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wij feliciteren alle geslaagden
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pag. 8

Sprankelen in Jeugdvoorstelling Aladdin
Decor, kleding, grime en spel

KBO Bernheze
pag. 12

Afsluiting
vuurwerk
dinsdag
22.30 uur

de juiste adrenaline om goed te
spelen.”
Eenvoud en glitter
Het decor, bestaande uit de grot,
de Bazaar en de Taj Mahal, kent
grote contrasten. Nelleke Dortmans en Willeke Schol (het creatieve brein achter het ontwerp) zijn
er enthousiast over: “De basis van
het 3D-decor is gemaakt van elegante, maar robuuste steigers.

Nelleke en Willeke

Tekst en fotografie Hieke Stek

HeeSWiJK-DiNTHeR - een sprookje in de oosterse sfeer van 1001 nacht, daar kun je in uitpakken als het gaat om decor, kleding, grime en spel. Maar, dan moet je wel creatief kunnen
denken. Laat dat maar over aan de regie, de decorbouw, de coupeuses, de grimeurs en de
acteurs van de Jeugdtheatergroep De Kersouwe, want daar bruist het van de creativiteit.
dat iedereen ruimte krijgt voor
zijn/haar creativiteit. Samen met
spelers, de decor-, kostuum-, en

grimegroep krijgt de voorstelling
langzaam maar zeker vorm. Met
Aladdin hebben we weer heerlijk
kunnen uitpakken in alle disciplines. Buiten spelen vraagt om het
uitvergroten van rollen, kleurrijke

CATWALK

betaalbare mode voor hem en haar

20% KORTING
OP DE GEHELE
COLLECTIE!
Stationsplein 2c - Heesch

kostuums, een beeldend decor en
uitgesproken grime. We hebben
de thema’s als liefde, vriendschap

‘Buiten spelen vraagt om het uitvergroten van rollen’

* HAKKEN ACTIE!

Alle hakken n 7.50 (m.u.v. profielhakken)

* STOMERIJ ACTIE!
20% korting op het gehele
stomerij assortiment

* SLEUTEL ACTIE!

elke 2e gelijke sleutel
voor de helft van de prijs

Deze actie’s zijn geldig van 19 juni t/m 22 juni 2013

HEROPENING

Na 6 jaar verantwoordelijk te zijn
geweest voor de regie is dit de
laatste jeugdproductie die Hanneke Jansen voor haar rekening
neemt. “Het is een mooi moment
om met deze super mooie productie afscheid te nemen. ik heb met
ontzettend veel plezier met de
spelers gewerkt. ik weet wat voor
vlees ik in de kuip heb, maar elk
jaar weer zie ik spelers groeien in
hun kunnen. Na het lezen van het
script heb ik meteen een beeld in
mijn hoofd, maar het is belangrijk

Zie pagina 13

en eerlijkheid, die in Aladdin voorkomen, dit jaar weer op een geweldig theatrale en humoristische manier kunnen verbeelden. Toch blijft
het traject tot de laatste voorstelling spannend en dat geeft precies

Dit is al in het beginstadium gebouwd, waardoor het speelveld al
meteen duidelijk was. De hoogte,
breedte en diepte worden allemaal
benut. We hebben de eenvoudige
natuurlijke tinten van de Bazaar
tegenover de luxe, kleurrijke en
glamoursfeer van de Taj Mahal
mooi kunnen weergeven. Om snel
te kunnen wisselen in het spel, is
de grot mobiel gemaakt. De wonderlamp is een sprankelend middelpunt.
Gevijven hebben we hard gewerkt, maar met ontzettend veel
lol. Aladdin is een kleurrijke familievoorstelling waar jong en oud
vast en zeker veel plezier aan beleven. Dus kom vooral kijken!” De
familievoorstelling wordt gespeeld
op woensdag 26 juni en 3 juli om
15.00 uur en op zaterdag 29 juni
en 6 juli om 19.00 uur.
Voor de kleurplaat, kaarten bestellen en info: www.kersouwe.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout bv
Loosbroek
0413-224100
info@vanweertrondhout.nl

T
U
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- bomen rooien
- stronken frezen
- haardhout
- houtsnippers

www.vanweertrondhout.nl

Kermis Heesch
pag. 20

BBE 2013
pag. 25
Krant niet op woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

Iedere maandag 19.00-20.30 uur
gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch
Ridderhof 100 - Postbus 212 - 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

ylepagina

Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

Woensdag 19 juni 2013

Uitstapje Ouwehands
Dierenpark met de Horizon

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel

HeeSCH - Op zaterdag 8 juni vertrokken we bij het pannenkoekenhuis
in Heesch naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het was prachtig
weer. Het was een verrassing dat er een hele grote bus was; het leek
net een schoolreisje! We waren in totaal met 22 personen, die allemaal
een mooie pet van de Horizon kregen.
Bij aankomst in de dierentuin kregen we nog een tas met een lunchpakket. in de dierentuin zijn we
in een grote groep rond gaan lopen. We hebben heel veel gezien,
vooral veel bijzondere dieren. Om
14.00 uur zijn we naar de zeehondenshow geweest. De zeehonden
deden allerlei kunsten met de bal.
Het was leuk om te zien hoe de
trainer met de dieren omging.
Halverwege de dag hebben we
met z’n allen gezellig op het terrasje gezeten. We mochten toen
iets te drinken bestellen. ik heb

Aanlevertijden
kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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 toestemming van Bernheze Media.

BaKKeriJ

Column

genieten!

Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle suppers

Advertorial

heerlijke cassis gedronken! Om
16.00 uur was het tijd om weer in
de bus te stappen. De buschauffeur voelde zich al helemaal thuis
bij ons, want hij had ook een Horizon pet op!
We hebben de dag afgesloten in
het pannenkoekenhuis in Heesch.
Daar hebben we een heerlijke pannenkoek gegeten en hebben we
nagekletst over de leuke dag. Het
was super geslaagd en het was erg
fijn om mee te gaan!
Dank je wel lieve Horizon voor een
bijzondere dag!

Diepvries & Versproducten
gespecialiseerd in bbq en satévlees

lunch
diner
borrel
terras
feestje

zie
de actuele
Diepvries
& Versproducten
aanbiedingen
op
gespecialiseerd in bbq en satévlees
www.hbfoods.nl
zie de actuele
HB Foods - Kerkstraatop
24
aanbiedingen
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71
www.hbfoods.nl
HB Foods - Kerkstraat 24
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

10-GANGEN HAPJES MENU

€ 37,75 p.p.

Afgelopen zondag een uurtje
wezen hardlopen richting de
Maashorst. Ja, ook een bakker
moet in conditie blijven, maar
verwacht van mij geen toptijden,
want het pieken moet in de
bakkerij gebeuren.
Het was vaderdag, dus ik was er
vroeg uit, met de gedachte: dan ben ik ook weer vroeg thuis, om
dan lekker verwend te worden met bergen cadeaus en een lekker
ontbijtje. Afijn, zie ik daar in alle vroegte een jong gezin aan een
picknicktafel lekker ontbijten. Vader werd verwend met allerlei
lekkere broodjes, koffie en wat al niet meer. Of het broodjes van
de Bakkers Lamers waren kon ik door mijn hoge snelheid niet zien,
maar het zal wel, want papa keek erg vrolijk en zag er goed uit.
en als je dat dan ziet, dan denk je meteen aan de vakanties die er
aan komen en als het meezit, ook het goede weer. Ook bij ons in
de bakkerij verandert het een en ander, buiten het feit dat het in
de bakkerij een stuk warmer wordt, met wel eens temperaturen
van 40 graden Celsius (dit vooral wanneer de broden uit de oven
komen). Het assortiment wordt aangepast en wij bakkers krijgen
het druk met het maken van allerlei mediterrane broodsoorten
zoals foccacia, kruidig kreta, olijfbroden, tex mex… Deze broden
zijn een heerlijke aanvulling op uw barbecue, lekker bij een glaasje
wijn of biertje en eens wat anders dan het reguliere stokbroodje.
U zult uw gasten er zeker mee verrassen. Ook in de patisserie
verandert er van alles. Door het aanbod van de vele soorten fruit
is er veel meer variatie mogelijk. en niets is natuurlijk leuker dan
naar de regionale landbouwers te gaan, om daar het beste fruit
op de kop te tikken. Daar maken wij weer onze eigen puree’s en
fruitvullingen van, die vervolgens te verwerken in onze gebakjes
en taarten. Hoe puur wilt u het hebben. De winkel krijgt ineens
een heel ander karakter en ik krijg het gevoel dat de vakantie niet
ver meer weg is.
en wat is er mis mee om thuis nu al een beetje een vakantiegevoel
te creëren. Lekker na het werk, flesje wijn op tafel met lekker
brood en wat schaaltjes met roomboter, kruidenboter, olijfolie of
tapenade. Waarom het genieten uitstellen als u het nu al kunt.
iK ZeG DOeN!
Wij wensen u een fijne vakantie!
Harm Lamers

Eighties & Nineties party
zaterdag 29 juni
Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

Geldig van 19 t/m 23 juni
De complete versspecialist
voor de horeca

Zie voor meer thema’s: www.hetsentiment.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

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

www.hetsentiment.nl

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl
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Toos en Leon lopen voor het
goede doel
HeeSCH/LOOSBROeK - Een oproep van de Stichting MS Research was voor Toos Hendriks-van Herpen (79)
de reden haar wandelschoenen uit de kast te halen. De Stichting MS Research riep een aantal maanden geleden haar leden op om namens hen de vierdaagse te lopen, om zo sponsorgeld te vergaren voor research.
in 2009 liep Toos voor de zevende en tot dusver laatste keer succesvol mee met de Nijmeegse wandeltocht.
Hierna zette ze haar wandelschoenen in het vet, maar voor MS Research gaat ze toch nog een poging wagen
de tocht op 79-jarige leeftijd te volbrengen.
Toos is erg begaan met de stichting
omdat haar jongste dochter, ine
Hendriks, wonende in Loosbroek,
al bijna 25 jaar met deze ongeneeslijke ziekte van het centrale
zenuwstelsel kampt. Zoon Leon
Hendriks (37) besloot spontaan
zijn moeder tijdens deze krachtsinspanning te vergezellen om zo ook
zijn steentje bij te dragen.

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

geslaagt!
Als je een paar jaar geleden een rondje fietste door het dorp in
midden juni, kon je nog verwonderd rondkijken. De vlaggen van al die
geslaagden vlogen je om de oren. Dat buurjongetje waarvan je dacht
dat hij nog maar in groep acht van de basisschool, bleek dus allang ook
met goed gevolg zijn ‘grote school’ carrière te hebben afgerond. Zelfs
die buurtterrorist van even verderop had een vlag buiten hangen. Van
negen tot drie overdag bleek hij dus toch iets meer te doen dan zitten
op een bankje met vrienden, hard schreeuwen en flinke boeren laten.
Sinds de komst van sociale netwerken is mijn verwondering

FaCeBooK-statussen Vliegen
Je om De oren

Wilt u Toos en/of Leon steunen?
Dit kan op de volgende twee manieren: ga naar de site van www.
mooiheesch.nl en klik op de link
voor Toos: http://vierdaagse2013.
msresearch.nl/todo-toos-hendriks
of op de link voor Leon:
http://vierdaagse2013.
msresearch.nl/todo-leon-hendriks
en maak digitaal een bedrag over.
Op de site kunt u zien hoeveel
sponsorgeld Toos en Leon al verzameld hebben!
U kunt het geld ook overmaken op
bankrekeningnummer 120054566
t.n.v. ine Hendriks. Zij zal er dan
voor zorgen dat het op naam van
Toos of Leon wordt overgemaakt
naar msresearch.
Toos, Leon en natuurlijk ine hopen
op een groot sponsorbedrag voor
de stichting.

Column
D’n BlieKer

omgeslagen in lichte verbijstering en teleurstelling. Dat begint al
met het feit dat mijn geslaagd-vlaggen-kijken-rondje volledig in het
water is gevallen. Ik weet alles al veel te snel. Zodra die geslaagden
het goede nieuws hebben gehoord dat ze volgend jaar niet meer op
die vervelende school welkom zijn, willen ze dat de hele wereld laten
weten. Facebook-statussen vliegen je om de oren van vrienden van
leerlingen, vaders en moeders van leerlingen en opa’s en oma’s van
leerlingen. Dolblij en trots zijn ze dat hun oogappel met de hakken
over de sloot naar het volgende zware traject in zijn of haar leven mag.
Maar ik haak vooral af als ik de Facebook-statussen van de leerlingen
onder ogen kom. Nu ben ik totaal geen taalpurist, neerlandicus of nog
meer van die moeilijke woorden met meerdere lettergrepen. Ook in
mijn columns zal het vast wemelen van kromme zinnen, een stomme
spelfout of een grammaticale blunder. De Nederlandse taal zit vol met
addertjes onder het gras, irritante vervoegingen, werkwoorden die
ineens in het verleden heel anders zijn, maar dan nog…..
Ine, Toos en Leon Hendriks

Ook als je minimaal vier jaar geen donder hebt uitgevoerd
bij die Nederlandse les, dien je toch echt te weten dat
‘GESLAAAAAGTTTT!’ niet de juiste schrijfwijze is. Anders lever dat
papiertje maar snel weer in en hang die vlag halfstok.

Komt dat zien!
heeswijk-dinther – Op vrijdag 21 juni is ’t weer zover; onze jaarlijkse ‘Drakendag’! Een feestelijke dag
voor kinderen, ouders en voor iedereen die een kijkje op ons o zo gezellige Klein Drakenstein wil nemen. De
Drakendag heeft deze keer het thema ‘Circus’ meegekregen.
Ook dit jaar hebben we weer een
leuke verrassing in petto voor alle
bezoekers, met o.a. een voorstelling van Bloem & Vlinder.

www.salonintense.nl
info@salonintense.nl
+31(0)6 104 33 489

er zal ook een springkussen zijn en
nog heel veel andere leuke activiteiten.
iedereen mag verkleed komen in
het thema Circus en ’n kaartje is
aan de deur te koop voor maar
€ 1,-.
De Drakendag is van 17.30 t/m
19.00 uur.
Jullie worden welkom geheten
door onze circusdirecteur!

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Lunch • Borrel • Diner

er week
7-dagen p
r
10.00 uu
f
a
n
a
v
d
n
geope

nu verkrijgbaar bij

Zomermenu 2013
Tomatensoep
***
Bourgondische Rib
of
Pangaspies
***
Dame Blanche

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

€ 15,75
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health, beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
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
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 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 Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Woensdag 19 juni 2013

LifeSTYLE

M

O

O

LICHAAMS

i

b

e

r

n

h

e

z

e

BEWEGINGVOOrGEZONDELiFestYLe

Marloes: ‘Hoever zal mijn gezondheid verbeterd zijn?’
Nu het einde van het Lifestyle project nadert, begint het wel te kriebelen. Hoever zal mijn gezondheid
verbeterd zijn? Nog even geduld en ik zal het weten. ik moet eerlijk zeggen dat drie keer in de week
sporten in de sportzaal voor mij echt bijna niet haalbaar is. Twee keer is zeker wel te doen, naast het
re-integreren op school, moeder zijn, het huishouden doen en ook nog een beetje een sociaal leven te
leiden. ik ben vorige week ook sportief wezen wadlopen op het prachtige eiland Texel. Dat was maar een
klein stukje lopen, maar met een inspanning voor een heel eind. een aanrader om eens te gaan doen als
je een uniek stukje natuur wilt zien!
Deze week was het prachtig weer en ik mocht een fietstochtje maken op een elektrische leenfiets van
Michel v.d. Wetering Fietsplezier. Wat een aardigheid om eens te doen! Het leek wel of ik over het
fietspad vloog en dat met een minimale inspanning. Zonder moe te zijn of te transpireren kwam ik aan
op mijn bestemming en het is een sport om lekker snel weg te zijn bij een verkeerslicht… ideaal voor
mensen die sportief naar het werk willen gaan en niet bezweet en moe willen aankomen. Nog een paar
weekjes voor de vakantie flink aan de gang bij WT-T en dan na de zomervakantie, de finale waar ik erg
veel zin in heb: De make-over!
Advertorial

rust, reinheid en regelmaat...
Dit waren vroeger 3 basisprincipes voor het opvoeden van baby’s en kleine kinderen. Rust, reinheid en regelmaat! Voor die groep is het niet moeilijk om deze principes toe te passen: op tijd in bed en in het badje
en regelmatig eten. Naarmate we ouder worden komen er meer zaken die deze principes beïnvloeden; zeker
in de tijd van nu!
heden over de dag beter verdragen hebt bij de hoofdmaaltijd is het beworden en zo krijg je uiteindelijk ter om een goed tussendoortje te
toch voldoende voedingsstoffen nemen. Je bent namelijk sneller gebinnen. Regelmaat is ook van be- neigd te gaan snoepen of snaaien
lang voor het krijgen of handhaven als je honger/trek hebt. Probeer bij
van een goed lichaamsgewicht. dagjes uit, vakantie, uit eten, van
Toch wil ik op deze manier een Door 3 hoofdmaaltijden, waar- te voren na te denken over hoe je
goede regelmaat onder de aan- bij het ontbijt erg belangrijk is, en je keuzes gaat maken en of je iets
dacht brengen omdat dit een basis goede tussendoortjes, blijft de stof- mee gaat nemen. Door vooraf een
is voor een goed en evenwichtig wisseling in opperste staat van pa- plan te maken, bepaal je zelf de
voedingspatroon.
raatheid. Bij tussendoortjes denk ik strategie! Dat wil niet zeggen dat er
Ook bij de kandidaten van het life- b.v. aan een stuk fruit, een schaal- altijd volgens de ‘schijf van vijf’ gestyleproject speelt regelmaat een tje yoghurt of een klein koekje bij geten moet worden, maar je gaat
rol. Bij diabetes mellitus is het van de koffie of thee. Hierdoor heb je wel zorgvuldiger te werk! Door
belang om regelmatig te eten om vaak minder honger bij de hoofd- vooraf goed na te denken kom je
zo de bloedsuikerspiegel zo nor- maaltijden en kun je hier rustig en tot andere keuzes en ga je hier op
maal mogelijk te houden, samen met mate van genieten! Sommigen een gegeven moment de voordemet de medicijnen. Bij diabets en vinden het prettig om tussendoor len van ondervinden: je valt af en/
herstel na ziekte, is verdeeld over alleen iets te drinken zoals koffie en of je kunt je huidige, gezonde gede dag eten en drinken van belang; thee; dit kan natuurlijk ook, maar wicht goed op peil houden. De gevaak zie je dat (kleinere) hoeveel- als je merkt dat je teveel honger zondheidsvoordelen zijn groot en

ZORG GOED VOOR
JE LICHAAM.
HET IS DE ENIGE
PLEK WAAR JE
Jim Rohn
ZULT LEVEN.

mensen worden weer de baas over
hun eigen voedingspatroon. Je bepaalt zelf wat je neemt en laat dat
niet door anderen of de situatie bepalen. ik ben me ervan bewust dat
dit gemakkelijk klinkt. De ene keer
lukt dat beter dan de andere keer!
Belangrijk is om niet op te geven
en jezelf te ‘herpakken’ als het een
dag of moment niet zo goed gegaan is. Houd voor ogen wat het je
op gaat leveren. een andere R, de
rust heeft ook een relatie tot eten
en drinken… Ga eens bij jezelf na!
STOMERIJ
SUPERACTIE!

OVERHEMDEN
Gewassen & gestreken

Overhemd

Gewassen en gestreken € 1,75

3 stuks voor € 4,99

Daar kunt u het zelf niet voor doen!

1.75
3 STUKS
VOOR 4.99

Geldig t/m 30 juni

‘t Dorp 61a - Heesch

Wij bestaan in JUNI 5 jaar!

JUNI
=
FEESTMAAND
Een 5-jarige fietsverzekering nu voor de premie van 3 jaar*
*Informeer naar de voorwaarden
’t Dorp 108, Heesch

|

0412 451523

| www.fietsplezierheesch.nl |

info@fietsplezierheesch.nl

|

Facebook.com/michel.vandewetering

Daar kun u het zelf niet voor doen!

S E R V I C E P U N T
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Dimphy: ‘Gewoonweg, geweldig dat
fietsen’

Kom snel KijKen
naar onze laatste Kleding

Het mooie weer is gelukkig weer in de buurt, daarom was het een
mooie gelegenheid om te gaan fietsen. Michel v.d. Wetering van
FieTSplezier uit Heesch had een zeer goede elektrische fiets ter
beschikking gesteld om een dag rond te fietsen, op een bij menigeen
zo geliefde fietsen. Nou ben ik 41 jaar en zou dus niet zo snel voor
zo’n fiets kiezen, maar dat zal ik toch niet meer zo snel zeggen, wat
een fiets zeg! Nou dat zal ik toch niet meer zeggen… wat een fiets
zeg! Fietsen is leuk en gezond, maar met een elektrische fiets wordt het
een toetje met room. Gewoonweg, geweldig dat fietsen. Na afloop van
een dagje fietsen weer terug naar huis, met tegenwind en natte rug
op mijn eigen vertrouwde fiets. Toch een zeer geslaagde dag. Bedankt
Michel.

De uitdaging van Lifestyle is bijna ten einde. Jammer. ik heb zeer genoten van alle aandacht en
interesses om een gezonder en sportiever leven te gaan leiden. ik ben een doorzetter en zal niet snel
toegeven dus, ondanks tegenslagen en blessures, blijf ik deze Way of Life graag voortzetten.

GRATIS
QUICKSCAN
bij FysioCentrum Heesch

Bachlaan 12
Heesch
06-46070543

Gelpolish voor op hand
en teennagels.
3 tot 4 weken prachtig
gelakte nagels.

Bel: 0412-457067
of kom langs
Verdilaan 48 - Heesch
Advertorial

Fitnessen, testen, hardlopen,
wielrennen of spinnen
De basis van onze werkwijze is het Fitness Sportonderzoek. Waarom?
Omdat onze uitgebreide test gewoon veel inzicht geeft in de sterke
punten en verbeterpunten van het lichaam. Met de testresultaten kunnen we een trainingsprogramma maken waarmee je gerichter en efficiënter traint. Het Fitness Sportonderzoek is voor iedereen: beginner,
amateursporter of topsporter.

Binnen of buiten?
Onder begeleiding of alleen?
iedereen heeft zijn eigen wensen
en eisen.
De een traint het liefst onder begeleiding, de ander alleen. Sommigen
trainen het liefst altijd binnen, anderen zo veel mogelijk buiten. Die
voorkeur is belangrijk en daar kan

Trigger

Therapy
Nieuw

Triggerpoint therapie
Een zeer effectieve behandelmethode bij
veel lichamelijke pijnklachten
Sylvia van Dinther
Hoogstraat 8
5384 BK Heesch

06 18270653
www.triggertherapy.nl

Ontspanningsmassage Energetischemassage
Afslankingsmassage Hotstonemassage Stoelmassage
Voeding Gewichtsbeheersing Workshops

elk schema op aangepast worden.
Na het testen kun je dus ook gewoon zelf aan de slag met de tips
en eventueel trainingsschema’s die
we schrijven op basis van testresultaten.
Cardio? Krachttraining?
Hardlopen of fietsen?
Fitness met cardio en krachttraining bij Wellness Test & Training is
bij de meesten wel bekend. Maar
heb je een specifiek doel voor
ogen?

Wil je bijvoorbeeld een 10 km,
halve marathon of hele marathon
lopen? Daar kunnen we gerichte
trainingstrajecten voor maken.
Voor fietsers heb je bijvoorbeeld
het trainen voor de Alp d’Huzes,
de Mont Ventoux, de Stelvio of de
Marmotte, waar dit voor mogelijk
is.
indoor Spinning met het gevoel
van buiten
Dat is UiC, ofwel ultimate indoor
cycling. Daarmee train je in de winter door op de spinningfiets, zodat
je bij de eerste zonnestralen in de
lente naadloos door kunt gaan.
een perfecte voorbereiding op het
nieuwe wegseizoen. Lees meer
info op www.wt-t.nl

Openingstijden:
Laatste kans
maandag
gesloten
0
voor m 10,0 dinsdag t/m vrijdag
Nu uitzoeken
13.00 t/m 17.00 uur
zaterdag 13.00-16.00 uur
Geen koopavond

Kromstraat 14a
5388 ET Nistelrode
Tel. 0412-612455

29 juni laatste dag geopend!

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

intakegesprek
met afhandeling
rechtbank
vanaf vanaf
intakegesprek
tot en tot
meten
afhandeling
rechtbank
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist
fiscale
entot
financiële
kennis kennis
van zaken
uw met
jurist
met ﬁscale
enmet
ﬁnanciële
van zaken
vanaf
intakegesprek
en
afhandeling
uw jurist
met
fiscale
en financiële
kennis vanrechtbank
zaken
effectiever
enmet
goedkoper
eendan
advocaat
effectiever
en goedkoper
een advocaat
uw
jurist
fiscale
en dan
financiële
kennis
van zaken
effectiever
en goedkoper
dan
een advocaat
er
inclusief
uitgebreid
financieel
effectiever
en
goedkoper
danadvies
een advocaat
inclusief
uitgebreid
ﬁnancieel
advies
inclusief
uitgebreid
financieel
advies
één aanspreekpunt
tegen
een vaste
inclusief uitgebreid
financieel
adviestotaalprijs
nA
één aanspreekpunt
tegen een
vaste
één aanspreekpunt
tegen
eentotaalprijs
vaste totaalprijs
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

er
er iS
iS toekomSt
toekomSt
iS
toekomSt
A
de
Scheiding!
nA
nAdede
Scheiding!
Scheiding!

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Gezond bezig! TiP 6
een aardbei is een erg gezond stuk fruit. een aardbei is erg gezond
vanwege het hoge vitamine C gehalte.
in een aardbei zitten daarnaast veel vitaminen A, B1, B2, natrium,
kalium, calcium, fosfor, magnesium en ijzer. Het eten van
aardbeien is tevens goed voor versnelling van wondgenezing en
vertraagt zowel het geestelijk als lichamelijk verouderingsproces.
De lekkerste aardbeien van Brabant, ‘s morgens geplukt en
‘s middags al te verkrijgen in het schap bij
C1000 Wiegmans in Heesch

Als de basis in balans is,
dan blijft men in evenwicht!
Door allerlei factoren kan de balans in ons lichaam verstoord raken en kunnen er
klachten ontstaan zoals stress, hoofdpijn, slaap- en hormonale stoornissen
of spijsverteringsklachten. Met voetreflextherapie wordt het zelfgenezend
vermogen op een natuurlijke wijze aangesproken en gestimuleerd, waardoor
klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen.
www.gabriellicvoetreflex.nl
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com

Nieuwe leuke
sieraden
voor een leuke prijs

Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455
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‘Zullen we samen proberen of
’t iets kan worden?’

BernHeZefamILIeBerICHten
DanKBetuiging
Zonder Tiny is alles anders!
Het doet ons goed zoveel belangstelling en medeleven te hebben
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, ons pap en trotse opa

tiny van houtem

Klaas en Miet Nelissen, 65 jaar getrouwd
HeeSCH/HeRPeN – Klaas en Miet Nelissen zijn 65 jaar geleden op 16 juni in Heesch getrouwd, tegelijkertijd
met haar zus en zwager. ‘s-Morgens om 7.00 uur, omdat dat een hoop geld scheelde. in de liefde maakte
het niets uit.
eigen familie, bij restaurant
De Waard, net zoals bij het
40-50-60-jarig huwelijk. De enige
zoon had pracht gesproken over

Het heeft ons goed gedaan te merken dat hij bij zovelen geliefd was.
Marie van Houtem van den Hurk
Kinderen en kleinkinderen
Heesch, juni 2013

geBoorteBeriCHten

Geboren

Joey
8 juni 2013

Broertje van Luca
Jeanine en Tommy Zwartjes
Heesch

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet al ruim zes jaar
Nistelrode op de kaart

‘Klaas is geen
onBeKenDe in
HeesCH’

in onze rubriek ‘familieberichten’
plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea,
dankbetuigingen, felicitaties ect.
Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle
huishoudens omdat de krant elke
week in elk huis op de mat valt.
Wij bieden een extra service
Als u een familiebericht in de
DeMooiBernhezeKrant plaatst,
wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende
langere tijd op staan en het biedt
mensen de mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op
de site. Laat u eens informeren
over de mogelijkheden. T. 0412
795170.

Miet en Klaas stralen in de mooi versierde kamer
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Miet zorgde met liefde voor de 6
kinderen. Miet: “Als er gevochten werd, zei ik: als er gevochten
wordt, hedde zelf ok gevochten”.
Werken en zorgen was haar levenslied; werken lukt niet meer,
maar zorgen wel. De zes kinderen
zorgden voor 13 kleinkinderen en

5 achterkleinkinderen en nog 3
op komst. Nu de eigen kinderen
volwassen zijn, geniet ze van de
kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Met de (klein)kinderen ging
ze heerlijk naar de speeltuin.
Op 16 juni was er feest met de

vroeger, de achterkleinkinderen
speelden op de grond en Miet
genoot. Op 17 juni kwam burgemeester Buijs-Glaudemans van
Oss naar verzorgingshuis Maasland in Herpen waar ze sinds enige
tijd wonen. er was gebak voor alle
bewoners, personeel en vrijwilligers. Klaas en Miet genoten, maar
moesten ‘s-avonds vroeg het bed
in, Doodmoe!
Klaas is geen onbekende in
Heesch. Hij was, naast zijn werk bij
Zwanenberg en UVG, vrijwilliger
bij HVCH en was gemeenteraadslid voor AB en CDA. Later stopte
hij met alles om met Miet te genieten. Of zoals Klaas zegt: “Mèrgen
is n’n dag d’r is nog niemand aongewist”.

Meubel-Stunter Sint Oedenrode
1500 m2 showroom tuinmeubelen en binnenmeubelen

OOK ZONDER KORTING ALTIJD DE GOEDKOOPSTE!!!
Teak TV kast
160 cm
€ 299,-

ERK
TW R
A
MA NDE S
ZO PRIJ
ER
ME

Teak Sanur Vitrine kast
200 x 45 x 215 cm
€ 1199,-

Spoorwegbielslamp

Teak Tuintafel Blora
200 cm € 495,240 cm € 599,260 cm € 679,-

G
NDA
O
Z
OOK UNI MET T
23 J RMARK
AA
DE J EN VAN R
OP 7.00 UU
0-1
12.0

TEAK
Teak Tuintafel + stoelen
U
EIGE IT
Tafel v.a. € 649,N
FAB
Stoel Barcelona € 99,RIEK
Bij a

anko

Extr op tuintafe
l + st
a1
op d 0 % kor oelen
ti
e sto
elen ng
!!

Teak Tuinbank
130 cm € 99,150 cm € 119,180 cm € 139,Teak Blok stoel
€ 59,-

Meubel-Stunter Eerschotsestraat 72d+e, 5491 AD Sint Oedenrode. Tel: 0413 47 25 10 Gsm: 06 - 50 93 61 21
www.meubel-stunter.nl infomeubelstunter@gmail.com
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Brandoefening De Bongerd

Heeswijk-Dinther – Afgelopen maandagavond vond in De Bongerd aan de Zijlstraat de jaarlijkse gezamenlijke oefening plaats van de brandweer en de BHV (Bedrijfshulpverlening)
van Laverhof. Voor deze oefening werden een brand en situaties in scène gezet. De ontruiming werd deels door eigen BHV-ers gedaan en deels door de brandweer. Een leerzame les voor
de BHV-ers en natuurlijk ook voor de brandweer.

Het gildefeest Heeswijk

Advertorial

Groei Nistelrodese
administratie- en advieskantoor
Maas & van Oss neemt Somers-Van der Rijt over

NISTELRODE – Administratie- en Advieskantoor Maas & van Oss in
Nistelrode heeft Somers-Van der Rijt uit Veghel overgenomen. Gezondheidsproblemen noodzaakten eigenaar Mari Somers tot een andere
koers voor zijn administratie- en advieskantoor. Door de overname is
Maas & van Oss nog beter in staat haar hoogwaardige pakket van diensten aan te bieden.

Heeswijk-Dinther - Ken je nog de gildefeesten van 2006, het Europees Schutters Treffen, waarbij 10.000 gildebroeders samenkwamen in
Heeswijk. Wat was het gezellig in al die grote tenten tegenover Kasteel
Heeswijk.
Nu is er weer een gildefeest in
Heeswijk, ietsje minder massaal
misschien, maar evengoed toch
groots. Deze keer wordt het feest
niet door 4 gilden georganiseerd
maar alleen door het Sint-Willebrordusgilde dat zijn 50-jarige heroprichting viert.
Er komen geen 10.000 gildebroeders en -zusters uit heel Europa,
maar toch 1200 tot 1500 uit Kring
Maasland, allemaal Brabanders
dus. We verwelkomen ze op zondag 30 juni tijdens de Kringdag

die Maasland elk jaar bij een ander gilde houdt. Er zijn ’s-middags
wedstrijden in schieten, vendelen, trommen, bazuinblazen, jeu
de boules en standaardrijden. De
moeite waard om te komen genieten van deze gildetradities.
Naast de zondag, willen we ook
echt feesten en dat gebeurt op zaterdagavond in de feesttent aan de
Lariestraat bij ‘Dijkhoff’. Dit doen
we met top-orkest TILT wat voor
deze gelegenheid aangevuld wordt
met blazers, om het nog completer

te krijgen. De avond wordt afgesloten door GERARD EKDOM. Er
zijn kaarten verkrijgbaar en wel
bij Paperpoint, tijdens de reguliere
winkeltijden.
Ook zijn kaarten verkrijgbaar bij:
- Ben van Daal, Heilarensestraat
37, 06-2290 3198
- Jan Schakenraad, Abt van de
Venstraat 30, 0413-212363
- Wilma Brekelmans, Muggenhoek 10, 0413-293023.
Op deze adressen kunt u kaarten
bestellen tussen 18.00 en 20.00
uur.
Zie ook info op de websites
www.kringdagmaasland.nl
en www.willebrordus.nl.
Denk weer aan 2006 en feest ook
nu met ons mee.

De klantgerichte aanpak van Maas
& van Oss valt duidelijk in de smaak
bij steeds meer MKB-ers in de regio
Oss-Uden-Veghel. Het maatwerk
dat het team van Peter Maas en
Jelle van Oss met hun administratie- en advieskantoor leveren, slaat
aan. Kwaliteit, betrouwbaarheid en
professionaliteit zijn bij alle diensten de uitgangspunten waarop
Maas & van Oss werkt. “Onze
aanpak is enerzijds gebaseerd op
deskundigheid, anderzijds op intensief meedenken met de klant”,
zo garandeert Peter Maas. Door
bundeling van krachten hebben we
nog meer kennis in huis, verdeeld
over meerdere medewerkers.”
Twinfield-partner
Tot het dienstenpakket van Maas &
van Oss behoort het compleet verzorgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) van jaarrekeningen,
tussentijdse cijfers, fiscale aangiften, prognoses en desgewenst zelfs
de complete administratie. Natuurlijk maakt Maas & van Oss hierbij

sombrero op, BBQ aan
wij gaan mediterraan

Buiten onze gewone stokbroden worden er in onze bakkerij ook veel ‘andere stokbroden’ gebakken.
Wij noemen ze Tapasbroden. We gebruiken hier allerlei ingrediënten voor. Tomaten, pepertjes, olijven, noten, kruiden, knoflook…
In deze zomerse tijd passen ze perfect bij de BBQ of ’n makkelijke maaltijd.
Maak ’n keuze uit onze selectie
Tapasbroden en u betaalt nu
in plaats van € 3,45

2,95

de bakkers Lamers

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

e
tips van d

bakkers:

djes
o
o
r
b
k
e
o
h
i
e
Bruine H00
4 stuks € 1,
Aardbeienbavaroisvlaai
10-12 personen € 12,95
Bij aankoop

:
van 2 broden

deze aanbiedingen gelden van 20-6 t/m 26-6-2013

gebruik van alle online-mogelijkheden die op het vlak van boekhouden worden geboden. Peter
Maas en Jelle van Oss zijn dan ook
gecertificeerd
Twinfield-partner,
waarmee ze zijn aangesloten bij
de grootste organisatie ter wereld
als het over online-administraties
gaat. Daarnaast is Maas & van Oss
NOAB-lid.
Bij de overname van Somers – Van
der Rijt is afgesproken dat Mari Somers na herstel van zijn ziekte, bij
Maas & van Oss aan de slag gaat.
Mari’s dochter Maddy is inmiddels
al werkzaam bij het Nistelrodese
administratie- en advieskantoor.

Tramstraat 25, 5388 GE
Nistelrode, 0412-617491,
www.maasenvanoss.nl
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muZIKAAl BeRnHeZe
A hot summer night

Kerkpleinconcert Harmonie Sint Servaes
HeeSWiJK-DiNTHeR - Op zondag 23 juni a.s. houdt Harmonie Sint Servaes uit Dinther haar jaarlijkse Kerkpleinconcert. Een concert, waarbij de diverse geledingen van de harmonie, zich aan de Dintherse gemeenschap en haar omgeving willen tonen. Het belooft een concert te worden met een hoog tempo en een tropisch en warm karakter. U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur. Het concert begint om 19.00 uur en zal
ongeveer 2 uur duren.

VORSTeNBOSCH - Muziekvereniging de Notenkrakers sluit het muziekseizoen af met een spetterend
en gezellig, gratis zomeravondconcert op het Mr. Loeffenplein. Op
dinsdag 25 juni van 19.30 tot ca
23.00 uur is iedereen welkom voor

een concert van fanfareorkest,
slagwerkgroep, een gelegenheidsband en de Pierebloazers. Kom
dinsdag 25 juni naar het hart van
Vorstenbosch voor een gezellige
zomeravond.
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Benefietconcert
Afrika Engakoor

Dit jaar zijn er drie jubilarissen, die
we graag in het zonnetje willen
zetten. Marianne van BeekveldVerkuijlen en Kees van der Sangen
zijn beiden dit jaar 40 jaar lid van
onze vereniging. Ben Cornelissen is
60 jaar lid van de Brabantse Bond
en heeft in die tijd meerdere muziekkorpsen gediend met zijn talenten.
We nodigen u allen uit ons Kerkpleinconcert bij te wonen, kennis
te maken met de opleidingsorkesten van onze vereniging en te
genieten van het meer gevorderde
repertoire.
De medewerkers van het Cultureel
Centrum zorgen voor het natje en
het droogje, zodat u zich heerlijk
kunt vermaken. Wilt u meer weten
over onze vereniging, bezoek onze
website: www.st-servaes.nl

Swingend fanfare kamp
HeeSWiJK-DiNTHeR - Dit jaar heeft de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord voor het achtste jaar op ‘n rij haar
kamp georganiseerd. Leerling muzikanten vanaf 7 jaar en een staf van volwassen leden zijn afgelopen vrijdag vertrokken naar kampeerboerderij de Breehees in Goirle. in totaal 58 deelnemers hebben onder leiding
van de inmiddels ervaren kampleiding allerlei spannende avonturen beleefd, gewerkt als boeren en boerinnen en ook nog muziek gemaakt.

NiSTeLRODe - Op zondag 30 juni, van 10.30 tot 12.15 uur, zal het
Afrika-engakoor in Nistelrode, in het spiksplinternieuwe Cultureel
Centrum NeSTeRLÉ (hoek Markt/Parkstraat) een BeNeFieTCONCeRT
geven. entree is € 5,- De opbrengsten komen ten goede aan Stichting
Dorpsgenoten in de Derde Wereld. De zaal is open om 10.00 uur.

Zomeravondconcert
op zaterdag 22 juni

Het kamp werd mogelijk gemaakt
door onze sponsors Solupar, Assurantiekantoor van Grunsven &
Haerkens, nog vele kleine sponsors, de vrienden van de Koninklijke Fanfare en natuurlijk de enthousiaste leden die het kamp weer
geweldig hebben georganiseerd
en begeleid. Namens de tevreden
muzikantjes dank! De deelnemers
waren voor het kamp ingedeeld
in verschillende groepen, zoals de
‘eenden’, natuurlijk de ‘Koeien’, de
‘Kippen’ de ‘Ganzen’ en de ‘Biggetjes’. Maar de kampioenen van
dit jaar zijn de ‘Konijnen’ geworden
onder leiding van Andrea Dort-

mans en Leon Verhallen. Aan het
einde van het kamp werd voor de
ouders, broertjes, zusjes en groot-

ouders nog een concert gegeven,
waarvoor tijdens het kamp de stukken zijn ingestudeerd.

Dreamfield in Muziekkiosk
NiSTeLRODe - Met de tin whistle, bouzouki en mandoline neemt
Dreamfield je mee in dromerige ballades naar mistige ierse velden,
maar even gemakkelijk schudden ze je wakker met opzwepende klanken uit de saloons van Texas, muzikale rock uitspattingen, of verrassen
ze met het Spaanse ritme.

De vrijwel volledige bezetting van het grote orkest en een aantal jonge leden

HeeSWiJK-DiNTHeR - Het belooft de komende dagen tropisch warm
te worden. Uitstekend weer dus voor een luchtig zomeravondconcert.
De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord verzorgt zaterdagavond 22 juni
vanaf 19.00 uur een concert, lekker buiten, voor de hoofdingang van
de Laverhof, in de tuin van Cunera de Bongerd aan de Zijlweg 1 in
Heeswijk.
De stukken die tijdens het concert
worden gespeeld zijn wat lichter
van karakter en alle vier de orkesten spelen mee.
Het grote orkest, onder leiding van
Mari van Gils, het opleidingsor-

kest, onder leiding van Arjan Deckers en de grote en de jeugdslagwerkgroep, onder leiding van Wim
van Zutphen.
er wordt voor de nodige zitplaatsen gezorgd.

Rico van Hooren, René Heesakkers, eric Megens en René Bissels
zijn van alle markten thuis. Deze
4 Brabantse vrienden hebben een
voorliefde voor traditionele mu-

ziek zoals folk en country. Dat is
te herkennen aan het gebruik van
diverse bijzondere akoestische instrumenten. Alle nummers komen
van eigen hand; zowel muzikaal als

tekstueel. Sommige nummers zijn
autobiografisch en worden door
de schrijvers zelf gezongen.
Volksmuziek, of misschien beter
gezegd: traditionele wereldse muziek, met een specifiek herkenbare
eigen stijl die toeschouwers amuseert, boeit of ontroert, dat is het
accent van Dreamfield. Daarin
ontmoeten expressie en melancholie elkaar en worden verhalen
al zingend doorgegeven.
Zondag 23 juni
Aanvang 15.00 uur
Locatie: Muziekkiosk Zeven eeuwenpark Nistelrode. entree: gratis
echte muziekliefhebbers mogen
dit concert niet missen en zullen
overtuigd worden van de kwaliteiten van deze Bernhezer band
‘DReAMFieLD’.
Zie: www.muziekkiosknistelrode.nl
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Bernhezer Seniorenorkest viert muzikaal
het 5-jarig jubileum
bernheze – De 30 muzikanten van het Bernhezer SeniorenOrkest vieren hun 5-jarig jubileum met een jaar
vol muziek. Het belangrijkste onderdeel van het jubileumjaar is het muziekfeest op 29 juni aanstaande in CC
Servaes te Dinther. “Onze muziekcommissie heeft uit ons repertoire een selectie gemaakt dat we gaan spelen,
maar we hebben ook gastoptredens van muziekkapel De Dûrzakkers en de Veteranen Harmonie uit Schijndel.
Dus komt allen luisteren. We beginnen om 14.00 uur en sluiten rond 17.00 uur af. Bij mooi weer spelen we
buiten in de ontmoetingstuin van CC Servaes en als het regent dan spelen we binnen,” aldus Piet en Sjaan
Jacobs.

Het jubileumjaar wordt gevierd
met een jaar vol muziek: verschillende optredens, een feestavond
voor de leden en een excursie naar
Adams Muziekfabriek in Thorn.
“Maar het muzikale hoogtepunt
ligt op 29 juni. Daar hebben we allemaal serieus naar toe gewerkt en
we hopen dat u komt genieten van
ons muzikale feestprogramma!”
Vijf jaar geleden begon het Bernhezer SeniorenOrkest met 15 muzikanten. “Inmiddels hebben we

Lang zullen ze leven tot het Wilhelmus, van Sentimental Journey
tot de Böhmischer Traum en van
Hee goade mee tot de Basin Street
Blues,” vertellen Piet en Sjaan enthousiast. Zij stonden mede aan de
wieg van het Bernhezer SeniorenOrkest.
Muzikale ambitie?
Dit muziekfeest is niet alleen geschikt om als luisteraar van te genieten, maar ook om als geïnteresseerde muzikant met het orkest

“We hebben een eigen klank”

Piet en Sjaan Jacobs

Tekst en fotografie Hieke Stek

Tweemaal Nederlands
kampioen!
Heeswijk-Dinther - Plezier in muziek maken staat bij de Koninklijke
Fanfare Sint Willibrord hoog in het vaandel. Dat wordt bereikt door
onze muzikanten een groot aantal activiteiten aan te bieden zoals het
carnavalsconcert en het kamp aan het einde van het jaar.
het instrument met de wat mysterieuze ijle klanken waarvan de Fanfare inmiddels een mooie collectie
heeft opgebouwd.
Tjeu Dortmans heeft als solist aan
het Nederlands kampioenschap
deelgenomen en met een schitterend puntentotaal van 85 punten
het Nederlands kampioenschap
behaald. Tjeu gaat dit jaar pas naar
de middelbare school en zo jong al
zo’n mooie prestatie. Dat belooft
veel moois voor de toekomst.

Tjeu Dortmans

Maar ook kwaliteit van onze muziekopleiding krijgt veel aandacht
en talenten worden maximaal uitgedaagd. Dat heeft ook dit jaar
weer tot hele mooie resultaten
geleid. Eerder hadden we bij het
Brabants concours al een groot
aantal kampioenen en ook tijdens
het landelijk concours afgelopen
weekeinde in het Limburgse Heel
zijn weer mooie resultaten behaald. Met name op de Marimba,

Ook Rob van den Berg speelde, samen Tom van Zutphen, op de marimba. Het gelikte optreden van dit
duo leverde een hele mooie score
op van de jury: 88 punten. Een
mooie hoge score en goed voor
het Nederlands kampioenschap.
Naast de kampioenen waren er
meer muzikanten met een mooie
score, zoals bijvoorbeeld Jens Verhoeven op multipercussion: 87,5
punten en Maartje van Zutphen
met 87 punten, ook op multipercussion. Met deze scores zitten ze
de kampioenen in hun klasse dicht
op de hielen! Houd ze de komende
jaren maar in de gaten.

er 30. De groei van ons orkest laat
zien dat er behoefte is. Het repetitiebezoek ligt hoog. En de derde
muzikale helft is altijd vreselijk gezellig. Dat alles bij elkaar maakt
ons tot een bijzonder orkest. We
spelen niet meer voor de hoofdprijs, maar dat betekent niet dat
onze muziekkwaliteit laag is. Onze
dirigent Leo Boeyen ziet er nauw
op toe dat er mooie muziekstukken in ons repertoire komen, maar
stimuleert ons enthousiast en gedreven om het ook perfect te spelen. We hebben duidelijk een eigen
klank. Ons repertoire varieert van

kennis te maken. “Onze kweekvijvers zijn de harmonieën en de
fanfares uit Bernheze. We hebben
nooit de intentie gehad om hier
muzikanten weg te halen, maar
wel willen we de 55 plussers, die
de muzikale lat te hoog vinden bij
de muziekverenigingen, een kans
bieden tóch muziek te blijven maken; bij ons.
Alle muzikale 55 plus Bernhezenaren: mannen en vrouwen met een
muzikale achtergrond, zijn altijd
welkom.” Interesse? Bel of mail
Piet Jacobs: (0413) 29 14 12,
jacobssjaan@hetnet.nl

Musical Efkes Jonger, Jungle Boek
Nistelrode - Toneelvereniging
‘Efkes Jonger’ uit Nistelrode zal
dit jaar weer een spetterende
musical op de planken zetten. De
spelers presenteren dit jaar de
musical: ‘Jungle Boek’.
Iedereen kent wel het verhaal van
Mowgli die in de jungle, samen
met zijn vriendjes, allerlei avonturen beleeft. In deze vervolgmusical wordt Mowgli achterna
gezeten door een aantal gemene

stropers. Zij zijn op zoek naar de
glittersteen, daarmee kunnen ze
namelijk de spreuk van de dierentaal opheffen. Nu kunnen alle dieren met elkaar praten en kunnen
de mensen hen niet verstaan. Zal
het de dieren uit de jungle lukken
om, samen met Mowgli en Shanti, de stropers te slim af te zijn?
De spetterende voorstelling is op
23 juni te bewonderen in de zaal
van `t Tramstation in Nistelrode.
De voorstelling wordt gespeeld

om 15.30 uur en 19.00 uur. Kaarten à €2,50 zijn verkrijgbaar aan
de kassa een half uur voor de
voorstellingen en zijn inclusief een
consumptie.

Lezing Huub Oosterhuis over zijn boek
‘150 psalmen vrij’
heeswijk-dinther – Op zaterdagmiddag 29 juni, zal Huub Oosterhuis van 14.00 – 16.00 uur een lezing houden in de Abdijkerk. Hij
spreekt dan over de totstandkoming van het boek ‘150 psalmen vrij’.
Psalmen zijn liederen. Ze worden
deze middag gezongen door sopraan Helena Biemond en pianist
Henri Heuvelmans zal haar begeleiden op piano. Na de pauze is er
gelegenheid om vragen te stellen.
Met ‘150 psalmen vrij’ is Oosterhuis’ meesterlijke vertaling van de
psalmen nu compleet.
In 1962 begon hij aan de vertaling
van de psalmen, eerst samen met
schrijver en dichter Michel van der
Plas en de exegeet Pius Drijvers.
Hun ideaal: ook in het Nederlands
moesten de psalmen poëtisch en
zingbaar zijn.

Liefde begint met zingen.
Zing je lied, mijn stem.
Zingen maakt gelukkig.
Nog nooit heb ik voor u gezongen
Zoals ik me voor had genomen.
Laat het nu lukken - ik wil
bezingen uw droom.
….. Psalm 33
Na afloop van de lezing zal Huub
Oosterhuis zijn boeken in Boekhandel Berne signeren.
Toegang € 12,50 (Inclusief koffie
of thee), ter plaatse te voldoen.
Graag vooraf aanmelden via info@
berneboek.com. U ontvangt dan

een bevestiging.
Plaats: Abdijkerk van de Abdij van
Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC
Heeswijk-Dinther
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in bedrijf

roos Mode stopt op 29 juni

mooi & in bedrijf

Laatste kleding nu uitzoeken voor € 10,00 per stuk

Roos Sommers

Advertorial

NiSTeLRODe - Roos Sommers
en Corry Heijmans hebben nu de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en daarom stoppen ze met de
winkel ‘Roos Mode’. “Na 24 jaar is
het er toch van gekomen dat ook
wij het wat rustiger aan gaan doen.
We hebben nog veel leuke dingen
waar we meer tijd aan willen besteden.” Roos Sommers heeft de
winkel bijna 25 jaar gehad en nu
Corry met pensioen gaat, wil ook
Roos er mee stoppen.
Door de winkel hadden ze een fijn
contact met de klanten en dat zullen ze erg gaan missen. Ze willen
u graag bedanken en afscheid nemen op zaterdagmiddag 29 juni.
Tussen 15.00 en 16.30 uur bent u
van harte welkom.
Namens Roos en Corry: “Heel veel
dank voor uw klandizie en vertrouwen in ons.”

Corry Heijmans

Een zonnige zomerdag en je shopt nog even bij

van Tilburg Mode in Nistelrode.

Kleuren en dessins om warm voor te lopen.

ijsje
Kinder

€1,75

Kortom het zomers gevoel wat je hier beleeft.
Naast onze zomerse gerechten bijvoorbeeld de heerlijk
verse maaltijdsalades, kunt u ook op een gepaste wijze

verkoeling vinden in de Orangerie.
Daar hoort natuurlijk een heerlijk

ijs met
Couperuchten
verse v
75

€2,

softijsje bij !

lijsje

Schote

€1,-

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:
Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl
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Gedeelde vreugd is dubbele vreugd
Cheques van Peters aanhangwagens
HeeSCH – Tijdens de drukbezochte open dag waarmee Peters Aanhangwagens op 13 april het zilveren
jubileum vierde waren er mooie donaties voor het jubilerende bedrijf. Wie jarig is trakteert en dus liet
Peters Aanhangwagens een tweetal goede doelen meedelen in de feestvreugde. Twee cheques van elk
liefst € 2.500,- werden uitgereikt aan de Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch en Stichting Manege
’t Huifbed.

Stichting Manege ‘t Huifbed

Antwan van Zandvoort van Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch
vertelt niet alleen blij te zijn met
deze donatie: “Wij kunnen altijd

een beroep doen op Peters Aanhangwagens voor een aanhangwagen om materiaal te vervoeren
of anderszins.

Het geld zal zorgvuldig besteed
worden. Deels in materialen voor
jarenlang plezier, maar er blijft
ook nog geld over voor extra
leuke dingen dit jaar en in het jubileumjaar 2015”.
in 1965 werd Mini Heesch (Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch)
opgericht met als doel voor kinderen spelletjes te organiseren
in de zomervakantie. Dankzij
de activiteiten van de Stichting
Jeugdvakantiewerk kunnen kinderen in de laatste week van de
schoolvakantie
spelenderwijs
weer wennen aan het ritme van
alledag. elk jaar wordt een thema
bedacht, waarbinnen activiteiten
worden ondernomen. De week
start met het bouwen van hutten. De rest van de week wordt
gevuld met sport en spel. er is een

Stichting Jeugdvakantiewerk Heesch

‘mini markt’ en aan het einde van
elke dag wordt gezongen. Om de
week af te sluiten, breken de kinderen de hutten af en eten gezamenlijk iets bij een kampvuur.

COLOFON

www.miniheesch.nl
www.huifbedmaasland.nl

mooi & in de streek

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel
Uitbesteding van uw salaris- en personeelsadministratie bespaart u veel tijd en rompslomp.

HET GEMAK
VAN EEN
ADVISEUR
DICHT BIJ
HUIS

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

• eetcafé ‘t Pumpke
• de kriekeput
• Los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• equizenz

mooi & duurzaam
• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der wijst kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• wVe schilderwerk
• V.O.F. van berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online

M E U B E L & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR Heesch • 06 - 22 49 67 54
info@meubelenambacht.nl • www.meubelenambacht.nl

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

i n t e r i e u r s

o p

m a at

• bbQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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KBO HEEScH

Alleen samen kunnen we een sterk collectief vormen

KBO Bernheze

Het bestuur doet daarom een
klemmend beroep op alle ouderen
- het lid worden mag al vanaf vijftig jaar – om hun gedachten over
lid worden van de KBO opnieuw te
overwegen. Alleen samen kunnen
we een sterk collectief vormen om
onze belangen en activiteiten veilig
te stellen.

Geslaagde jeu de
boules middag
NiSTeLRODe - Dinsdagmiddag
gingen maar liefst 57 leden met
elkaar de strijd aan.
De weergoden waren ons gunstig
gezind. Het was een enerverende
middag waar, naast het spelen,
ook met elkaar goed gebuurt werd.
Het had zelfs een internationaal
tintje doordat Antoon van Driek
van Duijnhoven en zijn vrouw Riek
van Ties van Hintum uit Australië
meededen aan het spel. Zij waren
toevallig te gast bij de familie van
Uden. Zij voelden zich direct thuis
op de baan.
Rond de klok van 16.30 uur kwamen de winnaars uit de computer

van Rien Verstegen rollen. Samen
met Maria en Kees heeft hij voor
goede ondersteuning gezorgd. Dames en heren onze dank hiervoor.
Vier prijzen waren er te verdelen:
de vierde prijs ging naar Rien van
den Akker, de derde naar Pieta van
den Broek, de tweede prijs was
voor Jenny Lindhout en de winnaar was Riecky van der Heijden.
iedereen was het erover eens dat
we dit volgend jaar weer moeten
doen.
Voor foto’s: www.kbonistelrode.nl.

Van de
bestuurstafel
HeeSCH - KBO-Heesch heeft ruim
1130 leden. Dat is bijna 50 procent van alle ouderen in de kern

AuT o

r
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B

r
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E

De andere 60 procent is steunend
lid, uit gewoonte of met het uitgestelde doel om op termijn misschien actief deel te gaan nemen.
Dat wil niet zeggen dat ze niet
actief zijn in de samenleving, maar
niet in onze vereniging.
We staan, als organisatie voor de
Heesche ouderen, de komende jaren voor de grote uitdaging om bij
een zich terugtrekkende overheid
en een bijna failliete verzorgingsstaat, de belangen van onze senioren zo duidelijk mogelijk onder
ieders aandacht te brengen en te
houden.

Samen staan we sterker, zeker nu
we gedwongen steeds vaker voor
elkaar zullen moeten gaan zorgen
en moeten opkomen. Uw talenten
kunnen we heel goed gebruiken.

Orchideeën en
weerribben
HeeSCH - Op 7 juni zijn we met
36 personen naar Luttelgeest en
Ossenzijl getogen.
Om 8.40 uur zijn we vertrokken
naar de Wilp met uitzonderlijk
mooi weer; de stemming zat er
meteen goed in. Harrie Keulemans, chauffeur OAD-Reizen, had

Hierna zijn we naar Ossenzijl gereden, voor een rondvaart op de
Weerribben. Ook dit was fantastisch, daar de schipper een uitstekende en humoristische verteller
was. Vervolgens gingen we via een
mooie route richting dineradres,
restaurant de Loreley in epe, ook
dat was prima.
De chauffeur trakteerde ons daarna op een mooie route door de
Veluwe naar huis. Om 21.00 uur
waren we weer in Heesch. Met
recht kan gezegd worden: een fantastische dag: prima weer, een zeer
goede, rustige chauffeur en prettig
reisgezelschap.
iedereen bedankt voor deze mooie
dag en graag tot ziens op een volgende reis.

goedkope
winterbanden?
ACTIE: 10%
EXTRA KORTING
ook

K

Met een schone
auto het mooie
weer tegemoet?
BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode

Heesch. Van deze 1130 leden is ±
40 procent actief lid van onze vereniging, in de zin van deelname of
leiding geven aan een of meerdere
activiteiten.

De Heesche samenleving en met
name zij die grote behoefte hebben aan het sociale contact door
onze KBO-activiteiten, zijn u zeker
dankbaar.
Om een vereniging als de onze
draaiende te houden zijn immers
actieve leden/vrijwilligers nodig
die de diverse karren trekken of
een aantal jaren de bestuurlijke
verantwoordelijkheid mee willen
dragen.

zich prima voorbereid en gaf een
goede uitleg over de bezienswaardigheden die we onderweg voorbij reden. Goed anderhalf uur later zaten we aan een lekker kopje
koffie of thee met gebak. Hierna
reden we via een mooie route via
Kampen naar Luttelgeest. Daar
hebben we de orchideeënkwekerij bezocht. een aanrader voor wie
nog niet hier geweest is. De gids
gaf uitleg en tips hoe te handelen
met de orchideeën. Hierna ging
iedereen zijn eigen weg om alles
te bezichtigen: de vlindertuin, de
lori’s, de tropische tuin met prachtige planten en kooikarpers. Alles
een lust voor het oog. Hier hebben we ook onze lunch genoten,
die prima verzorgd was. iedereen
kreeg ook nog een orchidee.

Kom naar de
Carwash

Nieuw

CaravaN
CheCk
Informeer
naar de
mogelijkheden

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

VERHUUR
bij 4 BARUM zomerbanden
Geldig t/m 19 juli 2013

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012 9:33:04
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Advertorial

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

•
•
•
•

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

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
2003
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004
Citroen Xsara Break blauw
1999
Citroen Xsara Break 2.0HDI
2003
Citroen Xsara Picasso LPG-G3
2001
Citroen ZX station groen
1997
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Ford Focus stationcar, 16 16v
2003
Ford Focus wagon 14-16V Bl. met. 2000
Hyundai Atos 38.000 Km
2006
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Mazda 323 f zw., verlaagd, div opties 2002
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
Opel Astra 1.6 Blauw metalic
2000
Peugeot 307 hdi break
2007

€ 4.950,€ 3.950,€ 4.950,€ 1.200,€ 1.850,€ 1.999,€ 1.250,€ 2.750,€ 1.999,€ 3.499,€ 1.999,€ 3.950,€ 6.950,€ 6.999,€ 6.450,€ 3.800,€ 5.950,€ 1.750,€ 7.600,-

Peugeot 206 Diesel lmv
Peugeot 307 SW 7 Persoons 1.6HDi
Renault clio blauw metallic
Renault Laguna break 1.6 16v
Renault Megane coupe
Suzuki wagon R 117DKm
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv
Bedrijfswagens:
Citroen Berlingo 1.9D
Seat Inca grijs metallic
Opel Combo diesel blauw
Renault Kangoon 1.5 DCi ex btw
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.

1999
2004
1998
2000
2001
2000

€ 1.999,€ 3.450,€ 1.500,€ 1.450,€ 2.250,€ 1.600,€ 2.250,1995 € 2.500,-

1999
1999
2001
2008
2001

Campers:
Hymer fiat camper diesel

€ 1.450,€ 1.750,€ 1.950,€ 4.999,€ 1.999,€ 17.350,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

• Citroen C5 station 2.0i 63 150.000 km clima radio
cd, 2002
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC,
49.000 km, 2004
• Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
VERKOCHT

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km,
dubbelzonnedak, PDC, 2003
• Suzuki Swift 1.3i airco 5-drs 63.000 km 2006
• Toyota Auris 1.6 aut. clima, navi,
54.000 km, 2007
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
• Volvo 460 2.0 i automaat, 1994

HeeSCH - Vrijdag 21 Juni staat de 2e APi Roadshow van Doyen bij Automaterialen Heesch op het programma. Waarom een roadshow? Met het organiseren van een huisbeurs op de locatie zelf, wordt een laagdrempelig event voorgesteld, maar wel met een professionele invulling.
Van de werking van een driedelige
koppeling tot de nieuwste techniek
op het gebied van autoverlichting.
Naast de zogenaamde slijtagedelen zullen ook Thule met de dakdraagsystemen en dakkoffers, Weber Tools en Beta Tools met een
uitgebreid pakket gereedschappen
aanwezig zijn.

Voor de poetsfanaten zal turtlewax demonstraties geven met klei
en geeft Rema Tiptop de bezoeker
uitleg over de laatste apparatuur
uit hun pakket. Naast de A-merken
zal het requal concept en het aanbod op dieseltechniek van Doyen
Auto een prominente plek hebben.
Ook eurol is van de partij en zij nemen onder andere de Dakar auto

van Tim Coronel mee.
een aanbod met als basis techniek
en niet de commercie.
Kortom voor ieder wat wils.
U bent van harte uitgenodigd om
zelf een kijkje te komen nemen aan
de Bosschebaan 78 in Heesch op
vrijdag 21 juni van 16.00 – 20.00
uur.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart
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Column
Bernheze blijft
een verrassende
gemeente!
Elke keer opnieuw word ik weer verrast
door de activiteiten die er in onze
gemeente worden georganiseerd door
vooral vrijwilligers.
Willibrord van Beek
Met Pinksteren, de geweldige
Foto: Marcel van der Steen
Pinksterfeesten in Nistelrode. Ik was
gewaarschuwd dat het hier gaat om een
groots festijn, maar je moet er geweest zijn om de omvang ervan te
ervaren. Het was in één woord ‘geweldig’.
Het afgelopen weekend was er in Heesch op de Misse het Beachhandbaltoernooi. Het was heel bijzonder om vanuit het gemeentehuis
uit te kijken over een echt strand, waarop veel jeugd en volwassenen
het hele weekend gesport hebben. Geweldig georganiseerd, goed
bezocht en zonder één wanklank uitgevoerd. Bernheze blijft mij
steeds weer verrassen!
Op 25 juni 2013 vindt de sleuteloverdracht plaats van het nieuwe
Nesterlé gebouw in Nistelrode. Er zijn maar weinig dorpen in Brabant
die zo’n mooi gemeenschapshuis hebben. Ik mocht het gebouw
al een paar keer bezoeken en ben diep onder de indruk van de
mogelijkheden die er voor de gemeenschap van Nistelrode ontstaan.
Een prachtige ruimte voor de bibliotheek en een groot aantal ruimten
van verschillend formaat voor heel veel verschillende verenigingen en
activiteiten, voor mensen van alle leeftijden. Ik adviseer u om vooral
gauw eens te gaan kijken want u zult onder de indruk zijn van de
mogelijkheden en van de schoonheid van dit nieuwe gebouw.
Een organisatie die ook vrijwel volledig draait op de inspanningen
van vrijwilligers is de brandweer. Ik ben nu bij alle drie de vestigingen
in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther op bezoek geweest. Ik
heb kunnen constateren hoe goed men gehuisvest is, dat er prima
materieel beschikbaar is, maar vooral dat er in alle drie de kazernes
vele goed gemotiveerde mensen oefenen voor het moment waarop ze
moeten uitrukken om te helpen bij brand en calamiteiten.
De brandweer is een professionele, regionaal georganiseerde,
vakkundige organisatie, die echter op dorpsniveau nog steeds geheel
afhankelijk is van vrijwilligers. Wij zijn hen daarvoor veel dank
verschuldigd.
Ik had ook het voorrecht om een werkbezoek te mogen brengen aan
de Museumboerderij in Heeswijk-Dinther. Geweldig wat er door heel
veel vrijwilligers daar tot stand is gebracht en hoe de boerderij wordt
onderhouden en geëxploiteerd. Prachtig hoe oude materialen en
ambachten behouden blijven en getoond kunnen worden. Zeker een
aanrader, moet u echt gezien hebben!
W.I.I. van Beek
Burgemeester van Bernheze

Hovenier

Fons Baerken
T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

Bel voor een afspraak of kijk op onze website voor meer informatie
De Oude Ros 10 - Nistelrode - Tel. 0412-612231 - www.gedekeukens.nl

SP: Betaalbaar bouwen Bernheze
Cor van Erp, raadslid SP
bernheze - De SP maakt zich als sinds jaar en dag sterk voor betaalbare huizen.
Zowel koophuizen als huurhuizen. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 zit de
woningbouw op slot. Corporaties hebben hun hand overspeeld aan derivaten.
Banken lenen plotseling geen geld meer uit. Projectontwikkelaars lijken niet
meer te bestaan nu er geen giga bedragen meer te verdienen zijn. Jongeren op
zoek naar een betaalbaar huis zijn de eerste slachtoffers. Verder kunnen senioren
die kleiner willen wonen het huis niet meer verkopen. Tijd voor actie.
Betaalbaar bouwen
Veel is er gepraat over betaalbaar
bouwen. Eén project in Bernheze is
inmiddels klaar. In het Beemdpark
in Heesch zijn 8 CPO woningen
gerealiseerd. Dat is niet genoeg. Er
moet veel meer gebeuren. Huurhuizen zijn ook nodig. Met smart
zit de SP te wachten op de start
van het project aan ’t Dorp 59-69
in Heesch. Daar komen 17 sociale
huurwoningen. Die zijn harder no-

dig dan ooit. Jongeren, met veelal
tijdelijke arbeidscontracten, krijgen
geen hypotheek en zijn op betaalbare huur aangewezen. Partijen
(banken, ontwikkelaars, corporaties en gemeente) komen maar
moeizaam tot afspraken. Alternatieven zien we steeds meer om ons
heen.
Model Assen
De SP wees eerder al op de bud-

getwoning als alternatief. Nieuw is
het ‘model Assen’. De gemeente
neemt daar zelf weer het voortouw tot sociale woningbouw.
De SP heeft dit voor Bernheze ook
voorgesteld in de commissievergadering ruimtelijke zaken van 13
juni. De SP wil dat er op korte termijn garen op de klos komt.
Ook goed voor de werkgelegenheid.

VVD: Dorpsbelangen
Paul Kremers, Commissielid Ruimtelijke zaken en penningmeester VVD Bernheze
bernheze - “Geen gek idee”, dacht ik, toen ik las dat ABB, OPG en BS een
fusie van deze drie partijen gingen voorbereiden. Als lid van een kleine politieke
partij, die de VVD in Bernheze helaas is, weet ik hoe moeilijk het is om met een
paar mensen al het bestuurlijke en politieke werk te doen.
Maar vervolgens dacht ik: “Welke
koers zal deze nieuwe partij gaan
varen? Welke stroming gaan zij
vertegenwoordigen?” De SP is immers communistisch, Progressief
Bernheze is socialistisch, het CDA
is christelijk en de VVD is liberaal;
en meer stromingen zijn er niet,
toch?
Kijk, tot nu toe was dat simpel,
het ABB is de Heesche partij, de
OPG komt op voor de belangen

van Heeswijk-Dinther en Bernheze
Solidair is eigenlijk nog gewoon
Nistelrode Solidair. Maar welke
kern gaat de nieuwe partij, die ik
maar vast Dorpsbelangen zal noemen, vertegenwoordigen?
En zullen zij het beleid van potverteren van de huidige coalitie (met
OPG en BS) willen voortzetten of
zullen ze toch gaan kiezen voor
een meer verstandig financieel be-

leid, zoals, naast de VVD, ook het
ABB voorstaat?
De koersbepaling wordt dus nog
een hele kluif voor deze fusieclub.
Als de fusie tenminste doorgaat,
want misschien ontdekt wethouder Wijdeven van BS straks, net als
eerder bij Maasdonk, dat de OPG
in grote financiële problemen verkeert. Of anders vindt zijn collega
Van Moorselaar wel een lijk in de
kast bij het ABB.

Progressief Bernheze: Kersen
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Uden staat bekend als kersendorp. De kersenteelt heeft ruim een
halve eeuw, tot 1964 een belangrijke rol gespeeld. Uden puilde uit van de kersenboomgaarden en de losse kersenbomen. De kersenfeesten trokken zoveel
mensen naar Uden dat de organisatie vanwege de drukte gestopt is. De Maashorstboeren zijn gestart met de herintroductie van de kersenteelt. Progressief
Bernheze vindt dit een goed initiatief dat bijdraagt aan de verbreding van de
landbouw.
Boomgaarden
De boomgaarden van vandaag zijn
niet de boomgaarden van vroeger.
Hoogstambomen zijn vervangen
door laagstambomen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet gering. Om de kersen
te beschermen tegen regen willen de meeste telers regenkappen
aanbrengen. Dit geeft een totaal
ander beeld aan de kersenteelt.
Vanuit ondernemersoogpunt een
te begrijpen stap. Echter, voor het
landschap zeer ingrijpend. Door de
boomgaarden landschappelijk in
te passen met houtsingels kan het

zicht op de regenkappen worden
beperkt. Bovendien beperken singels de verspreiding van de gewasbeschermingsmiddelen.
Waarden
Progressief Bernheze zet zich in
voor de bescherming van het
landschap. Ook de kersentelers
moeten rekening houden met die
waarden. Progressief Bernheze wil
dat de gemeente een actieve rol
speelt om er voor te zorgen dat
de groeiende kersenteelt en het
Bernhezer landschap in harmonie
ontwikkelen. Voor het planten van

een kersenboom moeten ondernemers en de gemeente kijken of het
perceel geschikt is en de gemeente
een omgevingsvergunning kan
verlenen voor deze regenkappen.
Kersen uit een mooi landschap en
met draagvlak bij de buren zullen
vast beter smaken.
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“Kamer van Koophandel
is onze adviseur”
www.centrumheesch.nl

Bernheze Solidair: Bernheze

lang zelfstandig

nog

Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair
bernheze - Op 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Bernheze unaniem
besloten om haar zelfstandige positie als gemeente te handhaven en uitdrukkelijk te kiezen voor een intensivering van de samenwerking met omliggende
gemeenten.
En, wat u ook in de pers leest van
wat burgemeesters, wethouders of
raadsleden van andere gemeenten
van ons besluit vinden, ze hebben
er helemaal niks over te zeggen.
En ook de Provincie en zelfs de Minister kunnen onze gemeente pas
opheffen na het doorlopen van jarenlange wettelijke procedures.
Onlangs hebben we een toekomstvisie tot 2020 vastgesteld en
daarin gezegd dat we tot die tijd
zelfstandig blijven. Daarom gaan
we voor het einde van dit jaar ook

een burgemeester benoemen voor
een termijn van 6 jaar. In maart
2014 krijgt u de gelegenheid om
een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de periode 2014 -2018
en neem van mij aan dat u ook in
2018 weer die gelegenheid krijgt
voor de periode tot 2022.
Natuurlijk sluiten we als gemeente
Bernheze onze ogen niet voor wat
er om ons heen gebeurt. Uitdrukkelijk hebben we op 14 maart uitgesproken om heel intensief met
onze omliggende gemeenten te

gaan samenwerken. Die samenwerking kan in de verre toekomst
best eens uitmonden in een samengaan met een aangrenzende
gemeente, maar dat zal dan na
2020 zijn.
En als raadsleden uit Bernheze nu
zeggen dat ze met Uden en Veghel
mee willen doen, dan bedoelen ze
daarmee dat ze met die gemeenten willen praten over verdere samenwerking, maar zeker niet over
fusie. Want dat is in strijd met het
raadsbesluit van 14 maart 2013 en
dat doet een integer raadslid niet.

Leerzame koffie-informatiemiddag
Heesch - Een middag in het kader van de WMO, financieel ondersteund door de Gemeente
Bernheze. Een nuttige, maar ook
gezellige middag met veel belangstelling.
Eerst sprak mevrouw José Govers
namens de Stichting Terminale
Thuishulp Maasland.
Vrijwilligers geven aandacht en
zorg aan de medemens in de laatste levensfase. In die fase willen
de meeste mensen graag thuis zijn
in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor familie is dit vaak een
te zware opgave omdat het veel
van hen vraagt. De vrijwilligers
van Terminale Thuishulp Maasland

kunnen deze zorg ‘s nachts overnemen, zodat de familieleden even
op adem kunnen komen.
De vrijwilligers krijgen een goede
opleiding, zodat zij hun taak goed
kunnen vervullen.
Het zijn zowel vrouwen als mannen die deze dankbare taak op zich
hebben genomen.
Voor contact: 0412 - 668 000 (tijdens kantooruren).
Mevrouw Leny Jansen begon met
het laten zien van een filmpje van
Heeschenarden die al actief zijn
voor GRAAG GEDAAN. Duidelijk werd dat de hulpbehoevende
blij was met de geboden hulp,
maar ook dat de vrijwilliger het

erg dankbaar werk vond. GRAAG
GEDAAN is ook een organisatie
die bestaat uit vrijwilligers, die de
ouder wordende mens een handje
helpen. Je kunt denken aan boodschappen doen, begeleiding naar
arts of ziekenhuis, maar ook een
wandeling of gezellig even buurten bij een kopje koffie horen tot
de hulp. Voor contact: 0412 -65
32 48 elke werkdag tussen 10.00
en 12.00 uur.
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Bibliotheek Nistelrode
verhuist naar Nesterlé gebouw
Nistelrode - Vanaf donderdag 13 juni sluit de bibliotheek in Nistelrode in de tijdelijke locatie Laar 29, om weer terug te verhuizen naar het
Nesterlé gebouw. Na een periode van 16 maanden, waarin het Nesterlé
gebouw werd verbouwd, heropent woensdagmiddag 26 juni om 13.30
uur de bibliotheek haar deuren aan de Parkstraat 2.
Verkoop zaterdag 22 juni
De bibliotheekinrichting is in het
Nesterlé gebouw in een nieuw jasje
gestoken. De boeken worden in
nieuwe kasten geplaatst en er komt
onder andere een nieuwe leestafel
met comfortabele stoelen.
Er blijven diverse kleine meubelen,
tafels, stoelen, boekenkasten en afgeschreven boeken, dvd’s en tijdschriften in het oude pand achter.
Deze materialen worden aangeboden voor een verkoop. Zaterdag
22 juni, van 10.00 tot 14.00 uur
houdt de bibliotheek een openbare verkoop van materialen aan
Laar 29.
Zomeropeningstijden
Tijdens de zomervakantieperiode,
van maandag 1 juli tot en met
11 augustus, heeft de bibliotheek
Nistelrode aangepaste zomeropeningstijden.
De bibliotheek is in deze periode
geopend op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur en

op maandag en vrijdag van 18.00
tot 20.00 uur. In de vakantieperiode is de bibliotheek op zaterdag
alleen geopend op zaterdag 6 juli
en 10 augustus.

Vervoerservice voor
senioren in HDL start

Met alle bezuinigingen die door
de overheid in het vooruitzicht zijn
gesteld, zijn dit in ieder geval twee
voorbeelden waarbij vrijwilligers
hun oudere medemens te hulp komen.

Nieuwe reisdocumenten nodig?
Gemeente Bernheze werkt op afspraak

Met de komende zomervakantie breekt er een extra
drukke periode aan, waarin veel inwoners nieuwe
reisdocumenten nodig hebben.
Wij adviseren u dan ook om tijdig een afspraak te
maken.
Uw voordelen zijn:
• U bepaalt zelf het tijdstip van de afspraak.
• U bent meteen aan de beurt.

Zo maakt u een afspraak:
• via de www.bernheze.org
• telefonisch via (0412) 45 88 88
• bij de receptie in het gemeentehuis.
Openingstijden
Gemeentehuis, De Misse 6, Heesch
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
woensdag: 8.30 tot 19.00 uur.

Status luchtkwaliteitonderzoek Milieudefensie
Heesch – Drie maanden geleden is er een proef gestart om de
stikstofdioxide (NO2) te meten in het centrum van Heesch.
Dit onderzoek wordt gedaan door Milieudefensie Uden en
Heesch. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de politieke partijen SP Bernheze en Progressief Bernheze.
Elke maand moeten er 3 buisjes
verwisseld worden. De buisjes worden opgestuurd naar Bureau Blauw
in Wageningen. Een bedrijf gespecialiseerd in milieu-analyses. Twee
buisjes zijn open en één buisje is
afgesloten. Dit om de nulmeting
te hebben per onderzoeksperiode.
Afgelopen zaterdag werden voor
de 4e keer de buisjes verwisseld

en opgestuurd naar Wageningen.
Er komen tussentijds wel uitslagen.
Maar omdat het per seizoen kan
afwijken, zal er na een jaar pas een
volledig rapport opgesteld worden.
Daarin wordt vermeld of het stikstofdioxidegehalte in het centrum
van Heesch te hoog is, of niet. Zodra er meer over bekend is, volgt
publicatie van de resultaten.

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Vanaf maandag 1 juli 2013 gaat in
Heeswijk-Dinther en Loosbroek een vervoersdienst van start die geheel
gerund wordt door vrijwilligers, onder de naam Vervoerservice HDL.
Deze vervoerservice is bedoeld voor mensen, met name ouderen, die
een vervoersprobleem ervaren voor ‘n bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts of een andere zorg- en nutsinstelling en geen beroep
kunnen doen op familie en hun sociale netwerk.
Bestaande vormen van openbaar
vervoer en taxi bieden vaak geen
goede oplossing. Voor deze mensen staat met ingang van 1 juli
van maandag tot en met vrijdag,
een aantal vrijwilligers klaar om
hen daar naar toe te vervoeren en
eventueel te begeleiden.
Mensen die van deze Vervoerservice gebruik willen maken, melden
zich eenmalig op maandag, dinsdagochtend of donderdag tijdens
kantooruren bij Vivaan ( tel. 0413367309 ) om zich te laten inschrijven. Van de ouderenadviseur van
Vivaan ontvangt de aangemelde
persoon, als deze aan de criteria
voldoet, een pasje waarmee daarna rechtstreeks bij de vervoerscoördinator het vervoer kan worden
geregeld. De coördinator zoekt
dan een vrijwillige chauffeur die

de rit uitvoert. Voor de chauffeur
zijn geen kosten verschuldigd. Alleen de werkelijke vervoerkosten
van € 0,40 per km en de eventuele
parkeerkosten hoeven te worden
betaald.
Door wie geregeld?
De KBO-afdelingen in Heeswijk,
Dinther en Loosbroek, Zonnebloem HDLV en Lichtpunt HDL zijn
de initiatiefnemers van deze Vervoerservice. Vrijwilligers van deze
organisaties voeren de service uit.
Daarbij worden zij van harte ondersteund door de gemeente Bernheze en Vivaan.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met een van
de genoemde initiatiefnemende
organisaties of bij Vivaan, telefoonnummer 0413-367309.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: iNGE VAN HOEK
LeeFTiJD: 19
WOONPLAATS: HEEScH
STUDie: cOMMUNicATiE- EN
iNFOrMATiEwETENScHAPPEN
Haar ultieme droom is het hebben van een eigen televisiezender.
Om het zo ver te schoppen studeert inge van Hoek (19) uit Heesch
communicatie- en informatiewetenschappen aan de universiteit in
Utrecht.
Zoals de naam al een beetje verklapt, is CiW een hele brede studie.
“Het is ook moeilijk te beschrijven wat de studie precies inhoudt. ik
zit nu in het eerste jaar en krijg voornamelijk basisvakken. ik leer nu
onder meer hoe gesprekken verlopen, over filmtechnieken en over
de complete mediageschiedenis. in het tweede jaar is het de bedoeling dat je een speciaal studietraject gaat volgen. Voor veel masterstudies geldt dat je wordt uitgesloten als je een onsamenhangend
vakkenpakket hebt. Daarom mogen we zelf vakken kiezen.”

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Yvonne Geurts
Martha Daams
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Heesch
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Niet geheel verrassend kiest inge voor het traject film en televisie. “ik wist al voor ik aan het
schooljaar begon, dat ik dat traject zou willen volgen. een andere optie was om de studie theater,
film en televisiewetenschappen te gaan doen. ik heb toch voor CiW gekozen, omdat dat een bredere studie is, waarbij je nog altijd een volledig andere kant op kan.” en dat terwijl ze per toeval
bij CiW terecht kwam. “ik ging met een vriendin van me naar een open dag en die dag gingen
we ook langs bij CiW. ik had meteen het idee dat die studie iets voor mij zou zijn.”
en zo geschiedde. De studie is bij tijd en wijle flink aanpoten voor inge. “De studie zelf is nog niet
eens zozeer moeilijk, maar we moeten ontzettend veel lezen. een docent beweerde zelfs dat we
bijna net zoveel moeten lezen als bij rechten, dus dat is nogal wat.” Toch is de studie een echte
aanrader volgens inge. Haar doel heeft ze helder voor ogen: ze wil de televisiewereld in. “Het
liefst een eigen zender, maar als ik voor een bekende zender of bekend programma werk, ben ik
ook al lang blij!”
Tekst: Rob Aarts

www.vorstenbosch-info.nl
INFORMEERT, BOEIT EN
INTERESSEERT

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISEN BEZORGD
OOK DRANK
EN PARTYVERHUUR

Ontspanningsavond
Horizon Heesch

BBQ

BESTEL GEMAKKELIJK VIA

WWW.BBQENZO.NL
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mooIBernHeZertJe

AANGEBODEN
MEUBELSPUiTEriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SiiS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
riSErO riOOLSErVicE
Sint-Oedenrode
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en
renovaties van uw riolering en
putten.
Reinigen dakgoten, renovatie
en aanleg riolering.
TrOUwEN OF ZwANGEr
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATiS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

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

HeeSCH - Donderdag 13 juni zaten ruim 200 dorpsgenoten klaar
voor de ontspanningsavond van
ziekenvereniging De Horizon.
Deze avond begon in ’t Tunneke
met een heerlijke koffietafel.
Na het nuttigen van deze lekkere
maaltijd was het tijd voor een geweldig optreden van de Zeelandse
groep/formatie ‘Kwartjes Volk’.
Gezellige muziek en diverse sketches passeerde de revue. er werd
volop gelachen, geluisterd, gezon-

Pim Langens
M 06 525 448 08

gen en meegedeind met de muziek
onder het genot van een hapje en
een drankje. Diverse nummers zoals Mhr. Verstraaten, D’n tweeling
en het kleine Mexicaantje waren
super.
Deze avond werd mede mogelijk
gemaakt door de gulle gift van de
firma van Munster, en een kleine
eigen bijdrage.
en zoals het spreekwoord zegt:
een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd, kwam dat op deze
avond helemaal goed.

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

bij 3 rijtjes lOttO
Geldig van 19 t/m 26 juni 2013

gRATIS PAK
KoPIeeRPAPIeR

bij aankoop van een cartridge
Geldig van 19 t/m 26 juni 2013
(maximaal 1 pak per klant )
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Kantoorboekhandel ceelen viert
25-jarig bestaan met haar klanten
HeeSCH – Op 1 juli 1988 opende wethouder Antoon van de Rakt voor Jan Ceelen van de Heesche Koperslager Harrie Ceelen,
de kantoorboekhandel aan de Kerkstraat in Heesch. Jan had al een soortgelijke winkel in St. Michielsgestel. Zijn zus Hennie
Wijnen-Ceelen ging de nieuwe winkel beheren. Toen het werk voor twee winkels, meer was dan Jan had verwacht, verkocht hij
de winkel in Heesch aan zijn neef Harold Wijnen, de zoon van Hennie. Harold was 20 jaar en had net zijn studie op de MDS in
Den Bosch met succes afgerond. Samen met zijn moeder heeft hij vanaf toen de winkel stap voor stap opgebouwd.
Toen in 1991 in ’t Dorp nieuwe winkels werden gerealiseerd wilde Harold daar naar
toe. Hij wist dat alleen daar
een nieuwe uitdaging voor
hem lag en greep die met
beide handen aan. Het bleek
al snel dat de mensen uit
Heesch de weg naar kantoorboekhandel Ceelen wisten te
vinden. Hier kon men niet
alleen voor bijna alle spullen
terecht, maar iedereen vond
daar ook een aanspreekpunt
voor een babbeltje of andere
zaken.
in 2005 zocht Harold een
nieuwe uitdaging en meende

die te hebben gevonden in
het starten van een tweede
winkel in Berghem. immers,
daar lag in de nieuwe wijk
Piekenhoef een geweldige
potentie. Maar de ontwikkelingen van het nieuwe winkelcentrum lieten zo lang op
zich wachten dat Harold in
2010 besloot om deze winkel
weer te sluiten. Daarna heeft
hij alle energie gestoken in
zijn zaak in Heesch.
in 2012 kwam de winkel
naast hem vrij. Harold besloot
opnieuw de stoute schoenen
aan te trekken en breidde
zijn winkel met 100% uit. Nu
kon hij zijn klanten, naast een

bredere collectie, ook meer
ruimte bieden. inmiddels is
het assortiment enorm uitgebreid. Van boeken tot wenskaarten, van tijdschriften tot
cadeau-artikelen de keuze is
enorm. Wat dacht je van het
nieuwe schooljaar, “Met 150
soorten schoolagenda’s en 30
complete schoollijnen heb ik
een assortiment wat in een
stad niet zou misstaan” aldus
Harold.
Nu, na 25 jaar, is kantoorboekhandel Ceelen een begrip geworden in de Heesche
samenleving. Harold en zijn
moeder zijn er trots op dat ze

in 25 jaren een mooie winkel
uit het niets en met eigen inzichten hebben kunnen opbouwen.
Als dank voor al die jaren
trouwe klandizie is het feest
van 19 t/m 26 juni. iedere
klant die in deze week iets
koopt maakt kans op vele
prijzen waaronder kaartjes
voor de efteling, straatjes
staatsloten, kadobonnen en
nog veel meer.
Bovendien zijn er tal van acties (zie elders deze pagina).
Voor kinderen is er een kleurwedstrijd in samenwerking
met Topmodel.

KAARTVeRKooP: lunenBuRg – AmneSIA – dICe
STAATSloTeRIJ: de oRAnJeTReKKIng VAn 29 JunI 2013, 7 dAgen lAng ….1 mIlJoen!

maak nu je eigen
KadO-dOOs voor je
verjaardagsfeestje
OntWerP je eigen
tOPmOdel!
Kleurwedstrijd voor
kinderen met leuke prijzen
van topmodel
Bij aankoop van een
tOP thriller
vanaf € 15,00 een boek
van Baldacci gratis
(op=op)

Knipbon:
Bij inlevering van
deze bon

10% KoRTIng

op al je
SCHoolSPullen
Geldig van 19 juni t/m 1 augustus 2013

‘T DORP 65 | HEESCH | 0412 451 782 | BOEKHANDELCEELEN@ZONNET.NL
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Deuren wijd open voor
aankoop op de woningmarkt
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Zijn mijn hg? Moet ik
niet te hoo juist extra sparen?
aflossen of

Belangrijke zaken, die vragen
om duidelijke antwoorden
Wilt u weten wat u maximaal kunt lenen om een woning aan te kopen of te
verbouwen? U kunt ons hiervoor tijdens kantooruren, maar ook in de avonden
en in het weekend bereiken op het speciale nummer (0412) 45 77 70.
Elke maandagavond is er een inloopavond in het Financieel Advies Centrum
aan de Cereslaan 2 in Heesch. Van 16.30 tot 20.30 uur staan adviseurs voor
u klaar om u direct inzicht te geven in wat u kunt lenen voor aankoop of
verbouwing van de woning wanneer u uw salaris gegevens meeneemt.
Kunt u niet op maandagavond? Wanneer u belt, heeft u binnen zeven dagen
een adviesgesprek met een van onze adviseurs als het gaat om de aankoop van
een woning en inzicht in wat u kunt lenen.

Hoe meer we
van u weten,
hoe beter
het advies

Afsluiten hypotheek is
voor ons geen eindstation
Niet alleen huizen hebben onderhoud nodig. Ook hypotheken, legt financieel adviseur Danny van
Herpen uit. “Het afsluiten van een hypotheek is voor ons geen eindstation, gedurende de looptijd
blijven wij monitoren en meedenken met onze klanten. Want in korte tijd kan er veel veranderen in een
leven: gezinsuitbreiding, huwelijk/echtscheiding, ziekte, inzakkende en aantrekkende woningmarkt…
Samen met de klant kijken we of er risico’s zijn en hoe we deze het beste kunnen afdekken. Bijvoorbeeld
door het herijken van het risico bij overlijden. Extra aflossen. Of het verzekeren tegen werkloosheid.”
Rabobank Bernheze Maasland heeft liefst twaalf financieel adviseurs die zich met hypotheekonderhoud
bezig houden. “Het zegt iets over onze marktpositie, maar vooral ook over het belang dat wij hechten
aan levenslang partnerschap en persoonlijke advisering. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze
klanten en voor de omgeving waarin ze wonen en werken. Dat is wat ons drijft.”

Bij het aanvragen van een product, hoort financieel
adviseur Marcel Hermkens klanten nog wel eens
verzuchten: ‘Waarom moeten we zoveel stukken
aanleveren? Het is zo’n gedoe.’ “Ik snap dat”, zegt hij.
“Toch zullen we dit blijven vragen. Want daardoor
kunnen wij waarmaken wat we beloven: persoonlijke
dienstverlening, met adviezen die er echt toe doen.
Alles haakt namelijk in elkaar”, legt hij uit. “Voor het
afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is ook
informatie over de pensioensopbouw nodig. Hier zit
vaak al een dekking voor overlijden in. Misschien
blijkt dan wel dat je helemaal niets of minder hoeft te
verzekeren.
Achteraf is vrijwel iedereen blij met deze grondige
aanpak. Omdat ze inzicht verschaft in het product, in
de kostprijs en in onze toegevoegde waarde. Samen
kom je tot een beter advies. En de beste oplossing.
Soms is die net even anders, complexer, eenvoudiger,
gunstiger dan je van tevoren misschien had bedacht.”

Binnen 24 uur inzicht in wat uw maximaal kunt lenen.
Binnen één week op gesprek voor aankoop of verbouwing van uw woning.

131240 RBM advertorial 252x375.indd 1

03-06-13 17:35
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Een team; de sponsorcommissie
Na een succesvol, breed gedragen editie 2012 is de sponsorcommissie van het Bernhezer Business Event enthousiast van start
gegaan voor BBE in Motion 2013.
Nieuwe interessante sponsorpakketten zijn samengesteld, voor
ieder wat wils. Inmiddels heeft al menig bedrijf zich aangemeld
om het BBE 2013 te steunen, zij worden hier genoemd in
DeMooiBernhezeKrant. Voor vele ondernemers is een event als dit
een goede manier om te netwerken. De sponsorcommissie bestaat
dit jaar uit verschillende ambassadeurs, allemaal vrijwilligers, die het
initiatief ondersteunen.

Agenda.

Bernhezer Business Event
Aanmelden
‘Ondernemer
van het jaar’

eind augustus

5 oktober

Start kaartverkoop

Bernhezer Business Event

www.bernhezerbusinessevent.nl

Ondernemer van het jaar 2013
Bernheze – Op 5 oktober wordt bekend gemaakt wie de ‘Ondernemer van

het jaar 2013’ en de ‘Jonge ondernemer van het jaar 2013’ zijn geworden. Het
mooie hieraan is de wijze waarop deze erkenning tot stand komt. Iedereen
mag een kandidaat aandragen.

In iedere kern een of enkele ondernemers; Vorstenbosch Arie
Hendriks, Nistelrode Mirjam van den Bersselaar – van Lanen,
Loosbroek Mathieu Bosch, Heeswijk-Dinther Chris-Stan van Daal,
Heesch Suzanne de Weerd, Paul van Teeffelen, Thea van Dijk en
Wilco Schrijvers. U kunt ze aanspreken en naar de mogelijkheden
vragen, of kijk op www.bernhezerbusinessevent.
Heeft u met uw bedrijf voor dit jaar een dienst of een product
waarmee u de organisatie van het Bernhezer Business Event kunt
versterken? Laat het weten via info@bernhezerbusinessevent.nl

Ook wij ondersteunen het Bernhezer Business Event van harte:

Saffier

Gemeente Bernheze
Rabobank Bernheze Maasdonk
Juice BV
De Winter Media Groep
Hermes Machinale Houtbewerking
Bernheze Media VOF

atuurlijk is er een jury
die de kandidaten toetst
aan de criteria die gesteld zijn om ondernemer/jonge ondernemer van het
jaar te kunnen worden.

Robijn

Web Works
FHB Advertising
Wihabo
Van Soest & Partners

Parel

Nellen Schoonmaakdiensten

De jury bestaat uit Wim Tolboom,
Ton Willemse en Jan Maas. Belangrijk is dat de kandidaten een
bijzondere visie hebben, dat deze
zich onderscheiden met hun dienst
of product en dat zij een maatschappelijke bijdrage leveren.

Kristal

Allora Caffè
A.L. van de Wetering Cultuurtechniek BV
Bart Strijbosch BV
Maas Coating Groep
Petrus Hoeve
Van Gruijthuijsen Catering BV

Smaragd

Arttekst
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks
& Mirjam
Karwei Heesch
Langenhuizen Glasspecialist
OOvB adviseurs en accountants
Schoonheidssalon en kapsalon Eline en Thea van Dijk
Spoor P
Van Bakel Electro
Van Heugten Verzekerd
Van Tilburg Mode en Sport
WomenWorks

Vriend

Alferink opticien
Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf BV
Administratiekantoor Kleijngeld
Beauty Wellness Lifestyle Annelies
Bouwbedrijf Berghege
BouwOort Betoncentrale
Brasserie ‘t Oude Raadhuis
C1000 Wiegmans
DepostBode BV
DressUp-InStyle
Fourside BV
Gebrs. Van de Ven
Kapsalon Jos Wingens Heesch
Kling Brandbeveiliging
La Confiante
Peters Aanhangwagens
Van den Akker Mercedes-Benz Uden BV
Van den Bersselaar Schilderwerken
Van Herpen Haar & Byoux BV
Van Munster Recyclers
Verkeersschool Kees van Iersel
Reiswolff Heesch
Rivez Assurantiën en Risicobeheer
Solving Efeso
WerKKracht, Stichting Dichterbij

‘Kijk om u heen, welke ondernemer valt op in ondernemen?’

Het spreekt voor zich dat de organisatie winstgevend is, groeit of op
een andere manier een succes is,
zich onderscheidt door kwaliteit,
creativiteit, flexibiliteit of anderszins.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben de ondernemers uit Bernheze hoog in ’t vaandel staan, dus vanzelfsprekend zal
de jury daar op letten.

Voorzitter Wim Tolboom feliciteert Geert en Sandra Hermes met hun titel
‘Ondernemer van het jaar 2012’, de gastheer voor BBE 2013

Wie verdient volgens ú de titel
Ondernemer van het jaar of Jonge
ondernemer van het jaar?
Wie heeft een bijzondere visie?
Wie weet zich met zijn of haar bedrijf te onderscheiden?
Mocht u een ondernemer kennen
die beantwoordt aan de gestelde

criteria en wilt u deze kandidaat
stellen voor ondernemer/jonge
ondernemer van het jaar 2013
in Bernheze, laat het weten via:
www.bernhezerbusinessevent.nl.
Wie weet staat uw kandidaat op
5 oktober op het podium om de
bloemen in ontvangst te nemen.

Cappetti & Nooijen organiseert
Een combinatie van ervaring met (mensen)kennis van communicatie

Jeanne en Lucré

We werken al een aantal jaren
samen. We?
Dat zijn Lucré Cappetti en Jeanne
van Boekel-Nooijen. Cappetti &
Nooijen combineert de ervaring in
de organisatie van evenementen
en congressen met (mensen)kennis van communicatie. C&N kan

het complete traject adviseren en
begeleiden, van idee tot uitvoering. Met een open oog voor de
meerwaarde van een event.
In nauwe samenspraak met onze
opdrachtgevers ontwikkelen en
organiseren wij evenementen die
mensen in beweging brengen en

raken. Dat we van het bestuur
van het Bernhezer Business Event
het vertrouwen en de opdracht
hebben gekregen voor de organisatie van de 19e editie ervaren we
als een geweldig compliment.
Niet zomaar een leuk avondje regelen, wel zorgvuldig aandacht
besteden aan vele facetten van
uiteenlopende aard om de meer
dan 500 gasten een sprankelend
en verrassend event te bieden.
Voor C&N een mooie uitdaging
om de diversiteit van de bedrijven,
die elkaar ontmoeten op zaterdag
5 oktober 2013 op de locatie van
Geert Hermes (Ondernemer van
het Jaar 2012) een onthaal te bieden dat zowel op culinair gebied,
als presentatie en vermaak verrassend zal zijn. Maar zeker ook
om de ontmoeting tussen ondernemers te bevorderen, zo dat de
avond een unieke beleving wordt.
www.cappetti-nooijen.nl

Deze pagina wordt gesponsord door:
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3-GANGEN
Keuzemenu

Samen organiseren

JUNI
KERMIS
HEESCH
22 t/m 25 juni

ALLE DAGEN
GEOPEND
Speciaal op
and
ma ag en dinsdag
3-gangen keuzemenu
voor

€ 15,00 P.P.

VOORGERECHT (keuze uit):
Tomatensoep
Aspergesoep
Thaise Kippensoep
Salade gerookte zalm
Ardennerham met Meloen

HOOFDGERECHT (keuze uit):
Zigeuner Biefstuk
Spare-ribs
Vispotje
Vegaschotel du chef

NAGERECHT (keuze uit):
Verrassings dessert
Koffie
Thee
Alle voorgerechten worden geserveerd
met vers afgebakken brood,
kruidenboter en tapenade. Alle hoofdgerechten worden
geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise.

Naast het keuzemenu kunt u ook gebruik maken
van onze à la carte kaart. Voor meer info kijk op

www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch | Telefoon 0412 - 473079
www.ouderaadhuisheesch.nl | info@ouderaadhuisheesch.nl | www.facebook.com/ouderaadhuis

Hans - Restaurant De Waard, Fred - Brasserie ‘t oude Raadhuis, Wilco - De Pas, Bjorn - Cafe-Zalen ‘t Tunneke,
Barry - Pannenkoekenhuis Heesch en Niels - Restaurant ‘t Bomenpark
Foto: Ad Ploegmakers

heesCh – Sinds enkele jaren proberen wij als horeca ons steentje bij te dragen aan gezellige kermisdagen, zodat dit dorpse evenement voor jong en oud iets te bieden heeft. Dit jaar heeft de horeca het plan
opgepakt om de kermis als totaalevenement nog gezelliger en leuker te maken. Dit doen we in nauwe
samenwerking met de OndernemersVereniging Heesch, het Centrum Management en de gemeente Bernheze.
De Verenigde Horeca Heesch
een aantal horecabedrijven; Restaurant ’t Bomenpark,
Brasserie ’t Oude Raadhuis, Restaurant De Waard, Café-Zalen ’t Tunneke, Pannenkoekenhuis Heesch, De Pas
hebben de koppen bij elkaar gestoken om de kermis extra gezellig te maken.
Deze kermis zal de exploitatie van het terras voor de Pas,
voor rekening van de gezamelijke horeca komen. Ook
plaatsen ze een overkapping op de Schoonstraat voor de
Lidl waar tijdens de kermis live-muziek en DJ’s op zullen
treden.
Met een knallend programma zal dit zeker een groot
succes worden. Kom en geniet samen met uw vrienden,
familie en de inwoners van Heesch van de kermis van
Heesch.
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ZATErDAG 22 JUNi

Rock tha Floor
ZONDAG 23 JUNi

’s middags
The Melody Rockers
’s avonds Nicky’s Pride
MAANDAG 24 JUNi

DJ Menno en La Fuente
DiNSDAG 25 JUNi

Mega Meezing Sensatie
4

AQUA BLASTA •
J. PULLENS 7
SUiKErSPiN •
STrOUcKEN 8

‘De Hollandse Nieuwe: ze zijn er weer.’

DArTGAME •
T. L. cHEN 9

F. DAUPHiN • FUNHOUSE

wiPP-SAFAri •
VAN DEr MArEL 10

2
5

LiJNTrEKKEN •
VErSTAPPEN 11
LUcKY DUcK •
VErSTAPPEN 12

MiNicArS • BOScHKEr

M. HiNZEN • AUTOScOOTEr
Meer dan 50 jaar op de kermis in Heesch

BArBErSHOP •
c. OVErKAMP EN ZN. 14
DrAAiMOLEN •
A. HENDriKS 15

cYBEr ONE • STrOUcKEN
Bij inlevering van deze bon
€ 0,50 korting één bon p.p.

3

GEBAKKrAAM •
T. MAASAKKErS VOF 13

6
SNOwiE NEDErLAND B.V. • iJS
Tegen inlevering van deze bon
Kermisaanbieding: 2 SNOwiE-ijsjes voor € 2,50

Bon is ook geldig in de winkel van ice & chocolate Nistelrode.

SNAcKS •
VOF rOVErS 16

21
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Kermis 2013 Heesch
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Kermismaandag wordt
familiedag

15

2

1

Namens de Werkgroep Promotie, PR en evenementen van Stichting Centrummanagement Heesch willen we u op de hoogte
brengen van mooie ontwikkelingen rondom de kermis in Heesch
die ervoor zullen zorgen dat de kermis aantrekkelijker wordt voor
het publiek:
Stichting Centrummanagement Heesch geeft alle Heesche kinderen van 2 t/m 12 jaar 3 gratis kermismunten. elke munt is
€ 1,- waard. Deze kermismunten kunnen worden opgehaald bij
de Pas op maandag 24 juni a.s. tussen 15.00-16.00 uur met vermelding van naam, adres en geboortedatum. De Kermismunt is
bij elke exploitant te gebruiken. De flyers voor dit unieke gebaar
zijn reeds afgegeven op de lagere scholen en de peuterspeelzalen
en alle oudste kinderen van het gezin krijgen de flyer deze week
mee naar huis.

21
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6

3

De verbinding tussen Gemeente Bernheze, Ondernemersvereniging Heesch, de kermisexploitanten, Verenigd Horeca Heesch en
St. Centrum Management zorgt ervoor dat we er een evenement
van kunnen maken dat Heesch op de kaart zet.

14
4

18

U bent er toch zeker ook bij?
Samen maken we het gezellig op Kermismaandag Familiedag!
Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@centrumheesch.nl
(www.centrumheesch.nl).

20
17
GriJPEr • c. OVErKAMP EN ZN.
Tegen inlevering van deze bon:
14 speelmuntjes voor € 5,30 speelmuntjes voor € 10, (speelmuntjes à € 0,50)

SKEEBALL • H.M. SPELBriNK
Tegen inlevering van deze bon,
bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (een bon per persoon)

21
18
SNOEPKrAAM • PULLENS
Alle stokken van € 2,- per stuk.
Tegen inlevering van deze bon:
8 stokken voor € 10,-

POLYP • VAN DEr VEEN
Tegen inlevering van deze bon:
8 ritten voor € 10,-

19
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ScHiETSALON • HOEFNAGELS
Tegen inlevering van deze bon:
Bij besteding van € 5,- twee extra schoten
bij het door ons aangewezen spel
KiNDErEN ALTiJD PriJS

MUNTENScHUiVEr • VErMOLEN AMUSEMENT
Tegen inlevering van deze bon
10% meer speelmunten.
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BErNHEZE

B O UW T

Uw BOUwPEriKELEN iN BErNHEZE BOUwT?
iNFO@DEMOOiBErNHEZEKrANT.NL

Een rondje op de bouw…

D’n vrolijke noot
Componistenbuurt
HeeSCH - Toen de gemeente in 2010 de beslissing nam om de renovatie van de openbare ruimte in de componistenbuurt – als pilot – in
overleg met de buurtbewoners aan te pakken, heeft dat ook andere
gevolgen gehad dan alleen de openbare ruimte die zij voor ogen
hadden.
in 2012 zijn 6 actieve buurtbewoners bij elkaar gaan zitten om te
kijken naar de haalbaarheid voor
een speeltuin voor kinderen en
ouderen, om elkaar te ontmoeten
en de contacten tussen jong en
oud (o.a. Heelwijk) te bevorderen.
De werkgroep heeft enkele ontwerpen en offertes opgevraagd
en zijn aan de slag gegaan.
Sponsoring
De tekening van Nijha paste
prachtig in het beeld dat de werkgroep voor ogen had. Alleen het
benodigde geld € 17.000 was
wel heel veel. er volgden sponsoracties, gesprekken met Mooiland (hoofdsponsor), gemeente,
Vivaan en diverse ondernemers
in Heesch. Ook werd er gecollecteerd voor de speeltuin. eindelijk
kon dan toch de opdracht voor
het inrichten van de speeltuin
worden gegeven. Veel uren van
overleg met de buurtbewoners,
met als gevolg veel nieuwe contacten in de buurt en veel leuke

Mevrouw Ceelen en Tim van Aalst
bij het naambord met daarop ook
alle sponsoren

nieuwe initiatieven kwamen hier- Het projectteam met wethouder Van Moorselaar en de heer Bomelijn
Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen
uit voort.
in het kader van de actie ‘kern
met pit’ heeft de werkgroep een in gebruik
tuin officieel geopend met toe- huld door de bedenker van de
presentatie gegeven aan de Hei- De speeltuin was al voor de ope- spraken door Rudolf Dingemans naam, Tim van Aalst en door medemaatschappij en won daarmee ning klaar voor gebruik en ook (namens de werkgroep), Rein vrouw Ceelen van verzorgingseen bijdrage van € 1.000, die nu in gebruik. Ouderen en jongeren van de Moorselaar (gemeente) en centrum Heelwijk. ‘D’n vrolijke
verzilverd kan worden. Het idee hebben hun weg al gevonden Ron Bomelijn (Vivaan).
noot’ kwam tot stand dankzij inis, conform de eisen, binnen een naar de speeltoestellen, de zandzet en samenwerking en was de
jaar gerealiseerd.
bak en de zitplaatsen. Op 12 juni Het naambord, met daarop alle aanzet tot veel saamhorigheid en
– de buitenspeeldag – is de speel- sponsoren, werd vervolgens ont- verbinding.

Meer woning voor minder geld
7 patiowoningen en een tweekapper: totaal 9 woningen
HeeSWiJK-DiNTHeR - in 2008 nam Heeswijk-Dinther afscheid van
Sporthal Den Tol. Nu, 5 jaar later, is er bedrijvigheid. Het Kinderdagverblijf Klein Drakenstein wordt reeds gebouwd door ontwikkelaar en
bouwer Muller Bouw uit Oss. Aan de straat, naast Cafetaria Asperia,
de Burgemeester Breukelstraat, komt binnenkort de mogelijkheid tot
wonen.
in totaal worden er 9 woningen
gebouwd; 7 patiowoningen en
een tweekapper. Na de vakantieperiode wordt er gestart met de
verkoop van de 9 woningen, midden in het centrum, rustig gelegen
in een zijstraat. Richtprijzen zijn
€ 229.000,- voor de patiowoningen en circa € 249.000,- voor de
twee-onder-een kapwoningen.
De aantrekkelijke verkoopprijs
maakt het voor senioren en medioren mogelijk om een patiowoning in plan Den Tol te kopen, hun
huidige woning te verkopen aan
de kinderen, en toch nog een leuk
spaarcentje over te houden. Veel
mensen hebben moeite om hun
woning in deze tijd te verkopen,
omdat ze het gevoel hebben dat
de opbrengst te laag is. Door de
woning aan de kinderen te verko-

pen wordt dat gevoel weggenomen en blijft het vermogen dat in
de woning zit in de familie. Vanwege de interessante prijsklasse
waarin de patiowoningen worden
aangeboden, kan men de stap nu
wèl maken.
De patiowoningen hebben 2
slaapkamers, ‘n eigen parkeerplaats en berging en ‘n ruime patiotuin, de tweekapper staat aan
de hoofdstraat met een eigen garage, 4 slaapkamers en is geschikt
voor gezinnen. Zowel de patiowoningen als de tweekappers zijn
duurzaam en energiezuinig. De
procedure wordt gestart na de vakantieperiode, tegelijkertijd start
ook de verkoop. De planning is om
in 2014 te starten met de bouw en
eind 2014 klaar te zijn voor de oplevering.
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Bevers Service en Onderhoud

Roestenburgseweg 3B, Heeswijk-Dinther
TE KOOP

NiSTeLRODe – Bevers Service en Onderhoud was tot 1 januari 2013 onderdeel van Bevers installatietechniek. Daarna zijn Mark van der Heijden en Ed den Brok mede eigenaar geworden van Bevers Service en
Onderhoud B.V. om deze activiteiten verder te gaan uitbouwen.
vaak op afstand verholpen worden. Maar ook voor oplossingen
van storingen op locatie zijn de
mensen van Bevers snel. “Als je
service als motto hebt, moet je
die ook leveren”, aldus de heren.
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2
2
g
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.00 uur
.30 en 14
tussen 10

Particulieren
Klein en met korte lijnen. Standaard onderdelen zijn op voorraad, want: “in de winter wil je
niet een dag wachten op onderdelen”. Dankzij de kennis van e
(elektrotechniek) is ‘communicatie’ tussen e en W ook geborgd.

Mark van der Heijden en Ed den Brok

Met een klein team van technische specialisten betekent Bevers Service en Onderhoud in de
werktuigkundige installaties heel
veel voor particulieren en bedrijven. Zo heeft Bevers installaties
de installaties van het Nesterlé
gebouw geïnstalleerd en voert
Bevers Service en Onderhoud
hier het onderhoud uit. Ook Ra-

bobank Bernheze-Maasdonk, de
Gemeente Bernheze en Van Tilburg Mode & Sport hebben de
weg naar Bevers gevonden.
Utiliteit
Utiliteitsgebouwen hebben vaak
gebouwbeheersystemen en die
kunnen op afstand uitgelezen
worden. Storingen kunnen dan

Genieten van het buitenleven

Landelĳk gelegen, in de driehoek tussen Heeswĳk-Dinther,
Vorstenbosch en Veghel (net buiten Vorstenbosch) biedt deze villa
met garage, stallen en weiland u alle vrĳheid om te genieten van het
buitenleven. Ideaal om uw paard aan huis te stallen!
Vanuit de woonkamer kĳkt u aan de voorzĳde uit over de weilanden.
Het woonhuis is met een serre vastgebouwd aan de garage,
waardoor u overdekt de garage kunt bereiken. Het geheel is keurig
onderhouden.

“Het werken in een klein team
met mensen die, net als wij, willen weten hoe techniek werkt en
klanten willen helpen, vinden wij
belangrijk. Op die manier bouw
je relaties die voortduren nadat
het probleem verholpen is. en de
mensen zijn vakkundig. We zorgen voor continue bijscholing en
gebruiken elkaar als praatpaal.”

• bouwjaar 1971; • inhoud ca. 592 m³;
• gebruiksoppervlak ca. 170 m²; • perceeloppervlak 4.575 m².
Aanstaande zaterdag bent u van harte welkom om zonder afspraak
de sfeer te komen proeven en het huis met serre en bĳgebouwen,
tuin en weiland met eigen ogen te bekĳken.

Vraagprĳs: € 449.000,- k.k.
Meer gedetailleerde
informatie vindt u op
www.quintesmakelaardĳ.nl
en Funda.nl.
makelaardĳ@quintes.nl | 0413-330400

www.bevers.net

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

Advertorial

Ze moeten bloeien wanneer u dat wilt!
HeeSCH - De planten in de tuin staan allemaal in verschillende periodes in bloei. Dat is mooi, want dan kunt u zelf
plannen wanneer u van uw tuin wilt genieten. Wanneer u
vakantie heeft en tijd om te genieten van de schoonheid
van uw tuin, zou het mooi zijn als uw tuin in volle glorie
straalt.

Te koop/te huur:
paviljoen ‘de wevershof’

een oude tuin die opgeknapt dient te worden voor het echte
genieten kan beginnen? Bent u een huis aan het bouwen en
u wil voor de tuin alvast een gedegen advies?
Is dit nog niet gelukt?
Dit is de tijd voor de tuinarchitecten en de hoveniers om de
tuin samen met u onder de loep te nemen. Potten kunnen
nog steeds met zomerbloeiers gevuld worden. Ook kunt u al
gaan kijken hoe u het voor volgend jaar wilt hebben. Anja
van Heiligenberg helpt u graag om de juiste structuur in uw
tuin te krijgen. Ook voor gewoon een vrijblijvend advies
staat zij voor u klaar.
Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl
www.trendtuin.nl

NiSTeLRODe - Door de geplande verhuizing naar een nieuw onderkomen biedt de gemeente dit pand ‘de Wevershof’ te koop aan. Ook
huur van het pand is bespreekbaar.
Het pand heeft jarenlang dienst heeft gedaan als ontspanningsruimte
voor de diverse ouderenverenigingen in Nistelrode.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met Bernheze Makelaars & Adviseurs via www.bernheze.nl of (0413) 24 38 18.
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JAn VAn deR meIJden

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
ik ben Jan van der meijden (45 jaar)
uit erp. gestudeerd aan de grafische
school in eindhoven als, zoals dat toen
nog heette, grafisch Vakman. Daarnaast
heb ik ook een studie kunstgeschiedenis
gedaan. ik zie fotografie ook een beetje
als kunst.
Bij een nieuwe opdracht, zowel binnen
als buiten de fotoclub, ben je ook
gedwongen wat anders over een foto
na te denken. De komst van de digitale
fotografie helpt daar enigzins bij qua
techniek en snelle beoordeling, maar de
inhoud van de foto moet toch soms wat
meer hebben. Dat is voor mij de drijfveer,
de uitdaging aangaan en een mooie
opdracht afleveren. De fotocamera is bijna
een onderdeel van de dag geworden,
mede ook door de opdrachten die ik mag
uitvoeren.
elk jaargetijde heeft zijn eigen karakter,
iedere persoon is anders, en zo is het
iedere dag weer een feest om foto’s te
mogen maken.

Pomme, Koekbouw Veghel

Are MC, Seven Eleven

Opdracht ’Fiets’

Weimaraner ’King’

Gelukspoppetjes fotowedstrijd

Steffie, Interart Beeldentuin

Opdracht ’Schaduw’
Advertorial

Feel Good Garden op tv

BeRNHeZe - Deze zomer organiseren de Wereldwinkels, samen met
Fairminds en Fairmail Cards, een fotowedstrijd omtrent het gelukspoppetje. Koop een gelukspoppetje in de Wereldwinkel bij jou in de buurt
en zet dit zo origineel mogelijk op de foto. in je eigen dorp, of land, of
overzee. Deze actie loopt van 24 juni t/m 22 augustus.
Gelukspoppetje
ieder gelukspoppetje heeft zijn
eigen betekenis. Wist je dat een
gelukspoppetje in je portemonnee ervoor zorgt dat je niet teveel
geld uitgeeft? en dat je met een
gelukspoppetje op zak, tijdens een
vakantie of lange reis, onderweg
beschermd wordt?
Fotowedstrijd
Vanaf 24 juni kun je via een online
tool op www.wereldwinkels.nl de
foto uploaden. Wanneer je jouw

foto op facebook zet, kunnen familie en vrienden gaan stemmen.
Het aantal stemmen weegt voor
een deel mee in de jurering. De
jury bestaat uit tienerfotografen
van Fairmail en Peter den Hond,
directeur van Fairmail.
De winnaar wint een fotografiereis
voor 2 personen naar Peru. Deze
reis van Fairmail vindt plaats in
januari 2014. Actievoorwaarden
en informatie over de reis vind je
vanaf 24 juni 2013 op
www.wereldwinkels.nl.

NiSTeLRODe - RTL 4 heeft voor
het programma LifestyleXperience opname gemaakt over de
Feel Good Garden en over de
opleiding ‘Ontwerper Feel Good
Garden’. Wim Lips van LipsGoen
ui Nistelode en Dionysios Sofronas van Aardoom hoveniers uit
Ridderkerk vertellen hierover tijdens de uitzending van 23 juni
om 14.20 uur. Ook te zien in de
herhaling op 29 juni om 13.10
uur of via RTLXL gemist.

Kennis & gezelligheid delen
met je ondernemende collega’s
NiSTeLRODe - Vier keer per jaar organiseert de Ondernemers vereniging een gezellige en vooral ook leerzame avond voor haar leden. Twee
keer per jaar een ondernemerscafé met een leerzaam onderwerp, de
jaarlijkse BBQ en een jaarvergadering bij één van de leden op locatie, waar als het mogelijk is, een rondleiding door het bedrijf gegeven
wordt.

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse BBQ welke plaatsvond op
het landgoed van Bart en Nellie
Strijbosch. een 60-tal ondernemers
waren hierbij aanwezig en na een
kort woordje van de voorzitter Peter van Tilburg was het tijd voor

een activiteit. Dit jaar was Daan
van M2e uitgenodigd om de ondernemers te leren boogschieten.
in teams van 6 personen werd
de strijd aangegaan. Hierna was
het tijd voor de innerlijke mens en
werd de BBQ aangestoken. Het

was een gezellige, informele avond
die tot in de late uurtjes doorging.
Het bestuur van OV Nistelrode wil
graag zoveel mogelijk ondernemers verbinden met elkaar. Zo’n
100 ondernemers vonden hun
weg naar deze organisatie. iedere
ondernemer en vooral ook, zij die
als ondernemer zichzelf laten inhuren, maar ook de ondernemers die
hun projecten zelf aannemen, wil
de ondernemersvereniging laten
profiteren van het netwerk.
We zijn in een tijd beland waarin
ondernemers alle soorten van
klantenwerving kunnen gebruiken.
Voor het bestuur van OV Nistelrode een goede reden om een oproep te doen tot de ondernemers
van Nistelrode en de ZPP-ers in het
bijzonder. ‘Word lid van de Ondernemersvereniging en laat je zien en
horen, de klanten wonen bij je om
de hoek. Wanneer ze je kennen,
weten ze ook wat je kan.”
interesse om lid te worden van de
ondernemersvereniging of wilt u
meer informatie?
Mail dan naar Jack Martens:
jp-martens@home.nl

Nieuw toiletgebouw
Dankzij opbrengst boekenbeurs
HeeSWiJK-DiNTHeR - in november 2012 was er een druk bezochte
boekenbeurs in Heeswijk-Dinther, georganiseerd door Henriette van
Schijndel en Rina Hezemans. De verkoopopbrengst was voor de Stichting Solidair met india. Deze keer ging het geld naar de bouw van een
zeer noodzakelijk toiletgebouw bij een school in Mananthavady in de
deelstaat Kerala. inmiddels is de bouw al gerealiseerd.
Fr. Jose Chempu: “Het is geweldig
om nu op school een goede toiletvoorziening te hebben voor de kinderen. Kinderen die vaak thuis al
geen toilet hebben en, door het instorten van het toiletgebouwtje, ook
op school niet meer naar het toilet
konden, was een buitengewoon
onhygiënische situatie. Namens alle
kinderen wil ik u als sponsor, die de

bouw van deze nieuwe toiletruimte
mogelijk heeft gemaakt, nogmaals
hartelijk danken.”

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl
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Mooie vergezichten Zonnerit
Nistelrode - Er was vrijdag 14 juni weer een prachtige rit uitgezet door de Zonnebloemafdeling Nistelrode.
Die keer bracht die de 60 deelnemers en hun chauffeurs vanuit Nistelrode naar het polderlandschap gelegen
tussen Geffen en Lith. Vanuit die laatste plaats werd via de kronkelige dijk langs de Maas naar Macharen
gereden.

Een prachtige rit door een mooie
omgeving die weer eens duidelijk
maakte hoe mooi deze regio is. De

deelnemers genoten volop van het
mooie landschap, terwijl ze onderwijl gezellig in de auto met elkaar

konden buurten. De finish van de
rit lag bij het golfslagbad in Oss.
Daar zijn de Nistelrodese ondernemers Bert en Maarten de Lorijn
verantwoordelijk voor het horecagedeelte. Zij boden alle deelnemers een heerlijke afsluiting aan,
met koffie, friet, snacks en een
drankje. Door het mooie weer kon
al dat lekkers op het terras worden
opgegeten.
Voorzitter Rosemarie van Ark, bedankt de organisatie van de Zonnerit en vooral Maarten de Lorijn
voor de ruimhartige traktatie, niet
voor de eerste keer, van hun bedrijf aan de deelnemers en de
chauffeurs.
In augustus is er weer een nieuwe Zonnerit en ook die zal zeker
weer door een mooi stukje Brabant
gaan.

Kilsdonkse Molen op postzegel
Heeswijk-Dinther – Afgelopen week was het bestuur van
de Kilsdonkse Molen te gast bij
‘De Hollandse Molen’ omdat zij
in samenwerking met PostNL een
bijzondere postzegel hebben uitgebracht.

Achtste plaats
tijdens NK voor Evi van Dinther

Nistelrode - Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen trampolinespringen in Rotterdam behaalden de Gympointers uit Nistelrode verdienstelijke plaatsen. Evi van Dinther werd met een 8e plek de beste
Gympointer.
Het was vroeg opstaan. Samen
met een touringcar vol supporters
(papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms en tantes)
vertrokken ze naar het sportpaleis Ahoy in Rotterdam, waar het
NK plaatsvondt. Caitlyn sprong
een keurige verplichte oefening
(21,700 pnt.). Helaas moest Caitlyn haar keuzeoefening vroegtijdig
staken (11,700 pnt.). Daarmee viel
ze terug naar een 16e plek.
Inge Exters miste op een haar na
de finale, dit dankzij 2 keurige oefeningen. Speelden de zenuwen
nog een rol bij haar verplichte oefening (22,200 pnt.), haar keuzeoefening was heel goed en werd
beloond met (24,800 pnt.) Ze
kwam 0,6 pnt. tekort voor een finaleplaats. Uiteindelijk werd Inge
knap 10e op dit NK.
Evi van Dinther, de derde spring-

De Kilsdonkse molen hoort bij de
10 geselecteerde molens die op
het postzegelvel gedrukt zijn.

Voorzitter Hans Dekker, heeft de
eerste uitgave hiervan overhandigd
gekregen.

motorsport

trampoline

ster uitkomend voor Gympoint
Nistelrode, wist haar zenuwen onder controle te houden en sprong
2 stabiele oefeningen. Met 23,300
voor haar verplichte en 24,300
voor haar keuzeoefening behaalde ze de finale, waar alle kansen
op het eremetaal opnieuw open
lagen. Tijdens de finalesprongserie raakte Evi bij de hele draai uit
balans, waardoor ze een extra tussensprong moest maken, hetgeen
haar weerhield van een betere
klassering. Uiteindelijk werd Evi 8e
op het NK. De meiden van Gympoint Nistelrode kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen
met als hoogtepunt deelname aan
het NK in Ahoy Rotterdam. “Ook
daar hebben we weer van geleerd.
Als we gecontroleerd leren springen dan kunnen we ons competitief meten met de top 5” aldus een
tevreden coach Pieter ten Wolde.

Op volle snelheid naar de top

Raivo Dankers – motorcrosser
Heesch – De 65 cc klasse is speciaal voor jeugd tot 12 jaar. Raivo Dankers zit met zijn 11 jaar in de absolute
top van Europa in deze klasse. Niet voor niets zit hij in de nationale selectie van de KNMV in Nederland en
heeft van het NOC*NSF de Nationale status.

Raivo Dankers op zijn favoriete vervoersmiddel

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Hard rijden en springen met de
motor vindt Raivo het allerleukste.
Al vier jaar rijdt hij met zijn 65 cc
motor op diverse banen in Europa
en soms thuis nog op zijn pit bike.
Meestal is hij druk met trainen
voor de wedstrijden; en natuurlijk schoolgaan. Van de Toermalijn
heeft hij alle medewerking om zich
naar de top te rijden.
Daarvoor in ruil presteert Raivo op
school goed. Raivo zelf: “De musical was heel leuk, die ging over
’n rockband”. Soms is het dan ook
lastig kiezen tussen de motor en de
schooldingen. Dat wordt in augustus anders. Dan zit hij op de LOOT
school in Rosmalen, gespecialiseerd
om toptalenten in sport te ondersteunen om hun schoolcarrière met
topsport te combineren.
Wedstrijden en trainingen
Joep en Anja Dankers begeleiden
Raivo overal bij zijn trainingen en
wedstrijden. Met de camper reizen ze rond. Voorkeur hebben
de harde banen in het buitenland
o.a. Frankrijk, Duitsland, Spanje en
Engeland. De trainingen worden
door de KNMV goed begeleid en
ook worden trainingskampen georganiseerd zonder ouders, maar
met begeleiding door fysiotherapeuten, trainers en monteurs. Daar
komen ook de motorvrienden van

Raivo die dezelfde passie hebben;
het hard rijden en springen met de
motor. Joep Dankers en Anja van

‘De ultieme test is
in Engeland als de
4 regio’s de grote
finale rijden’
den Broek overleggen intensief
met de coaches over de trainingen.
De keuze van de trainingslocatie is
afhankelijk van de komende wedstrijden. Zo zijn ze in juni een aantal keren in Frankrijk geweest.
Resultaten
De intensieve begeleiding en de
enthousiaste trainingen werpen
hun vruchten af. Raivo staat op de
1e plaats in het Europese Kampioenschap, 14 punten los van zijn
naaste rivaal in de regio N.W. Europa. Europa is ingedeeld in 4 regio’s.
De ultieme test zal in Engeland,
Matterly Basin op 24-25 augustus
zijn als de top 40 van de 4 regio’s
de grote finale rijden. Maar op 1011 augustus doet Raivo eerst nog
mee voor een podiumplaats in het
WK. Ondertussen is Raivo zich aan
het voorbereiden voor de overstap
van de 65 cc naar de 85 cc klasse,
waarin hij vanaf januari 2014 uitkomt.
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bmx

Heeschenaar
zeker van wK-ticket

Foto: Ad Ploegmakers

HeeSCH - Heeschenaar Raymond van der Biezen is zeker van een WKticket. Hij heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap BMX in
Auckland, Nieuw-Zeeland. Het Wereldkampioenschap vindt plaats van
24 t/m 28 juli.

paardensport

Hipp-Oss 1 naar NK Voltige

HeeSCH/NiSTeLRODe - Op 15/16 juni was het weer zover, het nationaal voltigeweekend in Ermelo. Voltigevereniging Hipp-Oss startte met twee teams op 15 juni. Team 3, met daarin Mees-Lola van Wijchen,
Meie Bonte en Jasmijn van Kempen uit Heesch kwamen uit in de klasse Basis, op de pony Wessel van de
Burgthoeve. in een groot deelnemersveld behaalden zij, ondanks een goede prestatie helaas geen prijs, maar
wel een hoge score met 5.4 gemiddeld.
Voor team 1 was deze wedstrijd de
laatste kans om zich te kwalificeren voor het NK voltige. in team
1 verschenen aan de start: Janne
Wijdeven, Noor Vrolijk, evi van
Nuland, Linda van Deursen, Lieke
Heijnen en imke van Lith uit Nistelrode, op het Friese paard Jazz,
onder leiding van Miranda van
Bergen. De plicht ging helaas niet
zo goed als verwacht en het team
zag het NK al bijna aan hun neus
voorbij gaan. echter kwamen zij in
de Kür helemaal terug. Met een
spetterende Kür in het James Bond
thema, haalden zij hun punt weer
op. Het resultaat: de tweede plaats
met een score van 5.2 gemiddeld.
Daarmee hebben zij hun tweede
kwalificatiepunt binnengehaald en
mogen zij naar het NK.

voetbal

Avesteyn promoveert zonder
te spelen, naar de derde klasse
HeeSWiJK-DiNTHeR - Voor de eerste keer in haar 72-jarige historie is Avesteyn gepromoveerd naar de derde
klasse van het amateurvoetbal. Dat deden de Dinthernaren overigens zonder zelf in actie te komen. Dankzij
de verplichte degradatie van Alphense Boys en de bijbehorende wijzigingen hoefde de finalewedstrijd tegen
Neerbeek niet meer gespeeld te worden. Het feest op Sportpark Avesteyn was er niet minder om.

tennis

Een organisatie van ‘Gas erop’
NiSTeLRODe - “Een prima commissie die het geweldig gedaan heeft
en een groot applaus verdient”, zo begon Martien van Wanrooij, voorzitter van de organisatie, zijn verhaal. Een commissie met als slogan
‘Gas erop’ en zo ging ook de prijsuitreiking. Het was een drukke vermoeiende maar geweldige week geweest. 241 wedstrijden, 520 sets en
4675 games werden gespeeld door 266 spelers.

Alle vrijwilligers en sponsoren werden hartelijk bedankt. De heerlijke
versie smoothies van eetcafé ’t
Pumpke gingen er goed in. Op het
terras in Nistelrode bij Mark op het
Raadhuisplein zijn ze alle dagen te
verkrijgen. Ook BBQenzo.nl was
aanwezig met zijn heerlijke broodjes kip en broodjes hamburger. Het
was een succesvolle week die 11
winnende koppels opleverde.
HD5 1e Mark van de Velden &
Niek Verbossen * T.C. Telro
DD5 1e Mirelle Balfour Van Burleigh & Anika van Kessel-Theuws *
L.T.C. Rackets/T.V. Helios
GD5 1e Laurens Wisse & Nikky
Keyzers * T.V. Helios
HD6 1e Jorg van den Berg & Cees
van Schadewijk * T.C. Telro
DD6 1e Josine Manders-Hekerman

& Miriam Zwaans-Van Heumen *
De witte schare
GD6 1e Antwan van der Wijst
& Miek van Schijndel * T.V. De
Krekel/T.C. Telro
HD7 1e Rob de Mol & Mark Tibosch *T.C. Telro
DD7 1e Lisa van den elzen & Demi
van der Wielen * T.C. Telro
GD7 1e Sjors van Vliet & Marion
van Gerwen *T.C. Telro
HD8 1e Thierry van Grinsven &
Leon Lagarde *T.C. Telro
DD8 1e Bianca Donkers & Rian Rijkers *T.V. Vorstenbosch ‘82.
De uiteindelijke tweede plaatsen
en een fotoimpressie van de finaledag zijn te vinden op
www.mooinisseroi.nl. De organisatie sloot af met “tot volgend jaar!”

Na een knappe tweede plaats in
de vierde klasse achter kampioen
Boekel Sport, begon Avesteyn
haar nacompetitiecampagne tegen
Olympia ’18 uit Boxmeer. Na een
gelijkspel in Dinther schoot Van
Lee de oranje-zwarten in Boxmeer
in de 93e minuut naar de overwinning en de volgende ronde. Daarin
bleek Avesteyn ook voor Vitesse
’08 een niet te nemen horde.
een gelijkspel in Gennep en een
overwinning in Dinther volstonden
om de finale te bereiken. Gesteund
door haar eigen fanatieke aanhang
was de wedstrijd tegen Herpinia
een regelrechte thriller. Het doek
viel echter in de verlenging; pas
in de 118e minuut schoot Suppers
Herpinia naar de derde klasse.
Via Panningen kreeg Avesteyn
kans op revanche en die kans greep
het met beide handen aan. in de
finalewedstrijd zou het Limburgse
Neerbeek wachten. een wedstrijd

Tekst: Rob Aarts

die uiteindelijk nooit gespeeld zou
worden, omdat de Alphense Boys
vanwege een vechtpartij door de
KNVB werd teruggezet naar de
eerste klasse. Door de verschuivingen die daardoor plaats vonden, verkregen zowel Avesteyn als

Neerbeek een ticket voor de derde
klasse.
De promotie werd uitbundig gevierd op het sportpark in Dinther.
Onder het luide geknal van het
vuurwerk kleurde heel Dinther
voor deze dag oranje-zwart.

www.humstijl.nl
OOK ZIN OM TE BEWEGEN?
Bij ons ben je altijd
vrijblijvend welkom
voor een gratis proefles.
Speciaal voor iedereen
van 4 t/m 15 jaar 3
gratis proeflessen.

Bernheze sportief
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dansen

Alice was wonderschoon
Balletschool Hanneke van der Stappen in De Pas
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TC Telro Nistelrode

tennis

Senioren clubkampioenschappen van 21 tot 30 juni
Alleen de singles en de mix zullen worden gespeeld.
Zondag 30 juni is de finaledag.
Jeugdclubkampioenschappen van 29 juni tot 6 juli
De jeugd t/m 17 jaar zal hier aan deelnemen, in de single, mix en
dubbel. Zondag 6 juli zal de finale gespeeld worden.

De mooiste

BADMODE
het hele gezin!

voor

Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

Heesch - Het sprookje van Alice
in Wonderland werd in een nieuw
jasje gestoken. Leerlingen van balletschool Hanneke van der Stappen dansten op goed gekozen
muziek, in een prachtig decor van
verlichting en decorstukken hun
versie van Alice in Wonderland.
Jong en oud, ervaren en begin-

nend, alle leerlingen hadden hun
rol gekregen in dit sprookje.
De chorografie was mooi aangepast op het niveau van de leerlingen. Zelfs de kleinste dansertjes
bleven wonderbaarlijk goed in hun
rol.
Meer foto’s en impressie:
www.mooiheesch.nl

HEREN

DAMES

basketbal

Afsluiting
basketbalseizoen BC Tenderfeet

wordt mooi!
DE ZOMER

Heeswijk-Dinther - Ook in de basketbalsport liep het wedstrijdseizoen ten einde. Traditiegetrouw werd dit bij BC Tenderfeet afgesloten
met een rommeltoernooi. Een vier weken durend toernooi waarbij er
teams werden samengesteld van jongens-/meisjesjeugdspelers vanaf
12 jaar en heren-/damesseniorenspelers spelers.
Ook ouders, vrienden en vriendinnen mochten meedoen, wel of
geen ervaring met basketbal was
geen vereiste, gezellige sportiviteit wel. In totaal deden er ongeveer 95 enthousiastelingen mee en
werden er 10 teams samengesteld.
Het toernooi begon op donderdag
23 mei, waarbij de eerste drie wedstrijden werden gespeeld tussen de
10 teams. De donderdagen daaropvolgend werd de strijd vervolgd.
Afgelopen donderdag was de
finaledag, waarbij gestreden werd
om de eerste plaats. Maar er werd
niet alleen gekeken naar het beste
team maar ook naar het sportiefste
team.
Na afloop kwam het team van de
Los Angeles Lakers, met als aan-

voerder Nard Megens, als beste uit
de strijd, gevolgd door de Oklahoma City Thunder, onder leiding
van Ron van de Berg/Jan Mikkers.
In het team van Nard speelden,
Bram Hitters, Kevin Roefs, Jordy
van de Ven, Mels van Asseldonk,
Nicole Voets, Liselotte Hitters,
Bram Dortmans en Jonas Strik.
Het sportiefste team werd het
Team van Martien van der Wijst,
de Boston Celtics.
De winnaars kregen natuurlijk de
felbegeerde Wilma van Gerwenwisselbeker uitgereikt en een kampioenstaart die door Nard met
iedereen die wilde proeven, werd
gedeeld.
We wensen iedereen een hele fijn
zomervakantie toe en verheugen
ons op het nieuwe speelseizoen.

GIRLS
B OY S

N I S T E L R O D E

10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT
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EVENEMENTEN
20 JUNI
Zomerdagen van
Centrum Maia
Locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, heeswijk dinther
21 JUNI
Inschrijfmiddag Vormsel
Locatie: Petrus emmaus Parochie
heesch
Zomerdagen van Centrum
Maia
Locatie: d’n eekhoorn,
rukven 2A, heeswijk-dinther
Drakendag
Locatie: kdV drakenstein
heeswijk-dinther
Pagina 3
Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27
Gala- glitter & glamourparty
voor de jeugd van groep 8
Locatie: nistelrode
Roadshow Automaterialen
Heesch
Locatie: bosschebaan 78 heesch
Pagina 13
Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
22 JUNI
Rondje Bernheze
Locatie: bernheze
HKK Nistelvorst: Heemreis
naar Ravenstein en Megen
Locatie: heemhuis Maxend 3
Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27
Openbare verkoop
Bibliotheek materialen
Locatie: Laar 29 nistelrode
Pagina 15
Bavaria Summer Breeze
Locatie: sportpark de hoef
Loosbroek
Streetdance uitvoering
Locatie: de stuik Vorstenbosch
Kermis
Locatie: heesch
Pagina 20

Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch

Zonnemiddag bij Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

Zomeravondconcert Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
Locatie: Cunera de bongerd
heeswijk-dinther
Pagina 8

Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch

JeugdVogelwacht
onderzoekt vennen Slabroek
Locatie: natuurcentrum
de Maashorst nistelrode
Jeugddag SJB
Locatie: Vorstenbosch
Open Huis
Locatie: roestenburgseweg 3b
heeswijk-dinther
Pagina 23
23 JUNI
Rondje Bernheze
Locatie: bernheze
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

24 JUNI
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch
Pagina 1
Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch
Kermis
Locatie: heesch
Pagina20

Braderie Heesch
Locatie: centrum heesch
Pagina 20

28 JUNI

25 JUNI

Kermis
Locatie: heesch
Pagina 20

Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch

Optreden Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk nistelrode
Pagina 8
Musical Efkes Jonger;
Jungle Boek
Locatie: zaal ‘t tramstation
nistelrode
Pagina 9

Onderonsje Dinther
over de geschiedenis van
Heeswijk-Dinther
Locatie: CC servaes heeswijkdinther

Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

HDL Jeu de Boules Toernooi
Locatie: ‘de schuttershof’
Fokkershoek 8a heeswijk-dinther

Wandeling met knapzak
Locatie: natuurcentrum
Maashorst nistelrode

De Ontmoeting: Concert
Seniorenorkest Maasland
Locatie: Gasterij Laarstede
nistelrode

Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

Zomeravondconcert
Locatie: Mr. Loeffenplein
Vorstenbosch
Pagina 8

Kermis
Locatie: heesch
Pagina 20

27 JUNI

Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch

Clubkampioenschappen
Sine-Cura
Locatie: Gymnasium bernrode
heeswijk-dinther

Kerkpleinconcert
Harmonie Sint Servaes
Locatie: kerkplein
heeswijk-dinther
Pagina 8

Heropening Bibliotheek
Locatie: Parkstraat 2 nistelrode
Pagina 15

Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27
Dokter op dinsdag
over heupprotheses
Locatie: bernoven Uden

Opening Cultureel Centrum
Nesterlé
Locatie: nistelrode
Aladdin
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 1
Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch
Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

Laatste dag Roos Mode
Locatie: kromstraat nistelrode
Pagina 10
Aladdin
Locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 1
Jeugdclubkampioenschappen Telro 2013
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27
Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch
30 JUNI

Jeugdclubkampioenschappen Telro 2013
Locatie: tC telro nistelrode

Jeugdclubkampioenschappen Telro 2013
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

50-jaar Sint Willebrordusgilde
Locatie: Feesttent in de
Lariestraat heeswijk-dinther
Pagina 7

Jaarlijke kringdag van
Kring Maasland
Locatie: st. willebrordusgilde
heeswijk-dinther
Pagina 7

Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

Start Mindulness
zomercursus
Locatie: nistelrode
Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch
29 JUNI

26 JUNI

Lezing Huub Oosterhuis
over zijn boek
‘150 psalmen vrij’
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-dinther
Pagina 9

Onderonsje Dinther
over de geschiedenis van
Heeswijk-Dinther
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
Lustrum Bernhezer
Senioren Orkest
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
Pagina 9
Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27

Open Toernooi
Locatie: tV de hoef heesch
Benefietconcert
Afrika-Engakoor
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 8
Beachsoccer
Locatie: Café de toren
heeswijk-dinther
Finale Senioren
clubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode
Pagina 27
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35
Expositie Schilders voor Kika
Locatie: de Pas heesch
FinaleSeniorenclubkampioenschappen
Locatie: tC telro nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

