen 
in Nistelrode even terug in de tijd. Archeologen lieten daar zien 
wat onderzoek in de bodem heeft opgeleverd. De restanten van veel 
Romeinse boerderijen met hooimijten en waterputten zijn hier ge-
vonden. Ook kwamen restanten van de middeleeuwen tevoorschijn. 
Enkele jaren geleden werden bij de Zwarte Molen en de A50 al resten 
gevonden met de bronsschat in 2004 als heel bijzondere vondst.
Van de bewoning in de laatste eeuwen weten we redelijk wat. Maar 
van menselijke activiteiten verder terug in de tijd is weinig bekend. 
Archeologisch onderzoek helpt ons om een beeld te vormen over hoe 
men hier vroeger woonde en werkte. 
De Zwarte Molen verwijst naar de tijd dat hier een met geteerde 
planken betimmerde molen stond. In 1963 werd hij afgebroken na on-
geveer een eeuw maaldiensten te hebben uitgevoerd. Zo evolueert het 
gebied van woeste gronden via agrarisch woon- en werkgebied naar 
een woongebied anno 2012. Ook dat is niet blijvend. Het landschap 
zal steeds aan verandering onderhevig zijn. Is het niet door natuur 
dan wel door de mens. 
Afgelopen week werd een Landschap OntwikkelingsPlan (LOP) in de 
commissie ruimtelijke zaken behandeld. 
Dit plan is opgesteld “voor behoud en versterking van de natuur- en 
landschapskwaliteiten in het buitengebied van Bernheze”. Bijzonder 
dat de oprukkende bebouwde kernen niet zijn opgenomen. Blijkbaar 
behoren die al niet meer tot het landschap. Dat lijkt er ook wel op als 
je ziet hoe met het spaarzaam aanwezige groen en natuur in bebouwd 
gebied wordt omgegaan in onze gemeente. In bebouwd gebied is de 
harmonie tussen natuur en menselijk ingrijpen verloren gegaan. Een 
pleidooi om ook dat te herstellen. 
Maar toch, het LOP, een actualisatie van een eerdere versie, heeft het 
goed voor met ons landschap in het buitengebied. Ondanks opruk-
kende bebouwing door onder andere Heesch West en uitbreiding van 
wegen aan de westkant van onze gemeente wordt op papier in ieder 
geval al rekening gehouden met landschappelijke waarden. 
De rubriek “Toen en Nu” in deze krant laat op bescheiden schaal zien 
dat er in onze kernen in amper 100 jaar al heel veel is veranderd. Dui-
delijk is steeds te zien dat de menselijke invloeden fors toenemen.
Het is niet alleen leuk maar ook goed om de historie van onze 
omgeving te kennen. Want “Wie zich het verleden niet herinnert, is 
gedoemd het opnieuw te beleven” aldus de filosoof George Santayana. 
En liever leren we toch van het verleden, want een ezel alleen…… 
Over pakweg 2000 jaar vinden archeologen in de nabijheid van 
Heesch een ruim gebied met rechthoekige vertekeningen in de 
bodem. Ze worden toegeschreven aan bijzondere rituelen van onze 
voorouders rond de twintigste eeuw na christus.

Met groet van Ad

Voor een gezellig dynamisch eetcafé in nistelrode 
zijn we per direct op zoek naar een: 

zeLfStanDIG WerKenD KoK (m/V)
aantal uren: fulltimer - 38 uur

Start dienstverband: per direct.
Een erg leuk ingericht eetcafé, met drie zalen, geschikt voor 

vele gelegenheden in het centrum van Nistelrode. De eigenaar 
van deze gezellige horecaonderneming is op zoek naar een 

goede allround zelfstandig werkende kok. 
Eetcafé ‘t Pumpke heeft in de afgelopen jaren een vast 
en trouw publiek aan klanten opgebouwd die constant 

terugkomen voor de gezelligheid en de goede prijs kwaliteit 
verhouding van Eetcafé ‘t Pumpke.

Kan jij de kwaliteit hier waarborgen en de creativiteit 
in de gerechten enthousiast brengen?

Sollicitatie mag gestuurd worden naar 
info@eetcafetpumpke.nl of je kunt bellen met 

Mark Verwijst of Jolanda Donkers 0412-612956.

Voor een gezellig dynamisch eetcafé in nistelrode 
zijn we per direct op zoek naar een:

HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande 
zondag 15 april is er tussen 11.00 
en 16.00 uur weer   veel te bele-
ven in en rondom de Meierijsche 
Museumboerderij, gelegen aan de 
Meerstraat 28. 

Iedereen vanaf de leeftijd van 4 
jaar betaalt op deze zondag, dat 
is voor alle deelnemende mu-
sea in Nederland zo afgesproken, 
slechts  € 1.- entree.
Daarvoor mag je rondkijken in de 
oude boerderij en zijn er voor alle 
leeftijden leuke activiteiten.
Parkeren mag gratis op het grote 
parkeerterrein van het museum. 
De Meierijsche Museumboerderij 
aanstaande zondag tussen 11 en 
4 is een echte aanrader voor een 
leuk dagje uit !

Voor meer informatie over de Mei-
erijsche Museumboerderij kijk je 
op: www.museumboerderij.nl

Landelijk Museumweekend
Meierijsche Museumboerderij
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De vinger aan de pols houden en 
tijdig ingrijpen. Hij werkt dan ook 
al vanaf zijn 15e jaar in het bedrijf. 
Eerst op zaterdagavond als gardero-
bejongen, later achter de tap en als 
ober. Ook nu nog vindt hij het sti-
mulerend om ‘op de vloer’ te wer-
ken. “Daar ontdek je wat er speelt 
en hoe jouw klanten denken”, al-
dus Rob. De disco haalde grote na-
men in huis als DJ Vato Gonzales en 
Marco V die er zijn eerste stappen 
op weg naar internationale roem 
als Tech House DJ zette. 

Van discotheek switchte Lunen-
burg in 2008 naar een evenemen-
tenlocatie. Samen met zijn moe-
der en oom Frans heeft Rob de 
touwtjes tijdens de evenementen 
zoals disco classics, schoolfeesten, 
bedrijfsfeesten, teenageparty en 
kerstmarkten, strak in handen. 

Er is een streng alcoholbeleid 
waarbij bezoekers <21 jaar hun ID 
moeten laten zien bij de ingang en 
een alcoholtest moeten afleggen. 
Mede daarom laten ouders hun 

kinderen met een – relatief – gerust 
hart naar Lunenburg gaan. Ook de 
buren zijn blij met hun aanpak. 
Klachten die binnenkomen, soms 
via het buurtfeest wat elk jaar ge-
organiseerd wordt, worden serieus 
bekeken. En niet voor niets heeft 
het bedrijf in 2003 de Gouwe 
Kreuge ontvangen als Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemer. 

Zelfs voetbalclub WHV is blij met 
de Lunenburgs. Al 30 jaar worden 
ze gesponsord. 

Een nuchtere benadering met open 
en kritische communicatie zijn ba-
sis voor 100 jaar succes. Dat wordt 
gevierd met familie, buurt, (oud)-
medewerkers, (oud)bezoekers en 

iedereen die in het feest wil delen 
op 13 mei van 15.00 – 18.00 uur. 
Wél even melden met hoeveel per-
sonen via 100jaar@lunenburg.nl.

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 13 en zaterdag 14 april

€ 1.50Krop sla + komkommer      

Herbouwplan gepresenteerd aan omwonenden
Complimenten voor mooie en creatieve invulling van familie Hermans

De genodigden, omwonenden, 
luisterden aandachtig toe hoe ar-
chitect Peer Wolkers een toelich-
ting gaf op zijn ontwerp. Om een 
sfeervol Raadhuisplein te maken, is 
ervoor gekozen opnieuw een boer-
derij te realiseren die op de begane 
grond plaats biedt aan een restau-
rant, een café en een binnenspeel-
ruimte voor kinderen.

In de kap van de boerderij komen 9 
hotelkamers met een sfeer van Bed 
& Breakfast. De oorspronkelijke 
Brouwershoeve-oppervlakte wordt 
slechts gedeeltelijk teruggebouwd 
en is daarmee een stuk kleiner dan 
het ooit was.
Het achterste deel van de voorma-
lige grote zaal van De Brouwers-
hoeve alsmede het terrein waarop 

Kling Van Dinther gevestigd was, 
worden geheel herontwikkeld in de 
vorm van een kleinschalig woon-
hofje. Er zullen 6 starterswoningen 
gebouwd worden, 5 patiowonin-
gen voor ouderen en de achter-
zijde van de horeca wordt gebruikt 
om 6 appartementen te realiseren 
die daarmee de voorzijde vormen 
van het hofje. Het grootste deel 
van het terrein is gereserveerd voor 
verkeersruimte en parkeerplaatsen.

Wethouder van der Pas onder-
streepte de positieve houding van 
de gemeente en het principeak-

koord van B&W voor het gepre-
senteerde plan. Eindelijk is er na 
zoveel jaren een prachtige invulling 
voor de vervelende lege plek in het 
dorp en krijgt Nistelrode weer een 
fraai Raadhuisplein waar zoveel 
fietsers op mooie dagen op het 
terras neerstrijken. Ook de heront-
wikkeling aan de achterkant van de 
Brouwershoeve is op een positieve 
en creatieve manier ingevuld. 
Niks geen appartementcomplex 

ofzo, nee een prachtig kleinschalig 
hofje met alleen maar grondgebon-
den woningen. Voor de projectont-
wikkelaar wellicht niet de meest 
winstgevende optie, maar wel een 
die past in de huidige woonbe-
hoefte en past in de omgeving. 
Direct aanwonenden waren erg 
benieuwd. Zou er inkijk in de eigen 
tuin ontstaan? Zou er ander over-
last ontstaan? Allemaal terechte 
vragen die na het zien van het plan 
werden ingewisseld voor compli-
menten. “Prachtig plan”, werd 
veel gehoord. Vooral de creatieve 
invulling van de appartementen 
aan de achterzijde van de horeca, 
kreeg veel waardering.

Andere discussie
Het meest kritische geluid werd na 

de presentatie geopperd door twee 
bewoners van de naburige Tram-
straat. Zij hebben al enige jaren last 
van verkeershinder in de straat en 
vroegen wethouder van der Pas of 
de uitvoering van dit plan het pro-
bleem niet nog erger maakt? Van 
der Pas gaf daarop aan dat dit een 
andere discussie is: “Er is in Nistel-
rode, zoals in ieder kerkdorp, een 
groeiende onvrede over verkeer en 
parkeerdruk. Echter, de gemeente 

is -met hulp van deskundigen- ak-
tief met de verkeerssituatie bezig, 
waarbij zo goed mogelijk rekening 
gehouden wordt met het indivi-
duele belang en de belangen voor 
het dorp. Wanneer we het over de 
herbouw van De Brouwershoeve 
hebben, dan dient duidelijk te zijn 
dat ze hier iets creëren dat al lang 
op het verlanglijstje staat van heel 
Nistelrode, waarbij ook nog eens 
onderstreept dient te worden dat 
de herbouw een stuk kleiner is dan 
het oorspronkelijke horecapand.”

Als alles volgens planning verloopt, 
en ook de gemeenteraad in juni 
akkoord gaat met het voorgestelde 
plan, kan eind van dit jaar of begin 
volgend jaar gestart worden met 
de bouw. 

NISTELRODE - Vorige week woensdagavond was het dan zover. Na een 
lange voorbereidingstijd kon het nieuwe Brouwershoeve plan gepre-
senteerd worden aan de omwonenden. Projectontwikkelaar, architect, 
familie Hermans en wethouder Hans van der Pas waren aanwezig om 
een toelichting te geven aan ruim 40 omwonenden.

‘Niet de meest wiNstgeveNde, maar wel 
het meest passeNde plaN’

Vervolg van voorpagina 

Honderd jaar Lunenburg

Zaal anno 2012

Zaal uit 1957
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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
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
tel.: 0413-291450
spoed: 0413-293245
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.

De VARA bezoekt Kinderopvang De Benjamin

De serie zal ingaan op het huidige 
economische en maatschappelijke 
klimaat en hoe dat is ontstaan. 
De VARA laat nationale en inter-
nationale sprekers uit tal van we-
tenschappelijke disciplines aan het 
woord. Zij laten hun licht schijnen 
over begrippen als vrijheid, markt-
economie, privatisering, individu-

alisme en eigen belang. ontwik-
kelingspsycholoog Steven Pont 
zal in deel drie ‘Broederschap’ een 
interview geven over zijn visie op 
kinderopvang. Hij betoogt dat kin-
deren opgroeien in een individua-
listische maatschappij. Maar uit tal 
van wetenschappelijke onderzoe-
ken blijkt dat mensen gelukkiger 

worden als ze sociaal vaardig zijn 
en zich deel voelen van een groep. 
Daarom kan je volgens hem niet 
vroeg genoeg beginnen met het 
opvoeden vanuit de gedachte van 
socialisatie, verbinding en samen-
zijn. 

Kinderopvang De Benjamin uit 
Nistelrode heeft in samenwerking 
met Steven Pont een uniek peda-
gogisch beleidsplan opgesteld, ge-
naamd ‘Niet alleen op de Wereld’ 
met als speerpunt het aanleren van 

sociaal gedrag.
Daarom heeft de VARA voor deze 
documentaire Kinderopvang De 
Benjamin benaderd om een dag in 
de groep te komen filmen. Naast 
een interview met Steven Pont zijn 
er ook diverse fragmenten vanuit 
De Benjamin terug te zien in de 
documentaire.

Uitzending: 20 april rond de 
klok van 23.00 uur, direct na 
Nieuwsuur op Nederland 2. 

NISTELRoDE - De VARA gaat op 18, 19 en 20 april 2012 drie docu-
mentaires van elk 50 minuten uitzenden. Deze miniserie heeft de titel: 
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Luchtpost
drôme frankrijk

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in 
respectievelijk Vorstenbosch 
en Tilburg, 12 jaar geleden 
begonnen met La Colline, 
vakantieboerderij in de Drôme, 
Zuid-Frankrijk.

Geen enge regels, maar esprit. Wel wetten, maar… Parijs is 
ver weg. Genieten van het leven. Voorjaarsfeest, dorpsfeest, 
quatorze juillet, fête du vin. Elke gelegenheid wordt 
aangegrepen om het leven te vieren. Het fête de la mère 
(Moederdag) duurt hier een hele week.

De Fransen doen de dingen op zijn Frans. En dat betekent 
doucement. Dat heeft zo zijn voordelen en wij vinden dat 
meestal allercharmantst en vermakelijk, maar soms is het ook 
gewoon verdomd vervelend. Kijk als de boer zijn tractor midden 
op het land stilzet en naar je toekomt om je even een hand te 
geven. Dan is dat heel aardig. Dat zouden ze in Nederland niet 
meer doen. Geen tijd.

Het meisje dat achter haar kassa vandaan komt, omdat ze een 
bekende ziet, omhelst, kust, een praatje maakt en vervolgens 
onbekommerd haar werkzaamheden hervat. Niemand die daar 
van opkijkt, dat gek vindt, of er wat van zegt.

De notaris, die verwondert zegt, dat je toch op tijd bent, als 
je ruim een kwartier te laat, je excuses wilt maken. Pas de 
problème.

Lastiger wordt het als de olieboer niet komt opdagen. Om 2,5 
week later, na veelvuldig bellen, bidden en smeken pas op het 
toverwoord urgence grijnzend te verschijnen als de olie bijna op 
is. Hoezo te laat? Alles doet het nog en er is niks bevroren?
Of de loodgieter, die nog vóór de regens in oktober de dakgoten 
zou hangen. Dit pas eind maart uitvoert. 
Breed lachend en inderdaad nog voor de regens. Het was een 
droge winter en waar maak je je dan nog druk om. Doucement 
s‘íl vous plait.

Dus laten we genieten van de zon, de postbode die een brief 
af komt geven, de vogels die het voorjaar aankondigen, of de 
hond van de buren, die een aai komt halen en zich al evenmin 
druk maakt of hij nou familie is van een Franse Staander of een 
Duitse Patrijs. Nee, de ochtend is mooi, geen wolkje aan de 
lucht.

Dearworld maakte in 2008 een da-
verende entree in de Nederlandse 
muziekscene. Drummer Ron van 
Helvoirt, bassist Evert Doomernik, 
toetsenist Huub van Loon en zan-
ger Robin Borneman hebben een 
voorliefde voor elektrische muziek, 
maar dan wél live gespeeld door 
echte muzikanten. En zo werd 
Dearworld dus een elektrorock 
formatie, die ook zónder een DJ 
of draaitafels overal de tent op zijn 
kop weet te zetten. Vorig jaar liet 
het viertal van zich horen tijdens de 
‘Next Best Band’-clubtour. Ze ver-
overden een podiumplek op Paas-
pop in Schijndel, maakten indruk 
op het Solar festival en stonden als 
een huis in poptempel Paradiso. 
In 2012 dendert de muzikale trein 
uit oss in sneltreinvaart verder. 
Het nummer ‘Waster’ schopte het 
tot de Nederlandse actiefilm Black 
out, een optreden op Paaspop 
was opnieuw een feit en de aan-
wezigheid tijdens de achtste Nacht 
van Heesch is dan ook niet meer 
dan logisch. Met het vastleggen 

van Dearworld laat de organisatie 
opnieuw zien een neus voor mu-
zikaal talent te hebben. De Nacht 
van Heesch 2012 wordt dus afge-
sloten met een rauwe show, waar-
bij stilstaan absoluut geen optie is.

Kaartverkoop
Voordat Dearworld de Nacht van 
Heesch afsluit, is het publiek daar 
al verwend met optredens van het 
swingende elftal Silly Putty, de al-
tijd verrassende Memphis Maniacs 
én de BZB, die zich dit keer als folk-
band presenteert. 
De kaartverkoop loopt dan ook 
hard. Kaarten kosten €16,- in de 
voorverkoop. Ze kunnen online 
worden gereserveerd via www.
nachtvanheesch.nl maar zijn ook 
te koop bij de bekende adressen in 
de regio: café Babbels, restaurant 
De Waard, CC De Pas en boekhan-
del Ceelen in Heesch en cd-kiosk 
De Schakel in oss. De Nacht van 
Heesch is ook dit jaar het perfecte 
excuus voor een slapeloze nacht. 
Zorg dat je erbij bent!

Dearworld afsluiter
Nacht van Heesch
Elektrorock kwartet uit Oss maakt razendsnel naam

HEESCH – Het is zo’n beetje traditie: sterke regionale bands op de pro-
grammering van de Nacht van Heesch. En die traditie wordt zaterdag 
21 april dan ook voortgezet. De achtste editie van de Nacht krijgt dan 
bezoek van het aanstormende elektrorock kwartet Dearworld
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Elke duif een eigen persoonlijkheid
Mari Brands kent ze alle 100 individueel

Mari is met duiven opgegroeid. 
omdat hij al jong meer tijd bij zijn 
ooms in de duiventil zat dan thuis, 
hebben zijn ouders hem maar ei-
gen duiven en een hok gegeven. 
Daarna leefde hij voor de duiven. 
Fokken, voeren, trainen, wedstrij-

den en later zette hij zich als voor-
zitter van de duivenvereniging in 
de Blauwe Doffer (opgericht in 
1947). Veel van de charme van de 
duivenverenigingen is verdwenen. 
Gedeeltelijk door de efficiency die 
de computer met zich meebracht. 

Vroeger werkte de Bond met dui-
venklokken met genummerde 
ringen om de duivenpoten, aldus 
Mari. Het was dan een heel ritueel 
om deel te nemen aan wedstrijden. 
De leden moesten elke week naar 
het café om de klok gelijk te zetten 
met de tik van 20.00 uur via de ra-
dio. Na de vlucht op zondag werd 
de klok afgeslagen en de afwijking 
van de klok werd gecontroleerd en 
genoteerd. Hieruit en de genoteer-
de vluchttijd kon heel wat discussie 
ontstaan! Maar het was ook een 
heel sociaal gebeuren. Jammer ge-
noeg is de romantiek van klokken, 
papiertjes en geringde postduiven 
verdwenen met de introductie van 

het computerprogramma. Snel en 
efficiënt, maar daardoor ook min-
der sociaal. 
Toch was het vroeger niet allemaal 
rozengeur en maneschijn. De dui-
venliefhebbers van Heesch waren 
verdeeld over twee clubs De Kop 

(Katholieke organisatie Postdui-
ven) en Nabp (Nederlandse Alge-
mene Bond Postduivenhouders). 
De een vloog op zondag en de an-
der op zaterdag. Mari vertelt: “Het 
was haat en nijd tussen de vereni-
gingen en de kortste vergadering 
ooit was die toen er werd verga-
dert over een fusie tussen de twee. 
We hadden een onafhankelijke 
voorzitter gevraagd de vergade-
ring te leiden. Klokslag 20.00 uur 
ving de vergadering aan en 20.05 
uur was deze alweer afgelopen, 
zonder fusie. De ruzie heeft 20 jaar 
geduurd en pas in 1996 was de fu-
sie een feit.” 

Terug naar het heden weet Mari 
dat het een hele klus is om duiven 
te trainen voor de wedstrijden. 
Goedkoop ook niet! De duiven in 
training moeten speciaal voer heb-
ben zoals pinda’s en zonnebloem-
pitten. Gelukkig kent Mari de 
duiven bij gezicht en karakter en 

weet hij welke bijgevoerd moeten 
worden.  En het is niet zo dat de 
brutaalste duif de beste wedstrijd-
duif is. “Nee”, zegt Mari “een van 
mijn beste wedstrijdduiven ooit, 
was een grote bangerik. Zij liet zich 
wegjagen bij het voeren, maar niet 
van haar hok. Misschien was dat 
wel de grote stimulans om hard 
naar huis te vliegen.” 

De trainingsvluchten van 127 km 
zijn inmiddels al begonnen. Eind 
mei wil hij enkele van zijn duiven 
inzetten voor de grote vluchten 
vanaf Bouge en Tarbes. De duiven 
vanuit de regio worden in oss ver-
zameld en gaan dan met z’n 6000 
mee met de vrachtwagen. Ik snap 
niet hoe een duif de weg terug-
vindt, u wel?

HEESCH - Gedurende enkele jaren had hij geen duiven. In oss, waar hij woont, is het niet 
mogelijk duiven te houden. Via de liefde voor de duif heeft hij de liefde in Heesch gevonden, 
of is het andersom? 

door Martha Daams
Foto: Ad Ploegmakers

‘t dorp 86a
5384 mC heesch
tel.: 0412 455216

‘elke dag de mooiste’

Catherine

Catherine

w
w

w
.m

ar
ie

jo
.c

o
m

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Catherine_A5_H.indd   1 7/10/11   10:38

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

visite
Luste koffie?
As ge nog het. Ge hoeft ‘t vur men niet te zetten!
Bende gek. Die koffie is zo gezet. Vat toch un bèkske.
Dan doe mar. Lekker!

Vroeger was dat voor mij het begin van een dodelijk saaie 
zaterdagavond. Je had je zo verheugd op een avond met je favoriete 
ingrediënten. Een badstof pyjama-avond met Medisch Centrum West 
met die knappe zusters, een bakje Nib-bits en wel anderhalf glas Coca-
Cola, kon het beter?
Om de paar weken werden die avonden ruw verstoord door je eigen 
vader en moeder. Zonder het met hun eigen kinderen te overleggen! 

Je ouders waren namelijk op het idee gekomen een bevriend stel uit 
te nodigen om een avond te komen ‘buurten’. Als kind kon ik dat niet 
begrijpen. Wat was er nou leuk aan een avond alleen maar kletsen 
over wie er dood is, hoe de buurman in z’n slappe was zit of hoe hard 
ze deze week hebben moeten werken in weer en wind? En het ergste 
was…..daarbij moest mijn vriend voor die avond, de televisie, uit!

Luste iets anders drinken?
Ik ben met d’n auto, dus doe maar iets fris.
Wè luste, cola, sinas, spa citroen??
Och, kèkt mar wè ge open het stoan, tis aalt goed.

Ik dacht dan stiekem: “Geef alsjeblieft die spa rood zonder prik, 
morgen moet ik die meuk weer opdrinken.” Maar ik hield wijselijk 
mijn mond, wetende dat ik deze avonden niet wreed mocht verstoren. 
Mijn ouders hadden eindelijk de ruimte om het over andere dingen 
te hebben dan de kinderen en hun problemen en daar genoten ze met 
volle teugen van. Ik kon er niet veel van volgen van al die volwassen-
mensen-onderwerpen, maar aan de interesse van alle gesprekspartners 
kon ik zien dat het om iets heel gewichtig moest gaan.

Tijd voor mij dus om niet te moeilijk te doen over mijn bedtijd. Ik 
zeurde niet over het kwartiertje later naar bed wat me eerder die week 
beloofd was. Ik nam mijn verlies en stapte met gebogen rug de trap op. 
Weer een zaterdagavond verloren in mijn jonge leven.

Column
de BlieKers

“...een vAn mĲ n BeSte wedStrĲ dduiven 
OOit, was eeN grOte BaNgeriK.”

 “geeF alsJeBlieFt die spa rOOd ZONder 
priK, morgen moet iK die meuK weer 
OpdriNKeN.”
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A U T O
R U B R I E K 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

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Santa fe 24i 80.000 km 2002
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km 2003
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 Zafira Y20 DTH 2005
Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V Quiksilver 55.000 km 2004
Peugeot 406 1.8 16v airco  1996 
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Megane 1.6 16v airco  2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Seat ibiza 1,4 16v  2004  
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart 2003

Brouwersstraat 19  
5473 HB Heeswijk Dinther

T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit voorraad 
Hyundai Tucson grijs metalic 
 2005 € 7.950,-

2x fiat panda 
 2004vanaf € 3.950,-

citroen xara picasso zwart metalic 
 2002 € 2.950,-

ford fiesta champignon 
 2006 € 6.900,-

mercedes 220 diesel groen metalic  
 1998 € 3.650,-

renault megane 1.9 dci half leer etc 
 2004 € 4.900,-

citroen xara Break 2.0 hdi 
 2004 € 4.950,-

Echt, het is sneller dan u denkt al meivakantie. Velen van u heb-
ben de camping geboekt, de tijd in de agenda geblokt en we 
gaan er van uit dat de laatste regendruppels de komende weken 
gaan vallen, zodat het weer prachtig is tijdens de welverdiende 
vakantie. 

Wij brengen uw aandacht alvast bij uw caravanbanden. Bezig 
met de inhoud van de caravan zouden de banden vergeten kun-
nen worden en u met veel vertraging kunnen laten zitten. En 
wat denkt u van een klapband: Erg vervelend en gevaarlijk zo’n 
klapband onderweg! 
op de site van de ANWB leest u nog vele tips van A t/m Z hoe u 
zelf de problemen met banden kunt herkennen en voor kunt zijn. 
Aangelopen banden, de kogeldruk van de caravan, beschadiging 
van het karkas en ook een uitstulping door een koordlaag-breuk; 
zijn termen die u zou moeten kennen als u met de caravan op 
pad gaat. 
De beste oplossing en vooral de veiligste is waarschijnlijk via een 
bezoekje aan de bandenspecialist. 
Uw garage weet u vast op weg te helpen naar de juiste bedrijven, 
maar ook op de autopagina van DeMooiBernhezekrant kunt u 
de juiste mensen vinden. Want Bernheze heeft toch alles in huis.

Caravanbanden

Tony Chocolonely is fair bezig 
in de Wereldwinkel
Op weg naar 100% slaafvrije chocolade!

Fairbezig.nl is een initiatief van 
Fair Trade original, de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels en 
Stichting Max Havelaar met steun 
van de Nationale Postcode Loterij. 
De drie grootste vertegenwoor-
digers van fairtrade in Nederland 
hebben de handen ineen geslagen 
om een doorbraak in de verkoop 
van fairtrade producten te for-
ceren. Fairbezig.nl is géén nieuw 
keurmerk en geen fondswerver. Je 
hoeft geen lid te worden, geen geld 
te geven en er niets voor te laten. 

Fairbezig.nl wordt het uithangbord 
van alles en iedereen die fair bezig 
is. Een campagne die boven de par-
tijen staat.

Hoe word je fairbezig.nl?
Fairbezig.nl zou het liefst zien dat 
heel Nederland morgen al fair bezig 
is. Het gebruik van fairtrade pro-
ducten moet een gewoonte wor-
den, geen uitzondering. Fairbezig.
nl wil bovendien laten zien hoe 
makkelijk het is om bij te dragen 
aan duurzame armoedebestrijding. 

Iedere banaan, kop koffie of fair-
trade geproduceerde vaas helpt. 
Door dagelijkse gewoonten mini-
maal aan te passen, kunnen we een 
groot verschil maken. op www.
fairbezig.nl vind je meer informatie.

Fairtrade 
De Wereldwinkel is dé fairtrade 
cadeauwinkel van Nederland. Met 
de verkoop van fairtrade producten 
investeert de Wereldwinkel in een 
leefbare wereld voor iedereen. Elk 

product uit het assortiment is met 
zorg en volgens fairtrade criteria 
geproduceerd en ingekocht. Koop 
je een cadeau in de Wereldwin-
kel, dan draag je daaraan bij. Loop 
daarom eens binnen in de Wereld-
winkel in Heesch, Nistelrode of 
Heeswijk-Dinther. Het assortiment 
en de acties waaraan de Wereld-
winkel deelneemt kan per wereld-
winkel variëren. Bij het ter perse 
gaan van dit bericht was bekend 
dat de Wereldwinkel in Heesch en 
in Heeswijk-Dinther meedoen met 
de actie van Tony Chocolonely.

BERNHEZE - Van 10 april tot en met 19 mei is Tony Chocolonely fair 
bezig in de Wereldwinkel. Wat betekent dat? Als je twee repen Tony 
Chocolonely van 200 gr koopt, krijg je er eentje gratis. Maar dan wel 
een heel speciale! Puur, amandel en helemaal fair bezig roze! Waarom 
zou je dat doen? Tony Chocolonely is op weg naar 100% slaafvrije cho-
colade. Tony strijdt voor betere lonen en goede arbeidsomstandigheden 
voor de cacaoboeren in Afrika. Die missie steun je, als je de chocolade 
koopt. En daar willen wij je nu voor bedanken! 

Kijk voor meer informatie op 
www.fairbezig.nl.

de wereldwiNKel is 
dÉ Fairtrade wiNKel

hdl.nl

www.mooihdl.nl

Laat uw caravanbanden nakijken
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Een gewichtig besluit voor sporters
Gewichtsconsulente Angela 

Sport en een gezond voedingspa-
troon zijn voor Angela een logische 
combinatie. Maar dat is niet voor 
iedereen zo. Door een zittend be-
roep, verkeerde eetgewoontes of 
emotioneel getinte eetbuien kan 
de balans zoek zijn. De weg terug 
is vaak moeilijk en een stok achter 
de deur biedt uitkomst. Dat is ook 
de opdracht die Angela zichzelf ge-
steld heeft als coach. Zij begeleidt 
mensen naar een lichaam zonder 
overgewicht. De nadruk ligt daar-
bij op gezond eten en voldoende 
bewegen. Er is geen standaard pa-
troon. Per persoon wordt gekeken 
wat het beste bij hem of haar past. 
Door de opleiding die Angela 
met succes heeft afgerond bij het 
opleidingsinstituut Sonnevelt en 
doordat zij aangesloten is bij de 
BGN beroepsvereniging, kunnen 
mensen met een aanvullende ziek-
tekostenverzekering aanspraak 
maken op een gedeeltelijke ver-
goeding. Voor een voedings- en 
bewegingsadvies, bij diabetes of 
andere lichamelijke klachten zal 
zij doorverwijzen naar een erkend 
diëtiste omdat daarbij het overleg 

met de specialistische behandelaar 
belangrijk is. 
Iedereen die ouder is dan 18 jaar 
en vindt dat het gewicht niet ideaal 
is, kan een kennismakingsgesprek 
aanvragen. In dat gesprek vertelt 
Angela iets over haar aanpak. Pas 
als blijkt dat er een goede klik is, 
dat u vertrouwen hebt in haar aan-
pak en dat u zelf voldoende moti-
vatie hebt om u aan de richtlijnen 
te houden zal een vervolgafspraak 
voor een intakegesprek worden 
gemaakt. Daarbij komen BMI en 
BMR metingen om de hoek kijken 
en zult u van start gaan. Het ken-
nismakingsgesprek is gratis. 

De dienstverlening van Angela 
houdt niet op bij het bereiken van 
uw ideale gewicht. Als u onzeker 
wordt over eetpatroon of gewicht, 
kunt u weer even bij Angela aan-
kloppen voor een korte update. U 
vindt haar bij Meer Sports aan ’t 
Vijfeiken 14 in Heesch. 

HEESCH - De vragen die Angela tijdens de sportlessen kreeg over op 
gewicht blijven, gewicht verliezen en dieetadviezen zetten haar aan het 
denken. Samen met Wendy vd Meer besprak zij de mogelijkheden om 
sport- en voedingsadviezen te combineren en zo de dienstverlening van 
de sportschool nog optimaler te maken. Daarmee was het besluit geno-
men om zich te verdiepen in voedingspatronen en gewicht.

Meer informatie: 
www.angelagewichtsconsulente.nl

EquiZenz, het ritme van het paard
Puur natuur vanuit het gevoel, werkt verhelderend

Go with the flow
‘We kunnen van alles willen, uit-
eindelijk volg je beter je hart.’, 
Jolanda Kleijss zit heerlijk relaxed 
in haar werkruimte te vertellen. 
Midden op het weiland tussen de 
paarden voelt ze zich het best. Ze 
was zeker geen paardenmeisje, 
maar kunstenaar. Ze kwam door 

toeval in aanraking met paarden 
en voelde de therapeutische wer-
king die deze edele dieren hebben. 
Intuïtief voelde ze aan dat bij de 
prachtige Irish Cob paarden haar 
toekomst lag. Een paardenfluiste-
raar zou ik haar bijna noemen. Het 
paard helpt haar bij haar coachees, 
cliënten en cursisten.
Volledig aanwezig zijn in het mo-
ment geeft bewustwording en zo 
midden in de natuur zijn de inzich-
ten dan een natuurlijk gevolg.

Zelf ervaren 14 en 15 april
U kunt het nu zelf ervaren, want 
aan de rand van de Maashorst 
Uden wacht u een hartelijk welkom 
door Jolanda Kleiss. op het ken-
nismakingsweekend van EquiZenz, 
14 en 15 april, zijn de paarden uw 

coach en kunt u als coachee tijdens 
de verschillende activiteiten ken-
nismaken met een van de meest 
natuurlijk wijze van zelfreflectie. 

Het klinkt nog enigszins onbekend 
Equi-Coaching maar het traject is 
al eeuwenoud. Doordat de coa-
chee met de paarden activiteiten 
doet, krijgt deze inzicht en met 
hulp van de coach zal dit, indien 
nog nodig, ook inzichtelijk ge-
maakt worden. Het werken met 
het paard is een metafoor voor 
het werk, de thuissituatie en/of 
een gebeurtenis. Jolanda heeft 

hier haar passie gevonden en zal 
u samen met de ervaringsdeskun-
digen tijdens het open Weekend, 
nav de opening van het toeristisch 
seizoen, de mogelijkheid geven om 
EquiZenz te leren kennen. Geef de 
mogelijkheid geven om EquiZenz 
te leren kennen. Geef u op voor 
een workshop, dit kunt u –indien 
er nog plek is- doen tot aan de 
dag van de workshops. ook zijn 
de fietsroutes van de organisatie 
Maashorst Betrokken onderne-
men hier af te halen. 

Begeleiding in persoonlijke groei 
en ontwikkeling met behulp van 
paarden. Meer info: Zevenmor-
genstraat  WC Uden.
Tel. 06-21250362 info@equizenz.nl
www.equizenz.nl

UDEN – Heerlijk om te weten dat ik op de goede weg zit! De redactie ging voor een interview en kwam met 
een coach-ervaring thuis. Het is dan ook fijner van een paard te leren dat je meer in het ‘nu’ moet leven, dan 
dat een wildvreemde coach dit doet. Heeft u het gevoel dat u goed zit, maar uw verstand is het er niet mee 
eens? Zit u iets dwars, maar weet u niet wat u er aan kan doen? Of weet u niet eens wat u dwars zit maar uw 
gevoeligheid zit u in de weg? Dan kan ik u verzekeren dat de methodieken, gebruikt bij EquiZenz, de moeite 
van het proberen waard zijn, u zult zien; het werkt verhelderend.

Terras Karmijn
geopend
HEESWIJK-DINTHER - Het weer 
werkte jammer genoeg niet mee, 
maar als het zonnetje weer wat 
beter gaat schijnen kunnen de 
bewoners van Karmijn er heerlijk 
van genieten op het sfeervol inge-
richte terras.

De aankleding van het terras is mo-
gelijk gemaakt door een gift van de 
Stichting Vrienden van BerneZorg. 
De opening werd verricht door de 
heer Vielen, bewoner van Karmijn. 
Karmijn is de tijdelijke huisvesting 
van BerneZorg, bestemd voor de 
bewoners van het voormalige Ter 
Weer. ‘ook een tijdelijk terras ver-
dient het om er leuk uit te zien! Nu 
de zomer er aan komt, zullen veel 
bewoners en hun bezoek gebruik 
maken van de mogelijkheid om hier 
te gaan zitten. ook cliënten van de 
dagbehandeling maken graag ge-
bruik van het terras’, aldus Irene 
Rijkers, teamleider van de afdelin-
gen Bellefleur en Karmijn. Stichting 
Vrienden van BerneZorg is opge-
richt om de cliënten van BerneZorg 
iets extra’s te kunnen bieden. Ex-
tra’s die geen deel uitmaken van 
het beschikbare budget voor de 
zorg. Stichting Vrienden van Ber-
neZorg wil dit bereiken door geld 
in te zamelen via schenkingen, erf-
stellingen en legaten.

‘Leer meer vertrouwen op jou intuïtie 
en geef die meer ruimte’

Jolanda met Saffier
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In deze schitterende omgeving hebben Hans en  
Marie-José Egelmeer La Colline opgezet. Een sfeer-
volle Chambres d’hôtes waar rust, ontspanning en 
gastheerschap voorop staan.

Naast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouw- 
weken, verhuren wij gîtes (vakantiehuis) en kamers. 
     
Sinds 5 jaar ook seniorenreizen.   
In 2012: 10 - 16 juni,  8 - 14 juli,  29 juli - 4 augustus

La Colline Frankrijk     
De Drôme leer haar kennen en heb haar lief.  

Glooiende hellingen, bloeiende lavendel, 
heuvels in blauw licht.

Slaperige dorpjes, zonnebloemen en 
honing, met steden als Avignon, 

Montélimar en Orange. 
Een land dat werkelijk alles heeft om 

verliefd op te worden.

www.lacolline.nl 
email: johannes.egelmeer@orange.fr  

Tel.:    0033-475-904528  
(Nld. gespr.) 013-5351491 
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La Colline Frankrijk 
gezellige pleintjes, sfeervolle terrasjes, een Frans muziekje, jeu de boules,

bar Tabac en pastis, een dag vol indrukken….
even nagenieten, het hoofd leegmaken.

kaarsen, kandelaars, lekker eten, natafelen, een goed glas wijn.
prachtige sterrenhemels, doorademen, inhaleren….

gelukkig morgen weer een dag!

La Colline: “Gezellig met 
de bus naar Frankrijk”
7-daagse touringcar-reis naar de Drôme

Wij bieden u deze 7-daagse reizen 
aan voor € 445,- all in.
 
“Voor 55 plussers een geweldige 
omgeving”, zegt Hans, oud-Vor-
stenboscher, die het Brabantse 
12 jaar geleden heeft ingewisseld 
voor de Zuid-Franse zon.
“Ze vinden het hier fijn, voelen 
zich thuis en komen graag nog 
eens terug”.
De streekmarkten van de Drôme 
kunnen zich dan ook over een war-
me Brabantse belangstelling ver-
heugen. Met onverwachte verlei-
dingen als manden met aardbeien, 
kersen en abrikozen, verse olijven, 
kazen, hammen, worsten en geu-
rende kruiden, als basilicum, tijm, 
rozemarijn en knoflook, die ka-
rakter geven aan de provençaalse 
keuken. En prachtige streekwijnen 
als de Ventoux, de Gigondas en de 
Sablet. Immers, “een dag zonder 
wijn, is als een dag zonder zon”, 
zeggen ze hier.

Tenslotte het eten, één van de ple-
zierigste dagelijkse bezigheden in 
Frankrijk en de keuken van La Col-
line, vormt daarop geen uitzonde-

ring. Hans en Marie-José slagen er 
in de Zuid-Franse keuken harmo-
nisch te laten samengaan met de 
Nederlandse vraag, waardoor het 
samen tafelen als een bijzonder 
prettige afsluiting van een enerve-
rende dag wordt ervaren.

Als u belangstelling heeft voor één 
van de Drôme-reizen, welke ge-
houden worden van zondag tot 
zaterdag op een van onderstaande 
data, laat het ons weten, dan krijgt 
u het volledige programma toege-
stuurd. op uw verzoek per post of 
e-mail. Data van de reizen in 2012:
 
10 – 16 juni week 24.
8 – 14 juli week 28.
29 juli – 4 augustus week 31.

Hans en Marie-José Egelmeer organiseren sinds 2007 vanuit het Zuid-
Franse La Colline drie maal per jaar een 7-daagse touringcar-reis naar 
de Drôme. Een gebied met sfeervolle dorpjes en steden als Orange, 
Montelimar en Avignon met schaduwrijke pleintjes en gezellige ter-
rasjes onder eeuwenoude platanen, pastelkleurige gevels en “maisons 
en pierre”, die hun oude charme hebben weten te behouden. Frankrijk 
zoals het bedoeld is!

Inlichtingen: Hans en Marie-José 
Egelmeer “La Colline”
Tel.: 0033-475-904528 
(Nederlands gesproken) en/of 
013-5351491 www.lacolline.nl 
Wij reizen met Touringcar 
Dortmans BV Schijndel - 
Keurmerk en ISo gecertificeerd.

Popkoor d’Accord pakt 2 avonden
Muziek en dans maakt wervelende show

Hierin verrassen ze het publiek niet 
alleen met prachtige zang maar 
ook met bewegingen die bij elk 
liedje het verhaal van de musical 

doeltreffend vertellen. Voor dit to-
tale plaatje is artistiek leider Anja 
Vos verantwoordelijk. Zij weet als 
geen ander hoe een verhaal ver-

teld wordt en hoe dat door een 
heel koor naar buiten gebracht kan 
worden. Wie kent niet ‘We will 
rock you’ en ‘Mary Poppins’, die 
in de afgelopen jaren zo succesvol 
waren in de Nederlandse theaters. 
Maar d’Accord laat ook van zich 
horen met een repertoire van mu-
sicals die niet zo bekend zijn, zoals 
de musical ‘Barnum’. Maar we ver-
klappen niet alles. U zult het alle-
maal meemaken als d’Accord zingt 
onder begeleiding van piano, drum 
en basgitaar. De dans is van Jazz-
a-belle. En als klap op de vuurpijl 
worden ze nu en dan ook muzikaal 
ondersteund door blaaskapel ‘The 
Blue Band’ uit oss. Dit mag u niet 
missen.

Kaarten à € 15,00 zijn te bestellen 
bij Willie Gielis, telefoonnummer 
06-20 65 67 89 of via popkoor@d-
accord.nl ovv kaartjes Musical 
Wonderland of kijk op de site 
www.d-accord.nl.
Kaartjes zijn ook te verkrijgen aan 
de kassa van CC de Pas.

HEESWIJK-DINTHER - Cold Ca-
ses, oude zaken worden opnieuw 
bekeken met de techniek van nu.

Dat is ook terug te horen in de stijl 
van de band. Covers van Marillion, 
Toto, Sting, David Bowie, Genesis, 
Simple Minds, John Hiatt, Mr. Mis-
ter en Supertramp sluiten naadloos 
aan bij de eigen nummers. Sfeervol, 
dansbaar, soms heavy, maar altijd 
melodieus. Die combinatie zorgt 
voor een afwisselend optreden, 
maar met een stijl die het best aan-
geduid kan worden als classic rock.

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

Cold Cases treedt op in De Zwaan
Op zaterdag 14 april

HEESCH - Met de wervelende show genaamd Musical Wonderland staat popkoor d’Accord op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 april op de planken. Met verschillende leden uit Bernheze, onder de muzikale leiding van Stanley 
Stokkermans en Maarten van den Hoven hebben de leden in de afgelopen twee jaar met veel plezier gewerkt 
aan deze productie. 

Advertorial

www.mooinisseroi.nl

Uw betrouwbare partner in bouwen

Popkoor d’Accord



Woensdag 11 april 2012 9
  

Een column schrijven is in, en daar sluiten wij ons graag bij aan. Via DeMooiBernhezeKrant willen ook 
wij u aan het denken zetten en u op de hoogte houden over alles wat momenteel actueel is in de computer 
branche. 

mooi & online

op dit moment is er in de regio een virus ac-
tief dat zich voordoet als een melding van de 
Nederlandse politie. Bij het opstarten van uw 
computer verschijnt er een scherm met daarop 
het logo van de politie. Verder laat de melding 
weten dat de computer wegens illegale acti-
viteiten wordt geblokkeerd. Door € 100,- via 
Paysafe te betalen kunnen gebruikers voorko-
men dat de gegevens worden gewist. Na be-
taling van het boetebedrag gebeurt er echter 
niets. En bent u € 100,- armer.
Het virus achterhaalt via uw IP-adres, in 
welke woonplaats u woont en bij welke pro-

vider (Ziggo, KPN enz.) u bent aangesloten. 
Uw woonplaats en provider worden getoond 
in de melding. Het komt dus allemaal nogal 
geloofwaardig over. U bent niet de eerste ge-
bruiker die in deze val trapt.
Virussen die vragen om geld, om weer toe-
gang te krijgen tot de pc, bestaan al langer. 
Wat wel uniek is, is dat het zich presenteert 
als een bericht van de politie.
Virussen worden massaal geproduceerd, in 
vele verschillende soorten en varianten. Deze 
virus is op uw computer terechtgekomen om-
dat u een besmette internet pagina heeft be-

zocht. Andere virussen verspreiden zich weer 
via mail.
Het verwijderen van dit virus kunt u het beste 
overlaten aan een computerdeskundige. 
DE manier om virussen te voorkomen is er 
voor zorgen dat de software op uw pc of 
notebook up to date is. Met name bedoelen 
we hiermee uw antivirus, Java, Adobe Reader, 
Flash Player en het Windows besturingssys-
teem. Het is van belang dat u een zeer goede 
en complete virusscanner in gebruik heeft. 
Vertrouw niet blind op een doorsnee virus-
scanner.

Het virus van de politie
online 24 uur 7 dagen 52 weken

organiseer alles onder een dak

bbq  tapas

gourmet

dranken

partyhuur

www.BBQenzo.nl

Kijk snel!

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 
 Assusrantiën
• wVe schilderwerk
• trend zien & horen

• 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.

Zonweringtotaalmarkt.nl
De grootste verzameling
rolluiken, screens en zonne-
schermen van Nederland!

Sierbestratingtotaalmarkt.nl

De grootste sierbestrating
webwinkel van Nederland!

BBQenzo.nl blijft groeien!

Hoe werkt dit dan?
Mark Verwijst, oprichter van BBQenzo.nl zag 
al enige tijd een mooie kans in zijn concept 
dat hij al enkele jaren geleden in 2008 start-
te. Dit bleek succesvol, want hij heeft al vele 
vaste klanten die genieten van de service en 
de heerlijke gerechten die ze bieden. 
BBQenzo.nl vindt het belangrijk dat u zorge-
loos kunt genieten!

Franchise concept
BBQenzo.nl is een franchise concept gewor-
den, waarbij de franchisenemer een gebied 
krijgt toebedeeld waar geen concurrerende 
BBQenzo.nl franchisers bij kunnen komen. 

op de website www.bbqenzo.nl kan de klant 
zijn bestelling gewoon plaatsen en aan het 
einde van het bestelproces, kan het systeem 
zorgen dat naar aanleiding van het ingege-

ven adres de juiste franchiseondernemer aan 
het werk kan. Mark Verwijst  is de franchise 
gever. BBQenzo.nl Nistelrode wordt sinds Ja-
nuari 2012  geheel door Gijs van Erp gerund. 

Ondernemers opgelet
Het concept wordt overal in een lijn doorge-
trokken. Allemaal de zelfde inkoop, hetzelfde 
assortiment en een ervaren ondernemer die 
de startende franchisenemers allemaal van 
het begin af aan begeleidt. 

Bent u ook een ondernemer die van aanpak-
ken weet en een uitdaging niet uit de weg 
gaat? Neem dan contact op met Mark Ver-
wijst via e-mail algemeen@bbqenzo.nl of bel 
voor meer informatie 06-22387287.

Het concept van BBQenzo.nl is een hit. Alles thuis laten bezorgen en de afwas gaat weer 
mee terug naar de afwaskeuken van BBQenzo.nl. Nadat we in november u hebben laten 
weten dat er een 2e vestiging van BBQenzo.nl in Beuningen is bijgekomen kunnen we u nu 
laten weten dat het bezorggebied van BBQenzo.nl wederom uitgebreid is met een 3e vesti-
ging  in Zuid-Holland. En wel in Sliedrecht heeft Gerard de Kok, een cateraar het concept in 
zijn bedrijf geïmplementeerd.  
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InformatIe
 voor de

kernen

Ochtend 
zwemmen 
Zwembad ’t Kuipke 
verruimt openingstijden

HEESCH - Zwemmen is voor ou-
deren een ideale mogelijkheid 
de conditie te verbeteren, hun 
mobiliteit en de bewegingsmo-
gelijkheden van de gewrichten te 
vergroten. Steeds meer mensen 
vinden daarom hun weg naar het 
zwembad om hun conditie op peil 
te houden en onder de mensen te 
komen. Zwemmen is een gezonde 
en gezellige activiteit, waarbij de 
kans op blessures nihil is.

ook in ’t Kuipke kunt u deze 
zomer vanaf eind april weer in 
heerlijk warm water van bijna 30 
graden aan de slag. De openings-
tijden voor het ochtendwemmen 
zijn verruimd. Vanaf 07.30 uur tot 
10.00 uur kunt u terecht. 
In het nieuwe seizoen biedt ’t 
Kuipke voortaan ook de mogelijk-
heden om het verjaardagsfeest-
je voor uw kind te vieren. Voor  
€ 10,50 per kind kan er heerlijk 
worden gezwommen, is er frites 
met onbeperkt ranja en een zakje 
chips. In het pannenkoekenhuis 
is er nadien een pannenkoek, een 
glaasje ranja en een waterijsje. 

Kijk op onze site om u aan te mel-
den of te reserveren.
www.zwembadhetkuipke.nl

Vrijwilligers van de Heesche zie-
kenvereniging leggen van te vo-
ren op de scholen het traject per 
klas uit. Daarna wordt in de kerk 
uitgelegd wat de Goede Week 
betekent. op Witte Donderdag 
brengen ruim dertig leerlingen van 
de verschillende basisscholen uit 
Heesch, ‘s morgens om negen uur, 
het door hen verzamelde fruit naar 
het parochiecentrum. Vanaf elf uur 
maken verschillende vrijwilligers 
daar fruitpakketjes van. Boven in 
de doos wordt daaraan boven-

dien een fijne Paaswens van de 
kinderen toegevoegd. op Paasza-
terdag werden die 220 fruitdozen 
’s-avonds door leden van de Hee-
sche scouting weggebracht naar 
die langdurig zieken uit Heesch die 
bekend zijn bij de ziekenvereni-
ging. In dezelfde periode van de 
Goede Week brengen de dames 
bovendien een bloemetje naar alle 
39 Heeschenaren die op dit ogen-
blik in een verpleeghuis in de regio 
vertoeven.

‘Goede Week’ project
Langdurig zieken ontvangen fruitmand van Horizon

HEESCH - Het is al een jarenlange traditie. In de Goede Week orga-
niseert ziekenvereniging ‘Horizon Heesch’, in samenwerking met alle 
rooms-katholieke basisscholen, de Petrus-Emmaüsparochie en Scou-
ting Heesch, het Goede Week Project. 

 

Tussen het domein orthen en de 
Heerlijkheid Vught vestigden zich 
in het midden van de 12e eeuw 
vrije kooplieden. De nieuwe neder-
zetting was een succesformule en 
breidde zich snel uit zodat er kilo-
meters natuurlijke waterlopen bin-
nen de vesting kwamen te liggen. 
De inleiding op 17 april over de 
Binnendieze van ’s-Hertogenbosch 
gaat over de ontwikkeling van het 
beken-stelsel in Midden-Brabant, 
de occupatie, en het ontstaan van 
dorpen en steden. 

Uiteindelijk kwam al het water 
van Aa en Dommel en haar zij-

beken naar ’s-Hertogenbosch dat 
zich voorspoedig ontwikkelde van 
nederzetting tot stad. Tijdens de 
lezing komt het water binnen de 
stad - de Binnendieze - uitvoerig 
aan bod, van gebruik, verval en 
plannen tot demping tot eerherstel 
en restauratie. 
 
In het verleden speelde de aanwe-
zigheid van water een belangrijke 
rol bij het zoeken naar een goede 
woonlocatie. In het geval van ’s-
Hertogenbosch is het niet overdre-
ven te stellen dat de aanwezigheid 
van het beken-stelsel doorslagge-
vend is geweest. 
Water is de levensader van elke 
oude stad. Via dit beken-stelsel is 
de stad verbonden met de grote 
rivieren. Transport over water was 
voor de groei en welvaart van de 
stad noodzakelijk en kon tot ver in 
de 19e eeuw concurreren met het 
vervoer over de (zand)wegen. He-
laas had het voordeel ook hier een 
nadeel. 
Hoge waterstanden zorgden eeu-
wenlang, met steeds groter wor-
dende regelmaat, voor overlast en 
zelfs rampspoed.

Heemkundekring 
‘De Wojstap’ nodigt u uit

E-bikes
Iedereen krijgt gratis de mogelijk-
heid om de 5 bekende merken 
electrische fietsen uit te proberen 
om zo een goede indruk te krijgen 
welke fiets het best bij u past. 
De merken Trek, Sparta, Gazelle, 
Batavus en Merida zullen aanwe-
zig zijn met div. soorten demo fiet-
sen zodat u de nodige info kunt 
verzamelen over verbruik, onder-

steuning, actieradius, bediening, 
afneembare of vaste accu’s, voor 
of achterwielaandrijving, gesloten 
of open ketting, framematen, kleu-
ren, div. instappen en natuurlijk de 
prijzen. Jack Martens Tweewielers 
heeft een aantrekkelijk voorstel 
voor u klaarliggen dus kom langs 
en vergelijk de mogelijkheden om 
te zien welke fiets u het meest aan-
spreekt.

E-scooters 
De nieuwste ontwikkeling op het 
gebied van elektrische vervoer-
middelen is de elektrische scooter. 
In navolging van China en Italië, 
heeft nu ook Nederland haar hart 
verloren aan de milieuvriendelijke 
uitvoering!
Ze zijn zowel in 25 km als in 45 
km uitvoering leverbaar zodat u 
zelf kunt kiezen of u met of zon-
der helm wilt rijden. Beiden zijn 
milieuvriendelijk, geruisloos, zeer 
comfortabel en voordelig in ge-
bruik! Rijden met een elektro scoo-
ter is bovendien zeer goedkoop. 
Zo zijn de verbruikskosten van 
onze scooters slechts € 0,50 per 
100 km, tegenover € 9,00 bij een 
benzinescooter. ook tijdens de de-
modag kunt u met een elektrische 
scooter proefrijden.

Dus kom langs donderdag 12 april 
tussen 13.00 en 17.00 uur bij Par-
tycentrum ‘t Maxend, Maxend 
22a, 5388 TX in Nistelrode waar 
u op het Klein Kantje rustig kunt 
proefrijden. De koffie staat klaar.

Elektrische fiets- en scooter testdag
Organisatie in handen van Jack Martens Tweewielers

NISTELRoDE - Donderdag 12 april organiseert Jack Martens Tweewielers 
een elektrische fiets testdag bij Partycentrum ‘t Maxend te Nistelrode.

HEESWIJK-DINTHER - Lezing over de Binnendieze van ‘s-Hertogen-
bosch bij Heemkundekring “De Wojstap” Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
op dinsdag 17 april 2012 om 20.00 uur, in de Heemkamer, Raadhuis-
plein 21a in Dinther. Inleider is de heer Verhagen. 
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Informatie voor de kernen

De kracht van
De samenleving

Dat is raar. Tenminste, ik vind het raar. 
Een leerkracht van een basisschool ziet 
een paar jongeren die een prullenbak 
naast de school slopen. Hij herkent ze 
als oud-leerlingen en belt de ouders op. 
Direct handelen en een soort lik-op-stuk 

is de beste manier om in dit soort gevallen op te treden. Tot zijn 
verbazing reageren de ouders met de vraag waar de leerkracht zich 
mee bemoeit. Ik complimenteer de leerkracht met zijn initiatief, maar 
als reactie op de ouders geeft hij aan dit dus nooit meer te zullen 
doen. 
Ik ben met stomheid geslagen. De gemeente Bernheze bestaat 
uit prachtige kernen en dorpen. We koesteren met z’n allen de 
mogelijkheden die dat biedt: met korte lijntjes, sociale controle, voor 
elkaar zorgen en elkaar af en toe aanspreken onderscheiden onze 
dorpen zich nou juist van de grote stad. Elkaar kennen tegenover 
onverschilligheid en de anonimiteit van de grote massa, dát is onze 
kracht. Ik hoop dat iedereen na lezing van deze column eens nagaat 
hoe hij of zij daar zelf in zit. Zijn we ondanks alle mooie woorden 
en goede voornemens aan het afzakken tot een grote-stad-niveau, 
of willen we allemaal verantwoordelijkheid blijven dragen voor 
het geheel. Ik ben benieuwd tot welke conclusie u aan uw eigen 
keukentafel komt.

Column

jan boelhouwer

Foto: Wim Roefs
Nu heb ik vorige week de vragenlijst 
van de herindeling enquête mogen 
lezen. Wat ik lees zijn de vragen die 
gaan over wat de mensen zo trekt 
aan Bernheze of hun dorp. Woon je 
in Bernheze alleen maar om te wo-
nen, of maak je intensief gebruik 
van de voorzieningen zoals; sport-
club, jeugdverenigingen. 

Dit is natuurlijk allemaal mooi en 
aardig, maar de enquête gaat over 
iets heel anders. Het gaat name-
lijk over het voortbestaan van de 
gemeente Bernheze. Er wordt ge-
lukkig ook naar jouw mening ge-
vraagd, iedereen vanaf 16 jaar. 
Terwijl je ouders kijken naar de 
belastingen en het afval dat opge-

haald dient te worden, is het voor 
jou meer een gevoelskwestie. Voel 
jij je aangetrokken tot Maasdonk? 

Het is voor jou als jongere helemaal 
niet erg als je je gevoel laat spreken! 
Mocht je toch graag concrete infor-
matie willen, bel of mail me dan: 
kesseljvan@live.nl of 06-28847072

Bernheze Solidair: Afgestudeerd

NISTELRoDE - Twee weken geleden was ik te gast bij een afstudeerfeest van 
een oud huisgenoot van me. In een bruin café in Nijmegen was ik samen met 
wat andere vrienden gezellig een biertje aan het drinken, totdat ik aan de praat 
raakte met een jonge dame. Zoals in zoveel gesprekken kwamen we erachter dat 
wij beiden uit Bernheze komen. Zij uit Heesch en ik uit Nistelrode. Zonder mijn 
politieke betrokkenheid bij Bernheze prijs te geven, vroeg ik haar of ze plannen 
had om terug te gaan naar Heesch. Terwijl ze stond na te denken, stelde ik de 
vraag op een andere manier: ‘Wat zal jou weer naar Heesch trekken?’ Daar kon 
ze snel een antwoord op geven: ‘De mensen, de vertrouwde omgeving.’ 

Johan van Kessel

De jeugd was zelfs zo enthousiast, 
dat ze vroegen om een vervolg. 
Ze willen ook een disco als REMIX 
door het jaar heen. op deze vraag 
heeft De Pas ingespeeld. Geweldig! 
Dus pak alvast je agenda.
De eerstvolgende REMIX zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 april, 
daarna op zaterdag 12 mei en dan 
voor de zomervakantie nog eens 
op zaterdag 2 juni. 
Het feest is voor alle jongeren van 
10 t/m 14 jaar. Het begint om 

19.30 uur en zal om 23.00 uur af-
gelopen zijn. De entree bedraagt 
€2,00 per keer. De voorverkoop 
start op woensdag 4 april en kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij De Pas.

GoPartyDiscoshows zal er voor zor-
gen dat de muziek op deze avond 
weer helemaal naar jullie zin is.
Voor meer informatie kun je kij-
ken op de site: www.remixheesch.
hyves.nl.
om het feest tot een groot succes 

te maken, hebben we eigenlijk jul-
lie hulp nodig. Jullie weten zelf het 
beste wat er nodig is voor een toffe 
jeugd-disco. We zouden het dan 
ook erg leuk vinden als jullie samen 
met ons hierover willen nadenken 
en/of willen helpen met het orga-
niseren. Daarnaast zou het natuur-
lijk fijn zijn als er ouders zijn die het 
leuk vinden om een avondje te ko-
men helpen. 
Jullie kunnen je allemaal aanmel-
den via info@depas.nl.

Jeugd-disco REMIX op
zaterdag 14 april in CC De Pas

HEESCH - Twee jaar geleden met de carnaval is REMIX jeugd-disco ontstaan. Een feest georganiseerd door 
jongeren, voor jongeren. Deze carnaval is REMIX zelfs 4 dagen lang georganiseerd, ditmaal bij De Pas. Het 
was een groot succes. Zowel de jeugd als de ouders hebben hier positief op gereageerd. 

Aan de hand van foto’s, tekst en il-
lustraties geeft het boek een beeld 
van de oorsprong en ontwikkeling 
van het gymnasium. De foto’s vor-
men als het ware een rode draad 
waarbij steeds geprobeerd is ze in 
een tijdskader te plaatsen. Voor het 
boek is gebruik gemaakt van ar-
chiefmateriaal en bijdragen/inter-
views van (oud)-leerlingen, (oud)-

docenten en leerlingen. 
Veel foto’s vanaf 1990 zijn eigen 
opnamen, in zwart/wit, maar voor-
al in kleur.
Het boek kost 24 euro en is verkrijg-
baar in Heeswijk bij de Adijboek-
handel, bij boekhandel Paperpoint, 
aan de balie van gymnasium Bern-
rode en aan de balie van Drukkerij 
Siebers & Van Gerwen in Schaijk.

Van klein seminarie naar 
klein gymnasium

Klaslokaal ca. 1910 Met z’n allen achter de laptop 2011

Meer brandstof 
voor je euro

Gratis
autowassen

bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88

Hescheweg 223 te Oss 
www.dktankstop.nl

2,3
cent per literspaarKortinG*bediend sTaTiOn

altijd GoedKoop tanKen

HEESWIJK-DINTHER - Op 10 april is een fotoboek verschenen over 125 
jaar geschiedenis van gymnasium Sint Norbertus/Bernrode in Heeswijk. 
De uitgave telt 314 bladzijden en is samengesteld door Ton Cruijsen, 
docent aan het gymnasium.

hdl.nl
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Alpe d’H uZes

Door de bekendheid van dit gen 
worden bij mijn familieleden een 
aantal organen periodiek gecon-
troleerd op tumoren. omdat de 
wetenschap in het verleden nog 
niet zover was, zijn helaas een aan-
tal familieleden, waaronder mijn 
moeder, op jonge leeftijd overle-
den aan kanker.
In 2007 is bij mij kanker aan de 
dikke darm geconstateerd. Van-
wege de erfelijke belasting is uit 
preventief oogpunt, naast het stuk 
dikke darm waar de tumoren ge-
vonden zijn, nagenoeg de gehele 
dikke darm operatief verwijderd.

Achteraf kan ik zeggen dat ik geluk 
heb gehad. Door de bekendheid 
van het gen en de preventieve con-
troles zijn de tumoren in een vroeg 

stadium ontdekt. De operatie was 
ingrijpend, maar ik ben goed her-
steld. Ik blijf onder controle. 
Na de darmoperatie ben ik op een 
hometrainer mijn conditie gaan 
opbouwen, waarna ik van fietsen 
mijn grootste hobby heb gemaakt. 
Tijd om deze hobby in te zetten 
voor dit goede doel.
Het onderzoek naar kanker heeft 
zijn resultaten opgeleverd, maar er 
is nog veel te winnen. Hier is geld 
voor nodig. Help mij om samen 
met alle andere deelnemers het 
sponsorbedrag zo hoog mogelijk 
te laten worden! Dit kan via mijn 
actiepagina: 
Deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
barthabraken/bart-habraken
Bedankt!
Bart Habraken

Graag wil ik iets
terugdoen voor het
onderzoek naar kanker: 
Alpe d’HuZes!
Onderzoek naar kanker heeft al resultaten opgeleverd!

EVEN VOORSTELLEN: 

MIJN NAAM IS BART HABRAKEN. 
Ik ben 34 jaar, getrouwd met Nicole en trotse vader van 
dochters Sam (2 jr) en Fem (4 mnd). Samen wonen wij in het 
mooie hart van Bernheze: Loosbroek!

LooSBRoEK - Zo is bekend dat mijn familie belast is met een erfelijk 
gen dat een verhoogde kans geeft op een aantal vormen van kanker. 
Hierbij is het niet de vraag of men kanker krijgt, maar eerder nog wan-
neer!

BART HABRAKEN

Geweldig was het om op mijn 
werk te horen dat er meerdere 
mensen waren die hetzelfde doel 
voor ogen hadden. Meerdere han-
den maken het werk lichter en een 
niet voor de hand liggend initiatief 
werd geboren om samen plannen 
te bedenken om geld in te zame-
len: Team Bernhoven. Maar we 
stonden er niet alleen voor, spon-
taan gingen anderen ons helpen. 
Een jong gezin dat geconfronteerd 
werd met het verlies van hun dier-
bare papa bijvoorbeeld heeft spon-
taan het idee opgevat om Team 
Bernhoven te ondersteunen met 
hun actie: Geen bloemen mee-
brengen maar een donatie te doen 
aan het team dat deelneemt aan 

“Alpe d’HuZes” t.b.v. het KWF.
Van zoiets krijg je het koud en het 
motiveert je extra om nog meer je 
best te doen.
Een ander voorbeeld is dat de 
Nisseroise middenstand spontaan 
een actieweek organiseert en de 
opbrengsten aan het goede doel 
doneert. Hartverwarmend deze 
steun! Word je ook geïnspireerd 
door dit verhaal, bezoek de web-
site: www.opgevenisgeenoptie.nl 
en doneer via Team Bernhoven het 
werk van het Koningin Wilhelmina 
Fonds.

Een mooi moment om even bij stil 
te staan.
Wim Gielis van Team Bernhoven

Bijna is het zover...
NISTELRoDE - Vorig jaar werd mijn aandacht gevestigd op het rijden 
van de Tour Alpe d’HuZes. Een mooie uitdaging om aan de ene kant 
mijn passie voor fietsen om te zetten in een sportieve prestatie en aan 
de andere kant een unieke bijdrage te leveren aan een organisatie die 
werkelijk wat betekent, het KWF. Geïnspireerd door de verhalen van 
vrienden - de ene had de Alp met de fiets bedwongen en de ander te 
voet - wilde ik aan deze tour meedoen. 

het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in 
teamverband zes maal op één dag de Alpe d’huez beklimmen. 

de stichting Alpe d’huZes draagt er zorg voor dat 100% naar het 
onderzoeksfonds gaat. Met maar een missie: Anderen faciliteren 
en inspireren om goed, gelukkig en gezond te kunnen leven met 

kanker. opgeVen is geen optie!
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Alpe d’H uZes Niets doen is geen optie!
Ik fiets samen met 5 vrienden; 
Marc & Frans van Lieshout, Etien-
ne Trum, Edward Feenstra en Rob 
van der Pol en we hebben als doel-
stelling om gezamenlijk minstens 
30x de Alpe d’Huez te beklimmen. 
We fietsen allemaal bij Ciao Cy-
cling Uden (www.ciaocyclinguden.
nl) en hebben bovendien allemaal 
van dichtbij met kanker te maken 
gehad. We willen als team natuur-
lijk zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor de strijd tegen kanker. 
Wilt u een bijdrage leveren aan de 
strijd tegen kanker en ons team 
steunen? Dit kan via de actiepa-
gina van ons team: http://deelne-
mers.alpe-dhuzes.nl/teams/van-
grunsven-groep
op de actiepagina is bovendien 
meer informatie te vinden over ons 
team en over Alpe d’HuZes.

Spinningmarathon 
Tenslotte organiseert sportschool 
Body Vision Healthclub in Uden 
met en voor ons team op 20 en 21 
april een geweldig evenement in 
de vorm van een 24-uur spinning-
marathon. Teams van minimaal 5 
deelnemers spinnen 24 uur lang 
voor de strijd tegen kanker. Inzet is 
€ 10,- per uur waarmee ieder team 
dus € 240,- doneert aan ons team 
en het goede doel.
Voor meer informatie en opge-
ven: www.bodyvision.eu of 0413-
331697.

HEESCH - Ik doe op 7 juni aanstaande mee aan Alpe d’HuZes omdat ik 
nog een rekening te vereffenen heb met kanker: namens mijn vriendin 
Ellen, bij wie ruim 4 jaar geleden kanker werd geconstateerd, maar ook 
namens mezelf. Ik voelde me destijds namelijk machteloos, maar nu ga 
ik die machteloosheid omzetten in kracht. Gelukkig gaat het nu goed 
met Ellen en mij en onze dochter Emma (bijna 2 jaar).

HANS UIJLEN

omdat ze ook kameraden zijn 
hebben ze besloten om de handen 
ineen te slaan om samen zoveel 
mogelijk sponsorgeld op te halen. 

Ze organiseren op 19 mei 2012 
een benefiet(s)avond. Het beloofd 
een gezellige avond te worden in 
de nieuwe zaal van ‘t Tramstation 

te Nistelrode met medewerking 
van de Belgische band Swizzle (ja-
ren 80-90). Laurens Timmers zal 
ook optreden om de avond van 
het serieuze naar het leuke gedeel-
te te loodsen.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn 
als jullie samen met vrienden het 
initiatief nemen om kaarten te ko-
pen voor deze avond zodat het 
gegarandeerd een geslaagd feest 

wordt. De avond is “all inclusive” 
(van 21.00u – 02.00u) dus je komt 
niets te kort. Kaarten kosten € 50,- 
per stuk en dat bedrag kun je over-
maken op de speciale rekening die 
we hiervoor hebben geopend. 

Na het feest gaat per kaartje 
€ 12,50 naar Geert zijn doel en 
€ 12,50 naar Sjoerd zijn doel van 
de stichting Alpe d’HuZes.

Sjoerd en Geert gaan ervoor

SJOERD VAN DER LINDE &

GEERT VAN DEN BROEK

WIM GIELIS EN TEAM

NISTELRoDE - Geert van den Broek en Sjoerd van der Linde zijn niet 
de enige die op 7 juni zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez gaan beklim-
men. Geert en Sjoerd zijn beiden werkzaam in de veehouderijsector en 
fietsen daarom namens het Big Challenge team met als doel om van die 
rotziekte kanker binnen 10 jaar een chronische ziekte maken en om de 
veehouderij in een positief daglicht te zetten. 

Uw steun is 
hard nodig!
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SUDOKU

mooIBernhezertje

Workshop/repetitie-
ruimte aangeboden
Faciliteiten aanwezig (toilet/
keuken) Afmeting 60 m2 nabij 
centrum heesch. huur per 
dagdeel n 50,00 exclusief btw
informatie: 0412 855372.

Musicalconcert
de Notenkrakers
VoRSTENBoSCH - Op zondag-
middag 15 april is  er een uniek 
musicalconcert in de Stuik. 

Vanaf 14.00 uur worden een aan-
tal bekende musicalstukken uitge-
voerd. Dat gebeurt samen met een 
gelegenheidskoor onder leiding 
van Henny van Houtum en de so-

listen Inge, Anne en Laura Kete-
laars, Max van den Berg en Mar-
tin van Gemert. Het is een unieke 
gelegenheid om van de combinatie 
van fanfareorkest met zang te ge-
nieten. De zaal is open vanaf half 
twee. Toegang is gratis. www.no-
tenkrakersvorstenbosch.nl

Heitje voor 
een Karweitje
Scouting Mira Ceti 

NISTELRoDE - Op 14 april presen-
teert Scouting Mira Ceti Nistel-
rode haar jaarlijks terugkomende 
actie: Heitje voor een karweitje. In 
Nistelrode gaan zij de bewoners 
vragen om een karweitje te kun-
nen doen, voor een kleine bijdrage 
voor de clubkas. 

Heeft u nog een stoep die geveegd 
moet worden, de vissenkom die 
nog schoon gemaakt moet wor-
den, bladeren die nog niet opge-
ruimd zijn of ramen die nog wel 
een schoonmaakbeurtje kunnen 
gebruiken. De leden van Mira Ceti 
staan voor u klaar. Tussen 10.00 en 
16.00 kunt u de scoutingleden aan 
de deur verwachten. 
Mocht u liever een vrije gift willen 
geven, dit is natuurlijk ook moge-
lijk. Met het geld wat we hiermee 
ophalen kunnen we een gedeelte 
van ons zomerkamp bekostigen, 
dus we hopen onze handen de 
hele dag vol te hebben met kar-
weitjes.

Een overweldigende
belangstelling: Bedankt

De belangstelling was overweldi-
gend en hiervoor willen ze u graag 
bedanken. Intussen is de werk-
plaats natuurlijk vol in bedrijf en 
heeft Rini de Reuver vooral zijn 
handen vol aan fietsen. Toch wil hij 
nog even stilstaan bij de openings-

week : ‘Het is gewoon zo mooi, zo 
overweldigend dat er zoveel men-
sen de moeite namen om aan te 
komen.’
Als we de winkel zo rondkijken, 
dan brachten ze ook allemaal wat 
mee. Er staat een prachtige foto 
van zijn fietsmaten, een bloemen-
zee, flesjes wijn, lekkere chocolade 
en ook de buren, de VersDriehoek 
zorgde voor de nodige schijf van 5 
producten.
Rini en Astrid willen graag ieder-
een die de afgelopen week hun 
belangstelling toonden: ‘Bedankt 
voor alle reacties, kei ‘Skôn’!

NISTELRoDE - De werkplaats was nieuw en ongebruikt toen twee we-
ken geleden de opening een feit was. De opening van FietsPlus Rini, de 
nieuwe fietswinkel aan het Laar in Nistelrode zorgde voor een nieuwe 
ondernemer in de hoofdstraat van Nistelrode. 

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

Na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst.
Mailen mag ook: advertentie@demooibernhezekrant.nl

Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!
  

Woont u buiten Bernheze en wilt u toch
DeMooiBernhezeKrant ontvangen?
Dat kan! Neem een abonnement 
en mis niets in 2012!

DeMooiBernhezeKrant:

Ik neem een abonnement op DeMooiBernhezeKrant:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:

Ik betaal n 27,50 per kwartaal

Ik machtig DeMooiBernhezeKrant om het verschuldigde bedrag

van bankrekening                                                 af te schrijven.

Stuur deze bon op naar:
DeMooiBernhezeKrant, Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Voor Bernhezenaren
Door Bernhezenaren
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B O UW T
BERNHEZE Een rondje in de bouw… heesWijk-dinther 

TORENSTRAAT.
Henk en Tilly van de Rakt uit Dinther 
zagen vorig jaar op 16 september het 
dak van hun huis in vlammen opgaan 
door blikseminslag. Het huis was 
onbewoonbaar, dus naast het huis werd 
een woonunit geplaatst. Bouwbedrijf v/d 
Heijden uit Heeswijk-Dinther heeft het 
totale renovatieproject aangenomen: het 
dak compleet vernieuwd en in het huis 
de enorme schade hersteld. Het grove 
werk is gedaan. Nu nog de puntjes op de 
i zetten de komende anderhalve maand, 
want Tilly en Henk hopen half mei hun 
huis weer te betrekken.

APPARTEMENTENCOMPLEX RAADHUISPLAZA.
Het oude gemeentehuis werd een kantorencomplex, 
waarin de politie een loket had en het VVV een afdeling 
gebruikte. Intussen heeft de aannemer het pand tot een 
appartementencomplex verbouwd. Prachtige appartemen-
ten, groot, ruim met prachtig uitzicht op Plein 1969 en de 
winkelstraat St. Servatiusstraat. Raadhuispleinplaza leek 
geruime tijd een bouwplaats, met de steigers die rondom 
het gebouw stonden. Zes appartementen op de eerste 
verdieping en 4 appartementen op de 2e verdieping. 
Een prachtige plek om te wonen en van alle gemakken 
voorzien! Luxe appartementen met een binnenoppervlak 
van tot 198m2. Daarnaast zijn de balkons groot en ruim. 
Doordat er alleen winkels zijn in de straat is het wat de rust 
betreft ook goed toeven.

HUISARTSENPRAKTIJK HEILAREN BREIDT UIT.
En dat doen ze niet alleen met een verbouwing, maar ook met een 
aanvulling van artsen voor hun team. De naam van Huisartsenpraktijk 
Heeswijk is veranderd in Huisartsenpraktijk Heilaren. Maar geen zorgen: 
Alle mensen houden gewoon hun eigen huisarts.
De verbouwing aan de huisartsenpraktijk Heeswijk, door Aannemersbedrijf 
Jacobs, is inmiddels klaar. Er zijn twee extra werkplekken gerealiseerd en 
de backoffice en koffiekamer zijn vergroot. Daarnaast is de wachtkamer 
ruimer geworden en is er één spreekkamer in tweeën gedeeld. Dat was 
nodig omdat het team uitgebreid is. Dokter osta is verhuisd naar Frankrijk 
en Dokter Heesakkers die ook aan de Veldstraat praktiseerde is hierheen 
verhuisd, omdat de oude locatie door de gemeente anders ingevuld ging 
worden. ook dokter Vrancken is het huisartsenteam komen versterken en 
samen met het doktersechtpaar van Doorninck – Elshove, Dokter Reith 
en alle medewerkers bieden zij op deze manier efficiënt hun diensten aan 
onder de nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Heilaren: 
www.huisartsenpraktijkheilaren.nl

Vervolg van voorpagina.

Het resterende bedrag hebben we uit eigen fondsen 
gehaald. Ik verwacht dat het hele traject rond kerst-
mis dit jaar afgerond is. Dan zijn we klaar voor de toe-
komst!”
En die toekomst ziet Klaas Fongers vol vertrouwen te-
gemoet. “Een religieuze woongemeenschap heeft al-
tijd een toekomst. In welke vorm precies, dat is nog 
een vraag. Maar er zijn verschillende opties moge-
lijk. En als dit bouwproject afgerond is, gaan we ons 
daarop richten. Een kloostergemeenschap wordt van 
oudsher al geassocieerd met stilte, rust en ruimte. Deze 
kwaliteiten zijn een kostbaar goed geworden in onze 
hedendaagse samenleving waar snelheid, drukte en la-
waai in domineren. We ontvangen al veel gasten die 
‘er even tussenuit willen’. Die gastvrijheid kunnen we 
bijvoorbeeld vergroten, maar we durven ook verder te 
denken in woonvorm varianten. Maar alles op z’n tijd! 
We schromen niet om commercieel te denken. Dat is 
ook voor ons noodzakelijk om het klooster gezond te 
houden en een warm onderdak te kunnen bieden aan 
mensen die daar behoefte aan hebben.” 

UW BOUWPERIKELEN 
IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL
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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
M 06 525 448 08

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

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

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Buxus
 

10 stuks €7.50
(+/- 15 cm hoog)

0413 - 22 91 45
0413 - 22 91 45
06 - 53 93 80 21
info@vdburgt.org

T
F
M
E

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

Ook streekproducten zoals jams, dessertsauzen, sappen, 
eieren, appels, peren & aardappelen

ZE ZIJN ER WEER ONZE VERSE 
HOLLANDSE ASPERGES EN AARDBEIEN 

Dagelijks vers, eventueel ook geschild en/of verpakt verkrijgbaar

Geopend: maandag t/m zaterdag van 8.00 -18.00 uur
Boterweg 2, Heeswijk-Dinther, T: (0413) 29 12 11, www.geschildeasperge.nl

OPEN DAGEN 14 EN 15 APRIL
zaterdag 14 april, zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten in diverse maten en materialen leverbaar voor in en rondom uw
huis of kantoor. Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806, 
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

De Maashorst loopt over
Op 14 en 15 april bent u welkom tijdens het Open Weekend

De bereikbaarheid en informa-
tievoorziening van De Maashorst 
zijn en blijven belangrijke speer-
punten om de bezoeker kennis 
te laten maken met de diversiteit 
van het gebied. Stuurgroep De 
Maashorst opende hiervoor in de 
zomer van 2009 het eerste recre-
atieve centrum bij De Kriekeput 
in Herpen. Inmiddels zijn daar vijf 
locaties bijgekomen, verspreid 
over het gebied: In Zeeland bij De 
Heische Tip, in Nistelrode bij Na-
tuurcentrum Slabroek, in Heesch 
bij Het Bomenpark, in Schaijk bij 
recreatiepark De Heidebloem en 
in Uden bij Recreatief Centrum 
Bedaf gelegen bij fietsverhuur De 
Mastworp op het terrein van De 
Vrije Teugel. 
Juist vanuit deze startpunten is 
het ideaal om uw route door het 
gebied uit te stippelen. Hier is de 
kennis in huis om, voor het gezel-
schap waarmee u op pad gaat, 
een geschikte route te adviseren. 
Er is nl. keuze te over om het ge-
bied, tijdens misschien wel één 
van de mooiste momenten van 
het jaar, te gaan ontdekken per 
fiets, te voet, met een bolderkar 
of met een ezel! 

Bij de recreatieve centra en de 
deelnemende ondernemers zijn de 
gratis routekaarten verkrijgbaar. 
De bedrijven zijn verdeeld over 
het hele Maashorstgebied, te we-
ten in de gemeenten oss, Uden, 
Bernheze en Landerd. Het aanbod 
is divers en bezorgt iedereen een 
gezellig weekend. Huur bijvoor-
beeld een (lig)fiets bij Recreatief 
Centrum Bedaf en fiets naar Zee-
land om daar een ezel uw picknick-
mand te laten meenemen vanaf 
Boerderij Camping De Kreitsberg. 
Na een welverdiende lunch stapt 
u weer op de fiets en gaat voor 
een goede kop koffie langs bij De 
Brabantse Hoeve in Volkel. Schuift 
u liever uw benen onder tafel 
voor een proeverij? Stap dan af 
bij Restaurant D’n Bonte Wever in 
Nistelrode en vertrek vanuit hier 
door naar Heeswijk-Dinther om 
de (vaak) eigengemaakte streek-
producten in te kopen in de land-
goedwinkel bij De Petrushoeve. 
De kinderen kunnen daarna op 
een ijsje getrakteerd worden bij 
IJsboerderij Cleefsehoeve. of wilt 
u de kersenbloesemtocht meema-
ken? Start dan uw route vanaf De 
Heische Hoeve in Loosbroek die 
twee prachtige fietsroutes heeft 
uitgezet langs oude en nieuwe 
boomgaarden. 

Wilt u de geschiedenis induiken, 
kom dan naar de Steltenberg in 
Volkel om meer te weten te ko-
men over het Duits lijntje. En dit 

is echt maar een greep uit de vele 
dingen die bezoekers kunnen be-
leven tijdens het open weekend, 
maar natuurlijk ook de rest van 
het recreatie-seizoen. Vier de start 
van het seizoen dus mee en kom 
ideeën op doen in De Maashorst 
op 14 en 15 april. 

Een overzicht van de 
recreatieve centra vindt u op 
www.demaashorst.nl. 

MAASHoRST - Om de start van het nieuwe recreatie-seizoen te vieren, organiseren ondernemers geves-
tigd in en rondom natuurgebied De Maashorst in het weekend van 14 en 15 april het Open Weekend. 
Iedereen is welkom om kennis te komen maken met de vele recreatie-mogelijkheden van het gebied. Het 
moment om ideeën op te doen voor de komende maanden waarop iedereen weer graag naar buiten wil 
gaan. Er wordt een kaart uitgegeven, met als basis het fietsroutenetwerk. Deze is gratis verkrijgbaar bij alle 
deelnemende bedrijven, waaronder ook de zes recreatieve centra van De Maashorst. Via deze routekaart 
kan een route uitgezet worden om bedrijven en De Maashorst te gaan ontdekken. Zo ervaart u zelf dat het 
gebied inmiddels overloopt van leuke, inspirerende, smaakvolle en gezellige activiteiten.
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Toen en nu: Nistelrode

Ansichtkaarten of prentbriefkaar-
ten zijn eind 19de eeuw opge-
komen. De Postwet maakte het 
mogelijk om tegen een lager tarief 
afbeeldingen zonder enveloppe te 
versturen. Met de opkomst van 
de fotografie gaven de eerste an-
sichten vaak het aanzicht van een 
straat, gebouw of plein weer. De 
term “ansicht” laat zich zo gemak-
kelijk verklaren en is vanuit het 
Duits overgewaaid. Kaarten met 
dorps- of stadsgezichten kennen 
we nu vooral nog van de toeristi-
sche plekken. Ook van de dorpen 

in Bernheze zijn nog ansichtkaarten 
van ongeveer 100 jaar geleden te 
vinden. 
Het huidige kruispunt Laar (toen 
geheten Boestestraat), Achter-
straat en Tramstraat (toen Laarsche 
straat) is een historisch knoop-
punt in Nistelrode. Op deze kaart 
uit 1911 is alleen nog de bakkerij 
van Van Mook te herkennen. Des-
tijds was hier bakkerij van Rossum 
gevestigd. De meesten zullen zich 
alleen bakker Sommers herinneren 
die hier vanaf 1961 gevestigd was. 
Op de locatie van de huidige win-

kels en appartementen op de hoek 
Laar-Tramstraat was toen het win-
keltje van Tinus van de Ven geves-
tigd. Tinus was tevens kerkmeester. 
Ouderen zullen zich het gebouw 
mogelijk nog herinneren als de 
Ponderosa bar. 

Rechts zien we in de oude situatie 
nog net een stukje van wat toen 
café Asselbergs was op de hoek 
van de Achterstraat en het Laar. 
In 1972 is dit pand gesloopt om 
verkeersveiligheidsredenen. Lang 
heeft het als parkeer en opslag-

terrein gefungeerd. Nu staan er 
de bouwborden voor een appar-
tementencomplex met 16 wonin-
gen. Binnenkort wordt hier weer 
gebouwd, de verkeersveiligheidin-
zichten uit de jaren zeventig zijn 
intussen gewijzigd. 
In het straatprofiel zijn vaag de 
tramrails van de stoomtram Oss 
– Veghel te zien. In Veghel sloot 
deze verbinding aan op de lijn Den 

Bosch-Helmond. Deze stoomtram 
reed van 1885 tot en met 1939. 
Café het Tramstation herinnert ons 
hier nog aan. 

Nistelrode telde honderd jaar gele-
den 1694 inwoners verdeeld over 
353 woningen (volkstelling 1909). 
Nu tellen we in de parochie Nistel-
rode 6033 inwoners wonende in 
2292 huizen (gemeente Bernheze).

NISTELRODE - Het huidige straatbeeld geplaatst naast dat van een ansichtkaart van 100 jaar 
geleden geeft een goed beeld van de veranderingen door de jaren. Dit keer Laar en Tram-
straat in Nistelrode.

door Frank Geenen

Meer over de geschiedenis van de Bernhezer dorpen is te vinden op 
de website van het Brabants Historisch Informatiecentrum
www.bhic.nl en de websites van de heemkundekringen.
Voor Nistelrode en Vorstenbosch www.nistelvorst.nl. 
Voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek www.dewojstap.nl en voor 
Heesch op www.de-elf-rotten.nl .

Start Heesche Kampioenschappen Driebanden 2012

Doelstelling van de organisato-
ren was, dat de kampioenschap-
pen een Heesche aangelegenheid 
moest blijven. Het is niet precies 
duidelijk wanneer de eerste keer 
gespeeld werd. Organisator An-
toon Zwiers begon al in de jaren 70 
van de vorige eeuw met de eerste 
wedstrijden. Er werd gespeeld bij 
het toenmalige café ‘t Kruispunt en 
bij cafe `t Tunneke. De laatste 20 
jaar is de thuishaven van het toer-

nooi bij Jan van de Heijden, Her-
berg Den Bekker, waar gespeeld 
wordt op twee mooie wedstrijdta-
fels. Bij het overlijden van Antoon 
Zwiers in 1995 heeft het toernooi 
1 jaar stil gelegen waarna zijn zoon 
Tiny de traditie voortzette. De be-
ker werd vervolgens eervol ver-
noemd naar de “ founder” de “A. 
Zwiers Coupe”.
Het biljartevenement is een echt 
stuk traditie in Heesch. Ieder jaar 

doen er tussen 55 en 60 personen 
mee. Leeftijd is geen probleem. 
Het deelnemersveld wordt ge-
vormd door leeftijden tussen de 18 
en 75 jaar. Doelstelling is eeuwige 
roem. Bij winst komt uw naam op 

de aloude kampioenenbeker waar-
door u vereeuwigd wordt.
Het winnen van deze beker geeft 
aanzien in Heesch. De strijdlust is 
derhalve hoog. Doch sportiviteit 
en een leuke avond is toch het 
uitgangspunt. Het toernooi duurt 
6 weken waarbij de speeldagen 
op woensdag en donderdag zijn. 
De spelers hebben allemaal een 
persoonlijk gemiddelde. Het ge-
middelde geeft aan hoeveel ca-
ramboles ze per beurt maken. Dit 
is de afgelopen jaren bijgehouden 
door alle wedstrijden van alle deel-
nemers te registreren. U kunt dan 
een behoorlijk goede inschatting 
maken van hun sterkte. Dit is no-
dig omdat iedereen een dusdanig 
aantal caramboles moet maken dat 
bij zijn sterkte past. Zodoende kan 
iedereen, ongeacht zijn kwaliteiten 
het toernooi winnen. Ook dit past 

bij de oorspronkelijke gedachte van 
de organisatoren. Iedereen moet 
een kans hebben om te winnen. 
De finaledag is zaterdagmiddag 26 
mei, waar de laatste 8 overgeble-
ven finalisten strijden om de eer-

ste plaats. De finale zal omstreeks 
16:30 uur gebiljart worden. Voor-
gaande edities wezen uit dat in een 
druk bezocht lokaal de spanning te 

snijden is. Iedere finalist krijgt een 
welverdiend levensmiddelenpakket 
en bloemen maar de uiteindelijke 
winnaar is de gevierde man. Hij (of 
zij) mag zich een heel jaar Heesch 
Kampioen Driebanden noemen!
Heeft u interesse om mee te spe-
len, neem dan contact op met Her-
berg den Bekker (0412- 45 1257) 
en schrijf u in. U wordt dan door 
de organisatie gebeld om het ver-
dere verloop door te nemen. U 
bent uiteraard ook van harte wel-
kom om op de speelavonden uw 
favoriete speler te komen aanmoe-
digen. Gezamenlijk maken we er 
weer een gezellige editie van.

HEESCH - In de week van maandag 16 april start bij Herberg Den Bek-
ker te Heesch de gesloten Heesche Kampioenschappen driebanden. 
Deelnemers moeten woonachtig zijn in Heesch of bij een Heesche bil-
jartclub actief zijn. Het toernooi wordt al ruim 40 jaar in Heesch ge-
speeld. Vanuit deze periode stamt ook het “gesloten karakter”.

DeMooiBernhezeKrant
en MooiNisseroi.nl
wensen Ineke Hopman met 
haar wandelmaatje Dieneke 
heel veel succes met het 
lopen naar Santiago de 
Compostella. 

In 4 maanden tijd
2500 km. 
We blijven
jullie volgen.

In 4 maanden tijd

DE BEKER WERD EERVOL VERNOEMD NAAR 
DE ‘FOUNDER’ DE ‘A. ZWIERS COUPE’
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LooSBRoEK - Wedstrijdverslagen

Altior 5 – EDN ’56 1
Tegen een geheel nieuwe tegen-
stander begonnen we met enige 
twijfel, want het waren wel jonge 
meiden én het eerste team. Al snel 
bleek dat we wel enige kans maak-
ten en was het zaak om te scoren. 
Veelvuldig kregen we kansen maar 
het gat van de korf was moeilijk te 
vinden. Met rust was de stand 5-0 
door een strafworp, een kort schot 
en drie maal een doorloopbal. In 
de tweede helft begonnen we mis-
schien wat overmoedig en zo kon-
den de dames uit Haghorst tot sco-
ren komen. Wij konden nogmaals 
3 keer scoren: uit een doorloopbal, 
afstandsschot en een uitworp zoals 
die in het boekje beschreven staat. 
Uiteindelijk wonnen we de wed-
strijd met 10-2. Doelpunten van: 
Marice (3), Wieneke (4), Janneke, 
Angelique, Marita.
Altior B2 – Avanti B2 Uitslag: 11-1
Altior C2 – De Kangeroe C1
Bij de rust was het 3-3 geworden. 

In de tweede helft was het 6-5 
voor Altior. Charlotte 1x, Ilona 1x, 
Maartje 1x en Merle 3x. Dames we 
hebben het keigoed gedaan !!!
De Kangeroe E1 – Altior E4
Uitslag: 1-0
Avanti R1 – Altior R1 Uitslag: 4-5
De Kangeroe 2 – Altior 4 Uitslag: 
3-8
Spes C1 – Altior C1
We begonnen veel te slap en zon-
der overtuiging om te winnen aan 
de wedstrijd, zodat we binnen 10 
minuten achter stonden met 3-0. 
Na een time-out en wat pep-
woorden ging het een stuk beter 
en bleef het tot aan de rust 3-0. 
Na de rust kregen we meteen een 
strafworp tegen zodat we achter 
kwamen met 4-0. Maar we waren 
al beter aan het korfballen en dat 
zorgde ervoor dat het toch nog 
spannend werd en dat we terug-
kwamen tot 4-3. Helaas was de 
tijd te kort en gingen we zonder 
punten huiswaarts.
Altior E2 – De Korfrakkers E1 
Uitslag: 1-0

Altior 5 boekt overwinning
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

HEESCH – Paaszaterdag, dit jaar 
echter in een andere vorm. BB & 
DANCE.

Voor het DANCE gedeelte werd de 
hulp van Hanneke van de Stappen 
ingeroepen. Hierdoor ontstond er 
een echte dance battle. Team ge-
kleurd tegen team wit. Na het oe-
fenen van alle danspasjes was er 
op het einde van de dag de battle. 
Door middel van applaus van het 
in grote aantal aanwezige publiek 
werd er gestemd. Team wit kwam 

hierbij als winnaar uit de bus. Met 
een mooie gouden medaille als 
prijs. Team rainbow ontving een 
zilveren medaille. 

In de middag werden de teams 
onder begeleiding van muziek, 
verzorgd  door  Van Gogh Produc-
tions,  en een teambegeleider van 
Slamdunk’97 een voor een opge-

roepen om in de zaal te komen. 
Daarna werden alle dansers naar 
binnen geleid. 

Hanneke van de Stappen startte 
met een warming up, waarna de 
wedstrijden van basketbal konden 
beginnen. Na 2 wedstrijden was 
het tijd voor de dance battle. Tus-
sendoor werd er nog gezorgd voor 
wat lekkers, gesponsord door Bak-
ker Lamers. Een sportiviteitsprijs 
voor het team wat sportief had 
gespeeld. Uiteindelijk 3 teams met 
een gelijke eindstand zodat het 
doelsaldo geteld moest worden. 
De winnaar was dus bekend en 
kreeg een gouden medaille en de 
andere 2 teams kregen een zilve-
ren medaille. 

Hopelijk heeft deze dag een ver-
volg voor komend jaar en kunnen 
we rekenen op nog meer deelne-
mers. 

Alle deelnemers, publiek, sponsors 
en vrijwilligers in ieder geval harte-
lijk dank voor deze mooie dag. 

Slamdunk‘97 BB & Dance

Foto’s van deze dag zijn te vinden op onze site www.slamdunk97.nl 

Prinses Irene achterhaald door Rhode
NISTELRoDE - Prinses Irene speel-
de in Sint Oedenrode met 2-2 ge-
lijk. Deze stand was een goede 
afspiegeling van de krachtsver-
houdingen op paaszaterdag. Toch 
voelde het aan als een nederlaag 
voor de mannen van “Van Tilburg 
Mode & Sport”. 

In de 90e minuut stond het na-
melijk nog 0-2 door doelpunten, 
in het begin van de 2e helft, van 
Jeroen Bekkers en de elke week 
beter acterende Robert van Pinx-
teren. Zes minuten later en ver in 
de extra tijd, stond het dus 2-2. 
Hein Langens en doelman Tim-
mers lieten de bal voor elkaar lig-
gen en Van Dinther profiteerde 
door de 1-2 binnen te knallen. In 
de 96e minuut mocht Rhode vanaf 
de zijkant een vrije trap nemen en 
iedereen van Rhode, inclusief de 

boomlange doelman Groenendijk, 
ging mee naar voren. Je ziet het 
zelden dat doelmannen dan suc-
ces hebben. Deze keer echter wel. 

Groenendijk kopte raak. Scheids-
rechter Grens blies daarop meteen 
voor het einde, daarmee Prinses 
Irene met een kater achterlatend.

voetbal

Verslag: A. v. Lokven Foto: T. Bevers

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal
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    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

In de tweede helft wist SVoC’01 
haar voorsprong verder uit te bou-
wen en keken wij tegen een 8-1 
achterstand aan. Er werd hard ge-
werkt, maar we maakten het ons 
zelf daarmee veel te moeilijk. Er 
werden kansen gezocht die er niet 
waren en ballen werden niet lekker 
meegegeven.  SVoC’01 had in  dit 
laatste punt een groot aandeel: 
zij waren in staat onze pasing goed 

te verstoren.  Uiteindelijk verloren 
we de wedstrijd met 9-3. 
Doelpunten: Marieke de Wit, Elrie-
ke Roefs en Nicole Habraken.

Volgende week spelen we op-
nieuw een uit, dit keer tegen De 
Wilma’s.  De wedstrijd  vindt plaats 
op  het sportpark van voetbalver-
eniging De Willy’s in Wibertoord en 
begint om 13.00 uur.  

Korloo 1 heeft haar dag niet
3de Bossche Judo toernooi 

om 12:45 uur mochten de vol-
gende heren aantreden van Ta-
noshii aantreden,  Mike Bens ( Ge-
ffen) en Glenn van den Berg ( uit 
Heesch). Mike won de eerste drie 
partijen redelijk makkelijk maar 
stuitte op flink wat tegenstand 
in de finale en verloor deze door 
een perfect uitgevoerde schou-
derworp van de tegenstander. In 
de strijd om de tweede plaats wist 

hij zich weer te hervatten en won 
verdient de tweede plaats op het 
podium. Glenn van den Berg werd 
ook verast na twee gewonnen 
partijen en ging zo ook door voor 
de strijd om de tweede plaats, dit 
deed hij vervolgens keurig door 1 
partij met een houtgreep te win-
nen en de volgende met een ver-
diende Ippon. ook Glenn dus met 
een verdiende 2de plek terug naar 

Heesch. Al met een heel goed re-
sultaat voor onze judoka’s en na-
mens ons hele team proficiat met 
je behaalde ere plaatsen.

budo

LooSBRoEK - Op zondag 9 april speelde Korloo 1 uit tegen SVOC’01 uit 
Oirlo en Castenray. In het eerste kwartier van de wedstrijd ging het sco-
ren aan beide kanten erg moeizaam. Pas na 20 minutenn, bij een stand 
van 1-1, werd er voor de eerste keer gewisseld van functie. Daarna werd 
SVOC’01 duidelijk de bovenliggende partij in de wedstrijd. SVOC’01 be-
nutte de kansen die ze kregen en aan onze zijde wilde ze er niet invallen. 
Dit resulteerde in een 4-1 ruststand. 

HEESCH/NISTELRoDE - Zaterdag ochtend om 9 meldde de judoka’s 
van Tanoshii zich op de mat bij judo school Kradolfer.  Robin Juriens ( 
Nistelrode) begon goed en won haar eerste partij.  Helaas verloor ze de 
twee volgpartijen,  dit deed ze echter niet zomaar, beide partijen moes-
ten op punten beslist worden en duurde de volledige twee minuten.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

basketbal
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Jolijn Cuppens en King
2e op NK
NISTELRoDE - Vrijdag 6 april zijn 
Jolijn Cuppens en haar pony King 
2e geworden bij het Nederlands 
Kampioenschap in Brummen. Jo-
lijn en King rijden in de categorie 
C Klasse M1.

Na weken van hard trainen en da-
gelijks oefenen, heeft dit zijn vruch-
ten afgeworpen. Ze hebben een 
nette proef gereden en dit resul-
teerde in een podiumplaats NK. Jo-
lijn is lid van rijvereniging De Kleine 
Heemskinderen in Nistelrode.

paardensport

Van Helvoort: “Dat ik uitgekozen 
ben verbaast me, er zijn zoveel 
goede speelsters in deze klasse. Ik 
vind het wel een eer en ben be-
nieuwd naar wie er nog meer ge-
selecteerd zijn.” 
Van Helvoort is op negenjarige 
leeftijd begonnen met basketbal-
len bij oBC. Binnen de vereniging 
geldt zij als een talent met een 
groot inzicht in het spel en goed 
ontwikkelde techniek. Zij maakte 
als jeugdspeler deel uit van de U22 
Hoofdklasse-selectie dat in 2008-
2009 kampioen werd. Dit is het 
tweede jaar dat Van Helvoort in 

het eerste damesteam speelt. Bin-
nen het team vervult zij als spel-
verdeler een belangrijke rol. Vorig 
seizoen werd het team kampioen 
in de Rayon overgangsklasse. Van 
Helvoort studeert geneeskunde 
aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. 
Het All Star team speelt op zater-
dag 12 mei 2012 tegen de kampi-
oen uit de reguliere Dames Hoofd-
klasse competitie. De wedstrijd 
vindt plaats in Sporthal ‘t Zand in 
Bakel tijdens het All Star Gala van 
Rayon Zuid. om 12:15 uur begint 
de wedstrijd.

Eefje bij de besten in
Dames Hoofdklasse

basketbal

Men kan kiezen voor deelname 
aan de 5 of 10 kilometer. Bij een 
aantal wedstrijden worden ook 
jeugd-lopen georganiseerd. Na af-
loop van elke wedstrijd vindt er een 
prijsuitreiking plaats en na afloop 
van de laatste wedstrijd zal er een 
eindklassement opgemaakt wor-
den uit de beste zes wedstrijden.
 De eerste wedstrijd uit het MRC 
circuit is de Bomenparkloop in 
Heesch op zaterdag 14 april 2012. 
Vanaf 15.30 uur is de inschrijving 

geopend en om 17.00 uur zal 
vanaf de Vorsselweg in Heesch het 
startschot klinken voor zowel de 5 
als de 10 kilometer. Voor meer in-
formatie over deze wedstrijd kan 
contact opgenomen worden met 
Marleen Frunt (0412-454791). 
Voor meer informatie, uitslagen, 
foto’s en het tussenklassement kan 
gekeken worden op www.avoss78.
nl/mrc, bovendien zijn we te vin-
den op Facebook!

SP Maasland Run Classic (MRC) 2012
Een uitdaging voor iedere hardloper!

hardlopen
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VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT NISTELRODE 
Laar 8, 5388 HE Nistelrode  T: 0412 - 611 288  E: infonistelrode@vantilburg.nl

A
pp

le
pi

e 
co

m
m

un
ic

at
ie

A
pp

le
pi

e 
co

m
m

un
ic

at
ie

A
pp

le
pi

e 
co

m
m

un
ic

at
ie

A
pp

le
pi

e 
co

m
m

un
ic

at
ie

voor € 19,95
VAN € 27,95
FUTURA

voor € 28,95
VAN € 36,95

SPACEPOWER

MODE | SCHOENEN | SPORT

actie
BESPANNINGS

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.VA N T I L B U RG O N L I N E . N L

VAN € 44,95
YOUZNY

voor € 35,95

T/M ZATERDAG 21 APRIL

HEESCH - Eefje van Helvoort (21) uit Heesch is afgelopen maandag of-
ficieel geselecteerd voor het Dames All Star team in Rayon Zuid van de 
Nederlandse Basketball Bond. Het team bestaat uit de beste speelsters 
van de Dames Hoofdklasse competitie. Voor het eerst is een lid van 
Basketballvereniging OBC Oss hiervoor uitgekozen.

HEESCH - Op zaterdag 14 april aanstaande gaat de SP Maasland Run Classic weer van start. Dit circuit be-
staat uit tien hardloopwedstrijden in verschillende dorpen in het Maasland. Er ligt voor iedere hardloper een 
uitdaging om één of meerdere wedstrijden mee te lopen. Zowel goed getrainde lopers als recreanten zijn van 
harte welkom om mee te doen aan de MRC 2012!

Aangekomen in Rotterdam stond 
een fotograaf al klaar om de bin-
nenkomst vast te leggen. Na het 
ontvangen van een goodiebag, na-
men de meiden plaats op de tribu-

ne. Door de geel-blauwe sjaals (ter 
beschikking gesteld door de SCVo), 
de vlag van M.H.C. Heesch en het 
fanatieke aanmoedigen, was het 
duidelijk dat ze aanwezig waren! 

De eerste wedstrijd werd meteen 
een triller, die met een spannende 
verlenging beslist moest worden. 
De sfeer zat er goed in en na een 
verzorgde lunch in het clubhuis be-
gon de tweede wedstrijd. Thuisclub 
H.C. Rotterdam nam het daarin op 
tegen het Engelse East Grinstead. 
Het juichen kon nu echt beginnen 
en de meiden leefden volop mee 
met de wedstrijd en de geweldige 
sfeer op de tribune. Na een span-
nende wedstrijd won Rotterdam 
met 3-1 en plaatste zich zo voor de 
halve finales van de EHL.

Na de wedstrijd moesten er na-
tuurlijk handtekeningen verzameld 
worden. Gespannen stond het Hee-
sche team dan ook te wachten op 
de spelers van Rotterdam. En daar 
kwamen ze! Vele handtekenin-
gen werden verzameld en na een 
drankje ging het team al feestend 
met de spelersbus naar huis. Een er-
varing om nooit te vergeten en om 
het nog lang over te hebben!

C1 wint VIP reis
M.H.C. Heesch herbergt sportiefste team van Nederland

hockey

HEESCH - Op 9 april verzamelden de meisjes C1 van M.H.C. Heesch, 
door de KNHB verkozen tot het sportiefste team van Nederland, zich op 
de hockeyclub voor een VIP-reis naar de Euro Hockey League in Rotter-
dam. Helaas kwamen de genodigde meiden C1 van HDL niet opdagen, 
maar dit mocht de pret niet drukken!

Foto: J. de Blouwe
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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

14 en 15 apriL 
opening recreatieseizoen
Locatie: Maashorst
Zie pagina 16

16 apriL 
inwonersavonden herindeling 
bernheze – maasdonk
Locatie: Abdij van Berne 
heeswijk-dinther

17 apriL 
inwonersavonden herindeling 
bernheze – maasdonk
Locatie: tuincentrum 
Life & Garden heesch 

23 apriL 
open avond brandweer
Locatie: kazernes Bernheze
Zie pagina 6

30 apriL 
koninginnedag 

HEESCH

12 apriL 
heropening restaurant 
de keuken 2.0
Locatie: ‘t dorp 94

tot 14 apriL 
pleisteractie ehbo heesch
Locatie: heesch 

13 apriL 
koffie-informatiemiddag
Locatie: CC de Pas 

13 - 14 apriL 
popkoor d’accord met 
musical Wonderland
Locatie: CC de Pas 
Zie pagina 8

14 apriL 
hardloopwedstrijd
Locatie: Bomenpark 

14 apriL 
jeugddisco remix
Locatie: CC de Pas 
Zie pagina 11

15 apriL 
balletstudio presenteert 
dansproject
Locatie: CC de Pas 

16 apriL 
start heesche 
biljartkampioenschappen
Locatie: herberg den Bekker 
Zie pagina 17
 
21 apriL 
de nacht van heesch
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 4

22 apriL 
eindpresentatie leerlingen 
van stop! 
Locatie: CC de Pas 

24 apriL 
open avond kbo 
Locatie: CC de Pas 

27 apriL 
presentatie kbo vakantieweek
Locatie: CC de Pas

29 apriL 
oranjeconcert fanfare aurora
Locatie: CC de Pas 

NISTELRODE

12 apriL 
testdag electrische fietsen 
en scooters
Locatie: Party Centrum ‘t Maxend
Zie pagina 2 

13 apriL 
meezingavond saberdiosieja
Locatie: Café d’n haon 

14 - 15 apriL 
open dag- Los door het bos
Locatie: Palmenweg 
Zie pagina 16

equiZenz workshops
Locatie: Zevenmorgenstraat
Zie pagina 7

14 apriL 
hkk, bezoek emaille-museum
Locatie: heemhuis

oud ijzer ophaaldag 
fanfare st. Lambertus
Locatie: nistelrode 

scouting mira ceti heitje 
voor een karweitje
Locatie: nistelrode 
Zie pagina 14

15 apriL 
open dag verbouwd 
dorpshuis
Locatie: dorpshuis 

publiekswandeling 
in de maashorst
Locatie: natuurcentrum slabroek 

20 apriL 
bobz rock & roll
Locatie: dorpshuis 

uitzending kinderopvang 
de benjamin bij de Vara
Zie pagina 4

21 apriL 
flessenactie
dv dancing kids 

22 apriL 
fietstocht: streekgerechten
Locatie: natuurcentrum slabroek 

24 apriL 
sieradenparty
Locatie: wereldwinkel 

25 apriL 
Workshops balletstichting 
nistelrode
Locatie: Balletzaal 
[tc telro gebouw] 

LOOSBROEK

12 apriL 
onderonsje in Loosbroek over 
gesneuvelde militaire
Locatie: steunpunt d’n hoek 

13 apriL 
boogie Wonderland 
Locatie: Lunenburg

13-14-20 apriL 
bonte avond 2012
Locatie: de wis

HEESWIJK-DINTHER

13 apriL 
thema-avond: goud & fout
Locatie: Café in d’n Ollie 

darttoernooi bij de toren 
Locatie: Café Zaal de toren 

14 apriL 
battle in the pub: beachparty!
Locatie: Café Zaal de toren 

cold cases
Locatie: Café de Zwaan 
Zie pagina 8

15 apriL 
museumweekend
Locatie: Museumboerderij
Zie pagina 2

matineeconcert door cantalux
Locatie: kasteel heeswijk 

theaterarrangement 
‘dell’ arte’
Locatie: kasteel heeswijk 

17 apriL 
Lezing: de binnendieze van 
‘s -hertogenbosch
Locatie: heemkundekring 
“de wojstap”
Zie pagina 10 

22 apriL 
muzikale ontmoeting 
harmonie en fanfare 
Locatie: Gymnasium Bernrode 

23 apriL 
oranje bridgedrive
Locatie: CC “servaes” 

27 apriL 
oranje party ‘de aftrap’
Locatie: Café Zaal jan van erp 

30 apriL 
stichting ranja: survival 
rondom het aadal
Locatie: heeswijk-dinther 

VORSTENBOSCH

17-24 apriL
Vraagbaak
Locatie:de stuik

5 apriL
inzameling oud papier
Locatie: Vorstenbosch

15 apriL
fanfare speelt musicals
Locatie: de stuik

Vogel en kleindieren ruilbeurs
Locatie: riethoeve


