
  

Het middeleeuws kasteelfeest is 
gestoeld op een succesvol concept 
dat elk jaar opnieuw wordt aange-
scherpt. “Net als de zwaarden van 
de ridders. Want de bezoekers zijn 
getuige van een heus riddertoer-
nooi. We hebben de tribune dit jaar 
vergroot, zodat iedereen het goed 
kan zien. De in harnas gehulde rid-
ders zullen op hun prachtige paar-
den met elkaar een grimmige strijd 
aangaan. De opgestelde kannon-
nen kunt u niet alleen van dichtbij 
bekijken, maar zijn ook te horen. 

Het opgeslagen middeleeuwse 
kampement, waar het houtvuur 
brandt, schetst een fraai beeld van 
de omstandigheden van een huur-
leger zoals het vroeger ten strijde 
trok. Er wordt uitleg gegeven over 
het wapentuig. Op de boogschiet-
baan kunnen kinderen als stoere 
ridders hun pijlen afschieten. Fi-
guranten zullen, geheel in stijl, het 
belevingsgevoel versterken. Zo zijn 
er de rondmarcherende hospitaal- 
ridders die een reizend gezelschap 
uitbeelden die onderweg zijn naar 
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SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

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

Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur
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Folder deze week
BBQenzo

middeleeuws kasteelfeest waar
ridders hun zwaarden kruisen

HEESWIJK – Kasteel Heeswijk, de ruim 900 jaar oude voormalige wa-
terburcht, is voor de 8ste keer dit jaar het robuuste middelpunt van een 
groots opgezet Middeleeuws kasteelfeest. Een adembenemende locatie 
voor een spectaculair schouwspel dat voor het hele gezin een bijzonder 
én leerzaam dagje uit is. Kasteel Heeswijk opent op Hemelvaartsdag, 
donderdag 17 mei, opnieuw haar poorten om terug te gaan in de tijd: 
naar een levensecht middeleeuws spektakel.

Entree: Volwassenen € 10,00. Kinderen van 5 t/m

 12 jaar € 5,00 (drie of meer betalende kinderen 

behorend tot hetzelfde gezin € 2,50) 

Parkeertarief per auto € 2,00

HEESCH - In het centrum krijgt de fontein zeker een keer per jaar een ‘schuimbad’. 
Dit keer op IJsheiligen, de kinderen zagen meteen hun kans schoon. Ongeoorloofd, maar wel leuk.

Zuid-Frankrijk om in te schepen 
voor de 7e kruistocht in het jaar 
des Heren 1248. De sfeer wordt 
gecompleteerd door het muziek-
gezelschap Excellente Chronycke,” 
aldus René Kuijs. Samen met Kees 
van Herpen, Piet Jacobs, Ben van 
Asperen, Rien v.d. Berg, Martien 
v.d.Wijst en Marjo Lucker in de 
organisatie, brengt hij de middel-
eeuwen weer even tot leven.

Chirurgijn en Polderkrol
Op de middeleeuwse markt maakt 
u kennis met de oude ambachten: 
een touwslager, een schoenmaker, 
een mosterdmaker, een smidse, 

een zilverwerker en een schilden-
maker. “Dit jaar hebben we naast 
een kraam met geneeskrachtige 
kruiden (een Polderkrol), ook een 
chirurgijn met complete uitrusting. 
Verder zal de valkenier met zijn 
valk aan het werk gaan en kunt u 
zien hoe een herder zijn schapen 
hoedt. En natuurlijk zijn er verschil-
lende oud hollandse spelletjes te 
doen. 

Zowel op het terrein als in de Bras-
serie Het Koetshuis kan het publiek 
iets eten en drinken. Ook in het 
museum van het kasteel vinden 
rondleidingen plaats. 
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Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
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rondleidingen plaats. 
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DeMooibernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Acquisitie:
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Wendy van Grunsven
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Marcel van der Steen
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maandag tot 12:00u
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bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

Honderden stemmen in De Kersouwe

De koren zullen een breed scala 
aan songs ten gehore brengen. 

Bekende popsongs van de jaren 70 
tot heden zullen, in dit prachtige 

openluchttheater, de revue passe-
ren. Als afsluiting zullen alle koren 
samen voor een vol podium zor-
gen in het grote theater en samen 
één nummer zingen. De honder-
den stemmen zullen, net als bij de 
voorgaande edities, ongetwijfeld 
weer voor kippenvel én feest gaan 
zorgen. Aansluitend is er de traditi-

onele spectaculaire afterparty met 
een DJ. Een gegarandeerd slotfeest 
voor alle deelnemers en natuurlijk 
het publiek.

Vrijdag 25 mei. Aanvang 20.30 
uur. Theater open 20.00 uur. En-
tree € 5,00 kaartverkoop aan kassa 
en op www.kersouwe.nl

VORSTENBOSCH - Popkoor Enjoy uit Vorstenbosch organiseert we-
derom een uniek muziekspektakel. Tijdens Honderden stemmen in de 
Kersouwe zullen verschillende koren een optreden verzorgen met num-
mers uit hun eigen repertoire. De deelnemende koren zijn: Vivace uit 
Heeswijk, Noiz uit Heesch, Just Between uit Nuland, Imemato uit Boe-
kel en het organiserende Enjoy uit Vorstenbosch.

Jubileum Dames WHV
James Bond Casino Royal

Dit jaar bestaat het damesvoetbal bij WHV 40 jaar. Dit wordt gevierd op zaterdag 19 mei met een gezelligheidstoernooi en een knallende 
feestavond in de feesttent op het sportpark. Het thema van de feestavond is ‘James Bond Casino Royal’. Om het jubileum extra onder de 
aandacht te brengen werd een unieke speelkaartenactie bedacht.

Fotograaf Jan Gabriëls heeft de dames, geheel in casino stijl, op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto’s werden vervolgens verwerkt in 
sets speelkaarten. Deze zijn te koop bij Restaria Revival en sportpark ‘De Hoef’. De bijzondere speelkaarten zijn verkrijgbaar voor € 7,50. 
De opbrengst komt ten goede aan voetbalvereniging WHV.

James Bond Casino Royal

Kringloop Heesch is verhuisd naar Kromstraat
Er gaat heel veel om in de kringloper 

De Kringloopwinkel in Heesch is 
een sociaal gebeuren. Niet alleen 

omdat Frans en Nancy van Lith de 
Stichtingen Vrienden van Namibië 

en Ubomi Obutsha (zie ook elders 
in dit blad) steunen, of omdat zij 
de spullen ophalen die u niet meer 
gebruiken kunt en waar anderen 
weer blij mee zijn, maar ook om-

dat het voor veel mensen een ont-
moetingsplek blijkt te zijn. Nancy 
en Frans zijn blij met hun nieuwe 
onderkomen. 
De spullen bleven maar komen en 
– hoewel ook de verkopen goed 
gaan – bleken zij al snel uit hun 
behuizing te zijn gegroeid. De ver-
wachtingen voor de toekomst zijn 
dan ook goed. 

Overzichtelijk
Als u belt met de Kringloopwinkel 
(0412-455024) worden uw spul-
len gratis opgehaald en u kunt 
zelfs laten ontruimen. Voor het be-
zemschoon opleveren van een huis 
maken zij een offerte. De winkel is 
overzichtelijk en alles staat keurig 
ingedeeld in wonen, speelgoed, 
boeken, slapen, kleding en nog 
veel meer. 

Alles wordt getest en – indien no-
dig – gerepareerd of schoon ge-
maakt. Spullen die niet goed meer 
zijn worden afgevoerd. Spijtig vin-
den zij dat de gemeente Bernheze 
een samenwerking is aangegaan 
met de Kringloop organisatie in 
Oss en niet met hen. 

Gelukkig weten veel mensen in 
Heesch en omgeving hun winkel al 
goed te vinden. 

HEESCH – Op 9 mei verhuisde de Kringloopwinkel Heesch naar de 
Kromstraat. Niet alleen voor de spullen kwamen Frans en Nancy van 
Lith ruimte tekort, ook voor de sociale contacten die spontaan plaats-
vonden.

Foto: Marcel van der Steen
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei

€ 1.00

€ 1.00

Granaatappel   
Nieuwe oogst KIWI  uit Nieuw Zeeland   

per stuk
500 gram

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

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

“De Feel Good Garden” .
Wim Lips geeft een 

rondleiding  om 11, 12 en 
13 uur met  uitleg over de 

energetische tuin.

Hemelvaartdag 
open 11-17 uur

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

eR iS ALtijd hOeP
Na jarenlang zoeken heb ik eindelijk mijn sport gevonden. Nou moet 
ik eerlijk bekennen dat mijn zoektocht voornamelijk bestond uit op de 
bank zitten en het hardop opsommen van alle sporten die er bestaan 
en dan bij alles heel bedenkelijk kijken. Of met afgrijzen terugdenken 
aan mijn blauwe maandag in de sportschool toen de wielrenbroek 
nog in de mode was. Meewarig mijn hoofd schudden als er een rood 
aangelopen hardloper voorbij klost, wou ook nog weleens helpen. En 
soms sprong ik met de moed der wanhoop een week lang elke dag in 
een bad vol chloor met zesentachtig scheefzwemmende bejaarden. 
Maar toch. Waar je ook zoekt, het gaat uiteindelijk om het vinden.

En dat heb ik gedaan. Ik vond een cursus hoelahoepen. Jaha. Dat 
bestaat. Samen met een vriendin schreef ik me in voor een proefles en 
afgelopen week was het zover. Wij mochten met onze onbedwingbare 
glimlach naar de sportschool aan de andere kant van de stad fietsen 
om te gaan hoepelen. We troffen een kleedkamer vol ongedurige 
vrouwen van alle leeftijden aan die allemaal een onbedwingbare 
glimlach op hun smoel bleken te hebben. Dat beloofde wat. 
Er was een hoelahoep-docent, een hoelahoep-assistent en er was een 

mevrouw die tegen iedereen die het horen wilde uitriep dat ze een 
voormalig hoepelkoningin was. En alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, waren er ook nog voetbaljongens die hun nieuwsgierigheid niet 
konden bedwingen en de hele tijd om het hoekje van hun kleedkamer 
loerden naar al die jonge en oude heupen die niet konden wachten 
om te zwieren en dat dus ook niet deden. Als het gehoepel ons niet 
terug in de tijd bracht, was dat het wel.

We leerden dat hoelahoepen niet hetzelfde is als hoepelen. De 
voormalig hoepelkoningin keek hierbij ontsteld om zich heen. 
We leerden ook dat iedereen zijn of haar eigen hoelahoep-stijl 
heeft. Zo ontpopte de keurige mevrouw die voor me stond zich tot 
een heavymetal hoelahoepster: met twee armen hoog in de lucht 
hoepelen en headbangen tegelijkertijd. Jaha. Dat bestaat ook. We 
leerden links- en rechtsdraaiend hoepelen èn dat je na een tijdje 
oefenen best kunt hoelahoepen en lopen tegelijkertijd, maar dat je er 
dan wel met z´n allen uitziet als een groep schuifelende zombies. 

Na een uur was iedereen voorzien van een knalrood hoofd en 
plofhaar, had onze glimlach zich helemaal uitgestrekt van het ene 
naar het andere oor en waren we allemaal hoelahoep-gelovigen. 

Amen. 

Column
De BLiekers

Waar de symfonische muziek van 
Michael Flatley met de originele 
Riverdance de wereld veroverd 
heeft, zal de Koninklijke Fanfare 
St.Willibrord met haar xylofoons, 
marimba’s, vibrafoons en andere 
melodische slagwerkinstrumenten 
en hun gasten jouw hart verove-
ren. Laat je meevoeren in klank en 
beeld naar Ierland in de try out op 
vrijdag 25 mei in sporthal De Zaert 
of bezoek Riverdance Percussie 
op Kasteel Heeswijk op maandag 
2e pinksterdag (28 mei). “Voor 
het twee uur durende spektakel 
hebben we een speciale setting 
bedacht waarin de voltallige slag-
werkgroepen, zowel van de jeugd 

als de volwassenen, zich presen-
teren. Dirigent Wim van Zutphen 
heeft speciale partijen geschreven 
en gearrangeerd voor het thema 
Riverdance. En bijzonder trots zijn 
we op het eigen talent binnen 
onze vereniging, want Jentje de 
Mol (13) en Jens Verhoeven (12) 
hebben eigen stukken gecompo-
neerd welke wij uiteraard graag 
aan jou laten horen in dit percussie 
concert,” aldus Paul van Lokven. 

Muzikale verrassing 
Het is een spektakel voor jong en 
oud. Riverdance Percussie zal ook 
zeker de jeugd aanspreken door 
de veelzijdigheid en de verrassen-

de elementen die de muziek biedt. 
Een try out, op vrijdag 25 mei, in 
sporthal de Zaert, welke niet on-
der zal doen voor het optreden 
op maandag 2e pinksterdag op 
Kasteel Heeswijk. Alleen de ambi-
ance maakt het verschil. De entree 
voor beide uitvoeringen bedraagt 
€ 7,50 en beginnen om 20.00 uur. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Marskramer Heeswijk-Dinther, 
Kasteel Heeswijk en natuurlijk bij 
de leden van de Koninklijke Fan-
fare St.Willibrord.

Koninklijke Fanfare 
St. Willibrord presenteert
Riverdance Percussie

HEESWIJK-DINTHER - Muziek die u in een magische reis mee neemt 
naar Ierland in een hele unieke bezetting, want de Koninklijke Fanfare 
heeft bijzondere gasten uitgenodigd: violiste Elly Brouwers en accor-
deoniste Marga van Zutphen. Daarnaast hebben ze een samenwerking 
gezocht met de gilden van beide kerkdorpen die onderdeel zijn van het 
grote geheel. Vocaal wordt het muzikale spektakel ondersteund door 
koor Amicanto uit Dinther. Dans is een essentieel onderdeel van de 
Ierse folklore en deze neemt de Heeswijkse balletschool voor haar re-
kening. Een oor –en oogstrelend schouwspel dat je niet mag missen! 

Loten-
verkoop 
Zonnebloem
Vanaf half mei en in de maand 
juni gaan de vrijwilligers van de 
Zonnebloemafdeling Heeswijk-
Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch 
loten verkopen à € 2,- per stuk. 
Dat doen zij in het kader van de 
Nationale Zonnebloemloterij. Deze 
loterij vormt één van de belang-
rijkste inkomstenbronnen voor De 
Zonnebloem. 
De opbrengst is volledig bestemd 
voor de dagjes uit, de vakanties 
en de andere activiteiten, die de 
Zonnebloemvrijwilligers elk jaar 
verzorgen voor mensen met een 
lichamelijke beperking of hoge 
leeftijd. Mogen zij op uw steun re-
kenen?

Waar Je ook zoekt, Het Gaat 
uiteindelĲ K oM het vinden.

Hemelvaartsdag
open 11-17 uur

NISTELRODE - De jaarlijkse col-
lecte voor het Nationaal Fonds 
Kinderhulp, die gehouden is in de 
week van 22 tot en met 28 april, 
heeft in Nistelrode € 771,52 opge-
bracht. Hiervoor zijn 17 collectan-
ten op pad geweest.

Het ingezamelde geld is bestemd 
voor kinderen in Nederland die 
in hun leven veel ellende hebben 
meegemaakt en ook ‘een beetje 
gewoon geluk’ verdienen. Dingen 
die soms zo gewoon lijken, zijn 
voor een grote groep kinderen in 
Nederland niet weggelegd. Daarom 
springt Kinderhulp financieel bij. En 
dat al meer dan 50 jaar!
In jeugdzorginstellingen of (pleeg)
gezinnen met financiële beperkin-
gen is vaak geen geld voor extra-
tjes. Kinderhulp vindt dat alle kin-

deren de kans moeten krijgen om 
hun talenten te ontwikkelen en leu-
ke ervaringen op te doen. Dit kan 
bijvoorbeeld door lid te worden van 
een sportclub, de aanschaf van een 
computer of een bijdrage voor de 
kamerinrichting als een kind voor 
het eerst op zichzelf gaat wonen. 
Ook een weekje kamperen kan hen 
helpen om even hun problemen te 
vergeten en gewoon kind te zijn. 
In Nistelrode wordt dit jaar een ge-
deelte van het geld bestemd voor 
Stichting Jeugdbelangen (SJB) 
Nistelrode. Die stichting zorgt er 
met een heleboel vrijwilligers voor 
dat alle Nistelrodese kinderen sa-
men plezier kunnen beleven aan  
allerlei activiteiten o.a.: wandel-
driedaagse, kindervakantieweek en 
kerstboomverbranding. Collectan-
ten en gevers: hartelijk dank!

Opbrengst Collecte NFK
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

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

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

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

Tramplein 1 - Nistelrode
T. (0412) 61 36 69

Gevraagd:
Cafetaria Medewerker m/v

Leeftijd vanaf 19 jaar
Voorkeur met ervaring

Mogelijkheid tot 24 uur per week
Verschillende dagdelen

Interesse: Truus Ploegmakers
T: 06 - 83 58 08 83

Fanfare ‘Aurora Rocks’ als herboren!

Ieder jaar zoekt Aurora naar een 
bijzonder thema voor één van haar 
concerten. Dit jaar wordt een ‘uit-
stapje’ gemaakt naar de rockmu-
ziek. Een muziekstijl die niet direct 
doet denken aan een fanfare. Toch 
is Aurora de uitdaging aangegaan 
om fanfare in een compleet ander 
daglicht te stellen en compleet bui-
ten de gebaande, gekende paden 
te treden. Het fanfareorkest brengt 
u deze avond een ‘heavy’ repertoi-
re van klassiekers uit de rockwereld 

tot moderne rocknummers uit de 
top 40; langzaam en up-tempo.
Speciaal voor deze avond heeft Au-
rora de vrouwenrockgroep Rein-
carnatus uitgenodigd. 

Reincarnatus wordt gevormd door 
zeven jonge vrouwen. Met hun 
muzikaliteit en talent voor theater 
creëren ze een unieke sfeer waarin 
de Middeleeuwen en het heden 
elkaar raken. Rock- en popmuziek 
op elektrisch versterkte oude in-

strumenten, meerstemmige zang 
in het Engels en verloren gewaande 
talen, traditionele melodieën vak-
kundig getransformeerd tot mo-
derne composities. De band weet 
alles zo krachtig en vanzelfspre-
kend te brengen, dat hun muziek 
toegankelijk wordt voor een breed 
publiek in binnen- en buitenland, 
van gothic-liefhebbers tot Radio 
2-luisteraars met nostalgiegevoe-
lens naar de rocktijd van de zesti-
ger jaren. Ze hebben zelfs een spe-
ciaal concert voor koningin Beatrix 

gegeven. Onlangs is hun tweede 
CD ‘New Life’ uitgekomen.

Aurora en Reincarnatus zullen 
deze avond zowel afzonderlijk als 
gezamenlijk optreden. Deze bij-
zondere combinatie zal De Pas 
op haar grondvesten doen schud-
den. Inmiddels is de kaartverkoop 
voor deze bijzondere voorstelling 
gestart. U kunt uw kaarten reser-
veren via de website van Cultureel 
Centrum De Pas: www.de-pas.nl. 
Graag tot ziens bij ‘Aurora Rocks’!

HEESCH - U kent Fanfare Aurora vast wel van concerten in De Pas of 
het marcheren op straat. Op 2 juni aanstaande laat het fanfareorkest 
van Aurora zich van een kant zien die u nog niet eerder zag! Scheu-
rende gitaren, lange haren en stevige beats. Geen beelden die u direct 
met een fanfareorkest zou associëren. Aurora zal u doen verbazen in de 
voorstelling ‘Aurora Rocks’.

Concert op 2 juni 2012, Cultureel Centrum De Pas in Heesch. 
Zaal open 20.00 uur, aanvang 20.15 uur (voorstelling met pauze. 
Entree _ 10,- (kaartverkoop via www.de-pas.nl). Meer informatie is 
te vinden op www.fanfare-aurora.nl of www.de-pas.nl.

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Wij zijn per direct 
op zoek naar:

Een zelfstandig werkend kok/
Chef de Parti (Garde-manger) 

PT/FT, m/v

Meer informatie zie 
www.dnbontewever.nl/activiteiten

Twitter: @dnbontewever
Voor onze nieuwe zaal en café zijn we op zoek naar 

partime medewerkers
die met enthousiasme en flair aan de slag gaan. 

Dan kan variëren van werkzaamheden in de keuken, bar tot zaal.

Ben jij die enthousiaste, leergierige, stressbestendige, 
gezellige en hardwerkende collega met een flexibele opstelling

die ons team komt versterken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteren?

Stuur dan je CV en motivatie naar:
Café-Zaal ‘t Tramstation

t.a.v. Dhr. T. van Es - Raadhuisplein 5 - 5388 GM  Nistelrode

aan het werk
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Slagwerkgroep is opgegroeid
‘Een muziekinstrument bespelen is vooral plezier maken’

NISTELRODE - De slagwerk-
groep van Nistelrode is de 
afgelopen jaren in een hoog 
tempo uitgegroeid tot een 
volwassen niveau. Enkele 
jaren geleden kwam Marcel 
van Vught in het vizier en hij 
wist de jongeren zo te inspi-
reren dat ze enthousiast ach-
ter de trommels gingen. 

De leden zijn tussen 15 en 26 
jaar jong en lid van St. Lambertus 
Nistelrode.  Een echte vrienden-
groep die met een hoop plezier 
muziek maken op niveau. Het 
enthousiasme spat er vanaf en ze 
praten over de muziek zoals we ze 
zien in optredens. ‘Doordacht, vol 
passie en verrassend.’

Repeteren & genieten
Fanfare St. Lambertus heeft al tien-
tallen jaren een slagwerkgroep, zij 
gingen vooral mee tijdens officiële 
gelegenheden van Nistelrode zoals 
bij serenades. Tegenwoordig is er 
een instroomgroep, een jeugdslag-
werkgroep, dus de heren van de 
Slagwerkgroep. Enigszins leeftijd-
gericht, maar het is vooral de er-
varing en/of diploma’s, het niveau 
dat ze bindt. Dirk Soetekouw is 
met z’n 15 jaar de jongste en Mark 
van Geffen sluit de rij met z’n 26 
jaren. 

Marcel, dirigent en instructeur ver-
zint goede presentaties waar de 
jongeren dan met veel plezier en 
zelfzekerheid voor gaan repeteren. 
Jeroen Cornelissen: “Nu zie ik hoe 
hij het toen bedoelde, toen ons 

pap zei dat ik er zoveel plezier van 
kon hebben als ik een instrument 
zou gaan spelen.” 
De meeste werden van thuis uit 
‘gemotiveerd’ om te gaan spelen, 
terwijl maar enkelen via hun ou-
ders. Roy van den Akker is van 
jongs af aan bekend met de fan-
fare, zijn opa Herman Hermans is 

al vele jaren bestuurslid maar ook 
andere familieleden waren lid. Roy 
is niet alleen muzikaal enthousiast, 
ook ontwierp hij het logo voor de 
slagwerkgroep. Tijdens de sho-
woptredens zijn ze graag een een-
heid en dat stralen ze nu ook uit 
met hun bedrukte shirts. 
De wekelijkse repetitieavonden bij 

de Rainbow zijn iedere week heel 
gezellig en ook de optredens zijn 
een motiverende factor voor het 
vele repeteren. Veel toeschou-
wers zagen ze al tijdens De Night 
of the Music, BZB optreden 2009, 
de pronkzittingen, een uitwisse-
ling naar Tilburg, kermisvrijdag 
in Nistelrode. Ook gingen ze een 

dag naar de Efteling, waar terug-
kerende optredens die dag de rode 
draad van het bezoek werden. 
Een mooie reeks van optredens 
waar ze graag nog mooie grote 
shows aan toevoegen in de toe-
komst. Wij zullen er vast nog veel 
van gaan horen. 

Kunst en Cultuur

Jeugdslag-
werkgroep en 
jeugdorkest 
treden op!
Muziekkiosk in 
7-eeuwenpark

NISTELRODE -   Op   zondag 20 
mei verzorgt de   fanatieke jeugd-
slagwerkgroep voor de 2e maal 
het optreden op de muziekkiosk 
in Nistelrode. Deze jonge slagwer-
kers laten zich een half uur lang 
van hun beste kant zien.

Ook zal het jeugdorkest  van Fan-
fare St Lambertus deze middag een 
half uur invullen met een optreden. 
Een groep van jeugdige enthousi-
aste  muzikantjes die hun mannetje 
staan, dus een reden temeer om 
te komen kijken naar deze  Nistel-
rodense   talentjes in de Muziek-
kiosk in het ‘Zeven Eeuwen Park’ 
te Nistelrode, aanvang 15.00 uur, 
bij slecht weer wijken we uit naar 
zorgcentrum ‘Laarstede’
Neem bij mooi weer een krukje of 
stoeltje mee!

De muziekkiosk in het ‘Zeven Eeu-
wen park’ werd nieuw leven inge-
blazen door enkele enthousiaste 
inwoners. In de zomermaanden 
worden er concerten gegeven, 
door verschillende muziekgroepen.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 
19 mei in De Zwaan in Heeswijk-
Dinther: Say Keys. Ze begonnen 
in 2008 als naamloos duo, be-
staande uit Harrie van Grinsven 
en Wim Cooijmans. Na een aantal 
muzikale probeersels en verschei-
dene optredens, werd Coen Blokx 
toegevoegd als derde bandlid. 

De nieuwe samenwerking als trio 
bleek zo goed aan te slaan bij zo-
wel publiek als de leden zelf, dat 
het tijd werd om een bandnaam te 
verzinnen. Vanaf begin 2011 tim-
meren ze aan de weg als Say Keys.
In een Crazy Piano’s-Achtige sfeer 

zoeken ze interactie met het pu-
bliek. Verzoeknummers zijn zeer 
welkom en als het ook maar enigs-
zins kan, worden deze ten gehore 
gebracht.

De band speelt covers op een ge-
heel eigen manier; ondersteboven, 
in spiegelbeeld, soms even onher-
kenbaar, zelfs wel eens achterste-
voren. Deze drie rasmuzikanten 
stellen alles in het werk om het pu-
bliek te entertainen!

Zaal open 21:00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 www.dezwaan-
live.nl

Café de Zwaan 

Say Keys De Engel van Ter Weer

De engel is bekleed met oude vi-
trages die de bewoners in het ge-
bouw hadden achtergelaten, en 
die door de kunstenares zijn ver-
zameld. Weer en wind zullen hun 
invloed laten gelden op het beeld, 
waardoor de symboliek van ver-
gankelijkheid en transformatie be-
nadrukt wordt.

Nog 1x Ter Weer
Nu, drie jaar later, is het zover: de 
Engel verrijst op het nog steeds 
braakliggende terrein aan Plein 
1969 in Heeswijk Dinther. Woens-
dagavond 16 mei, de avond voor 
Hemelvaart, is de openingsma-

nifestatie. Ad van Schijndel en 
Charles Steijger dragen speciaal 
geschreven gedichten voor. De 
‘laatste bewoonster van Ter Weer’, 
gespeeld door Ans Sparidans, gaat 
een gesprek aan met de Engel. 
Labodelectre componeerde voor 
deze gelegenheid een muziek- en 
lichtspel en de spelersgroep van de 
theaterproductie ‘Oorsprong’ zor-
gen voor koorzang. Wethouder Ad 
Donkers verricht de opening. 
Het programma start om 21.00 
uur, duurt tot ongeveer 22.00 uur 
en is vrij toegankelijk. Want ‘de 
Engel van Ter Weer’ is er immers 
voor iedereen…

HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther, op het terrein van het voor-
malige verzorgingstehuis Ter Weer, staat een zes meter hoge Engel, als 
symbool voor transformatie en vergankelijkheid, en als eerbetoon aan 
het inmiddels gesloopte gebouw en haar bewoners. ‘De Engel van Ter 
Weer’ is een initiatief van kunstenares Hilde Mestrom. 

Staand vlnr: Marcel van Vught, Dennis van Roosmalen, Gijs de Lorijn, Dirk Soetekouw, Ruud van Dinther, Guus de Veer en Mark van Geffen
Knielend vlnr: Stan van Roosmalen, Jeroen Cornelissen, Roy van den Akker
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Grenzeloos BERNHEZE
Een stage die ertoe doet
Dimphy Coldenhoff geeft dankzij giften uit Bernheze extra kansen

Mijn tweede week in Phnom Penh 
zit er alweer op. Deze week verliep 
iets anders dan de ‘normale’ we-
ken. Op maandag en dinsdag heb-
ben we namelijk de hele dag op 
school gefilmd. We hebben een Lip 
Dub Clip in elkaar gezet om meer 
aandacht voor de school te creë-
ren. Ik hoef maar eventjes naar de 
supermarkt te lopen en ik kom een 
tiental straatkinderen tegen. Het is 
belangrijk dat deze school onder 
de lokale bevolking veel aandacht 
krijgt, zodat hopelijk steeds meer 
straatkinderen niet meer hun da-
gen al zwervend door hoeven te 
brengen en iedere dag naar school 
kunnen gaan. Deze school, Seame-
trey Children’s Village, biedt deze 
mogelijkheid door ouders naar ge-
lang hun inkomen te laten betalen. 

Een vrouw met visie
De directrice van deze school, 

Muoy, is een bewonderenswaar-
dige vrouw. Zij heeft werkelijk een 
visie. Ze gelooft dat Cambodja al-
leen gered kan worden als de kin-
deren toegang hebben tot goede 
educatie. Daar zet ze zich 100% 
voor in. Doordat de ouders beta-
len naar vermogen, komt de school 
geld tekort om te blijven draaien. 
Daarom heeft Muoy een Bed & 
Breakfast naast de school geopend, 
waarvan de opbrengsten naar de 
school gaan om de grootste nood 
te lenigen. Alle gasten van deze 
Bed & Breakfast hebben de mo-
gelijkheid om de school een dagje 
te bezoeken. Ik vind het geweldig 
om te zien hoe iedereen zich voor 
de school inzet. Iedere dag is een 
verrassing en ik doe een hoop er-
varingen op.
Link naar Lip Dub Clip: 
http://www.youtube.com/
watch?v=CirWdmlTN6s

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

Nog even trainen en dan… 
De Alpe d’HuZes
In mijn gedachten neem ik ons Doranda mee die berg op

De machteloosheid bij het overlij-
den van haar zus wilde Diana om-
zetten in fysieke kracht en deelne-
men aan de Alpe d’Huzes. Zij wilde 
daarmee alsnog, op een andere 
manier, de strijd voor Doranda 
aangaan om zo het gevoel te heb-
ben samen gestreden te hebben. 
Haar man Edwin was geraakt door 
de vastberadenheid van zijn vrouw 
en besloot zelf ook mee te doen. 

Het bedrag voor de deelname en 
extra sponsoring sprokkelen zij 
bij elkaar door benefiet(s)avon-
den te organiseren met veilingen 
en loterijen en krijgen daarbij uit 
onverwachte hoeken veel steun. 

Fietsplezier Heesch heeft een 
mooie bijdrage geleverd aan de 
fietsen en een servicebeurt voor 
het vertrek naar Frankrijk. Diana 
is actief met social media, en ook 
dat levert veel reacties op, niet al-
leen in geld! Edwin en Diana zijn 
ontzettend blij met alle reacties en 
donaties. De ouders van Diana zijn 
geroerd door het plan en passen 
op de kleinkinderen als Edwin en 
Diana trainen. Bijna is het zover! 
Edwin en Diana volgen? http://
tyurl.org/fuccit en http://tyurl.
org/B8Ft5e. 

Na de tocht vindt u foto’s op 
www.mooiheesch.nl

Slapen in een circus tent
Update: Ineke Hopman, 9 mei 2012

NISTELRODE - Ineke Hopman is op 9 april 2012 vertrokken voor haar 
reis van 2500 km in 4 maanden naar Santiago de Compostella. 
Hieronder een update.

Wij zijn momenteel in Lac Sauvin. Een klein plaatsje voor Vezelay waar 
wij morgen aankomen. Dan zit de eerste 600 km erop. Vandaag weer 
een flinke tocht gehad met de nodige regen. Wanneer houdt het eens 
op. Veel geklommen en gedaald. Vanavond slapen wij in een grote 
circustent midden in de piste incl. warme douche en wc...
Er is hier namelijk een kinderkamp van een basisschool met kinderen 
uit Parijs. Wij hebben net met ze gegeten en vanavond geven ze zelf 
een voorstelling. Morgenvroeg ontbijten wij ook bij ze. 

Wil je Ineke ook volgen ga dan naar http://inekenaarsantiago.waarbenjij.nu

‘Voor ons betekent maatschappelijk 
ondernemen: kleine fabrieken en 
goede werkomstandigheden voor 
de werknemers en zeker geen kin-
derarbeid. We gebruiken gerecy-
cled hout.’ vertelt Evert in de docu-
mentaire. Het kindertehuis hebben 
ze ruim 8 jaar geleden gered van de 
ondergang vanuit Hedi Meubelen 
en doordat er steeds meer kinderen 
bij kwamen hebben ze er een stich-
ting van gemaakt en deze bestaat 
nu bijna 5 jaar, Stichting Bogota 
zonder Honger.

Met 120 kinderen gestart en intus-
sen gegroeid naar 220 kinderen. 
In de documentaire komt ook de 
Nederlandse Ambassadeur aan het 

woord: ‘Goed initiatief, doordat ze 
geld verdienen door de handel tus-
sen Columbia en Nederland, doen 
ze wat extra voor de aller, aller-
armsten.’ 
Jeanette Heerkens steekt er heel 
veel tijd in en dat wordt gewaar-
deerd door de medewerkers in het 
kindertehuis: ‘Zij is het allermooiste 
wat ik tegengekomen ben in mijn 
leven, voor de toekomst van de 
kinderen, ze is een prachtmens’. 
Heel veel mensen leven in Colom-
bia onder de armoedegrens, help 
mee www.bogotazonderhonger.nl

Hedi meubelen op TV met stichting
Omroep Brabant ‘Bogota zonder Honger’

HEESCH - De beklimming van de Alpe d’Huez op 6 juni zal een hele 
strijd zijn. Edwin en Diana van Brakel willen die strijd samen zes keer 
aangaan. Edwin 4 en Diana 2 keer. Die beklimming is niets in verge-
lijking met de strijd die dierbaren hebben geleverd tegen kanker. Als 
toeschouwer blijf je achter met een gevoel van machteloosheid.

HEESWIJK-DINTHER – in het programma van Omroep brabant komt 
een documentaire over maatschappelijk ondernemen bij Hedi Meube-
len. Hierin wordt ook Stichting bogota zonder Honger voorgesteld. 

Omroep Brabant: donderdag 
17 mei: vanaf 9.35 uur, herha-
ling ieder uur ’s avonds begint 
een 2e andere documentaire 
deze wordt op vrijdag ieder uur 
herhaald.



Woensdag 16 mei 2012 7
  

Kim heeft ambities richting in-
ternationaal recht. Om ervaring 
op te doen wilde zij eerst vrijwil-
ligerswerk doen, in Zuid Afrika. Ze 
kwam terecht bij Ubomi Obutsha. 
De mensen in deze organisatie 
werken midden in een township. 
Daar te wonen betekent uitzicht-
loosheid. Daar kon zij ervaren hoe 
de wereld in elkaar zit als je niets 
hebt.

De vrijwilligers logeren niet in de 
township, maar in de stad. Veilig-
heid voor buitenlanders staat voor-
op, hoewel Kim zich nooit onvei-
lig heeft gevoeld in dit township. 
“Integendeel”, zegt zij, “mensen 
zijn bijzonder aardig en voorko-

mend. De afstand uit de tijd van 
de apartheid, is er nog. Maar er is 
armoede, drankmisbruik en drugs. 
Kinderen zwerven over straat en 
zijn vaak slachtoffer van geweld. 
Daarom moet je toch op je hoede 
blijven.”

In het centrum waar Kim werkte 
worden kinderen 3 – 6 jaar opge-
vangen in een soort van kinder-
dagverblijf. Daar krijgen ze eten, 
kleding, een stukje opvoeding en 
aandacht. Kim vervolgt: “Er wer-
ken veel mensen bij het centrum 
die aan de rand van de maatschap-
pij staan, in ruil voor huisvesting en 
eten. Daarmee krijgen ze structuur 
en een doel om te leven. Zij wer-

ken in de keuken en de moestuin 
en vinden een stukje houvast.”

Aan hun lot overgelaten
Kim heeft tijdens haar verblijf kin-
deren opgevangen in het kinder-
dagverblijf en de oudere kinderen 
geholpen met huiswerk en Engels. 
De meest indringende ervaring 
was toch wel het huisbezoek. Daar 
werd ze met de neus op de feiten 
gedrukt. Zij kwam in een eenka-
merkrot waar pa en ma dronken 
op de bank lagen en de kinderen 
aan hun lot werden overgelaten. 
De hele familie besmet met HIV…. 

Toen bekend werd dat de organi-
satie die het centrum ondersteun-
de daarmee ging stoppen begon 
het te borrelen bij Kim. Zij zocht 
contact met de leidinggevende 
van het centrum, Mark Lawler 
en via hem met oud-vrijwilligers 
en samen richtten ze de Stichting 
SUON (Stichting Ubomi Obutsha 
Nederland) op.

In deze stichting werven de leden 
fondsen, verkopen ansichtkaar-
ten met een boodschap, zamelen 
cartridges in, vonden een andere 
organisatie via welke vrijwilligers 
uitgezonden kunnen worden en 
zorgen voor verantwoording aan 
de donateurs over elke cent die 
wordt bijgedragen. Ook is er op 2 
juni een benefietconcert in de Gil-
debond in Kaatsheuvel. Daar tre-
den verschillende artiesten op. De 
entree is € 10,00. 
Ansichtkaarten zijn gemaakt van 
foto’s op karton. Voor professio-
neel drukwerk zoeken ze nog een 
donateur. 

http://www.ubominederland.nl of 
info@ubominederland.nl

HEESCH - In 2011 ging Kim van der Heijden naar Port Elisabeth, Zuid 
Afrika om vrijwilligerswerk te doen. Dankbaar is zij voor de ervaring en 
geschokt door de toestanden die zij aantrof. Samen met oud-vrijwilli-
gers wilde zij deze gevoelens omzetten in een daad.

Kim met een van de ansichtkaarten Foto: Marcel van der Steen

‘een hele faMilie 
besMet Met hiv’

Ubomi Obutsha = Nieuw Leven
Een Stichting opgericht door oud-vrijwilligers 

Aanvalluh 
In ’t oranje busje op weg naar Kharkov in de Oekraïne 

De vier mannen hebben vrij geno-
men, hun spaargeld aangesproken 
en zijn gaan informeren naar de 
beste route. Daarna kon het feest 
beginnen. De camper werd aange-
past aan de eisen van deze oranje-
fans, de toegangskaarten voor de 
wedstrijden van Nederland tegen 
Duitsland en Portugal gekocht (de 
wedstrijd tegen Denemarken vol-
gen ze op het Oranjeplein) en – 
voor de zekerheid – hebben ze ook 
al kaarten voor de finale in Kiev 
aangeschaft. 

We zijn er klaar voor
De Iveco bus is echt oud. Hij stamt 
uit ongeveer 1991 en de maxi-
mum snelheid is 90 km/uur. Heel 
zuinig is het beestje ook niet 1:11. 
Maar dat alles mag het optimisme 
niet drukken. De mannen vertrek-
ken op 6 juni en willen op 8 juni in 
Kharkov aankomen op de Oranje-
camping. Een soort van mini Da-

kar wordt het. Tot aan Warschau 
zal de reis naar verwachting voor-
spoedig gaan. Daarna zal het toch 
lastig worden. De wegen zitten 
vol gaten, de bus krijgt wel wat te 
verduren en de motorische ken-
nis voor de Iveco is niet optimaal. 
Bovendien zal het passeren van 
de grens bij Kiev naar verluid zo’n 
5 uur in beslag nemen. Maar... dat 
geeft weer gelegenheid om uit te 
rusten. 

MooiHeesch gaat mee met de bus. 
De sticker wordt op de bus geplakt 
en... er is nog ruimte voor meer 
stickers. In ruil voor een bijdrage in 
de reiskosten kan ook een sticker 
van andere bedrijven op de bus 
mee naar de Oekraïne. Wilt u een 
sticker op de bus, mail dan naar 
janwijnen@live.nl. Via www.mooi-
heesch.nl wordt u op de hoogte 
gehouden van de ervaringen van 
de 4 mannen.

HEESCH – Dit jaar worden de eerste rondes voor het EK door Nederland 
in Kharkov in de Oekraïne gespeeld. Daar zal – als alles goed gaat – ook 
een delegatie uit Heesch aanwezig zijn. Jan en Willem Wijnen, Rob 
Verhoeven en Brent van der Doelen besloten tijdens het meest recente 
carnavalsfeest naar de EK te gaan. Zij willen nog wat tactische dingen 
bijleren voor hun eigen voetbalspel bij HVCH.

De bus heeft al de Oranje-outfi t.
Om het nuttige met het aangename 
te verenigen besloten ze niet met 
het vliegtuig te gaan, maar een oude 
Rode Kruis bus, die door de vorige 
eigenaar was omgebouwd tot camper, 
te kopen.

Gorilla’s in Oeganda
HEESCH - Onze collega Michal van Bavel van het reisburo in Heesch 
heeft een unieke ontmoeting gehad met een groep gorilla’s in Oe-
ganda. 

Lees hier zijn spannende verhaal:
5 uur ’s morgens - De wekker gaat. Eindelijk gaat het vandaag gebeu-
ren. Ik ga de berggorilla’s ontmoeten in hun natuurlijke omgeving. We 
rijden 2,5 uur naar het informatiepunt, waar we een briefing krijgen 
over onze gorilla ontmoeting. De groep bestaat uit 26 gorilla’s wat 
erg groot is voor een gorilla groep. Ze zijn net 6 maanden gewend 
aan menselijk contact. We krijgen instructies. We mogen niet niesen of 
hoesten. Als de gorilla enige agressie toont moeten we in elkaar duiken 
en elk oogcontact vermijden.
We beginnen op het punt waar de dag van tevoren de gorilla’s zijn 
achtergelaten. Ze trekken meestal verder, ongeveer een kilometer per 
dag, maar dat kan ook weleens veel meer zijn. Wij hebben geluk. Onze 
groep zien we al na 45 minuten wandelen. Maar dat kan ook 2 tot 6 
uur zijn. Het is best een zware tocht langs stijle berghellingen en door 
theeplantages. Aangekomen bij de junglerand loopt een ranger voorop 
met een hakmes, anders kom je echt niet door de dichte jungle. Dan 
zien we een zwarte arm uit het groen steken die een tak afbreekt. We 
hebben de groep gevonden. We zitten er middenin… ! Dan komt een 
jong mannetje op ons afrennen met zijn tanden bloot en kloppend op 
zijn borst. We duiken in elkaar. Maar onze gids die de groep goed kent, 
glimlacht. Dat doet hij altijd zegt ze vertederd. We zien verschillende 
gorilla’s op slechts ‘n meter afstand. Niet te beschrijven deze giganten 
die vredig zijn, maar je ook zo met een klap kunnen neerhalen. Een van 
de meest bijzondere ervaringen in mijn leven!

Wilt u ook de gorilla’s in levende lijve ontmoeten in hun natuurlijke 
omgeving? Neem dan contact met mij op bij Reisburo de Wit, Heesch 
0412-473290. www.reisburodewit.nl
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mooi & in de streek

in de streek

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Gratis	rondleiding	in	de	kaasmakerij
•	Tijdens	openingstijden	gratis	proeverij	
	 van	ambachtelijke producten

Kom onze stand bezoeken 
op de Maashorstfair

Volop verse kruiden zoals diverse 
soorten mint, tijm, rozemarijn. Ook 
verschillende soorten potgrond

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

Coupe Bonte koe
  Loei lekker!

boerderij ijs

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

Boerderij-ijs, loei lekker
Familie van Cleef werkt met passie

Vooral nu het mooier weer 
wordt is er veel werk op de 
boerderij, want in 2010 heb-
ben Jan en Jeanne van Cleef het 
melkveebedrijf uitgebreid met 
een ijssalon. Een mooie ijswinkel 
waar je room- of sorbetijs kunt 
kopen. Verpakt om mee te ne-
men of u kunt er ook voor kie-
zen het heerlijk op het gezellige 
terras vanuit een coupe of met 
een hoorntje op te eten. 
Het roomijs wordt gemaakt van 
het melk van de eigen zwarte-
bonte Holsteinkoeien. Er wor-
den uitsluitend natuurlijke in-
grediënten gebruikt voor het 
maken van het ijs. Het sorbetijs 
wordt gemaakt met seizoens-
fruit zoals aardbeien of bana-
nen. Er zijn standaard 20 soor-
ten ijs op voorraad. 

IJskar en verpakt ijs
Bij de Cleefshoeve kunt u ook 
een authentieke ijskar huren, 
leuk voor een feestje of evene-
ment. De ijskar wordt geleverd 
inclusief het ijs, hoorntjes of 
de coupes en kan gebracht of 
opgehaald worden. Eventueel 
kunnen zij ook het personeel 
voor u regelen voor de ijskar.
Het boerderij-ijs van de Cleefs-
hoeve is ook verpakt te koop. 
U hebt de keuze uit een bakje 
van 100 ml (met lepeltje) of een 
een-literverpakking. 

Modern bedrijf
De Cleefshoeve is het voorbeeld 
van een modern bedrijf. Een 
melkveebedrijf met als neven-
tak het zelf maken van room- 
en sorbetijs. Ook kunt u een 

rondleiding krijgen, die gege-
ven wordt door zoon Rick. Een 
rondje door de stallen en uitleg 
over de koeien Natuurlijk heb-
ben ze bij de Cleefshoeve voor 
u bedrijfskleding zodat u in ieder 
geval uw eigen kleren schoon 
houdt. 

De Cleefshoeve, de moeite 
waard om tijdens het fietsen een 
ijsje te gaan eten.

Ook aanwezig op de Maas-
horstfair op 20 mei met hun 
heerlijk Boerderij-ijs.

CLEEFSHOEVE
Berkenvenseweg 2, 5473NN Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-229929, W: www.cleefshoeve.nl
Tot eind oktober dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER – De hele familie is druk aan het werk 
wanneer ik arriveer voor een interview. Al snel wordt 
duidelijk dat dit niet ongewoon is, ze hebben een erg 
divers bedrijf waar altijd werk is. Jan en zoon Rick zor-
gen voor het melkveebedrijf en Jeanne en Paul zijn 
de ijsexperts. Zoon Paul teelt ook zijn eigen fruit. Zijn 
nieuwe aanwinst is een mengeling van een bramen- en 
frambozenstruik; de braamboosstruik. 

Culinaire
aspergefietstocht 

door de streek

www.trv-bernheze.nl 
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cOLOFON

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

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

maashorstfair toont talent uit De maashorst
Zondag 20 mei, De Heische Hoeve in Loosbroek

Talentvol programma
De Maashorstfair 2012 kent naast 
de vele presentaties van streek-
producten en  recreatiemogelijk-
heden ook themapleinen met o.a.: 
schapen drijven, kunstenaars, 
natuurfotograaf, kindertheater, 
turnvoorstelling, Tai Chi demon-

straties, dweilkapel, smartlap-
penkoor, troubadours, vlakglas- 
en emaillekunst demonstraties. 
Ook de verschillende organisaties 
voor natuur en heemkunde laten 
mooie ontwikkelingen zien. 
Mathieu Bosch zorgt voor een 
vlotte presentatie van de zeer ge-

varieerde optredens. Tussen 14.30 
en 16.00 uur kunt u genieten van 
enkele tientallen optredens van 
het jeugdige talent van De Maas-
horst. 

Initiatief
De Maashorstfair wordt georgani-
seerd in opdracht van Stuurgroep 
De Maashorst. De stuurgroep 
staat voor een duurzame ontwik-
keling van De Maashorst waar 
ruimte is voor de ontwikkeling 
van natuur, economie en maat-
schappij. De Maashorstfair is een 

prettige manier om met dit bijzon-
dere gebied kennis te maken. 
De Maashorstfair 2012 wordt dit 
jaar gefinancierd door de spon-
soren Rabobank (Uden/Veghel, 
Oss e.o. en Bernheze Maasland), 
VVV Noordoost-Brabant, Streek-
fonds De Maashorst, Sun & Wind, 
IBN en ZLTO, provincie Noord-
Brabant en de gemeenten Oss, 
Uden, Landerd en Bernheze. 

maashorstrapporten overhandigd
‘Honderden vrijwilligers hebben drie jaar aan inventarisatie Maashorst gewerkt’

MAASHORST - Vertegenwoordigers 
van negen natuur- en milieuverenigin-
gen hebben donderdagavond, onder 
grote publieke belangstelling, de defi-
nitieve inventarisatierapporten van de 
Maashorst aan de gelijknamige Stuur-
groep overhandigd.

Peer Verkuijlen, voorzitter van de Stuur-
groep De Maashorst, dankte in zijn 
slotwoord iedereen voor de vele uurtjes 
aan voorbereiding die er in dit mega-
project zijn gestopt. Hij pleitte verder 
voor een intensieve samenwerking tus-
sen de verschillende instanties. “Ik ga 
ermee aan de slag om de aanbevelin-
gen uit het rapport onder de aandacht 
van de juiste personen te brengen”.
Meer informatie kunt u lezen op 
www.mooinisseroi.nl 

LOOSBROEK – De 7e editie van de Maashorstfair vindt plaats bij 
De Heische Hoeve. Thema: TALENT. De Maashorst toont welke 
talenten ze in huis heeft op het gebied van cultuur, natuur, activi-
teiten, landbouw, horeca, spiritualiteit, kunst, verblijf en recrea-
tie. Ook komt er een podium voor jong talent, want de Maashorst 
laat graag het vele talent zien van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over de 
Maashorstfair is te vinden op 
www.maaashorstfair.nl.

De Culinaire Asperge Fiets-
tocht is weer van start gegaan.

Bij ons bij u welkom om 
één van de heerlijke asperge-

gerechten te komen eten.

ASPERGES

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl

7 dagen in week geopend!

Foto expo Kersouwe
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Column
aD

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

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

OP UW GeZONdheid

Het is alweer drie jaar geleden dat de Q-koorts toesloeg in Bernheze 
en omgeving. Nog steeds hebben inwoners hier last van. Patiënten 
hebben chronische klachten. In veel gevallen lijkt dat blijvend. Eind 
april vermeldt een kaart van het ministerie nog altijd ruim 40 be-
smette bedrijven in Nederland. Het aantal geiten in Bernheze lijkt 
weer op het niveau van voor de Q-koorts. In Landerd en Oss is er 
intussen weer commotie over nieuwe stallen voor geiten ondanks een 
bouwstop.

Met varkens lijkt het niet anders te gaan. Na de pestepidemie eind 
negentiger jaren kwam er wet- en regelgeving om nieuwe uitbraak te 
voorkomen. Er was geld voor sloop van stallen. Dieren zouden meer 
gespreid gehouden moeten worden. Ten opzichte van 2000 kennen 
we in Bernheze zeker 15 tot 20% meer varkens en we zien weer volop 
bouwactiviteiten in het buitengebied. 

Ook het aantal kippen steeg in 12 jaar tijd zeker 15 tot 20%. Hebben 
we wat geleerd? Is het risico voor uitbraak van dierziekten dan gewe-
ken? Kunnen dierziekten geen schade meer opleveren voor de mens?

Eind 2005 begon toenmalig wethouder Peer daarom met een nieuw 
bestemmingsplan voor het buitengebied. Onder wethouder Eric is er 
veel over gediscussieerd en wethouder Hans is er ook al weer twee 
jaar mee bezig. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 beloofden alle partijen veel 
aandacht voor vermindering van risico’s voor onze gezondheid. De 
VVD afdeling van raadslid Adri houdt volgende week een themavond 
over agrariërs in de spagaat. Hun verkiezingsprogramma is helder. 
“Geen intensieve veehouderij als dit ten koste gaat van gezondheid 
van inwoners.” Benieuwd of ze dat gaan vasthouden. 

De Bernhezer Buitenwacht verplaatst intussen haar aandacht ook 
naar andere onderwerpen, hondenpoep, boerenappartementen, zon-
nepanelen en een duurzaam bedrijventerrein. Prima thema’s overi-
gens, maar is de balans in het buitengebied al bereikt? 

De gemeenteraad van Bernheze heeft het nu even druk met de fusie 
van Bernheze en Maasdonk. U bent via de enquête, gesprekavonden 
en de pers hiervan getuige. In september is wellicht een landelijke 
gemeente met 40.000 inwoners, 7000 geiten, 450.000 varkens en 
2.200.000 kippen een feit. De gemeenteraad kan zich dan weer druk 
maken over uw en mijn gezondheid. 

Met groet van Ad

Boeren tussen markt en maatschappij

De visie maakte al duidelijk dat de 
agrarische ondernemers te maken 
hebben met een dilemma. Aan de 
ene kant proberen zij te anticiperen 
op de markt en de daarbij beho-
rende vraag vanuit de consument. 
Maar aan de andere kant begrijpen 
de agrariërs ook de problematiek 
over geur en fijnstof. Hierbij wil-
len zij graag aan de wensen van 

de burgers in het buitengebied te-
gemoet komen. De ervaring leert 
dat dit niet zo gemakkelijk ligt. De 
vraag van de consument zorgt voor 
prijsdruk en daarnaast verschijnen 
tegenstrijdige rapporten en onder-
zoeken op basis waarvan het ima-
go van de agrarische sector niet al-
tijd even positief wordt belicht. De 
recente visie wil hieraan tegemoet 

komen en alle belangen beter op 
elkaar afstemmen, waardoor het 
draagvlak wordt vergroot. Duur-
zaamheid staat daarbij hoog in het 
vaandel. Hans Huijbers, voorzit-
ter van de ZLTO, verzorgt de pre-
sentatie van de ontwikkelde visie. 
Tweede Kamerlid van de VVD, 
Janneke Snijder-Hazelhoff, zal haar 
inzichten geven over het landelijke 
beleid in de sector. Mark Zijlstra, 
voorzitter van de VVD-Bernheze, 
verzorgt de gespreksleiding. 

Het programma is verkrijgbaar bij 
Wim Henze. 
Email: wimj.henze@home.nl.

BERNHEZE - De VVD-Bernheze en de ZLTO-Bernheze hebben samen 
een thema-avond op maandag 21 mei georganiseerd in zaal Kerkzicht, 
Loosbroek. Aanvang is om 20.30 uur. De zaal is open vanaf 20.00 uur. 
Als leidraad zal: Trots ‘Boeren’ in Bernheze, worden gebruikt. De on-
langs gepresenteerde visie op de ontwikkeling van de agrarische sector 
in de gemeente Bernheze over de periode 2012-2020.

De lessen zijn spelenderwijs en 
communicatief ingericht en zijn 

een uitstekende voorbereiding op 
het middelbaar onderwijs. Veel 
kinderen hebben in de brugklas 
moeite om de Engelse lessen te 
volgen. Exito biedt de mogelijkheid 
om op een leuke manier het Engels 
goed onder de knie te krijgen en 
zodoende goed voorbereid te zijn 
op de middelbare school. Vooral 
ook als je van plan bent het twee-
talige onderwijs te gaan volgen.
Wij houden rekening met de sa-
menstelling van het niveau van de 
groepen. De kosten voor 10 lessen 
zijn € 140,00 (exclusief de materi-
alen). Voor de eerste 10 leerlingen 
is het intakegesprek gratis. 
Éxito is een bureau in Oss-Zuid, 
waar kinderen van de basisschool 
extra begeleiding kunnen krijgen 

op het gebied van rekenen, taal, 
spelling. Ook worden er trainin-
gen gegeven op het gebied van de 
sociale-emotionele ontwikkeling, 
faalangst en Kids Skills. Daarnaast 
begeleiden we kinderen wanneer 
ze een presentatie moeten verzor-
gen of bij de voorbereiding op de 
Cito-toetsen.
Mocht je interesse hebben dan kun 
je geheel vrijblijvend contact opne-
men via: info@exito-coaching.nl 
of bellen naar: 06-86199711. Ook 
kun je een kijkje nemen op onze 
website: www.exito-coaching.nl

OSS - Vanaf september 2012 is er 
bij Exito in Oss de mogelijkheid om 
Engelse lessen te volgen. Vind je 
Engels leuk en interessant, wil je de 
taal goed leren spreken en verstaan, 
dan kun je je inschrijven voor een 
lessencyclus van 10 weken. Over-
leg hierover met je ouders.

Engelse les via Exito-Coaching
Voor leerlingen groep 5 t/m 8

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

*  Openingstijden:
 Ma t/m vrij van 06.30 uur 
 tot 21.00 uur
 Za. 07.30 tot 21.00 uur
 Zon. 09.00 tot 21.00 uur

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje

Bernheze en maasdonk
Standpunt CDA
Hieronder onze argumenten nog 
eens op een rijtje: 
- We willen een sterke plattelands-

gemeente zijn die er toe doet in 
de regio. Wij denken dat we sa-
men een betere belangenbeharti-
ging voor de inwoners  van onze 
gemeente in de regio kunnen re-
aliseren (een sterkere partner zijn 
in regionale ontwikkelingen).

- Maasdonk en Bernheze lijken 
qua cultuur, grootte en achter-
gronden prima bij elkaar te pas-
sen. Wij denken wel dat onze 
inwoners kiezen voor een ge-
meente waar de verschillende 
kernen hun eigenheid behouden. 

- Wij denken dat we met een gro-
tere gemeente een betere dienst-
verlening aan de inwoners kun-
nen bieden en efficiënter werken 
(minder kosten en meer doen 
voor hetzelfde geld) (zeker op 
langere termijn).

- Wij denken dat kwaliteit, snel-
heid en deskundigheid zal toe-
nemen. De kwetsbaarheid wordt 
minder en het biedt kansen en 

uitdagingen aan ons ambtena-
renapparaat. Er is enthousiasme 
bij beide ambtelijke organisaties 
om samen verder te gaan. 

- Heesch West komt op het grond-
gebied van 1 gemeente te liggen, 
wat als economische motor kan 
dienen voor onze gemeente. We 
kunnen werk dicht bij huis orga-
niseren.

- Samenvoegen kost geld, maar 
voor de frictiekosten (overgangs-
kosten) wordt een aanzienlijk be-
drag door de hogere overheden 
bijgedragen (4,3 miljoen euro). 

- En ja er zitten verschillen in de 
boekhouding van onze beide 
gemeenten. Daar is goed naar 
gekeken. Consequenties zijn in 
beeld gebracht. Op dit moment 
zijn beide gemeenten gezond. 

Natuurlijk is ook uw mening be-
langrijk, die wegen we mee in de 
definitieve besluitvorming. 
Vul daarom de enquete in!

Fractie CDA Bernheze; 
www.cdabernheze.nl

Slapen en 
dromen in 
Onderonsje 
Dinther
DINTHER - Op donderdag 24 mei 
om 10.00 uur komt Piet van den 
Krommenacker in ’t Onderonsje in 
Servaes in Dinther met de bezoe-
kers praten over slapen en dro-
men. Van den Krommenacker is 
geen opgeleide deskundige op het 
gebied van slapen, maar kan wel 
op een boeiende manier vertel-
len over dit onderwerp en de be-
zoekers mee laten praten. Eerder 
praatte hij in het Dinthers Onder-
onsje over het onderwerp slapen 
en slaapproblemen. Dromen zijn 
een interessant verschijnsel, die 
niet zelden iets vertellen over dat-
gene waar mensen overdag mee 
bezig zijn.
’t Onderonsje in Dinther is elke 
tweede en vierde donderdag van 
de maand van 10.00 tot 11.00 uur 
open voor alle Dintherse mensen 
van 55 jaar en ouder. 
Toegang is gratis

de GeMeenteraad van bernheze heeft 
het nu even druK Met de fusie 
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Informatie voor de kernen

Recht 
dichtbij….

Een tijd geleden alweer hoorde ik eens een radioreclame voor een 
incassobureau. Een dame zei: “Betalen? Nee, daar zijn we mee 
opgehouden…. dat leverde ook niks op hè……” En vervolgens legde het 
bureau uit wat ze allemaal konden doen om het geld binnen te krijgen 
van deze weigerachtige klant.
Het betalingsgedrag –ook in het bedrijfsleven- is de laatste jaren sterk 
verslechterd. De crisis zou dan de reden zijn. Waar of niet waar: als 
je iets koopt dan moet je betalen, dat verandert niet. Incassobureaus, 
beslaglegging, faillissementsaanvraag: geld incasseren is meestal een 
echt escalatietraject; het wordt alleen maar steeds erger. Met alle 
boosheid en frustratie die daarbij hoort.
Kan dat ook anders? 
Soms wel. Onredelijkheid en dwarsheid zijn lastig te bestrijden: als 
iemand gewoon geen zin heeft om te betalen en daar een gewoonte 
van maakt, dan kun je beter geen zaken met hem doen. Moet je toch 
incasseren, dan is stevigheid wel op zijn plaats. 

Maar vaak zit er een verhaal achter het niet betalen, een verhaal 
waar je wel iets mee kunt. De schuldenaar begint daar meestal 
niet zelf over (want dat staat zo zwak en ze zullen het toch wel niet 
begrijpen en accepteren….). Maar als schuldeiser kun je er wel achter 
komen. Begin gewoon eens met een inhoudelijke vraag als betaling 
na wat herinneringen uitblijft. Wat is er aan de hand? Kunnen we 
dit samen oplossen (spreiden, uitstellen, verrekenen, terugleveren, 
garantiestelling en dat soort zaken). Is dit dan niet risicovol? Misschien 
word je wel om de tuin geleid, aan het lijntje gehouden….Dat kan, dus 
je moet bedenken met wie en in welke gevallen je dit gesprek aangaat. 
Maar als het wel lukt kun je incassokosten uitsparen, een (zaken)relatie 
overeind houden en jezelf veel frustratie besparen.
Als u deze aanpak wilt inzetten bedenk dan goed wat u wilt bereiken 
en of u een plan B heeft voor als het mis gaat. Overleg met uw juridisch 
adviseur om te kijken waar de plussen en de minnen kunnen zitten.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

Ga je mee ROEFELEN?

BERNHEZE - Op zaterdag 2 juni 
vindt de 14e Bernhezer-Roefeldag 
plaats, georganiseerd door Stich-
ting Ranja en Stichting Jeugdbe-
langen Vorstenbosch. Op deze 
dag openen diverse bedrijven in 
de gemeente Bernheze de deuren 
voor kinderen. 

Kinderen van groep 6 (alleen Vor-
stenbosch en Nistelrode), 7 en 8 

(alle kernen), zodat de kinderen 
een kijkje kunnen nemen hoe het 
er in een bedrijf aan toe gaat. Er 
wordt gekeken, geroken, gevoeld 
en geproefd, soms zelfs letterlijk, 
zoals bijvoorbeeld bij de bakker 
of de groenteboer. De kinderen 
kunnen ook een varkenshouderij 
bezoeken, een schoonheidsspe-
cialiste, een metaalbewerker, de 
brandweer of de dierenartsenprak-
tijk. Heel veel mogelijkheden dus. 
En omdat ze 3 verschillende be-
drijven mogen bezoeken, kunnen 
de kinderen héél wat te weten ko-
men! Bij de meeste bedrijven kun-
nen ze actief meewerken; leuk en 
leerzaam! De inschrijfformulieren 
zijn al op alle basisscholen in Bern-
heze uitgedeeld, zodat de kinderen 
van groep 6 (alleen Vorstenbosch 
en Nistelrode), 7 en 8 zich kunnen 
aanmelden. De deelnemende kin-

deren stellen groepjes van 4 samen 
en gaan onder begeleiding van een 
volwassene 3 bedrijven van binnen 
bekijken. Kinderen van het speci-
aal onderwijs die in Bernheze wo-
nen en tussen de 10 en 12 jaar oud 
zijn, zijn deze dag ook van harte 
welkom om mee te gaan roefe-
len. Zij kunnen zich aansluiten bij 
een neefje/nichtje of een vriendje/
vriendinnetje uit de buurt. Zij kun-
nen zich opgeven bij Janneke van 
Schijndel, tel. nr. 06-52351222 of 
via: jannekevanschijndel@hotmail.
com. 

Hebt u een bedrijf en wilt u graag 
uw deuren voor nieuwsgierige 
en leergierige kinderen openzet-
ten? Ook dan kunt u zich melden 
op bovenstaande nummer of de 
email. Samen maken we ook dit 
jaar de Roefeldag tot een succes!

Koninklijke onderscheiding Frans van den Berg

LOOSBROEK - Frans van den Berg 
is sedert 35 jaar betrokken bij De 
Wis in Loosbroek. Vandaag werd 
door het bestuur van de Wis een 
lunch georganiseerd ter gelegen-
heid van het 35-jarig bestaan van 
de Wis. 

Tijdens deze lunch waren  de be-
heerder, alle vrijwilligers met part-

ner het bestuur en een aantal 
genodigden aanwezig in de Wis. 
Onder de vrijwilligers was natuur-
lijk ook Frans van den Berg aan-
wezig. Rond de klok van 14.00 
uur werd Frans aangenaam ver-
rast door Wethouder Ad Donkers. 
Wethouder Donkers feliciteerde 
het bestuur van de Wis met het 
35-jarig bestaan en vervolgde zijn 

speech voor de vrijwilliger van de 
Wis. Frans wordt zoals wethou-
der Donkers prachtig omschreef 
“de bouwpastoor” van de Wis 
genoemd. Heel veel uren heeft hij 
belangeloos gewerkt aan de vele 
verbouwingen, uitbreidingen en 
vernieuwingen van de Wis. Als er 
iets stuk is weet Frans het altijd te 
repareren. Frans heeft tot 2009, 
ruim 30 jaar in het bestuur gezeten 
van de Wis. 
Ook is hij al ruim 30 jaar de decor-
bouwer voor toneelvereniging de 
Verenigde Spelers uit Loosbroek. 
Samen met het bestuur van de 
Wis, toneelvereniging de Verenig-
de Spelers en de (oud) beheerder 
van de Wis werd het verzoek in-
gediend voor een Koninklijke on-
derscheiding. Omdat de Wis offi-
cieel op 7 mei 35 jaar bestond kon 
het niet mooier. Voor Frans en zijn 
vrouw Annie kwam alles als een 
grote verrassing.

Frans is altijd een man van weinig 
woorden geweest en zeker niet ie-
mand die graag op de voorgrond 
treedt. De mooie woorden welke 
werden gesproken door wethou-
der Donkers liet hij zich wel geval-
len en hij genoot zichtbaar. Tijdens 
de uitreiking waren ook de kinde-
ren, kleinkinderen en vele familie-
leden aanwezig.  

In het begin van de avond werden 
Frans en Annie nog verrast met 
een serenade van de harmonie. 
Voor Frans en Annie een prachtige 
dag vol met verrassingen.

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

Spaar € 750
en krijg een 

fietskoeltas* * 
 D

e 
ac

tie
 lo

op
t v

an
 1

4
 m

ei
 to

t e
n 

m
et

 1
0

 a
ug

us
tu

s 
20

12
.

 
V

ra
ag

 n
aa

r 
de

 v
oo

rw
aa

rd
en

 o
f k

ijk
 o

p 
w

w
w

.re
gi

ob
an

k.
nl

. O
p=

op
!

**
 R

en
te

 p
er

 1
 m

ei
 2

0
12

. R
en

te
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

Groeirentetot 4,75%**

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T  0413 - 29 19 80
E  info@vangrunsvenhaerkens.nl
I  www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
T  0412 - 45 20 03
E  info@vanheckassurantien.nl
I  www.vanheckassurantien.nl

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T  0412-61 35 44
E  info@vanravensteijn.nl
I  www.vanravensteijn.nl

HEESWIJK-DINTHER - Met een 
twee uur durende show van Ilse 
DeLange opent natuurtheater de 
Kersouwe het seizoen op zaterdag 
19 mei. DeLange is zeer succesvol 
met hits als So Incredible en het 
nieuwe album Next To Me. 
Zaterdag 19 mei, aanvang 21.00 
uur, entree n 37,50  (er zijn nog 
kaartjes )

Zondag 20 mei is de Grote Gekke 
Theevisite als start van De Zo-
mer van Alice; een bijzonder pro-
gramma voor het hele gezin. Deze 
theevisite wordt gepresenteerd 
door Hakim en is gebaseerd op 
de beroemde teaparty uit Alice in 
Wonderland. De toegang voor de 

Theevisite is gratis. Van 13.00 uur 
tot 17.00 uur vindt er een door-
lopend programma plaats gepre-
senteerd door Hakim Traïdia, o.a. 

bekend van Sesamstraat.
Bestel op www.kersouwe.nl een 
gratis ticket.

Start seizoen Kersouwe

incassokosten uitsparen, een (zaken)
relatie overeind houden en jezelf veel 
frustratie besparen.
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 FONS BAERKEN HOVENIER
ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25  38           info@baerken.net  
M 06 543 927 01

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. Deze vormen het geraamte van de tuin en 
zorgen voor de structuur. Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld. 

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. 
Deze vormen het geraamte van de tuin en zorgen voor de structuur. 
Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Uitnodiging 
Wim Lips geeft op Hemel-
vaartsdag een rondleiding om 
11, 12 en 13 uur met uitleg 
over de energetische tuin. De 
Feel Good Garden gaat leven 
onder zijn bezielende presen-
tatie die vooral praktijk zullen 
laten zien. Ervaar zelf en krijg 
een goed gevoel van wat de 
Feel Good Garden inhoudt. 

De Feel Good Garden staat 
ook op de Floriade 2012; 
Wereld Tuinbouw Expo, Ven-
lo 5 april t/m 7 oktober 2012.

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

T
F
M
E

Kastanjedreef 63
5473 SG Heeswijk-Dinther

www.vdburgt.org

• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

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

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

BERNHEZE

5-Daagse reis naar voormalige Oost-Duitse steden geslaagd
Gezelligheid voor KBO’s Heeswijk, Dinther en Loosbroek

Dit jaar was het een reis naar 
Groot-Brittannië, waar het prach-
tige graafschap Kent met de mooi-
ste tuinen van Engeland, Canter-
bury en Londen werden bezocht.
Op maandagmorgen vertrokken ze 
om 6 uur naar Noord Frankrijk om 
op tijd te zijn in Calais. Van hieruit 
maakten ze op een P&O ferry de 

oversteek in 1,5 uur naar het En-
gelse Dover. Vanuit Dover werd 
de reis voortgezet naar Canterbury 
waar ze al een voorproefje kre-
gen om het centrum te bezoeken, 
waarna ze in de buurt van Canter-
bury naar ons hotel vertrokken.
Op dinsdag reisde het gezelschap 
naar Hever Castle met de reus-

achtige tuin in renaissance stijl. 
Het kasteel werd onder andere 
bewoond door Anne Boleyn. In 
de middag werden de, wellicht 
bekendste, tuinen ter wereld be-
zocht, die van Sissinghurst. Op 
woensdag werd de wereldstad 
Londen het doel. Deze stad is 
naast de hoofdstad, ook de groot-
ste stad van Engeland, en ook het 
politieke, economische en cultu-
rele centrum.. Onder leiding van 
een Nederlandse gids werd een 
rondrit gemaakt langs de bekende 
hoogtepunten, waaronder de Big 
Ben, de Tower Bridge, Buckingham 

Palace en natuurlijk het enorme 
reuzenrad, de London Eye aan de 
Thames. Ook een boottocht over 
de Thames ontbrak niet.
De donderdag was gereserveerd 
voor een bezoek aan Leeds Castle 
waarvan het oudste deel gebouwd 
is in de 12e eeuw. Het kasteel ligt 
in een schitterende tuin, een park 
met een volière met zeldzame 
vogels. Hierna werd Canterbury 
verkend met de bekendste kathe-
draal van Engeland. De kathedraal 
is tijdens WOII gespaard geble-
ven, terwijl het oude stadscentrum 
zwaar werd gebombardeerd.

Op vrijdagmorgen werd de terug-
reis naar Dover begonnen, waar ze 
per ferry weer naar Calais voeren. 
Vervolgens werd de reis voortgezet 
naar Casteren voor een afscheids-
diner.
Na een heerlijk diner werd de reis 
naar Heeswijk-Dinther voortgezet.
Met een prima sfeer onder de 
38 personen, een voortreffelijke 
chauffeur/reisleider en dankzij 
een prima organisatie, kan deze 
tweede meerdaagse reis weer als 
zeer geslaagd genoemd worden 
en mag in 2013 weer worden ge-
organiseerd.

HDL – Van 7 tot en met 11 mei hebben de KBO’s van Dinther, Hees-
wijk en Loosbroek onder prima weersomstandigheden een prachtige 
5-daagse reis gemaakt. Het was de tweede keer dat deze drie KBO’s 
voor haar leden een gezamenlijke 5-daagse busreis organiseerden. Vo-
rig jaar was het een reis naar de voormalige Oost-Duitse steden Wei-
mar, Dresden en Leipzig.

bezoek onze site voor  
openingstijden, routebeschrijving 
en digitale nieuwsbrief: 

www.lifeandgarden.com6

NederlaNd amstelveen Handweg 121, 020-6419441 appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136, 
0596-680640 Cuijk (Fixet) Lange Beijerd 20, 0485-312939 den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 etten-leur 
Lage Vaart kant 11, 076-5034956  Gouda Achterwillense weg 31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 0517-431755 
Heesch Bossche baan 23, 0412-407030 Hulst  Abs  daalseweg 70, 0114-313738 leidschendam Veursestraatweg 292D, 
070-3203300 luttelgeest Oosterringweg 34, 0527-202875 Oostburg Nieuvelt weg 56, 0117-452279 Opende (Fixet) 
De Wending 14, 0594-659013 Panningen (Fixet) J.F. Kennedylaan 209, 077-3072849 renesse Korte Moermondsweg 1, 
0111-461031  Sint Maartensdijk (Fixet) Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Staphorst Achthoeven weg 2, 0522-466800 
Tiel Lingedijk 7a, Wadenoyen, 0344-662133 Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572. 

NOg gEEN gROEIPASHOUDER? 
Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

ExClUSIEf vOOR gROEIPASHOUDERS*
gROEI     gENIEt

5,49

Geldig in week 19 (t/m 15 mei 2012)  zolang de voorraad strekt. Prijs- en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.
* Dit artikel is niet bij alle life & Garden vestigingen verkrijgbaar. 

*Niet geldig in Cuijk, Luttelgeest, Opende Panningen, 
 Staphorst en St. Maartensdijk..

Houten konijnenhok met lade*    
incl. nachtverblijf. 91 cm lang.
Van 73,50 voor 49,95

fuchsia en Petunia 
in grote hangpot.    
in diverse kleuren. 
Pot Ø 19 cm. 
Van 9,95 voor 
6,95

Solanum jasminoïdes ‘Queen’ in pyramide.  
mooie witbloeiende kuipplant. Pot 19 cm. hoogte 
70 cm. Excl. sierpot. Van 17,95 voor 13,95

Puik sticks in 
diverse soorten en 
smaken.*   
Deze actie is alleen 
geldig op artikelen 
met dezelfde prijs.

2 +1
gratis

4 voor 
5,-

Petunia surf inia.     
in diverse kleuren.
Pot Ø 10,5 cm. 
Per stuk 1,49 

5 voor 
5,-

geranium hang of 
staand. in diverse 
 kleuren. Pot Ø 10,5 cm. 
Per stuk 1,49

Stekperkgoed in mooie sierpotten.    
Pot Ø 20 cm. Van 7,95 voor 5,95

lavandula 
 stoechas ‘Anouk’.        
Kuif lavendel. Excl. 
mand. Pot Ø 19 cm. 
Van 7,99 voor

OOK Via 
wEbshOP

Tuincentrum

geopend op Hemelvaartsdag
Donderdag 17 mei open van 10.00 - 17.00 uur

heesch.lifeandgarden.com
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We vroegen het drie tandartsen: 
Tandarts Janssen uit Heesch, tand-
arts Kellermann Slotemaker uit 
Heeswijk Dinther en tandarts Van 
Pinxteren uit Nistelrode. Unaniem 
vinden de heren dat: “Niet wij 
hebben besloten de tarieven los 
te laten. Dat is een overheidsbe-
slissing geweest. Daar hadden wij 
geen inbreng in. Natuurlijk zijn er 
risico’s aan het vrijgeven van ta-
rieven. Daarnaast waren de ver-
zekeraars bang dat zij torenhoge 
tarieven zouden moeten vergoe-
den. Onderzoek heeft echter uit-
gewezen dat zij 1,6 miljard omzet 
uit tandartsverzekeringen hebben 
gehad, waarbij slechts 1,2 miljard 
is uitgekeerd in 2011. 
Tandartsen hebben volgens de Ne-

derlandse Zorgautoriteit (NZa) de 
tarieven per 2012 gemiddeld met 
3,31% laten stijgen, verzekeringen 
zijn niet alleen duurder geworden, 
maar men keert ook nog minder 
per behandeling uit. De NZa heeft 
bovendien voorgeschreven dat wij 
prestatietarieven moeten hanteren 
en niet meer – zoals voorheen – 
gebaseerd op de onderdelen van 
de behandeling. Dus bij een vul-
ling, is het tarief gebaseerd op de 
totale behandeling en niet meer 
afhankelijk van de vulling + even-
tuele verdoving of onderlaag of 
cofferdam.”

De reactie van de heren Janssen, 
Kellermann Slotemaker en Van 
Pinxteren was ietwat verschillend.

13
  

Versterking voor huisartsen

Door de komst van mevrouw Da-
men-Langemeijer kan nog steeds 
elke patiënt, indien nodig, dezelfde 
dag op het spreekuur komen. Als u 
belt zullen de assistentes wel even 
naar uw klachten vragen, om u zo 
goed mogelijk in te plannen.

Mevrouw Damen-Langemeijer is 
al drie jaar huisarts geweest in het 

westen van het land en is recent 
in onze regio komen wonen. Zij is 
op donderdag (om de week) en op 
vrijdag werkzaam in de praktijk. De 
andere huisartsen blijven gewoon 
op dezelfde dagen en evenveel als 
voorheen werken. 

Meer informatie
Sinds vorig jaar hebben ze de web-
site www.huisartsenpraktijknistel-
rode.nl waar veel informatie over 
de praktijk, gezondheidsklachten 
en nieuws staat. Drs. vd Heijden, 
Drs. Thijs en Drs. Boes. Huisartsen-
praktijk Nistelrode.

NISTERODE - Per 1 maart is mevrouw Damen-Langemeijer als 4e huis-
arts het team van Huisartsenpraktijk Nistelrode komen versterken. Af-
gelopen jaren hebben de Nederlandse huisartsen steeds meer taken op 
zich genomen en gekregen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Hierdoor is het veel drukker geworden in de praktijk. Om toch alle pa-
tiënten zo goed en snel mogelijk te helpen hadden ze versterking van 
een 4e huisarts nodig. 

Mevrouw Damen-Langemeijer komt 
de huisartsen in Nistelrode versterken

Interzorg 25 jaar, een feest

OSS - Tijdens de feestweek die 
Interzorg had georganiseerd ter 
gelegenheid van haar 25-jarig be-
staan, was er voor relaties op 10 
mei een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd. 

Hierbij memoreerde directeur 
Yvonnen Althuizen kort de historie 

van Interzorg. Maar ook hier was 
Interzorg zorgzaam. Rico Schuij-
ers (uit Oss) gaf een lezing over 
zijn aanpak bij de begeleiding van 
topsporters. Rico Schuijers is sport-
psycholoog en begeleidt o.a. het 
dames hockeyteam op weg naar 
Londen. De interactieve manier 
van presenteren met oefeningen 

voor de aanwezigen om de men-
tale weerbaarheid te beïnvloeden, 
zorgde voor veel hilariteit in de 
zaal en hier en daar moest men 
toch ook erkennen dat we vaster in 
onze patronen zitten dan gedacht. 
Om daarover na te praten was er 
voldoende gelegenheid tijdens het 
inofficiële gedeelte.

Yvonne Althuizen en Art Lemkens brengen een toast uit op de toekomst.  Foto: Marcel van der Steen

Hoe zit dat nou?
Tandartsen en hun tarieven

BERNHEZE - Bezuinigingen, verhogingen van tarieven, wie 
voert er geen discussie over? Vooral de gezondheidszorg 
houdt ons in de ban. Aan de ene kant lopen de kosten uit 
de hand en aan de andere kant zijn de vergoedingen lager. 
Vooral tandartsen hebben te maken gehad met kritiek nadat  
1 januari de tarieven zijn vrijgegeven.

Gezondheid

VAN PINxTEREN: “Ik heb jaren ge-
bouwd aan de relatie met mijn cliënten. 
Zij vertrouwen mij en ik wil dat ver-
trouwen onder geen enkele voorwaarde 
beschamen. Ik heb bewust geen infor-
matie over tarieven rondgestuurd. Mijn 
klanten weten dat ik kwaliteit lever. 
Zij weten ook dat ik redelijke tarieven 
hanteer en die tarieven verhoog ik niet 
omdat de overheid besluit deze vrij te 
geven. Ik heb hooguit enkele tarieven 
afgerond. Ik wil de goede relatie met 
mijn cliënten behouden. Ik houd van 
mijn vak en ik vind gezondheid een 
groot goed. Daarom vind ik ook dat 
voorzieningen in de gezondheid betaal-
baar moeten blijven.“

JANSSEN: “Na de vrijlating van de tarieven 
zijn de behandelingen gelijk gebleven; de 
structuur is veranderd naar prestatiebehan-
delingen. Door de veranderde structuur 
hebben we nu een lijst van 188 verrichtingen 
tegen vroeger 480. Het verschil zit ‘m in de 
clustering van verrichtingen (red. zie boven). 
Door die gedwongen prestatiebehandeling 
moesten we aan de hand van historische 
gegevens gemiddelde tarieven maken. Daar-
door is de ene cliënt duurder uit en de ander 
goedkoper dan voorheen. Het wegvallen van 
de rechtstreekse declaratie naar de verzeke-
raars brengt voor de patiënten verwarring en 
onnodige kosten met zich mee. Wijzelf heb-
ben enkel de inflatiecorrectie toegepast.”

KELLERMANN SLOTEMAKER: “De voorbereiding van de wijziging tarieven was slecht en er lag geen visie 
aan ten grondslag. Wat de wijzigingen precies inhielden heeft men verzuimd aan de consument te vertel-
len. Gevolg is dat de consument, die toch al krap zit, de kosten voor zich uitschuift. Dit levert op termijn een 
gedwongen inhaalslag op. Ik heb met 4 grote verzekeraars een contract afgesloten. Dat houdt in dat ik voor 
het afgesproken bedrag de behandeling uitvoer. Niet alle verzekeringen wilden hierin meegaan. De tarieven 
zijn gewoon marktconform. Het zou goed zijn om gedragsgericht te acteren. Precies zoals dat in het verleden 
gebeurde toen er nog een ziekenfonds bestond. Toen moest men 2x per jaar naar de tandarts. Zo niet dan 
moest de consument voor de gevolgen zelf betalen. De 
negatieve uitzonderingspositie van tandartsen is niet 
terecht. Ook wij hebben een kwaliteitsregister. Gelukkig 
zijn mijn cliënten allemaal trouw blijven komen.”

De tarieven van de tandartsen zijn te vinden 
op hun websites of in de wachtkamer. 

De huisartsenpraktijk is gevestigd aan 
de Tramstraat in Nistelrode.
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MOOIBERNHEZERTJE

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

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

NIKENIA mARTIS

15 jaar uit Heesch

Bezorger
van de maand

april

Gouden bruidspaar martien en Joke

18 Jaar was Joke toen ze Martien 
voor het eerst voorbij zag schaat-
sen. Zij wist meteen zeker: dit is 
‘m! Ook bij hem sloeg de vonk 
over en zo’n vijf jaar na die eerste 

ontmoeting gaven zij elkaar het ja-
woord. Martien (77) en Joke (bijna 
74) kregen in de vijftig achterlig-
gende jaren vier kinderen en be-
gin juli verwachten ze hun tiende 

kleinkind. In hun werkende leven 
zorgden Martien en Joke samen 
voor hun gemengde boerenbe-
drijf. De laatste dertig jaar daarvan 
nam zoon Stan de koeien van hen 
over. Zo’n twaalf jaar geleden gin-
gen ze ‘met pensioen’ maar stilzit-
ten is er voor beiden niet bij. Mar-
tien repareert en verkoopt vanuit 
hun huis - samen met een aantal 
andere Loosbroekse senioren - 
tweedehands fietsen, waarbij de 
opbrengst voor de parochie is. En 
Joke is al helemaal een bezige bij. 
Zij is voorzitter van het Gemengd 
Kerkkoor in Loosbroek, zingt zelf 
bij dat koor, poetst en versiert bij 
toerbeurt de kerk, zorgt dat alle 
gerepareerde fietsen te koop wor-
den aangeboden op marktplaats.
nl, werkt mee aan de jaarlijkse 
rommelmarkt in het dorp en advi-
seert en informeert ouderen in het 
kader van de bezoekdienst ‘Oud 
en Wijs’ van Vivaan Ouderenwerk. 
Samen vinden ze het heerlijk om 
hun kleinkinderen te logeren te 
hebben en om lange fietstochten 
te maken. 

LOOSBROEK - Op 11 mei 1962 trouwde Martien Roefs uit Loosbroek 
met de Vinkelse Joke van de Ven. Afgelopen weekend, vijftig jaar later, 
vierden ze hun Gouden Bruiloft. 

HEESWIJK-DINTHER - Na de suc-
cessen van de Bogota en India 
Party, organiseren Henriëtte van 
Schijndel en Rina Hezemans dit 
jaar opnieuw iets voor India. In sa-
menwerking met vrijwilligers van 
het Willibrordcentrum in Heeswijk.

Op zondag 11 november van 
10.00 - 19.00 uur gaan zij, in het 

Willibrordcentrum, een markt or-
ganiseren voor het hele gezin. Ze 
willen boeken, platen en dvd’s 
gaan verkopen. De opzet van deze 
markt wordt anders dan wat u ge-
wend bent van een boekenbeurs. 
Vanaf heden kunt u uw boeken, 
platen en dvd’s inleveren. Er wor-
den alleen spullen in goede staat 
geaccepteerd. U kunt uw spullen 

brengen naar Stichting Solidair met 
India, gevestigd in het Abdijhuis 
van de Abdij van Berne. Vooraf 
even contact opnemen met Joke 
van Zutphen, tel. 06-12124398, 
e-mail solidairmetindia.jvz@gmail.
com. Het gezamenlijke doel is om 
zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
brengen voor Stichting Solidair 
met India.

India Book Party, Boeken voor een goed doel

NISTELRODE - Willie en Riekie 
Voets-Dappers vierden hun 50-ja-
rig huwelijk en dat werd een groot 
feest. 

Willie Voets werd 75 jaar gele-
den geboren in Nuland en Riekie 
Dappers is een echte Heesche. In 

Heesch leerde ze elkaar kennen bij 
Zemerij Kemps. Nadat ze op 4 mei 
1962 trouwden, woonden ze de 
eerste jaren in de Hoefstraat. In de 
Johannes Vermeerstraat in Heesch 
groeiden hun twee dochters Ani-
ta en Carolien op. Terwijl Riekie 
voor het gezin en het huishouden 

zorgde, ging Willie werken als ma-
chinesmeerder bij Thomassen & 
Drijver. Intussen is het gezin uitge-
groeid en zijn de dochters allebei 
getrouwd en hebben gezorgd voor 
7 kleinkinderen voor het gouden 
bruidspaar.  

Willie en Riekie gaan graag op be-
zoek bij de familie en genieten van 
de vrije tijd die ze hebben. Kaarten, 
wandelen en fietsen, maar ook bil-
jarten en dansen zijn mooie bezig-
heden voor het stel. Riekie, nog 
steeds actief als bestuurslid van de 
soos geeft Willie weer ruimte voor 
zijn groentetuin. 

Samen met hun gezin, de grote fa-
milie en de vele vrienden hebben 
ze hun Gouden Bruiloft gevierd in 
’t Tunneke. Hier kunnen ze nog 
lang over napraten, want het was 
een geweldig feest.

Gouden Paar Voets-Dappers

LUCHTPOST
DRÔME
FRANKRIJK

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

Nog een paar dagen en dan zijn onze jongens er weer. 
Tourfietsers uit het Brabantse. Gewend aan het vlakke, rondjes 
rond de kerk, dijkweggetjes en Limburgse heuvels, gaan ze 
hier voor het hoogste. En vélo. Op avontuur in Frankrijk. 
Op stokbrood, knoflook en eau de vie over Gods wegen, 
moeiteloos de Tour achterna. Met als ultieme uitdaging de 
Mont Ventoux, berg van vele winden. De Mythische Berg, waar 
de zon gaten in het wegdek brandt, het kan sneeuwen in juli, 
onweer hagelstenen als kippeneieren brengt en temperaturen 
van ver boven de 25 kunnen dalen tot diep onder nul. De berg 
waar Tommy Simpson achterbleef. En renners als Merckx, 
Thévenet, Zoetemelk en Ocana heroïsche gevechten leverden. 
De berg waar iedere renner met een mengeling van respect, 
angst, verwachting en verlangen over spreekt. Onze jongens 
“moraal” behielden met gevleugelde woorden als “de Berg 
werpt z’n schaduw vooruit” en “Hij wacht op ons”. 
Maar voor het zover is wordt er ingefietst. Een paar klimmetjes 
op dag 1, Pas de Lauzanne (altitude 445 m), weg linksom, 
achterlangs naar Saou. Fraaie bergdorpen als Le Poët Célard 
en Vesc. De Chaudière (alt.1047 m). Geen probleem. Dag 2: 
Bloeiende brem, paarsrode lavendel en stoffig asfalt. Over de 
heuvels via Pont naar Bourdeaux. Koffie in het Café de Sport, 
terug via Dieulefit. 
3e Voorberleidingsdag en laatste test. Col de Rousset 1254 m. 
Tegen de wind over het vlakke langs “canoë sur la Drôme”, 
route du vin, “Dégustation” en “Clairette naar Die”. Slotklim 
Eyzahut. 
Thuisgekomen staat de pastamaaltijd klaar. “Worden ’s avonds 
tijdens het diner de ervaringen van vorig jaar aangehaald. 
Strategieën uitgewisseld. Bandjes op druk, pompje hier, tandje 
terug of erbij, zuinig of juist wat agressiever, zorgen voor de 
juiste spanning. De een wat stiller, een ander die hem al eens 
eerder heeft gefietst met wat meer bravoure. Nog maar een 
biertje, want “van slapen komt toch niks”. Hoeveel km is ie 
eigenlijk? En dan gaat het gebeuren. Fietsen op de auto’s en via 
Vaison, waar je de Berg al goed kunt zien, naar Malaucène. 
Ze hebben voor “Malaucène” gekozen, de moeilijkste, 21 
km. Bedoin heeft teveel bos, vanaf Sault is de Mietjeskant, 
dus dat gaat niet gebeuren. Hoog en dreigend wacht hij op de 
jongens. Wij wachten eveneens. Op de verhalen, of iedereen 
het gehaald heeft, wie er als eerste finishte, wie er door het 
ijs zakte en of iedereen weer heelhuids terugkomt. Als dat zo 
is, kunnen alle remmen los, de biertjes staan koud, de pasta 
dampt, speeches volgen, de kampioenstrui wordt uitgereikt, er 
wordt gelachen, geproost en gezongen. De Berg is weer voor 
een jaar bedwongen.
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Donderdag 17 mei (Hemelvaarts-
dag) ‘Loop mee voor het goede 
doel’
Loopt u ook mee voor het KWF 
kankerbestrijding. U kunt een 
steentje bijdragen in de strijd tegen 
kanker door mee te lopen in onze 
sponsorloop. Er zijn 2 categorieën 
verdeeld over vier afstanden. 

U kunt 20 of 30 kilometer lopen. 
De tochten gaan alleen over ver-
harde wegen en paden en zijn te-
vens een goede voorbereiding op 
de komende vierdaagse van Nijme-
gen. U kunt inschrijven en starten 
tussen 07:00 en 09:00 uur. U kunt 
ook meelopen op de afstanden 5 
of 10 kilometer. Dit is een meer 
bos- en heidewandeltocht. U kunt 
dan eerst nog even lekker uitsla-
pen, en pas daarna gaan wandelen 
met het hele gezin. Inschrijven en 
starten kan tussen 09:00 en 12:00 
uur, in de feesttent die opgesteld 

staat midden op de kruising in de 
dorpskern van Vorstenbosch. De 
inschrijfkosten zijn voor volwas-
senen €4,00 en voor kinderen 
€3,00 p.p. en komen ten goede 
aan de kankerbestrijding. Tussen 
11:30 uur en 14:00 uur kan men 
aanschuiven om te genieten van 
een overheerlijke Vorstenbrunch 
die staat opgedekt in de feesttent. 
Geïnteresseerden kunnen op deze 
ochtend een lunchkaart kopen 
voor € 2,50 in de feesttent (op = 
op) In de ochtend zal Michel van 
Zuijlen tussen 08:00 en 12:00 uur, 
tijdens een speciale uitzending van 
muzikaal ontwaken, regelmatig 
contact hebben met de feesttent 
en rechtstreeks verslag doen van 
deze sponsorloop.

Matinee op donderdagmiddag
Vanaf 14:00 uur is er live muziek 
van de Kinderband. Deze band is 
speciaal voor alle kinderen en hun 

papa’s en mama’s aanwezig. verder 
is er in de feesttent een clown en 
kunnen kinderen zich laten schmin-
ken. En natuurlijk draait de kermis 
op volle toeren. 

Zaterdagmiddag om 18.00 uur zul-
len Plop en Kwebbel de kermis in 
Vorstenbosch komen bezoeken. 
Iedereen kan gezellig meedansen 
op de plopmuziek. Plop en Kweb-
bel delen iets lekkers uit en ze heb-
ben leuke prijsjes bij zich. Ook zul-
len Plop en Kwebbel het startsein 
geven voor de ballonnenwedstrijd. 
Alle kinderen kunnen een kaartje 
invullen en meedoen. Voor de bal-
lonnen die het verste komen heb-
ben we natuurlijk leuke prijzen in 
petto.

Live muziek in de feesttent
Bij een kermis hoort een feesttent 
waar je kunt genieten van goede 
live muziek. Op woensdagavond 

16 mei speelt de band ZOETKEES, 
voor donderdagavond 17 mei is het 
podium gereserveerd voor de for-
matie JETSET. De band QUE PASA 
is een vaste gast op onze kermis. 
Zij zullen net als voorgaande jaren 
van de zaterdagavond een echte 
ouderwetse kermis-avond maken.

Party Animals
Op de vrijdagavond hebben we 
het podium gereserveerd voor de 
PARTY ANIMALS. Een echte kraker 
die we kennen van o.a. Whatever, 
Atomic, We like the party en Aqua-
rius. De toegang is gratis, en dat 
geldt ook voor alle andere dagen 
en avonden.

Vorstenbosch pakt echt uit op de 
zondag!
Op zondag 20 mei gaan we echt 
uitpakken, we starten dan met 
een gezellige voorjaarsmarkt in de 
dorpskern. Verder houden we op 
deze dag ons jaarlijkse kapellen-
festival. Naast de Pierebloazers, die 
dit onderdeel voor hun rekening 
nemen, zullen diverse kapellen uit 

de regio op twee podia hun kwali-
teiten vertonen. TOP RC is gespe-
cialiseerd in radiografische race-
auto’s en helikopters. Zij zullen op 
deze zondag diverse demonstraties 
geven. Ook de liefhebbers van 
country en western komen op deze 
dag aan hun trekken. Is het Line 
dansen misschien wat minder in de 
actualiteit, wij gaan ervoor zorgen 
dat de beentjes weer eens echt ou-
derwets van de vloer kunnen. Voor 
dit evenement hebben we de band 
“LITTLE MONTANA” weten vast 
te leggen en zij zullen vanaf 11:00 
uur met hun gezellige muziek de 
sfeer oppeppen. Om 17.00 uur 
wordt het startsein gegeven voor 
de tweede editie van Glans van de 
schans, en snel naar de bel. Een 
happening die u niet mag missen. 

Natuurlijk zijn er nog diverse ande-
re leuke bezienswaardigheden, en 
zijn er gezellig ingerichte terrassen 
waar met kan genieten van de oer-
Vorstenbossche gezelligheid. 

Vorstenbosch pakt uit van 16 t/m 20 mei
VORSTENBOSCH - Kermis , voorjaarsmarkt, lopen voor het goede 
doel, line dance event en live muziek in de tent, het zijn zomaar een 
paar ingrediënten uit het volle programma dat ‘Vorstenbosch pakt uit’ 
weer tot een groot succes moeten maken. In het lange Hemelvaarts-
weekend zal de kermis het nieuwe Mr. Loeffenplein en de Kerkstraat 
in Vorstenbosch weer opsieren. Na vele avonden vergaderen heeft de 
commissie ‘Vorstenbosch pakt uit’ en de werkgroep kermis weer het 
nodige voor u in petto in het kleine maar oh zo gezellige kerkdorp. 

Mocht u nog een kraam willen huren dan kunt u contact opnemen 
met Marcel Dominicus via de mail mdominicus@home.nl hij kan 
u verder helpen en u vertellen wat er nog mogelijk is. Voor meer 
informatie zie onze website: www.vorstenbosch-paktuit.nl

Gegarandeerd spektakel!
Dorpszeskamp HDL

Nadat vorig jaar al verschillende 
nieuwe spellen zijn geïntroduceerd, 
wordt dit jaar een extra spektakel 
toegevoegd! De ruim 250 deelne-
mers kunnen de borst dus natma-
ken en het publiek krijgt opnieuw 
een mooi schouwspel voorgescho-
teld! Nadat iedereen de proeven 
overdag heeft doorstaan, belooft 
het ’s avonds weer vertrouwd ge-
zellig te worden in Sporthal de 
Zaert tijdens de playbackshow. 

Op het terrein van VV Heeswijk be-
ginnen de 24 deelnemende teams 
op zondag 27 mei ’s-ochtends om 

10.00 uur aan de 7 veldproeven. 
Het vertrouwde waterbassin en ook 
de zeephelling zijn natuurlijk in het 
spelschema opgenomen. De duo-
fietsen en de spiraal, waarbij goede 
samenwerking vereist is, zijn ook 
dit jaar weer van de partij! Nieuw 
is echter de wipe-out baan waarbij 
uithoudingsvermogen, behendig-
heid en lef gecombineerd moeten 
worden en het uiterste vraagt van 
de deelnemers. Net als op tv moe-
ten de deelnemers springend op de 
grote rode bouncing balls de over-
kant van de baan proberen te ha-
len. Spektakel gegarandeerd dus!

Na deze vermoeiende, maar al-
tijd ook zeer gezellige dag ver-
plaatst het festijn zich ’s avonds 
naar sporthal De Zaert in Dinther 
waar om 20.00 uur de afsluitende 
proef, de playbackshow, begint. 
Net als vorig jaar wordt de Zaert 
compact ingericht, waardoor alle 
deelnemers een zitplaats dichtbij 
het podium hebben. Verschillende 
teams zijn al druk in de weer voor 
een spectaculaire playback act, met 
veel dans en grootse decors. Aan-
sluitend vindt in de Sporthal ook de 
loterij en de prijsuitreiking plaats, 
waarna het feest in volle hevigheid 
kan losbarsten. Het belooft dus een 
sfeervolle avond te worden!

Op sportpark De Ballendonk is ie-
dereen vanaf 10.00 uur welkom 
om de teams gedurende de dag 
aan te moedigen. De playback-
show ‘s-avonds is alleen toeganke-
lijk met een geldig toegangsbewijs. 
Er zijn slechts beperkt toegangs-
bewijzen beschikbaar voor de vrije 
verkoop, dus zorg dat je er snel bij 
bent! De toegangsbewijzen zijn 
vanaf 19 mei te koop voor € 5,- bij 
de kantine van Voetbalvereniging 
Heeswijk en daarnaast ook direct 
te bestellen via dorpszeskamphdl@
hotmail.com.

Graag tot ziens op 27 mei!
Stichting Dorpszeskamp HDL

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Op 1ste Pinksterdag, zondag 27 
mei, wordt voor de 27ste keer het grootste eendaagse evenement van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek: de jaarlijkse Dorpszeskamp, georga-
niseerd.

Merk Km Jaar

Om teleurstellingen en ongemak te 
voorkomen graag altijd even bellen 

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

telefonische afspraak!

WIJ ZIJN OP HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 11:00 T/M 16:00 UUR!
Cappuccino met donuts van Ice & Chocolate

De Oude Ros 18
5388 PM Nistelrode

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

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

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

Merk Km Jaar
*Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line   62.675    2010
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV  110.000  2006
Nissan Pixo 1.0 VVTI Airco 5-drs MRB vrij 24.267 2009
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB vrij 4.543 2011 
Opel Agila 1.2 Edition 5-drs Automaat Airco LMV 11.662 2010
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 111 5-drs MRB vrij  9.023 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5-drs MRB vrij  5.276  2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB vrij  8.951 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Anniv. 5-drs MRB vrij  3.305 2011
Peugeot 207 CC 1.6 Sport Clima LMV 17” 20.453 2010
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers. 1.728 2011
Peugeot 107 1.0 Sublime 5-drs Airco MRB vrij     13.700  2009
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco 1.340 2010
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style  7.660   07/2010
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima    53.670 10/2009

Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs 3.879 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 13.650 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 1.833 2011
Suzuki Alto Exclusive-Cool MRB vrij 5-drs Airco 30.295 2009
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Sport Airco 26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco 36.800 2008
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid MRB vrij Automaat Clima 3.026 2011 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB vrij  1.083 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Sportline Aut. 5-drs Clima 23.750 2007
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline 55.950   2009
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line 131.330 2005

*= Verwacht
MRB = Motorrijtuigen belasting

NISTELRODE - De 1ste en 2de 
pinksterdag organiseert Stichting 
Pinksterfeesten Nistelrode haar 
jaarlijkse braderie. Het zou mooi 
zijn als we weer met veel bekende 
gezichten achter de kramen onze 
braderie kunnen vullen. 

Toewijzing van plaatsen vindt 
plaats op basis van binnenkomst 
en selectie om te voorkomen dat 
er teveel aanbieders met dezelfde 
producten komen. Kom ook genie-
ten van het vele straattheater, het 
mooie weer en veel publiek terwijl 

u uw waren verkoopt op de brade-
rie met meer dan 100 kramen.
Een inschrijfformulier kunt u down-
loaden op www.pinksterfeesten-
nistelrode.nl. Voor informatie 
0412-611836 - Of email braderie
@pinksterfeestennistelrode.nl

Braderie met bekende gezichten
Nistelrode 27 en 28 mei 2012, veel publiek op de route
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEmOOIBERNHEZEKRANT.NL

“Elk project bestaat altijd 
     uit vele kleintjes”  

Hans de Visser

HEESCH. SCHOONRIJCK.
De laatste loodjes. De bouwhekken zijn verwijderd, de ramen 
worden gelapt, het parkeerterrein wordt bestraat.

Een rondje in de bouw…

HEESCH. NIEUWBOUW ALDI.
Het buitenwerk verloopt voorspoedig, het gevelwerk is nagenoeg klaar

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Voormalig directeur bij Nieuwen-
huizen Daandels wist tientallen 
jaren als algemeen directeur vele 
projecten te managen. Intussen is 
hij met vervroegd pensioen en was 
nog even vastgoedbeheerder. Nu 
is hij vooral werkzaam als adviseur. 
Doordat hij geen onbekende voor 
de gebroeders De Lorijn was, werd 
hij ingeschakeld toen de gemeente 
technische bouwdetails begon te 
vragen. De heren waren voorne-
mens te gaan bouwen aan het Laar 
en hadden beide geen achtergrond 
in de technische details. Hans de 
Visser was thuis in deze en ging de 
hoofdlijnen aan het doorrekenen. 
Zijn conclusie: de bouw en verwer-
ven van de gemeentewerf kan een 
interessant en financieel haalbaar 
project worden. Vanuit zijn voor-

malige functie kwam hij al 20 jaar 
bij de gemeente Bernheze over de 
vloer. Zijn medewerking aan het 
project Sparrenweide gaf bij de 
gemeente genoeg vertrouwen om 
het project een ‘go’ te geven. 

Prachtig project Sparrenweide
Sindsdien is hij deeltijd aan het 
werk in Nistelrode bij de bouw 
Sparrenweide en vertelt duide-
lijke tevreden over de vorderin-
gen: “Het wordt een mooie stijl-
volle bouw met mooie detailles en 
kleurschakeringen in de lange ge-
vel van de supermarkt en overige 
commerciële ruimte. Zodat deze 
ook voor de omgeving een prach-
tig plaatje wordt. Vier blokkleuren 
zorgen voor een autonome uitstra-
ling van steen-, voeg- en schilder-

werk.” Duidelijk gecharmeerd van 
het werk van de architecten geeft 
hij aan dat ze een mooie omgeving 
gecreëerd hebben, voor de inwo-
ners van het dorp, van de bewo-
ners van de Sparrenweide en voor 
de bezoekers van de toekomstige 
supermarkt. Er zijn niet echt fases 
waarin gewerkt wordt, legt Hans 
uit: “Elk project bestaat altijd uit 
vele kleintjes, de uitvoerder kijkt 
steeds 6 weken vooruit en de al-
gemeen directeur kijkt naar het 
groter geheel.”

In 2013 eind eerste kwartaal zou 
de bouw klaar moeten zijn. Ook 
daarna zal de Sparrenweide een 
werkplek voor vele blijven, omdat 
de nieuwe supermarkt natuurlijk 
veel groter wordt dan de huidige 
winkel. Hans de Visser zal tegen 
die tijd vast weer een nieuw pro-
ject aanpakken, want ook al speelt 
hij in zijn vrije tijd een mooi spel 
golf, daar kunnen de dagen niet 
allemaal mee gevuld worden. 

Sparrenweide nu al werkplek voor velen
Bouw heeft veel voeten in aarde

Uw betrouwbare partner in bouwen

NISTELRODE – Sparrenweide is meer dan alleen een nieuwe woonwijk 
en supermarkt in het centrum van Nistelrode. Voor nu is het een bouw-
project, waar iedere dag vele werknemers hun dag beginnen. Benieuwd 
naar wie een project als dit in handen heeft kom ik terecht bij Hans de 
Visser, met een ongelooflijke staat van dienst in zijn branche.

Hans de Visser
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Bernheze sportief

BERNHEZE - Van vrijdagmiddag 18 
t/m zondagmiddag 20 mei wordt 
het 2e Bernhezer Pony Springcon-
cours gehouden op het terrein aan 
de Heibloemsedijk in Heeswijk-

Dinther. 3 Dagen ponyspringen 
voor kinderen van 6 tot 18 jaar. 
Gezellig en van alles te beleven 
voor jong en oud. Entree uiteraard 
gratis. www.devalianten.nl

Bernhezer 
Pony Springconcours

paardensport

HEESCH – Het seizoen van de 
Heesche Bridge Club werd afge-
lopen maandag met een vrolijke 
slotdrive afgesloten. Het evene-
ment in De Pas te Heesch werd 
bezocht door 92 bridgers.

Natuurlijk werd er een pittige wed-
strijd gespeeld, maar het accent lag 
deze keer op:
- De vrijwilligers die uitgebreid 

werden bedankt en in het zon-
netje gezet.

- De kampioenen die werden ge-
huldigd en de bekers kregen uit-
gereikt.

Clubkampioenen van de maan-
dag-speelavond zijn Peter en Thijs 
Peters.
Clubkampioenen van de dinsdag-
speelavond zijn Theo van Rosma-
len en Anton van de Kamp.
Slemkampioenen van de maandag-

speelavond zijn op een gedeelde 
eerste plaats Peter en Thijs Peters.
Slemkampioen van de dinsdag-
speelavond is Maria Pittens.
Tussen de huldigingen en de speel-
rondes door werd een “kleine 
prijsjesloterij” gehouden. De op-
brengst daarvan wordt volgend 
bridgeseizoen aan de prijzentafel 
besteed.
Al deze activiteiten vonden na-
tuurlijk plaats onder het genot van 
een hapje en een drankje.
Zo werd dit jubileumjaar van de 
Heesche Bridge Club waardig en 
vrolijk afgesloten. Meer informatie 
over de Heesche Bridge Club? Wij 
staan u graag te woord!
Dit zijn onze contactgegevens: 
heeschebridgeclub@gmail.com
Voorzitter Felice van Marrewijk 
0412-452083. Vicevoorzitter Thijs 
Peters 0486-464222

Feestelijke seizoensafsluiting
Heesche Bridge Club

bridgen

LOOSBROEK – Onlangs werd 
WHV 2 uit Loosbroek weer com-
pleet in een nieuw tenue gestoken 
door Dagwinkel Schouten.

Deze sponsor is al jaren actief bij 

WHV, zowel bij de jeugd als de se-
nioren. Ditmaal waren de senioren 
weer aan de beurt en kreeg het 2e 
team een nieuw tenue. Namens 
het bestuur, spelers en begelei-
ding van WHV 2 willen wij John 

en Anne hartelijk danken voor 
deze nieuwe tenues. Wij hopen 
dat Dagwinkel Schouten nog jaren 
verbonden blijft aan WHV.

Dagwinkel opnieuw sponsorvoetbal

HVCH Dames 1 en 2 kampioenvoetbal

HEESWIJK-DINTHER - Op vrij-
dagavond 11 mei werden in Par-
tycentrum van Haandel in Erp de 
damesawards van de korfbalcom-
petitie uitgereikt. Korfbalsters kie-
zen hierbij zelf welke concurrent(e) 
het afgelopen seizoen het beste 
gepresteerd heeft. In de categorie 
‘Beste korfbalster hoofdklasse B’ 
was Jet van Gerwen van korfbal-

vereniging Altior één van de geno-
mineerden. Ze streed met Marleen 
de Groot (Flamingo’s, Mariahout) 
en Wendy Mollen (Klimroos, Ho-
geloon) om deze titel. Jet heeft de 
titel al vaker in de wacht gesleept 
en werd dit jaar wederom tot beste 
korfbalster van de hoofdklasse ge-
kroond. 
 

Altior levert 
beste korfbalster Jet van Gerwen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Foto: Jan Gabriëls

HVCH DAmES 2 zijn woensdag 9 mei kampioen geworden. Zie het wedstrijdverslag op www.mooiheesch.nl

HVCH DAmES 1 zijn zondag 13 mei kampioen geworden. Zie het wedstrijdverslag op www.mooiheesch.nl

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl
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De jeugd van de korfbal- en voet-
balclub doet het ophaalwerk van 
de jeugdlotto briefjes en halen zo 
een mooie cent voor hun jeugdacti-
viteiten op. Van de opbrengst wor-
den activiteiten voor de korfbal- en 
voetbaljeugd georganiseerd, zoals 
het kamp. Hiervoor is een mooi ex-
tra budget op deze manier. 

Jeugdtoto, jeugdlotto
Het grote verschil tussen beiden 
ligt in het ophalen van de brief-

jes; werd bij de jeugdtoto de op-
dracht iedere week herhaald, bij 
de jeugdlotto wordt een maal per 
jaar langs de deuren gegaan en 
gaat iedereen meedoen met één 
nummer. De opbrengst is nage-
noeg hetzelfde, blijkt, als de trotse 
voorzitter Antoon Timmers de che-
que laat zien. Op de cheque staat 
€ 3100,- en Antoon overhandigde 
deze cheque aan de voorzitter 
jeugdafdeling Prinses Irene, Marcel 
Stemkens.

Jeugdlotto 
mooie opbrengst

Antoon Timmers en Marcel Stemkens

NISTELRODE - Het was dit jaar de eerste keer, dat de supportersclub 
van RKSV Prinses Irene in plaats van de jeugdlotto, een Jeugdlotto or-
ganiseerde. Bijna 40 jaar was er de jeugdlotto, dus het was afwachten 
of dit nieuwe initiatief aan zou slaan. De opbrengst mag er zijn en zorgt 
voor de korfbal- en voetbaljeugdcommissie voor een prachtige aanvul-
ling van het budget. 

De 1ste weken was het voor ons 
nieuw, maar ook voor de sporters. 
We moesten elkaar leren kennen, 
maar dat ging al vrij vlug. Na vele 
veranderingen in het sportcafé o.a. 
nieuwe tv.’s en muziekinstallatie 
werd het tijd om in 2010 verande-
ringen te brengen aan het interieur 
o.a. ’n nieuwe bar. Ook dit jaar zijn 
er weer aan te brengen doorge-
voerd met ’n betere geluidsinstalla-
tie, zodat alle wedstrijden voorzien 
zijn van ’n goed geluid en beeld.

Zo kunnen sporters en publiek na 
’n uurtje inspanning genieten van 
een uurtje ontspanning. Zo is er op 
maandag de badmintonclub Argus 
die dit jaar 40 jaar bestaat, ’n club 
met veel inzet en potentie van de 
leden. Je ziet de club groeien met 
de jeugd en dat is toch de toe-
komst. Op dinsdag zijn er diverse  
clubs o.a. het basketbalteam en 
zaalvoetbal en in de wintermaan-
den ook de korfbalclubs Altior, 
Korloo en Prinses Irene. Tenderfeet 
is ’n gezellige club met jongens en 
meiden, maar ook de recreanten 

gooien elke donderdag ’n balle-
tje met veel plezier. Tenderfeet is 
nog aan het groeien en kan dus 
nog wel wat spelers en speelsters 
gebruiken, dus jongens en meiden 
ik zou zeggen “meld je aan”. Op 
dinsdag en donderdag wordt er 
om 22.00 nog lekker ’n uurtje door 
jong en oud (vriendschappelijk) 
gevoetbald. In de wintermaanden 
wordt er op dinsdag en woensdag 
getraind door div. korfbalclubs, die 
op zaterdag en zondag wedstrij-
den spelen.

Altior is een echte club uit Hees-
wijk-Dinther.
Ze zijn hard op weg om bij de TOP 
te horen, er waren ook diverse 
jeugd teams die kampioen zijn ge-
worden, ook de dames 1 zijn kam-
pioen geworden, waardoor ze zijn 
gepromoveerd naar de topklasse. 
Dan hebben we nog ’n korfbalclub 
uit Loosbroek genaamd Korloo en 
korfbalclub uit Nistelrode genaamd 
Prinses Irene. 
Op vrijdag- en zaterdagavond 
is het zaalvoetbal H.D.L. diverse 

teams in de 3 klasse A.B.C. Zaal-
voetbal leeft in Heeswijk-Dinther. 
Elke week is er weer ’n vol pro-
gramma: het kost behoorlijk wat 
organisatie om elke week alles op 
orde te hebben.
Je ziet ze met plezier voetballen, 
ook al is uitslag wel hoog, maar in 
de derde helft is iedereen winnaar.
Ook is er in het weekend live voet-
bal te zien op TV zowel de SPAAN-
SE, ENGELSE, NEDERLANDSE enz. 
enz. competitie 
Ook willen we voetbalclub Hees-
wijk bedanken voor het Dijkhof 
zaalvoetbaltoernooi tussen kerst 
en oud & nieuw,dat ook dit jaar 
weer plaatsvindt in De Zaert.

Om het jaar goed af te sluiten zijn 
we tijdens de E.K in de maand JUNI 
elke dag geopend vanaf 17.30. 
Elke wedstrijd is te zien op 3 scher-
men. Bier of fris € 1,00. Hiermee 
danken we onze sporters, publiek 
en beheerders voor het afgelopen 
jaar en tot het volgend seizoen.

Sportcafé De Zaert
Het was een sportief 2011-2012  

HEESWIJK-DINTHER - Het binnen sporten zit er weer op. Het was 
een gezellig, mooi en sportief 2011-2012. Voor ons was het met veel 
plezier alweer het 3e jaar. 1 oktober 2009 zijn we begonnen. Er was wel 
wat werk aan de winkel (zoals men dat noemt).

De jeugdtrainers en -spelers wor-
den intensief begeleid door middel 
van een gestructureerd trainings-
traject met meerdere station- en 
observatietrainingen en meerdere 
thema- en cursusavonden door het 
seizoen heen. Zowel de jeugdspe-
lers als de trainers reageerden en-
thousiast op het Jeugdplan en na 
het eerste jaar zijn de resultaten al 
zichtbaar. De MD1, MB1 en MA1 
spelen op dit moment 1e klasse en 
ook bij de breedte-teams zijn de 
resultaten duidelijk verbeterd.
De jeugdtrainers zijn voor de 
hele vereniging herkenbaar door 
het trainersvest wat ze met recht 

mogen dragen. Dit stimuleert de 
saamhorigheid binnen de vereni-
ging en bevordert het respect dat 
de trainers verdienen. Het motto 
is dan ook; ‘Vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend’. Uiteraard staat spel-
plezier bovenaan binnen de club, 
maar beter leren hockeyen, waar-
door er meer gewonnen kan wor-
den, is ook leuk. Met het Jeugd-
plan wil de Trainerscommissie meer 
kwaliteit bieden aan het training 
geven. Zo worden de prestaties 
van de jeugdspelers beter en ont-
staat er nog meer spelplezier. De 
commissie is nu op zoek naar meer 
jeugdtrainers en assistent-trainers, 

waarmee ze de continuïteit van 
het Jeugdplan kunnen waarborgen 
binnen de vereniging.
Heb je interesse gekregen om trai-
ner (of jeugdlid) te worden, meld 
je dan aan bij de hockeyclub in 
Heesch. Je kunt altijd een keer ko-
men kijken tijdens de trainingen op 
een doordeweekse avond. (zie ook 
www.mhcheesch.nl).

Jeugdplan bij mixed Hockey Club Heesch
hockey

HEESCH - In de winterstop van het vorige seizoen heeft Mixed Hockey 
Club Heesch een start gemaakt met het Jeugdplan. De almaar groeien-
de club wil met dit plan een gestructureerde jeugdopleiding bieden aan 
de ruim 360 leden. Een aantal jeugdtrainers hebben een Trainerscom-
missie gevormd. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het Jeugdplan en daarmee ook voor het nieuwe selectiebeleid van 
de vereniging.

Afgelopen zaterdag is judoka 
Owen van de Veerdonk uit Oss 
kampioen geworden in Mierlo. 
Van de Veerdonk wist maar liefst 
4 partijen op rij te winnen op dit 
zeer sterk bezette Internationaal 
toernooi. De uit Heesch afkomsti-
ge Majit Khodoyan slaagde er op 
zondag in om 4 partijen op rij te 
winnen en mocht ook het goud in 
ontvangst nemen in Mierlo.

Brendan Davids wist eveneens de 
finale te bereiken maar moest deze 
helaas nipt uit handen geven en 
zich tevreden stellen met zilver.

Onze Braziliaans Jiu Jitsuka‘s wa-
ren actief bij het Italian Open BJJ 
en boekten ook daar prima resulta-
ten. Zilver voor Duane van Helvoirt 
en Roy Remeijsen en brons voor 
Jordi van de Snepscheut.

Twee kampi-
oenen voor Van Buel Sports 
op Internationaal toernooi!

budo

Voor Heeswijk stond er niets meer 
op het spel. Festilent daarentegen 
moest winnen in de strijd tegen 
directe degradatie. Toch was de 
grootste kans in de eerste helft 
voor Heeswijk. Juul Heerkens werd 
tegen de grond gewerkt in het 
strafschopgebied van Festilent en 
scheidsrechter Van Munster wees 
zeer gedecideerd naar de penal-
tystip. Het was Frank Dobbelsteen 

die mocht aanleggen vanaf 11 
meter, maar de spits van Heeswijk 
zag zijn inzet gekeerd worden door 
doelman Van Griensven.
Waar in de eerste helft de kansen 
schaars waren, vielen de doelpun-
ten in de eerste twintig minuten 
van de tweede helft als rijpe ap-
pelen. In de 50ste minuut werkte 
Luuk de Rooy een voorzet van 
Ton van de Ven achter Heeswijk-

doelman Gerwin Hulsen en drie 
minuten later verdubbelde Peter 
Jacobs de score in het voordeel 
van Festilent. Weer drie minuten 
later verkleinde Mark Dobbelsteen 
de achterstand tot 2-1 maar verder 
dan dit kwam Heeswijk niet.

Nederlaag 
voor Heeswijk in Zeeland

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Voor VV Heeswijk stond zondagmiddag de laat-
ste competitiewedstrijd van dit seizoen op het programma. Voor dat de 
blauwwitten beginnen aan de nacompetitie moest er eerst nog afge-
reisd worden naar Zeeland voor het duel met Festilent.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

sportsport
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Sportcafé De Zaert
Het was een sportief 2011-2012  

NISTELRODE - Prinses Irene 
moest zaterdagmiddag aantreden 
in de nacompetitie. 

Dat is een probleem voor een aan-
tal speelsters, die hun werkweek 
zo hebben ingedeeld dat ze wel op 
zondag kunnen voetballen, maar 
niet op zaterdag. De tegenstander 
van zaterdag SC ‘t Zand speelt in 
de zaterdaghoofdklasse en de zon-
dagploeg moet zich maar aanpas-

sen vindt de KNVB!? Prinses Irene 
verloor de wedstrijd in Tilburg met 
7-3, maar dat kwam zeker niet 
omdat ze niet helemaal compleet 
waren. 

De Tilburgse vrouwen waren ge-
woon een maatje te groot. Shania 
van Nuland (foto) deed haar uiter-
ste best, maar kon ondanks een 
aantal goede ingrepen de zeven-
klapper niet voorkomen.

Flinke nederlaag Prinses 
Irene vrouwen

voetbal

NDZW 1 - Altior 1
Altior kwam al snel achter in de 
wedstrijd, het was NDZW die als 
eerste scoorde. De dames van 
NDZW bleken een heel goed team 
te hebben, die toch op het einde 
van de wedstrijd de voorsprong 
nog uit handen gaven en Altior 
gelukkig Altior 8-8 wist te scoren. 
Dit bleek voor Altior voldoende om 
kampioen te worden in de hoofd-
klasse A … omdat Jes had verloren 
van VVO. Volgende week rest nog 
de thuiswedstrijd tegen BMC 1 en 
zal er na de wedstrijd een feestje 
losbarsten !! 
NDZW 2 – Altior 2 Uitslag: 3-9
Altior 3 – Rosolo 4
De eerste helft gingen we goed 
van start, waardoor we snel op een 
voorsprong kwamen. We creëer-
den veel kansen maar verzuimden 
om deze af te maken. Ruststand 
7-7. De enige opdracht voor de 
tweede helft was dan eigenlijk ook: 
maak de kansen zelf af en geef Ro-
solo er geen meer. Al direct in de 
eerste minuut na de rust scoorden 
we de 8-7 en gaven amper meer 
iets weg, eindstand 14-9.
Midako 1 – Altior 5 Uitslag: 8-5
Be Quick R1 – Altior R1   
Uitslag: 5-2
Altior A1 – SVOC ’01 A1  
Uitslag: 7-8
Altior B1 – Jes B1 Uitslag: 10-5
Boskant B2 – Altior B2   
Uitslag: 1-10
Rodebo C1 – Altior C2 Uitslag: 4-2
Altior D1 – De Korfrakkers D3 
Uitslag: 7-5

Altior D2 – SCMH D1
Flash E1 – Altior E1
Voor rust kwamen we op een 0-1 
voorsprong en omdat het ons 
steeds maar niet lukte om onze 
kansen af te maken bleef het heel 
lang bij deze stand. Uiteindelijk 
scoorde Flash uit een ‘lucky-shot’. 
Een van de weinige kansen die ze 
kregen ging erin. Hierdoor speel-
den we alsnog gelijk. 
 
Celeritas E1 – Altior E2 
De een na laatste wedstrijd van het 
seizoen en nog steeds zijn we in de 
race om het kampioenschap. In de 
eerste helft liepen de aanvallen als 
een trein. We wonnen de wedstrijd 
terecht met 1-4. De grote verras-
sing na de wedstrijd was dat we 
nu al KAMPIOEN zijn !!! Maar we 
willen de laatste wedstrijd ook nog 
graag winnen, dus we gaan er nog 
voor. Dames gefeliciteerd met jul-
lie 3e kampioenschap dit seizoen, 
beter kan het niet. Jessie bedankt 
voor het meespelen..

Prinses Irene E2 – Altior E3
Met nog 2 wedstrijden op het 
programma en alleen nog maar 
gewonnen wedstrijden, komt het 
kampioenschap wel héél dichtbij! 
We schrokken wel toen het eerste 
doelpunt van onze tegenstander 
Prinses Irene kwam. Dit is duide-
lijk niet de bedoeling en jullie heb-
ben dan ook met z’n allen kei hard 
gewerkt om op voorsprong te ko-
men. Met de rust was het 1 – 5 en 
na de rust hadden jullie weer heel 
veel doelpogingen. De wedstrijd 
werd verdiend gewonnen met 
2–8. Super dames ! 
Alico E1 – Altior E4 Uitslag: 11-6
Altior F1 – Flamingo’s F1
Uitslag: 0-1 
Strafworpen: 2-2 (inhaal) 
Jes F1 – Altior F1 Uitslag: 0-3 
Strafworpen: 1-2
Altior W1 – BMC W1  
Uitslag: 5-3 Strafworpen: 3-1
Altior W2 – BMC W2  
Uitslag: 6-1 Strafworpen: 5-2

Altior 1 onverwachts nu al 
Kampioen !!

HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 13 mei speelde Korloo 1 een 
thuiswedstrijd tegen ONA 1 uit 
Overasselt. In de eerdere uitwed-
strijd wist Korloo deze wedstrijd 
met 4-7 te winnen. 

Bij winst of gelijkspel zouden we 
ons er vandaag van verzekeren 
niet meer te kunnen degraderen. 
We begonnen de wedstrijd van-
daag sterk en  gefocust en ston-
den hierdoor al snel met 3-0 voor. 
Daarna verloren we echter onze 
concentratie en werd er minder 
georganiseerd gespeeld. Het jon-
ge team van ONA kreeg hierdoor 
meer vertrouwen en wist terug in 

de wedStrijd te komen. De rust-
stand was 5-3 in ons voordeel. 

Na rust werd duidelijk dat wij qua 
ervaring en spelinzicht de boven-
liggende partij waren. Vanaf het 
moment dat de tussenstand 7-5 
was, had ONA weinig inbreng 
meer in de wedstrijd. We konden 
deze tussenstand daarom uitbou-
wen naar 13-5, tevens de eind-
stand. Een overwinning die we 
vooral te danken hebben aan het 
uitspelen van de juiste kansen in de 
tweede helft. 
Doelpunten: Sandy van Gruijthuij-
sen (4), Carmi Mulders (4), Marie-
ke Smits (2), Anne-Lieke van Hooft 
(2) en Josine van Santvoort.

We kunnen na deze wedstrijd niet 
meer degraderen, ongeacht de re-
sultaten van de overige wedstrij-
den van vandaag en de wedstrij-
den van komende zondag 20 mei.

Korloo 1 troeft ONA af op 
ervaring

Hilde van Eerd, Carmen van den Berg, Manon Bax, Laura van Zutphen en Mirjam van Zutphen. Het damesteam van 
TV de Balledonk dat dit seizoen competitie speelt in de hoofdklasse op zaterdag wordt gesponsord door Bruiloftzuil.nl

HEESWIJK-DINTHER - Het jon-
gensteam t/m 12 jaar bestaat uit 
Joeri Dielissen, Seth v.d Brand, 
Tom v.d Heijden, Danny v.d Kuyl 
en Stijn Loomans. 
Dit bracht de einduitslag op 3-3 
voor dit team.

Ook het eerste mixteam t/m 12 jaar 
(uitkomend in de 1e klasse) speel-
de vandaag thuis. Dit team bestaat 
uit 6 spelers: Lisanne van Lankvelt, 
Eva Boerdonk, Pieta Rolink, Nicky 
Saegaert, Koen van Sijes en Thijn 
van Kessel. Einduitslag: 1-4.

Het 2de mixteam t/m 17 jaar dat 
bestaat uit Daphne Dielissen, Jenna 
van Gaal, Pam Boerdonk, Thijs van 
den Bosch en Joris van de Wijgert 
speelde uit bij Udenhout en verloor 
met 4-1.

Tenniscompetitie
jeugdteams TV de Balledonk

tennis

In 2008 vond deze jonge paarden-
wedstrijd voor vier- en vijfjarige 
dressuurpaarden voor het eerst 
plaats. “Het was eigenlijk mijn 
idee”, vertelt Anne van Vugt, “We 
wilden graag een wedstrijd die an-
ders was dan de reguliere wedstrij-
den. Zo kwam ik op het idee om 
een jonge paarden-wedstrijd te or-

ganiseren.” De deelname groeide 
gestaag door de jaren heen. 
“Het eerste jaar hadden we zo’n 
veertig deelnemers. Vorig jaar had-
den we er tachtig. Nu hebben we 
plek voor honderdzestig combina-
ties. Zoveel inschrijvingen hebben 
we nog niet, maar tachtig heb-
ben we er al wel. Daarmee heb-

ben we het aantal van vorig jaar al 
gehaald”, licht Van Vugt tevreden 
toe.

Het evenement zal plaats gaan 
vinden op het oefenterrein van 
PC/RV De Kleine Parcival aan de 
Schoonstraat 101a in Heesch.

Organisatie Romisan Bokaal
Vol goede moed vooruit naar wedstrijddagen

HEESCH - De Romisan Dressuur Talenten Bokaal vindt op 19 en 20 mei 
voor de vierde keer plaats. Nadat de organisatie vorig jaar tegensla-
gen ondervond met de bodem, zijn ze er nu helemaal klaar voor. “We 
hebben een mooie nieuwe bodem en zijn benieuwd naar de reacties”, 
aldus Anne van Vugt, die deel uitmaakt van de organisatie.

korfbal
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Gemengd t/m 12 jaar 1ste team Gemengd t/m 17 jaar 2de team Jongens t/m 12 jaar

tennis

paardensport
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

BERNHEZE
17 MEI 
Hemelvaartsdag

Loop mee voor het 
goede doel
Locatie: Vorstenbosch
Zie pagina 15

Muzikaal Ontwaken 
voor goed doel 
Locatie: Radio Wan FM

17 - 18 MEI 
Gemeentehuis gesloten

20 MEI 
Maashorstfair toont 
talent uit De Maashorst
Locatie: De Heische Hoeve
Zie pagina 9 

21 MEI 
Boeren tussen Markt 
en Maatschappij
Locatie: Kerkzicht in 
Loosbroek
Zie pagina 10

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

28 MEI 
Gemeentehuis gesloten

31 MEI 
Open Coffee 
Locatie: Kasteel Heeswijk

HEESCH
18 MEI 
Publieksavond 
Sterrenwacht Halley 
Locatie: Sterrenwacht 
Halley

19 MEI 
Jeugdmiddag bij Halley
Locatie: Sterrenwacht 
Halley

19 - 20 MEI 
Romisan Dressuur 
Talenten Bokaal
Locatie: PC/RV De 
Kleine Parcival aan de 
Schoonstraat 101a 
Zie pagina 19

20 MEI 
Kickboksgala – Inner 
Spirit
Locatie: CC De Pas

22 MEI 
Open avond KBO 
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in 
CC de Pas 

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

25 MEI 
Heesche Voetbalquiz
Locatie: CC De Pas

26 MEI 
Finale Heesche 
Biljartkampioen-
schappen
Locatie: Herberg den 
Bekker 

30 MEI - 1 JUNI 
Wandeldriedaagse 
Heesch
Locatie: Heesch 

NISTELRODE
17 MEI 
Rondleiding 
“Feel Good Garden”
Locatie: Tuincentrum 
LipsGroen
Zie pagina 12

Lips Groen geopend
Locatie: Lips Groen

RS automobielen 
geopend
Locatie: De Oude Ros
Zie pagina 15

18 MEI 
Meezingavond 
Saberdiosieja
Locatie: Cafe D’n Haon

19 MEI 
Benefiet(s)avond BIG 
Challenge/Alpe d’Huzes
Locatie: ´t Tramstation 

JeugdVogelwacht 
controleert nestkasten 
Locatie: Natuurcentrum 
Slabroek 

20 - 24 MEI 
Fietstocht 
prehistorische 
grafheuvels
Locatie: Natuurcentrum 
Slabroek 

20 MEI
Kioskconcert: 
jeugdorkest en de 
jeugdslagwerkgroep
Locatie: 7 Eeuwen Park 
Zie pagina 5

22 MEI 
Workshop 
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 

25 MEI 
Opening Kermis en 
optreden van het 
Feestteam
Locatie: Centrum

26 MEI 
Voorverkoop kaartjes 
musical Kinderkoor
Locatie: Beekgraaf
 
Pinksterfeest met 
Pinksterloop en live 
muziek
Locatie: Centrum

27 - 28 MEI 
Pinksterfeesten: Kermis 
en braderie
Locatie: Centrum 

Heemkundekring, 
bijzondere 
verzamelingen
Locatie: Heemhuis

29 MEI 
Pinksterfeesten: 
Kermis, live muziek 
en vuurwerk
Locatie: Centrum

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

LOOSBROEK
17 mei
Hangover 17+
Locatie: Lunenburg

19 MEI
Amnesia 14+
Locatie: Lunenburg

Reünie 40 jaar 
damesvoetbal WHV 
Loosbroek
Locatie: Sportpark De Hoef 
Zie pagina 2

20 MEI 
Bavaria Summer Breeze
Locatie: Sportpark 
Loosbroek 

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

HEESWIJK-
DINTHER
16 MEI 
De Engel van Ter Weer
Locatie: Voormalig terrein 
Ter Weer 
Zie pagina 5

17 MEI
Middeleeuws 
Kasteelfeest 2012 
Locatie: Kasteel Heeswijk
Zie voorpagina

18 - 20 MEI 
Bernhezer Pony 
Springconcours
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 17
 
19 mei 
Fiesta Mexicana
Locatie: Café Zaal de Toren 

Rave the Village
Locatie: Café zaal Jan van 
Erp 

De Zwaan Live Say 
Keys 
Locatie: Café de Zwaan 
Zie pagina 5

20 MEI 
Start Alice in 
Wonderlandzomer 
in de Kersouwe 
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe
Zie pagina 11

 

Keepersclinic 
v.v. Heeswijk 
Locatie: Sportpark de 
Balledonk 

23 MEI 
50 jaar Tupperware 
Megafestatie
Locatie: Café zaal Jan van 
Erp

24 MEI 
Slapen en dromen in 
Onderonsje Dinther
Locatie: CC “Servaes” 
Zie pagina 10

25 MEI 
Try Out Riverdance 
Percussie
Locatie: Sporthal de Zaert
Zie pagina 3
 
26 MEI 
Las Vegas Night
Locatie: Café zaal Jan van 
Erp 

Boogie Nights
Locatie: Café De Zwaan 

27 MEI 
Balledonk: 
Dorpszeskamp
Locatie: Sporthal De Zaert
Zie pagina 15 

Riverdance Percussie
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Zie pagina 3

VORSTENBOSCH
22-29 MEI 
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

16-20 MEI
Vorstenbosch pakt uit
Zie pagina 15

20 MEI
Voorjaarsmarkt
Locatie: Dorpskern

Vogel en 
Kleindierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve


