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Erkenning van kwaliteit
HEESCH - Marcel van der Steen, fotograaf voor DeMooiBernhezeKrant was de trotse winnaar
van een fotowedstrijd uitgeschreven door TEDx (Technology, Entertainment en Design en
organiseert onafhankelijke evenementen waar mensen bij elkaar komen om ervaringen te
delen). Het congres ‘Accelerate from 0-110’ van TEDx over ontwikkelingen en innovaties in
de gezondheidszorg op 8 april in Nijmegen, werd ‘aangekleed’ door foto’s van mensen in
5 leeftijdscategorieën.
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1e prijs
Deze foto’s werden geselecteerd
uit meer dan 130 inzendingen die
binnenkwamen dankzij een uitgeschreven fotowedstrijd. Voorwaarde was dat de foto’s in zwart-wit
waren met een rood accent.
Onze fotograaf Marcel van der
Steen heeft prompt een foto ingestuurd van Fiene Wijdeven uit
Nistelrode die hij gemaakt had tijdens de ‘vaste klantendag’ van kinderkledingwinkel 53-84 in Heesch.
De ouders van Fiene en Marcel zelf
waren bijzonder vereerd met de
uitslag van de jury van beroepsfotografen. Fiene werd uitverkozen
tot de mooiste foto in de categorie
0-16 jaar. De meer dan levensgrote poster hing heel mooi op het
podium van de grote zaal van de
Stadsschouwburg in Nijmegen, in
aanwezigheid van 1000 internationale toeschouwers én de trotse
winnaar van de fotowedstrijd.
Onze fotografen van DeMooiBernhezeKrant hebben heel wat uurtjes
werk verricht om onze krant compleet te maken. Hun fotografische
ontwikkeling heeft daarbij niet stilgestaan. DeMooiBernhezeKrant is
dan ook bijzonder trots op deze erkenning in de vorm van de eerste
prijs bij de fotowedstrijd van TEDx.

De winnende foto van Marcel van der Steen
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FOLDER DEZE WEEK

Snoepjes voor ’n cent

INTENSE SKIN & BODY

Tonnie en Kee in Keutelree
HEESCH – Heemkundekring De Elf Rotten kreeg bezoek. Josien van Boxtel en Tinie Goossens hadden daarvoor hun beste kleren aangetrokken en ontvingen de groepen 3 van de basisscholen uit Heesch in stijl. Op
9 april was BS De Toermalijn aan de beurt voor een bezoek. Eerder al waren BS Emmaus en Delta op bezoek
geweest.

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Klaar voor de Zomer?
www.bbyr.nl
Permanente
make-up
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl

permanente make-up, wimperpermanent
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent
Tarwestraat
817Berghem
Nieuwe Erven
5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bb
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bbyr.nl

Foto’s: Ad Ploegmakers

De Heemschuur was op slag in bezit genomen toen de kinderen uit
groep 3 binnenkwamen. Er werd
hard gewerkt om de opdrachten
uit te voeren. Zo werden de huizen getekend waar de kinderen nu
in wonen en hoe mensen vroeger
woonden en werd een puzzel gelegd met daarop de school van nu,
en van vroeger.
Elders mocht een groep kinderen
koffie malen met een ouderwetse
koffiemolen, een oude telefoon
met draaischijf bedienen en kregen

ze onderricht in luiers van katoen
en een tondeuse van vroeger.
Kiezen is lastig
Maar ook mochten de kinderen snoepjes kopen. Voor 1, 2 of
3 cent stonden de snoeppotten
verleidelijk op de toonbank van
de grutterswinkel. Het was nog
heel moeilijk om een keuze te maken tussen de klapkauwgom, het
snoeppapier of de sigaar voor opa.
Het bezoek aan de snoepwinkel op
de zolder van de heemkundekring
duurde daardoor extra lang en ook

door de grapjes die Tinie Goossens
van de Elf Rotten met de kinderen
bedacht.
Vroeger en nu
Het educatief programma van de
Heemkundekring is tot stand gekomen op initiatief van Bert Wijnen, in samenwerking met CUBE
(Cultuuronderwijs Bernheze) en
Erfgoed Brabant. Vanuit de verschillende kernen is overleg geweest tussen de heemkundekringen en CUBE.
Daaruit zijn per kern projecten ont-

wikkeld die passen in het project
Tonnie en Kee in Keutelree. Kee

Openingstijden:

SIGAREN VOOR OPA

Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

woont in ‘t dorpje Keutelree en
Tonnie is geëmigreerd. Via deelprojecten gaan de leerlingen van
groep 3 aan de slag met de verschillen tussen nu en de 50-er jaren
van de vorige eeuw. Er is enorm
veel veranderd in die tijdspanne,
maar er zijn ook overeenkomsten.
De kinderen vonden ook nu unaniem de snoepwinkel het leukst;
het zelf uitzoeken en betalen in de
winkel. Daarbij vergeleken vinden
de kinderen de C1000 (die sponsor
was voor het lekkers in de snoepwinkel) maar behelpen.

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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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 17 april 2013

Lentespektakel Heesch
Een perfecte timing

COLUMN
TON BENS

Advertorial

KONINKLIJKE
AANBIEDINGEN!

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Deze maand staat natuurlijk in
het teken van de kroonwisseling.
Alles kleurt oranje en wij doen daar
uiteraard ook graag aan mee.
Oranje salades, oranje kazen maar ook
met een heerlijk drankje Arancio Spritz,
exclusief bij ons verkrijgbaar.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers

Het ideale Oranje-drankje Arancio Spritz is overgewaaid uit italië:
Een heerlijk fris mixdrankje met een frisse en karaktervolle afdronk.
Karaktervol door Arancio Aperitivo, fris door de bubbels van de
Arancio Sparkling Wine en licht door een klein scheutje bruisend
Arancio Sodawater. Dit afgemaakt met flink wat ijs en een schijfje
sinaasappel en je hebt een heerlijk mixdrankje: Arancio Spritz!
Uiteraard is onze winkel deze maand omgetoverd tot een
“kaaspaleis” waar wij u graag op koninklijke
wijze adviseren bij uw aankoop van
onze bekroonde producten zoals onze
boerenkazen, ambachtelijke vleeswaren en
vers gebrande notenmixen.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Feestje! ga snel naar Bon Fromage!

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
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.

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH – De eerste dag dat het warm en aangenaam was werd een
feest voor de ondernemers in het centrum van Heesch. De nieuwe voorjaarsmode, leuke activiteiten, motoren die stonden te blinken, ijsjes en
andere verfrissingen, muziek en dans en heel veel gezelligheid, waren
de ingrediënten om de mensen naar het centrum van Heesch te lokken.
De ondernemers in het centrum
van Heesch hadden heel veel uit
de hoge hoed getoverd om het iedereen naar de zin te maken. Dat
was te zien. Er werd veel gekeuveld en gekeken. En….., het was
de moeite waard om te kijken. De
modeflitsen waren afwisselend en
voor elk wat wils. De winkels hadden de deuren wijd openstaan om

de mensen naar binnen te lokken
en buiten stonden de kraampjes
om alvast een voorproefje te geven van wat er binnen te vinden
was.
De zon liet zich zien en er waren
overal vrolijke gezichten. De organisatie van dit evenement kan met
een tevreden gevoel op deze dag
terugkijken.

Spannende première voor
STOP-theateropleidingen

Berne Anders activiteit in
de Abdijkerk te Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op woensdagavond 24 april is er weer een meditatief avonduur in de abdijkerk van de Abdij van Berne in Heeswijk.
Tussen 20.00 en 20.45 uur worden momenten van stilte afgewisseld
door korte teksten en muziek. Het thema van de avond is ‘Oranje – anders?’. Deze avond wordt muzikaal ondersteund door de dwarsfluitiste
Marieke Buiting uit Veghel. Als u de rust en stilte wilt toelaten bent u
van harte welkom. Na het meditatief avonduur is er gelegenheid om
koffie of thee te drinken. Toegang is gratis, al wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld.
In de dagen voor de troonswisseling wordt de kleur oranje overvloedig gebruikt in alle media.
Aansluiting vinden bij die gelegenheid wordt met de oranje kleur
uitgedragen, in kroontjes, shirtjes,
brillen, ballonnen en slingers. De
vraag die wordt gesteld in het meditatief avonduur is, is er ook een
andere verbinding met die kleur
mogelijk?
De agenda staat overvol met activiteiten en de media halen alles uit
de kast en overspoelen ons met informatie over de Inhuldigingsdag.

Voor rust en stilte moeten we ons
af en toe terugtrekken. Die stilte
biedt het meditatief avonduur. In
andere, nieuwe beelden staat het
zoeken naar het gevoel bij oranje
kleuren om ons heen centraal.
Ieder mens ervaart zelf waar een
verbinding wordt gevoeld. De bijeenkomst is een aaneenschakeling
van korte teksten, stiltes en muziek
van Mieke Buiting. Met de klanken van haar dwarsfluit wordt het
meditatieve, rustgevende karakter
van de bijeenkomst onderstreept.

www.mooinisseroi.nl

BBQ
GOURMET
TAPAS
GRATIS
GD
THUISBEZOR
BESTEL GEMAKKELIJK
VIA WWW.BBQENZO.NL

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Maar liefst 65 kinderen tussen de 6 en 16 jaar van theateropleidingen STOP speelden afgelopen weekend mee in musical Diep in
de Zee in de Pas. Een unieke productie, want dit was de eerste keer dat
STOP theateropleidingen een musical neerzette waarin alle vijf de groepen een rol(letje) hebben. Met de muzikale begeleiding van de Heesche
Fanfare Aurora en een driekoppig combo was het een groots spektakel
om te zien. Voor meer foto’s: www.mooiheesch.nl

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Veelzijdige
www.licis-vormgeving.nl
Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl
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VRĲWILLIGER

van de maand

‘Zo help je ze vanuit de bron’
Vrijwilliger Rina Zegers vertelt

MOOI VAN HANS MANDERS
Als nieuwe gemeentedichter moet ik natuurlijk
gaan bijhouden wat er in de gemeente Bernheze
allemaal speelt. Sommige actuele zaken zullen mij
mogelijk inspireren tot het schrijven van een gedicht.
Als dat zo is, kan ik het resultaat van die inspiratie
bijvoorbeeld opsturen naar de verantwoordelijke
wethouder. Dat heb ik eind vorige week gedaan
toen ik in de Bernhezer kranten las over de nieuwe
gezondheidsnota van wethouder Ad Donkers.
Ik heb Ad het volgende sonnet gestuurd.
Geen goed begin
Je bent Bernhezenaar maar 16-min
En wilt al graag iets alcoholisch drinken
Omdat je denkt: dan hoor ik bij de binken,
Dan roept Ad Donkers: “Da’s geen goed begin.”
Want ook al heb je in zo’n drankje zin
En wil je reeds de glazen laten klinken,
De alcohol die hakt er stevig in
Zodat je zelfs je hersens zult verminken.
Dus Ad, die hier ons welzijn moet bewaken
En ook gezondheid erg belangrijk vindt,
Wil drinken onder zestien lastig maken.
Een 16-minner is nog maar een kind
En mag zich nog dit vocht niet laten smaken
Omdat, vindt Ad, hij dan niet goed begint.

Vrijwilliger Rina Zegers met het Wereldwinkel bestuurtje 2013 van bs De Beekgraaf,
zij haalden een top-bedrag op, maar liefst € 1486,35 voor de wereldwinkel

tekst: Nina Mulder

NISTELRODE – Rina Zegers, bekend gezicht bij de wereldwinkel en bij de parochie in Nistelrode, heeft haar
handen vol aan al het vrijwilligerswerk. Ondanks dat, doet ze het na al die jaren nog steeds met volle inzet
en een goed humeur. “Het kost me gemiddeld één à twee dagen in de week, maar het is echt leuk om te
doen. Zo hebben we nu een kraampje staan bij basisschool de Beekgraaf en het is zo leuk om dat enthousiasme dan weer bij die kinderen te zien”, aldus Rina.
markten, gaat ze naar de vergaderingen met andere wereldwinkels,
begeleidt ze nieuwe medewerkers,
onderhoudt ze contacten en staat
ze natuurlijk in de winkel.
Naast de Wereldwinkel is ze ook
actief voor de parochie in Nistelrode. Ze is lid van de pastoraatsgroep, lector en voorzitter van de
werkgroep gebedsdiensten. “Momenteel zijn we bezig met het
voorbereiden van het lenteconcert, maar verder hebben we ieder
jaar ook de voorbereidingen voor
de 4-meiviering, de openluchtmis
en de kerstpakkettenactie”, aldus
Rina.

stil. Zij hebben grote plannen en
maar een klein budget, dus crea-

foto: Ad Ploegmakers

Ik droom dat men een nieuwe Nederlander
Kan zien als iemand die ons land verrijkt
Dat men hem niet beschuldigt of ontwijkt
Maar juist gaat zien als vriend, als medestander.
Ik droom dat Máxima als koningin
Ons kleine land een grote sprong ziet maken
Met frisse hoop een nieuwe toekomst in.
Kom, laat ons uit de somberheid ontwaken
Opdat we ons met energie en zin
Gaan richten op de positieve zaken.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
tiviteit is Uw
geboden.
Voor Koninginvoordeel
zou wel eens
groter
kunnen
zijn
nedag willen zij het terrein al een
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
danmaar
dat tijdeu heeft durven denken.
ander aanzien geven,
lijke herinrichtingsplannen voor de
langere termijn liggen ook al klaar.
De bedoeling is om op het terrein een terras te maken voor een
praatje. Een pad over het terrein
eens even binnen of
moet dan de omliggendeLoop
gebieden
met elkaar verbinden.
neem contact op met:
En om het uitzicht van de omwonenden te verbeteren is bovendien
besloten om gras en bloemen in te
Hoofdstraat 100 A
zaaien en ook wat planten en struiken te zetten.
Heeswijk-Dinther
Met de komst van het zachtere
weer is ook weer meer activiteit in
Tel. 0413-291980
Heeswijk-Dinther te bespeuren, alof 0413-291205
dus Antoon Verhaak van de Stichting Actief Burgerschap.

Ons voordeel is ook uw voordeel!
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Ter Weer

Alvast bedankt

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

S

Ondertussen zitten de mensen van
Stichting ‘Actief’ Burgerschap niet

Stem nu
op de site

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

Herinrichting terrein Ter Weer
HEESWIJK-DINTHER – Het braakliggende terrein van Ter Weer aan het
Plein 1969 is een doorn in het oog van de Stichting Actief Burgerschap
HD (voorheen IDOP). De grond die verkocht moet worden ligt te wachten op een definitieve koper. Dat kan echter nog wel enige tijd duren,
gezien de onzekere economische situatie.

Ik droom dat in het land van Alexander
De kilheid van het egoïsme wijkt,
Dat men naar eigen voordeel minder kijkt
Maar weer wat meer gericht is op de ander.

De werkgroep Verkeer is activiteiten aan het ontplooien en met de
gemeente is contact met wethouder Van der Pas over het bouwen
van goedkopere woningen (zie
ook DeMooiBernhezeKrant van 27
maart).

Loop eens
binnen of
neem
contact op

r

mee hoeven te werken en naar
school kunnen gaan. Daarnaast
vind ik het ook gewoon heel leuk
om in de winkel te staan waarbij ik
geïnteresseerden iets kan vertellen
over de producten, want achter ieder product zit een verhaal.”
Toen Rina in de winkel begon, gaf
ze ook les op de Beekgraafschool
en had ze niet genoeg tijd om er
nog meer taken bij te doen. Beetje
bij beetje heeft ze meer verantwoordelijkheden op zich genomen.
Zo maakt ze tegenwoordig de
roosters voor alle negenendertig
vrijwilligers, is ze verantwoordelijk
voor kraampjes op verschillende

In het land van Alexander
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Rina is vanaf het begin (1991)
betrokken bij de Wereldwinkel in
Nistelrode. Ze begon als medewerkster en is sinds drie jaar ook
lid van het bestuur. Rina: “De belangrijkste reden waarom ik me
inzet voor de Wereldwinkel is dat
ik geld geven aan een goed doel
zo gemakkelijk vind en het beter is
voor de eigenwaarde en ontwikkeling van de mensen in derdewereldlanden om ze te steunen in
het werk dat ze doen. Zo help je ze
vanuit de bron, en dat doet de Wereldwinkel. Ik vind het ook belangrijk dat ouders genoeg verdienen,
zodat de kinderen niet meer thuis

Een ander sonnet dat ik naar Ad heb opgestuurd, heeft niets met Bernheze
te maken. Ik heb het geschreven voor de site www.deeljouwdroom.nl. Hierop
kunnen alle Nederlanders tot 30 april, hun dromen voor ons land plaatsen.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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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 Veghel
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.
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Advertorial

Beauties by Rachel voor permanente
make-up en visagie
Haal het Mooiste uit jezelf!
BERGHEM - Rachel Weijenberg is eigenaresse van visagiesalon Beauties by Rachel te Berghem. Na heel wat jaartjes ervaring in het cosmeticavak heeft zij in maart 2007 de deuren geopend van Beauties by Rachel. Beauties is gespecialiseerd in permanente make-up en bruids- en
gelegenheidsmake-up. Bovendien geeft zij workshops visagie.
PERMANENTE MAKE-UP
Bij permanente make-up worden
wenkbrauwen, eyeliner en of lip
liner permanent aangebracht. Tijdens sporten, wanneer je op vakantie bent, als je ‘s ochtends uit
bed stapt of wanneer je een traantje wegpinkt, je permanente makeup blijft altijd op zijn plaats.
EEN NATUURLIJK RESULTAAT
Er is veel veranderd op het gebied
van permanente make-up. Waar
vroeger permanente wenkbrauwen er nog weleens erg ‘gekunsteld’ en onnatuurlijk uit konden
zien, is dat tegenwoordig dankzij
de hair strokes techniek heel anders. We perfectioneren de natuurlijke wenkbrauwen door er
flinterdunne ‘haartjes’ tussen te
zetten met een ultradun naaldje.
Je krijgt hierdoor mooi gestyleerde
wenkbrauwen en niet de ‘streepwenkbrauwen’. De eyeliner is eigenlijk voor iedere vrouw (jong of
iets ouder) een heel mooi accent in
het gelaat. Hierbij wordt net boven
de wimperhaartjes een fijn lijntje
gepigmenteerd, wat ervoor zorgt
dat je wimperinplant voller lijkt en
je uitstraling altijd sprekend is.
Wanneer je denkt aan een lip liner,
denkt je misschien aan een opvallende lijn. Ook daarin is veel ver-

anderd. Tegenwoordig is het erg
mooi, wanneer de lipvorm enigszins geperfectioneerd mag worden.
Dit wordt met een fijn permanent
lijntje in een mooie zachte lip teint
gedaan. Je zult hierdoor een mooiere en duidelijkere mondvorm krijgen met een subtiel kleuraccent.
Visagie
Verder is Beauties by Rachel gespecialiseerd in visagie, in de breedste
zin van het woord. Heb je een
feest, ga je trouwen of wil je graag
leren jezelf mooi op te maken, dan
ben je bij Rachel Weijenberg aan
het juiste adres.
Kortom: Bij Beauties by Rachel
haal je het mooiste uit jezelf! Ben
je nieuwsgierig geworden naar een
van de specialisaties? Rachel staat
je met alle plezier te woord.

workshops,
bruidsen gelegenheids make-up
Tarwestraat 81
- Berghem
- 06-21644798
make-up, wimperpermanent
info@bbyr.nl permanente
- www.bbyr.nl
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl

NIEUWE SERVICE bij BRUNA
i.v.m. stoppen STOMERIJ DIKS.
AANBIEDING t/m 30 april
Alle kledingstukken gereinigd en opgemaakt € 5,00
(uitgezonderd: suède, leder, gala- en bruidskleding)

‘t Dorp 61a - Heesch

www.bbyr.nl

Zorg en
ondersteuning
bij u thuis of
bij ons thuis

Redt u het thuis nog prima, maar kunt
u wel wat ondersteuning gebruiken?
De medewerkers van Laverhof
Zorg Thuis staan graag voor u klaar.

U zegt JA tegen een frisse, jonge
uitstraling, maar NEE tegen
cosmetische ingrepen?
Beautycenter Annelies biedt een nieuwe,
innovatieve behandeling tegen rimpels en
huidveroudering. Volkomen veilig, doeltreffend
en betaalbaar. Zonder pijn, zonder snijden,
zonder littekens.

Heeft u meer zorg nodig?
Dan zijn Cunera/De Bongerd,
Mgr. Bekkershuis en St. Barbara
vertrouwde namen.
U bent van harte welkom!

In twee tot vijf behandelsessies ziet uw huid er
weer stralend uit. Rimpeltjes, couperose en ouderdomsvlekken vervagen, poriën verkleinen, de huid
wordt strakker en de huidtextuur verbetert.
Met slechts één onderhoudsbehandeling per drie
à vier maanden houdt u het resultaat vast en gaat
u verdere huidveroudering tegen.

BerneZorg - Heeswijk en
Zorggroep Dorus - Schijndel werken
sinds 1 januari 2013 samen als
Stichting Laverhof.

Meer weten?

Met onze jarenlange ervaring en voortdurende
scholing garanderen wij professionaliteit en kwaliteit. Wij maken voor u een behandelplan op maat
en spreken dat zorgvuldig met u door. Want úw
huid is ónze zorg. Neem gerust contact met ons op
of loop vrijblijvend binnen in onze salon.
Bij een kopje koffie of thee vertellen we u alles wat
u wilt weten. U bent van harte welkom!

from A to Beautiful
HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Stichting Laverhof
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk, Telefoon 0413 - 29 81 00, www.laverhof.nl

5

Woensdag 17 april 2013

Grenzeloos BERNHEZE

LUCHTPOST
GEROLSTEIN

LiefsUIT BERNHEZE

Wij, Rien Romme (29) en
Anke van Dijk (24) zijn
1 januari 2010 vertrokken
uit het gezellige Brabant, en
zijn verhuisd naar Gerolstein
(Duitsland).

HEESCH -

Ronnie leerde Inés in 2011 kennen toen hij voor zijn studie International Business in Mexico was. “Inés werkte bij een studentenorganisatie waar we een reis mee
maakten. Het was meteen raak. Helaas moest ik een paar maanden later weer terug
naar Nederland.”

Eindelijk!
Zou het dan toch eindelijk zover zijn...? Ja, het begint er echt
op te lijken; de winter is voorbij! Pff wat heeft hij lang geduurd
dit jaar, er leek geen einde aan te komen.
Op dit moment zitten onze eerste vakantiegasten van
het seizoen te genieten van het voorjaarszonnetje. Bij de
vakantieappartementen hoort een ruime tuin met een heerlijk
terras waar je altijd zon hebt. Wat hebben deze mensen het
getroffen met het weer.
Het deel van de Eifel waar wij wonen, wordt ook wel VulkaanEifel genoemd. De Vulkaan-Eifel is steeds meer in trek voor
vakanties bij Nederlanders. In het hoogseizoen zie je dan ook
veel Nederlandse kentekens rondrijden. Je begeeft je in een
totaal ander gebied, op nog geen 2,5 uur rijden van Nistelrode!
De huizenprijzen in de Eifel liggen een stuk lager dan wat
wij in Bernheze en omstreken gewend zijn. Er wonen in dit
gebied veel Nederlanders. Dat kun je op veel verschillende
plaatsen merken. Zo hebben wij onder andere in Gerolstein een
Nederlandse apotheek, tandarts en ook onze fysiotherapeut is
een Nederlander. Een tijdje geleden was er bij de Lidl zelfs een
Nederlandse week met vanillevla en Haagse hopjes! Mensen
vragen weleens of het niet moeilijk is om te emigreren. Nou
moet je eens kijken wat wij aan Nederlandse faciliteiten om
ons heen hebben! Zoals een Nederlandse makelaar hier uit de
buurt zegt: ‘’Het is hier goed wonen in de Eifel’’.
Doordat het weer nu beter begint te worden, schiet het lekker
op met de bouw van onze koeienstal. De bouwvakkers kunnen
goed doorwerken en het begint allemaal steeds meer vorm te
krijgen. We kijken vooral erg uit naar de melkstal die gebouwd
wordt. Op dit moment duurt het melken van de koeien erg
lang, bijna 8 uur per dag. Met onze nieuwe melkcarrousel
kunnen we in minder dan de helft van de tijd het dubbele
aantal koeien melken.
Volgende keer hoop ik jullie meer te kunnen vertellen over de
bouw en de installatie van de nieuwe melkstal! Tot dan.
Groetjes,
Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

Het duurde even voordat ze elkaar weer konden zien. Afgelopen kerst kwam Inés naar Nederland. “Ze vindt het hier erg
mooi. De straten zijn recht en de
huizen hebben een puntig dak.
Ik heb haar meteen meegeno-

‘EVEN EEN
TELEFOONTJE NAAR
MEXICO’
men naar een optreden van onze
band Syndicate in ‘t Tunneke. Er
kwam een nummer waarbij iedereen op de grond ging zitten. Dat
vond ze wel een vreemde manier van feest vieren. Ook heb ik
haar meegenomen naar het pannenkoekenhuis in Heesch. Dat Gelukkig zijn er gratis communicatiemiddelen
Tekst: Racelle Suppers Foto: Marcel van der Steen
was ook een beetje gek, want in
Mexico eten ze zoiets alleen als
ontbijt”, vertelt Ronnie.
Pannenkoeken eten en op z’n Brabants feesten zijn niet de enige vreemde gewoontes die we hier hebben.
“Er zijn zoveel dingen die we gek vinden van elkaar, al kan ik nu even niks bedenken”, lacht Ronnie. Even
een telefoontje naar Mexico dan maar. Er volgt een gesprek in vloeiend Spaans tussen de twee continenten. “Oh ja, ze vindt het gek dat wij ooievaars in de tuin zetten en rugzakken buiten hangen. Oh, en we
kunnen niet dansen.”
Ook zijn Mexicanen erg hecht met hun familie. “Er heerst een echte macho-cultuur. Ze vinden dat westerlingen niet romantisch genoeg zijn. In Mexico worden meisjes als prinsesjes behandeld, hier zijn man
en vrouw meer gelijk. Ze vinden ons maar een beetje ‘koud’”, legt Ronnie uit.
Ronnie moet nog tot de zomer wachten tot hij Inés weer kan zien. “Na de vakantie hoop ik daar te kunnen blijven om af te studeren.” Gelukkig zijn er anno 2013 genoeg gratis communicatiemiddelen als
Viber, Skype, What’s App en Facebook . “Dat maakt het toch iets minder moeilijk dan het al is om contact
te houden.” Nog even geduld dus en sparen voor een ticket. En dan adiós Holanda!

Fundraising Zuid-Afrika
Klein maar fijn
ZUID-AFRIKA – Hilde Langens uit Nistelrode is met 2 collega fysiotherapie-studenten van de HAN op stage.
Op dit moment werken zij alweer 2 maanden, van de in totaal 5 maanden, in Grabouw, Zuid-Afrika. “Het is
een geweldige ervaring in een land waar we veel kunnen betekenen voor de hulpbehoevende mensen waar
we mee werken. In de twee maanden dat we hier nu zitten hebben we een goed beeld gekregen van de twee
projecten waar we ons voor inzetten; een verpleegtehuis en een opvangtehuis voor gehandicapte kinderen.
looprekjes, krukken en dergelijke.
Hetzelfde geldt voor de kinderopvang. Hierbij moet u denken aan
middelen zoals spalken, materiaal
voor het oefenen van de fijne motoriek, speelgoed, etc.

materialen kopen.
Voelt u zich alstublieft niet verplicht
iets te doneren. Wij weten dat we
de wereld niet kunnen verbeteren,
maar met een klein gebaar kunnen
we bijdragen aan een beter leven

Wij weten dat we de wereld niet kunnen
verbeteren

Het verpleegtehuis heeft een ernstig tekort aan noodzakelijke middelen om doelen op lange termijn
te kunnen bereiken, zoals rollators,

NAAM: RONNIE WESSELING (22)
NAAM: INÉS YCEDO (25)
WOONT IN: HEESCH
WOONT IN: HERMOSILLO, MEXICO

Bij beide patiëntengroepen zou de
kwaliteit van leven enorm verbeteren wanneer zij van deze middelen
gebruik zouden kunnen maken.
Wij en onze patiënten zouden elke
cent die u doneert enorm waarderen en we kunnen u garanderen dat het bedrag goed en nuttig besteed zal worden. Wij zullen
het bedrag niet aan de instanties
doneren, maar zelf de benodigde

voor een kleine groep mensen.”
De donatie kan gestort worden
op rekeningnr: 1114.51.795 t.n.v.
H.W.P. Langens.
Vermeld hierbij alstublieft ‘donatie
Zuid-Afrika’ en als u wilt mag u
ook uw naam vermelden.
Alvast heel erg bedankt!
Baie Dankie!
Elske, Myrthe en Hilde
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij 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.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook
een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden.
T. 0412 795170.

Marjan van de
Groenendaal
06 83530740
Johan Tibosch
06 51419167
Wilma Heerkens
06 10134352

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Kapsalon van Zutphen wordt
kapsalon Hairzz & Bijoux
NISTELRODE – PER 1 MEI A.S. GAAT DE VESTIGING VAN
KAPSALON VAN ZUTPHEN IN NISTELRODE VERDER ONDER DE NAAM KAPSALON HAIRZZ & BIJOUX.
DAISY VAN DE HEUVEL ZAL PER 1 MEI A.S. KAPSALON
VAN ZUTPHEN AAN LAAR 23 IN NISTELRODE OVERNEMEN EN VERDER GAAN ONDER DE NAAM ‘HAIRZZ &
BIJOUX’.
Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn
geweest in Kapsalon van Zutphen,
gaat Daisy van de Heuvel het stokje overnemen.

zekerheid dat de kwaliteit die u al
jaren van ons gewend bent, gewaarborgd blijft.
De overname per 1 mei betekent

Op het gebied van sierraden is volgens Daisy
het aanbod in Nistelrode nog vrij beperkt
Zij heeft er samen met haar collega
Inge van de Velden in de afgelopen
10 jaar voor gezorgd, dat Kapsalon van Zutphen in Nistelrode een
begrip is geworden op het gebied
van haarverzorging.
Toen de mogelijkheid zich voordeed om de salon over te nemen,
hoefde Daisy daar dan ook niet
lang over na te denken. Een lang
gekoesterde wens kon hiermee in
vervulling gaan.
Naast Daisy zelf, zal ook haar collega Inge in de kapsalon werkzaam
blijven. Dit betekent voor u als
klant, vertrouwde gezichten en de

wel, dat u uw huidige klantenkaarten nog maar tot zaterdag 27 april
a.s. kunt inleveren om zodoende
nog te kunnen profiteren van een
korting bij de aankoop van haarverzorgingsproducten. Houd hier
rekening mee!
Naast haarverzorging, heeft Daisy
al volop plannen voor de toekomst,
waaronder een cursusaanbod voor
klanten en het starten met de verkoop van sierraden.
Op het gebied van sierraden is volgens Daisy het aanbod in Nistelrode nog vrij beperkt en ligt er voor
haar een mooie uitdaging.

Nieuw
in de kapsalon
FEATHERHEADS
vanaf € 5,-

Leuke veertjes in allerlei
kleurtjes voor in je haar
Laar 23, 5388 HB Nistelrode
0412-611455

Bij deze willen wij Daisy en Inge
alle succes toewensen voor de toekomst.
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen in de ruim 10 jaar dat
wij in Nistelrode gevestigd waren.
Het was een fijne tijd.
Namens Kapsalon van Zutphen,
Monique, Simone, Dominique,
Gerte, Linda
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BIANCA: ‘Ik vind het assortiment van Shoeby geweldig. De service die we
bieden is net dat beetje extra, wat je bij andere winkels niet ziet’

Feestelijke heropening na overname
Shoeby in Heesch
HEESCH – Al enige tijd is Shoeby in Heesch in handen van een nieuwe eigenaresse: Bianca de Bekker. De
komst van Bianca willen ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Deze week gaan ze haar komst officieel
vieren! Bianca en haar team vieren van woensdag 17 t/m zaterdag 20 april een heropeningsfeest, waarbij de
klant profiteert van een aantrekkelijke korting. Speciaal voor de kids is er op zaterdag 20 april van 13.00 tot
16.00 uur een ballonnenclown aanwezig.
Bianca de Bekker wilde na haar
MBO opleiding maar één ding:
een eigen zaak! Na wat andere
uitdagingen kwam ze uiteindelijk
bij Shoeby terecht. Bianca: “Ik heb
1,5 jaar als filiaalmanager in Shoeby Heesch gewerkt.
Daarna ben ik nog filiaalmanager
van 2 andere winkels geweest.
Toen ik hoorde dat Shoeby in
Heesch een franchise winkel zou
worden, werd ik meteen enthousiast. Na bijna 7 jaar gewerkt te
hebben voor Shoeby, ben ik nu

trotse eigenaresse van Shoeby in
Heesch!”
Waarom Shoeby?
“Ik vind het assortiment van Shoeby geweldig. De service die we
bieden is net dat beetje extra, wat
je bij andere winkels niet ziet. Mijn
team en ik geven u dan ook graag
kledingadvies met alle extra services die geboden worden binnen
het Shoeby concept”, aldus Bianca.
Shoeby Card
Houders van een Shoeby Card

worden regelmatig geïnformeerd
over interessante aanbiedingen,
exclusieve koopavonden en uiteraard de laatste modetrends. Daarnaast sparen zij met deze Shoeby
Card voor een fashioncheque die
twee keer per jaar wordt uitgekeerd.
Kom gezellig langs bij Shoeby in
Heesch, de koffie en thee staan
voor u klaar! Tot ziens bij Shoeby!
Shoeby bevindt zich aan ’t Dorp 22
in Heesch.

SHOEBY VIERT FEEST

Lente, fijn weer buiten
sporten!
HEESCH – Eindelijk, daar is hij dan: ‘De Lente’! Waar het tot en met
begin april nog akelig koud was, is het nu dan weer tijd om de buitensporten op te pakken. De avonden worden langer en lenen zich uitstekend om naar buiten te gaan. Om je heen zie je groepjes wielrenners en
hardlopers weer hun rondje maken.
Ook de tennistoernooien zijn weer
begonnen en de competitie staat
weer voor de deur. Omdat je misschien al zo lang staat te popelen
om weer van start te gaan, start
je wellicht te fanatiek en daardoor

ZORG VOOR EEN GOEDE OPBOUW EN
GA NIET TE HARD VAN STAPEL
loop je kans op onnodige blessures. Kies dus iedere keer voor een
goede warming-up en vergeet de
rekoefeningen niet. Zorg voor een
goede opbouw en ga niet te hard
van stapel. Zeker bij duursporten
geldt: bouw de tijd en intensiteit
rustig op, de zomer duurt nog lang
genoeg.
Verschillende
aandachtspunten
voor een aantal buitensporten zijn:
• Tennis: schouders, elleboog,

KOM NU NAAR HET FASHION FEEST BIJ
SHOEBY HEESCH!

Op zaterdag 20 april is er van 13.00 tot
16.00 uur een ballonnenclown aanwezig.

T DORP 22,
HEESCH
* De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de
hele collectie van Shoeby in Heesch. Uitsluitend op vertoon of
bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.

20%

Nu ook pasfoto’s

KORTING*

SHOEBYFASHION.COM

die moet toch ’n keer gaan schijnen!

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

kers:

bak
tip van de

avarois
b
n
e
o
r
it
C
le
p
Ap
€ 12,95
vlaai, 10-12 personen
deze aanbiedingen gelden van 18-4 t/m 24-4-2013

Blijf niet te lang doorlopen en
vraag op tijd advies, dan ben je
sneller van je blessure af en kun je
lekker aan het sporten blijven.

woensdag 17
t/m zaterdag 20 april

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

we zetten het sixpack
in het zonnetje
de bakkers Lamers

Wanneer je dan na een goede
warming-up verantwoord gaat
sporten, is de kans op blessures
het kleinst. Wanneer er dan onverhoopt toch een blessure ontstaat,
ben je uiteraard welkom bij FysioCentrum Heesch.

Zijn er vragen of zou een afspraak zinvol zijn,
bel: 0412-457067 of voor meer informatie zie
www.fysiocentrumheesch.nl

Shoeby Heesch viert de overname van de winkel!
Van woensdag 17 t/m zaterdag 20 april
ontvangt iedereen
20% KORTING*
op de hele collectie voor dames, heren en kids!

KIDS PARTY

rug, enkels, knieën en kuiten;
• Golf: schouders, ellebogen,
polsen en rug;
• Hardlopen: knieën, kuiten,
achillespezen;
• Wielrennen: rug en knieën.

onze zonnige zes:
1 • 1 kruidig Kreta stokbroodje
2 • 1 pakje rozijnenwegge
3 • 1 franse stok
4 • 4 harde broodjes
5 • 2 appelflappen
6 • 6 volkoren bollen
12,95

8.95
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BankBattle 2013 wederom een groot succes!
BERNHEZE – Maandag 8 april vond de BankBattle 2013 plaats! Aan deze virtuele kennisquiz deden zevenentwintig groepen 8 van de basisscholen in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en voormalige gemeente Lith
mee. De drie winnende groepen van dit jaar zijn: groep 8a van basisschool Het Mozaïek uit Heeswijk, groep
8 van basisschool Op Weg uit Vorstenbosch en groep 8 van basisschool ’t Maxend uit Nistelrode. Naast een
heerlijke slagroomtaart, krijgen de winnende klassen ook een middag bij het educatief en creatief centrum
De Eijnderic in Heesch. Daar mogen ze een 2D-mozaïekwerkstuk gaan maken.
Voor het zesde jaar organiseerde
Rabobank Bernheze Maasland de
BankBattle. Zeventien basisscholen, in totaal 27 klassen, uit het
werkgebied van Rabobank Bernheze Maasland gingen met elkaar
de strijd aan in de BankBattle. Ze
namen deel aan drie clusters, dit
betekende dat er uiteindelijk drie
winnaars waren.
In een race tegen de klok probeerden de leerlingen al samenwerkend
tot het juiste antwoord binnen de
snelste tijd te komen. Met behulp
van boeken, rekenmachines en
natuurlijk de computer konden de
leerlingen de praktijkopdrachten
beantwoorden. Deze opdrachten
hadden betrekking op schoolvakken, muziek, algemene kennis en
techniek. Alle antwoorden samen
vormden uiteindelijk de eindopdracht, welke opgeslagen werd in
de BankBattleKluis.
De BankBattle is een onderdeel
van het Rabobank Scholenproject
en staat in het teken van educatie,
samenwerking en natuurlijk plezier.

Basisschool ‘t Mozaïek

Basisschool ‘t Maxend

Voor meer informatie:
Marketing, Communicatie en Coöperatie - Rabobank Bernheze Maasland
0412-457720 - www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Basisschool Op Weg
Laar

LS
KAVERSE
DIVE LIJKE
MOGDEN!
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FASE 1: 11 HOEK- EN TUSSENWONINGEN
De bouw van de eerste fase met eigentijdse hoek- en tussenwoningen vordert gestaag. We laten
dit graag zien tijdens een kijkmiddag op de bouwplaats. Er zijn nog 4 woningen in deze fase
beschikbaar. Heeft u interesse? Kom dan ook! Wij bespreken graag de mogelijkheden.
AANGEPASTE PRIJZEN
VANAF E 185.000,- V.O.N.
NOG
4
OOP
TE K

VE
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RK
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2
FASE OP
O
VERK ART!
GEST
t

in Nistelrode!

gaashekwerk + hedera
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-18
16.00
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Weergaloos wonen

Ach

!
JKEN
I
K
KOM DERDAG
DON APRIL
18 .00 uur

r

Laa

FASE 1
FASE 2

AANBOD VAN O.A. STARTERSWONINGEN
(VANAF € 159.000,- V.O.N. / MET STARTERSLENING!),
VRIJSTAANDE WONINGEN EN BOUWKAVELS

VERKOOPBEMIDDELING
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

OPDRACHTGEVER
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
T (024) 642 17 46
www.jansenbouwontwikkeling.nl

KOM KIJKEN OP DE BOUWPLAATS OP DONDERDAG 18 APRIL VAN 16.00-18.00 UUR, LAAR/ACHTERSTRAAT NISTELRODE
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Loosbroek in beeld vanaf 1900
Cultuur en historie voor de toekomst
– Pastoor Albertus Th. J. Werners, pastoor van 1911 tot 1935 was de ‘bouwpastoor’. Onder zijn pastoraat werd de Loosbroekse kerk gebouwd, die werd ingewijd op
5 juli 1915. Maar dat is niet zijn enige wapenfeit.

LOOSBROEK

gewoond hebben. De veranderingen zijn soms in de loop der tijden
gigantisch geweest, zowel in de
bouw, het gebruik, als in de bewoning van de boerderijen. Zo is de
boerderij, bekend als ’t Krukhuis
(1850) aan de Venhofstraat 20 in
bezit geweest van een van de leden
van de familie Roefs uit Macharen,
totdat in 1896 de Nederlands Hervormde kerk het kocht en de familie naar De Peel verhuisde. Een
krukhuis is een huis waarvan het

De veranderingen in bouw en bewoning van
de boerderijen zijn soms gigantisch geweest

Henk Bronts bij het Krukhuis aan de Venhofstraat in Loosbroek

“Pastoor Werners heeft in de periode 1924-1926 alle boerderijen in
Loosbroek in beeld gebracht, met
uitzondering van die boerderijen
die aan protestantse families behoorden. Dat, en het overzicht van

Bart van Schijndel (1985) waren
mooie uitgangspunten voor het
uitgebreide project van de heemkundekring De Wojstap op dit
moment”, aldus Henk Bronts uit
Loosbroek.

Tekst: Martha Daams

De boerderijen
Alle boerderijen van Loosbroek
worden momenteel door de heemkundekring in beeld gebracht met
informatie over de historie van de
boerderijen en de families die er

voorhuis dwars op het achterhuis
staat (T-huis). Nu woont in dat
krukhuis sedert die tijd de familie
van Campen, uit Sprang Capelle.
In het achterhuis zijn de lemen
vloeren en lemen muren intact gebleven. Hoe de boerderij ingedeeld
was en wie er allemaal leefden is
– naar verwachting – eind 2013
terug te vinden op de website van
heemkundekring De Wojstap, inclusief prachtige foto’s. Maar liefst
96 boerderijen worden zo in beeld
gebracht.
Samenwerking
De mensen uit Loosbroek hebben
nog heel veel beeldmateriaal, zo is
gebleken. Uit dozen, fotoalbums
en andere opslagplaatsen komen

vergeelde foto’s tevoorschijn, van
de boerderij, de hof en de familie.
Jan vd Bosch scant alle foto’s en
rubriceert ze.
Henk Bronts bezoekt de families
en probeert de details en de familieverhalen in en rond de boerderij naar boven te halen. Dat alles
wordt gebundeld en zal te zijner
tijd op de site van heemkundekring
De Wojstap gepubliceerd worden.
De meeste veranderingen hebben
in het buitengebied plaats gevonden.
Dat was dus ook het vertrekpunt
voor dit project. De planning is om
na afronding van het ‘Loosbroek
project’, verder te gaan met Heeswijk-Dinther.

Bespaar met handige tips van BECO
BERNHEZE – Besparen op energie is niet zo moeilijk als u denkt, alleen moet u wel weten waar u op moet
letten. U kunt in het klein thuis al beginnen: soms moet men investeren in een energiebesparing die zich
op langere termijn terug verdient, maar gedragsverandering is ook een belangrijke peiler en daar kunt u
meteen mee aan de slag! Wist u, dat u jaarlijks zo’n € 100,- kunt besparen door een pompschakelaar op uw
bestaande vloerverwarmingsinstallatie aan te sluiten?

directeur van de Enexis’ dochteronderneming Fudura en als inwoner van Loosbroek ook vrijwilliger
bij BECO: “Dit huis is gebouwd
vanuit de visie niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstof-

‘We zijn ons bewust geworden van apparatuur die
stroom vraagt terwijl die voor ons gevoel uit stond’
fen. Het is een huis van nu! Het is
aangesloten op een slim energienet, waardoor duurzaamheid realiteit is door middel van duurzame
vondsten. De kern van dit huis is
gericht op het slim afstemmen van
het aanbod van duurzaam gewonnen energie en de vraag van de
inwoners van het huis; als de zon
schijnt gaat slimme apparatuur
vanzelf aan.
Zo zijn de wasmachine, de droger en de vaatwasser klaar op het
tijdstip wat u als deadline heeft
ingesteld.” Na een leerzame rond-

Energiekosten worden met de
Energiekoffer van de BECO reductiewerkgroep inzichtelijk. BECOleden Piet en Christianne Derikx
uit Heesch hebben dit aan den
lijve ondervonden. “We zijn ons
bewust geworden van apparatuur die stroom vraagt terwijl die
voor ons gevoel uit stond. U bespaart al simpel door opladers uit

het stopcontact te halen als ze hun
werk hebben gedaan. Wij hebben
inmiddels een schakelaar van 100
euro gekocht en aan de vloerverwarmingspomp gekoppeld. Hiermee besparen we jaarlijks hetzelfde bedrag! En we hebben een
bewegingssensor tussen een aantal verlichtingspunten in ons huis
geplaatst. Klein beginnen thuis is

zeker efficiënt.”
Ook besparen? Word lid!
www.bernhezerenergie.nl.
Econexishuis
Vrijwilligers van de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO)
zijn op bezoek geweest bij het
Econexis Huis in Zwolle, op
uitnodiging van René Pruis,

leiding kregen we van zijn collega
Timo Veen een inspirerende presentatie.
Energiebesparing in bestaande
woningen
Timo vertelde ons over de energiebesparende activiteiten in zijn dorp
Hoonhorst, waar collectief denken
én doen sleutelwoorden zijn. In
2011 werd zijn dorp uitgeroepen
tot het meest duurzame dorp van
Nederland. Timo vertelde dat in
een kleinschalige betrokken woongemeenschap een gemakkelijke
start gemaakt kan worden.
Met Fudura is hij met een groot
energiebesparingtraject
bezig
waarbij 1500 woningen in Den
Bosch betrokken zijn.
“Wij stellen onze expertise met
betrekking tot energiebesparing
in bestaande woningen graag ter
beschikking. Wilt u met uw wijk
of met uw dorp informatie? Neem
contact met BECO op.”
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mooi & in de streek

in de streek

Sportieve fietstocht Maashorst Noordwest
Met iets extra’s toe

MAASHORST - Op zaterdag 20 en zondag 21 april is er een sportieve foto-fietsroute van plus-

minus 32 km uitgezet in het noordwestelijke deel van de Maashorst.
Er kan gestart worden bij: Restaurant ‘t Putje in Oss, restaurant Bomenpark in Heesch, vakantiepark Zevenbergen (i.s.m. Muifelbrouwerij Berghem) in Heesch en vakantiepark en
restaurant Herperduin in Herpen. Alle bedrijven hebben open huis en zijn te herkennen aan
de Maashorstvlag. Bij restaurant ‘t Putje is er op zondag live muziek.
De tocht voert soms over onbekende paden van natuurbos Herperduin en is geschikt voor goede
fietsers!
Alle bedrijven stellen een leuke
prijs ter beschikking voor de winnaars van het woordzoekspel.

Los door het bos
Diepvries & Versproducten
gespecialiseerd in bbq en satévlees

zie de actuele
aanbiedingen op
www.hbfoods.nl
HB Foods - Kerkstraat 24
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

U maakt kans op een lunch voor 2
personen (restaurant Bomenpark),
een tegoedbon van 25 euro (restaurant ’t Putje), 2 uur tennissen
incl. materiaal (vakantiepark Zevenbergen), 4 mondvermakertjes
met 2 glazen wijn (restaurant Her-

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

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

perduin) en een exclusief Bierpakket (Muifelbrouwerij).
Verder is er de gelegenheid om je
aan te melden als Vriend van de
Maashorst, waarmee je natuurprojecten steunt en van allerlei extra’s
kunt genieten.
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Vogel-4-daagse in de Maashorst
Vogels kijken tijdens Nationale Vogelweek

COLOFON

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
MAASHORST - Van 4 t/m 12 mei
barst de Nationale Vogelweek
weer los. De Nederlandse natuur
is dan op zijn mooist en door het
hele land worden vogelexcursies
en activiteiten georganiseerd.
De Udense Vogelwacht houdt in
dat kader een vogel-4-daagse,
waarbij op maandag-, dinsdagen woensdagavond een avond-

wandeling in De Maashorst wordt
gehouden. Het vertrek voor de
wandelingen (6-7-8 mei) is om
19.00 uur vanaf het Natuurcentrum de Maashorst te Nistelrode.
De vierdaagse wordt afgesloten
met een ‘vroege vogelwandeling’
op Hemelvaartsdag. Het vertrek
is dan om 8.00 uur ’s morgens,
eveneens vanaf het Natuurcentrum. De ongeveer twee uur du-

rende tochten zijn geschikt voor
zowel volwassenen als kinderen.
Het doel van deze wandelingen
is om zelf de vogels te ontdekken en te horen. De verwachting
is om zo’n zestig verschillende
vogelsoorten te kunnen spotten,
waaronder zang- en roofvogels,
spechten en misschien wel de
zeldzame blauwborst. Ervaren

gidsen van Vogelwacht Uden wijzen de deelnemers op de verschillende kenmerken. Deelnemers,
die aan alle wandelingen hebben
deelgenomen, ontvangen een
leuke herinnering.
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.vogelweek.nl
of neem contact op met José Escher, telefoon 0412-650180.

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

Advertorial

Hennepbrood bij de bakkers Lamers
HEESCH - De bakkers Lamers uit Oss en Heesch introduceren een
nieuw brood: Hennepbrood. Lizzy Lamers Green: “In eerste instantie
vinden we het gewoon grappig om dit brood in ons assortiment te
brengen. Je weet van tevoren dat er veel hilariteit ontstaat en daar
hou ik wel van, plezier in de winkel.
Maar om alle misverstanden
meteen uit de weg te ruimen…,
dit brood geeft geen roes.
Er bestaan diverse varianten van
hennep, waarvan er veel gebruikt
worden voor de industrie omdat
het de sterkste natuurvezel is die
bestaat. Slechts één ervan zorgt

voor de roes en dan zijn er nog
enkele soorten waar brood van
gebakken kan worden.”
Bart Lamers: “Hennepzaden vormen een hoogwaardig voedingsmiddel dat rijk is aan onverzadigde vetzuren, die zorgen voor
een goede celaanmaak in ons

lichaam, ons immuunsysteem
versterken en het functioneren
van zenuw- en spierstelsel bevorderen.
Het is een lichtbruin brood, zonder melk bereid en heeft een
unieke lekkere smaak.
Wij bakken het evenals al ons
brood op onze manier, met veel
tijd en geen toevoegingen van
snelrijzende middelen en conserveermiddel.
Het ligt dagelijks versgebakken in
onze winkels.”

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.

DE BAKKERS LAMERS
www.debakkerslamers.nl - Schaepmanlaan 101 Oss - 0412-625449 - ’t Dorp 109 Heesch 0412-454646

Zonnerit proeft de lente
NISTELRODE - De Zonnerit van afgelopen week ging door het
mooie buitengebied van Brabant. Vanuit Nistelrode werden Zonnebloemgasten en bewoners van Laarstede vrijdagmiddag 13 april
mee op pad genomen door de chauffeurs.
De route ging door de Maashorst, het buitengebied van
Uden, Volkel, Boekel, Mariaheide en Vorstenbosch. Vanwege
het mooie weer, met bijna blaadjes aan de bomen en veel dieren
buiten, was er heel wat te zien
en te beleven.

Terug in Nistelrode werd de
groep hartelijk ontvangen door
Tonnie van Es en Everista Ikanubun van ‘t Tramstation. Onder
het genot van sfeervolle accordeonmuziek van Nico Spoor kon
men gezellig bijbuurten bij een
kopje koffie. ’t Tramstation trak-

teerde bovendien op een heerlijke kop soep en een broodje
kroket. De Zonnebloem Nistelrode bedankt iedereen die zich
voor deze Zonnerit heeft ingespannen.
Zaterdag 20 april maken we een
lentewandeling.
Aanmelding Zonnebloem
Als u zich als gast van de Zonnebloem Nistelrode wilt aanmelden
dan kan dat bij Mientje van de

Graaf 06 2093 8499 of bij Annie van Lokven 0412-612436.
Ook als u zich wilt opgeven als

vrijwilliger van de Zonnebloem
Nistelrode kan dat bij hen.
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INFORMATIE
voor de
KERNEN
COLUMN Over het werk van de
RECHT
DICHTBIJ….
Er is iets vreemds aan de hand bij letselschade. Je zou toch denken dat
er vooral veel leed verbonden is aan letsel. Dat is ook zeker zo. De
weg naar het krijgen van genoegdoening en schadevergoeding is lang
en veelal uiterst onplezierig. Er wordt wel eens gezegd dat er daardoor
haast een tweede leed aan je wordt toegebracht.
Het is ook wel complex: juridisch heb je discussie over schuld en
aansprakelijkheid en medisch over de aard van het letsel en de
beperkingen als gevolg daarvan. En dan nog eens afgerond door een
weinig heldere discussie over de immateriële schadevergoeding…..
De wederpartij is veelal weinig geneigd om toe te geven en zal zich
vaak proberen te onttrekken aan aansprakelijkheid en betaling. Voeg
daar nog eens aan toe dat die wederpartij vaak wordt vervangen door
diens verzekering en het plaatje is compleet. Verzekeringen zeggen -bij
wijze van spreken- bijna per definitie nee tegen claims.
Maar als je op internet kijkt naar letselschadebureaus e.d. dan lijkt
het haast of je daar prijzen kunt winnen. Het enthousiasme om uw
zaak no cure, no pay te doen kent zo te zien geen grenzen. Een en
ander wordt natuurlijk simpel verklaard door het feit dat de kosten
van ondersteuning op dit gebied nogal eens te verhalen zijn op de
wederpartij.
Ik kan natuurlijk niet zeggen door wie u zich het beste kunt laten
bijstaan. Wel weet ik dat de Letselschaderaad voor een aanpak kiest
die meer en meer neigt tot het -zeg maar- in alle rust bespreken
tussen partijen wat er gebeurd is en wat er gebeuren moet. Door een
dergelijke aanpak kan een deel van de scherpe tegenstellingen tussen
partijen worden weggenomen terwijl toch een bevredigend resultaat
wordt behaald, ook financieel. Die aanpak sta ik ook voor. Dat geeft
rust in een proces wat al vervelend genoeg is.
Dus: ongeluk op het werk of in het verkeer? Fout van de arts?
Neem even contact op.
Rob Haakmeester
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl, mob. 06 11 72 70 28
Gratis inloopspreekuur iedere maandag 19.00 uur tot 20.30 uur
Kerkstraat 2A Heesch

BERNHEZE – De dementieconsulent zet zich in voor mensen die merken dat ze steeds vaker iets vergeten, een ‘niet pluis’-gevoel hebben of
lijden aan een vorm van dementie. Daarbij gaat het niet alleen om de
cliënten zelf maar ook om mantelzorgers, familie en naasten.
Doelstelling is meerledig:
• De beginnende dementerende
zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving laten wonen
• voorkomen van overbelasting
van de mantelzorger
• de kwaliteit van zorg voor
dementerende mens verhogen
• de dementerende mens motiveren tot het verkrijgen van vroegdiagnose.
Om dit te bereiken kan de dementieconsulent op verschillende manieren ondersteuning bieden:
• Informatie geven over ziekte-

•
•
•
•
•

verschijnselen vanaf het eerste
begin
bieden van emotionele ondersteuning bij de omgang met de
ziekte
praktische adviezen geven over
de omgang met de dementerende in de thuissituatie
het centraal stellen van de behoeftes en wensen van de cliënt
en familie in de hulpvraag
zorgen dat er hulp komt die past
bij de situatie
behartigen van belangen bij andere instanties.

Zorgt u voor iemand
die vergeetachtig is
of dementeert?

Zoekt u hulp
voor die zorg?

Staat u alleen
in die zorg?

Wilt u er gewoon
eens over praten?

Wilt u deskundig
advies en steun?

Kent u de dementieconsulent?

U kunt er gebruik van maken. Zonder verwijzing, zonder kosten!
Inloopspreekuur
Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur, Raadhuislaan 13 Oss
Meer informatie
Tel. (0412) 62 26 78, klantenservice.oss@brabantzorg.eu

De dementieconsulenten in Bernheze zijn Thea Pittens en Christine
Broeksteeg. Zij zijn te bereiken via
0412-622678. Er zijn geen kosten
verbonden aan de diensten van de
dementieconsulent .

Progressief Bernheze: Mooi

Bernheze

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BERNHEZE - Zondag was, zoals aangekondigd, de eerste warme dag van dit
jaar. De voorspelling kwam uit. Die dag heb ik gebruikt om te trainen voor een
wandelvakantie in Schotland. Door de bossen, over de plattelandswegen met
de wandelschoenen aan en rugzak op. Of het de combinatie was met de aangename temperatuur of de langzaam tevoorschijn komende zonnestralen weet ik
niet, maar ik kan het niet ontkennen; Bernheze is mooi.
Bossen
De totale oppervlakte bos in Bernheze is niet groot. Maar als je de
route een beetje slim kiest leg je
heel wat kilometers af tussen bomen. Indruk maken de imposante
zomereiken die langs talloze wegen
het landschap bepalen. Eiken zijn
onmisbaar voor de biodiversiteit.
Meer dan vierhonderd insecten gebruiken eiken om in te schuilen en
van te eten. Sparren en dennen zor-

gen voor afwisseling en schuil- en
nestplaatsen voor roofvogels en uilen. Op diverse plaatsen zijn wissels
van reeën en dassen. Dassen, die
grote hoeveelheden zand verzetten
om hun burchten te vergroten.
Dichtbij
Bij de brasserie van Kasteel Heeswijk was het tijd voor een kop koffie en appelgebak. Thuis heb ik de
gelopen afstand berekend. Maar

liefst zeventien kilometer. Volgende
week weer op stap, in een andere
richting, voor de volgende training.
Te gek dat je vanuit je huis zo veel
mogelijkheden hebt om te voet op
pad te gaan.
Toch ga ik op vakantie in Schotland. Vooral de ruigte en de leegte
trekken. En het groen door de vele
regen. Dus laat het zondag maar
regenen. De poncho moet ook nog
getest worden.

Buurtverenigingen Heesch ontmoeten elkaar
HEESCH - Op donderdagavond 25 april zijn alle buurtverenigingen uit Heesch (14) uitgenodigd door de Raad
Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch (RGO Heesch). Samen gaan ze praten over de vraag: “Kunnen buurtverenigingen een bijdrage leveren aan de leefomstandigheden van de ouderen en ‘eenzamen’ in hun buurt?”

VUL
JEbeste
AQUARIUM
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hond!
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FAUNALAND
HEESCH:
et beste voor uw hond!
- Aquariumplanten: 1+1 gratis
- Tropische Vissen: 2+1 gratis
Kom ook naar
OP=OPonze winkel
voor de overige
aquariumacties!

OP=OP
OP=OP
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De landelijke overheid vindt dat
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.
Een wens die door de meeste ouderen gedeeld wordt, zo lang dit
haalbaar is. Zelfredzaamheid is iets
wat we allemaal willen. Zodra er
zorg nodig is wordt het een ander verhaal. In de nabije toekomst
zal er steeds meer neerkomen op
de schouders van familie, buren,
mantelzorgers en thuiszorg.
De RGO Heesch heeft het vermoeden dat buurtverenigingen inzicht
hebben, of kunnen krijgen, in de
behoeften van ouderen bij hen in
de buurt. Signaleren is belangrijk,
kijken/vragen waar behoefte aan
is en wie daarin zou kunnen voorzien of daarvoor te benaderen is.

Dus..... samen kijken hoe we het
voor ouderen bij u in de buurt gezelliger en gemakkelijker kunnen
maken, is het doel van deze avond.

We hopen dat de besturen van de
buurtverenigingen met de RGO
hieraan willen werken. Begin van
de avond om 20.00 uur in de Pas.

Informatie voor de kernen
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SP: financiën

Bernheze
wederom dik in orde

Cor van Erp, SP raadslid
BERNHEZE - Het saldo van de Bernhezer bankrekening over 2012 is 2,3 miljoen euro positief! Bernheze heeft dus opnieuw een stabiele, gezonde financiële
huishouding laten zien. Dit ondanks een aanhoudende financiële en economische crisis. Een puike prestatie wederom van de 4x3 coalitie. Daar kun je nog
eens mee thuis komen. Verder is er niet bezuinigd op subsidies voor clubs met
jeugdleden. Ook de minimavoorzieningen bleven intact.
Positief saldo
Met het financiële rapport van
2012 kan Bernheze gerust thuis
komen. Een positief saldo van 2,3
miljoen euro.
De SP is, als coalitiepartij, mede
verantwoordelijk voor de financiën van Bernheze. In de afgelopen
jaren zijn wel veel franjes van het
tapijt afgeknipt. Dat is niet erg.
Belangrijke voorzieningen voor
minima en clubs met jeugdleden
bleven intact. De componisten-

wijk wordt opgeknapt. Vanaf 2007
maakte de SP zich daar sterk voor.
Er zijn 2 nieuwe scholen gebouwd.
In Nistelrode verrijst een prachtige
multifunctionele accommodatie.
Voor verantwoord investeren blijft
dus ruimte.
2014
Ook voor 2014 zal het stabiele beleid op het gebied van financiën
voortgezet worden. De SP neemt
ook dan de verantwoording die

bij een coalitiepartij hoort. Geen
franjes, geen poespas. Het jaar
2014 moet het jaar van de bouw
worden. Vooral woningbouw in de
sociale sector en goedkope koophuizen.
De SP heeft al meerdere malen
aangedrongen op bouw van budgetwoningen, tot € 125.000. Met
de SP erbij blijft Bernheze op de
goede weg. De jaarcijfers 2012 zijn
wederom het bewijs.

Bernheze Solidair: Keuzes

maken

John van den Akker, Bernheze Solidair
BERNHEZE - Vaak is besturen keuzes maken en dat maakt het ook moeilijk. Deze
week stonden er een aantal onderwerpen op de agenda van de commissie ruimtelijke zaken waarbij lastige afwegingen gemaakt moesten worden.

Veel meer voorbeelden van waar
alles netjes is geregeld horen we
eigenlijk niet. Natuurlijk is het onderbrengen van zo’n grote groep
mensen in een gebied met relatief
weinig bewoners een behoorlijke
verandering voor de omgeving.
Maar als er dan een verzoek ge-

Zo ook het Narcisveld te Heesch.
Dit ligt er al jaren zonder dat het
een duidelijke bestemming heeft.
Natuurlijk betekent een plan een
verandering voor de omwonenden, die er al die jaren gebruik van
gemaakt hebben en er bijna van
uitgingen dat er nooit iets zou veranderen. Maar nu zijn er argumenten om dit veld voor iets anders te
gebruiken.
Daar waar er mogelijkheden zijn

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*
Nu met
gratis Mo
bie
Bankiere l
n
app.
Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren

om in deze tijden in onze kleinere kernen woningen te realiseren
moeten we dit niet nalaten. Maar
we moeten ook anderen daardoor
niet in de moeilijkheden brengen
doordat hun bedrijfsvoering in het
geding komt.
Ook hier proberen we de balans
te vinden in onze besluitvorming,
waarin zowel het bedrijf kan blijven voortbestaan en woningen gebouwd kunnen worden.
Besturen is keuzes maken, niet altijd gemakkelijk, maar we mogen
er niet voor weglopen.

• Planschade?
• Zienswijze?

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kleine Bosweg 5. Eerdere excessen zijn breed
uitgemeten in de pers.

daan wordt, moeten we als hoofdelement de planologische aanvaardbaarheid afwegen en dat als
criterium laten gelden.

iDEAL

• Inspraakreactie?

• Bestemmingsplan?

RivezVan
Assurantiën
Heck Assurantiën Van Heck Assurantiën
& Risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Laar 16,
5388
Nistelrode
5384 MD Heesch
5384
MDHE
Heesch
088 -T8000
0412 - 45 20 03
0412900
- 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nlinfo@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

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

COLUMN
AD

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

MOE-LANDERS ZIJN OOK
MEDELANDERS!
Het is niet te achterhalen hoeveel zogenaamde eu-arbeidsmigranten
of MOE-landers er in Bernheze wonen. Moe-landers zijn inwoners
van Midden en Oost Europa die tijdelijk in ons land wonen om werk
te verrichten. Polen, Bulgaren, Roemenen die in Bernheze wonen
en werken, vooral bij agrariërs en tuinbouwbedrijven. Zij voeren
werk uit waarvoor die bedrijven onvoldoende Nederlandse krachten
kunnen of willen vinden. Omdat ze er niet zijn of omdat de prijs/
prestatieverhouding voor de ondernemer gunstiger is. Iedereen kent
het fenomeen, maar
slechts heel weinig
mensen weten wie ze
zijn, waar ze vandaan
komen en waar en
hoe ze wonen.
Geschat wordt
dat minder dan de
helft zich in het
zogenaamde GBA,
Gemeentelijk basisadministratie, inschrijft. Binnenkort moet een nieuwe
wet gaan regelen dat tijdelijke arbeidsmigranten zich in een nieuw
register, het RNI (Register Niet Ingezetenen) gaan inschrijven.
In Bernheze kennen velen wel globaal woonlocaties zoals Fercheval
in Nistelrode, Verkuijlen en van den Broek in Dinther, de Wildhorst
in Heeswijk en boerderijen en burgerwoningen in de dorpen en het
buitengebied. Soms is bewoning illegaal of op de grens van legaliteit. Om
hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk maar het aantal zal zeker tussen
de 500 en 1000 kunnen liggen.
De vergadering van de gemeenteraad behandelt deze week een voorstel
om in Dinther het hele jaar door huisvesting toe te staan voor 65
medewerkers op een tuinbouwbedrijf. Bij het bedrijf is er echter geen
sprake meer van seizoenarbeid. De werkwijze met gebruikmaking
van koelcellen is zodanig aangepast dat werk het hele jaar doorgaat.
Er is dan ook het hele jaar door behoefte aan werknemers. Hoezo
tijdelijke arbeidskrachten om pieken op te vangen zul je denken? Een
twijfelachtige werkwijze die erg op het gebruik van gastarbeiders in de
vijftiger jaren lijkt. En daarvan hebben we toch geleerd dat tijdelijke
opvang in slechte pensions geen oplossing is.
Legalisering van de situatie is waarschijnlijk wel beter om grip te krijgen
op de huisvestingssituatie. Maar er is meer nodig om het gesol met
medeburgers te beëindigen. Ik ben benieuwd welke raadsfractie daar
meer aandacht voor durft te vragen.
Bedenk wanneer u goede en goedkope asperges, aardbeien of
champignons eet: met dank aan MOEdige Bernhezenaren!
Met groet, Ad

Thema-avond over ontslag
Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Krant niet op
woensdag ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

BERNHEZE - CNV vakmensen, platform Midden en Noordoost Brabant,
organiseert op 24 april een thema-avond over ontslag. Het is best een
roerige tijd op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben het erg moeilijk en
ontslag is aan de orde van de dag. En het ziet er voor de rest van dit jaar
ook niet rooskleurig uit. Veel mensen zien om zich heen het ene na het
andere bedrijf omvallen en vragen zich af wanneer zij aan de beurt zijn.
Herkent u zich hier ook in? Wilt u
meer informatie over hoe het allemaal werkt, als het toch zover
komt? Of bent u werkloos, maar
wilt u toch wat meer kennis vergaren over de regeltjes en zaken die
van belang zijn? Dan bent u van
harte uitgenodigd om deze themaavond te bezoeken.

baantool aangereikt om zelf meer
grip op de situatie te krijgen.

In het eerste deel van de avond
wordt voorlichting gegeven over
situaties voorafgaande aan een
ontslag of een aanzegging tot ontslag. Ook wordt een handige loop-

De avond is zowel voor leden als
niet leden te bezoeken en wordt
gehouden in een zaal van de Pas,
Heesch. Zaal open: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur

Na de pauze gaan de vakmensen
van CNV met u in gesprek over
hoe met het ontslag om te gaan,
waar u op moet letten en hoe u het
beste kunt handelen om de gevolgen ervan het hoofd te bieden.
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OOGcontact

Er zit muziek in

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

Flexibele mogelijkheden
voor de opvang van
kinderen van 0-4 jaar

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
carlijn van der Steijn
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Tino van Gaal
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Survival als maatschappelijke stage
HEESWIJK-DINTHER - Heb jij nog een deel van jouw maatschappelijke
stage te gaan? Dan hebben wij een leuke klus voor jou! Op 30 april
organiseert Stichting Ranja samen met het Oranjecomité HeeswijkDinther een spannende en actieve survivaltocht voor jongeren in en
rond het Aa-dal in Dinther.
Je begeleidt, alleen of samen met
een vriend of vriendin, een activiteit of spel. Daarnaast help je mee
met opbouwen en afbreken en
haalt zo 5 tot 10 uur op één dag.
Stagelopen kan vanaf de 3e klas
voortgezet onderwijs.
Heb je interesse, geef je dan op via
job-sjop, mas4jou, mijn stageklus
of kijk op www.stichting-ranja.
nl voor meer informatie en foto’s.
Je kunt ook bellen met Josine van

Hirtum, 06 4619 5419. Jouw Koninginnedag was nog nooit zo
leuk!
Ook andere geïnteresseerden zijn
meer dan welkom om te helpen op
onze supergezellige survivaldag.
Hoe meer mensen meedoen, hoe
uitdagender we de tocht kunnen
maken! Dus aarzel niet en geef je
op via bovenstaand telefoonnummer.
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Puzzle #99084
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Openingstijden van
7.00 tot 19.00 uur
‘t Dorp 105
5384 MB - Heesch

www.kdvpippi.nl

Lenteconcert KVO
VORSTENBOSCH – KVO kring
Uden organiseert op donderdag 18
april een lenteconcert voor al haar
leden en andere belangstellenden.
Deze avond wordt verzorgd door
5 eigen KVO- en gelegenheidskoren. Gemeenschaphuis de Stuik
Vorstenbosch. Aanvang 19.30 uur
Entree: gratis

Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?

Sem van Doorn (Vorstenbosch)

BERNHEZE – In het CC Servaes zullen leerlingen van de fanfares uit
Bernheze op 21 april strijden om een podiumplaats tijdens het solistenconcours. Leerlingen van de diverse fanfares die Bernheze rijk is
mochten zich aanmelden voor dit concours. Om te beoordelen wie als
afgevaardigde van de fanfare mocht deelnemen aan dit concours, werden binnen de diverse organisaties wedstrijden gehouden.
Bij de fanfares in Bernheze is de afgelopen tijd flink geoefend en zijn
er solistenwedstrijden gehouden
voor leerlingen die zich wilden aanmelden voor het Eerste Bernhezer
Solistenconcours. Per fanfare werden drie leerlingen geselecteerd
voor deelname aan dit prestigieuze
evenement. Om 10.45 uur gaat
de zaal aan het Raadhuisplein 24

in Heeswijk-Dinther open en om
11.00 uur starten de optredens.
Om 13.00 uur zal de jury zich buigen over de uitgevoerde werken
en de winnaar aanwijzen. Wethouder Ad Donkers is bereid verklaard de prijzen uit te reiken.
Voor Stichting HAFA Opleiding
Nistelrode, Fanfare St. Lambertus

Debuut op de planken
van ‘The Melody Rockers’
HEESCH – Een maandenlange voorbereiding heeft ertoe geleid dat zaterdag 27 april de Rock & Roll-formatie ‘The Melody Rockers’ het levenslicht mag aanschouwen.

Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

MOOIBERNHEZERTJE
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.

Easy

8

Eerste Bernhezer solistenconcours

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!
FEESTJE THUIS?
Heeft u een feestje en komt u
spullen tekort? Wij verhuren
ook bartafels, koffiezetapparaat, servies en alles op het
gebied van partyverhuur. Er
kan meer dan u denkt. www.
BBQenzo.nl - 0412-610102

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

Tekst: Harrie Broeren

Zaal ‘t Tunneke is de locatie waar
het kwartet ten overstaan van het
publiek zichzelf zal presenteren.
Gestoken in een ‘dandy’ outfit en
voorzien van een nagenoeg nieuw
repertoire staan de oud-leden van
The Blue Moon Rockers voor het
eerst op de planken voor hun publiek. Om 20.30 uur vindt de aftrap
plaats en iedereen is van harte welkom bij deze gratis toegankelijke
muzikale kennismaking. The Jumping Strings zullen in het programma aantreden als support-act. The
Melody Rockers hebben zich ten
doel gesteld om onderscheidend
te zijn in het nostalgische wereldje
dat Rock & Roll heet. De keuze van
het repertoire mag hier en daar verrassend worden genoemd, is zeker

Foto: Theo Savelkoels

overgoten met een sausje van eigen geluid en stijl en overlapt een
tijdspanne van de jaren vijftig tot
begin zeventiger jaren. Met nieuw
elan zal een variatie van uptempo
nummers, ballads en het ruigere
R&R-werk ten gehore worden gebracht en vanzelfsprekend mag het
instrumentale gedeelte niet ontbreken. Hoewel The Melody Rockers
vanaf nu vooruit kijken, willen ze
toch in de eerste plaats terug naar
ouderwetse gezelligheid en dat onderdeel staat als een huis in hun opzet en zal ook in de toekomst hoog
in hun Rock & Roll-vaandel staan.
Hun welbekende passie, humor en
ongebonden bühneoptreden zullen
daartoe ongetwijfeld bijdragen.

Muzikaal Bernheze
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Bernheze

Bart Pouwels (Heeswijk)

St. Willibrod Bernheze Solisten

nemen Raoul van de Ven (slagwerk), Niek Bongers en Stijn van
Leuken (bugel) deel. Koninklijke
Fanfare St. Willibrord Heeswijk
vaardigt Bente Versteden (blaasinstrument), Tjeu Dortmans en
Maartje van Zutphen (slagwerk)
Vanuit Heesch zijn de deelnemers
voor Fanfare Aurora Stephan van
Driel (xylofoon), Roel Monteiro
(hoorn) en Goof Windmuller (bugel). Voor Fanfare de Notenkrakers
in Vorstenbosch zullen blazer Sem
van Doorn en slagwerker Jehan
van den Berg zich van hun beste
kant laten zien. En, lest best, zal
Harmonie St. Servaes uit Dinther

de volgende deelnemers afvaardigen: Bart Pouwels (slagwerk),
Lobke van der Zanden (klarinet)
en Thomas van der Ven (slagwerk)
Het idee van een Bernhezer solistenconcours is geboren in het halfjaarlijks overleg van de voorzitters
van de Fanfares De Notenkrakers
(Vorstenbosch), Sint Willibrord
(Heeswijk), Sint Lambertus (Nistelrode), Aurora (Heesch) en harmonie Sint Servaes (Dinther). Het
sloot mooi aan bij de ambitie van
de vijf verenigingen om meer samen te gaan werken en de ambitie van de gemeente Bernheze om

Dinther dingt mee naar
Brabants Moiste Lied

Lobke van der Zanden (Dinther)

Thomas van der Ven (Dinther)

cultuur meer zichtbaar te maken.
Dit concours is een mooie gelegenheid om de muzikale kwaliteiten
binnen Bernheze te horen en zien.
Bovendien is het voor muzikanten
fantastisch om voor een volle zaal
te spelen.
Na de voorrondes in de verschillende kernen, zullen de deelnemers zich laten zien tijdens het
eerste Bernhezer solistenconcours
komende zondag om 11.00 uur.
De jury is samengesteld uit dirigenten en instructeurs van de
Bernhezer
muziekverenigingen.
In het Cultureel Centrum Servaes
in Dinther bent u allen van harte
welkom aanwezig te zijn.

Bernhezer Solisten Nistelrode, Niek, Raoul, Stijn

Koor Frappant Spettert

BRABANT – Dit jaar wordt voor de vijfde keer het Moiste Brabantse
dialectlied gekozen. De organisatoren zijn weer zeer tevreden over het
aantal inzendingen. Ook dit keer zijn er zowel bekende als onbekende
artiesten. Ook de liedjes zijn divers en van een hoog niveau. Door een
onafhankelijke deskundige jury zullen de inzendingen op 21 april worden beoordeeld.
die op verschillende evenementen
hun dialectliedjes laten horen.
Twee van de genomineerden komen uit Bernheze: De Dintherse
groepen ‘De die en ik’ en ‘CohdaKrek’.

Nog steeds is er veel belangstelling voor het Brabantse dialectlied.
De humor, uitstraling, muzikaliteit
en het dialect uit diverse regio’s
van Brabant slaat nog steeds aan.
In alle streken van Brabant zijn er
zangers, zangeressen en groepen

Wilt u genieten van een gezellige
muzikale dialectavond? De verkiezing van ‘Het Brabants Moiste Lied
2011-2012’ vindt plaats op zondag 21 april om 20.00 uur in Theater de Speeldoos in Vught. Kaartjes
voor deze avond à € 7,50 zijn te
bestellen via: 073 594 21 51.
Voor meer informatie: www.brabantseomroepen.nl.

Lenteconcert
St. Lambertuskerk
NISTELRODE - Wij nodigen u
graag uit voor het lenteconcert op
zaterdag 20 april in de St. Lambertuskerk in Nistelrode.
Alle parochiële koren van Nistelrode: het Seniorenkoor, het Dameskoor, het Gemengd Koor, Con
Fuoco en het Kinderkoor presenteren zich dan. Ook het smartlappenkoor Saberdiosieja neemt
deel. Elk koor zingt drie liederen.
Zij willen u graag laten horen wat

zij op het repertoire hebben staan.
Er worden zowel kerkelijke als niet
kerkelijke liederen gezongen. Samen met de bezoekers zingen we
het openings- en slotlied. Het Kinderkoor reikt een leuk aandenken
uit aan de bezoekers.
Na afloop van het lenteconcert
wordt achter in de kerk een kopje
koffie, thee of ranja aangeboden.
Het lenteconcert begint om 19.00
uur en de toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

VORSTENBOSCH - In het weekeinde van 20 april verzorgt Koor Frappant twee uitvoeringen. Een op zaterdag 20 april om 19.30 uur en een
op zondag 21 april om 13.30 uur. Beide dagen in gemeenschapshuis
‘De Stuik’ in Vorstenbosch.
Het koor kent een lange geschiedenis en heeft gaandeweg haar
historie verschillende namen gehad. Sedert ruim 8 jaar heet het
nu ‘Koor Frappant’ en het staat al
bijna 7 jaar onder leiding van Han
van den Heuvel uit ’s-Hertogenbosch. Frappant kent momenteel
een ledenbestand van 12 mannen
en 24 vrouwen en heeft onder de
inspirerende leiding van Han een
niveau bereikt dat indrukwekkend
is. Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende pop- en musicalnummers. De lat ligt hoog,

vooral muzikaal, maar ook de choreografie mag er zijn.

dan ook twee sensationele uitvoeringen te worden in De Stuik.
De entree is gratis, maar als na de
voorstelling het publiek haar waardering wil laten blijken, dan kan
dat in de vorm van een financiële
bijdrage.

Het afgelopen jaar is het repertoire
met een behoorlijk aantal nieuwe
nummers uitgebreid en die worden
allemaal meerstemmig gezongen.
De presentatie van de optredens is
in handen van Linda Knippen van
Kessel. Niet alleen het koor maar
ook ander Vorstenbosche talenten,
zoals soliste Anne Ketelaars en de
dansgroepen X-treme en MiChica,
helpen mee om de optredens tot
een succes te maken. Het beloven

Na afloop is er gelegenheid om
nog wat na te buurten in de foyer
van De Stuik onder het genot van
een drankje en eventueel een lekker hapje. De zaal is een half uur
voor aanvang van de voorstellingen open. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij Bakkerij van Leur en De Dagwinkel, beiden in Vorstenbosch.
Het belooft super te worden, dus
tot ziens tijdens ons muzikale
weekend.
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BERNHEZE

B O UW T

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

Kilsdonkse Molen bouwt duurzaam bezoekerscentrum
HEESWIJK-DINTHER – Een prachtig, eeuwenoud erfgoed
krijgt pas betekenis in het hier en nu, wanneer een groep
mensen zich er met hart en ziel voor inzet.
De Kilsdonkse Molen heeft dat geluk! Na een tijdelijke
bezoekerscentrum gedurende 4 jaar, is het nu tijd voor
de definitieve vorm: een bescheiden, maar duurzaam gebouw wat door slimme exploitatie het onderhoud van het
bijzondere erfgoed waarborgt.
Marcel Seegers, projectsecretaris
van Stichting Kilsdonkse Molen,
benadrukt het belang van het
bezoekerscentrum: “Het erfgoed
krijgt niet alleen kracht door onze
educatieve en culturele activiteiten, maar ook een maatschappelijk draagvlak. Financieel gezien
is het een belangrijke ader waar
het gaat om te voorzien in het
jaarlijks onderhoud. Hierin moe-

tureel te dekken. Er is veel in dit
erfgoed geïnvesteerd dus moet er
efficiënt gedacht worden aan het
in stand houden. Daarom wordt
het bezoekerscentrum een multifunctioneel gebouw. Het geeft
ruimte aan bedrijven om te vergaderen, workshops te houden
en teambuildingsdagen te organiseren. Zij moeten hun weg naar
de molen nog vinden, maar daar

Duurzaam gebouw wat door slimme
exploitatie het onderhoud van het
bijzondere erfgoed waarborgt
ten we ook commercieel denken,
want de 15000 toeristen per jaar
zijn, ondanks de subsidies van
provincie, Europa, gemeente en
sponsoring van Vrienden van de
Kilsdonkse Molen, onvoldoende
om de onderhoudskosten struc-

ZONNEPANELENWAND &
DUURZAME, NATUURLĲKE
MATERIALEN

Bouwcommissie v.l.n.r.: Jaap de Visser, Ben Cornelissen, Marcel Seegers, Theo van Eerd, ontbrekend Joost Willems
Tekst en fotografie Hieke Stek

gaan we actief op inzetten. Recreatie blijft ons speerpunt en ook
hier gaan we vanuit een bredere
visie aan werken. Ook de vorm
van educatie kunnen we wellicht
vergroten, want de duurzame
manier waarop we gaan bouwen

is als voorbeeld zeker interessant.”
Parel in het Aa-dal
Gelukkig is er na een lang traject akkoord. Op 8 april is met
het graafwerk begonnen en op
16 september is de oplevering.
Architectenbureau VanVier uit

Arnhem heeft een prachtig ontwerp gemaakt waar geschiedenis,
functies en situering in het landschap doordacht samenkomen.
Het gras/sedumdak laat het gebouw opgaan in de ecologische
verbindingszone. De zonnepanelenwand genereert energie en er

worden duurzame en natuurlijke
materialen gebruikt. Het vele glas
weerspiegelt het landschap en
maakt het gebouw transparant
en toegankelijk. Het is bescheiden
van vorm om niet de aandacht
van de Kilsdonkse Molen af te leiden. Die is en blijft de zichtbare en
bijzondere parel in het Aa-dal.”

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties
En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F.
M.

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl
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Meer licht en ruimte dankzij Van der Heijden Dakkapellen
HEESCH – Wilt u meer licht en ruimte op uw zolder, badkamer of slaapkamer, dan bent u bij Van der Heijden Dakkapellen aan het juiste adres.
Wij plaatsen binnen 1 dag een prefab dakkapel op uw huis! Dit levert
meer ruimte en licht op, maar geeft uw huis ook een mooier en statiger
aanzicht.
Wij maken dakkapellen in alle
soorten, kleuren en maten, tot
maar liefst 8 meter breedte.
U kunt kiezen uit kunststof, houten
of aluminium kozijnen.
Eventuele opties om de dakkapel aan te kleden zijn rolluiken,
screens, ventilatieroosters en vlieghorren.
Wij werken met de beste merken
zoals Rehau kozijnen en Heroal rolluiken met Somfy motoren waardoor we 15 jaar garantie kunnen
bieden op de dakkapel en op de
nieuwe constructie. Wanneer u een
vergunning nodig heeft kunnen wij

u dit uit handen nemen. Constructietekeningen en sterkteberekeningen leveren wij er gratis bij, mocht
de gemeente daar om vragen. Ook
wanneer u de zolder, badkamer of
slaapkamer compleet wilt aftimmeren kunnen wij dit verzorgen,
nadat de dakkapel is geplaatst.
Wij zijn gevestigd op de Cereslaan
12A in Heesch (naast de MacDonald’s). Op zaterdag tussen 10.00
en 14.00 uur kunt u onze werkplaats bezoeken en kunnen wij een
offerte voor u maken.
De koffie staat klaar!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch - 06-22692338
info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Dakkapellen in alle soorten, kleuren en maten

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek
witgoed, reparatie en verkoop

Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

Hallo Jumbo
NISTELRODE – Een mooie ruime
winkel in plan Sparrenweide is
geopend. Een spetterende opening en een gratis bloemetje,
dat bracht al vroeg vele klanten
op de been. De nieuwe Jumbo
Supermarkt is geopend en zoals
Frits van Eerd voorafgaand aan
de opening zei tegen het team
van Jumbo Nistelrode: “Ooit
stond in Nistelrode een van de
eerste Jumbo supermarkten van
de intussen lange rij van filialen die we op onze naam hebben staan.” Het afgelopen jaar
zagen we een nieuwe straat
in ontwikkeling en de afgelopen weken een parkeerterrein
ontstaan. De afgelopen dagen
zagen we vooral winkelend publiek want eindelijk is het zover.
‘Het is jullie gelukt!” sprak filiaalmanager Arno van Rijswijk.
Hierna kon het personeel, onder
toeziend oog van het winkelend
publiek, met een rode knop de
officiële opening realiseren.

*
*
*
*
*
*

In 1 dag geplaatst
15 jaar garantie
Onderhoudsvrij
Prefab dakkapellen
Kunstof, houten of aluminium kozijnen
Werkplaats open op zaterdag
van 10:00 - 14:00 uur
* Gratis een vrijblijvende prijsopgave
aan huis.
Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)
T. (06) 22 69 23 38

van
den

Bersselaar

schilderwerken

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

“OOIT STOND IN NISTELRODE EEN VAN DE EERSTE JUMBO SUPERMARKTEN VAN DE INTUSSEN LANGE RĲ VAN FILIALEN DIE WE OP
ONZE NAAM HEBBEN STAAN”
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KBO HEESCH

KBO Bernheze
KBO Vorstenbosch organiseert
een themamiddag
‘Gezond oud worden!
Wat kan ik zelf doen?’
VORSTENBOSCH - Op woensdag
1 mei organiseert KBO Vorstenbosch een themamiddag. Het familiebedrijf J. de Boer VOF komt
met een productpresentatie naar
Vorstenbosch met als thema ‘Gezond oud worden!
Wat kan ik zelf doen?’
In een gezellige en ontspannen
sfeer kunnen de aanwezigen kennis maken met enkele gezondheidsartikelen, die ertoe bijdragen
gezonder te leven en pijnen te verzachten.
Iedere gast ontvangt bij binnenkomst gratis koffie en een heerlijk

stukje Limburgse vlaai. Na afloop
is er voor iedereen een nuttig geschenk. Wij verheugen ons op uw
komst en verwachten een grote
belangstelling. In verband met de
organisatie willen we graag weten
hoeveel personen er komen. Aanmelden kan bij de secretaris van
de KBO in Vorstenbosch, Gerrit
Verhoeven, 0413-341121 of 0681703932. Leden en niet-leden
zijn welkom en ook KBO-ers uit de
regio. Neem uw vrienden, bekenden en belangstellenden mee.
Aanvang 13.45 uur. Om 15.30
uur is er een pauze en we sluiten
de middag rond 17.00 uur af. De
KBO-soosruimte in Vorstenbosch
is te vinden in het gemeenschapshuis ‘De Stuik’, Schoolstraat 14,
Vorstenbosch.

Ledenwervingsactie
HEESCH - KBO-Heesch is een ledenwervingsactie gestart. In het

Er is veel werk aan de winkel
meerjaren beleidsplan 2012-2017
heeft het bestuur zich ten doel gesteld het ledenaantal met 23% te
verhogen. Dat lijkt heel wat, maar
nog niet de helft van de 65+ers
van de kern Heesch was eind 2012
lid van de KBO, terwijl je al ruimschoots voor je 65e lid kunt worden. Er is dus nog een flinke slag
te slaan.
De tijd dat KBO-afdelingen zich
uitsluitend konden bezighouden
met het organiseren van kaarten,
fietsen, biljarten en al die andere
activiteiten, hoe belangrijk ook,
ligt achter ons. Er is veel meer werk
aan de winkel.
De locale belangenbehartiging via
de diverse overlegorganen en het
functioneren als klankbord voor
zorgverleners en de gemeentelijke
uitvoeringsinstanties is nog nooit
zo urgent geweest. Het KBO bestuur pretendeert de spin in het
web te zijn. En, hoe meer leden,

des temeer invloed.
Wilt u het KBO bestuur helpen
deze ambitie waar te maken of
wilt u gewoon deelnemen aan een
of meerdere activiteiten (er zijn
maar liefst 30 activiteiten waar u
aan kunt deelnemen), meldt u zich
dan aan via: Piet Schalken, 0412455390 of pschalken@gmail.com
Jo Hanegraaf, 0412-451156 of johanegraaf@hotmail.com
Bij een van de andere bestuursleden kan ook. De contributie bedraagt € 23,- per jaar.

Uitslag laddercompetitie
HEESCH - Woensdag 3 april werd
de uitslag bekend gemaakt van de
laddercompetitie van KBO-bridge.
Deze laddercompetitie is een persoonlijke wedstrijd. Veel deelnemers aan de bridge-middag hebben geen vaste partner en kijken

in de Pas met wie ze gaan spelen.
Wil men met de competitie meespelen dan dient men tenminste
acht van de twaalf keer aanwezig
te zijn. Speelt men meer dan acht
middagen, dan vervallen de slechtste scores. Over de beste acht
wordt het gemiddelde uitgerekend. Pieta Swanenberg eindigde
op de eerste plaats met een hoge
score van 60.27%. Zij mocht een
mooie bos bloemen in ontvangst
nemen. Albert van Uden werd
tweede met 59.27 en Mies Spierings derde met 59.21%.Truus van
Kaathoven kwam met haar 50.07
% het dichtst bij de 50.00 % en
ontving een attentie.
De twee dames die de laagste scores behaald hadden, kregen een
boekje ‘Beter Bridge’. Om deze
middag extra feestelijk te maken,
kreeg iedere bridger een consumptie aangeboden. Het is duidelijk
dat het spelen van deze competitie door de deelnemers erg op prijs
wordt gesteld.

Alle leden van de Dancing Kids gingen naar
huis met de Nederlandse Kampioenstitel
NISTELRODE – Een topjaar voor de dansvereniging, die al jaren bij de NDO – Nederlandse Dans Organisatie - aangesloten is en meedoet aan het Nederlands Kampioenschap Gardedans en Moderne dans. Zaterdag en zondag gingen de
leden van Dancing Kidshun kans wagen in de Rusheuvel in Oss. Honderden dansers kwamen hier bij elkaar om te zien
wie met de beste dans en de hoogste moeilijkheidsgraad de beëdigde jury kon wegblazen.

NK Miracle

Al jaren scoren de Dancing Kids hoge punten, maar nog nooit konden alle leden elkaar feliciteren. Deze keer heeft elk
danslid zich in een van de dansgroepen laten zien als Nederlands Kampioen. Met maar liefst 2 vice-kampioenen, Vera
Oomen en Sharona Willems en 10 Nederlandse Kampioenstitels voor de solo’s en groepen, was deze editie NK 2013 er
een voor in de geschiedenisboeken.

NK Pizzabakkertjes

NK Euphoria
NK Melody

NK Diamonds

NK Untouched

NK Inspiration

NK Modern Spirit

NK Touch

NK Kimberley

Wij feliciteren DV Dancing Kids met alle Kampioenen
Lenie Haarmode, BVS Vloeren Heesch, Zin in een Feestje, Cafetaria Tramplein, E-Flex,
Geert Roovers Timmerwerken, Heerkens Groente en Fruit, Van Schijndel Tegelhandel,
Rabobank Bernheze Maasland
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voetbal

Maasland Run Classic

Hard werken
HVCH werd beloond

De start van een nieuw seizoen

HEESCH – De Heesche ploeg bevindt zich in de gevarenzone en daarom
zijn de punten hard nodig. GSV ’28 had het eerste kwartier het beste
spel. Daarna nam HVCH het initiatief en werd er na een 0-1 ruststand
met 1-3 gewonnen. De winst kwam niet makkelijk tot stand en was
voornamelijk het resultaat van hard werken.

V.l.n.r.: Marleen Frunt, Jimmy Schulten en Lieke Bouwens Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Met het startschot voor de run van 5 en 10 km bij het Paviljoen Bomenpark in Heesch werd tevens het startschot gegeven voor het
circuit 2013. Deze run classic wordt al 20 jaar in diverse kernen binnen
de regio Maasland georganiseerd. Deelnemers kwamen uit Nijmegen,
’s-Hertogenbosch, Appeltern en natuurlijk uit Bernheze zelf.
Voor de organisatie van de runs
werkt A.V. Oss’78 nauw samen
met organisaties in de regio. Voor
Heesch bestond het team uit Marleen Frunt, Lieke Bouwens en Jimmy Schulten, met een aantal actieve vrijwilligers. De start voor de
5 en de 10 km was om 10 uur en
daarna renden recreanten en wedstrijdlopers rond de vijver. Voor
de 5 km lopers betekende dat 2,5

basketbal

ronde en voor de 10 km lopers 5
ronden. De deelnemers vonden
vooral de kleinschaligheid van de
wedstrijd aantrekkelijk. Bovendien
zorgden de muziek en het mooie
weer voor heel veel gezelligheid.
Er waren maar liefst 212 deelnemers, een absoluut record!
De meer geoefende wedstrijdlopers gebruikten de run als training.

De uitslag was:
Heren 10 km:
1 Carlo Pullens, Oss, 33.53
2 Joeri Beetz, Brugge, 35.16
3 Jac Wijkmans, Oss, 36.35
Dames 10 km:
1 Anne van Loon, Oss, 42.40
2 Ellie van Zoggel, Vinkel, 43.51
3 Angnetta van ‘t Wout, Oss,
45.52
Heren 5 km:
1 Wilbert Ulijn, Oss, 18.37
2 Bart van Dijk, Oss, 19.03
3 Jan van Schijndel, Heesch, 19.09
Dames 5 km:
1 Danique Ploegmakers, Berghem,
21.40
2 Lotte van Zeelst, Heesch, 22.55
3 Lisanne Harmsen, Oss, 23.05
De overige tijden kunt u vinden
via: www.avoss78.nl/mrc

Na het eerste kwartier nam HVCH
het initiatief. Gijs v.d. Voort probeerde het met een goed schot en
Perry v.d. Wal wipte de bal, na een
hoekschop, maar net over. Ook
Bas v.d. Star was niet scherp genoeg bij zijn eerste goede kans. Het
openingsdoelpunt werd gemaakt
door verdediger Tim Govers. Vanaf
de ingooi van Michael v.d Heuvel
stoomde Govers op om met een
van richting veranderd schot te
scoren. Bijna werd de doelman van
GSV ’28 nog een keer verschalkt
door het goed jagen van de beide
HVCH-spitsen.

Kort na rust stond HVCH weer
met beide benen op de grond. Een
mooi schot van Steven Knops viel
net onder de lat binnen. Daarna
gaf HVCH geen kansen meer weg
en wist zelf nog wel tweemaal te
scoren. Bovendien kwam GSV ’28
met tien man te staan. Bas v.d.
Star scoorde op aangeven van
Robin van Eldijk in de rebound de
1-2. Van der Start was tien minuten voor tijd weer trefzeker na het
uitspelen van een verdediger en de
doelman. HVCH kwam niet meer
in de problemen en pakte drie belangrijke punten.

voetbal

Piet Rovers lid
van verdienste bij Prinses Irene
NISTELRODE - Piet Rovers (60) is benoemd tot Lid van Verdienste 2013
bij RKSV Prinses Irene. Voorzitter René v.d. Ven maakte dat bekend op
de gezellige avond die werd georganiseerd voor alle vrijwilligers en
sponsors van onze vereniging. Niemand zal bedenkingen hebben over
het feit dat Piet deze eer te beurt is gevallen. Je kunt geen dag op het
sportpark komen of Piet is er, aan het werk of als supporter.

U14-A Slamdunk ‘97 kampioen

HEESCH - Op zaterdag 13 april was het zover, de kampioenswedstrijd
van het U14-A mix-team. Nadat ze vorige week tijdens de uitwedstrijd
met 51-54 hadden gewonnen van Ardito in Zaltbommel, moesten ze
het nu opnemen tegen BV Rooi uit St. Oedenrode.

Winnen hoefde niet per se, ze
waren al kampioen. Maar als je
het goed wilt doen, dan wil je wél
winnen, en zeker bij een thuiswedstrijd. Omdat ze in St. Oedenrode
hadden verloren was het toch een
spannende wedstrijd.Alle jongens
en meisjes hebben hun uiterste
best gedaan om eruit te halen wat
ze in zich hadden. Na het eerste
kwart was de stand 19-12. Een
nipte voorsprong. Deze was na het
tweede kwart 38-33. Daarna werd
het toch extra spannend, omdat ze
een tijdje achter stonden. Maar na
het laatste fluitsignaal was de eindstand 60-58. Gewonnen dus.
Felicitaties met medaille en bloemen volgden aan alle teamleden,
coach en trainer.
Voor meer foto’s kun je kijken op
www.slamdunk97.nl

voetbal

Verlies Prinses
Irene vrouwen
NISTELRODE - De vrouwen van
Prinses Irene verloren thuis van de
nummer twee FC Gelre.
Het was zeker niet zo dat FC Gelre
wat betreft veldspel veel beter was,
ze waren echter wel effectiever.
De kansen die ze kregen vlogen er
in. Prinses Irene, dat ook niet echt
veel creëerde, lukte het niet om de
enkele mogelijkheden die er waren
te benutten.
Bij rust stond het 0-2, door doelpunten van Anke Kaal en Naomi
Toussaint. Na 60 minuten besliste
Linda Tiemes de wedstrijd door de
0-3 binnen te schieten.
www.rksvprinsesirene.nl

Al vele jaren is Piet bestuurslid en goed van pas. Zelfs onze buurman
voorzitter van de commissie groot HVCH was hem dankbaar, want
onderhoud. Hij was een van de ook de aanleg daar van het kunstgrote kartrekkers bij de nieuw- grasveld begeleidde hij namens
bouw, hij had zitting in de bouw- hen.
commissie. Afgelopen jaar verzette Hij begon in 1979 ooit als jeugdhij bergen werk met zijn team bij leider en heeft nog diverse andere
de realisatie van het kunstgrasveld. functies bekleed in de afgelopen
Hij
was daarbij
de spil entennis
gespreksjaren. Zoturnen
was hij ook
jarenlang
leivoetbal
hockey
basketbal
volleybal
handbal
partner voor de gemeente en CCS, der van het 1e elftal. Vier van zijn
het bedrijf dat het veld realiseerde. 5 kinderen zijn of waren actief en
Gezien zijn ervaringen als hoof- inmiddels spelen twee kleinkindeduitvoerder bij Heijmans wegen- ren al weer bij de jeugd. Een echte
bouw, kwam zijn deskundigheid in Prinses Irene familie kan je dus wel
de
bouwwereld
ook hier
weer erg
stellen.waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal

Korloo 1- Flamingo’s 1
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - Afgelopen zondag snel op een achterstand van 0-2
speelde Korloo 1 thuis tegen de kwam. In de aanval wist Korloo de
Flamingo’s uit Mariahout. In de gecreëerde kansen niet af te roneerste helft van de buitencompeti- den, waardoor de Flamingo’s uit
biljarten
judoin Maria- vissen
skien
kano
tie
werd deduivensport
uitwedstrijd
konden lopen
tot snowboarden
een voorsprong
hout met 10-6 verloren.
van 3-9 in de rust. Na de rust was
Korloo beter in staat de aanvallen
De opdracht voor Korloo was nu goed uit te spelen.
om direct vanaf de 1e minuut Ook werd er beter gezocht naar
scherp de wedstrijd te beginnen. goede oplossingen in de verdediToch wisten de Flamingo’s de sco- ging, wat resulteerde in een eindschaken benutte
kaarten/bridgen
re
te openen na 2 goed
stand van
6-14 in het voordeel van
dammen
vrije worpen, waardoor Korloo al de Flamingo’s.
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tennis

Het CliniClowns Tennistoernooi

HEESCH - Ook dit jaar organiseert tennisvereniging De Broekhoek het
25+ dames dubbel CliniClowns Tennistoernooi. Het toernooi wordt dit
jaar van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni gespeeld; net zoals andere jaren
natuurlijk overdag.
Rondom en in het clubhuis zal dit
jaar een caribische sfeer heersen
en zullen er gedurende de dag
allerlei activiteiten plaatsvinden.
Kortom een heerlijk dagje uit.
De finales vinden vrijdagmiddag
plaats en vervolgens wordt het
toernooi feestelijk afgesloten met
een prijsuitreiking, een loterij en
wordt de cheque overhandigd aan
de ambassadeur van Stichting CliniClowns.
Vorig jaar hebben we een recordbedrag van maar liefst 5.250 euro
kunnen schenken aan Stichting
CliniClowns. Ook dit jaar willen
we weer een fors bedrag doneren,

hockey

voetbal

maar dat kan natuurlijk niet zonder
uw steun als deelnemer en zonder
steun van de sponsoren.
Stichting CliniClowns is ontzettend
blij met elke actie, hoe groot of

basketbal
HEESWIJK-DINTHER – Een belangrijke overwinning van 61-69 voor
de heren 1 van BC Tenderfeet. Met
deze overwinning doen de heren
goede zaken in de eerste klasse.
Waldric met een goede verdediging en Tenderfeet hadden in de
eerste minuten moeite met het fanatisme van de tegenstander.
Naarmate de eerste helft vorderde, veranderde het strijdplan van
Tenderfeet. Door het goede werk
van de lange mannen dichtbij de
basket, lag er veel ruimte voor de
driepunter. Hier maakten de heren

Kortom, een goed doel, waarvoor
wij ons samen met u graag inzetten!
Dames, schrijf u in en ‘Ga aan de
slag en bezorg de kleintjes een
mooie dag’. Inschrijven is mogelijk
tot 13 mei 2013 via
www.toernooi.nl.

H1 herpakt zich in Eindhoven

Net zoals vorige week gaf HDL
een grote voorsprong uit handen
en kwam Oranje Zwart H12 van
0-3 terug naar 3-3. Doelpunten
van Martijn van Rosmalen, Casper
Mulder en een eigen doelpunt van
de Eindhovenaren bezorgden de

bordeauxrode bezoekers een riante voorsprong.
HDL sprong hier echter niet goed
mee om en moest tot het einde
van de wedstrijd hard werken voor
de driepunter.
Ditmaal herstelde HDL zich en
plaveide Casper Mulder met zijn
tweede doelpunt van de middag
de weg naar de broodnodige driepunter.

Vorstenbossche Boys

VORSTENBOSCH - Het gedegradeerde Vorstenbosch trad aan tegen
middenmotor Stiphout Vooruit. Maar Vorstenbosch wilde toch wat laten zien aan het eigen publiek en begon gemotiveerd aan de wedstrijd.

De 1e kans was voor Stiphout,
maar deze werd van de lijn gehaald. Daarna was Vorstenbosch
beter en creëerde kansen. Hierdoor
kwam Vorstenbosch op een 1-0
voorsprong in de 14e minuut. Een

E-bikE
E-bik
E
opstapdag

‘GA AAN DE SLAG EN
BEZORG DE KLEINTJES EEN MOOIE DAG’

in Sint-Michielgestel boekte HDL
gisteren een nipte overwinning in
Eindhoven: 3-4.

HEESWIJK-DINTHER - De hockeyers van HDL H1 hebben zowel
op Oranje Zwart als op de wedstrijd van vorige week revanche
genomen. Na een wanprestatie

klein dan ook. Zij krijgen namelijk
geen subsidie en zijn dus voor de
inkomsten volledig afhankelijk van
particulieren en bedrijven. Dankzij
uw steun kunnen zij nog meer kinderen met een ziekte en/of handicap afleiding en plezier bieden.
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afvallende bal werd door Gilbert
Langenhuiizen binnen gewerkt.
Stiphout Vooruit liet weinig zien en
zo kwam Vorstenbosch in de 29e
minuut door een goed schot van
Ronald Bijl op 2-0. In de laatste

10 minunten van de 1e helft zette
Stiphout er een tandje bij en werd
gevaarlijker. Maar er werden enkele goede kansen door Stiphout gemist. Zodoende ging Vorstenbosch
met een voorsprong de rust in.
In de 2e helft was een heel ander
Stiphout te zien. Hierdoor gaf Vorstenbosch binnen 10 minuten de
voorsprong weg. Ruben van Hoof
schoot van afstand en verschalkte
de keeper. Daarna liet de verdediging van Vorstenbosch Teun Welten te gemakkelijk doorkomen en
deze maakte de 2-2. Hierna bleek
dat Stiphout Vooruit duidelijk meer
kwaliteit in huis had en in de 71e
minuut trokken ze de winst naar
zich toe door een doelpunt van
Bob Klaassen.
Bij Vorstenbosch waren de lijnen
zoek. Op het middenveld werd de
strijd verloren en medespelers werden niet bereikt. Helaas, maar Stiphout Vooruit was de betere.

Tenderfeet zet zegereeks voort
gretig gebruik van waardoor er een
klein gaatje werd geslagen. Tenderfeet ging met een voorsprong
van 5 punten de rust in.

Iedereen kan gratis gebruik maken van de mogelijkheid om
5 bekende merken E-Bike fietsen uit te proberen om zo een
goede indruk te krijgen welke fiets het best bij U past. De merken
Trek, Sparta, Gazelle, batavus en Merida zullen aanwezig zijn.

www.jackmartens.nl

Arslan opnieuw
matchwinner voor Heeswijk
voetbal

HEESWIJK-DINTHER - De serie die Heeswijk met Pasen gestart is, heeft
zondag een passend vervolg gekregen tegen de amateurs van PSV uit
Eindhoven. Na een slechte start wisten de mannen van Ton Berens het
duel in de 2e helft in blauw-wit voordeel te draaien, 2-1.

De wedstrijd was nog geen 2 minuten oud toen het thuisteam al
tegen een achterstand aan keek.
Uit een corner voor PSV ontving
Belhaj de bal op de 16, hij kapte
naar binnen en schoot met links in
de korte hoek raak. Na de 0-1 was
de wedstrijd in evenwicht, waarbij
beide ploegen verzorgd voetbal
probeerden te spelen, maar het
slechte veld maakte goed voetbal
niet mogelijk.
Na rust probeerde Heeswijk met
veel inzet de achterstand teniet te
doen. Eerst zette Gurbuz met een
kopbal Patrick Lunenburg nog aan
het werk, maar daarna waren de
kansen voor de gastheren. Halver-

In de tweede helft begon de vermoeidheid op te spelen bij Waldric
en via snelle uitbraken wist Tenderfeet het verschil naar maximaal
12 punten te tillen en leek de overwinning in de maak.
Door een verre driepunter wist
Waldric Tenderfeet tot op 4 punten te naderen. Precies op dat moment sloeg de ploeg van coach van
Stiphout keihard toe. 3 Afstand-

Vrijdag 26 april 13.00 - 17.00 uur
Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

wege de 2e helft kwam de gelijkmaker op het scorebord. Uit een
corner van Turgay Arslan wist Rob
Tips bij de 2e paal de 1-1 binnen te
schieten. Daarna volgde een open
wedstrijd waarbij beide ploegen
voor de winst gingen. In de blessuretijd kwam er toch nog een winnaar. Hein van Nuland ving een
uittrap van PSV-doelman Van Asseldonk op en speelde Danny Aarts
aan. Hij verlengde vervolgens op
Arslan, die met links opnieuw het
winnende doelpunt voor Heeswijk
maakte.
Heeswijk staat door deze zege op
een veilige 10e plaats in de 2e
klasse F.

DONDERDAGAVOND 2 MEI IS ER EEN

BOOTCAMP

schoten zoefden door het net, die
de heren uit Heeswijk-Dinther de
overwinning opleverden.

voor de jeugd vanaf de middelbare school, geef je op
WWW.BALLETSTICHTINGNISTELRODE.NL
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Bedankt Solving IMCG

HEESWIJK-DINTHER - De meisjes van het hockeyteam B1 zijn
dit seizoen in het nieuw gestoken
door Solving IMCG, een internationaal opererend management- en
adviesbureau.
De meiden waren erg blij met de
nieuwe shirts en verrasten Wim
Tolboom van het gelijknamige bedrijf met een bloemetje. Elke week
worden ze getraind door Hans
Kaandorp en Marlein van de Wijgert en tijdens de wedstrijden worden ze begeleid door coach Martin
van Leeuwen. Wilt u een keer een
wedstrijd bijwonen kijk dan even
op de site www.hdlonline.nl

V.l.n.r.: Martin van Leeuwen, Amy van den Bosch, Lieke Goijaarts, Nadia de
Laat, Ruth van de Wetering, Lieke Ketelaars, Sophie Tolboom, Ires Timmers,
Wim Tolboom. Onder: Pam Boerdonk, Irene van Leeuwen, Pauline van der
Geld, Lotte Schoonus en Maaike Langenhuijzen.

Avesteyn kan Boekels’
kampioensfeest niet bederven 1-3
HEESWIJK-DINTHER - Als de gasten uit Boekel zouden verliezen op
Dinthers grondgebied zou Dinther kampioen worden en weer terugkeren naar de derde klasse. Zo’n 400 enthousiaste supporters uit Dinther
en Boekel waren getuigen van het duel.

voetbal

het vijandelijke doel bracht. Rob
Kuijpers was ter plekke om de aanval af te ronden:1-0. Aan de andere
kant werden de behendige spitsen

in bedwang gehouden door Pieter
Kuijpers en Bjorn v.d. Berg. Toch
kwam de gelijkmaker al vrij snel.
In de 22e minuut was het Noud v.
Stiphout van Boekel Sport die Dirk
de Laat met een harde schuiver
kansloos liet: 1-1. Dit doelpunt gaf
de koploper vleugels. In de tweede
helft kwam Boekel Sport net zo snel
op voorsprong als Avesteyn in het
eerste bedrijf deed. We schrijven de
48e minuut. Uit een vrije trap was
het topscorer Sjoerd Vogels, die de
puntgave assist hard achter Dirk de
Laat kon koppen: 1-2. Toen diezelfde Sjoerd Vogels in de 53e minuut de 1-3 op de borden bracht,
was Avesteyn een geslagen ploeg.
Het werd duidelijk dat het kampioensfeestje van Boekel Sport zich in
Dinther zou afspelen. Moegestreden moest Avesteyn toestaan dat
Boekel Sport de terechte kampioen
werd in de 4e klasse G. Door het
verlies van Boskant bleef Avesteyn
op de tweede plaats staan.

Prinses Irene terug op aarde

NISTELRODE - Prinses Irene haalde uit de laatste vier wedstrijden 10
punten en deed daarbij goede zaken in de strijd om degradatie. Zondagmiddag liet de formatie van Hans Groenendijk het danig afweten
tegen Margriet waar oud trainer Gaby Kuipers aan het roer staat.
De Nistelrodenaren leken bijna
hooghartig aan de wedstrijd te
beginnen en waren een schim van
de ploeg die afgelopen weken zo
streed voor elke meter. Vooral in de
1e helft was het slap en was Margriet de betere ploeg. De spelers
van Margriet namen een logische
2-0 voorspong via uitblinker Joey
Schuurmans en Rick Van Rodijnen.
Meteen na rust minderde Tim van

voetbal

den Brand tot 2-1 en de jongeling
had in de 55e minuut de 2-2 op zijn
schoen maar schoot over. In de 62e
minuut stond het 1-3, nadat iedereen bij Prinses Irene vergat dat er
ook gewoon verdedigd moest worden. Lars Visser profiteerde. Een
paar minuten voor tijd kon Cobenn
Farneubun scoren, nadat hij de bal
op een presenteerblaadje kreeg
aangeleverd van Robbert van Pinx-

teren. Voor de neutrale toeschouwers was het een aantrekkelijke
wedstrijd, maar de Prinses Irene
supporters hadden die graag ingeruild voor drie punten.

WEC verslaat WHV

LOOSBROEK - WHV heeft de
wedstrijd tegen WEC verdiend
verloren. Tegenstander WEC was
vanaf de eerste minuut feller dan
WHV. WEC had elk punt nodig
want het vecht tegen degradatie.

Wit kansloos: 1-0 voor WEC. Wie
dacht dat WHV nu wakker was,
kwam bedrogen uit. WEC was
heer en meester en na een half uur
werd het 2-0 voor WEC. Met deze
stand werd de rust bereikt.

De eerste helft was van de zijde
van WHV niet om aan te zien en in
de 7e minuut was het al raak. Een
verre uittrap van de keeper van
WEC werd, mede door de wind,
een voorzet voor de spits van
WHV en deze liet keeper Jaap de

Na rust probeerde WHV het wel,
maar elke afvallende bal was een
prooi voor WEC en na een uur was
de wedstrijd beslist. De spits van
WEC scoorde zijn 3e doelpunt van
deze middag en besliste hierdoor
de wedstrijd. In de 80e minuut

maakte Roel Lunenburg de 3-1
en gloorde er nog een klein beetje
hoop voor WHV. Een minuut later
was die hoop alweer vervlogen.
WHV speelde achterin een-op-een
en na een counter kwam de bal
voor de voeten van een aanvaller
van WEC: 4-1.
Het slot was weer voor WHV, want
het was in de 90e minuut Thijs Lunenburg die de 4-2 scoorde. Een
wedstrijd om vlug te vergeten voor
WHV en vooruit te kijken naar de
volgende wedstrijd.

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Altior 1 handhaaft zich op de 4e plaats
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

voetbal

Avesteyn startte sterk en al na 2
minuten kwamen de oranjezwarten
op voorsprong. Vanaf links was het
Rens v. Vugt, die de bal knap voor

boksen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b
HEESWIJK-DINTHER
- Altior 1 –
DSV 1: Afgelopen zondag speelde
Altior thuis tegen DSV uit Diesautosport
karten
sen.
Tijdens de eerste helft
presteerde Altior onder de maat.

In de aanval werden de kansen gemist en er werd helemaal niet fel
verdedigd. Dit resulteerde in een
schandalige 2-4 achterstand bij
rust. Er moest in de tweede helft
een tandje bijgezet worden en dat
gebeurde gelukkig ook. Binnen een
paar minuten kwam Altior op 4-4
en de 5-4 lag er daarna ook snel
in. Er werd ook sterk verdedigd,
waardoor DSV pas 3 minuten voor
het einde van de wedstrijd wist te
scoren. De stand was toen al 9-5.
Aan beide kanten werd nog een
keer gescoord, wat de eindstand
op 10-6 bracht.
Altior 2 – DSV 2: 5-5
Altior 4 – Miko ’76 2: 12-7

Altior 5 – DSV 3: 11-11
Altior 6 – Emos 4: 9-9
Flamingo’s R1 – Altior R1: 4-4
Altior A1 motorsport
– SVOC ’01 A1: 9-2
Altior B1 – Spoordonkse Girls B1:
3-4
Altior B2 – Nijnsel B1: 10-5
Altior C1 – Tovido C1: 9-1
Altior C2 – RoDeBo C1: 4-2
Altior C3 – Corridor C1: 4-4
Korloo D1 – Altior D1: 0-0
De Korfrakkers D3 – Altior D2: 2-7
De Korfrakkers E2 – Altior E1: 0-3
Flash E1 – Altior E2 (inhaalwedstrijd): 5-0
Altior E2 – Korloo E1: 0-1
De Korfrakkers F3 – Altior F1: 0-4
Strafworpen 3-4
De Korfrakkers F2 – Altior F3: 1-3
Strafworpen 1-3
Altior W1 – De Korfrakkers W3:
0-0 Strafworpen: 2-4
Altior W2 – De Korfrakkers W2:
0-10 Strafworpen 2-5

badminton

Badmintonnend Brabant in Heesch
HEESCH - De toernooicommissie van de Heesche Badminton Vereniging heeft de laatste maanden niet stil kunnen zitten. Waar nog geen
maand geleden een groot Open Jeugd Toernooi werd georganiseerd,
staat komende zondag, 21 april, de eerste editie van het H.B.V. Open
Senioren Toernooi al weer op het programma.
Met maar liefst 75 deelnemers van
15 verschillende verenigingen uit
de regio ‘s-Hertogenbosch belooft
ook dit toernooi (net als het jeugdtoernooi van H.B.V.) weer een
groot succes te worden. De hele
dag (van 9.30 tot 17.00 uur) zullen de verschillende deelnemers,
van beginnend badmintonners tot
badmintonners met jaren ervaring in het spel, het tegen elkaar
opnemen in de onderdelen enkel,
dubbel en gemengd dubbel in de
A-,B- & C-klasse. De echte diehard
toernooispelers zullen ook van de
partij zijn om punten te verdienen
voor het BBF Grand Slam Tour

Klassement (klassement van een
regionale badmintonbond, waar
door het spelen van toernooien
punten verdiend kunnen worden).
Een toernooi waar iedere badmintonner zich uitstekend kan vermaken dus.
Dit toernooi is een mooie gelegenheid om te zien dat badminton een
sport is voor iedereen, van jong
tot oud. Fans, sportliefhebbers en
anderen zijn dan ook van harte
welkom om te komen kijken en
de sfeer te proeven in sporthal ‘t
Vijfeiken. Meer informatie over dit
toernooi of onze club? www.hbvheesch.nl/seniorentoernooi

budo

7x ere-metaal
voor Van Buel Sports!
HEESCH - Op zondag 14 april
heeft de judoselectie van Van Buel
Sports uit Oss deelgenomen aan
het Berlicum Open. De volgende
resultaten werden behaald door de
judoka’s uit Oss, Heesch, Geffen

en Oijen: Zilver: Ziggy Horsten,
Sophie Spijkers, Sam Grimmelikhuizen, Daisy Bens en Senna van
de Veerdonk.
Brons: Majit Khodoyan en Laurens
Wilms.

Bernheze sportief
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golf

badminton
Open Golfdagen
Gratis sporten bij de Heesche
bij golfbaan De Schoot
badmintonvereniging
SINT- OEDENRODE - Golf en Country Course Sint-Oedenrode en Golfbaan De Schoot zetten op zaterdag 20 en zondag 21 april, tussen 12.00
en 16.00 uur, hun deuren wagenwijd open voor iedereen die kennis wil
maken met de golfsport.
Golf is - mede door de toegenomen wordt gemeten, de bladstand en
toegankelijkheid - inmiddels de de snelheid van de swing. Daarderde sport in Nederland! Golfclub naast wordt er ook gewerkt met
De Schoot nodigt u dan ook uit videoanalyse. In het clubhuis geven
om de golfbaan te bezichtigen en clubleden informatie over het clubdeel te nemen aan de activiteiten. lidmaatschap, de speelmogelijkheGediplomeerde PGA golfprofessio- den en het nieuwe 9-stappenplan.
nals staan klaar om - samen met u Dit laatste is een in 2012 ontwik- op de Open Golfdagen uw eerste kelde methode om sneller en eengolfbal te slaan en u te informeren voudiger te leren golfen, waarbij
over alle aspecten van de golfsport. ook het examen voor het golfvaarVanaf dit voorjaar wordt in de nieu- digheidsbewijs is vereenvoudigd.
we lescabine gebruik gemaakt van Er zijn aantrekkelijke aanbiedingen
moderne computergestuurde hulp- voor een proeflidmaatschap tot een
middelen: de SAM Puttlab voor het cursus of golfles. Kortom, alle reden
analyseren van het putten, het aan- om op 20 of 21 april naar Golfbaan
leren van de ideale beginstand en De Schoot te komen! Meer info
de
beweging.hockey
over de turnen
Open Golfdagen
op handbal
Golfvoetbal
tennis
basketbal
volleybal
Met de Flightscope , een 3D bal en baan De Schoot kunt u ook vinden
club tracking systeem, die op basis op www.golfclubdeschoot.nl
van een radar werkt, wordt alles
wat er met de golfclub en golfbal Schootsedijk 18, 5491 TD Sint Oegebeurt, tot in detail geanalyseerd. denrode Tel: 0413.479685 E-mail:
Bijvoorbeeld,
de afstand
per club
deschoot@hetnet.nl
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

HEESCH - Wij zijn een recreatieve
badmintonvereniging voor jong
en oud, waar tevens de mogelijkheid bestaat om in competitieverband te spelen.
Dit jaar bestaan wij 25 jaar. Profiteer daarom nu van onze actie.
Voor de rest van dit seizoen betaalt
u, als nieuw seniorenlid (vanaf 16
jaar), slechts € 20,- en als jeugd-

turnen

Korfbalsters
Prinses Irene laten het afweten
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hbv-heesch.nl

Dubbele winst voor Sine-Cura

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 13 april turnden de teams bovenbouw divisie 5 en de instap D2 hun competitiewedstrijd tegen Gympoint Schijndel.

korfbal

korfbal

lid € 10,-. Het seizoen loopt tot en
met eind juni. Mocht u besluiten
lid te blijven, dan wordt dit bedrag
in mindering gebracht op de contributie voor seizoen 2013-2014.
De senioren spelen op donderdag
van 20.00-23.00 uur en de jeugd
op vrijdag van 18.00-20.30 uur.

golf

NISTELRODE - De korfbalsters van 8-1. De inbreng van de A-junioren
Prinses Irene verloren in Hooge- Laura v.d. Ven en Lindy Exters was
loon met 14-10 van Klimroos.
een duidelijke versterking. Van de
Dat kwam vooral door een zwakke Ven werd zelfs topscorer met 3
biljarten
duivensport
skien Exterssnowboarden
1e
helft. Toen
stond hetjudo
namelijk al vissendoelpunten,
maakte er 2.kano

Het bovenbouw divisie 5 team bestaat uit: Mandy Verhoeven, Kris
Willems, Isabelle van der Linden,
Merel Megens en Maaike van der
Pas. Helaas kon Rian Verhallen niet
meedoen in verband met een blessure.
Ondanks het missen van een
teamlid, hebben de turnsters het
toch super gedaan. Ze wonnen de
wedstrijd zelfs met ruim 8 punten
verschil. In het team van instap D2
zitten: Yanou Smits, Sille Donkers
en Lieke Roefs. De turnsters hadden hun beste beentje voorgezet
en super nette oefeningen laten
zien.
Ondanks dat Gympoint turnde
met vijf instappers (waarvan de
drie beste turnsters telden), hadden de instappers van Sine-Cura
toch gewonnen. Alle turnsters gefeliciteerd met deze overwinning!

Golf & Country Course
schaken

dammen

kaarten/bridgen

Sint-Oedenrode

zaterdag 20 en zondag 21 april

1cm b

van 12.00u tot 16.00u

1,2 cm b

Maak kennis met golf!!!
1,4cm b

autosport

karten

motorsport

Grijp nu uw kans en neem uw vrienden mee
naar de Open Golfdagen 2013 op
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode
op zaterdag 20 en zondag 21 april a.s.

Warme ontvangst met koffie
Rondleiding over de golfbaan
Demonstratie door professionals
Zelf een balletje slaan op de drivingrange
Informatie over lidmaatschap en spelen op Golfclub “De Schoot”
Golf is een sport voor iedereen,
dus ook voor u!!

Schootsedijk 18 - 5491 TD - Sint-Oedenrode
www.golfbaandeschoot.nl
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EVENEMENTEN
18 APRIL
Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Korenavond
KVO Kring Uden
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 14
Lezing Energetische
Numerologie
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Met Carolien Borgers
naar een Happy End
Locatie: de Pas Heesch
Oud Papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
Kijkmiddag Centrumplan
Achterstraat
Locatie: bouwplaats Laar/
Achterstraat Nistelrode
Pagina 8
19 APRIL
Bonte Avond
Locatie: de Wis Loosbroek

Kortingsdag
abonnement kopen
Locatie: Zwembad ’t Kuipke
Heesch
Lenteconcert
Locatie: St. Lambertuskerk
Nistelrode
Pagina 15
Ballonnenclown
Locatie: Shoeby Heesch
Pagina 7
Workshop Dans
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Foto Fietstocht
Locatie: Maashorst
Pagina 10

Jubilate-concert
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Peutermiddag
Locatie: OBS Delta Heesch

Vogel- en
kleindierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Eerste Heilige communie
Locatie: St. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
22 APRIL
Voorlichting stembandlozen
Locatie: Lokaal EHBO Nistelrode
Filmhuis de Pas:
Lo Sono L’amore
Locatie: de Pas Heesch

21 APRIL

23 APRIL

Publiekswandeling
Vogelwacht
Locatie: Natuurcentrum
Maashorst Nistelrode

Filmhuis de Pas:
Lo Sono L’amore
Locatie: de Pas Heesch

Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Twedehantse
Smartlappesjow
Locatie: de Pas Heesch

Optreden Koor Frappant
Locatie: De Stuik
Pagina 15

Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

C.V. De Hossende Wevers:
Afdruipbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode

Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode

Optreden Koor Frappant
Locatie: De Stuik Vostenbosch
Pagina 15

Expositie Koningin Beatrix
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
Nistelrode

20 APRIL

Foto Fietstocht
Locatie: Maashorst
Pagina 10

H.B.V. Open Senioren
Toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Pagina 22

Nacht van Heesch
Locatie: de Pas Heesch

Bernhezer solistenconcours
Locatie: Cultureel Centrum
Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Country Line dance avond
Locatie: Zaal ’t Kerkzicht
Loosbroek

Matineeconcert ‘Guirland’
Locatie: Wapenzaal Kasteel
Heeswijk-Dinther

Gezamenlijke open dag
Muzelinck, Eijnderic en Aurora
Locatie: repetitielokaal ’t Dorp
138 Heesch

Moiste Brabantse dialectlied
Locatie: Theater De Speeldoos
Vught
Pagina 15

Open Huis
Locatie: Sparrenweide Nistelrode
Pagina 18
Buurtverenigingen Heesch
ontmoeten elkaar
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 12
Nationale Sportweek
bij Gympoint
Locatie: Sporthal de Overbeek
26 APRIL
Themaworkshop
Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Mozaïek-in-Actiedag
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe Heeswijk-Dinther

Brabantzorg organiseert
Circus
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Dokter op dinsdag@
Bernhoven over darmkanker
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
24 APRIL
Thema-avond over ontslag
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 13
Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Ladies Night @DeSnor
Locatie: Café De Snor Nistelrode
Berne Anders activiteit
Locatie: Abdijkerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 2
25 APRIL
Oude tijden herleven in
Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Muzikaal K(r)oningsfeest
Locatie: de Pas Heesch
3e Wereldactie Hooghuis
Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
E-bike opstapdag in
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Pagina 20

Bijeenkomst gedecoreerden
Nistelrode
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
28 APRIL
Beachvolleybal toernooi
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Expositie Koningin Beatrix
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
Nistelrode
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kortingsdag
abonnement kopen
Locatie: Zwembad ’t Kuipke
Heesch
Dorpszeskamp
Locatie: Vorstenbosch
29 APRIL
Koningsfeest
Locatie: feesttent Vorstenbosch
30 APRIL
K(r)oningsdag

27 APRIL
Oranje bridgedrive
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Sponsordiner stichting
PEP-projecten
Locatie: Restaurant de Waard
Heesch
Debuut ‘the Melody
Rockers’
Locatie: Zaal ‘t Tunneke Heesch
Pagina 14
Kortingsdag
abonnement kopen
Locatie: Zwembad ’t Kuipke
Heesch
Circle Percussion
Locatie: De Pas Heesch

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

