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De ontmoetingsruimte van Zorg-centrum Laarstede werd versierd met prachtige harten en bloemen en straalde een romantische sfeer uit in de kleuren rood, wit en zil-ver. De bewoners lieten het gelaten over zich heenkomen, terwijl de vrijwilligers de ene na de andere ac-tiviteit in gang zetten. Een vakantielied werd gezongen, gedichten voorgedragen, er was een Heilige mis onder begeleiding van het Con Fuoco koor, een optre-den van het Afrika-Enga Koor, een echte liefdesmarkt met o.a. de ‘fo-toshop Smile’, liefdeswensen met Dr. Love, kennis quiz ‘Kwistutwel’, 

kaartenmakerij De Engel, en tal van andere liefdeskraampjes. Een an-dere middag werd er genoten van de prachtige film: Mama Mia, het kon niet op.
De vrijwilligers vonden het al net zo mooi als de inwoners, het en-thousiasme was hartverwarmend. Als afsluiting van de Liefdes Va-kantieweek in de Laarstede was ‘de bruiloft’ het klapstuk. De inwo-ners genoten van de ‘ceremonie’, de toast en het heerlijke diner dat volgde. De chefkok had met zijn team weer flink uitgepakt. Angela Kronenberg, activiteitenbegeleid-ster was heel blij dat de inwoners 

zo genoten hadden en bedankte de vrijwilligers voor het harde werk 
deze week. Tijd voor een welver-diende vakantie. 

MOOIBERNHEZEvakantiekrant

DE

knipbonnen
puzzels

korte verhalen
vakantieverhalen
kleurplaten
recepten

vakantietips
en nog veel meer...

Een krant met kleurplaten, puzzels, verhalen, vakantietips en niet te ver-

geten voordelen voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant. Voordelen in 

de zin van knipbonnen. Vele ondernemers zijn in de vakantie geopend 

en willen ook voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant iets extra’s doen.

Korting op artikelen, een geste bij aankoop van een artikel, een gratis 

dessert bij een hoofdgerecht en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Onderstaande bedrijven zullen een aanbieding/actie gaan plaatsen in 

VakantieKrant dus houd u uw brievenbus op 18 juli goed in de gaten.

Bent u ondernemer en wilt u in de
VAKANTIEKRANT Neem dan contact op via office@demooibernhezekrant 

of bel naar 0412-795170 of 06-22222955.

OnderMEER

DEMOOIBERNHEZE GAAT OOK MET VAKANTIE. 
Op 25 juli & 1 augustus wordt er geen DeMooiBernhezeKrant uitgegeven. 

Maar hiervoor in de plaats komt er op 18 juli een extra dikke vakantiekrant 

NISTELRODE – In zorgcentrum Laarstede zorgt de activiteitencommis-

sie, samen met een hele groep vrijwilligers, dat er ieder jaar een the-

maweek kan plaatsvinden. Een gezellige week voor de bewoners, maar 

ook de vrijwilligers lachen heel wat af. Dit jaar een liefdesvakantie-

week: waarvoor op vrijdagmiddag een huwelijksvoltrekking en ‘t lief-

desdiner voor een magnifieke afsluiting zorgden.

Themaweek zorgt voor liefdesprogramma

Loosbroek

Vorstenbosch

Spierings
Motorservice

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

Gaat u de uitdaging aan?
Vrijwilligers initiatief CC De Pas

Het wordt ongetwijfeld een boei-
end weekend op 24-25-26 augus-
tus. Wat er gaat gebeuren wil ons 
organisatieteam nog niet kwijt. 
Marja Schoenmakers en Sascha 
van Vliet zijn onverbiddelijk. Er 
worden geen details prijsgegeven. 
Wèl willen ze kwijt dat de teams 
uit maximaal 10 personen kan be-
staan met een minimum leeftijd 

van 18 jaar (enkele teamleden mo-
gen iets jonger zijn; vanaf 16 jaar). 
De teams krijgen op vrijdagavond 
19.00 uur te horen wat de op-
dracht wordt. Materialen moeten 
de teams zelf organiseren, indien 
nodig. 

HEEScH - Marja, Sascha, Jan, Astrid, Maurice, Bert vonden dat het 
tijd werd voor nóg wat meer activiteiten op De Misse. In augustus is 
iedereen immers weer van vakantie terug en boordevol energie. Tijd 
voor actie!

Marja en Sascha werden door de fotograaf Ad Ploegmakers van DeMooiBern-
hezeKrant uitgedaagd; en met succes 

De vriendenclub bestaat uit 7 jon-
geren uit Nisseroi en één uit Vor-
stenbosch, allen tussen de 19 en 
23 jaar. Ze gaan in 3 teams de 
run rijden. Het eerste team heet 
“Oostblok Express” en bestaat 
uit Mark Verwijst, Bram Lindhout 
en Patrick Koenen en zij gaan de 
tour aan met een Volvo 740 uit 
1992. Het tweede team bestaat uit 
Jarno van der Velden, Nick Smits 
en Jasper Raaijkmakers. Zij rijden 
in een Ford Sierra station uit 1992 

en noemen zich “De Mannen van 
Staal”. Geert Willems van Dijk en 
Theodoor Raaijmakers zijn het 3e 
team en gaan proberen de run te 
winnen in een Ford Sierra van 1992 
en heten “Nistelrode Highway Pa-
trol”.
Het doel van The carbage Run 
is niet de snelheid. creativiteit, 
handigheid en het ontbreken van 
gezond verstand op de juiste mo-
menten dat is waar je in deze rally 
mee scoort. Aan de hand van de 

verschillende opdrachten kunnen 
er punten verdiend worden. Daar-
naast wordt er ook een prijs uitge-
reikt aan het team met de meest 
originele en bespottelijkste auto. 
De prijzenpot: 1e prijs: € 1.500,-. 
2e prijs: € 1.000,-. 3e prijs: € 500,-. 
Originaliteitprijs: € 1.000,-. 

Doordat de auto’s al op leeftijd zijn 
zit het er dik in dat er regelmatig 
gesleuteld moet worden. De meest 
gangbare onderdelen voor vervan-
ging bij pech onderweg worden 
meegenomen en elk team is geluk-
kig in het bezit van een auto- of 
heftruckmonteur. Nu maar hopen 
dat het allemaal meevalt met pech 
onderweg.
Tussen Donzel & Menzel wil bij 
deze ook nog even de gelegenheid 
nemen om onderstaande spon-
sers te bedanken. Automaterialen 
Heesch, Marco Ketelaars, Bloemis-
terij Lindhout, Autoschadebedrijf 
van Oort en Kling Brandbeveiliging.

Nisseroise jongeren op toer
NiSTELRODE – De vriendenclub tussen Donzel & Menzel gaat deze zomer op toer. Ze gaan 
meedoen aan de carbagerun. Een groot avontuur door Europa van vijf dagen in een auto die 
niet meer dan € 500,- dagwaarde mag hebben. Het is niet alleen een spannende route die 
wordt gereden in een oud wrak maar een verslavende ervaring die je nooit meer vergeet. in 
vijf dagen doorkruisen ze Nederland, Duitsland, Polen, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Slove-
nië en Oostenrijk. Een rit van ruim 3.000 km door 8 verschillende landen. 

DeMooiBernhezeKrant en www.mooinisseroi.nl 
wensen jullie allemaal heel veel succes en laat ons even 
weten hoe het gegaan is...

PARELketting rondje heeswijk-dinther4x

Lees verder op pagina 3
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

Kunst & Cultuur

Goof komt uit een muzikaal ge-
zin en is ook al jarenlang lid van 
Fanfare Aurora uit Heesch. Zo zijn 
zowel zijn vader Sancho als broers 
Ries en Luuk lid van Fanfare Auro-
ra en speelt moeder Gonnie graag 
een deuntje mee bij dweilorkest 
de Blue Band. Na maandenlange 
voorbereiding was het praktijk-
gedeelte van het D-examen een 
spannende ervaring voor Goof: 
“Het hele D-examen leverde op 
het einde veel stress voor mij op, 
aangezien ik ook nog mijn eind-
examen van school had en dit 
moest combineren. Het concert 
zelf vond ik erg spannend; dat was 
ook wel goed aan mij te zien. Al 
met al vond ik het een leuke erva-

ring waar ik veel van heb geleerd 
op muzikaal gebied.”

Het eerste werk dat Goof voor zijn 
D-examen speelde, Gaillard Batta-
glia van Samuel Scheidt, was een 
kwartet waarin hij samen speelde 
met zijn vader en Adri van der He-
ijden (beiden op bariton) en Fred 
van Toor (net als Goof op bugel). 

De overige twee werken speelde 
hij onder begeleiding van het vol-
tallige fanfareorkest van Aurora. 
Het tweede werk, introduction & 
caprice for Flugelhorn, is een stuk 
gecomponeerd door Eric Swiggers, 
een goede bekende van Fanfare 
Aurora. Goof sloot zijn examen 
af met het bekende concerto de 
Aranjuez van de Spaanse compo-
nist Joaquin Rodrigo.

Na enig beraad keerde de jury te-
rug met de cijferlijst. Goof behaal-
de als gemiddelde cijfer een 7. Be-
stuur en leden van Fanfare Aurora 
zijn ontzettend trots op Goof en 
feliciteren hem van harte met het 
behaalde resultaat.

Goof Windmuller 
geslaagd voor D-examen
HEEScH - Goof Windmuller (19 jaar) uit Heesch is op bugel geslaagd 
voor zijn D-examen, het hoogst haalbare examen voor amateurmuzi-
kanten. Als slotonderdeel voor het D-examen speelde Goof op vrijdag 
15 juni jongstleden drie solowerken onder begeleiding van ‘zijn eigen’ 
Fanfare Aurora.

Traditioneel wordt het muziekjaar 
voor de zomervakantie afgesloten 
met een openluchtconcert, dit jaar 
voor de tweede keer met als titel 
‘a hot summernight’. Evenals vorig 
jaar waren de weersomstandighe-
den overeenkomstig. Dit keer na-
men, naast de slagwerkgroep, het 
fanfareorkest en de Pierebloazers 
ook een koor onder leiding van 
Henny van Houtum en de solisten 
Laura en Anne Ketelaars, Marleen 
van der Mee, Max van den Bergh 
en Martin van Gemert deel aan 
het concert. Het fanfareorkest ver-
sterkt met een combo, het koor 
en de solisten brachten een serie 
van musicalstukken ten gehore. 

Reacties vanuit het publiek waren 
zeer positief. “Waar een klein dorp 
groot in kan zijn”. Voor de muziek 
betekent dit concert het begin van 
het zomerreces. Na de vakantie 
worden de wekelijkse repetities 
weer opgestart. Ook voor volgend 
jaar staan weer een paar leuke 
concerten op het programma. 

Het concert werd mede mogelijk 
gemaakt door Show2All (geluid), 
dagwinkel Vorstenbosch, druk-
werkstuntprijzen.nl en café de 
Schaapskooi.

Meer over de Notenkrakers op 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Zomers avondconcert 
Vorstenbosch

VORSTENBOScH - Het prachtige weer en een interessant programma 
trokken op dinsdag 26 juni zeker 300 muziekliefhebbers naar het Mr. 
Loeffenplein, Muziekvereniging de Notenkrakers had het plein omge-
bouwd tot een openluchttheater voor ‘a hot summernight’.

Een hele lange vakantie voor Meester Ad
Een zonnig afscheid op De Beekgraaf

Zijn 40-jarig jubileum werd 9 
september 2011 gevierd met 
een sponsorloop waarvan de op-
brengst ging naar het goede doel; 
Stichting Actie calcutta ( SAc). 
Dit keer geen heel groot cadeau 

meer, maar wel een fantastische 
feestdag. Sinds 2005 staat hij voor 
de klas in Nistelrode. in die 7 jaar 
heeft hij aan de groepen 5 t/m 8 les 
gegeven. 40 jaar geleden startte hij 
bij de toenmalige Norbertusschool 

in Heeswijk-Dinther, welke later de 
naam Mozaïek kreeg. Tijdens de 
eeuwwisseling werd hij op verzoek 
gedetacheerd in Veghel op het Fi-
oretticollege om aardrijkskundeles 
te geven. Hierna kwam hij op de 
Beekgraaf terecht. Daar heeft hij 
zijn laatste schooljaar afgerond in 
het onderwijs bij Stichting Novum 
en dat vraagt om een prachtig af-
scheid. 

Een nieuw begin met veel vrije tijd
Glunderen, genieten en stralen van 
oor tot oor, dat deed meester Ad 
samen met zijn vrouw Maria, zijn 
zoons Maarten en Jeroen en één 
van zijn schoondochters isabel. Een 
heus concert kregen zij voorge-
schoteld, zelfs zijn eigen collega’s 
hadden een lied ingestudeerd…! 

Plezier hebben in wat je doet en 
scherp blijven
“Fijne jaren waren het zeker.” ver-
telt Ad. Bijna 41 mooie jaren zowel 
in het basis- als in het middelbaar 
onderwijs. Ook heeft hij cursussen 
en opleidingen gegeven. Niet al-
leen vóór de klas staan maar zelf 
deelnemen aan studies en oplei-
dingen heeft Ad gemaakt tot wat 
hij nu is en al die jaren als leraar is 
geweest, geeft hij zelf aan. 

Meester Ad ging in elke klas nog 
even naar binnen om afscheid te 
nemen en om iedereen een hele 
fijne zomervakantie te wensen. 
Daarbij trakteerde hij op een ijsje 
aan de kinderen. 
Maar in één klas stapte hij iets lan-
ger naar binnen. Groep 6a! Daar 
stond hij met juf Dieneke afgelo-
pen jaar voor de klas. Zij zijn  ‘het 
gouden team’ zoals ze dat zelf 
noemen. 

Met een druk sociaal leven en heel 
veel hobby’s staat Ad voor een 
nieuwe periode in zijn leven, waar 
hij heel veel zin in heeft.

NiSTELRODE - “Een man van prachtige volzinnen”, zo wordt meester 
Ad omschreven door één van zijn collega’s. In September 2011 heeft 
meester Ad al feest gehad: 40 jaar in het onderwijs! Nu, 29 juni 2012, 
weer een feestje, een afscheidsfeestje: Meester Ad gaat met pensioen!

Bestuur en leden 
AurorA ontzettend 
trots op Goof

Gewijzigde openings-
tijden bibliotheken

BERNHEZE - Tijdens de zomer-
vakantieperiode van 2 juli tot 
en met zaterdag 11 augustus 
zijn de openingstijden van de 
bibliotheek aangepast. 

De bibliotheken zijn in deze pe-
riode geopend: ‘s ochtends van 
10.00 – 12.30. Op maandag 
en vrijdag óók ’s avonds van 
18.00 tot 20.00 uur.  Bibliotheek 
Nistelrode is gesloten op don-
derdag.  Bibliotheken Heesch en 
Heeswijk-Dinther zijn gesloten 
op dinsdag. Op zaterdag is bi-
bliotheek Heesch geopend van 
10.00 – 13.00 uur.
De bibliotheken in Heeswijk-
Dinther en Nistelrode zijn op za-
terdag alleen geopend op 7 juli 
en 11 augustus. 
De gewijzigde openingstijden 
staat ook vermeld op de website: 
www.bibliotheekmaasland.nl
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C3 automaat 39.000 km  2005
Citroen C3 nw model  2010 
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Fiat Punto nw model  1999
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fiesta  1996 
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Atos spirit 60.000 km  2003 
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002

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

Motor Suzuki GSX 750r  2005 

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Brouwersstraat 19, 5473 HB Heeswijk Dinther, T. (0413) 29 41 24

Een greep uit voorraad 
Citroen c4 Berline  2006 € 6.750,-
Citroen Xara Break 2.0 hdi  2004 € 4.950,-
Fiat Panda  2004 € 3.950,-
Hyundai Tucson grijs metalic  2005 € 7.950,-
Mercedes 220 diesel groen met.  1998 € 3.650,-
Nissan Terano diesel  1998 € 2.950,-

Opel Agila  2004 € 3.950,-
Peugeot 307 hdi break 2007 € 7.600,-
Renault Megane 1.9 dci half leer etc 2004 € 4.900,-
Rover 2.5  2002 € 3.450,-
VW Golf Cabrio 1998 € 2.999,-
VW Fox 2007 € 3.950,-

Maarten wil ondernemers uitno-
digen om ook iemand in dienst te 
nemen in het kader van begeleid 
werken. Niet voor de subsidie, 
maar omdat integratie van men-
sen met een extra handvat zo be-
langrijk is en het voldoening geeft 
om een onzeker mens te zien 
groeien tot een mens met zelfver-
trouwen. Bovendien is het bijzon-
der goed voor de teamgeest bin-
nen het bedrijf. Door Jeffrey is de 
communicatie onderling opener 
geworden en worden de mede-
werkers aangesproken op hun so-
ciale gedrag. immers, Jeffrey kan 
heel veel zelfstandig, maar niet al-
les. Hij moet structuur hebben en 
één iemand die hem aanstuurt. 

Sabine is hierin zijn steun en toe-
verlaat. iedereen, zelfs Maarten 
plant de werkzaamheden via Sabi-
ne in. Sabine zorgt voor een over-
zichtelijke planning en duidelijke 

instructies. Daarmee gaat Jeffrey 
op stap.
En Jeffrey zelf? Die vindt het heel 
fijn werken bij het autobedrijf. 
Hij is de chauffeur en zorgt voor 
transport van auto’s, mensen en 
onderdelen. De certificaten die hij 
nodig had voor het werk, heeft hij 
gehaald onder werktijd en op kos-
ten van de WSW. Hij blijft voor-
lopig aan de Middelste Groes in 
Heesch werken. 
Waar zijn grenzen liggen weet hij 
meestal zelf en geeft dan aan dat 
hij even ‘iets anders’ moet. Vooral 
als hij soms veel binnen aan het 
werk is. Het is dan goed dat zijn 
collega’s een zintuig extra hebben 
ontwikkeld om de noodzaak van 
‘even iets anders’ tijdig te zien en 
krijgt Jeffrey voldoende ruimte om 
zijn overgevoelige zintuigen even 
tot rust te laten komen tijdens een 
ritje in de auto.

Naast Jeffrey heeft Auto- & Truck-
schadebedrijf Maasland ook nog 
mensen via iBN in dienst voor de 
schoonmaak en het wassen van 
auto’s. Daarnaast zijn er 4 leerlin-
gen die werkervaring binnen het 
bedrijf mogen opdoen. Een goede 
mix vindt Maarten, “Omdat de 
mensen die hier werken zien dat 
wij staan voor integratie en ac-
ceptatie van mensen die extra 
aandacht nodig hebben, wegens 
een handicap of onervarenheid, 
hebben zij ook meer vertrouwen. 
Bij een percentage mensen die ex-
tra aandacht nodig hebben van 
10-15% van de medewerkers, 
wegen de voordelen ruimschoots 
op tegen de nadelen. Zeker als je 
als werkgever niet bij een falen di-
rect denkt, ‘zie je nou wel’. Ook 
bij Jeffrey gaat het weleens fout. 

Vooral omdat hij na zoveel tijd al 
zo goed geïntegreerd is, wordt 
weleens vergeten dat hij andere 
grenzen heeft. Dan is de bege-
leiding vanuit iBN die regelmatig 
wijst naar het belang van het pro-
tocol om op terug te vallen heel 
goed.”

Anders en prima inzetbaar
Auto- & Truckschade Maasland heeft goede ervaringen

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

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

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

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

VERKOCHT

HEEScH - Jeffrey Vos werkt bijna twee jaar met plezier bij Auto- en 
Truckschade Maasland. Toch is Jeffrey anders dan de meeste mensen. 
Hij vindt het lastig om langdurig hetzelfde werk te doen of in een 
ruimte met andere mensen te zitten. Daarom wist hij nergens lang in 
dienst te blijven, totdat zijn begeleider bij de WSW – Tom van Hoof – 
hem bij Maarten Heerkens introduceerde.

En de opdracht zal zodanig zijn 
dat elk team de mogelijkheid
heeft om de kwaliteiten van de 
deelnemers naar boven te halen. 
Een uitdaging tot een prestatie op 
maat dus.
Uitwerking van de opdracht kan 
tot zondag 12.00 uur. Dit kan 
thuis of op De Misse, maar in elk 

geval moet één teamlid continue 
aanwezig zijn gedurende de uren 
dat er aan de opdracht op locatie 
gewerkt kan worden. Op zondag 
worden de resultaten van de op-
dracht aan het publiek en de jury 
gepresenteerd. 
Of u nu creativiteit of andere ta-
lenten inzet voor het uitvoeren van 

de opdracht, maakt niet uit. ieder-
een jong en oud kan meedoen en 
heeft evenveel kans op winnen. Er 
is een vakjuryprijs en een publieks-
prijs te winnen. Hoe meer publiek 
u meeneemt hoe meer kans op 
winnen dus. Deelname is € 25 per 
team. Ook daarvoor hoeft u het 
dus niet te laten. Aanmelden kan 

nog tot 20 augustus, maar wacht 
niet te lang! Er hebben zich al 9 
teams gemeld en het maximum 
ligt op 20 teams. Het belooft een 
gezellige boel te worden. Gelukkig 
heeft cc De Pas naast het orga-
niserende team nog meer actieve 
mensen. Zij zorgen dit weekend 
voor de drankjes en nog meer ge-

zelligheid. De komende tijd zult 
u de zwarte caravan hier en daar 
in Heesch zien staan met de kreet 
‘UiTGEDAAGD’. 
Voelt u zich uitgedaagd met de 
buurtvereniging, de sportclub of 
gewoon met vrienden en/of fa-
milie? Mail dan naar uitgedaagd@
gmail.com.

Vervolg van voorpagina

Gaat u de uitdaging aan?

Foto: Marcel van der Steen
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

HEEScH - RIGOM is al sinds 1972 
actief in het welzijn van senioren. 
De vrijwilligers van RIGOM zijn 
o.a. actief in Heesch, Nistelrode 
en Vorstenbosch. Zij helpen se-
nioren met klusjes in en om het 
huis, administratie, maaltijdser-
vice en boodschappendienst, te-
gen een redelijke vergoeding.

Om het jubileum van RiGOM een 
extra feestelijk tintje te geven be-
sloot men om de senioren waar-
voor de vrijwilligers zich inzetten 
op te zoeken. Hoe doe je dat be-
ter dan met bloemen. Dus werd 
besloten om de senioren aan het 
Wagnerplein in Heesch te verblij-
den met een team vrijwilligers die 

de tuintjes netjes maakten en op-
vrolijkten met bloemetjes. Dankzij 
de giften van Woningcorporatie 
Mooiland Maasland en Tuincen-
trum coppelmans waren de tuin-
tjes na korte tijd keurig verzorgd 
en voorzien van kleurrijke zomer-
plantjes. Ondertussen vermaakten 
de bewoners zich op het plein-
tje waar in een partytent koffie 
en thee werden geschonken met 
koek erbij. Er was geen gebrek 
aan gespreksstof en juist dat wilde 
RiGOM met deze actie bereiken; 
senioren die mogelijk eenzaam zijn 
met elkaar in contact brengen. 
Mede dankzij het mooie zomer-
weer was het heel gezellig op het 
plein.

Unieke viering 40-jarig bestaan RIGOM
Samen met de vrijwilligers van RIGOM de bloemetjes buiten zetten

Gezelligheid… daar horen koekjes bij!

Voorzitter van Stichting Zorg-
voorziening Vorstenbosch, Ben 
cornelissen opende de feestelijke 
bijeenkomst. De deelnemers, be-
geleiders en andere vrijwilligers 
die bij ‘De Korrel’ zijn betrokken, 
zaten aan een kopje koffie met ge-
bak. Wethouder Donkers: “Omdat 

de groep klein is en blijft, hebben 
we ook eerlijk en kritisch gekeken 
of het wel een levensvatbaar pro-
ject was. Maar het sociale aspect 
van dit project is van groot belang. 
Daar ligt mede de kracht van ‘De 
Korrel’.”
Rina Kersbergen is individueel be-

geleidster bij Bernezorg en hier als 
activiteitenbegeleider actief. “We 
handwerken zelden. De groep wil 
actief bezig zijn, dus daar luisteren 
en handelen we naar. Ze willen 
zowel fysiek als mentaal gezond 
blijven, dus zijn we met beweging 

en geheugentraining bezig. De 
krant is vaak de spil van discussies. 
Zo blijven deelnemers bij de dag 
van vandaag. ik heb 20 jaar met 
groepen als deze gewerkt en er is 
veel veranderd. Prioriteiten liggen 
op een heel ander niveau. Mensen 
zijn veel mondiger en zelfbewuster 
en dus geven ze ook aan wat ze 
willen. Zo wordt ik uitgedaagd om 
na te denken hoe ik hen moet prik-
kelen.”

Nelly van Boekel is er vanaf het 
begin bij: “Het kost mij fysiek veel 
inspanning. ik moet daarna de hele 
middag rusten. Maar dat heb ik er-
voor over. De contacten zijn voor 
mij heel belangrijk. Twee jaar ge-
leden ben ik door een val van de 
trap in een rolstoel terechtgeko-
men. Sinds vorig jaar heb ik een 
elektrische rolstoel en ben ik wat 
mobieler. Dus nu kan ik zelf naar 
‘De Korrel’ rijden. En dat doe ik, 
bijna elke week!” Jan Kanters sloot 
de bijeenkomst af door alle instan-
ties en vrijwilligers te bedanken 
voor hun betrokkenheid. Ook de 
deelnemers bedankte hij voor hun 
komst elke week: “in een jaar tijd 
zijn jullie 10 jaar jonger geworden. 
En dat is toch knap op deze leef-
tijd! Er zijn wat jongere mensen 
bijgekomen en dat zorgt voor een 
mooie balans. De inzet van eenie-
der maakt ‘De Korrel’ tot een ge-
weldig project. Dank jullie wel!” 

VORSTENBOScH - En daarom kreeg Dagopvang ‘De Korrel’ van wethouder Donkers donderdag jongstleden 
een gevulde koektrommel om het 1-jarig bestaan te vieren. “Een dagopvang in Vorstenbosch. Heel anders 
dan in verpleeghuizen en dat komt alleen omdat Stichting Zorgvoorziening Vorstenbosch, Bernezorg, Rigom, 
Het Zorgkantoor, wij als gemeente en vele vrijwilligers dit initiatief een bijzonder warm hart toedragen. Als 
gemeente hebben we het initiatief vorig jaar als pilot gesubsidieerd en na evaluaties met alle betrokkenen 
besloten om het nog een jaar door te laten draaien. Proficiat.”aldus Ad Donkers.

Tekst en fotografie Hieke Stek

ONTMOETING 2VOOR1
ELKE DINSDAG EN WOENSDAG

2E PERSOON GRATIS*

Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu

t.w.v.  € 18,95 cadeau

ONBEPERKT TAPAS ETEN
OP DONDERDAG T/M ZONDAG 

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

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

Naast onze gewone kaart kunt u nu ook

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

ACTIE

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904

Zaal ‘t Tramstation en/of  Zaal d’n Haon zijn zeer 
geschikt voor verschillende activiteiten tussen de 

10 en 350 personen.
* bruiloften, bedrijfsfeesten en recepties
* vergaderingen * koffietafels * lunches

* BBQ binnen (zaal d’n Haon)
* Snackmuur (zaal d’n Haon)

“in een jaar tijd 
zijn jullie 10 jaar 
jonGer Geworden”
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

Werkvakantie 
Zes weken schoolvakantie. Het klinkt enorm aantrekkelijk in je huidige 
werkende leven. Zes weken zonder verplichtingen, vroeg opstaan en 
eindelijk eens de kans je eigen tijd in te delen. Je zou zeggen dat het 
voor elk puberkind het ultieme gevoel van vrijheid zou geven.
Maar niets is minder waar. Tenminste als het net zo zou gaan als voor 
mij en veel leeftijdsgenoten als wij de Grote Zomervakantie tegemoet 
gingen. Weken van te voren maakte ik me daar namelijk al druk om. 
Wat ging ik toch in hemelsnaam in al die weken doen? Het liefste zou 
ik gewoon helemaal niks doen, maar in mijn omgeving was dat echt 
letterlijk vloeken in de kerk.

Ien Aardbei. Pittens Prei. De Witlofboer. Hulpje in de bouw. Ik had het 
allemaal al de revue horen passeren van ouders en vrienden, maar ik 
had nog steeds geen enkele zin om zo mijn vakantie te vullen. Ik hield 

me zelf voor dat ik toch echt vakantie verdiend had na zo’n slopend 
schooljaar vol tussenuren en halve dagen. 

Met flinke druk van het thuisfront belde ik toch maar de Witlofboer 
om te vragen of hij nog ruimte had voor een gemotiveerde werknemer 
die flink zijn handen uit de mouwen wilde steken in zijn vakantie. 
Voor maar liefst een knaak per uur was ik van harte welkom om zijn 
witlof met liefde te behandelen. 

Op maandag na mijn laatste schooldag meldde ik me bij de boer en 
ik kon meteen aan de slag. Ik werd ingedeeld bij de grote jongens die 
al flink met de knollen aan het sjouwen waren. Met hun gezichten 
besmeurd met modder keken ze me aan en ik kreeg meteen een zware 
krat in mijn handen gedrukt van de leider van het stel. ‘Heuj’, begroette 
hij me hartelijk en snoof zijn snottebel naar boven. ‘Knollen in de krat 
en vlug’. 

Mijn vakantie was gevuld. Blij dat mijn ouders waren.!

Column
de Bliekers

Dit was indrukwekkend voor de 
drie meiden en caitlyn opperde 
het idee om voedsel te gaan inza-
melen in hun eigen buurt om zo de 
voedselbank te voorzien van extra 
voedsel. 
Een van de moeders vond dat dit 
niet zomaar kon. Dus er werd eerst 
contact opgenomen met Ad van 

Veggel (woonachtig in Heesch en 
voorzitter van de Stichting Voed-
selbank voor Oss en omgeving) 
of het idee van de 3 enthousiaste 
meiden uitvoerbaar was. Ad was 
meteen onder de indruk en zei dat 
hij deze spontane actie super vond. 
Dus Mandy, caitlyn en Elze zijn 
met de goedkeuringsmail van Ad 

in hun eigen buurt rondgegaan en 
hebben maar liefst 3 supermarkt-
kratten vol met voedsel opgehaald. 
Elze vertelt “iedereen gaf minimaal 
één artikel voor de voedselbank en 
er was één persoon die geen voed-
sel in huis had in verband met de 
vakantie en deze heeft een kleine 
bijdrage gegeven en hier hebben 
we chips van gekocht”
Ad heeft de kratten met voedsel 
persoonlijk opgehaald in Nistel-
rode en afgelopen vrijdag zijn de 
producten uitgedeeld aan de klan-
ten van de voedselbank. Ad be-
naderde zelf de redactie van deze 
krant: “ik vind dit zo bijzonder dat 
deze meiden een pluim verdienen, 
kunnen jullie hier een artikel aan 
wijden?”
Afgelopen weekend was het bal-
letkamp voor caitlyn, Elze en 
Mandy en de voedselbank zat nog 
vers in hun hoofd, het brood wat 
dit weekend over is gebleven is in 
de diepvries gegaan en wordt af-
geleverd bij de voedselbank.

“Na de kerst gaan we weer“ zegt 
Mandy “want dan heeft iedereen 
veel voedsel over van de kerstpak-
ketten.” Deze jonge meiden besef-
fen gelukkig al goed dat niet ieder-
een gewoon elke dag voldoende 
eten heeft.

NiSTELRODE – Met deze uitspraak eindigde mijn interview met Mandy 
Kieboom (12 jaar), Elze van den Heuvel (10 jaar) en Caitlyn Jacobs (11 
jaar). Alle drie zitten ze in groep 7 van basisschool de Beekgraaf. Enkele 
weken geleden werd er op school een filmpje afgespeeld over de voed-
selbank. De voedselbanken hebben het zwaar op dit moment en krijgen 
te weinig voedsel en steeds meer klanten. 

Bon Fromage opent tweede
vestiging bij de Bakkers Lamers

Door de samenwerking kunnen er 
ook diverse combinaties worden 
gemaakt met speciale broodsoor-
ten van Lamers en kazen en an-
dere lekkernijen van Bon Fromage. 
Tijdens de openingweek is er een 
speciale aanbieding van 500 gram 
cum Laude Kaas en een pakje 
waldcorncrackers voor slechts 
€4,95. De acties zijn zowel in Oss 
als in Heesch geldig. 
De Bakkers Lamers en Bon Fro-
mage zullen gezamenlijk naar 

buiten treden met advertenties en 
leuke aanbiedingen. Verse belegde 
broodjes, borrelhapjes en ook leve-
ringen aan bedrijven zullen verder 
uitgebouwd worden in de regio 
Oss en Bernheze. 

in november 2011 ontving Bon 
Fromage het certificaat van Beste 
Foodspeciaalzaken van Nederland 
na een bezoek van een deskundige 
jury. Ook was op 11 november om 
11.11 uur de presentatie van het 

enige echte 3 Leliën Bier, het Hee-
sche biertje; exclusief verkrijgbaar 
bij Bon Fromage in Heesch. Het 
personeelsbestand van Bon Fro-
mage is, door het betrekken van 
een tweede vestiging, verdubbeld. 
in verband met de vakantieperiode 
is de officiële opening gepland in 
augustus maar voor de thuisblij-
vers zijn er in de openingsweek 
van juli al diverse mogelijkheden 
om kennis te maken met de pro-
ducten van Bon Fromage. 

Want als u niet met vakantie gaat 
en u wilt uzelf trakteren, bezoek 
dan de winkel in Heesch of in Oss, 
zodat u ook thuis kunt genieten 
van een heerlijk kaasplankje, stok-
broodje en flesje Rosé!

HEEScH - Op woensdag 5 juli opent de grootste Kaasspeciaalzaak uit 
Heesch en omstreken haar tweede vestiging bij de Bakkers Lamers in 
de Heihoek in Oss. Ook op deze locatie wordt een groot assortiment 
binnen-en buitenlandse kazen verkocht naast verse vleeswaren, tapas 
en versgebrande noten. Kwaliteit en klantgerichtheid staan zowel bij de 
Bakkers Lamers als bij Bon Fromage voorop.

Ilse Lamers en Ton Bens  Foto: Ad Ploegmakers

Kleine beetjes maken groot verschil
Meiden helpen de voedselbank

V.l.n.r.: Mandy, Elze en Caitlyn

Geldig vanaf 5 juli tot 12 juli!

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli.

Hollandse BLOEMKOOL € 1.00
per stuk

‘heuj, knollen in de krAt en vluG’
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B o uW t
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

NOODGEBOUWEN GEPLAATST BIJ BS DE BEEKGRAAF.

NiSTELRODE - De sloop van de Beekgraafschool gaat binnenkort 
van start. Dit betekende dat er nieuwe units moesten komen voor 
tijdelijke opvang van twee groepen. 
Voor de zomervakantie werd het eerste deel al leeg gehaald en de 
laatste schooldag werden de tafels en stoeltjes opgepakt en gingen 
ze in de rij naar de nieuwe klas. 

Opvolging zorgt voor ijzersterke groei
Van der Wielen Metaalbewerking: 11 augustus 2012 Open Dag

Het is duidelijk dat hier het werk 
als favoriete tijdsbesteding wordt 
gezien en als je iets graag doet, 
dan doen de uren er niet toe, lijkt 
hier van toepassing. 

Willie van der Wielen ging onge-
veer 15 jaar geleden samen met 
Marina de uitdaging aan. Aan huis, 
als zelfstandig ondernemers werk-
ten ze samen en hadden het goed. 
Het metaalbewerkingsbedrijf Van 
der Wielen Metaalbewerking is 
een serieuze zaak en waar Willie 
voor de productie zorgde, zorgde 
Marina dat de andere bijkomstige 
taken die bij een ondernemer ko-
men kijken verwerkt werden. De 
trouwe klanten bleven komen en 
dit kon zo nog jaren doorgaan.

Nieuw bedrijf met vertrouwde ser-
vice
Afgelopen jaren werd duidelijk dat 
hun zoon Johan interesse kreeg om 
als zelfstandig ondernemer aan het 
werk te gaan en zelfs voor opvol-
ging van het bedrijf wilde zorgen. 
Echter, hij gaf aan dat zijn ambities 
wel iets groter zijn dan wat zijn ou-
ders gewend waren. Na rijp beraad 

werden de voordelen van het aan 
huis werken op het Kantje afgewo-
gen tegen een bedrijf op het indus-
trieterrein. Dit viel positief uit en de 
knoop werd doorgehakt. 
Willie en Marina werken samen 
met Johan om het bedrijf zo te la-
ten groeien dat hun zoon nog ja-
ren vooruit kan. 
Aannemersbedrijf Van Driel uit 
Vorstenbosch bouwde het prach-
tige pand in Uden, dat op de groei 
gebouwd is. “We zijn echt super-
tevreden over de samenwerking 
met Van Driel, het is helemaal ge-
worden zoals we wilden.”
in Uden is het nu dagelijks te doen, 
regelmatig zelfs in ploegen. Dit 
hadden ze jaren geleden niet dur-
ven dromen, ze voelen zich hier 
helemaal thuis. Omdat het pand 
op de groei is gekocht is er nu nog 
plaats genoeg voor een mooi feest. 
En dat gaan ze dan ook doen, het 
openingsfeest is meteen een open 
dag. De vele genodigden hebben 
allemaal al een uitnodiging ge-
kregen. Op de Open Dag tussen 
12.00 uur en 17.00 uur zijn geïn-
teresseerden natuurlijk welkom om 
te komen kijken.

NiSTELRODE - Van der Wielen Metaalbewerking, Willie en Marina van der Wielen zijn samen met hun 
zoon Johan een nieuwe weg ingeslagen. 1-1-2012 zijn ze vanuit Nistelrode naar Uden verhuisd, naar de 
Mandenmakerstraat. Daar werken ze nu samen aan een toekomst voor de 2e generatie van het bedrijf. Een 
mooie opening in het prachtige pand in Uden, brengt me bij de enthousiaste ondernemers.
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Indrukwekkend moment voor Nelly de Lorijn
Even stilstaan bij, nu al succesvol, project ‘Sparrenweide’

Het gezelschap, waaronder fami-
lie, vrienden, aannemers, buurt-
bewoners, makelaars en niet te 
vergeten de toekomstige bewo-
ners, begaf zich na een kort sa-
menkomen bij Restaurant D’n 
Bonte Wever naar de bouwplaats. 
Hans de Visser, projectleider, heet-
te iedereen van harte welkom en 
gaf de aanwezigen uitleg over het 
ontstaan van de naam Sparren-
weide die verwijst naar de Spar-
winkel die eerder op deze plek 
stond. Dit tot op heden succesvol-
le project zal maar liefst 2800m2 
winkelruimte bieden en 17 appar-
tementen. Oplevering wordt ver-
wacht rond mei 2013.

Wethouder Hans van der Pas ver-
telde hierna dat de naam ‘Spar’ bij 
hem ook altijd positieve herinne-
ringen oproept. in de volksmond 
wordt hij Hans van Adrie van de 
Spar genoemd. Dit verwijst naar 
zijn opa en zijn vader die een Spar-
winkel in Heesch hadden. 

Uniek in deze tijd, 2 bouwbedrij-
ven; Peter Peters & MullerBouw, 
die naast elkaar op een locatie 
aan het bouwen zijn. Het Nesterlé 
gebouw en De Sparrenweide, de 
samenhang van de supermarkt die 
gaat komen in de Sparrenweide 
en het cc Nesterlé zullen moeten 

zorgen voor een goede leefbaar-
heid in de dorpskern van Nistel-
rode. Geen kern in Bernheze, ook 
al is het misschien toevallig, waar 
zoveel gebouwd wordt als in deze 
kern. 

Eerste steen Sparrenweide
De gedenksteen werd op het ge-
bouw ‘geplakt’ door Nelly de Lo-

rijn en Hans de Visser. Vooral een 
uniek moment voor de moeder 
van de ‘ondernemers Pur Sang’, 
zoals Hans van der Pas de twee 
broers Maarten en Bert de Lorijn 
noemde. Ze zegt trots te zijn op 
dit grote project wat hier geschie-
denis schrijft in Nistelrode. “Wie 
had dit gedacht?”, verzucht Nelly 
onder de indruk, “zo zie je maar 

dat je nooit weet wat het leven in 
petto heeft.” 
Hierna ging het gezelschap naar 
’t altijd gezellige restaurant terug.
Daar kon nog even teruggekeken 
worden op de ‘1e steenlegging’. 
De gedenksteen waar nog menig 
voorbijganger naar zal kijken met 
als herinnering dit unieke moment 
in juni 2012.

NiSTELRODE - “De eerste stenen zijn de afgelopen maanden al gelegd, 
ongeveer zo’n 35.000 stuks.”, begint Hans De Visser zijn verhaal. Toch 
wilden de gebroeders de Lorijn even een officieel moment stilstaan bij 
de succesvolle start van het bouwproject de Sparrenweide. 

Nelly de Lorijn en projectleider Hans de Visser

Enkele toekomstige bewoners van 
de appartementen kijken halsreikend 

uit naar hun nieuwe thuis

“Ondernemers 
          pur sang”

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

NOODGEBOUW BIJ BS EMMAUS IN HEESCH

Gezellig naborrelen bij Restaurant D’n Bonte Wever

Familie de Lorijn laat projectleider 
Hans de Visser aan het woord
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Zomaar een pluim voor
hardwerkend Bernheze
‘Vooral de day-after maakte grote indruk!’

Op zaterdag 6 oktober is het zo-
ver: tijdens het Bernhezer Busi-
ness Event maken ze bekend 
wie Ondernemer van het jaar en 
Jonge ondernemer van het jaar 
geworden is. U, als ondernemer, 
kunt hierin iets betekenen, door 
uw voorkeur bekend te maken. 
Gun het uw collega, want zoals 
Jan Maas onlangs nog te kennen 
gaf: ‘‘Vooral de day-after maakte 
grote indruk!’ De jury bestaat uit 
Ton Willemse, een winnaar van 
de eerdere ondernemersprijzen, 
Dr. Jan Boelhouwer waarnemend 
burgemeester Bernheze en een 
vertegenwoordiging van de Ka-
mer van Koophandel, onder on-
afhankelijk voorzitterschap Wim 
Tolboom. Om deze keuze zo 
breed mogelijk te kunnen bekij-
ken, heeft de jury zoveel moge-
lijk aanmeldingen nodig. Het zou 
mooi zijn als u tijdens de afslui-
tende werkzaamheden voor uw 

welverdiende vakantie even de 
tijd nam om uw keuze kenbaar te 
maken. 
Natuurlijk kijkt de jury zeer goed 
om zich heen. Ze willen echter 
niemand over het hoofd zien: 
Wie verdient volgens ú de titel 
Ondernemer van het jaar of 
Jonge ondernemer van het jaar? 
Wie heeft een bijzondere visie?
Wie weet zich met zijn of haar 
producten te onderscheiden?
Wie levert een belangrijke 
maatschappelijke bijdrage?
 
Uiterlijk 6 augustus
Kijk goed om u heen en laat de 
jury weten wie ze zeker niet over 
het hoofd mogen zien. U heeft 
tot en met 6 augustus om kandi-
daten aan te dragen. Aanmelden 
kan via de website www.bernhe-
zerbusinessevent.nl. Daar staan 
ook de criteria voor u op een rij.

LENYWalters
een Blik AChter de sCherMen vAn het Bernhezer Business event

BESTE MENSEN, Aan mij de eer, als coördinator van 
het Bernhezer Business Event, u de komende weken 
een blik achter de schermen te laten zien van de 
organisatie van het Bernhezer Business Event.

Start 
Toen begin van dit jaar, na vele vergaderingen met 
het bestuur en diverse partijen, werd besloten om een 
nieuwe weg in te slaan voor het ondernemersfeest van 
Bernheze, kwam er een organisatie op gang die nu op 
volle toeren draait. Het evenement moest een stevige 
basis krijgen, een fundament waarop de komende jaren 
verder uitgebouwd kon worden. Dat betekende dat 
de organisatie vanaf nul opgebouwd moest worden. 
Diverse partijen in Bernheze gingen aan de slag. Een 
nieuw logo, een nieuwe website, het adressenbestand, 
het sponsorbestand en nog veel meer zaken werden 
onder de loep genomen. Er werd druk overlegd, 
gemaild en vergaderd en langzaamaan ontstond er door 
die intensieve samenwerking iets moois, iets nieuws 
en creatiefs. Juice, FHB advertising en PetrAss hebben 
hun krachten gebundeld om een nieuwe website te 
ontwikkelen. Vele zuchten en rode koontjes 
gingen er aan vooraf maar het resultaat mag gezien 
worden. 
ik nodig u graag uit voor een kijkje op de website: 
www.bernhezerbusinessevent.nl

Tot de volgende keer
Leny Walters, Walters Total Event ■

BERNHEZE – ‘Ondernemer van het jaar gezocht!’, daarmee begon 
de brief voor de ondernemers van Bernheze, die afgelopen week 
door zo’n 1800 brievenbussen naar binnen viel. In deze brief werd 
vooral gevraagd: Wie heeft volgens u de titel verdiend van: ‘On-
dernemer van het jaar’ of ‘Jonge ondernemer van het jaar’. 

Juice BV
Geen onbekende voor het Bernhezer Business Event

UicE BV bedenkt en ont-
wikkelt web- en software 
oplossingen  voor  iedere 
onderneming. Van  een 
eenvoudige informatieve 

website, tot de meest complete 
webshop met duizenden pro-
ducten.  Deze web- en software 
ontwikkelaar probeert altijd de 
juiste  mix te vinden binnen  het 
eigen team van 14 medewerkers 
of daarbuiten door met vaste part-
ners te streven naar de ideale op-
lossing.  De meeste partners waar 
ze mee werken zijn lokaal en regio-

naal, maar het komt ook steeds va-
ker voor dat bedrijven uit de Rand-
stad het bedrijf van Eppo en Ferry  
weten te vinden. Om met kennis 
bij te blijven in deze snelgroeiende 
business mogen de medewerkers 
van Juice één dag in de maand 
besteden aan een project of tech-
niek waar ze meer van willen we-
ten zoals bijvoorbeeld de mobiele 
webapplicaties. Als de informatie 
zover compleet is wordt deze door 
middel van een presentatie natuur-
lijk gedeeld onder de collega’s. Dat 
Ferry en Eppo zelf ook up-to-date 

blijven blijkt wel uit het feit dat ze 
begin dit jaar nog naar een beurs 
in Las Vegas zijn geweest om hier 
de nieuwste snufjes en technieken 
van Microsoft te bekijken?
De nieuwe website van het BBE die 
gisteren online is gegaan heeft Jui-
ce BV ook ontwikkeld. Een mooie 
nieuwe en frisse website die met 
regelmaat geüpdate wordt. Ferry 
en Eppo zullen de ontwikkelingen 
van het BBE op de voet blijven vol-
gen en zijn zeer benieuwd welke 
bedrijven/ondernemers genomi-
neerd zullen worden.

NiSTELRODE –  Als eerste in de reeks interviews met betrekking tot het Bernhezer 
Business Event (BBE) bijt Juice BV de spits af. Met Juice BV bedoel ik natuurlijk 
Ferry van de Graaf en Eppo Loeffen die samen al 5 jaar het bedrijf runnen. 
Eppo geeft aan dat hij geen onbekende is met het BBE want in 2009 waren ze 
genomineerd voor jonge ondernemer.  Dat ze uiteindelijk niet gewonnen heb-
ben vinden ze niet erg, het was al een compliment dat ze genomineerd waren.

Juice BV
canadabaan 18

5388 RT Nistelrode
T: 0412-611453

E: info@itsallinthemix.nl

‘jonge 
ondernemers 
steunen 
BBE’

‘iets moois
iets nieuws
en creatiefs’agenDa.

Bernhezer Business Event
AANMELDEN 
‘ONDERNEMER 
VAN HET JAAR’
www.bernhezerbusinessevent.nl

6 AUGUSTUS 2012

Sluiting aanmelden van 
‘Ondernemer van het jaar’

HALF AUGUSTUS

Start kaartverkoop

Deze pagina wordt gesponsord door:
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online
mooi & online

24 uur 7 dagen 52 weken

organiseer je vakantiebbq bij onsorganiseer je vakantiebbq bij ons

barbecue
Actie geldt bij levering

 tussen 16-07 

en 03-08

De bouwvak staat weer voor de deur, dat betekent 
dat er zorgeloze weken in het verschiet liggen. Uw to-
tale BBQ-feest kan bij ons met gemak geregeld worden.   
Vul bij bestelling de advertentiecode in op de website en ont-
vang maar liefst 5% van het factuurbedrag bij levering retour!

Advertentiecode: Bouw2012

tapas

Via de mooi Bernheze krant willen wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computer branche. 

de vakantietijd iS een MOOie 
PeriOde OM de PC OF nOteBOOk 
een OnderHOUdSBeUrt te Laten 
Geven

Een onderhoudsbeurt voor computer apparatuur is zeker de 
moeite waard.
Het is apparatuur waar elke dag gebruik van gemaakt wordt en 
slecht functioneren van apparatuur is ergernis nummer één.

Het is sterk aan te bevelen om minimaal 1x per jaar onderhoud 
te laten plegen door een deskundig bedrijf op zowel hard– als 
software om langer met plezier gebruik te kunnen maken van uw 
pc of notebook.

De software wordt dan gecontroleerd op virussen, spyware 
en adware. Update van veiligheidsaanpassingen van het 
besturingsprogramma en aanpassingen van eventuele oudere 
drivers en programma’s. 

Elektronische apparaten vormen een bron van bacteriën en stof, 
een toetsenbord verzamelt gemiddeld twee gram rommel per 
maand, zoals stof, haren, kruimels en e.d.. 
Storingen, als gevolg van stof en vervuiling, maar ook 
onhygiënische werksituaties zijn het resultaat. 

Meerdere onderdelen kunnen erg heet worden. Om deze hitte af 
te voeren wordt er lucht over de inwendige componenten van het 
systeem geblazen.
Deze lucht wordt aangezogen door verschillende 
koelventilatoren, zodat de pc of notebook het effect krijgt van 
een stofzuiger. Dit stof kan letterlijk de koelribben verstoppen 
zodat deze te heet worden, en daardoor minder goed presteren 
en mogelijk defect raken.

Harddisks moeten gecontroleerd worden op slechte sectoren en 
geheugen op stabiliteit. 

Vermijd plaatsen met hoge luchtvochtigheid, zeer hoge of juist 
lage temperaturen, trillingen, direct zonlicht en een stoffige 
omgeving. Een notebook meenemen op vakantie is oké maar 
vervolgens ook nog meenemen naar het strand is geen aanrader.

De levensduur van een pc of notebook is sterk afhankelijk van 
het gebruik. Onderhoud kan ervoor zorgen dat men langer 
plezier heeft van een goed werkende pc of notebook. 

U tikt de advertentiecode 
Bouw2012 in op de website bij 
uw online bestelling op www.
BBQenzo.nl en de korting wordt 
bij levering met u verrekend. Op 
het moment dat de bestelling ge-
leverd wordt, krijgt u maar liefst 
5% korting op het factuurbedrag. 

Een mooie korting tijdens een 
mooie, zorgeloze periode.

De afgelopen maanden heeft 
BBQenzo.nl het al erg druk gehad 
met het leveren van barbecues, 
tapasarrangementen en drankbe-
stellingen aan huis. Wanneer het 

zonnig is, merk je duidelijk dat veel 
mensen zin krijgen om te barbe-
cueën: het aantal barbecuebestel-
lingen stijgt dan overtuigend. Als 
de donkere wolken hun intrede 
doen, dan merken wij dat de tapa-
sarrangementen weer zeer popu-
lair zijn. Voor ieder moment, een 
passend arrangement: dat kunnen 
wij bieden. Uiteraard leveren wij 
alles op ieder gewenst moment, 
doen we de afwas voor u en ne-

men we alle spullen weer retour. 
Dat maakt het concept zorgeloos 
en tevens een bewezen succes. 

Als u nu dus een bestelling bij 
BBQenzo.nl plaatst, voor een le-
vering in de bouwvakperiode met 
advertentiecode Bouw2012, krijgt 
u 5% van het factuurbedrag re-
tour van onze chauffeur bij leve-
ring. Een cadeautje van BBQenzo.
nl, voor u in de zomer.

5% Korting op alle bestellingen in de 
bouwvakperiode

Column
Mooi & online

NiSTELRODE - BBQenzo.nl geeft 5% korting op alle bestellingen die 
(tijdens de bouwvakperiode van 16 juli t/m 3 augustus 2012) geleverd 
worden bij de mensen thuis.

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

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het Erf

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

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

• 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.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

vakantietijd

De vakantie breekt aan. En dat 
wordt door vrijwel iedereen als een 
hoogtepunt van het jaar beschouwd. 
Als burgemeester en verantwoordelijke 
voor de openbare orde en veiligheid in 
de gemeente kan ik u verzekeren dat 
ook inbrekers de vakantietijd als toptijd 
beleven. Want die hoeven maar naar het 

stapeltje post op de deurmat te kijken om te weten te komen dat hij 
geheel ongestoord zijn gang kan gaan. Vooral de inwoners van Heesch 
worden de afgelopen tijd met grote regelmaat lastig gevallen door 
het falderappes van de straat. Voor wie dit woord niet kent is het een 
mooie aanleiding om de betekenis op te zoeken in het woordenboek, 
al was het maar omdat het woord ‘falderappes’ een met uitsterven 
bedreigd Nederlands woord is. 
Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt, merk uw 
waardevolle spullen met dna-spray die overal verkrijgbaar is en zorg 
dat uw ongewenste bezoeker ook weet dat uw spullen gemerkt zijn. 
Overigens zou ik niet graag alle mensen de kost geven die op vakantie 
gaan en gewoon vergeten om ramen en deuren (ook van bergingen en 
garages) goed op slot te doen. 
Vraag de thuisblijvers in uw buurt extra op te letten en niet te 
aarzelen 112 te bellen bij de minste of geringste twijfel over een 
verdacht persoon of een verdachte auto. Met de politie is afgesproken 
dat die bij dat soort meldingen weinig tijd verloren laten gaan. 
En tenslotte: rust lekker uit, geniet van een heerlijke vakantie, laat uw 
vakantie beginnen op het moment dat u de voordeur achter u dicht 
trekt, en kom behouden en gezond weer terug!

Column

jan boelhouwer

Foto: Wim Roefs

Kortmaar
KraChtig Onderwijshuisvesting

We hebben net voor de vakantieperiode twee nieuwbouwprojecten goedgekeurd als gemeenteraad. De Emmaus in Heesch en de Beekgraaf in 
Nistelrode. Twee scholen die in de vorige raadsperiode al door het CDA op de agenda waren gezet. Twee scholen die hard aan vernieuwing toe 
waren. Twee scholen die begin volgend jaar helemaal klaar zijn!

Onderwijshuisvesting is in onze ogen altijd heel belangrijk geweest. Maar de leerlingenaantallen lopen terug en de onderwijsconcepten veranderen. 
Hoe gaan we hier mee om als Bernheze? In september gaan we als gemeenteraad op verzoek van het CDA verder met een fundamentele discussie 
over onderwijshuisvesting in de toekomst. Nu alle basisscholen in Bernheze hun huisvesting op orde hebben, lijkt ons dat een must. 
Met die discussie als basis kunnen we dan ons nieuwe Integrale Huisvestings Plan (IHP) vorm geven. Het IHP dient al jaren als basis voor goede 
onderwijshuisvesting en dus de basis voor goed onderwijs!

Margriet Beeftink, Mart Smits 
en Ruud van der Linde, 
CDA-Bernheze, Actief en 
Betrokken in héél Bernheze. 
www.cdabernheze.nl

Rood licht
De fusie tussen Maasdonk en 
Bernheze is afgeblazen. Beide ge-
meenteraden wilden in meerder-
heid niet verder met elkaar. Maas-
donk wachtte met het besluit tot 
Bernheze het licht op rood zette. 
Dit terwijl de beslissing al genomen 
was. ieder mag het zijne denken 
omtrent die handelswijze. Nooit 

zal de SP op een dergelijke manier 
optreden. Meteen duidelijkheid, 
dat is de insteek van de SP. Meteen 
in 2009 heeft de SP duidelijk ge-
maakt: “Als 1 + 1 geen 3 is, gaat 
het niet door wat de SP betreft”. 

Daarnaast heeft de SP steeds het 
draagvlak onder de bevolking als 
essentieel beschouwd. De enquête 

was onverbiddelijk: 64% tegen! 
Het licht stond definitief op rood. 
Maar de trein reed al zo lang. Vaak 
blijkt dat dan een reden om toch 
maar door te gaan. Niet in Bern-
heze. Een meerderheid in de ge-
meenteraad koos ervoor de trein 
te stoppen. Een moedig besluit, 
dat niet licht genomen wordt.

SP: Een rijdende trein die stopte

BERNHEZE - De fusie tussen Bernheze en Maasdonk gaat niet door. Een trein, 
die al ruim 3 jaar reed, is stopgezet. Ongekend in de geschiedenis. Ruim 64% 
van de inwoners van Bernheze wilde niet verder met Maasdonk. De enquête was 
onverbiddelijk. Voor de SP viel hiermee ook de tweede pijler onder de fusie uit. 
Geen draagvlak. Daarvoor bleek 1 + 1 al geen 3 te zijn. De herindelingskrant van 
de SP (oplage 10.000 stuks) toonde dat al overduidelijk aan. De financiële crisis 
vraagt nu onze aandacht.

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP

Heeswijk-Dinther 
in de ban van Parels

Zo ook camping de Wildhorst 
waar Wethouder Donkers de af-
trap nam. Hij fietste door het park 
en beklom de Kluskesberg. Daar 
hing hij de vlag van de Gemeente 
Bernheze zette neer en mocht hier-

na een parel in ontvangst nemen. 
Fietsers of wandelaars kregen bij 
elke parel die zij bezochten een 
parel, zodat zij aan het einde van 
de dag een eigen parelketting mee 
naar huis namen.

HEESWiJK-DiNTHER – Afgelopen zondag was wederom een prachtige 
fiets- of wandeltocht van 35 kilometer langs de prachtige parels van 
Heeswijk-Dinther uitgezet door TRV-Bernheze. Parels zoals de kerken, 
de abdij, de museumboerderij, Camping de Wildhorst en de Kildonkse 
Molen waren geopend deze dag en vele hadden nog extra activiteiten 
ingepland.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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Nagerecht keuze uit:
“Pêche Melba”

“Dame blanche” 
 “Aardbeien met vanille-ijs en slagroom”

Brasserie ’t oude Raadhuis, 
’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | www.ouderaadhuisheesch.nl

info@ouderaadhuisheesch.nl | www.facebook.com/ouderaadhuis

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood, kruidenboter en 
tapenade. Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise. 

***
Naast het 3-gangen keuzemenu kunt u ook gebruik maken van onze à la carte kaart.

Voor meer informatie zie www.ouderaadhuisheesch.nl

Voorgerecht keuze uit:
“Tomatensoep”
 “Kippensoep”

 “Courgettesoep”
“Garnalen Cocktail” 

 “Boerensalade” 

Hoofdgerecht keuze uit:
“Spare-ribs”

 “Mexicaans gemarineerde kipspies”
“Gebakken zalmfi let”

“Vegetarische groenteschotel”

3-gangen keuzemenu Juli

Voorgerecht keuze uit:

3-gangen keuzemenu Juli

€ 23,50

informatie voor de kernen

Column Ad
De politieke column gaat met reces. Ad wenst u een zorgeloze vakantie en zal u graag na de zomerstop weer 
aan het denken zetten door zijn opmerkelijke zienswijze op de politieke wereld van Bernheze die hij met u 
deelt. Met groet van Ad.

Het doet ons goed om te horen dat 
de inwoners tevreden zijn over de 
voorzieningen zoals scholen, win-
kels en faciliteiten voor sportbeoe-
fening. Wij zijn trots op wat we als 
gemeente hierin hebben kunnen 
bereiken in de afgelopen jaren. 
Nu Bernheze-Maasdonk geen toe-
komst meer heeft zullen we ons 
wederom focussen op Bernheze. 
Niet zo lang geleden is de toe-
komstvisie Bernheze 2020 opge-
steld. Wij waren hierin zeer actief 

met bijeenkomsten voor jongeren. 
Met deze visie willen we verder 
werken om tot een echte groene 
plattelandsgemeente te komen. 
We moeten ons blijven profileren 
in de regio en zoeken naar sa-
menwerkingen om de taken van 
de Rijksoverheid op te vangen. 
Binnen de grenzen van Bernheze 
zullen we aandacht moeten schen-
ken aan het openbaar vervoer, de 
gezondheidszorg en speelruimte 
voor onze kinderen. Het moge dui-

delijk zijn dat onze inwoners let-
terlijk moeten kunnen zien wat er 
met hun belastingcenten gedaan 
wordt. Wij als Bernheze Solidair 
zijn duidelijk en eerlijk. U mag van 
ons verwachten dat wij voor het 
belang van de inwoners van Bern-
heze opkomen. 

Heeft u ideeën over uw leefomge-
ving, deel die dan met ons via de 
mail, twitter (#BSolidair-leefomge-
ving) of facebook.

Bernheze Solidair:
Wij gaan door met Bernheze!

BERNHEZE - Naast de duidelijke mening van onze inwoners over een samenvoe-
ging ja of nee, heeft de enquête ook andere bijzondere gegevens opgeleverd. 
Wij als Bernheze Solidair zien graag dat onze inwoners niet 80 maar 100% 
tevreden zijn.

Johan van Kessel

Weet de meerderheid van de in-
woners waar we nu ‘nee’ tegen 
hebben gezegd en wat daar de 
gevolgen van zijn? Feit is dat er 
vanuit Den Haag grote druk ligt 
om het aantal gemeenten terug 
te dringen. Zowel Maasdonk als 
Bernheze behoren tot dit soort 
gemeenten. Bernheze is toch een 
‘gezonde gemeente’? Door de co-
alitiepartijen is juist op dit gevoel 
ingespeeld. Wethouder Wijdeven 
liet zich ten onrechte uit over een 
vermeend faillissement van de ge-
meente Maasdonk en de SP deed 
een duit in het zakje door huis-

aan-huis een onzinnig pamflet te 
verspreiden over de nadelen van 
de fusie. 
Het hulpbehoevende Maasdonk 
wordt – nota bene door de socialis-
tische partijen van onze gemeente 
– in de steek gelaten! 

Bernheze blijft voorlopig dus nog 
Bernheze, maar hoelang nog? 
Omringd door Den Bosch, Oss en 
Uden/Veghel lijkt het slechts een 
kwestie van tijd voordat Bernheze 
onderdeel gaat uitmaken van één 
of wellicht zelfs meerdere van de 
grotere buurgemeenten. Heeswijk-

Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek, 
Nistelrode en Heesch zullen dan 
niets meer zijn dan dorpjeskernen 
aan de rand van de grotere stad. 
Dat lot had ons bespaard kunnen 
blijven als we Maasdonk hadden 
verwelkomd. 

Algemeen Belang Bernheze (ABB) 
betreurt het dat er nooit echt 
sprake is geweest van fusiebespre-
kingen, omdat angst onder onze 
huidige coalitie regeert. Wij blijven 
strijden voor een sterke positie van 
onze dorpskernen, in welke ge-
meente dan ook!

ABB
Het einde van Bernheze…

BERNHEZE - Bernheze gaat definitief niet fuseren met Maasdonk. De coalitie-
partijen SP, Nistelrode Solidair en Progressief Bernheze hebben OPG kunnen 
overtuigen tegen de fusie te stemmen.

Mirko Griens

Nieuwe kansen
Het vorige Bestemmingsplan Bui-
tengebied was vooral gericht op de 
veehouderij. Het nieuwe bestem-
mingsplan biedt volop mogelijkhe-
den voor verbreding van de land-
bouw, recreatie, wonen, natuur 
en andere bedrijvigheid. Steeds 
meer boerderijen komen vrij voor 
nieuwe ontwikkelingen omdat de 
veehouderij zich op minder locaties 
concentreert. 

Groeimogelijkheden voor groot-
schalige varkens- en kippenbe-
drijven is alleen mogelijk op ruime 

afstand van de dorpen en de bur-
gerwoningen in het buitengebied.

Geuroverlast beperken
in het onderzoek van de GGD (Ge-
meentelijke Gezondheidsdienst) 
komt naar voren dat in grote delen 
van Bernheze geuroverlast uit de 
veehouderij voorkomt. Om deze 
overlast terug te dringen gaat de 
gemeente de geurverordening 
aanpassen. Door de normen aan te 
scherpen zijn betere luchtwassers 
nodig op de grote veebedrijven en 
moeten ook de oude stallen wor-
den aangepast.

Belangen afweging
Ondernemers en burgers met 
nieuwe ideeën kunnen het beste 
in een vroegtijdig stadium contact 
opnemen met de gemeente om 
deze ideeën te bespreken. Vele 
belangen spelen in het buitenge-
bied. De grote diversiteit maakt 
ons buitengebied aantrekkelijk en 
afwisselend. Een fraai Bernhezer 
landschap om in te wonen, werken 
en te leven is in het belang van ons 
allemaal.

Reacties kunt u sturen naar 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze:
Volksgezondheid voorop

BERNHEZE - Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is door de gemeen-
teraad vastgesteld. De inzet van de coalitie van OPG, SP, Bernheze Solidair en 
Progressief Bernheze: een gezonde woon-, leef- en werkomgeving, is een stap 
dichterbij. De gemeente geeft met dit nieuwe plan sturing aan de ontwikkelin-
gen in de veehouderij. Volksgezondheid speelt hierbij een grote rol.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Ideeën in actie
Bij Rabobank Bernheze Maasland 
staan de belangen van leden en 
klanten voorop, niet de winst. Ra-
bobank gebruikt die winst om zich 
in te zetten voor het gebied waar 
zij actief is.

Met het coöperatief Dividend kan 
een goed idee omgezet worden 
in actie. in 2012 stelt Rabobank 
Bernheze Maasland hiervoor we-
derom een deel van haar winst 
ter beschikking. Hiermee worden 
projecten ondersteund die duur-
zame en structurele verbeteringen 
in de directe omgeving tot gevolg 
hebben. Jaarlijks steunt Rabobank 
Bernheze Maasland zo vele vereni-
gingen en stichtingen die actief zijn 
in haar werkgebied.

Uit alle inzendingen wordt door de 
ledenraad van de bank een selectie 

gemaakt in de volgende catego-
rieën:
- Wijk & Gemeente 
- cultuur & Natuur 
- Jongeren & Educatie 
- Zorg & Senioren

Leden beslissen mee
De leden van Rabobank Bernheze 
Maasland beslissen vervolgens 
zelf welke van de geselecteerde 
projecten een financiële bijdrage 
ontvangen. Bij het maken van zo’n 
selectie wordt gelet op een even-
wichtige spreiding in de regio, een 
goede verdeling van doelgroepen 
en categorieën en een goede ver-
houding van de gevraagde bijdra-
gen. De bekendmaking van de 
winnaars van een uitkering uit het 
fonds gebeurt tijdens een einde-
jaarsbijeenkomst in december.

Een aanvraag indienen
Een aanvraag indienen kan tot 1 
oktober 2012 via de website van 
Rabobank Bernheze Maasland: 
www.rabobank.nl/bernhezemaas-
land. Aanvragen die vorig jaar niet 
genomineerd zijn kunnen op ver-
zoek opnieuw in behandeling wor-
den genomen.

Oproep aan verenigingen 
en stichtingen
Zet ideeën om in actie en dien nu een aanvraag in 
voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend!

BERNHEZE – Alle verenigingen en stichtingen in de gemeenten Bern-
heze, Maasdonk of in de voormalige gemeente Lith hebben nu de kans 
om hun ideeën om te zetten in actie: met ingang van deze week kunnen 
zij tot 1 oktober 2012 een aanvraag voor goede ideeën en verbindende, 
innovatieve projecten indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend 
via www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

Winnaars Coöperatief Dividend 2011
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SUDOKU

Luchtpost
gERoLstEiN

Wij, Rien Romme (28) en 
Anke van Dijk (23) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

Kalfjes!

Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat ik samen met mijn vriend 
Rien Romme emigreerde naar West-Duitsland. Daar hebben we 
een melkveebedrijf opgestart. Wat is de tijd voorbij gevlogen, 
dat kan ook niet anders met zoveel werk om je heen. Ook de 
afgelopen weken hebben we niet stil gezeten.

Er hebben de laatste tijd veel koeien gekalfd, met als resultaat 
60 kalfjes. Van die 60 kalfjes waren er 45 vaarskalfjes 
(vrouwelijk) en 15 stiertjes. Het staat dus inmiddels aardig vol 
met al die kleine rakkers. Gelukkig zijn ze allemaal gezond. 
Het insemineren van de koeien gebeurt door Rien zelf, dit is 
een erg secuur werkje. Het is belangrijk dat je de koeien op 
het juiste moment insemineert, als je te vroeg of te laat in de 
cyclus insemineert wordt de koe niet dragend. Rien insemineert 
ook met Syrix, dit wil zeggen dat je 95% kans hebt op een 
vaarskalfje. Omdat wij in de toekomst meer koeien willen 
gaan melken, is het van belang dat je veel vaarskalfjes krijgt. 
De stiertjes worden als ze twee weken oud zijn verkocht, de 
vaarskalfjes houden we zelf. Deze groeien bij ons op en als ze 
hun eerste kalfje hebben gekregen worden ze gemolken.

Het weer begint langzaam aan wat beter te worden, we 
hebben erg veel regen gehad en dat was in het voorjaar niet 
gemakkelijk. Het heeft lang geduurd voordat we de maïs 
konden zaaien, en ook om het gras te maaien was het weer 
slecht.
Inmiddels hebben we de tweede snee in de kuil zitten, dus kan 
het gras weer volop groeien voor de derde keer maaien.

De zomervakanties zijn hier al begonnen, het duurt niet 
lang meer of ook in Nederland breekt hij aan. Voor onze 
vakantieappartementen is dit goed, de vraag naar de 
appartementen wordt steeds groter, wat ons natuurlijk erg veel 
plezier geeft. We zijn inmiddels voorzien van Nederlandse 
televisie, dus de vakantiegasten hoeven vanuit Nederland niets 
meer te missen!

Wij wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe, 
heeft u interesse in een vakantie in de Eifel, kijk dan op 
www.eifel-vakantie.nl

Tot over 2 maanden!
Groetjes Anke van Dijk

Creatief, ideeën en wat tijd over?
Stichting Jeugdbelangen is dan op zoek naar jou

Er is een dagelijks bestuur bestaan-
de uit voorzitter Joost van de Rakt, 
secretaris Mona van der cammen 
en sinds kort is Jeroen Seip de pen-
ningmeester. Daarnaast is er een 
algemeen bestuur, waarin uit elke 
activiteit een afgevaardigde zit. 
Dit algemeen bestuur komt onge-
veer 4 keer per jaar bij elkaar en 
dan worden alle zaken besproken 
die spelen. Elke activiteit heeft zijn 
eigen commissie en is in het bezit 
van een goed draaiboek. Som-
mige activiteiten kosten meer tijd 
(Kindervakantieweek) en sommige 
minder (Poppendokter). 

Niet alleen extra handjes, ook 
nieuwe creatieve ideeën zijn wel-
kom bij de stichting. Dus hebt u 
enkele dagen in het jaar over en 

wilt u Stg. Jeugdbelangen meehel-
pen bij één van de activiteiten in de 
commissie, dan bent u meer dan 
welkom. Een stichting staat of valt 
uiteindelijk toch met vrijwilligers. 
Aankomende augustus gaat Stg. 
Jeugdbelangen wederom de kin-
dervakantieweek organiseren en 
hiervoor zijn gelukkig dit jaar maar 
ook de afgelopen jaren voldoende 
vrijwilligers en jongeren die zich 
beschikbaar hebben gesteld om 
mee te helpen. Jongeren zijn ook 
in de mogelijkheid om bij Stg. 
Jeugdbelangen hun Maatschappe-
lijke Stage uit te voeren als vrijwil-
liger bij één van de activiteiten.

De commissie Sinterklaas heeft op 
dit moment een onderbezetting en 
Stg. Jeugdbelangen is voor deze 
commissie het meest dringend op 
zoek naar vrijwilligers. Deze com-
missie start haar activiteit na de 
zomervakantie (september) en het 
zou heel fijn zijn als we vrijwilligers 
konden vinden die zich hier en-
thousiast op willen ‘storten’. 

Voor informatie of aanmelding 
kunt u per mail contact opnemen 
met de secretaris Mona van der 
cammen via cammenh@hetnet.nl 
of 0412-613404.

NiSTELRODE – Dit jaar bestaat Stichting Jeugdbelangen 45 jaar. Een organisatie opgericht in 1967 die zich 
wilde richten op de vrije tijdsbesteding van de jongeren uit Nistelrode. Nu 45 jaar later organiseert de Stich-
ting nog steeds jaarlijks een 6-tal succesvolle activiteiten. Koninginnendag, de wandel-3-daagse, de kinder-
vakantieweek, de Poppendokter, Sinterklaas en de kerstboomverbranding. 

HEESWiJK-DiNTHER - Jonas ter 
Horst uit Berlicum heeft een prijs 
gewonnen in de landelijke kleur-
wedstrijd van Toys2Play. Ter ere 
van het 10-jarige bestaan heeft 
Toys2Play een landelijke kleur-
wedstrijd uitgeschreven.

Er waren heel veel ingekleurde te-
keningen, bouwsels en maquettes 
ingestuurd waarvan sommige als 
echte kunstwerken mogen worden 
beschouwd. De inzenders hadden 
het de jury behoorlijk moeilijk ge-
maakt door het hoge creatieve ni-
veau. Er waren zoveel mooie pro-
jecten dat de organisatie besloten 
heeft extra prijzen toe te kennen. 

En een van de extra prijzen werd 
toegekend aan Jonas ter Horst voor 
zijn feestelijke creatie. 

Jonas ter Horst wint prijs in kleurwedstrijd

Op maandag 25 juni 2012 werd door Maria van Vreede van Marskramer 
Heeswijk-Dinther de prijs aan Jonas ter Horst uitgereikt.

Unieke concerten in de Kersouwe
HEESWiJK-DiNTHER - De komen-
de weekenden kan iedereen van 
muziek genieten in de Kersouwe. 

Pink Floyd Tribute
Dit is dus precies wat de Pink Floyd 
fan zoekt. Die unieke klank, de 
sound van weleer dat vind je bij 
Pink Floyd Sound terug. De ade-
mende solo’s, zwierige orgeltonen 
en psychedelische effecten: het zit 
er allemaal in. Zoals Pink Floyd hun 
tijd ver vooruit was met lichteffec-
ten, zo kan men bij deze tour reke-
nen op een multimedia show welke 
de echte fan niet wil missen.

Herman Brood en Bertus Borgers
in ‘ik hou van Herman’ vertelt 

muzikant Bertus Borgers over zijn 
vriendschap met Herman Brood. 
Vanaf hun eerste ontmoeting in 
1973 tijdens een jamsessie tot en 
met Hermans laatste rit in 2000. 
Bertus vertelt zijn verhalen uit eer-
ste hand en vanzelfsprekend speelt 
hij er muziek bij. Samen met zijn 
broer Peer en dochter Nova.

Rock en soul met Waylon 
Waylon, de 3FM Award ‘Beste 
Zanger’ van 2012 speelt weer in 
de Kersouwe. Waylon: een turbu-
lent verleden en een prachtige toe-
komst. inmiddels een ster aan het 
Nederlandse popfirmament - en 
ook steeds meer (ver) daarbuiten. 
Ook internationaal laat Waylon in-

middels van zich spreken. Een stem 
die klinkt alsof hij alle rock en soul 
van de jaren zestig en zeventig in 
zich verenigt en zijn muziek is zo-
wel tijdloos als van nu. 

Vrijdag 6 juli Pink Floyd Tribute, 
21.00 uur entree €15,00
Vrijdag 13 juli Bertus Borgers en 
Herman Brood, 21.00 uur entree 
€15,00
Zaterdag 14 juli Waylon, 21.00 uur 
entree € 22,50.

Bekijk op www.kersouwe.nl 
het hele programma en bestel 
online of bij de verkooppunten 
de kaarten. 
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De ontmoetingsruimte van Zorg-
centrum Laarstede werd versierd 
met prachtige harten en bloemen 
en straalde een romantische sfeer 
uit in de kleuren rood, wit en zil-
ver. De bewoners lieten het gelaten 
over zich heenkomen, terwijl de 
vrijwilligers de ene na de andere ac-
tiviteit in gang zetten. 
Een vakantielied werd gezongen, 
gedichten voorgedragen, er was 
een Heilige mis onder begeleiding 
van het con Fuoco koor, een optre-
den van het Afrika-Enga Koor, een 
echte liefdesmarkt met o.a. de ‘fo-
toshop Smile’, liefdeswensen met 
Dr. Love, kennis quiz ‘Kwistutwel’, 

kaartenmakerij De Engel, en tal van 
andere liefdeskraampjes. Een an-
dere middag werd er genoten van 
de prachtige film: Mama Mia, het 
kon niet op.
De vrijwilligers vonden het al net 
zo mooi als de inwoners, het en-
thousiasme was hartverwarmend. 
Als afsluiting van de Liefdes Va-
kantieweek in de Laarstede was 
‘de bruiloft’ het klapstuk. De inwo-
ners genoten van de ‘ceremonie’, 
de toast en het heerlijke diner dat 
volgde. De chefkok had met zijn 
team weer flink uitgepakt. Angela 
Kronenberg, activiteitenbegeleid-
ster was heel blij dat de inwoners 

zo genoten hadden en bedankte 
de vrijwilligers voor het harde werk 

deze week. Tijd voor een welver-
diende vakantie. 

mooiBernheZe
vakantiekrant

de

knipbonnen

puzzels

korte verhalen

vakantieverhalen

kleurplaten

recepten

vakantietips

en nog veel meer...

Een krant met kleurplaten, puzzels, verhalen, vakantietips en niet te ver-
geten voordelen voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant. Voordelen in 
de zin van knipbonnen. Vele ondernemers zijn in de vakantie geopend 
en willen ook voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant iets extra’s doen.

Korting op artikelen, een geste bij aankoop van een artikel, een gratis 
dessert bij een hoofdgerecht en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Onderstaande bedrijven zullen een aanbieding/actie gaan plaatsen in 
VakantieKrant dus houd u uw brievenbus op 18 juli goed in de gaten.

Bent u ondernemer 
en wilt u in de

VAKANTIEKRANT 
Neem dan contact op via office@demooibernhezekrant 
of bel naar 0412-795170 of 06-22222955.OnderMEER

NiSTELRODE – In zorgcentrum Laarstede zorgt de activiteitencommis-
sie, samen met een hele groep vrijwilligers, dat er ieder jaar een the-
maweek kan plaatsvinden. Een gezellige week voor de bewoners, maar 
ook de vrijwilligers lachen heel wat af. Dit jaar een liefdesvakantie-
week: waarvoor op vrijdagmiddag een huwelijksvoltrekking en ‘t lief-
desdiner voor een magnifieke afsluiting zorgden.

Themaweek zorgt voor liefdesprogramma

Loosbroek

Vorstenbosch

Spierings
Motorservice

DEMOOIBERNHEZE GAAT OOK MET VAKANTIE. 
Op 25 juli & 1 augustus wordt er geen DeMooiBernhezeKrant uitgegeven. 
Maar hiervoor in de plaats komt er op 18 juli een extra dikke vakantiekrant uit.
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Bernheze sportief

in de klasse B-B springen stond Fa-
bienne van Heumen er goed voor. 
Na een superrondje in Volkel wer-
den Fabienne en haar knappe Kimi 
gehuldigd tot kampioen van Kring 
Uden. in de middag mochten Fabi-
enne en Kimi ook nog deelnemen 
aan de dressuur en ook hier reed 
ze een hele nette proef. Ze wer-
den dan ook beloond met een 1e 
prijs en 193 punten. Fabienne en 
Kimi zullen dus 2x aan start komen 
tijdens de Brabantse Kampioen-
schappen, bij dressuur én springen.
Ook Ruud van der Heijden reed 
een goede wedstrijd met zijn pony 
Fleur. in de klasse DE-L springen 
eindigden ze als 4e in Volkel en 
werden zij gehuldigd tot kampioen 
van Kring Uden.

Ook andere leden van onze pony-
club reden zich in de prijzen in Vol-
kel. Bij het springen werden Max 
de Mol met Oosterbroek Francois 
2e in de klasse DE-M, Maud vd 

Bogaart en Mambo Nr. 5 wonnen 
het c-MZ en Sam de Mol werd met 
Sky Dancer 2e in de klasse c-B. Bij 
de dressuur was er een 2e plaats 
in de klasse DE-L2 voor Romy van 
Driel met Resoluut.

Een aantal leden mogen hun beste 
beentje voor gaan zetten tijdens de 
Brabantse Kampioenschappen. Bij 
het springen: Fabienne van Heu-
men met Kimi in de klasse B-B, Sam 
de Mol met Sky Dancer in de klasse 
c-B, Sam de Mol met Special cindy 
in de klasse AB-L, Ruud van der He-
ijden met Pleun, Max de Mol met 
Kantje’s Zoef én met Zeb en Rick 
van Uden met Quinta in de klasse 
DE-L, Maud vd Bogaart met Mam-
bo Nr. 5 in de klasse c-M, Max de 
Mol met Oosterbroek Francois en 
Maud vd Bogaart met Ryan’s Son 
in de klasse DE-M. Bij dressuur: 
Fabienne van Heumen met Kimi 
in de klasse B-B, Jill van der Wie-
len met Hornmoor’s Emma-Beth in 

de klasse c-L1, iris van der Wielen 
met Banjer in de klasse D-L1, Romy 
van Driel met Resoluut in de klasse 
D-L2, Jolijn cuppens met King in 
de klasse c-M1/M2.

Van harte gefeliciteerd met de goe-
de resultaten en veel succes op de 
Brabantse Kampioenschappen!

Twee kringkampioenen bij 
ponyclub De Kleine Heemskinderen

paardrijden

NISTELRODE – Op zondag 1 juli werden de laatste selectiewedstrijden 
gereden voor Kring Uden in Volkel. Ook de leden van ponyclub De Klei-
ne Heemskinderen uit Nistelrode deden hieraan mee. Met al een 5-tal 
selectiewedstrijden vooraf stonden enkele van onze leden er goed voor. 
Tijdens de laatste wedstrijd worden de kringkampioenen én de afvaardi-
ging voor de Brabantse Kampioenschappen bekend gemaakt.

Een trotse Fabienne met haar super-
pony Kimi na de prijsuitreiking

Alle deelnemende clubs hadden 
meerdere teams afgevaardigd: de 
Torpedo’s uit Uden, Le Jeteur uit 
Schaijk, Le Sud uit Zeeland, Voila 
uit Oss, Le Montagne uit Berg-
hem, JBc uit Geffen en uiteraard 
gastheer Die Lé uit Nistelrode. 
Daarnaast waren enkele gastteams 
aanwezig uit Berlicum en Haaren.
Die Lé had de organisatie van het 
toernooi in handen en dankzij de 
vele vrijwilligers liep dat als een 
trein. in totaal namen 42 teams 
deel aan het toernooi. Het weer 
was goed en de stemming was op-
perbest, iedereen had er zin in.
Om 10.30 uur gaf voorzitter Jos 

Bongers de aftrap voor de eerste 
van een serie van de vier die dag te 
spelen wedstrijden. Tot ongeveer 
12.30 uur werden er twee wed-
strijden gespeeld, waarna het tijd 
was voor een gezamenlijke pauze 
verkoop van de loterij.
Om 13.15 uur startte de tweede 
serie van twee wedstrijden die uit-
eindelijk de winnaar van de toer-
nooidag opleverde.
Tegen 16.00 uur vond de trekking 
van de loterij plaats. Dit leverde 
verschillende blije gezichten op. 
Om klokslag 16.00 uur vond de 
prijsuitreiking plaats. 
De derde plaats was voor team Pie-

ter Hermens en Annie de Groot uit 
Zeeland, tweede werden Jo Man-
ders en Tinie Verstegen uit Schaijk 
en de eerste plaats ging naar Theo 
de Klein en Jan van Dongen even-
eens uit Zeeland.
Rien en Helma cuijpers werden 
eervol negende en waren daarmee 
de besten uit Nistelrode. Zij won-
nen drie van de vier wedstrijden en 
hadden een positief saldo van 13 
punten.
cor Verhoeven en Toon Raaijma-
kers behaalden met hun 21e plaats 
de tussenprijs.
Al met al kan teruggekeken wor-
den op een zeer gezellig toernooi, 
wat onder het genot van een 
drankje en een hapje een gezellige 
afsluiting kreeg.
Op zondag 26 augustus krijgt de 
strijd om de omroepertrofee zijn 
vervolg bij Voila in Oss.

Een gezellig open toernooijeu de boules

NiSTELRODE - Een geslaagde toernooidag voor de Omroepertrofee. Op 
zondag 1 juli liep vanaf 10.00 uur het terras op de Gildenhof geleidelijk 
aan vol met deelnemers aan het toernooi om de zogenaamde omroe-
pertrofee. Een prijs die behoort bij het jeu de boulestoernooi voor jeu 
de boulesverenigingen uit de regio.

turnen

HEESWiJK-DiNTHER - Op zondag 
24 juni kwamen alle turners en 
turnsters van Sine-Cura bijeen in 
de sporthal van Bernrode voor de 
jaarlijkse clubkampioenschappen. 

Al om 9.00 uur ‘s ochtends begon-
nen de recreanten uit de onder-
bouw onder begeleiding van hun 
vaste leidsters aan hun oefeningen. 
Tussen de middag volgden 2 op-
tredens van recreantengroepen 
onder leiding van ingrid Ketelaars. 
Daarna was het de beurt aan de 
bovenbouw en de selectie. 
Ouders, opa’s en oma’s, ooms en 
tantes, neven en nichten en andere 
supporters waren in grote getale 
opgekomen om de verrichtingen 
van hun oogappels gade te slaan. 
De oeh’s en aah’s van bewonde-
ring voor een geslaagde actie of 
verschrikking bij een kleine misser 

waren dan ook niet van de lucht. 
Deze sportieve dag was een mooie 
afsluiting van het seizoen. Sine-
cura feliciteert alle deelnemers 
met het behaalde resultaat.
De winnaars in de verschillende ca-
tegorieën waren: 
Jongens 
7-jarigen: Ruben van cleef
8-jarigen: Freek Nelissen
9-jarigen: Danny van Zoggel
Meisjes 
6-jarigen: Lynn van Doorn
7-jarigen: Yanou Smits
8-jarigen: cato Hendriks
9-jarigen: isa van Delst
10-jarigen: Alet van de Ven
11-jarigen: Rian Verhallen
12-jarigen: Maaike van der Pas
Instappers, pupillen 1 en 2
Nina Verhoeven
Jeugd, junioren en senioren 
Nina Eijmberts

Sine-Cura
Clubkampioenschap 2012

Heren III TVV ’82

Heren III TVV ’82: nr. 2 vierde klasse KNLTB-voorjaarscompetitie en nr. 1 derde 
klasse KNLTB-najaarscompetitie , dit natuurlijk mede dankzij de prachtige 
tenues van Annelies Beauty -Wellness - Lifestyle.  

tennis

HEEScH – In liefst vijf van de 
zeven hoogste categorieën van 
het door Hendriks van Bergen & 
Smulders Accountants gesponsor-
de Open Toernooi van TV De Hoef 
zijn thuisspelers met de hoogste 
eer gaan strijken. 

Evy van der Heijden won met Nena 
Vlemmix het dames dubbel 4 en 
aan de zijde van Tom Stroosnijder 
van het Bossche Bastion Baselaar 
ook nog het gemengd dubbel 3. 
Ook Stroosnijder won twee titels 
op de HBS Open. Samen met Hee-
schenaar Joost Kaffener zegevierde 
hij in het heren dubbel 3.
Met de hele week uitstekend ten-

nisweer en het clubhuis en de ten-
nisbanen van TV De Hoef gehuld 
in Olympische sferen was het 
voor de achtkoppige organisatie 
een meer dan geslaagd toernooi.   
Opvallend veel partijen werden in 
drie sets beslist, wat aangeeft hoe 
spannend het wel niet was afge-
lopen week. Van het hoogste tot 
het laagste niveau. En ook voor de 
verliezers was er via de dagelijkse 
loterij volop kans om toch met een 
prijs naar huis te gaan. Voor 2 van 
de 250 deelnemers was er zelfs 
een gloednieuw tennisracket.

De volledige uitslag kunt u vinden 
op www.mooiheesch.nl

TV De Hoef 
Succes op Open Toernooi

tennis

Health Center Nistelrode zoekt per direct 
een Collega 

om het zwemteam te versterken

Functie-eisen: 
- klantgericht en flexibel werken
- functioneren binnen een team
- lesgeven aan verschillende doelgroepen

In bezit van:
- diploma zwemonderwijzer
- CIOS of zwemleider A/B

Uren in overleg 

Ben jij die teamplayer? 
Stuur dan je sollicitatie en CV aan:
Health Center Nistelrode
T.a.v. B.  Leijten  / P. Dorenbos
De Beekgraaf 58 – 5388CV Nistelrode
info@healthcenternistelrode.nl

Tropenrooster van 1 juli tot 6 augustus:
deze periode is het zwembad gesloten
rooster is te vinden op 
www.healthcenternistelrode.nl

Het team van Healt Center Nistelrode
wensen jullie een sportieve en 

fijne vakantie!

Janneke Dekkers (14 jaar) uit Heeswijk-Dinther is dit weekend springkampioen  
van Kring Uden geworden in de klasse B. Met Chimay van stal Dice en heeft 
zich weten te plaatsen voor de Brabantse Kampioenschappen

paardrijden Springkampioen
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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP  WWW.VANTILBURGONLINE.NL

SPORTIEF
VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT  NISTELRODE 

Laar 8  5388 HE  Nistelrode  Telefoon: 0412-611288  www.vantilburg.nl
NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP

SPORTIEFSPORTIEF
                   MOOI

BIJ VAN TILBURG!

Suzanne en Edward
Clubkampioenen TV de Ballendonk

De uitslagen
DE3 1. Suzanne van Lankvelt 
2. Marloes van Mierlo
HE4 1. Edward van de Weijer 
2. Jurgen van Mierlo
DD3 1. Neeltje vd Heijden/Marloes 
v Mierlo 2. Suzanne v Lankvelt/An-
neke Sikkema
HD4 1. Ronald Verhallen/Jurgen 
van Mierlo 2. Joost van Liempt/Ed-
ward van deWeijer
GD3 1. Suzanne v Lankvelt/Joost 
van Liempt 2. Marloes van Mierlo/

Rob Rooijmans
HE5 1. Riny Verstraten  
2. Rogier Bouwman
DD5 1. Margret vd Doelen/Berdien 
van der Meijden 2. Manon Bax/
carmen vd Berg
HD5 1. Riny Verstraten/Patrick vd 
Rijt 2. Renko vd Zandt/Nico van 
Deursen
GD5 1. Neeltje en Ties vd Heijden 
2. Jacqueline en Riny Verstraten
DE6 1. Anneke Sikkema  
2. Anke van Grinsven-Meulenbroek

HE6 1. Ramon Kézèr 2. Stefan van 
Boxmeer
DD6 1. Debbie v Boxmeer/ilse 
Dortmans 2. Jolein Dortmans/Lau-
ra v Zutphen
HD6 1. Bas Roefs/Hans Swartjes 2. 
Benno Smits/Marco Sep
GD6 1. Jacqueline en cyril Haeve 2. 
Jolein Dortmans/Frank Verstraten
DE7 1. Debbie van Boxmeer 2. ilse 
Dortmans
HE7 1. Wim Heerkens 2. Jack Pierlo
DD7 1. Wendy Dobbelsteen/Linda 
v Driel 2. ingrid Ketelaars/Agnes vd 
Ven
HD7 1. Ad v Nuland/Henk Scha-
kenraad 2. Ben v Eerd/Anton Ver-
hees
GD7 1. Anne Marie Traa/Harry vd 
Rijdt 2. Heidi en Tino v Gaal
HE8 1. Fridthjof Leerdam  2. Mari 
van Berloo
DD8 1. Danielle v Asseldonk/ine vd 
Pas 2. Patricia v Lieshout/Tineke vd 
Rijdt
HD8 1. Ben coppens/Arold v 
Grinsven 2. crisjan vd Laar/Gert v 
Lieshout
GD8 1. Jenna v Gaal/Albert Sik-
kema 2. Patricia v Lieshout/crisjan 
vd Laar
DD50+ 1. Marijke Langenhuijsen/
Hennie v crey 2. Riky Nijssen/Diny 
Verkuijlen
GD50+ 1. Annie Schakenraad/
Frans Langenhuijsen 2. Sjan vd 
Ven/Mari vd Sangen

tennis

HEESWiJK-DiNTHER - Met veel spannende finales en vervolgens een 
barbecue voor alle leden werden de clubkampioenschappen van TV de 
Balledonk afgesloten. Ongeveer 200 seniorleden deden mee in hun 
eigen categorie en speelden in poules een single, dubbel en/of mix. 
Daarbij zaten ook verschillende leden die het eerste jaar lid zijn die 
lieten zien dat je zelfs dan al in de finale kunt komen. 

in de hoogste leeftijdscategorie 
zijn Pieta Rolink en Yorn vd Wijst 
clubkampioen geworden.
Wie zijn de overige clubkampioe-
nen en de nr’s 2?
Rood enkel 1. cato Rolink  
2. Vera van Grunsven
Oranje enkel 1. Jarne Sikkema 
2. Olaf van de Weijer
Oranje dubbel. 1. Jarne Sikkema/
Olaf vd Weijer. 2. Jasper Abelen/
Bart v Erp
ME t/m 10. 1. Byrthe Sikkema 2. 
Fleur Boerdonk
JE t/m 10 1. Mathijs Haeve 2. Ro-
bin Roefs
MD t/m 10 1. Fleur Boerdonk/Si-
mone Ketelaars 2. Fleur Esselaar/
isa v Delst
JD t/m 10. 1. Mathijs Haeve/Ru-

ben vd Weijer 2. Robin Roefs/Olaf 
vd Weijer
JE t/m 12. 1. Danny vd Kuijl 2. 
Seth vd Brand
JD t/m 12. 1. Mathijs Haeve/Ru-
ben vd Weijer. 2. Danny vd Kuijl/
Joeri Dielissen
GD t/m 12. 1. Marieke Geene/
Olaf Ketelaars 2. Lisanne v Lank-
velt/Thijn v Kessel
ME t/m 14. 1. Pieta Rolink 2. Eva 
Boerdonk
MD t/m 14. 1. Pieta Rolink/Eva 
Boerdonk 2. Pauline vd Geld/Mei-
ke Langenhuizen
JE t/m 17. 1. Yorn vd Wijst 2. Wil-
lem van Doorninck
GD t/m 17. 1. Pauline vd Geld/
Yorn vd Wijst. 2. Meike Langen-
huizen/Joep Dortmans

De Ballendonk
Jeugdclubkampioenschappen

tennis

HEESWiJK-DiNTHER - Ongeveer 65 kinderen hebben 2 weken vertoefd 
en getennist bij Tennisvereniging de Balledonk. Vanaf 6 jaar hebben ze 
getennist op de minibaan, de iets oudere op een 1/2 baan en de rest 
van 10 t/m 17 jaar op een normale baan.

WK junior Motorcross

Raivo Dankers is net 11 jaar als 
de WK plaatsvindt. Toch is dit al 
het 3e seizoen bij de KNMV. Drie 
jaar geleden begon hij in de 50 cc 
klasse junioren. Vorig jaar stapte hij 
over naar 65 cc kleine wielen en dit 
jaar naar 65 cc grote wielen. Hier-
mee rijdt hij in alle wedstrijden in 

Nederland. Elders rijdt hij op de 65 
cc kleine wielen. 

Voordat de KNMV de selectie 
maakte had Raivo zich al bewe-
zen in nationale en internationale 
wedstrijden. in Nederland was hij 
de beste. 

Voor de EK staat de finale in En-
geland nog in de planning. Daar 
zal Raivo proberen bij de eerste 3 
te eindigen. Zijn kansen zijn goed, 
want hij staat op de 4e plaats. De 
wedstrijden voor de EK worden 
gereden in regioverband. De re-
gio waar Nederland onder valt is 
Europa noordwest. Verder is Eu-
ropa onderverdeeld in noordoost, 
zuidoost en zuidwest. De eerste 
EK wedstrijd verreed Raivo in De-
nemarken op zijn 65 cc kleine 
wielen. Al snel volgden wedstrij-
den in Duitsland en Nederland. 
in elke wedstrijd worden 2 man-
ches gereden,dus de uitslag over 5 
wedstrijden x 2 = 10 manches met 
als resultaat een vierde plaats van 
Raivo én een plaats in de finale in 
de GP van Matterley Basin, Enge-
land op 15 en 16 augustus.
Op zich al een prestatie natuur-
lijk. Maar nu gaat Raivo dus ook 
deelnemen aan de WK Junior Mo-
tocross in Bulgarije. Hier komen de 
beste rijders van de wereld bijeen 
voor de kwalificatiewedstrijd op 25 
augustus en de finale voor de we-
reldtitel voor de snelste 40 op 26 
augustus. Deze wordt over 2 man-
ches gereden. We zijn benieuwd.

motorcross

     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 - Het WK Junior Motocross wordt op 25 en 26 augustus 2012 
verreden in Sevlievo, Bulgarije. De rijders die namens de KNMV aan dit 
prestigieuze evenement mogen deelnemen zijn bekend. Bij de deelne-
mers vinden we ook Raivo Dankers uit Heesch.

Pieta Rolink Yorn van de Wijst

HEEScH - Een gezellige finale dag 
bij TennisClub Telro waar menig 
toppartij gespeeld werd. 

De senioren-clubkampioenschap-
pen zijn wederom een succes ge-
bleken en brachten een aantal 
talenten weer naar voren. Het 

toernooi kende geen échte verlie-
zers alleen maar winnaars!
De clubkampioenen van 2012 zijn 
geworden: Ella van de Graaf en 
Mark de Laat.
Van harte gefeliciteerd met de be-
haalde winst, de mooie beker en 
het grote, verdiende applaus!!

Clubkampioenen TC Telro

tennis

Mark de Laat Ella van de Graaf
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E V E N E M E N T E N

De MooiBernhezeKrant wenst iedereen een zorgeloze vakantie toe!

BERNHEZE

7 JuLi 
sp Maasland Run classic 
Locatie: Vanaf de kern in Appeltern

18 JuLi 
DeMooiBernheze-
VakantieKrant 
Locatie: Bernheze
Zie pagina 13

24 - 26 JuLi 
tRV: Fietsdriedaagse
Locatie: Bernheze 

t/M 6 Augustus
Aanmelden ondernemer 
van het jaar
Zie pagina 8

25 Augustus 
Bernhezeloop

t/M 1 oKtoBER
inschrijving coöperatief
Dividend
Zie pagina 11

HEESCH

5 JuLi 
opening Bon Fromage
Locatie: Oss
Zie pagina 5

6 JuLi 
publieksavond 
sterrenwacht halley
Locatie: Halleyweg 1, Heesch 

7 JuLi 
Beachvolleybal toernooi
Locatie: Cafe Babbels 

8 JuLi 
Zonnemiddag: kijken 
en luisteren naar de Zon!
Locatie: Halleyweg 1, Heesch 

10 JuLi 
open avond KBo heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

6 - 10 Augustus 
Kindervakantieweek 
Mini heesch
Locatie: ‘t Bomenpark

26 Augustus 
opendag De Eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92, Heesch 

heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35
 

NISTELRODE

t/M 7 JuLi 
Jeugd clubkampioenschappen 
2012
Locatie: TC Telro 

10 JuLi 
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen
 
12 JuLi 
De Wijsjes, Muzikaal duo
Locatie: Gasterij Laarstede
 
15 JuLi 
Fietstocht streekproducten
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
 
6 - 8 Augustus 
Kindervakantieweek
Locatie: Scoutingcentrum Achter 
de Berg 

11 Augustus 
opening vd Wielen 
Metaalbewerking
Locatie: Uden
Zie pagina 6

20 - 23 Augustus 
Avondwandeldriedaagse
Locatie: Zorgcentrum Laarstede 

25 Augustus 
Midzomernachtfestival
Locatie: Tramplein Nistelrode
 
26 Augustus 
oldtimerrit gehandicapten
Locatie: Nistelrode 

opendag De Eijnderic
Locatie: Gebouw de Kanz, 
Maxend 6, Nistelrode 

LOOSBROEK

6 t/M 10 Augustus 
Kindervakantieweek
Locatie: Rondom de Wis

HEESWIJK-DINTHER

t/M 8 JuLi 
Dertien hectare presenteert 
‘Agricola Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, Heeswijk

t/M 14 Augustus 
Expositie Bernezorg
Locatie: Zijlstraat 1 

4 JuLi 
informatieavond ontsluiting 
Heeswijk-Dinther Zuid
Locatie: CC Servaes

6 JuLi 
pink Floyd tribute
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe 
Zie pagina 12

7 JuLi 
opening van de expositie
Locatie: Interart Beeldentuin 

Extra avondopenstelling: 
Agricola Novus
Locatie: Dertien hectare, 
Meerstraat 22, Heeswijk 

Laatste voorstelling Alice 
in Wonderland
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

11 JuLi 
cowboy Billie Boem
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

13 JuLi 
het grote vakantiefeest! 
inluiden van de bouwvak!
Locatie: Café Zaal de Toren
 
Bertus Borgers
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe
Zie pagina 12
 
14 JuLi 
Waylon
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 
Zie pagina 12

18 JuLi 
Familievoorstelling: 
“En de winnaar is...”
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

19 - 22 JuLi 
Jumping heeswijk 
Locatie: Heibloemsedijk, 
Heeswijk-Dinther 

25 JuLi 
Doornroosje 
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe 

28 JuLi 
Eric Vloeimans
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

6 t/M 10 Augustus 
Kindervakantieweek
Locatie: Heibloemsedijk

VORSTENBOSCH

10-17-24-31 JuLi
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

5 JuLi
oud papier ophalen
Locatie: Dorp

7 JuLi
oud papier ophalen
Locatie: Buitengebied

2 Augustus
oud papier ophalen
Locatie: Dorp

4 Augustus
Jeu de Boules 
Kampioenschappen
Locatie: Gildenbergske

8-10 Augustus
Kindervakantieweek
Locatie: Blokhut


