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C ultuureducatieprijs 2013

naren
Voor Bernheze
naren
Door Bernheze

“Klasse optredens”, volgens wethouder Donkers, “de gemeente Bernheze hecht heel veel waarde aan
kunst en cultuur. Bezig zijn met muziek maar ook met theater. We kunnen het ondersteunen, maar als er geen jongelui zijn zoals hier, dan kunnen we niets.”

BERNHEZE -

Als afsluiting van het Bernhezer
Solistenconcours mocht Wethouder Ad Donkers de prijs uitreiken
aan de winnaars. Achteraf bleek,
dat de prijsuitreiking niet het enige was wat de wethouder op zijn
kerfstok had.
Sinds 2006 is er in Bernheze de
Cultuureducatieprijs. Ook de organisatie van het Bernhezer Solistenconcours stuurde hun evenement in om kans te maken op de
prijs. De commissie kunst en het
college waren het er over eens

dat de prijs t.w.v. € 2500,- dit jaar
gaat naar het Bernhezer Solistenconcours. Dus alle 4 de fanfares
en de harmonie werden van harte
gefeliciteerd door de wethouder
tijdens het eerste Bernhezer Solistenconcours in Heeswijk-Dinther.
Wethouder Donkers: “Ik reik hem
uit aan voorzitter Lambert van de
Ven van Harmonie St. Servaes”.
De voorzitter echter, riep op zijn
beurt zijn vier collega-verenigingen erbij om de prachtige cheque
in ontvangst te nemen.

Column Ad
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Koninginnendag
Wethouder Ad Donkers reikt de Cultuureducatieprijs uit
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Vuurwerk van Maartje zorgde voor kippenvel
Heeswijk levert eerste kampioen Bernhezer Solistenconcours
- Koninklijke Fanfare Sint Willibrord is trots op haar leerling, die zich het eerste
Bernhezer Solistenconcours toe-eigent. Een zondagmorgen vol ‘klasse’ muziek en kippenvel. Dit had de organisatie voor ogen toen zij dit nieuwe initiatief ontplooide. Maartje van Zutphen maakte hier gebruik van en ging er met de eerste prijs vandoor.

BERNHEZE

HAFA-VERENIGINGEN BERNHEZE
Presentator Lambert van de Ven, voorzitter
van Harmonie St Servaes, was met zijn vereniging gastheer voor het eerste Bernhezer
Solistenconcours. Op onderhoudende wijze
stelde hij de deelnemers gerust. Leerlingen
met gespannen gezichten zaten door de
zaal verspreid met ouders, familie of
muziekvrienden; Raoul van de Ven,

de jury de uitslag bepaalde. Het deelnemersveld was
heel divers op deze prachtige muzikale zondagmorgen. Iedere deelnemer kreeg een prachtig aandenken
aan dit eerste Bernhezer Solistenconcours.
Alle deelnemers die onder de 80 punten scoorden,
werden op volgorde van deelname naar voor geroepen. Toen deze deelnemers uit handen van wethouder
Donkers hun certificaat ontvangen hadden, was het
tijd voor de nummers een, twee en drie.

‘Zij liet alle bezoekers hun omgeving vergeten...’
Lobke van der Zanden, Sam Ramadanovic, Bente Versteden, Roel
Monteiro, Tjeu Dormans, Goof
Windmuller, Thomas van der Ven,
Stijn van Leuken, Niek Bongers,
Bart Pouwels, Stephan van Driel
en Maartje van Zutphen. Een voor
een lieten ze op hun eigen wijze
het ingestudeerde muziekstuk, al
dan niet met begeleiding, horen.
Een optreden van het Opstaporkest o.l.v.
jeugddirigent van St. Servaes, Arian
Deckers zorgde voor een intermezzo, terwijl

3X3 EN 2X2
Niek Bongers (bugel), Stijn van Leuken (bugel) en
Thomas van der Ven (kleine trom) stonden met 82.5
punten op een 3e plaats. Bart Pouwels (kleine trom)
en Stephan van Driel (xylofoon) deelden met 83.5
punten de 2e plaats. De nummer een was volgens de
jury, zonder twijfel, de onverschrokken Maartje van
Zutphen. Maartje speelt bij Koninklijke Fanfare Sint
Willibrord uit Heeswijk. Zij liet alle bezoekers deze
morgen hun omgeving vergeten, door haar treffende
performance van ‘Commission’ van Vincent Cox.
In de laatste seconde begaf haar drumstok het, maar
ze maakte haar muziekstuk af en liet zich niet van haar
stuk brengen. Een ware kampioen!

Dertien leden van de vier fanfares en de harmonie binnen de gemeente streden om de titel Beste Bernhezer solist, meer foto’s: www.mooihdl.nl

Bootcamp balletstichting
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EERDER KOPIJ AANLEVEREN
In verband met de Kroningsdag
dinsag 30 april is de aanlevertijd
van de kopij vervroegd. Berichten, aankondigingen, nieuwtjes
voor de uitgave van woensdag 1
mei dienen uiterlijk zondagavond
28 april om 20.00 uur binnen te
zijn (eerder mag natuurlijk altijd).

FOLDER DEZE WEEK
PAPERPOINT

Loosbroek en Heeswijk-Dinther

2

Eten, drinken & uitgaan
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BEREIDING

1 rode paprika
2 gele paprika’s
1 rode peper
2 tenen knoflook
2 tomaten, in stukken
1 ui, in kwarten
1/2 komkommer, geschild
nder korst
1 1/2 sneetje witbrood, zo
4 el rode wijnazijn
100 ml olijfolie
alen
100 gram Hollandse garn
selie
ter
20 gram fijngesneden pe

Snij de paprika’s en de rode peper grof na het verwijderen van de steel
en de zaadlijsten.
Maal met de knoflook, tomaat, ui en komkommer fijn in de blender of
met de staafmixer. Week het brood 10 sec. in 100 ml water en knijp uit.
Doe het brood met de azijn en olie bij de groenten in de blender en maal
nog 30 sec. Nu is de soep zover klaar, mocht deze te dik zijn kun je wat
water toevoegen
Breng de soep op smaak met zout en peper en zet deze minimaal 1 uur
afgedekt weg in de koelkast.
Verdeel de soep over 6 kommen.
Verdeel de garnalen en peterselie erover.

Eet Smakelijk

Advertorial

BAKKERIJ

COLUMN

Waar kan het met de laatste
Koninginnedag in het vooruitzicht
anders over gaan dan over deze
dag! Een memorabele dag, want
op de eerste plaats krijgen we
sinds hele lange tijd weer een
koning en ten tweede maken we
een troonswisseling ook maar
weinig mee. En viert de bakker
ook deze mooie dag? Ja natuurlijk!
Sterker nog….op het moment van
schrijven weten wij, De Bakkers Lamers, dat we een van de drie
genomineerden zijn in een landelijke wedstrijd ‘Vier de kroning,
bak iets voor de koning’, uitgeschreven door de landelijke
bakkersbranche en omroep MAX. Dinsdag 23 april mochten we

‘STEM NU OP DE KROONJUWEELTJES’
het kenbaar maken… De uiteindelijke winnaar mag volgende
week zijn product aanbieden op Paleis Soestdijk. Dus u snapt dat
het spannend is… en op het moment dat u dit leest heeft u nog
kans op ons te stemmen. Wel doen… en misschien komt het
gekozen Kroningsproduct wel uit Heesch!
Tot die tijd zijn we natuurlijk ook gewoon in oranje sferen.
Allerlei oranje lekkernijen zijn te vinden in onze winkels. Natuurlijk
tompoezen, de Kroningsslof, oranjevlaai en onze nationale
inzending: Kroonjuweeltjes!
Zo hebben we dit kleine prachtige gebakje genoemd.
Op deze feestelijke dag, 30 april, gaan ook wij genieten van deze
memorabele dag en hopelijk naar Paleis Soestdijk. Onze winkels
zijn deze dag gesloten… en tot die tijd: duimen en hopen op veel
stemmen van u!
Fijne Koninginnedag!
Bart Lamers
www.mooiheesch.nl / www.bakkerij-lamers.nl
facebook.com/debakkerslamers

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Voettocht naar
Sint-Jan Den Bosch

voor de horeca

HEESCH/VINKEL - Op zaterdag
4 mei wordt om 7.30 uur bij de
Petrus Emmauskerk in Heesch
gestart voor een voettocht naar
de Sint-Jan in Den Bosch.
De eerste pauze is in het parochiecentrum in Vinkel. Dit is
tevens de vertrekplaats vanaf
Vinkel of degene die een kortere afstand willen lopen. Vanaf
deze plek start de tocht om 9.15
uur. Als alles volgens planning
verloopt, zal aan het einde van
de ochtend het einddoel bereikt
zijn: de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch. Meer informatie: Maria Hanegraaf: 0412-450811 of
mwlhanegraaf@kpnmail.nl
Annemie Bergsma: 0412-451215
of bergsma@petrusemmausparochie.nl. Opgave is niet nodig,
maar op tijd aanwezig zijn wel!
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COLUMN
D’N BLIEKER

Boerderij in beeld

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

PLASSEN
Ik zou het heel erg vinden als ik een puberend meisje was met een
zwakke blaas. Ik zou het nog erger vinden als ik een puberend meisje
was met een beste vriendin met een zwakke blaas. Ben je net lekker
aan het oogcontacten met die stoere jongen aan de andere kant van de
bar, moet dat mens WEER naar de wc.
Als ik iets nooit begrepen heb, is dat meisjes in de kroeg of
discotheek altijd gezamenlijk naar het toilet moeten gaan. Hele
vriendinnengroepen gingen samen naar het toilet alsof het een hele
enge expeditie was. Ik heb in mijn tijd als horecamedewerker vaak
damestoiletten van binnen gezien, maar heel eng vond ik het nooit.
Ik vond het wel altijd ronduit smerig wat vrouwen achterlieten op het
toilet, maar ik durfde er best in mijn eentje naar binnen. Ik heb me
vaak afgevraagd waarom je dan, als meisje ook nog, niet alleen durft te
plassen in een damestoilet, maar ik heb het antwoord nooit gevonden.
Boer Edwin Ebbers zorgde voor de vele antwoorden

Tekst en fotografie Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - Basisschool ’t Palet benaderde ZLTO Bernheze met de vraag of de groepen 4 boerderijen konden bezoeken en daar foto en filmmateriaal van mochten maken. “Binnen de PR-groep hadden
we al het idee om kinderen uit te nodigen om foto’s en video’s te maken en zo de agrarische sector meer te
visualiseren. Met ‘Boerderij in beeld’ kijken ze met de camera naar het bedrijf en die beelden gaan ze aan
elkaar presenteren. Het was een mooie bijkomstigheid dat ’t Palet nu al met de vraag bij ons kwam,”aldus
Mariejet Ebbers van de PR-groep.
In de PR-groep bruist het van de
ideeën om de agrarische sector op
een toegankelijke en speelse manier onder de aandacht te brengen. “Bewustwording van onze
sector hoort bij de opvoeding. Het
is immers de bron van alle voeding.
‘Boerderij in beeld’ is heel visueel.
Het is geschikt voor kinderen vanaf
groep 4 t/m 8.
Op 19 april hebben drie groepen
4 van ’t Pallet drie verschillende
boerderijen bezocht: ons geitenbedrijf Ebbers, melkveehouderij van
Beekveld en het varkensbedrijf van
der Zanden. Kinderen hadden in
de klas vragen bedacht. Leerkrachten hebben gefilmd en gefotografeerd en het beeldmateriaal wordt
per klas in 1 presentatie verwerkt.
Elke groep 4 gaat vervolgens de

presentatie laten zien in de andere
groepen 4. Bij ons kregen de kinderen een bijzonder cadeautje: er
werd een lammetje geboren en
daar mochten ze bij zijn. “Doet dat
niet pijn?” Mijn man Edwin legde
uit dat het even pijn doet, maar zodra de moeder het kleintje schoonlikt is ze de bevalling vergeten,”
aldus Mariejet. ZLTO Bernheze wil
‘Boerderij in Beeld’ wel uitrollen in
de gemeente. Dus scholen heb je
interesse? Meld je dan aan: zlto.
bernheze@hetnet.nl.
Waarom hebben ze die gele kaartjes in hun oren?
“Alle dieren hebben zo’n kaartje
met een nummer. Dat is hun paspoort.” Als er een koe dood gaat.
Heb je dan ook verdriet? “Ja na-

tuurlijk!” Maar je hebt er toch nog
heel veel over? “Alle koeien horen
bij ons, dus als er eentje doodgaat
vind ik dat erg.” Hebben koeien
allemaal dezelfde vlekken? “Elke
koe heeft een ander gevlekt jasje
als je goed kijkt. Daaraan herken
ik ze ook.” Slapen koeien? “Ja. Ze
slapen overdag en ’s nachts in totaal zo’n 20 minuutjes.” Maken ze
wel eens ruzie? “Ja, om te kijken
wie de baas is.”
Hoeveel melk geven koeien? “Gemiddeld zo’n 25 pakken melk per
dag.” Theo beantwoordde al hun
vragen en na een leuke middag
gingen de kinderen stukken wijzer
naar huis.
Meer foto’s van kunt u bekijken
op www.mooihdl.nl

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd BS Emmaus
HEESCH - Rob en Meike van Van Herpen Bouwbedrijf waren naar BS Emmaus gekomen om de prijzen voor
de ballonnenwedstrijd uit te reiken. Op plaats 3, 4 en 5 stonden Fleur Schrijvers, Guusje van Boekel en Gijs
van de Berg uit groep 4a. Hun ballon had 85 km gevlogen. Op nr. 2 stond Jelte Verstegen uit groep 3a met
345 km. En 1e werd Wout van den Hurk uit groep 3b. Zijn ballon landde 750 km van Heesch vandaan.

Prijswinnaars ballonnenwedstrijd met schoolleiding en vertegenwoordigers van
Van Herpen Bouwbedrijf.
Foto’s: Marcel van der Steen

De school heeft de afgelopen
maanden gewerkt aan projecten
over de bouwwerkzaamheden.
Niet alleen de website van de
school vertelt het bouwverhaal. De

kinderen uit groep 6 hadden een
PPP gemaakt met toelichting en afbeeldingen van: noodunits (meten
en neerzetten), verhuizen, sloop,
bouwput, fundering, peil metse-

len, afvoer, leidingen, vloerplaten,
vloer storten, verdieping en isolatie. Alle activiteiten passeerden de
revue in de presentatie en de gedichten die tussen de presentatie in
geweven werden. Groep 5 was aan
het werk gegaan met de beroepen
die je zoal vindt in de bouwwereld
en de onderbouwleerlingen werkten op hun manier met de bouw
van de nieuwe school.
De een was vol vuur en enthousiasme bezig geweest en de ander
met de nodige reserves. Het grote voordeel van dit project is wel
dat de technische beroepen al op
jonge leeftijd de revue hebben gepasseerd: metselaar, timmerman,
schilder, elektricien, loodgieter, ze
weten nu allemaal wat deze beroepen inhouden. Dus wie weet,
geeft deze nieuwbouw de aanzet
voor een groeiende aanwas in de
technische opleidingen over een
paar jaar.

Jongens gaan gewoon alleen. Lekker mikken op een vliegje en
ondertussen slap ouwehoeren tegen een buurman die naast je liters
aan het lozen is. De gesprekken hebben niet een heel hoog niveau,
maar je moet je dan ook kunnen concentreren op dat verdomd kleine
vliegje.
Ik heb zelf nooit de neiging gehad om te gaan discussiëren met een
plassende onbekende buurman. Te verlegen, te nietszeggend en vooral
nutteloos. De gesprekken op het mannentoilet zou ik dan wel een keer
graag integraal terug willen luisteren. Ik denk dat het hilarisch is om
de volgende ochtend de filosofische wijsheden van plassende dronken
mannen te beluisteren, onder het genot van een hele sterke kop koffie.
Zo stond ik ‘n keer naast een stomdronken plassende man die
zich maar net staande kon houden door met zijn hoofd tegen de
tegeltjeswand te leunen. Ik keek bezorgd opzij of het wel goed met
hem ging toen er een knalharde wind uit zijn achterste kwam. Hij keek
me glazig aan en sprak toen de wijze woorden: ‘Als het water zakt,
kraakt het ijs.’

Schoonheid in Kleur
Expositie Loosbroekse amateurschilders
LOOSBROEK – In het weekend van 27 en 28 april exposeren o.a.
3 enthousiaste Loosbroekse amateurschilders voor de 3e keer hun olieverfschilderijen. Mevrouw M. Menzel schildert al 12 jaar met olieverf
en haar passie ligt bij bloemen en landschappen. Mevrouw A. van den
Boom kan heel mooi mensen en gezichten schilderen en Mevrouw
C. van Driel is gespecialiseerd in stillevens.
Ongeveer 65 schilderijen zullen
in Gemeenschapshuis de Wis geëxposeerd worden. Mocht u nog
een leeg plekje aan uw muur hebben, wie weet hangt er wel een
schilderij bij in uw smaak.
Tijdens de expositie zijn er ook zelfgemaakte wenskaarten te koop.
De opbrengst daarvan gaat naar
Stichting PEP Bernheze Roemenië.
Locatie: Gemeenschaphuis de Wis
Datum: zaterdag 27 en zondag
28 april. Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Entree: gratis.
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ZORG EN HULP

M

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

LICHAAMS

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief )
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Dimphy: ‘Je zit gewoon
vol energie’
Na 4 weken kun je eigenlijk wel zeggen dat het bezig
zijn met m’n nieuwe ‘Lifestyle’ meer oplevert dan ik had
gedacht.
Het gevoel van goh.. waarom heb ik voorheen nooit
wat aan sport gedaan?
Want, ook al is het nog
maar kort geleden, het verschil met hoe fit ik me nu
voel is wel erg groot. Jezelf
fit en blij voelen. Je zit vol
energie.. gewoon een lekker gevoel.
De vele uurtjes sporten vergen een strakke planning,
omdat een eigen zaak en een drukke hobby als scouting, en een
gezin…wel heel veel van je tijd opslurpen. Stilzitten komt niet voor
in mijn agenda. Maar het fijnste van dit alles zijn de leuke reacties
die mensen geven in de winkel of gewoon op straat, als ik met de
hond wandel.
Ze vragen wat ik allemaal aan het doen ben. Deze reacties zijn zo
positief … meedenkend… stimulerend .. gewoon super leuk.
O ja, en het leukste van dit alles is, waar ik het toch ook voor doe,
gewichtverlies!
We zijn nog lang niet aan het einde, dus ik ga zeker gemotiveerd en
energiek door met deze ‘LIFESTYLE’.

Advertorial

Richting de zome
HEESCH - Met de troonopvolging voor de deur wil ik graag een voorstel
doen voor een oranjemenu voor deze feestelijke dag.
Heldere tomaten- abrikozensoep met munt
Hartige worteltaart - Mango smoothie
De recepten voor dit feestelijke
menu zijn terug te vinden op de
website. Na dit oranjegevoel is de
lente echt een feit en is de zomer
in aantocht. Dat betekent een periode van (hopelijk) lekker weer,
luchtige kleding, barbecueën, terrasjes pikken, wandelen, meer de
fiets pakken.
Ook is dat altijd een moment dat
we extra stilstaan bij ons gewicht.
De kilo’s die we teveel hebben willen we er dan eigenlijk wel af hebben. Helaas gaat dat niet zo snel
als we zouden willen; ze komen
er namelijk ook niet ineens bij.
Meestal gaat gewichtstoename
geleidelijk en moet je er ook de tijd
voor nemen om de overtollige kilo’s goed en blijvend kwijt te raken.
Om een te hoog gewicht goed aan
te pakken zijn een aantal dingen
belangrijk. Het is van belang om je
voedingspatroon eens goed onder
de loep te nemen. Er zijn een aantal voedingsmiddelen die je nodig
hebt en in de juiste hoeveelheden,
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Health, Beauty, Care

Woensdag 24 april 2013

Marloes: ‘Ik weet het sporten steeds
weer in mijn agenda in te plannen’
Ik ben alweer een maand bezig met mijn hernieuwde ‘lifestyle’ en ik ben op de goede
weg, al zeg ik het zelf. Ik voel me goed!
Ik sport met plezier bij Wellness Test en Training Heesch en ben
bewuster bezig met voeding. Dat blijft de basis voor een goede
levensstijl, volgens mij. Als je gezond en bewust met jezelf bezig
bent, heb je meer energie en voel je je ook goed.
Ik heb een trainingsschema voor 8 weken met twee sessies, die
ik dus om en om train.
Ik begin altijd met een warming-up, fietsen of roeien. Daarna
krachtoefeningen met gewichtjes en buikspieroefeningen. En
tussendoor sta ik 10-12 minuten op de crosstrainer of stevig door
te stappen op de loopband. Als laatste fiets of roei ik weer rustig
uit. Heerlijk! Het lijkt of het schema steeds korter wordt, maar
dat zal wel komen omdat het sporten steeds vertrouwder wordt.
Het is prettig dat er begeleiding rondloopt, die je regelmatig tips
geeft. Ik weet het sporten steeds weer in mijn agenda in te plannen, want zelfs op de zondagochtend kan ik terecht. Maar dat zie ik echt als laatste redmiddel om aan drie
keer per week te komen. Liever ga ik er op zondagochtend lekker op uit, naar de bossen, met mijn gezin.
Wandelen, een balletje trappen of gewoon genieten van de wereld om me heen…..

er...
om alle voedingsstoffen binnen te
krijgen. Sommige voedingsmiddelen bevatten alleen maar ‘lege’
calorieën en leveren geen bijdrage
aan een goed voedingspatroon.
Hierin een goede balans vinden
is belangrijk!
Verder is beweging natuurlijk
van belang. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je je fitter
en energieker voelt.
Het lifestyle project is een goede manier om dit weer onder
de aandacht te brengen.
Er zijn ook andere gezondheidsproblemen waarbij de diëtist een

rol kan spelen. Hierbij moet je denken aan advisering bij b.v. diabetes
mellitus, darmproblemen, nierziekten, hoge bloeddruk, verhoogd
cholesterolgehalte, ondergewicht,
voeding bij de ziekte van Parkinson of voeding bij COPD (longaandoeningen).
Belangrijk hierbij is, dat het advies
is afgestemd op de persoonlijke situatie, zodat het advies praktisch
in te passen is en dus goed te volgen. Ik vind het een uitdaging om
mensen te begeleiden naar een
verbeterde leefstijl en/of verbetering van hun gezondheidssituatie
waardoor ze zich prettiger voelen.

FEATHERHEADS
vanaf € 5,-

Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455

Voor meer informatie
kun je contact opnemen:
Caroline van de Wetering,
0412-850422
www.carolinevandewetering
dieetadvies.nl
info@carolinevandewetering
dieetadvies.nl

‘Laat voeding uw medicijn zijn’
Tegenkracht, Stichting Kanker en Sport, biedt kankerpatiënten de nodige
sportfaciliteiten en begeleiding, om zo sterk mogelijk de behandeling van
operatie, chemo en bestraling in te gaan en deze behandeling te kunnen
doorstaan.
SPORTEN HEEFT EEN POSITIEVE UITWERKING OP KANKERPATIËNTEN
Het ‘Sportplan op Maat’ van Tegenkracht is een intensief sport begeleidingprogramma voor kankerpatiënten
die willen (blijven) sporten. De deelnemer stelt, samen met de sportarts, een concreet sportplan op met korte
en lange termijn sport doelstellingen. Tegenkracht gaat uit van de (sport)wens van de deelnemer en houdt
rekening met het sportadvies van de sportarts.
Deelnemers aan het Sportplan zijn voor de operatie of tijdens en na de chemo en/of bestralingskuur beter
bestand tegen de negatieve gevolgen van de behandeling.
TEGENKRACHT ZORGT VOOR EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Tegenkracht zoekt samen met de deelnemer een geschikte sportlocatie. Daarnaast kunnen kosten, die voor de
sportbeoefening niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, gedeclareerd worden bij Tegenkracht.
Daarom zijn donaties altijd welkom. Of draag een steentje bij door mee te doen aan één van de vele acties
die worden georganiseerd. Lees meer op www.tegenkracht.nl.
WELLNESS TEST & TRAINING STEUNT TEGENKRACHT
Kankerpatiënten krijgen hier de juiste begeleiding bij hun Sportplan op
Maat. Daarnaast promoot Wellness Test & Training de stichting Tegenkracht
en organiseren we af en toe een actie om geld in te zamelen.
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Vier generaties vrouwen

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.

Familie Verwegen

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.

Laatste kaartwedstrijden in de Wevershof
NISTELRODE - Onlangs werden de laatste kaartwedstrijden gespeeld in het kader van het winterprogramma
van de ontspanningsvereniging The Winning Mood. Dit waren ook de laatste wedstrijden die gehouden
werden in het ouderenpaviljoen De Wevershof. The Winning Mood is voornemens gebruik te gaan maken
van het nieuwe CC Nesterlé. Hierin komt een grote biljartzaal met 3 biljarts en een zaal die beschikbaar is en
ruimte biedt voor kaartwedstrijden voor groepen van 30 tot 40 personen.

Het bestuur van The Winning
Mood heeft aan de gebruikersraad het verzoek voorgelegd om
op de dinsdag- en vrijdagmiddag
gebruik te mogen maken van de
grote biljartzaal en gedurende de
periode oktober tot en met maart
van elk jaar van een kleinere zaal
voor de kaartwedstrijden op don-

derdagavond. De Gebruikersraad
heeft een en ander in overweging
en zal hierover op zo kort mogelijk
termijn een besluit nemen omdat
verwacht wordt dat ook Rigom (
Oss ) zich tot de Gebruikersraad
zal wenden om ruimten in gebruik
te nemen. Zoals bekend hecht de
Winning Mood aan met name de
vrijdagmiddag omdat vanaf 1978
de vrijdagmiddag de vaste dag was
in het Dorpshuis. De ruimte in het
Dorpshuis is inmiddels door de Gemeente Bernheze in gebruik gegeven aan de Stichting Dewan Maluku. Dit wordt door The Winning
Mood zeer betreurd en bestuur en

leden hebben nu hun hoop gevestigd op de Gebruikersraad van het
dorphuis om aan het ingediende
verzoek tegemoet te komen .

V.l.n.r.: Judith Verwegen, Jans Vogels–van de Graaf, Joes van der Velden en
Rieky Verwegen-Vogels

VORSTENBOSCH – Judith Verwegen en Paul van der Velden zijn de
trotse ouders geworden van dochter Joes. Joes is geboren op zaterdag
6 april in het ziekenhuis van Bernhoven.
Bij de familie van Judith is met de geboorte van dochter Joes weer een
4e generatie tot stand gekomen. Overgroot-oma Jans Vogels – van de
Graaf (94 jaar) vertelt dat dit de 3e keer is dat er 4 generaties in de familie zijn.

Uitslagen kaartwedstrijden
Bij het jokeren waren de ereplaatsen voor Thea van de Wijst en
Hans Geurts. Bij het rikken waren
de prijzen voor Jan van Nuland,
Piet Jacobs en Miet van Kesteren.
Binnenkort zal het bestuur het
zomerprogramma
presenteren.
Nieuwe leden voor The Winning
Mood kunnen zich aanmelden bij
het secretariaat; Theo Verstraten
Tel. 0412 – 611 137.

KBO VORSTENBOSCH

KBO Bernheze
Zwemmen in
‘t Kuipke
HEESCH – Zaterdag 27 april gaat
zwembad ‘t Kuipke weer open.
Het initiatief om voor senioren
dagelijks, onder begeleiding, zwemactiviteiten in ’t Kuipke te ontplooien kan geen doorgang vinden. De oproep voor vrijwilligers
heeft niets opgeleverd.
Bewegen en zwemmen zijn activiteiten die voor senioren bijdragen
aan gezondheid en vitaliteit. We
hebben daarom contact gezocht
met de voorzitter van ’t Kuipke
om te kijken hoe we onze senioren kunnen stimuleren gebruik te
maken van deze gezonde ontspanning.
Dagelijks van maandag t/m vrijdag
zwemt ’s morgens van 7.30 tot
8.30 uur een gezellige groep senioren. Daarbij kan iedereen zich aansluiten. Daarnaast is ’t Kuipke elke
dag - bij voldoende belangstelling
van onze leden – geopend van
9.00 – 10.00 uur. Ook niet KBOleden kunnen zich aansluiten. Wilt
u werken aan uw gezondheid?
Maak dan van dit aanbod gebruik.
Het is meteen ook een sociaal gebeuren met veel gezelligheid.
Alvorens te starten wil het bestuur
van ’t Kuipke weten of er voldoende belangstelling is.
Denkt u van deze gelegenheid,

van 9.00-10.00 uur ter zwemmen,
gebruik te gaan maken, meldt u
zich dan vóór 27 april bij Martien
van Iersel, waarnemend voorzitter,
tel. 0412 455068 of voorzitter@
kboheesch.nl.
Een
seizoenszwemabonnement
hiervoor (4½ maand) kost € 70,-.
U kunt daarmee van maandag
t/m vrijdag (elke dag) van 9.00 tot
10.00 uur zwemmen in een verwarmd buitenbad.

Vakantie naar
Valkenburg
BERNHEZE – KBO Heesch organiseert voor alle KBO-leden in
Bernheze een volledig verzorgde
vakantieweek naar Valkenburg
van zaterdag 14 t/m vrijdag 20
september. We verblijven op basis van volpension in familiehotel
Grand Hotel Monopole, Valkenburg. Het hotel ligt op 5 minuten
lopen van het centrum van Valkenburg.
De kamers zijn bereikbaar via 2
liften en voorzien van douche,
toilet, safe, TV, telefoon, radio en
draadloos internet. Ontbijt en de
lunch zijn in buffetvorm. Het diner
is afwisselend een 3- of 4-gangenmenu. ’s Ochtends wordt koffie of
thee geserveerd, met op zondag
een puntje Limburgse vlaai. Na het
diner is er koffie of thee.

Zonder vrijwilligers is een vereniging niets
In het programma zijn drie halvedagtochten opgenomen en drie
gezellige avonden met een diavoorstelling, bingo en optreden
van een mannenkoor.
De reis is niet geschikt voor personen die aan een rolstoel gebonden
zijn. Het hotel is wel geschikt voor
gasten die gebruik maken van een
rollator. KBO-Heesch zorgt voor
begeleiding. Hulp van thuiszorg in
het hotel is mogelijk.
Op maandag 6 mei vindt om 10.00
uur een presentatie plaats in de
Pas, zaal Den Herd. Daarbij wordt
u meer verteld over deze vakantie. De presentatie wordt verzorgd
door VVV-Zuid-Limburg.
Aanmelding voor deze vakantie is
mogelijk tot en met 18 mei 2013.
Tot ziens in de Pas op 6 mei aanstaande.

worden met koffie en gebak.
De circa 55 vrijwilligers en hun
partners zullen dan kunnen genieten van een optreden van troubadour Tonny Wijnands. Hij zal met
zang en schetsjes de avond op humoristische wijze opvrolijken.
Natuurlijk wordt er ook een drankje geschonken en een hapje gepresenteerd.

Seniorenreizen La
Vrijwilligersavond Colline: ‘gezellig
KBO Vorstenbosch met de bus naar
VORSTENBOSCH - Zonder vrij- Frankrijk’
willigers is een vereniging niets.
Daarom organiseert de KBO in
Vorstenbosch voor hen een gezellige avond.

Hiermee wil het bestuur aan alle
vrijwilligers haar blijk van waardering tonen voor het werk dat zij
gezamenlijk doen.
Op vrijdag 3 mei zullen de genodigden om 19.30 uur ontvangen

7-daagse touringcarreis
naar de Drôme

Vertrekdata: 23 juni, 21 juli en
4 augustus
Sinds 2007 organiseren wij, in samenspraak met KBO’s uit uw regio: Berlicum/Middelrode,
Heesch, Nistelrode en Vorsten-

bosch, 3- tot 4-maal per jaar een
volledig verzorgde busreis naar
Drôme, Ardèche en Provence.
Kleinschalig, tot 25 deelnemers,
mensen uit de streek, luxe touringcar, vaste chauffeur + gastvrouw/heer, betaalbaar en met fantastische excursies. Elke dag een ander
stukje Frankrijk!
U toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel, temidden
van wijngaarden, olijfaanplant,
bijzondere natuur en adembenemende vergezichten. Langs kloosters, kerken en kastelen. U bezoekt
Avignon, Pausenpaleis, Théatre
Antique in Orange, Pont du Gard,
het Saint-Rémy van Van Gogh,
Montélimar van de Nougat, Grignan van de Zonnekoning, oude
stadjes, terrasjes, Provençaalse
markten en proeverijen. Even thuis
in het land van stokbrood, kaas en
wijn.
Zelf afkomstig uit Vorstenbosch,
behoren deze reizen voor ons
tot de gezelligste van het jaar en
wordt er nergens meer gelachen
dan bij ons aan tafel.
€ 465,- p.p. Reis en verblijf op basis van volpension, excl. entreegelden (ca. € 20,-), ondersteund
door KBO Heesch, Nistelrode en
Vorstenbosch.
Voor de augustusreis zijn nog
plaatsen beschikbaar.
Hans en Marie-José Egelmeer.
T: 0033-475-904528
johannes.egelmeer@orange.fr

7

Woensdag 24 april 2013

Kasteel Ter Weer was eens...
De naam leeft voort

NISTELRODE - Vrijdag 26 april
organiseert Jack Martens
Tweewielers een
E-Bike opstapdag
bij ‘Partycentrum
’t Maxend’,
Maxend 22a
te Nistelrode.

Ter Weer op dit moment

Tekst: Martha Daams / foto: Ad Ploegmakers

HEESWIJK-DINTHER – In de Heilaren lag kasteel Ter Weer met een burcht en een voorburcht. De glorie van
het 13e-, of 14e-eeuwse kasteel (daar zijn de geleerden niet uit) heeft geduurd tot 1780. Toen werd het
afgebroken. De plek is nog terug te vinden op een landkaart van rond 1700 die in het BHIC wordt bewaard.
Ter Weer is aangegeven als een gebouwencomplex, omringd door een gracht, en ligt ten noorden van de
middeleeuwse kerk van Dinther.
Verondersteld wordt dat het
braakliggende terrein van het verzorgingstehuis Ter Weer onderdeel
is geweest van de gronden die aan
het landgoed toebehoorden. Het
gebouw van bejaardentehuis Ter
Weer lag dus mogelijk binnen de
grenzen van het landgoed, maar
had er verder niet veel mee te maken. Ook kasteel Avesteyn stond
niet op dezelfde plek als waar zich
nu op de sportvelden van Avesteyn heroïsche taferelen afspelen
en de protestanten ‘kerkten’ toen
op de plaats waar nu de katholieke
kerk staat. Verhuizingen waren en
zijn in Dinther blijkbaar iets heel
normaals.
Begin jaren ’70 werd op de gemeentegrens van Heeswijk en
Dinther het bejaardenhuis Ter
Weer gebouwd. Veel mensen heb-

E-BIKE opstapdag

Advertorial

ben er gewoond, maar niet lang.
Slechts 35 jaar heeft het als onderkomen mogen dienen en in
2008 verhuisden haar bewoners
naar Verzorgingstehuis Cunera/De
Bongerd in Heeswijk.

EEN WAARDIGE
VOORTZETTING VAN
DE GESCHIEDENIS

bewoners kregen een plaats in het
gebouw en op 20 en 21 december
2008 werden de deuren voor het
laatst wijd opengezet om mensen te ontvangen: voor even. Er
werden voor het laatst klanken
en lichten tevoorschijn getoverd.
Ditmaal in een klank- en lichtspel
op diverse balkons. Het was een
waardig afscheid van Ter Weer
voordat de slopershamer in januari
2009 kwam.

De Bernhezer Kunstkring vond het
een bitter einde en besloot op een
bijzondere manier afscheid te nemen van het pand. Tientallen kunstenaars lieten zich inspireren door
het bejaardentehuis, de functie die
het bekleed had, de bewoners en
de geschiedenis. Vele kunstwerken en herinneringen aan voorbije

Zo bleef van Ter Weer voor de
tweede keer slechts een braakliggend terrein over. Inmiddels ligt
het al vier jaar te wachten op de
volgende fase. Hopelijk breekt die
spoedig aan. “Maar hoe het ook
zij, de bevolking van Dinther is er
veel aan gelegen om aan deze plek
een waardige invulling te geven”,
aldus Henk Buijks van het BHIC.

Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen gratis gebruik maken van de
mogelijkheid om 5 bekende merken
E-Bikes ofwel electrische fietsen uit
te proberen om zo een goede indruk
te krijgen welke fiets het best bij
hem of haar past. De merken Trek,
Sparta, Gazelle, Batavus en Merida
zullen aanwezig zijn met diverse
soorten demofietsen zodat u de
nodige informatie kunt verzamelen
over achterwiel- voorwiel-, of middenmotor, verbruik, ondersteuning,
actieradius, bediening, afneembare
of vaste accu, gesloten of open ketting, framematen, kleuren, diverse
instappen en natuurlijk de prijzen.
Jack Martens Tweewielers heeft een
aantrekkelijk voorstel voor u klaarliggen dus kom langs en vergelijk
de mogelijkheden om te zien welke
fiets u het meest aanspreekt.

E-scooters
De nieuwste ontwikkeling op het
gebied van elektrische vervoermiddelen is de elektrische scooter.
In navolging van China en Italië,
heeft nu ook Nederland haar hart
verloren aan de milieuvriendelijke
uitvoering! Ze zijn zowel in de uitvoeringen van 25 km als in 45 km
leverbaar, zodat u zelf kunt kiezen
of u met of zonder helm wilt rijden.
Beide uitvoeringen zijn milieuvriendelijk, geruisloos, zeer comfortabel
en voordelig in gebruik. Rijden met
een elektroscooter is bovendien zeer
goedkoop. Zo zijn de verbruikskosten van onze scooters slechts € 0,50
per 100 km, tegenover € 9,00 bij
een benzinescooter. Tijdens de demodag kunt u ook met een elektrische scooter proefrijden.
Dus kom langs bij ‘Partycentrum
’t Maxend’, waar u op het Klein
Kantje rustig kunt proefrijden.
De koffie staat klaar.
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Meubel & Ambacht

Advertorial

Unieke en prachtige eindproducten
HEESCH – Wat zijn ogen zien, maken zijn handen, is voor Frans van
der Heijden perfect van toepassing. Maar hij maakt meer dan datgene wat zijn ogen zien. U hebt iets gezien, of bedacht voor uw interieur en hij zorgt dat u een prachtig houten of MDF meubel krijgt;
perfect passend en gemaakt met hart en creativiteit. Zijn klanten
vindt u bij particulieren, bedrijven, winkels en intieme restaurants.
Voor exclusieve beurzen maakt hij ook passende interieurs voor de
stand.
Na zijn opleiding tot meubelmaker voerde zijn pad eerst naar
België. Daar perfectioneerde hij
zijn vakmanschap met het maken van meubels, interieurs en
keukens uit oude bouwmaterialen zoals balken, deuren en
vloerdelen.
Zo kregen deze mooie en doorleefde materialen een nieuw en
uniek leven, en kreeg Frans kennis en kunde van materialen en
hun toepassingen. De jaren dat
Frans in België werkte waren
goed besteed. Ook de restauratie van antieke meubelen kon hij
aan zijn specialisme toevoegen.
Voor en nadelen
Natuurlijk is hout een prachtig
product om mee te werken en in

vrijblijvende offerte overgaat
komt Frans bij u sfeer proeven
en overleggen wat uw ideeën
zijn. Ook wil hij graag weten
hoe het ‘meubelstuk’ gebruikt
zal worden. Voor het maken
van een perfect passende keuken, een boekenkast, een tafel,
een badkamermeubel uit (hergebruikt) hout, MDF of een
combinatie van materialen, zal
hij u adviseren om indrukken
op te doen in woon-magazines, bij familie, vrienden of in
winkels.

huis te hebben. Het heeft karakter en is puur, maar soms is hout
ook een beetje eigenwijs.
Dat ‘werken’ van hout kan wel-

HOUT IS SOMS EEN
BEETJE EIGENWIJS,
DAN IS MDF EEN
GOED ALTERNATIEF
eens storend zijn. Bij sommige
toepassingen is hout dan ook
helemaal niet het meest ideale
materiaal en zult u de voorkeur
geven aan meubels uit MDF gemaakt.
MDF kan in alle kleuren gespo-

Frans van der Heijden bij een van ‘zijn’ kasten van 5384 in Heesch
Foto: Marcel van der Steen

ten worden, in natte ruimtes
gebruikt en is onderhoudsvrij.
Bovendien is het prijstechnisch
aantrekkelijk. Hout vereist regelmatig onderhoud en bescherming en heeft een ander prijskaartje.

Wens en vakmanschap
Uw wens is het uitgangspunt
waar Frans mee aan de slag
gaat. Hij geeft advies over materiaalkeuze, aanpassingen in het
ontwerp en kleurkeuze. Voordat
hij tot het uitbrengen van een

Zo komt u goed voorbereid
tot een gesprek met Meubel &
Ambacht en kan het vakmanschap van Meubel & Ambacht
het beste tot zijn recht komen.

Meubel & Ambacht
Frans van der Heijden
Pastoor Boelenstraat 1
5384 GR Heesch
T 06 22496754
www.meubelenambacht.nl
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Scheiden doe je samen bij Het Scheidingshuys
BERNHEZE - (Echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te zetten doen er
goed aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen.
Die bespaart niet alleen op de kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt.
Daarbij worden emotionele, financiële en fiscale zaken niet uit het oog verloren. Bij de afwikkeling van
een scheiding denkt het merendeel van de paren die het treft in eerste instantie aan het inschakelen van
een advocaat, of zelfs twee als ze er onderling niet uitkomen, of bellen met het juridisch loket. Dit is
echter niet nodig. Goedkoper en effectiever is het inschakelen van een goede scheidingsbemiddelaar.
Het Scheidingshuys is een landelijke organisatie. In de regio’s
Midden- en Noord-Limburg en
Brabant is Astrid Larue uw bemiddelaar en aanspreekpunt.
Zij is jurist en werkt vanuit haar
eigen Scheidingshuys. Larue onderstreept dat de scheidingsbe-

middelaar meer expertise in huis
heeft dan de advocaat om het
scheidingsproces voor beide partners tot een goed einde te brengen. De consument heeft belang
bij kwaliteit.
Vooral de laatste jaren is er mede
door de verslechterde economische omstandigheden een explosieve toename te merken van het
aantal scheidingen. Astrid Larue:
”Een advocaat kijkt alleen naar
de juridische aspecten. Met mijn

expertise kijk ik veel breder. Ik
houd niet alleen rekening met
de juridische, maar ook met de
emotionele, financiële en fiscale
aspecten.
Dit heeft een duidelijke meerwaarde, tegen bovendien aanmerkelijk lagere kosten. Vaak
werkt een advocaat met een
uurtarief beginnend bij circa €
200,- en zelfs oplopend tot het
dubbele. Ervan uitgaande dat de
afhandeling van een scheiding al
snel tussen de 20 en 30 uur be-

helst, kun je uitrekenen hoe hoog
de rekening van de advocaat uitvalt.
Ik verzorg de hele afhandeling
van een scheiding, vanaf het intakegesprek tot en met afhandeling door de rechtbank, voor een
afgesproken all-in prijs.
Overigens heb ik het dan niet
alleen over echtscheiding, maar
ook over ontbinding van geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenleving.”
HET SCHEIDINGSHUYS
Astrid Larue
06 539 72 748,
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

COLOFON

mooi & in de streek
•
•
•
•
•

Eetcafé ‘t Pumpke
De Kriekeput
Los door het bos
Bomenpark
HB Foods

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

Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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INFORMATIE
voor de
KERNEN
COLUMN
Nog maar een paar dagen en dan vindt
de inhuldiging van de nieuwe koning
plaats. Hoe vaak kunnen we in ons leven
een dergelijke gebeurtenis meemaken?
Twee of drie keer?
Het aftreden van onze koningin Beatrix
en het aantreden van de nieuwe
koning, Willem Alexander, zijn dan
ook gebeurtenissen die men niet snel
WILLIBRORD VAN BEEK
vergeet en waar we nog regelmatig aan
Foto: Marcel van der Steen
zullen terugdenken. Ik wens onze koning
en zijn gezin van harte een langdurige,
voorspoedige en stabiele periode toe. Wij gaan zijn wijsheid en
betrokkenheid zeker ervaren.
Overal gonst het van de festiviteiten die er in het hele land
zullen plaatsvinden. Ook in Bernheze worden tal van activiteiten
georganiseerd. We beginnen vrijdag 26 april met de Koningsspelen.
Alle basisscholen in Bernheze doen mee aan deze speciale sport- en
spelletjesdag en beginnen de dag met een koninklijk ontbijt.
In Nistelrode is traditioneel een koningsboom geplant, op de hoek
Beatrixstraat-Willem Alexanderstraat. Samen met de Oranjecomités
onthul ik op 30 april om 16.00 uur de plaquette bij deze boom.
Ik weet zeker dat alle comités in onze gemeente erin zullen slagen om
van 30 april een onvergetelijk feest te maken. Mijn collega’s van het
college van burgemeester en wethouders en ik zullen proberen om in
alle kernen zo veel mogelijk de vele festiviteiten te volgen en te bezoeken. Wij verheugen ons erop.
Wie extra van deze dag gaat genieten is de heer Van Houtum, die
namens de gemeente Bernheze bij de inhuldiging in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam aanwezig zal zijn. Ik wens hem natuurlijk een
onvergetelijke dag toe.
Het voorjaar is intussen echt in aantocht. De winter is voorbij.
Ik hoop dat alle Oranjefeesten plaats mogen vinden in prachtig
lenteweer.
Tot ziens op 30 april.
W.I.I. van Beek, Burgemeerster gemeente Bernheze

CDA: Financiële

situatie
Bernheze zorgelijk
Wim van Lith, namens CDA fractie Bernheze
BERNHEZE - De CDA fractie vindt dat de coalitie onjuiste informatie over de financiële situatie van Bernheze voorspiegelt. De onafhankelijke rekenkamer van
Bernheze-Maasdonk heeft de jaarrekeningen van de afgelopen jaren bekeken en
komt tot het oordeel dat Bernheze inteert op de reserves. In de periode 20102013 is door deze coalitie € 20.650.000 aan reserves opgemaakt. Het CDA
waarschuwt al sinds 2010 bedachtzaam om te gaan met de reserves.
Negatief resultaat in 2012 van 4,3
miljoen euro
De SP roemt de 4x3 coalitie om
haar financieel beleid. Het banksaldo is over 2012 € 2,3 miljoen
positief door stabiel beleid, schrijven zij.
De accountant komt in zijn controle tot een negatief resultaat van

Wilt u meer weten, kijk op
www.cdabernheze.nl of bel ons.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BERNHEZE - Het voorjaar is begonnen. Het is buiten weer volop genieten. Het
gras kleurt groen, de sleedoorn bloeit, de eerste vlinders vliegen en vogels bouwen volop nesten. De reclamefolders, weekbladen en kranten spelen er op in.
U en ik worden uitgedaagd te gaan winkelen: potgrond, violen, struiken en... gif
tegen onkruid en beestjes!
Kruiden
Het mag dan wel voorjaar zijn
en alles gaat weer groeien maar
straatgras, mos, paardenbloem en
brandnetel zijn niet gewenst. Nee,
het moet netjes blijven zoals wij
elkaar hebben aangeleerd. Alleen
de plantjes uit de winkels krijgen
een plekje in de tuin. En de paadjes ertussen zijn ‘schoon’. Respect
voor de mensen die dit met noeste
handarbeid voor elkaar krijgen.

zinnelijk genot’

Bij heemkundekring Nistelvorst
NISTELRODE - Op 1 mei om 20.00 uur verzorgt de heer P. van Hees
een voordracht over het thema ‘Van lust, spot en zinnelijk genot’. Deze
lezing geeft een bloemlezing van de verschillende literaire genres uit
de vroege en vooral de late middeleeuwen. Er wordt een vergelijking
gemaakt tussen de literatuur uit het feodale tijdperk en de literaire stromingen uit de late middeleeuwen.
Onder invloed van het felle, kleurrijke leven van alle rangen en standen ontstonden de boerden en
sproken. Bij vaganten, minnestrelen en dichters klonk de ware natuur van de mens en zijn hang naar
het zinnelijk genot door.
Zij bezongen het huwelijk en verhaalden over het overspel, met list
en lust bedreven, over de geneugten van de seksualiteit, over de
deugden en vooral de ondeugden
van de vrouw. Ze spotten en lachten met de bedrogen mannen, de
zogenaamde ‘hoorndragers’.
De nadruk van de lezing ligt op de
late-middeleeuwen, de tijd tussen

een grote financiële last. De CDA
fractie heeft ideeën aangedragen
om tot evenwichtige sluitende uitgaven te komen, maar de coalitie
luisterde niet en ging door met het
verwezenlijken van hun ambities.

Progressief Bernheze: Gif

Peutermiddag ‘Van lust, spot en
HEESCH - Op de openbare basisschool Delta is donderdagmiddag 25 april een kennismakingsmiddag voor peuters vanaf 2½
jaar, met hun ouders. De middag
is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de basisschool. Er liggen verschillende
materialen klaar waar de kinderen mee kunnen spelen.
Voor de ouders is er een rondleiding door de school. De directeur of intern begeleider is
ook aanwezig om informatie te
geven of vragen te beantwoorden. Ouders kunnen op die manier kennismaken met de sfeer,
waarin les wordt gegeven op basisschool Delta. De peutermiddag
begint om 13.45 uur en eindigt
om 14.45 uur. Iedereen met een
peuter vanaf 2½ jaar is welkom
op BS Delta op donderdagmiddag 25 april. Vooraf aanmelden is
niet nodig. Openbare basisschool
Delta, Herderstraat 2, Heesch, tel.
0412-450678. www.obs-delta.nl

€ 4,3 miljoen en waarschuwt voor
de gevolgen van risico’s die op ons
afkomen. Dat hebben we als gemeenteraad in de jaarstukken over
2012 kunnen lezen.
Dit vinden wij geen puike prestatie,
maar dit is potverteren en de toekomstige generatie van Bernheze,
onze jongeren, opzadelen met

1100 en 1500.
De voordracht verhaalt over het
zinnelijk genieten van alle rangen
en standen, van boeren, burgers
en buitenlui uit het zinderende tijdperk dat de middeleeuwen heet en
zal worden verduidelijkt door middel van dia’s.
De lezing wordt gehouden in het
heemhuis, Maxend 3 te Nistelrode.
Niet-leden zijn van harte welkom;
zij betalen € 2,50 inclusief koffie/
thee.

Bedroefd over de mensen die hiervoor de gifspuit pakken. Want met
gif maak je meer kapot dan dat
sprietje groen. Gif spoelt uit naar
het grondwater en komt in dieren
die het gif aanraken. Gif zit in ons
hele milieu en bedreigt de volksgezondheid. Nu en in de toekomst.
Alternatief
Vlinders en bijen willen een gezonde tuin. Een plantentuin waar

vlinders nectar halen en eitjes afzetten. Op een aantal plekken
blijven daarom brandnetels staan.
Ik lees en hoor over de achteruitgang van de bijen. Ook hier speelt
gif een rol. Laten we onze tuinen
gebruiken om de bijen en vlinders
te helpen overleven. Weinig stenen, grind of tegels. Veel bloemen
en struiken. Wat goed is voor de
bij en vlinder is ook goed voor de
mens.

Start kaartverkoop ‘Dorpsfeest’ Sint-Willebrordusgilde
HEESWIJK-DINTHER - In het weekeinde van 28 t/m 30 juni viert het
Heeswijkse Sint-Willebrordusgilde haar vijftigjarige heroprichting en
doet dit met een receptie op vrijdag 28 juni.

Op zondag 30 juni is er een grote
gildedag waar de gilden van Kring
Maasland gaan tonen wat ze kunnen. Het gaat hier om een optocht,
massale opmars, wedstrijden in
diverse schietdisciplines, vendelen, standaardrijden en trommen.
Nieuw is het ‘ringsteken’ voor de
standaardrijders. Dit zal zeker voor
veel spektakel zorgen. Alles speelt
zich af op de terreinen aan de Lariestraat nabij ‘Dijkhof’. Voorafgaand aan de gildedag organiseert

het gilde een groot dorpsfeest met
optredens van Tilt plus een blaasgroep om het muzikaal helemaal
te gek te maken. Bovendien komt
Gerard Ekdom, bekend van radio
en tv. Deze avond begint vanaf
20.00 uur en de entree is slechts
€10,-. De kaarten zijn verkrijgbaar
bij: Paperpoint, Sint Servatiusstraat
52, Heeswijk-Dinther. Ben van
Daal, Heilarensestraat 37, Heeswijk-Dinther, tel. 06-22903198. Jan
Schakenraad, Abt van de Venstraat
30, Heeswijk-Dinther, tel. 0413212363. Wilma Brekelmans, Muggenhoek 10, Heeswijk-Dinther,
tel. 0413-293023. Op de laatste 3
adressen kunt u de entreekaarten
bestellen én ophalen, dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur. Meer info
op www.willebrordus.nl of
www.kringdagmaasland.nl

Informatie voor de kernen
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SP: SP

houdt enquête WMO

Toon van Vugt, raadslid SP
BERNHEZE - De gezamenlijke SP afdelingen uit de regio Noordoost Brabant hebben een WMO enquête opgesteld. Hiermee wil de SP Bernheze informatie krijgen van mensen die gebruik maken van de WMO. De SP wil inventariseren wat
de gevolgen zijn, of worden, van de voorgenomen kanteling voor mensen die
zorg nodig hebben.
De WMO
Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering
van de WMO. De WMO heeft als
doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten meedoen. Mensen
kunnen ondersteuning aanvragen
in de vorm van voorzieningen. Ook
kunnen zij hulp bij het huishouden
aanvragen, waardoor het mogelijk
is om thuis te blijven wonen.
De komende periode gaat er veel
veranderen in de WMO wetge-

ving. Er gaat gewerkt worden volgens de methodiek van de Kanteling. Kort gezegd betekent dit:
‘eigen verantwoordelijkheid en op
eigen kracht’. Mensen zullen meer
zelf moeten doen. Mantelzorgers
krijgen meer taken. Er komen hogere bijdragen voor individuele
voorzieningen. De SP Bernheze wil
graag helder krijgen welke concrete problemen er nu zijn. De
onderzoeksresultaten wil de SP
gebruiken in de discussie over de

gevolgen van de WMO maatregelen. Er zullen binnen een paar
maanden keuzes gemaakt moeten
worden in de diverse gemeenten
over de WMO. De SP wil zoveel
mogelijk informatie krijgen van de
mensen zelf over de gevolgen van
de WMO wetgeving. De SP wil
daarom dat veel mensen de enquête in gaan vullen. De enquête
kan ingevuld worden op
www.oss.sp.nl.
Klikken op meldpunt WMO.

Bernheze Solidair: Alcoholgebruik

onder jongeren in Bernheze
Bas van der Heijden, raadslid

BERNHEZE - Op 18 april heeft de gemeenteraad unaniem het gezondheidsbeleid voor onze gemeente vastgesteld. Speerpunten in dit beleid zijn o.a. het
overmatige alcoholgebruik onder de jeugd en preventieve gezondheidszorg voor
ouderen.
Bernheze Solidair signaleert, dat
ouders bewuster zijn geworden
van het feit dat alcohol schadelijk
is voor de ontwikkeling van hun
kind. Gelukkig is de afgelopen
jaren het aantal gevallen van alcoholgebruik onder jongeren tussen de 11 - 15 jaar gedaald, maar
wij vinden dat deze daling verder
moet worden doorgezet. Ouders
hebben hierin een belangrijke rol
als opvoeder van het kind, dit kan
niet worden afgeschoven op der-

den. Nog voor de grote vakantie
gaan wij als gemeenteraad in discussie over het nieuwe alcoholbeleid binnen onze gemeente. Wij
zijn als gemeente voortaan zelf
verantwoordelijk voor het lokale
alcoholbeleid in cafés, sportkantines en para-commerciële instellingen. Ook zijn we verantwoordelijk
voor het handhaven van de regels,
die door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
Ik ben uitermate benieuwd welke

voorstellen het college ons gaat
doen. Dit alles met het doel om
het alcoholgebruik onder jongeren verder tegen te gaan. Goede
afspraken maken aan de voorkant
met sportkantines, winkels en horeca vind ik van groot belang, omdat dit beleid ook uitvoerbaar moet
zijn. Als er suggesties of ideeën bij
u leven, dan hoort Bernheze Solidair die graag van u, zodat wij die
in onze overwegingen mee kunnen nemen.

Gemeentehuis
en milieustraat
30 april gesloten
In verband met Koninginnedag
zijn het gemeentehuis en de
milieustraat op dinsdag 30 april
de gehele dag gesloten.
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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.

DONDERÈRPEL
Sinds vorige week is het te koop in Utrecht en Amsterdam. Friet met
wietsaus. Voor de ware wietliefhebbers is het geen alternatief. Je wordt
er namelijk niet high van. Frituur Manneken Pis (what’s in a name)
zoekt hiermee publiciteit omdat ze ook dit jaar weer de Fritopia Award
gewonnen hebben voor de beste friet. Afgelopen zondag gaf de zaak
10.000 porties wietfriet gratis weg in Utrecht.
Zo’n actie zou in Bernheze
ook best kunnen. Stel je
voor, restaria Revival in
Loosbroek, een Bernhezer
kwaliteitsfrituur, komt
met een nieuwe saus en
noemt die Dondersaus.
Een heerlijke krachtige
en pittige saus met een
knipoog naar de Heilige Donatus, beschermheilige van de donder en
bliksem en in Loosbroek lange tijd vereerd. Revival doet dat om de
naamsbekendheid te vergroten van de eigen zaak, maar ook van de kern
Loosbroek, hart van de groene gemeente Bernheze. Je moet wat in tijden
van crisis zou de eigenaar kunnen denken. Ziet u het al voor u? Op
zondagmiddag waagt de hele regio zich op de fiets, genietend van het
mooie buitengebied via het fietsknooppuntennetwerk van Bernheze naar
Loosbroek. Zittend op het fraaie vernieuwde plein genieten ze van een
beroemde en gepatenteerde portie Loosbroekse Donderèrpel.
Maar het is anders, zo lazen we deze week in de media. Geen
Dondersaus maar gedonder in de glazen, het is frietoorlog in Bernheze.
Nee, niet het frietje oorlog in de aanbieding maar oorlog om de gunst
van verkoop van frieten. De gemeente heeft een ondernemer uit Den
Bosch een vergunning gegeven om in de verschillende kernen een
dag per week friet te verkopen vanuit een mobiele frietkraam. “We
kunnen de vergunning niet weigeren” was de reactie van de gemeente
naar de ondernemers. Onder aanvoering van Revival eigenaar stappen
de ondernemers naar de gemeente met een bezwaar. Broodroof, of
liever frietroof. “De consument moet immers vandaag de dag ook ieder
dubbeltje omdraaien, de kans is dus groot dat men gaat kopen bij de
frietkar”, aldus de ondernemers.
De burgemeester van Rotterdam gaat de raad voorstellen om zelf wiet
te verbouwen. Zou hij aandelen hebben in de wietsaus fabricage? De
parochie van Loosbroek zou ook mee kunnen denken in de marketing
van het nieuwe product. Daarmee kan, naast extra inkomsten voor de
ondernemer, ook een nieuw verdienmodel voor de bekostiging van de
100-jarige parochiekerk ontstaan. Benieuwd of we volgend jaar lezen dat
de Fritopia Award naar Loosbroek is gegaan?
Met groet, Ad
Reactie MOE-LANDERS
Beste Ad,
Zoals je misschien gezien hebt was er iemand in de raadsvergadering
die de materie vakkundig wilde toelichten. Hoe Cent van den
Berg echter ook zaaide, het viel in onvruchtbare aarde. De andere
raadsleden gedroegen zich als gemotiveerde bedrijfshulpverleners voor
een bedrijf dat besloten heeft vrijwel uitsluitend met arbeidsmigranten
te werken. Planologisch vond de meerderheid van de raad het
trouwens ook wel goed passen…
Mogelijk waren ze geïnspireerd door Balkenende die opriep de
VOC-mentaliteit weer van stal te halen, plantages passen goed bij
die mentaliteit. Opmerkelijk genoeg werd de gevraagde verruiming
besproken op de dag waarop de hoogst gemeten werkeloosheid
in Nederland bekend werd gemaakt. In China is het trouwens heel
gebruikelijk dat de werknemers op het bedrijf slapen en verblijven.
Wellicht een innovatief idee om alle files in Nederland voorgoed op te
lossen en al die lege kantoorgebouwen te vullen.
Er werd gevraagd de blijkbaar reeds gerealiseerde verblijfsruimten
te legaliseren en de verblijfstijd te verruimen naar twaalf maanden.
De recente uitspraken van rechters stellen dat het twaalf maanden
per jaar huisvesten van wisselende groepen arbeidsmigranten in
het buitengebied gelijk staat aan permanente huisvesting en dat
vinden ze niet wenselijk. Door de wethouder werd aangegeven dat
deze uitspraken niet passen en dat zo nodig met vereende krachten
de verordeningen worden gewijzigd om zo de rechters te dwingen
passende uitspraken te doen. Van zoveel doortastend beleid werd
zelfs ondergetekende stil. Gelukkig kunnen de omwonenden zich
tegenwoordig geheel vrij in een andere EU-staat vestigen als ze
bedenkingen zouden hebben. Het huis nog te kunnen verkopen zou
hierbij een onoverkomelijk probleem kunnen vormen.
Peter Leijdekkers
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OOGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

NAAM: SANNE VAN DER HEIJDEN
LEEFTIJD: 20
WOONPLAATS:
HEESWIJK-DINTHER
STUDIE: ONDERWIJSASSISTENTE
Deze week een speciale editie van VakApart. Sanne van der Heijden,
tweedejaarsstudente onderwijsassistente op De Leijgraaf in Veghel,
is onlangs teruggekeerd van een zeven dagen lange reis naar Bosnië-Herzegovina. De 20-jarige Dintherse heeft daar samen met 54
anderen voor een schoolopdracht een week lang een school opgeknapt. Bosnië, voorheen onderdeel van Joegoslavië, werd jarenlang
door oorlog geteisterd en dat heeft het land zichtbaar aangetast.
“Alles in Bosnië is kapot. Alles is beschoten met kogels, het vuil
ligt langs de weg en niks is opgeruimd. Ik was in shock toen ik het
land binnenkwam”, vertelt Sanne. “Iedereen die mee naar Bosnië
ging, collecteerde voor aanvang van de reis 500 euro. Voor dat geld
hebben we verf kunnen kopen en zelfs een nieuwe vloer kunnen
aanleggen. In totaal hebben we zes klaslokalen opgeknapt. Daarnaast hebben we de kinderen
dagelijks vermaakt met een leuk activiteitenprogramma.”

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

Oplossing
vorige week:
Henny van Houtum

Winnaar:
Ellen van der Sangen
kan de
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Communiceren bleek minder eenvoudig te zijn. “De school is voor leerlingen van zeven tot vijftien jaar oud. De ouderejaars spraken een aardig woordje Engels, maar de leraren totaal niet.
Gelukkig vormde dat geen probleem, want de leerlingen gebruikten we als tolk.” Sanne schrok
behoorlijk van de situatie die ze aantrof: “Die mensen hebben weinig geld en dus vrijwel geen
schoolmaterialen. Een schriftje en een pen, de rest doen ze uit hun hoofd. Dan kom je er pas
achter hoe goed wij het in Nederland hebben.”
Over een jaar vertrekt Sanne opnieuw naar het land. “Het was zo indrukwekkend om te zien.
Het is vervelend om die kinderen zo achter te moeten laten, ze huilden allemaal. Ik wil ze graag
opnieuw helpen, want dat geeft me een goed gevoel.” Het grote collecteren kan dus weer beginnen. Wil je graag een bijdrage leveren, dan kun je contact opnemen met Sanne via haar
e-mailadres: sanne.heijden@hotmail.nl.

Tekst: Rob Aarts

Kom in mei naar onze rommelmarkt!

Voorjaarsmarkt Vorstenbosch

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 5 mei organiseert buurtvereniging
‘De Drie Dreven’ de gezellige jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt
wordt gehouden aan de Kastanjedreef in Heeswijk-Dinther. Het afgelopen jaar was de markt weer een groot succes.

Reserveer een plaatsje

Veel mensen slaan, vaak tot hun
grote verrassing, hun slag op de
rommelmarkt. Indien u onlangs
de zolder heeft opgeruimd of nog
plannen hebt om dit te gaan doen,
overweeg dan ook eens om een
kraam te huren. Indien u interesse
heeft om een kraam te huren, dan

kunt u contact opnemen (liefst na
19.00 uur) met Riek van de Aa, activiteitencommissaris van ‘De Drie
Dreven’ Rommelmarkt 2013, tel.
0413 291004. Op basis van vorige
jaren, verwachten wij ongeveer 90
kramen en/of grondplaatsen vol
met spullen te hebben.

WOORDZOEKER

Vanaf 10.00 uur kunnen de eerste
koopjesjagers op de rommelmarkt
terecht en de markt eindigt ’s middags om 16.00 uur. Entree € 2,00
p.p. (kinderen tot 12 jr. gratis)
En uiteraard zal ‘De Drie Dreven’
er - evenals andere jaren - voor
zorgen dat u een kopje koffie en
een warme hap kunt nuttigen op
het gezellige terras. Er is livemuziek
aanwezig. Beat- en bluesband Unit
One speelt na 1 uur bekende hits
uit de 60er en 70er jaren.

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.
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?
ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN:
oranje, rood, blauw, wit, wimpel, vlag, willem, maxima, ariane,
alexia, amalia, beatrix, alexander, koning, koningin, prinses,
fiets, rommelmarkt, lied, kroon, mantel, tompouce, oranjebitter,
volkslied

Dit is mogelijk voor
n 5,00 per plaatsing.

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

VORSTENBOSCH - Op zondag 12 mei organiseren we weer onze voorjaarsmarkt in de dorpskern van Vorstenbosch. U kunt hiervoor een
plaats reserveren om uw nieuwe of gebruikte goederen aan het publiek
aan te bieden. Voor € 15,- heeft u een complete kraam (4 meter incl. zeil
en klemmen). Het is ook mogelijk om per meter te reserveren.
U bepaalt dus zelf hoe u uw goederen gaat presenteren van een kraam,
van een kleed of tafel of vanuit de kofferbak van uw auto. Voor kramen
en wagens met etenswaren gelden andere tarieven.
Reserveringen:
m-dominicus@
home.nl. Vermeld in uw mail ook
uw telefoonnummer en wat u wilt
verkopen. Onze marktmeester,
Marcel Dominicus, zal dan contact met u opnemen. Voor meer
informatie over het evenement zie
onze website www.vorstenboschpaktuit.nl
Met glans van de schans en snel
naar de bel
Op zondag 12 mei vanaf 15.00 uur
zal voor de 3e keer het startsein
gegeven worden voor ‘met glans
van de schans en snel naar de bel’.
Het ‘met glans van de schans’ parcours ligt midden op het kermisterrein en de finish is bij de feesttent.
Vanaf een bijna 4 meter hoge
schans ga je naar beneden om ver-

volgens zo snel mogelijk bij de bel
te komen. Wil je graag deelnemen
aan dit spektakel, ga dan naar de
bovengenoemde website voor
meer informatie en het inschrijfformulier. Deze zijn ook verkrijgbaar bij Bar de Ketel, Café Zaal de
Schaapskooi en bij de dagwinkel in
Vorstenbosch.

www.vorstenbosch-info.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Autotocht
Zonnebloem

K

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Op woensdag 17 april
was de jaarlijkse autotocht van de
Zonnebloemafdeling HeeswijkDinther-Loosbroek-Vorstenbosch.
Er deden ongeveer 120 gasten en
vrijwilligers aan mee, gezeten in
30 auto’s. Via een mooie landelijke route ging de tocht in gematigde snelheid vanuit HeeswijkDinther via Veghel, Mariaheide,
Erp en Keldonk naar Handel.
Hier werd bij de familie Versantvoort aan de Gagelweg genoten
van koffie/thee met taart. En sommigen wandelden daar nog wat
rond.
Daarna werd de terugtocht gereden via een andere route naar gemeenschapshuis ‘De Wis’ in Loosbroek waar de middag afgesloten
werd met soep, broodjes en koffie.
De deelnemers hadden genoten
van deze tocht door de nog maar
net ontluikende natuur en een
mooie omgeving en met een stralende zon erbij.

Accu
De accu is een grote oplaadbare
batterij die je nodig hebt voor het
starten van de motor. Tijdens het
rijden wordt de accu door een
ronddraaiende dynamo steeds
bijgeladen. Controleer of de accu
goed vast zit, de ontluchtingsgaatjes in de vuldopjes open zijn, de
accupolen schoon zijn en of het
vloeistofpeil tussen de minimum
en maximum markering staat. Als
de accuvloeistof onder de minimum markering is gedaald moeten de accucellen met gedistilleerd
water tot de maximum markering
worden bijgevuld. Vuur, vonken,
onbeschermende verlichting en roken in de nabijheid van een accu is
zeer gevaarlijk in verband met het
licht ontvlambare waterstofgas.
Accu’s altijd buiten het bereik van
kinderen houden.
Bron: autoweetjes.com
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30 APRIL
Veel plezier
BERNHEZE- Vanaf

volgend jaar zullen we een Koningsdag vieren op 27 april, de verjaardag van prins Willem Alexander, dan koning. Deze laatste viering van
Koninginnedag op 30 april zal er ongetwijfeld een worden die vele herinneringen nalaat. In Bernheze zijn er, vanaf komend weekend, allerlei activiteiten.
Wij gaan ervan uit dat het een mooie 30 april blijft en nog vele herinneringen gaat maken voor jong en oud. Het komende weekend in Bernheze zijn er tot
en met het Kroningsfeest allerlei activiteiten, kijk eens rond op deze pagina’s. De redactie wenst alle lezers een geweldige dag!
Advertorial

Campagnes Koninklijke
herdenkingsmunten door
APSBB bedacht!
HEESWIJK-DINTHER – Het brein achter de campagnes van onder andere de Koninklijke herdenkingsmunten
zit in Heeswijk-Dinther: het creatieve bureau APSBB. Met interactieve campagnes en slimme strategieën
vergroten en verbinden zij de wereld van merken en mensen. APSBB is in staat een interactieve wereld te
creëren rondom een idee en dat tot leven te brengen.

Muzikaal
K®oningsfeest
BERNHEZE - We krijgen een nieuwe koning en dat gaan we natuurlijk vieren.
Vrijdag 26 april wordt een spetterende muzikale avond georganiseerd in het theatercafé van de Pas, met medewerking van Koraal,
The Click en The Picadilly’s. De avond begint om 21.00 uur. Entree
is gratis. Thema: koninklijk rood-wit-blauw-oranje.
Breng je familie, vrienden, buren en kennissen mee en maak er een
onvergetelijke avond van.

Vijf en geef de vrede door’. Naast
de mooie filosofie van vrede doorgeven, krijgt de munt nu onverwachts een meerwaarde. Het is
de laatste waar onze Koningin op
staat.”
De herdenkingsmunten zijn naast
wettige betaalmiddelen ook collector items. Hennie; “Ik ga straks
naar een kinderfeestje en dan geef

Succes hangt écht
af van een goede
‘branding’
ik een ‘Vijfje’ cadeau. Een presentje
met een boodschap. Mooi toch?”
Je zou denken dat verspreiding
van munten vanzelf gaat. “Maar
ze moeten wél eerst gekocht worden. Voor het vermarkten van elk
product, dus ook van de herdenkingsmunt, is het onze taak om
consumenten erbij te betrekken.
Dat doen we door een uniek beeld
te bedenken, passend bij het thema/product. Het is een creatief
proces dat begint bij een brainstormsessie met ‘de benen op tafel’. Alle ideeën worden besproken. Vervolgens filteren we dat tot
de beste twee. De klant bepaalt
zijn keuze en dat idee blazen we
leven in door verhaal, vorm, tactiek en techniek samen te laten
komen.
Hennie Bouwe en John Lommers van APSBB

Al 12 jaar is de Koninklijke Nederlandse Munt hun klant. “En daar
zijn we trots op!” aldus John Lommers, creatief directeur en Hennie
Bouwe, operations director. “In
het kader van de troonswisseling
hebben we de campagne voor de
unieke 2 euro munt ‘Dubbelpor-

Mozaïek-in-Actiedag
samen met Koningsspelen
HEESWIJK-DINTHER - Basisschool het Mozaïek in Heeswijk combineert
op vrijdag 26 april haar jaarlijkse ‘Mozaïek-in-actiedag’ met de landelijke dag ‘Koningsspelen’. Het thema van deze actiedag is ‘Oranje Boven’, waarmee de basisschool verwijst naar de naderende inhuldiging
van prins Willem Alexander tot koning, op 30 april.

Tekst en fotografie Hieke Stek

tret’ verzorgd. En nu start onze
campagne ‘Het Koningstientje
2013’. De eerste munt waarop
Koning Willem Alexander geportretteerd staat. Op 11 april is onze
campagne voor ‘Het Vrede van
Utrecht Vijfje’ van start gegaan
onder het motto ‘Geef Vrede de

We rollen het uit in tv-commercials, promotiemateriaal en ontwikkelen slimme tactieken en technieken om het te laten groeien
via hét medium van vandaag; het
internet. En zo zetten we, met een
goede ‘branding’ merken en producten stevig op de markt!”
www.apsbb.com.

De leerlingen van Het Mozaïek
komen deze dag in oranje kleding
naar Natuurtheater de Kersouwe.
Rondom het natuurtheater lopen
de leerlingen een sponsorloop en
spelen ze onderweg een serie spelletjes die een oranje en koninklijk
tintje dragen. De opbrengst van de
actiedag gaat naar het vaste doel:

de Loreto St. Vincent’s School in
Thkurpukur in India. Dit jaar gaat
ook een deel van de opbrengst
naar Stichting Opkikker.
De dag begint om 9.30 uur en tijdens de middagpauze krijgen de
leerlingen een Koninklijke brunch
van de Jumbo aangeboden.
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Programma Kroningsdag
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Naast een spannende survivaltocht heeft Stichting Ranja nog heel veel meer festiviteiten op het programma staan.
Op Plein 1969 is voor jong en oud
veel te beleven tussen 13.30 17.00 uur. Een ‘oranje’ attractiepark waarbij de jongere kinderen,
die in het bezit zijn van een speelkaart, kunnen genieten van de
minidraaimolen, het visspel, het
muismeppen en ‘t luchtkussen.
Voor de oudere kinderen zullen,
naast verschillende kleine spellen, een ‘supersurvivalbaan’ en de
‘bungee basket run’ opgeblazen
worden.
Zoals ieder jaar is er natuurlijk
voor de basisschoolkinderen uit
Heeswijk-Dinther een kinderspullenmarkt. Vanaf 13.30 uur kunnen er spullen verkocht worden.

De middag wordt opgeluisterd
door de blaaskapellen de Juinders en de Pindullekes. Verder zal
Kindermuziek Tejater Speelgoetd
rond de klok van 14.15 uur, 15.15
uur en 16.15 uur een voorstelling
verzorgen.
De horeca zorgt voor beeldschermen in de feesttent zodat u niets
hoeft te missen van de troonswisseling in Amsterdam en de daaromheen georganiseerde activiteiten.
Deze bijzondere dag wordt afgesloten met een optocht. Iedereen met een versierde fiets,
step of bolderkar - en natuurlijk

een prachtige kroon op zijn/haar
hoofd - mag meedoen. Onder
begeleiding van blaaskapel ’t
Kumt Wel, vertrekt de optocht
om 18.30 uur naar ‘t Plein 1969.
Daar zal de optocht rond 19.30
uur eindigen, met het zingen van
het koningslied en de bekendmaking van de winnaars van de
kroonwedstrijd
georganiseerd
door Cube Bernheze.
Het feestelijk ouderenprogramma
voor alle bewoners van Laverhof zal dit jaar op 1 mei zijn. Om
14.30 uur zal het duo Meermans
de middag komen opluisteren in
de Tuinzaal van Cunera.
Het Oranje Comité Heeswijk-Dinther wenst u allen een fijne Kroningsdag toe.

Dancefeest met DJ contest
DRESSCODE: ORANJE
NISTELRODE – In het Zeven Eeuwenpark zullen van 17.00 tot 21.00 uur
diverse DJ’s optreden. Door de jury en het altijd kritische publiek, zal er
uiteindelijk 1 deelnemer gekozen worden als winnaar.
Wat staat er op het spel? Degene
die uiteindelijk als winnaar gekozen
wordt, zal uiteraard niet met lege
handen huiswaarts keren… Naast
een flesje bubbels, zal de winnaar
ook met leuke waardebonnen
vertrekken. Deze zijn beschikbaar
gesteld door onze plaatselijke ondernemers, waaronder van Tilburg
Mode & Sport.

Aanvang 17.00 uur, met optredens
van 4 DJ’s. Verder zal optreden
Djonina, een mooie meid met een
dijk van een stem, uit Nistelrode.
Zij zal een half uur optreden.
Tussen de nummers door kun je
gebeld worden dat je leuke prijzen
live op kunt halen, lekker interactief.

Live uitzending Radio Delta!
Vanaf 20.30 uur is de Grand Finale
met bekendmaking van de beste
DJ. ‘Geen Alcohol, Geen Drugs,
Gewoon FRIS’.
‘FRIS is de nieuwe Lifestyle voor
jongeren van 12 t/m 16 jaar’ ‘Je
bent pas Cool, als je FRIS bent’
Voor verdere informatie: Commissie muziekkiosk: 06 53964324,
Dresscode: oranje.
K®oningsdag 30 april van 17.00
uur tot 21.00 uur. Jongeren 12 t/m
16 jaar.

Programma Kroningsdag
Loosbroek
LOOSBROEK – Het Oranjecomité heeft op 30 april een aangepaste viering i.v.m. de tv-uitzendingen. Er is dit jaar daarom GEEN FIETSTOCHT.
29 APRIL: ORANJEBAL
De laatste Koninginnenacht bij café Kerkzicht met DJ Rob de Backer. All-in prijs n 20,-.
Van 21.00 tot 02.00 uur. Graag in oranje kledij of versiering!
30 APRIL: KRONINGSDAG
8.00 uur: vlaggen uit
10.00 -11.30 uur: kinderrommelmarkt op het pleintje
Aanmelden op oranjecomite-loosbroek@hotmail.com o.v.v. rommelmarkt.
10.00 tot… Op de koffie in De Wis
Samen op groot beeldscherm kijken naar de abdicatie van de Koningin in De Wis met koffie, thee en
iets lekkers, aangeboden door het Oranjecomité. Tevens expositie ‘Kronen’.
11.00 uur: start survival door Stg. Ranja voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Achter de kerk in Dinther.
12.00 uur: start Koningsloop op het plein. Een 5 km-loop voor iedereen vanaf 12 jaar.
Aanmelden op oranjecomite-loosbroek@hotmail.com o.v.v. Koningsloop.
19.30 uur: Koningslied
Iedereen kan meezingen met, na afloop, een oranjebittertje op de Koning. Afhankelijk van het weer is
het binnen of buiten. Via een groot beeldscherm gaan we om 19.30 uur met heel zingend Nederland
van start. Aanmelden via hanitabosch@hotmail.com

Koninginnedagsurvival,
durf jij het aan?
HEESWIJK-DINTHER - LOOSBROEK - Voor alle jongeren van basisschool groep 7 en 8 of 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs is er
op Koninginnedag een stoere survival rondom het Aa-dal in Dinther.
Inschrijven doe je tussen 11.00 en
12.00 uur bij soos iMeet. Kosten
€1,50 p.p. Beleef een kei-gezellige dag die je rond 15.00 uur in
de soos afsluit met een koninklijke
hotdog. Zorg dat je droge kleren
bij je hebt, het kan nog wel eens
misgaan! Ben jij een burger-king of
survival-king? Een drama-queen
of survival-queen? Laat zien wat je
waard bent door de survival vorstelijk te volbrengen!

Extra hulp is altijd welkom
Lijkt het je leuk een spel te begeleiden en er - samen met ons en de
deelnemers - een uitdagende tocht
van te maken? Dat kan als je 15
jaar of ouder bent. Geef je op via
www.stichting-ranja.nl.
De Koninginnedagsurvival wordt
georganiseerd door Stichting Ranja
i.s.m. het oranjecomité HeeswijkDinther.
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Beatrix, ‘zij die gelukkig maakt’

Troonswisseling 3-daags
programma Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Van zondag 28 tot en met dinsdag 30 april wordt
ook in Vorstenbosch de troonswisseling gevierd. Koningin Beatrix
maakt plaats voor koning Willem Alexander.
Op ZONDAG 28 APRIL wordt ‘n
grote dorpszeskamp georganiseerd vanaf 16.00 uur met aansluitend een playbackwedstrijd.
Op MAANDAG 29 APRIL start
vanaf 20.00 uur in de feesttent
koninginnenacht met een film-

concert van de Notenkrakers en
een optreden van Staal met Glazen. Op maandag is er een traditioneel programma voor de jeugd
en de volwassenen. De festiviteiten vinden plaats op het evenemententerrein aan de Tipweg.

De organisatie is in handen van
het oranjecomité (onderdeel van
Stichting Jeugdbelangen) samen
met de Ketel en de Schaapskooi.
Dit jaar zijn de festiviteiten natuurlijk zonder Henny van Houtum, die de inwoners van Bernheze bij het inhuldigingsfeest in
Amsterdam vertegenwoordigt.

In ’38 kwam je bij ons aan
en kreeg Beatrix als naam,
‘zij die gelukkig maakt’ en daar achteraan
zette Bernhard en moeder Juliaan
nog Wilhelmina en Armgard
ter ere van hun beider moeders faam.
Toen wij onder Duitse adem zuchtten,
Schilderij van kunstenares
besloot je familie te vluchten
Carla van Lieshout
naar veiliger Canadese luchten.
Omdat je ouders bleven klussen,
kreeg je daar intussen nog drie schone zussen
en mocht vijf jaar later toch weer
vrijelijk Hollandse bodem kussen.
Bouwde jij voort op koninklijke leest?
Je bent scout en waterpadvinder geweest,
kreeg De Groene Draek op een verjaardagsfeest,
studeerde parlementaire geschiedenis,
staatkunde en rechten nog het meest
en toonde zo je ware prinsessengeest.
Als oudste dochter was je voorbestemd,
want kende alleen maar zussenpret.
Lang niet alles was echter kroontje met,
want lichte beroering waren strijk en zet:
je vader had niet altijd goed opgelet
en ook al kende je je lieve Claus pas net,
de rookbommen sierden meteen je huwelijksbed
en toen je moeder in ’80 haar afstand had uitgezet,
kraakte ons land in heftige Amsterdamse antiwet.
Ook je zus bespeelde een vreemd sextet,
maar jij behield je kroon en Claus zijn pet.
Ooit spontaan door een Amsterdammer gekust,
was ‘majesteit’ voor jou toch een must.
Stijlvol en bijzonder modebewust
was je steeds met hoeden toegerust
en schonk zo ministers én publiek een lust
voor het oog, die op koninginnedag in heel het land
met menig fust werd geblust.
In heel je toch eenzame koninginnesituatie
sprak jij in bij elke formatie,
kenden je staatsbezoeken geen stagnatie,
54 in getal, en altijd met gratie.
Je schiep je eigen kunst als recreatie
en had maar een paar miljoen als declaratie.
Zelfs de felste republikein kwam
door zijn appreciatie tot een zekere acceptatie
en is geneigd tot vriendelijke dispensatie..
Na een grondige zelfevaluatie
besloot je tot abdicatie ten gunste van je zoon.
Als een soort postkoninklijk loon
word je nu veelvuldig uitgebeeld,
met en zonder majesteitskroon,
op ’t Loo, maar ook hier in Bernheze.
O Beatrix, kom gerust: je hoeft niets te vrezen
want elk portret mag er kunstig wezen!

Kroningsdag Nistelrode
NISTELRODE – Stichting Jeugdbelangen (JSB) en Eetcafé ’t Pumpke hebben er zin in. Het mooie weer
is besteld, de plannen zijn gemaakt. Het programma begint met de feestelijke, versierde optocht vanaf
het Dorpsplein voor Eetcafé ’t Pumpke. De start is om 9.00 uur en de Fanfare en het Gilde zullen deze
optocht begeleiden. De optocht volgt de route:
RAADHUISPLEIN – LAAR –
SPARRENWEIDE – PARKSTRAAT
KERKHOFLAAN –
HEUVELSTRAAT –
DEN HOF – DE WAN –
DE HOEF – TONIESPLEIN
JULIANASTRAAT –
KROMSTRAAT – TRAMPLEIN
LINDESTRAAT – LAAR –
LAARSTEDE - MAXEND

Het zou leuk zijn als u, als bewoner van één van deze straten,
de omgeving in oranjesfeer zou
willen versieren! Eindpunt is de
parkeerplaats van basisschool
‘t Maxend. Om 9.45 uur starten
de spelletjes op de speelplaats
voor de onderbouw. Voor de
bovenbouw start de speurtocht
vanaf de Jungle Run! Rond 12.00
uur is dit feest afgelopen.

’s Middags is om 15.30 uur is de
prijsuitreiking van de versierde
fietsen en skelters tijdens de Vrije
Markt op het Dorpsplein.
’s Middags is er ook een Vrije
Markt op het Dorpsplein. De
organisatie hiervan is in handen
van Eetcafé’t Pumpke. Hiervoor
kun jij je aanmelden via:
info@eetcafetpumpke.nl

Ad van Schijndel,
28 febr. ’13

Oranjeconcert op 29 april !
HEESCH - Traditiegetrouw is er op 29 april een Oranjeconcert in de
Pas met het Studieorkest en de Malletband van fanfare Aurora. De
Malletband van fanfare Aurora trapt af met het nummer ‘Wake Up
Momo’. Het studieorkest vervolgt na de pauze met een programma
vol filmmuziek.
Het concert begint om 20.00 uur en is speciaal voor
de nieuw en oud gedecoreerden, maar iedereen is
welkom. Zoals als u gewend bent bij het
Oranjeconcert is de entree geheel gratis.
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koningslied

aar sta je dan
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen
En daar is t dan
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?
Daar sta je dan
Ieder mens heeft een taak in dit leven
Alles gedaan om je voor te bereiden
Daar is het dan
Je belooft dat je alles zult geven
Iedere stap die je zette die leidde naar hier
En kijk om je heen
Wij lopen met je mee
Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef
Een strijd, twee levens
We staan voor elkaar, niet te breken
Een vlag, twee leeuwen Met elkaar in de zon en de regen
Zij aan zij, borst vooruit
Trots als een pauw, dit is ons geluid
En hoe klein we ook zijn
Onze daden zijn groot
Gaan niet onderuit
Voor jou, mijn kind
Voor m’n pa, voor m’n ma
Loop voor jou door de wind en regen
En zal achter je blijven staan
Ik draag een vaandel met jouw naam
Geloof in jou zolang we bestaan
Ik bouw een dijk met m’n blote handen
En hou het water bij jou vandaan
Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis
Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef
De W van Willem
Drie vingers in de lucht, kom op, kom op
De W van Willem is de W van wij
Heel Oranje staat zij aan zij
De W van water waar we niet voor wijken
We leggen het droog en we bouwen dijken
De W van welkom in ons midden
Tot welke God je ook moge bidden
De W van Willem
De W van wakker, stamppot eten
Miljoenen coaches die beter weten
De W van altijd willen winnen
Wat het ook is waar wij aan beginnen
De W van wij zijn een met elkaar
Met de schouders naast elkaar
En dus roepen we vandaag
Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef
Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Wijs je de haven in de duisternis
Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef

Troonswisseling voor uw
huisdier bij Faunaland

Advertorial

25% korting op een mand of kussen
HEESCH - Heel Nederland is de laatste week van april in de
ban van onze nieuwe koning. Bij Faunaland Heesch vinden
wij dat het voor uw huisdier ook tijd is om zich te gaan zetelen op een nieuwe troon! Daarom een gloednieuw(e) mand
of kussen voor uw huisdier met een korting van 15 tot 25%!

Hoe? Lever t/m dinsdag 30 april
bij ons uw oude mand of kussen
in en ontvang 25% korting op een
nieuwe.
Geen mand of kussen om in te
leveren? Geen nood: in dit geval
krijgt u nog steeds een koninklijke
korting van maar liefst 15% op
een nieuwe troon voor uw huisdier. De oude manden en kussens
schenken wij aan Dierenopvang
Maasland in Oss. De dieren daar
zijn er ontzettend blij mee.
Wij wensen u en uw huisdier alvast
een waanzinnig mooie troonswisseling toe!
Huisdieren worden in het dagelijks
leven steeds vaker als volwaardig
gezinslid beschouwd. Een gezin in
Nederland heeft nu al gemiddeld 2
tot 3 huisdieren.

Bezoek Faunaland nu ook op Facebook! Like ons op facebook.com
(Faunaland Heesch) en blijf op de hoogte van al onze (vaak exclusieve
Facebook)-acties!

De ervaring leert dat huisdiereigenaren voor hun huisdier steeds
vaker kiezen voor een goed, deskundig en persoonlijk advies en de
juiste service. Kiezen voor een Faunaland dierenspeciaalzaak, waar
een persoonlijke aanpak, optimale
service en deskundig advies centraal staan, is daarom een goede
keuze. Wij staan altijd voor u klaar!

3e editie Queensnight
80’s-90’s voor de deur!
HEESWIJK-DINTHER - Na twee zeer succesvolle en UITVERKOCHTE
edities is het alweer jaar 3 dat de organisatie het evenement Queensnight 80’s-90’s organiseert. Gezelligheid, sfeer en natuurlijk knallende 80’s-90’s platen. Het is bijna zover; de 3e editie van Queensnight
80’s-90’s op plein 1969 in Heeswijk.
Dit jaar staat Koninginnedag natuurlijk in het teken van de troonswisseling.
Onze prins Willem-Alexander zal
op 30 april aanstaande ingehuldigd worden tot koning van ons
land. Uiteraard heeft de organisa-

tie hier ook bij stilgestaan en om
klokslag 24.00 uur zal dit dan ook
EXTRA gevierd worden.
“Het is een unieke gebeurtenis en
daarom is het leuk om dit jaar wat
extra’s te doen”, aldus de organisatie.

Op 29 april om 19.00 uur zal de
tent openen en voor slechts € 7,50
ben je er bij!
Ook zin om van de partij te zijn en
er een TOP-feest van te maken?
Koop dan je kaarten voor 29 april
voor de ‘Queensnight 80’s-90’s’ bij
een van de voorverkooppunten,
Paperpoint, Café/Zaal de Toren,
Voetbalvereniging VV Heeswijk en
Voetbalvereniging RKSV Avesteyn.

Programma Kroningsdag
Heesch
HEESCH - Dit jaar is er geen Koninginnedag, maar een Kroningsdag. Uiteraard zijn er activiteiten voor
jong en oud en maken we er een feestelijke dag van in Heesch in de Pas.
De dag begint om 9.00 uur met het hijsen van de vlag met muziek van fanfare Aurora.
De abdicatie en de inhuldiging zijn te zien op een groot scherm
in de Pas. Voor de kinderen zijn er springkussens en vanaf
12.00 uur is er een disco. Hier kun je lekker dansen op leuke
muziek. Als je geen zin hebt om te dansen en liever creatief
bezig wilt zijn, dan kun je in de Pas mooie dingen maken aan
de speel- en knutseltafel.
Na de abdicatie is er een optreden van Click. Dit is gezellige
luistermuziek voor jong en oud.
’s Middags vanaf 13.15 uur treden The Crazy Keyboards op tot
de inhuldiging begint.
Na de inhuldiging blijven we gezellig doorfeesten en start het
Kroningsfeest met muziek van Purple Poema.
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WHV verliest geflatteerd
LOOSBROEK - Een hard werkend WHV heeft geflatteerd verloren van
Ollandia. In tegenspraak met de uitslag, heeft WHV een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen de kampioenschapkandidaat Ollandia.

WHV had een dramatische start,
want na 2 minuten had het al een
0 - 1 achterstand. Amper bekomen
van de schrik, kwam de volgende
mokerslag erachteraan. Keeper
Jaap de Wit kon helaas niets ander
doen dan de doorgebroken speler
van Ollandia neer te leggen. Rood
voor Jaap de Wit en WHV moest
85 minuten met 10 man verder.
De spelers van WHV stroopten de
mouwen op en gingen er voor de
volle 100% voor en men liet zien
dat men goed kan voetballen.
WHV knokte voor elke bal en Marco Lunenburg was er het dichtst
bij. Een knappe vrije trap ging via

de onderkant van de lat weer het
veld in. In plaats van 1 - 1 werd
het echter 3 minuten later 0 - 2.
Een counter van Ollandia is altijd
dodelijk met de gebroeders Erven
voorin. Ditmaal was het Stefan Erven die de 0 - 2 scoorde. Met deze
stand ging men de rust in.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Een
keihard werkend WHV, wat loerde
op de counter en een beter voetballend Ollandia. In de 50e minuut
leek de wedstrijd beslist door de 0
- 3, door wederom Stefan Erven.
WHV kromde de rug nogmaals en
in de 55e minuut kwam de verdiende 1 - 3 door Yorrick vd Rakt.
Zoals gezegd werd het nog een
geflatteerde overwinning want in
de 69e en 77e minuut scoorde Ollandia de 1 - 4 en de 1 - 5. WHV
probeerde het nog wel maar helaas lukte het niet vandaag. Een
hardwerkend WHV, had dit niet
verdiend.

Opnieuw
medailles voor turnsters HGC
HEESCH – Onze turnsters van de 4e, 5e en 6e divisie hebben zeer goed
gepresteerd tijdens de toestelfinales Dames Brabant-Oost, die gehouden werden in de Vijfkamp te Eindhoven, op zondag 21 april.
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Het nieuwe zwemseizoen bij Zwembad
’t Kuipke gaat bijna van start
HEESCH - De voorbereidingen voor het nieuwe zwemseizoen zijn in
volle gang. Het bad is afgelopen weekend voorzien van een nieuwe
laag verf. Ook hebben we het gehele terrein weer onkruidvrij gemaakt,
de kleedhokken en het winkeltje schoongemaakt en andere voorbereidingen getroffen.
Er is hard gewerkt om het seizoen
goed op te starten. Wij hopen
natuurlijk dat het weer mee gaat
werken en dat we een prachtig
seizoen krijgen. Op zaterdag 27
april gaan we om 12.00 uur open.
Zoals ieder jaar zijn er kortingsdagen voor de verkoop van abonnementen. Dit jaar hebben we er voor
gekozen om iedereen meerdere

dagen de gelegenheid te geven
de abonnementen met korting te
kopen. Op deze dagen kost een
gezinsabonnement € 100,zaterdag 27 april:
12.00 tot 17.30 uur
zondag 28 april:
12.00 tot 17.30 uur
Op zaterdag 27 april en zondag
28 april is het zwembad open,
dus u kunt bij mooi weer gelijk

uw handdoek spreiden voor een
heerlijke verkoeling terwijl wij uw
abonnement in orde maken. We
zien u graag op een van deze dagen en hopen op een mooi zwemseizoen.
Tot snel bij zwembad ’t Kuipke.
www.zwembadhetkuipke.nl

Podiumplaatsen op toestelfinale voor Sine-Cura
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag
21 april waren de toestelfinales
voor turnen Dames Brabant-Oost
in Eindhoven. Vanuit de voorwedstrijden zijn de tien beste turnsters
per toestel doorgestroomd.
Voor Sine-Cura kwamen in actie:
Yanou Smits, Ida van Zutphen, Lieke Roefs, Sille Donkers, Rosa van
de Ven, Kris van de Boom, Janne
Donkers, Maud van der Wielen,
Mandy Verhoeven, Isabelle van der
Linden, Merel Megens, Kris Willems en Maaike van der Pas. De
turnsters hebben goed hun best gedaan en hebben mooie resultaten
behaald. Ook waren er podiumplaatsen voor de turnsters. Zo werd
Janne Donkers 3e op balk en 1e op
vloer! Maaike werd 2e op brug en
Isabelle werd 3e op brug en sprong.
Alle turnsters gefeliciteerd met de
mooie resultaten. Op naar de districtfinale op 25 mei te Waspik.

Samen naar de vijfde klasse
VORSTENBOSCH - In de wedstrijd
tegen mede-degradatiekandidaat
ELI verrasten de Boys vriend en
vijand door eindelijk een keer de
drie punten te pakken en dan ook
nog met dikke cijfers.

In de eerste wedstrijd mochten
Mijntje Vos, Luna Jansen, Laura
Smits, Lisa van Santvoort, Jill van
Uden aantreden, zij hebben hun
best gedaan, echter helaas geen
medaille kunnen behalen. Nine van
Uden wist met een mooie oefening
de 2e plaats te behalen op brug,
Lotte v.d. Hanenberg mocht twee
oefeningen laten zien, op balk en
brug, en wist voor beide toestellen
de 3e plaats te halen. En Nadia Cissen wist de 3e plaats te behalen op
het onderdeel vloer.
In de tweede wedstrijd mochten
Kyra en Maxime van de Sanden en
Laurie Ketelaars hun oefeningen
laten zien, echter de tegenstand
was hier zo zwaar dat ze helaas

niet in de prijzen zijn gevallen.
Proficiat meiden met het behalen
van jullie medailles!
Competitiewedstrijd
onder- en bovenbouw
Op zaterdag 20 april, werd de
laatste competitiewedstrijd gehouden voor het onder- en bovenbouwteam 3e divisie. Het was een
uitwedstrijd tegen Turnoss. Het
onderbouwteam wist deze wedstrijd met een ruim puntentotaal te
winnen. Voor het bovenbouwteam
was het een spannende wedstrijd,
wie zou er als competitiewinnaar
eindigen. Helaas wist Turnoss 0,9
punt meer te behalen waardoor
HGC als tweede in de competitie
eindigden.

In de eerste minuten leek het er
niet op dat dit zou gebeuren want
al na 5 minuten stond de 1-0 op
het scorebord na een snelle aanval door het midden van ELI. Maar
amper drie minuten later stond het
al weer 1-1 door een schitterende
omhaal van John van Kleef. Dit gaf

vanzelfsprekend weer zelfvertrouwen en de Boys gaven het initiatief
gedurende de wedstrijd ook niet
meer af. Vorstenbosch creëerde
veel kansen maar het duurde tot
de 42ste minuut voordat het 1-2
werd en opnieuw was het John
van Kleef die hem binnendrukte,
na een voorzet van Luuk van Kessel, tevens ook de russtand.
Meteen na rust was het Gilbert
Langenhuizen die met twee snelle
goals 1-3 en 1-4 de wedstrijd op
slot gooide. ELI kwam terug tot
2-4, na matig ingrijpen van de

achterhoede van de Boys, maar
meteen daarna zorgde jeugdspeler
Jordy van Kessel voor 2-5.
De wedstrijd leek gespeeld maar
toch zouden beide clubs in blessuretijd nog een keer scoren waarvan
die van Ronald Bijl van de Boys de
mooiste was. Met een bekeken lob
verschalkte hij de Lieshoutse goalie
waarmee de 3-6 eindstand op het
scorebord stond.
Een score waarmee ook het lot van
ELI was bezegeld, het degradeert
hierdoor namelijk met Vorstenbosch naar de vijfde klasse.

Rick van team Bikers derde
HEESWIJK-DINTHER – Dit weekend een wedstrijd voor team Bikers uit
Heeswijk Dinther in Honselersdijk. Een mooie, snelle ronde maar ook
een technisch veeleisende ronde door het vele keren en draaien.
Eric van den Boogaard uit Den
Dungen had een goede start. Al
snel was er een renner alleen weggereden. De achtervolging werd
ingezet door een groepje van ongeveer vijf renners waaronder Eric.
Uiteindelijk wist Eric beslag te leggen op een knappe vierde plaats.
Ook Rick van den Hanenberg uit
Berlicum had een goede start bij
de masters. Op het moment dat

de uiteindelijke winnaar wist weg
te rijden, zat Rick niet op de goede
positie om te kunnen volgen. Op
de finish werd Rick knap derde.
Een mooi resultaat waar ook Rick
tevreden mee was.
Bij de amateurs maakte Guus Smits
uit Berghem geen goede start. Hij
wist niet snel genoeg in te klikken
en verloor hierdoor vele plaatsen.
Hij ging uiteindelijk als 25ste het

veld in en moest beginnen aan een
inhaalrace. Dankzij zijn goede benen wist hij terug te rijden naar een
zesde plaats. Tot slot verscheen
Martijn van Doorn uit Heeswijk
Dinther aan de start. Hij vertrok
goed met de start. Helaas kwam hij
in de eerste bocht ten val doordat
hij werd ingesloten. Bij zijn val viel
zijn ketting eraf. Nadat hij zijn ketting er weer op had gelegd moest
hij als allerlaatste vertrekken. Hij
liet de moed echter niet zakken en
begon aan een knappe inhaalrace.
Uiteindelijk werd hij nog zestiende.
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HDL kan niet
winnen op eigen veld

HEESWIJK-DINTHER – HDL H1
kan niet winnen op eigen veld.
Gisteren speelde het team voor de
vierde keer thuis en was de derde
thuisnederlaag een feit: 2-8.
Na Oranje Zwart H12 en HOD
H5 is het HDL H1 ook niet gelukt
om op eigen veld van Mierlo H3
te winnen. Uit was HDL met 3-7
te sterk, maar in Heeswijk-Dinther
kreeg HDL geen controle over de
wedstrijd. De bezoekers, spelend
met een vliegende keeper, hockeyden defensief sterk en maakten

voorin de kansen af. Bij een 0-1
achterstand zette verdediger Bram
van Santvoort deze recht, doordat
Mierlo slordig was achterin, maar
al gauw kwam HDL opnieuw in de
problemen: 1-3 bij rust. Ondanks
het feit dat Mierlo zonder vaste
keeper speelde en het doel onbezet bleef, lukte het HDL moeilijk
om te scoren en waren de kansen
schaars. Bij 1-4 was het verzet van
H1 gebroken en konden de Mierlose gasten werken aan het doelsaldo. Martijn van Rosmalen deed
nog wat terug, waardoor hij nu samen met Casper Mulder met acht
treffers de topscorelijst aanvoert.
Titelaspiraties kan HDL nu wel uit
zijn hoofd zetten. ‘‘We gaan minimaal voor de tweede plaats’’, aldus
coach Marcel Kuijpers.

Avesteyn blijft V.O.W. de baas
HEESWIJK-DINTHER - Na de 6-0 overwinning van het vorige jaar wist
Avesteyn ook de return te winnen van V.O.W. in Zijtaart. Trainer/coach
Antwan van Rijn kwam met een verrassende opstelling. Hij had laatste
man Pieter Kuijpers in de spits geplaatst om de plaats van Bart Faro op
te vullen. Dat had toch wel gevolgen in de eerste helft van deze wedstrijd. Natuurlijk, Avesteyn heeft genoeg defensieve mensen achter de
hand om dit risico te nemen.

Over de wedstrijd kunnen we
kort zijn. De eerste twintig minuten waren slordig. De verdiende
voorsprong van Avesteyn kwam in
de 27e minuut. Vanaf links bracht
spits Rens v. Vugt de bal goed
voor, waarna de lange Pieter Kuijpers de 0–1 in kon koppen. Uiteraard was deze goal dik verdiend,
maar ‘n minuut later was de stand
weer in evenwicht. Na 66 minuten
kantelde de wedstrijd. Pieter Kuijpers nam zijn oorspronkelijke plek
weer in en dat bracht wat rust in
de Avesteyn-defensie.
Supersub Lars v. Lee werd ingezet
en toen ging het pas echt lopen bij
Avesteyn. De 1-2 in de 69e minuut
van Dries Heerkens kwam daarom
als een verlossing. Daarna kwam
jeugdspeler Stan de Laat oog in
oog met de V.O.W. goalie en kreeg
de hoek voor het uitkiezen. Gretig
profiteerde Stan van deze kans,
1-3.

46 ereplaatsen
Judoka’s breken records
OSS - Afgelopen zondag is er door de judoka’s van Van Buel Sports uit
Oss deelgenomen aan een judotoernooi in St. Oedenrode. Nooit eerder
in de geschiedenis keerde het team huiswaarts met zoveel succes, maar
liefst 46 ereplaatsen. Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten
door de judoka’s afkomstig uit Oss, Heesch, Geffen, Berghem en Oijen.

Goud: Eline Vrijsen, Mike Bens,
Jesse en Senn van Buel, Tycho
Schenkte, Lucas van Griensven, Lucas Masarovic, Roy de Haard, Guus
de Haard, Roy van Leur, Milo van
Rossum, Tessa Müller, Sam Grimmelikhuizen, Amber van der Putten
en Oskar van Griensven.
Zilver: Noa van den Brink, Yancy

Kivits, Anke Müller, Roos Kok,
Lieve Grimmelikhuizen, Precious
Guijt, Vic van Houwelingen, Errol
Ciftci, Tijmen Steenbakkers, Sam
Tamerius, Finn Kiprianidis, Robin
Oor, Ties van Dijk en Rowan van
Leur.
Brons: Luna Bosman, Martijn van
Dinther, Roy Kersten, Matthijs wabeke, Roman Pansier, Mees Hoeks,
Sem van Lent, Nina van de Leemput. Sven van de Sluiszen, Teun
Ploegmakers, Elroy Burgzorg, Olivier Duiven, Milan van Eldijk, Vagif
Hamidov en Wiebe van Leverink.

Het wordt benauwd voor Prinses Irene
NISTELRODE - De mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ verloren
zondagmiddag in Limburg van de directe concurrent in de degradatiestrijd, Venlosche Boys, met 3-2. Daar viel eigenlijk niets op af te
dingen, want de Venlosche Boys hadden de meeste en beste kansen, en
ook het meeste balbezit.
Op het zeer slechte, keiharde veld
was het lastig voetballen. Venlosche Boys speelde een spelletje
dat Prinses Irene niet zo goed ligt.
Thuis werd kansloos verloren, zondagmiddag waren de krachtsverschillen minder groot, zeker in de
1e helft.
De rust ging in met een 1-1 stand,
door doelpunten van De Jong,

voor de thuisploeg, en Tim v.d.
Brand, voor Prinses Irene.
Na rust werd het 3-1, door doelpunten van Van Liempt en Schluter. Job van den Elzen scoorde de
3-2, maar verder kwam Prinses
Irene niet. Het blijft ongemeen
spannend wie rechtstreeks gaat
degraderen en wie nacompetitie-

voetbal speelt. Prinses Irene krijgt
nog, achtereenvolgens, Helden
(uit), Mierlo Hout (thuis) en Nulandia (uit). Drie finales dus. Deso
werd zondagmiddag kampioen.

Korloo 1 komt
Bootcamp met terug van 5-0 achterstand
Siourney van
nog 2x te scoren. Het scorebord
gaf daarom in de rust 5-2 aan.
SYTYCD
NISTELRODE - Geef je op voor 2
mei, dan wordt de bootcamp georganiseerd door de Balletstichting
Nistelrode voor de jeugd vanaf de
middelbare school.
In de week voor de meivakantie
(22 t/m 25 april) worden ook kijklessen gegeven. Ouders, familie en
bekenden van onze leden hebben
dan de mogelijkheid om het laatste
kwartier van iedere dansles bij te
wonen. Dit om de vorderingen van
de leden èn de voorbereidingen op
de voorstelling van dichtbij te aanschouwen.
Bootcamp
Op 2 mei is de bootcamp van Balletstichting Nistelrode waarbij Sigourney van So you think you can
dance aanwezig zal zijn. Modern
en Hiphop zullen van 19.00 tot
22.00 uur de boventoon voeren.
Een sportieve dansavond met veel
plezier. Inclusief de consumptie zijn
de kosten voor deze avond-bootcamp: €12.50 pp. Iedereen is van
harte welkom!
Geef je op via info@balletstichtingnistelrode.nl

LOOSBROEK - Korloo 1 speelde
zondag 21 april tegen Emos 1, in
het zonnige Schayk.
Korloo begon de wedstrijd niet fel
en strijdlustig genoeg, waarna de
spelers na 20 minuten tegen een
5-0 achterstand aankeken. Korloo
herpakte zich, door niet in te stappen op de dame waardoor Emos
de vang niet wist te bemachtigen.
Ook wisten zij het spel verdedigend nu beter op te lossen, waardoor Emos geruime tijd niet wist te
scoren. Korloo wist de 1ste helft

Na een peptalk begon Korloo vol
goede moed aan de 2de helft. Dit
resulteerde in een ‘stapje meer’
voor elkaar. Het harde werken
werd beloond! Ditmaal vlogen bij
Emos de ballen om de oren. Korloo scoorde in 10 minuten tijd 3
afstandsschoten. Hierdoor wist
Korloo de 5-0 achterstand om te
buigen naar 5-5 gelijk. Beide teams
wisten geruime tijd niet meer te
scoren, het bleef erg spannend wie
de punten zou pakken. Helaas trok
Korloo (weer) aan het kortste end,
Emos wist namelijk de 6-5 te scoren. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest voor de dames uit
Loosbroek.
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Swift iets sterker dan Altior

HVCH F2 bedankt Van Munster/Reisswolf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag mocht Altior in Velden aantreden tegen Swift. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden.
Helaas lukte het Altior vanaf de eerste minuut niet om dit uit te stralen.

HEESCH - De jongens van voetbalteam HVCH F2 hebben van de
hoofdsponsor van de jeugdafdeling van HVCH nieuwe voetbaltassen ontvangen.

Ondanks dat lukte het ook Swift
niet om een gat te slaan en te scoren. De ruststand was 6-5 in het
voordeel van de dames uit Velden.
In de tweede helft kreeg het publiek een feller Altior te zien, maar
het mocht niet baten.
Tot het einde bleef de wedstrijd
spannend, maar uiteindelijk trok
Altior aan het kortste end en verloor met 10-9. Altior bezet nog
steeds de vierde plek, maar Swift is

tot één punt genaderd. Dit belooft
een spannend slot van de competitie te worden.
Uitslagen overige Altior teams:
Concordia/Boskant 2-Altior 2: 4-6
VVO 2-Altior 3: 2-10
De Kangeroe 2-Altior 4: 3-4
JES 3-Altior 5: 8-9
SCMH 4-Altior 6: 10-3
Miko ’76 A1-Altior A1: 3-2
Bladella B1-Altior B1: 2-3
Boskant/Concordia B1-Altior B2:
7-3
Altior B2-De Horst B1
(inhaalwedstrijd): 3-2
BMC C2-Altior C1: 2-3
BMC C1-Altior C2: 2-5
Odisco C1-Altior C3: 4-0
Altior D1-Concordia D1: 1-5
Flash D1-Altior D2: 1-3
Altior E1-Prinses Irene E3: 5-0
Altior E2-OVC ’63 E1: 2-0
Altior F2-Emos F1: 3-5
Altior F3-Celeritas F1: 1-1
Strafworpen 2-3
BMC W1-Altior W2: 6-2
Strafworpen: 2-2.

Beachvolleybaltoernooi terug in Nistelrode
NISTELRODE - Zondag 28 april wordt door Volleybalvereniging Tornado een beachvolleybaltoernooi georganiseerd op het Raadhuisplein.
Hiermee is het beachvolleybaltoernooi na ongeveer 10 jaar weer terug
in Nistelrode. Het belooft een gezellige en drukke dag te worden op het
plein. Iedereen is van harte welkom om te genieten van het volleybal
en/of te genieten van een drankje of hapje op het terras.
Om 9.30 uur in de ochtend wordt
er gestart met een clinic voor de
jeugd van topvolleyballer Joost
Ronnes. Deze wordt gevolgd door
een toernooi waarbij de jonge spelers het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Om 12.00 uur start
het seniorentoernooi. Zeer veel
teams, maar liefst 22, hebben zich
ingeschreven voor dit toernooi.
Wedstrijden worden gespeeld op
verschillende niveaus’s, van be-

ginners tot gevorderden. Naast de
leuke volleybalwedstrijden zal er
de gehele dag een DJ aanwezig
zijn, die zorgt voor de nodige muzikale gezelligheid.
De wedstrijden duren tot ongeveer
18.30 uur, waarna toeschouwers
en spelers na kunnen praten op de
terrasjes op het plein. Iedereen is
van harte welkom om te komen
kijken.

Vrouwen Prinses
Irene beter dan ’t Goy
NISTELRODE - Een bijzonder gemotiveerd Prinses Irene, speelde
onder leiding van scheidsrechter
Pennings, een prima wedstrijd tegen ’t Goy, dit ondanks de afwezigheid van een paar dragende krachten. Na een 2-0 ruststand werd
het uiteindelijk 3-1. Sanne Huberts
scoorde er twee, Melissa Scheepers
zorgde met haar doelpunt voor het
slotakkoord.
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Van Munster/Reisswolf heeft al
meer dan 75 jaar ervaring met het
inzamelen en verwerken van restmaterialen zoals papier, karton,
metalen, kunststoffen en hout.
Ook het vernietigen van archieven
en andere vertrouwelijke documenten is hier in goede handen.
Dat dit echte ‘Hisse’ familiebedrijf
HVCH een warm hart toedraagt
moge duidelijk zijn. Wederom was
het bereid om een jeugdteam te
sponsoren: HVCH F2.
Ook dit team zet haar beste beentje voor. Na een wat moeilijke start
na de winterstop is nu de weg om-

hoog weer gevonden. Bovendien
heeft het team met mooi verzorgd
voetbal en veel inzet de halve fi-

nale van de strijd om de beker bereikt!
Kortom een prestatie van formaat!

HVCH ten onder tegen
dodelijk effectief Sparta ’25
HEESCH – HVCH had in de eerste helft de meeste kansen en leek goede
zaken te kunnen doen tegen de bezoekers uit Beek en Donk. Het werd
echter 0-1 in de 26e minuut en in de tweede helft counterde Sparta ’25
professioneel naar een 0-4 eindstand. HVCH creëerde in de tweede helft
ook geen kansen meer en staat op een zorgelijke plaats op de ranglijst.
HVCH nam het initiatief en de
wedstrijd speelde zich voornamelijk af op de helft van de bezoekers. De afmakers kwamen echter
telkens een stapje tekort. Het schot
van Jeffrey van Uden werd keurig
door de doelman overgetikt. Tegen de verhouding in kwam Sparta

met een flitsende uitval op 0-1.
De goede voorzet kwam van Nick
Brouwers en het keurig inkoppen
was van René Brouwers.
HVCH leek die tegenvaller goed
te verwerken en er werd gestaag
gewerkt aan de gelijkmaker. Na
de rust was het afgelopen met

het vloeiende spel van HVCH. Het
werd werken en eigenlijk werd er
in de tweede helft slechts een enkele kans gecreëerd. Sparta was op
de counter gevaarlijk en nog driemaal trefzeker.
Zo liep HVCH tegen een gevoelige
nederlaag aan die de Heeschenaren waarschijnlijk tot het spelen
van nacompetitie veroordeelt.
HVCH kan nog negen punten halen en die zal de ploeg nodig hebben om zich vrij te spelen.

Korfbalsters Prinses Irene
blijven in hoofdklasse
NISTELRODE - In het debuutjaar in
de hoofdklasse, zowel op het veld
als in de zaal, hebben de korfbalsters van Prinses Irene zich weten
te handhaven.
In de zaal was er die zekerheid al,
zondagmiddag werd met 18-10
gewonnen van De Merels. Door

dit mooie resultaat zijn ze, met nog
drie wedstrijden te gaan, niet meer
te achterhalen door de concurrentie. Esther v. Venrooij was met vier
doelpunten topschutter, Lieke van
Griensven en Marina v. Venrooij
lieten zich ook niet onbetuigd met
drie rake worpen.
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EVENEMENTEN

25 APRIL
Oude tijden herleven in
Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kijklessen DV Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Buurtverenigingen Heesch
ontmoeten elkaar
Locatie: de Pas Heesch
Nationale Sportweek bij
Gympoint
Locatie: Sporthal de Overbeek
Peutermiddag OBS Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 10
Informatieavond den Tol
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
Open Huis appartementen
Sparrenweide
Locatie: Parkstraat Nistelrode
Pagina 13
26 APRIL
Themaworkshop
Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Mozaïek-in-Actiedag
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 15
Muzikaal Kroningsfeest
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 15
3e Wereldactie Hooghuis
Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch

Debuut ‘the Melody
Rockers’
Locatie: Zaal ‘t Tunneke Heesch
Kortingsdag abonnement
kopen
Locatie: Zwembad ’t Kuipke
Heesch
Pagina 21
CirclePercussion
Locatie: De Pas Heesch
Bijeenkomst gedecoreerden
Nistelrode
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Expositie olieverfschilderijen
Locatie: de Wis Loosbroek
Pagina 3
28 APRIL
Beachvolleybal toernooi
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kortingsdag abonnement
kopen
Locatie: Zwembad ’t Kuipke
Heesch
Pagina 21
Expositie olieverfschilderijen
Locatie: de Wis Loosbroek
Pagina 3
30 APRIL
Kroningsdag
Pagina 15

E-bike opstapdag
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Nistelrode
Pagina 7

1 MEI

5 MEI

Dag van de arbeid

EK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

Bobzmiddag
‘vakantie op Hawaï’
Locatie: BoBz Nistelrode

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek Nistelrode

Herhaling EHBO & AED
Locatie: Lokaal EHBO Dorpshuis
Nistelrode
HKK Lezing: van Lust,
Spot en Zinnelijk Genot
Locatie: ’t Heemhuis Nistelrode
Pagina 10
2 MEI
Meidendag
Jongercentrum Checkpoint
Locatie: De la Sallestraat 3
Heesch
Bootcamp balletstichting
Locatie: TC Telro Nistelrode
Pagina 22
3 MEI
Vrijwilligersavond
KBO Vorstenbosch
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 6
EK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

Oranje bridgedrive
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Gemeentehuis gesloten

Sponsordiner stichting
PEP-projecten
Locatie: Restaurant de Waard
Heesch

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

Milieustraat gesloten

Rommelmarkt
Locatie: Kastanjedreef
Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

The 90’s en DJ Paul Elstak
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
Kermis
Locatie: Vorstenbosch
11 MEI

De Heeren van…
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Presentatie KBO vakantie
Valkenburg
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6
Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss

4 MEI

8 MEI

EK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

Vogel 4-daagse Maashorst
Locatie: Natuurpark Maashorst
Nistelrode

Kermis
Locatie: Vorstenbosch
12 MEI
Demonstratiedag
Fischertechnikclub
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Voorjaarsmarkt
Locatie: Dorpskern Vorstenbosch
Pagina 12
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Disco groep 7- 8
Locatie: Bobz Nistelrode

Optreden Dreamfield
Locatie: Zeven Eeuwenpark
Nistelrode

Coverbank Zoetkees
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Kapellenfestival
Locatie: Vorstenbosch

9 MEI

Kermis
Locatie: Vorstenbosch

Hemelvaartsdag

Nationale Herdenking HDL
Locatie: St. Willigbroduskerk
Heeswijk-Dinther

10 MEI

6 MEI

Vogel 4-daagse Maashorst
Locatie: Natuurpark Maashorst
Nistelrode

Film: Oorlogswinter
Locatie: de Pas Heesch

Kermis
Locatie: Vorstenbosch

Demonstratiedag
Fischertechnikclub
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek Nistelrode

Voettocht naar de Sint-Jan
Locatie: Petrus Emmauskerk
Heesch
Pagina 2

Coverband de Directie
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Herdenkings- en
bevrijdingsconcert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

7 MEI

Slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek Nistelrode

27 APRIL

Kersenbloesemtocht
Locatie: de Maashorst

Het foute matinee
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Sponsorloop voor stichting
Heppie
Locatie: Vorstenbosch

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

