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TRV-Bernheze.nl
Culinaire

Aspergetocht

Nicole Hiraki: iedere wandelaar wordt 
beloond bij rondje Bernheze

Zowel fanatieke als recreatieve 
wandelaars kunnen de wandel-
schoenen weer uit de kast pakken. 
Het Rondje Bernheze staat voor de 
deur. Wandelaars kunnen tijdens 
het wandelweekend kiezen uit vijf 
afstanden, namelijk tien, twintig, 
dertig, veertig en vijftig kilometer. 
De gekozen afstand wordt twee-

maal gelopen; een keer op zater-
dag en een keer op zondag. “De 
route is beide keren wel verschil-
lend” zegt Hiraki. “Je loopt niet 
tweemaal dezelfde route voor de-
zelfde afstand.” Deelnemers kun-

nen ook een dag meelopen; dan 
lopen zij eenmaal één afstand. 

De routes zijn niet hetzelfde als de 
voorgaande edities, want ieder jaar 
stippelt TRV Bernheze weer nieu-
we routes uit. Elke editie doet de 
tocht alle kernen van de gemeente 
aan. “Het is echt een rondje Bern-
heze”, vertelt Hiraki, die probeert 
de tocht telkens weer langs andere 

ondernemers te leiden, zodat zo-
veel mogelijk van hetgeen Bernhe-
ze te bieden heeft aan bod komt. 
Vorig jaar was er bijvoorbeeld een 
pauzestop bij De Schaapskooi in 
Vorstenbosch, maar komende 

editie wordt er onder andere een 
pauze ingelast bij gemeenschaps-
huis de Stuik. 
Net zoals voorgaande jaren, spon-
sort fruitteler Verkuijlen aardbeien, 
die de deelnemers bij de finish krij-
gen uitgedeeld. 
Bijzonder aan het Rondje Bern-
heze is dat het wandelevenement 
dit jaar voor de tiende keer ge-
houden wordt. De opzet van de 

wandeltocht is hetzelfde, maar de 
organisatie probeert het Rondje 
Bernheze komende keer nog leu-
ker te maken voor de deelnemers. 
“Voorgaande jaren kregen deelne-
mers alleen een medaille als zij op 
beide dagen meeliepen. Nu doen 
we daar afstand van. Iedereen die 
meeloopt krijgt een medaille”, 
zegt Hiraki. 

Daarnaast verzorgt de band GaZZ-
erop op zondagmiddag voor een 
muzikale afsluiting op het plein 
bij de Molenhoeven in Loosbroek. 
“Deze band is goed in het maken 
van een feestje en dat zullen zij 
dan ook zeker doen.”
Wat betreft het weer, maakt Hiraki 
zich geen zorgen. “De echte wan-
delaar laat zich door slecht weer 
niet tegenhouden.”

Inschrijven voor het rondje Bern-
heze is niet verplicht, maar wel 
wenselijk. 

Zie www.rondjebernheze.nl 
voor meer informatie.

BERNHEZE – Het Rondje Bernheze vindt in het weekend van zaterdag 21 juni en zondag 
22 juni voor de tiende keer plaats. Organisator, Toeristische Recreatieve Vereniging Bern-
heze (TRV) maakt dat jubileum zichtbaar. “Iedere deelnemer ontvangt een medaille”, vertelt 
bestuurslid en organisator Nicole Hiraki.

Emi en Nicole Hiraki  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Ad Ploegmakers

Een echt rondje Bernheze

zet DeMooiBernhezeKrant

op zijn kop

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL  06 - 203 80 151

2e pinksterdag open! 10.00-17.00 uur
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Kerkstraat 3 5384 KA Heesch 

0412-451755

www.restaurantdewaard.nl

De zalen worden gebruikt 

voor allerlei doeleinden, zoals, 

verjaardag, bruiloft, meerdere 

jarige bruiloft, koffietafel, 

vergadering, themafeest, diner 

of buffet. De dag wordt goed 

verzorgd, zoals u het wenst.

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

LAATSTE WEKEN ASPERGES!

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

4 Italiaanse Cordon Bleu’s, 
met salami & kaas

Nu 4 stuks voor de prijs van € 7,50

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

BĲ  AFNAME VAN EEN BBQ PAKKET 
COMPLEET MET 4 STUKS VLEES P.P., 

voor minimaal 4 personen bĳ  Slagerĳ -Eetwinkel 
Riny van Esch, kun je bĳ  Gastronomia Italiana een 

HALVE LITER ITALIAANS SCHEPĲ S 
kopen voor de prĳ s van € 3,50 (normaal is de prĳ s € 7,50), 

zelf samen te stellen.

BĲ  AFNAME VAN EEN BBQ PAKKET 

ACTIE

WK 2014

BĲ  AFNAME VAN EEN BBQ PAKKET 

Pizza van de maand
Dello Bravino

Tomaat, mozzarella, pesto
galiameloen en parmaham

Met Tupperware Kookstudio An-
gélique Dortmans heb je een ge-
zellige avond én kun je Tupperwa-
re producten uitproberen tijdens 
een kookworkshop bij jou thuis. 
En als je gastvrouw van de Kook-
studio bent, ontvang je altijd een 
cadeau. 

Geef je als gastvrouw in juni een 
Kookstudio, dan krijg je 15% kor-
ting op een Tupperware product. 
Voor de eerste vijf afspraken komt 

daar nog een extra cadeautje bij. 
Ook een leuk idee voor als je bin-
nenkort gaat trouwen of een kind-
je krijgt. Het begin van je (baby) 
uitzet is dan gemaakt!
 
Zelf demonstrateur/trice worden? 
Tupperware is altijd op zoek naar 
nieuwe demonstrateurs/trices. 
Een hele leuke baan, niet alleen 
voor vrouwen, maar zeker ook 
voor mannen. Ook als vakantie-
baan.

tupperware Kookstudio 
Angélique dortmans
Koken, proeven en shoppen bij jou thuis!

HEESWIJK-DINTHER – Shoppen kun je in een winkelcentrum of 
via internet. Maar voor je spullen in de keuken is er een veel 
leukere manier: samen met een paar vriendinnen een kook-
studio in je eigen keuken. 

Advertorial

Bel voor een afspraak of verdere informatie: Angélique Dortmans: 06-20939790

Angélique Dortmans

Keramiek tussen de bloemen

Meer dan 75 werkstukken, vari-
erend van potten en schalen tot 
beelden zullen uitgestald staan 
tussen de bloembedden van de 
bloemenpluktuin, die dan weer 

volop aan het uitlopen is. Naast zijn 
baan in het onderwijs volgde Cees 
Snellen een MO-opleiding hand-
vaardigheid in de avonduren. Hier 
kwam hij in aanraking met draaien 

en boetseren en ontdekte hij zijn 
passie voor klei. Zo is hij zijn hobby 
gaan uitbreiden door vanaf 1989 
les te gaan geven in zijn eigen 
atelier. Tijdens een van zijn fiets-
tochtjes in de regio ontdekte hij 
bij toeval de bloemenpluktuin van 
Mrs. Bouquet (Brigitte van Elderen) 
en uit het toen ontstane contact is 
deze expositie voortgekomen.

HEESWIJK-DINTHER – Het werk van Cees Snellen en 25 van zijn cursis-
ten is tijdens de pinksterdagen op 8 en 9 juni tussen 11.00 en 17.00 uur 
te zien in de bloemenpluktuin van Mrs. Bouquet aan de Heikantsedijk 
1A in Heeswijk-Dinther. 

Diana Aben Cees Snellen (cursusleider) Agaath Gerbrandy en Ria JansenCees Snellen (cursusleider) Agaath Gerbrandy en Ria JansenDiana Aben
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

POETSEN

Ik moet zeggen, een dier in huis heeft de drempel tot schoonmaken 
iets minder hoog gemaakt. Op een gegeven moment dwarrelt er echt 
te veel haar op de bank om er niets mee te doen. Met een grote zucht 
pak je dan je emmertje om de boel eens even voor het oog flink te 
laten blinken. Daarna met de Franse slag de stofzuiger zijn werk laten 
doen en de boel is prachtig optisch schoon. Hopen maar dat de zon 
niet al te fel binnen schijnt, want dan is er van dat optische helemaal 
niks meer over.

Ik ken mensen die er een kick uit halen om hun huis zo schoon 
mogelijk te houden. De woonkamer moet er uitzien alsof de kamer 
rechtstreeks uit VT Wonen is gekopieerd. Op het fornuis staat een 
prachtige pan die waarschijnlijk nooit is gebruikt, omdat het zonde is 
om hem vies te maken. Bij de achterdeur staat een schitterend houten 
rek, wat gebruikt kan worden om je schoenen op te zetten, want vieze 
schoenen zijn echt funest voor de smetteloze tegelvloer. 

Ik ben altijd een beetje angstig me te bewegen in dit soort huizen. 
Bij elke verkeerde beweging ben ik bang dat ik met een kruimeldief 
achtervolgd word. Het koekje bij mijn koffie sla ik dan ook meestal 
vriendelijk af. Ik ben niet zo handig met uit mijn handen eten zonder 
dat er wat op de grond valt. Straks sta ik in het dorp bekend als de 
man die andermans vloeren bevuild. Die reputatie zou ik niet willen 
hebben.

Zou het geen optie zijn dat de fanatieke schoonmakers onder ons wat 
meer naar buiten treden? Vooral een handreiking naar die mensen 
met wat stoffigere huizen, zou een verrijking voor ieders leven zijn. 
Gewoon een paar uurtjes in de week lekker poetsen in dat huis dat 
volgens jou veel te slecht wordt bijgehouden. Kan iedereen weer met 
een gerust hart met gekamde haartjes naar bed.

COLUMN
D’N BLIEKER

VRĲ WILLIGER van de maand
voortdurend schakelend 
zorgen voor stabiliteit en steun
Stichting Vluchtelingenwerk verliest een bevlogen ‘vrijwilliger’

Jan heeft in 21 jaar vrijwilligers-
werk iets meer dan 55 gezinnen 
geholpen met formulieren, bu-
reaucratie, de nieuwe cultuur en 
een begin voor een nieuw bestaan. 
Daarbij schuwde Jan niet de con-
frontatie met instanties om de 
mensen te helpen. Wel eiste Jan 
dat de mensen zelf meewerkten en 
zich aanpasten. Op een stoel zitten 
is er bij Jan niet bij, ook niet voor 
hemzelf.

Pijnlijke zaken
Jan houdt van een praktische aan-

pak. Daarover kan Muluka Mus-
tafa uit Ethiopië meepraten. Zij 
kwam in 2005 vanuit een asielzoe-
kerscentrum naar Heesch. Jan had 
twee andere gezinnen waarvoor 
hij de begeleiding deed en die hij 
regelmatig thuis bezocht om de 
thuissituatie in zijn begeleiding te 
betrekken. Toen Muluka in 2006 
ernstig ziek werd, sprong voor Jan 
het sein op rood en droeg hij een 
van de gezinnen over aan een col-

lega. Muluka en haar kleine kin-
deren zaten in nood en Jan moest 
handelen. Hij zorgde voor vervoer 
naar ziekenhuizen, begeleidde de 
kinderen in die moeilijke tijd en or-
ganiseerde hulp vanuit collega’s en 
instanties. 

Voortdurend schakelend, zoals Jan 
gewend was te doen, zorgde hij 
voor stabiliteit en steun. Het was 
een intensief proces voor alle par-
tijen, maar de huidige zelfstandig-
heid van Muluka en haar kinderen, 
de vriendschap en het respect zijn 
een prachtige beloning. 

Mooi werk
Jan hield van het vrijwilligerswerk, 
al was het vaak zwaar. “Je moet 
voortdurend inspelen op situaties 
en niet bang zijn voor de confron-
tatie. Soms moest ik mensen te-
rugverwijzen naar het spreekuur. 
Omdat ik werk vanuit het resul-
taat voor de toekomst, kon ik niet 
werken als ik daar geen mogelijk-
heden voor zag.” Jan heeft ook 
zaken bevochten bij de rechtbank 

en instanties als dat moest. Altijd 
gesteund door de organisatie van 
Vluchtelingenwerk. 
De opbouw van de begeleiding is 
in 21 jaar 180º gewijzigd. Negentig 
procent van de door Jan begeleide 
gezinnen heeft een goede plek ge-
vonden en werk. Jan: “Bij aanvang 
had ik een intakegesprek en stip-
pelde de route uit. De uitslag bleek 
altijd anders dan voorzien. Het was 
mooi, maar ik ga me nu bezinnen 
op iets anders.” 
Het afscheid in kleine kring is op 6 
juni op het kantoor van Vluchtelin-
genwerk in Heesch.

BERNHEZE – Jan van den Heuvel besloot eenentwintig jaar geleden tot vrijwilligerswerk bij Stichting Vluch-
telingenwerk en besefte niet dat hij het woord werk zo letterlijk zou nemen. Een vrijwilliger die zich met 
bezieling inzette voor de vluchtelingen stopt met zijn ‘werk’.

Jan van den Heuvel en Muluka Mustafa, die Nederland als haar thuis ervaart
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

‘hĲ  hield vAn het vrĲ willigerswerk, 
Al wAs het vAAk ZwAAr’

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

‘HET KOEKJE BIJ MIJN KOFFIE SLA IK 
DAN OOK MEESTAL VRIENDELIJK AF’
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 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 overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 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 overdag: 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.

Health, Beauty, Care

Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de 
WMO of een te hoge eigen 
bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl

Danique WijnenDanique Wijnen

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
Regular

Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
55 Roman

Haren 
Majesteit

Haren 
Majesteit

Haarmode
C 70 M 12 Y 0 K 0

C 70 M 0 Y 45 K 0

C 80 M 10 Y 45 K 0

C 100 M 33 Y 45 K 0

C 100 M 55 Y 60 K 0

C 6 M 29 Y 88 K 0

Huisstijl Haren Majesteit

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch 
06-22623936

door ander werk weer productief; 
ook met slijtageklachten
tOeKOMst in WerK

Dit is niet alleen prettig voor de 
werkgever, maar zeker ook voor de 
medewerker. Die voelt zich pret-
tiger op een plek waar hij minder 
belemmerd wordt door zijn fysieke 

klachten en daardoor weer volledig 
kan bijdragen aan het werkproces. 
Deze verhoging van productiviteit 
drukt zich uit in financiële schade-
lastbeperking voor de werkgever. 

Door de medewerker door te deta-
cheren naar een nieuwe inlener is 
het mogelijk om de financiële ver-
goeding terug te laten vloeien naar 
de werkgever. 

Naast deze verhoging van produc-
tiviteit en de financiële vergoeding, 
blijkt uit de praktijk dat mensen 
ook gelukkiger zijn in werk dat ze 
wel goed kunnen. 

Bovendien blijft de medewerker in 
dienst van zijn werkgever en be-
houdt zo zijn opgebouwde rechten 
en plichten, denk hierbij bijvoor-
beeld aan pensioenrechten. Voor 
werkgevers is de oplossing interes-
sant doordat de zorg om het her-
plaatsen volledig uit handen wordt 
genomen en zo de betreffende lei-
dinggevende en/of HRM-afdeling 
ontlast.

Eerste samenwerking is een feit
De eerste samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en IBN is gete-
kend. ThyssenKrupp Materials 
Nederland wil dat medewerkers 
op gezonde wijze hun pensioen 
kunnen halen; medewerkers die al 
jarenlang inzet en energie in Thys-
senKrupp Materials Nederland 
hebben gestoken. Aangezien het 
werk niet aangepast kan worden 
aan de mens en dit juist de kracht 
van IBN is, is een samenwerking 
gezocht. ThyssenKrupp Materials 
hoopt op deze manier bij te dra-
gen aan het goed werkgeverschap 
waar zij voor staan. 

De oplossing kan zowel voor in-
dividuele medewerkers in worden 
gezet als voor groepen medewer-
kers. Dat dit een oplossing is voor 
vele ondernemers met een vergrij-
zende populatie aan medewerkers, 
zal duidelijk zijn.

VEGHEL – De vergrijzing neemt toe en dit brengt voor het bedrijfsleven uitdagingen met zich mee. In ver-
schillende sectoren ontstaan bij medewerkers op latere leeftijd bijvoorbeeld dikwijls slijtageklachten door 
het relatief zware werk. Medewerkers worden hierdoor verminderd inzetbaar. IBN biedt het bedrijfsleven een 
oplossing en gaat hierbij uit van de basis zoals we deze al jaren uitvoeren. Door juist te kijken naar de moge-
lijkheden van de medewerker en hier werk bij te zoeken, is het mogelijk dat medewerkers weer productiever 
worden. In de praktijk zien we dat medewerkers door andere werkzaamheden minder last hebben van hun 
slijtageklachten en meer werk kunnen verrichten.

Bekrachtiging na de contractondertekening met v.l.n.r. de heren P. Van der Heijden-directeur ThyssenKrupp Materials 
Nederland, A. Schuurmans-medewerker ThyssenKrupp Materials Nederland en L. Steetsel-directeur IBN Arbeidsintegratie

Advertorial



Woensdag 4 juni 2014 5
  

tip van de bakkers:
tip van de bakkers:
tips van de bakkers:

Tex Mex brood, Apart lekker! 

Smeuiig broodje met spaanse pepertjes 

en gebakken uitjes bereid.

Lekker bij de BBQ                  € 2,95

Pinksterbrood, Rijk gevuld 

met rozijnen, amandelen 

en zuiver amandelspijs,  750 gram, € 8,50

geldt van 5-6 t/m 11-6-2014

op ’n rooie Pinksterdag…
Kan het zomerser? Een krokant schelpje gevuld 
met de lekkerste banketbakkersroom en 
verse aardbeien. Natuurlijk maken wij het 
korstdeeg zelf. Bros en luchtig. 
De banketbakkersroom, durven wij te zeggen,
is de lekkerste die er is. Dagelijks vers gekookt 
en zo zacht en romig. Daar lust u wel pap van. 

Bij aankoop van
2 broden naar keuze

2 aardbeivlaaitjes

1,50
normaal  4,00

Terwijl ons plukteam het land op is,  koken we in de bakkerij de room…  en dan nog de fi nishing touch: mooie rooie aardbeitjes erop!

tips van de bakkers:

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

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Wim kan het weten ook. Samen 
met zijn vrouw Ans en enkele an-
der mensen uit de straat richtte hij 
in 1987 de avondwandelvierdaag-
se in Vorstenbosch op. Tot op de 
dag van vandaag is hij nog steeds 
nauw betrokken. Van begin af aan 

staat de gezelligheid voorop. Zo-
veel mogelijk deelnemers hebben 
is nooit een doelstelling op zich 
geweest. “Wij willen graag iets be-
tekenen voor de inwoners van de 
parochie Vorstenbosch. Dat is voor 
ons de drijfveer, daar doe je het 

voor”, vertelt hij. “Maar van de 
1800 inwoners hebben er inmid-
dels al 1200 een of meerdere keren 
deelgenomen. Dat is toch leuk.”
De routes van de 27e editie liggen 
inmiddels uitgestippeld voor hem 
op tafel. “Alle vier de dagen één 

windrichting”, zegt Wim, terwijl 
hij naar de kaart wijst. “De deelne-
mers starten en eindigen bij Bar de 
Ketel en onderweg komen ze pau-
zeplaatsen tegen waar een drankje 
en een appel verkrijgbaar zijn.” De 
adressen worden vervolgens zelf 
schoongemaakt. “Dat is wel zo 
netjes, we blijven graag terugko-
men”, vult Ans aan.

Maar er komt nog veel meer bij 
kijken. Jaarlijks wordt in februari 

al begonnen met de voorbereidin-
gen. Om alles in goede banen te 
leiden, kent de avondwandelvier-
daagse een zeskoppige commissie. 
Borden moeten worden uitgezet, 
de straat moet worden versierd en 
de tussendoortjes moeten worden 
geregeld. Bovendien wandelt én 
fietst Wim de routes voorafgaand 

aan de tocht zelf nog eens na. “Er 
mogen natuurlijk geen gevaarlijke 
wegen tussen zitten. Voordeel is 
dat ik na al die jaren tegenwoor-
dig bijna elke straatnaam uit mijn 
hoofd weet”, aldus Wim.

Hij grijpt naar de jaarplaatjes, in-
middels een bekend fenomeen in 
Vorstenbosch. Iedere wandelaar 
die ten minste drie van de vier da-
gen meeloopt, ontvangt zo’n jaar-
plaatje. Hoe meer deelnames, des 

te langer de ketting met de oor-
kondes wordt. De kettingen van 
Wim en Ans tellen beide 26 jaar-
plaatjes. “Lang hè, bijna niet voor 
te stellen”, zegt Ans, kijkend naar 
haar ketting. 

“Maar je krijgt er veel waardering 
voor terug en daar gaat het om.”

Wim en Ans Rijkers Tekst: Rob Aarts

iets betekenen voor wandelend vorstenbosch
VORSTENBOSCH - “Kijk, ik weet precies hoe vaak iedereen heeft meegelopen”, vertelt Wim 
Rijkers trots. In zijn handen prijken de statistieken van 26 jaar avondwandelvierdaagse Vor-
stenbosch. Achter elke naam staat met kruisjes keurig aangegeven hoe vaak diegene aan de 
tocht heeft deelgenomen. “Mooi hè?”, lacht hij.

‘Wim wandelt en fi etst de routes voorafgaand 
aan de tocht na’

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

• Rolluiken 
• Screens 
• Zonneschermen 
• Overkappingen 
• Horren & Hordeuren 
• Raamdecoratie

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en 
Interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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KBO Bernheze
KBO nistelrOde
Wandelen is genieten

Geslaagde 
dagtocht KBO 
Heeswijk-dinther

HEESWIJK-DINTHER – KBO Hees-
wijk vertrok op dinsdag 27 mei 
voor een dagtocht met een volle 
bus richting Weerribben en Orchi-
deeënkwekerij. In de stromende 
regen weliswaar, maar met een 
goed humeur. 
Aangekomen bij de eerste stop, 
was de regen voorbij en de koffie 
met gebak lekker. Verder richting 
Ossenzijl, waar de boot klaar lag. 
Mooie tocht en stuurman die er 
interessant over vertelde. Helaas 
werd de vaartocht onderbroken, 
doordat een van de deelnemers 
ziek werd. Na enkele spannende 
minuten was een huisarts aanwezig 
en werd de zieke naar het zieken-
huis gebracht voor onderzoek. On-
dertussen gaat het weer goed met 

hem. Na de lunch vertrok de groep 
naar de Orchideeën Hoeve in Lut-
telgeest, waar na een gezamenlijke 
uitleg werd rondgekeken in hal-
len met een pracht aan bloemen, 
vlinders en vogels. Daarbij kreeg 
ieder nog een orchidee mee naar 
huis. Na een geslaagd diner ging 
de groep voldaan weer naar huis.

Jeu-de-boules-
middag KBO 
nistelrode
NISTELRODE - KBO Nistelrode 
houdt op dinsdag 17 juni voor de 

zevende keer in successie voor 
haar leden een middag jeu de 
boules op Het Gildenhof aan de 
Hoge Akkers te Nistelrode. 

Alle leden worden uitgenodigd 
om mee te doen, deelname is gra-
tis. Ervaring met het spel met de 
metalen ballen is niet nodig. Het 
Gilde zorgt voor een goede uitleg 
en begeleiding. Ook het weer zal 
geen spelbreker zijn, want naast 
de veertien buitenbanen, beschikt 
Het Gildenhof over negen binnen-
banen. De deelnemers worden om 
13.30 uur in Het Gildenhof ver-
wacht. 
Om 14.00 uur zal de eerste ronde 
van start gaan. In totaal worden er 
twee rondes gespeeld. Om 16.30 
uur wordt de middag afgesloten 
met de prijsuitreiking. Aanmelden 
kan door vóór 13 juni een e-mail te 
sturen naar kbo.nistelrode@home.
nl met vermelding van naam, adres 
en aantal personen.

NISTELRODE - In totaal 33 gas-
ten en vrijwilligers van de Zon-
nebloem Nistelrode trokken er 
zaterdag 24 mei op uit voor de 
lentewandeling. 

De Zonnebloemgasten en -vrijwil-
ligers uit Nistelrode werden harte-
lijk welkom geheten in een sfeer-
volle zaal van de Naaldhof in Oss. 
Nadat ieder een kopje koffie met 

Brabants appelgebak had genut-
tigd, startte de wandeling door een 
mooi stukje natuur. De wandelrou-
te was goed begaanbaar, ook voor 
deelnemers die zich verplaatsten 
in een rolstoel of scootmobiel. Een 
klein uur werd er gewandeld, er 
werd volop genoten van de bui-
tenlucht, de natuur en het lekkere 
weer. Na alle inspanningen werd er 
nog een consumptie genuttigd.

Zonnige lentewandeling 
Zonnebloem nistelrode

LOOSBROEK - In het laatste On-
deronsje van dit seizoen staat in 
Loosbroek op donderdag 12 juni 
geen speciaal onderwerp op de 
agenda. 

De bezoekers kunnen van 10.00 
tot 11.00 uur in steunpunt D’n 
Hoek met elkaar terugblikken op 
de afgelopen tien maanden. Welke 

Onderonsjes waren heel interes-
sant? Welke onderwerpen heb-
ben zij gemist? Daardoor krijgen 
de vrijwilligers die de Onderonsjes 
begeleiden ideeën voor onderwer-
pen die vanaf september aan bod 
kunnen komen. Maar er is ook 
nog ruimte om een onderwerp van 
gesprek in te brengen. Het Onder-
onsje is gratis toegankelijk.

terugblikken en vooruit-
kijken in Onderonsje 

Midzomeravond: Hap, trap en broom
HEESCH – KVO-Heesch sluit het 
seizoen op donderdag 12 juni af 
met een midzomeravond. 

De leden kunnen aan deze avond 
deelnemen per fiets of per auto. Er 
wordt een toertocht door Heesch 
en omgeving gehouden, waarbij 

er stops zijn bij de bestuursleden 
thuis. Zij zorgen voor de soep, 
warme en koude hapjes, een na-
gerechtje en ook drinken. Ook is er 
een excursie bij WomenWorks aan 
de Cereslaan. De avond gaat van 
start om 18.00 uur bij Annie Broek-
steeg, Wijststraat 37, Heesch. 

Op 22 juni kunnen alle leden deel-
nemen aan de fietstocht die is ge-
organiseerd door de ZLTO. 

KVO-Heesch blijft wandelen en op 
2 oktober is de volgende ledenver-
gadering.
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Om beurten mogen de schutters 
een schot lossen op de vogel. Die-
gene die uiteindelijk met zijn schot 
de laatste stukken van de vogel 
van de boom schiet, mag zich voor 
een jaar gildekoning noemen. 
Op zaterdag 31 mei was het daar-
om druk op ‘t Gildebergske. Hein 
Nooijen wist uiteindelijk het laatste 

stukje van de vogel te schieten en 
de titel gildekoning te bemachti-
gen. Met 22 schutters werd deel-
genomen voor de titel gildekoning 
en na 413 schoten kwam het laat-
ste stuk omlaag.

Bij de schietwedstrijden won Paul 
Heerkens de wedstrijd. 19 Schut-
ters deden hier aan mee. Paul mag 
zich nu een jaar lang schutters- 
koning noemen.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 6 t/m 12 juni 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Ook staan wij weer op 
de braderie met 

broodje kip cajun

Bij aankoop van € 25,-  
1 kermismuntje gratis 

Bospeen per bos € 1,25
Fruitsalade 250 gram  € 1,50
Volop zomerfruit
Bij aankoop van iedere € 15,-  
GRATIS kermismunt 
(zolang de voorraad strekt)

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Pinkster 
Aardbeienvlaai

8 personen 

met aardbeien uit de streek

Van Mook

9,99

Bij aankoop van 2 broden

Voorgebakken 
stokbrood

2 stuks

1,50

Bij aankoop van iedere € 15,-  

Maandag 9 en dinsdag 10 juni gesloten i.v.m. Pinksteren

Worsten-
broodjes

8+2
GRATIS

Zachte witte 
bollen

8+4
GRATIS

drie Brabantse kampioenen 
voor sint servaes

Voor de Dintherse muzikanten was 
het een lange dag wachten voor-
dat zij het podium op mochten. 
Maar het resultaat was er niet min-
der om.
Desie Verhoeven en Thomas van 
der Ven mochten tegen 18.00 uur 
aantreden met hun nummer ‘On 
the Edge’ van Frank Rademakers. 

Ze wisten met hun duo-optreden 
op snaretrom de jury te overtuigen 
en behaalden in de derde divisie 87 
punten. Hiermee werden zij Bra-
bants kampioen.
Als voorlaatste was het de beurt 
aan Bart Pouwels, die in de 1e divi-
sie uitkwam met het nummer ‘Ra-
pid Movement’ van Maarten Mols. 

Zijn optreden was zeer overtuigend 
en dat bracht de jury tot een score 
van 90 punten en lof van de jury. 
Ook Bart liet zich met dit resultaat 
tot Brabants kampioen kronen. De 
drie muzikanten mogen nu aan-
treden op het Nederlands kampi-
oenschap, dat in het najaar wordt 
gehouden.

BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER – Drie slagwerkers van Harmonie Sint Servaes deden zaterdag 24 mei mee 
aan het Brabants kampioenschap slagwerk in cultureel centrum d’n Durpsherd in Berlicum. 

Bart Pouwels, Desie Verhoeven en Thomas van der Ven

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alleen op afspraak

Paul Heerkens en Hein Nooijen

Gildekoning en schutterskoning
VORSTENBOSCH - Het koningschieten met de kermis door het gilde is 
een heel oude traditie. Door het gilde Sint Antonius Abt wordt die tra-
ditie in ere gehouden. Met het koningschieten, ook wel vogelschieten 
of papegaaischieten genoemd, wordt een houten vogel boven op de 
schutsboom geplaatst.

‘Met 22 schutters werd 
deelgenoMen voor de 
titel gildekoning’ 
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NISTELRODE - HKK Nistelvorst houdt op eerste en tweede pinksterdag een 
tentoonstelling over beeldende kunst, in de meest brede zin van het woord, 
gemaakt door haar leden. 

Deze leden zullen zo’n zestig werken exposeren. Aan onderwerpen is er een 
grote variëteit te zien: beelden, potten, vazen, schalen en wandobjecten. De 
werken zijn zeer divers en variëren van moderne kleurrijke werken, uitgevoerd 
in brons, glazuur, raku gestookt of gemengde technieken. Maar ook klassieke 
ambachtelijke zaken als kantkloswerken zijn te zien en model boerenkarren/-
wagens op schaal nagemaakt. De Wereldwinkel Nistelrode zal ook aan deze 
tentoonstelling met een ruime collectie uit de diverse landen deelnemen. Een 
deel van de getoonde werken is te koop. De tentoonstelling is gratis toeganke-
lijk op beide dagen van 10.30 uur tot 17.00 uur in het Heemhuis in Nistelrode.

leden nistelvorst exposeren in Heemhuis

nieuwe haartrend - Pink Pewter
Kapsalon van Dinther zorgt op braderie voor leuke aanbiedingen en advies

Pink Pewter
Unieke accessoires die geïnspireerd 
zijn op de laatste modetrends, voor 
elke nieuwe haartrend of sportief 
kapsel advies en mooie voorbeel-
den voor een gala of speciaal feest; 

dat is wat Kapsalon van Dinther 
brengt op de braderie van de Pink-
sterfeesten. 
Het moderne modeproduct; Pink 
Pewter biedt prachtige, exclusie-
ve accessoires aan, die niet alleen 

mooi en vernieuwend zijn, maar 
ook bij verschillende looks passen, 
waarmee je in een handomdraai 
je outfit kunt accentueren of een 
compleet andere look creëren! 

Verrassend
“Het mooiste tijdens deze dagen is 
het geven van advies. De bezoe-
kers kunnen in de stoel gaan zitten 
of gewoon vragen om het juiste 
advies. Heeft u de goede coupe of 
zit het altijd maar hetzelfde? 

Vraag eens naar de haarextensi-
ons die ze zo bij u in het haar klik-
ken, de featherheads die gewassen 
kunnen worden en die tegelijk met 
uw eigen haar gestyled kunnen 

worden”, Marianne is al enthousi-
ast, u kunt alles vragen over de fij-
ne kneepjes van het vak. Marianne 
en haar team nodigen u uit om op 
de stoel plaats te nemen. 
In de dames- en herenkapsalon 
voelen ook de kinderen zich hele-
maal thuis. U kunt kiezen tussen 
zomaar binnenlopen of een af-
spraak maken.

U bent van harte welkom.

 

NISTELRODE – Kapsalon van Dinther heeft zondag en maandag op de braderie van Pinksterfeesten Nistel-
rode leuke aanbiedingen. De nieuwste haartrend Pink Pewter of de al langer bekende featherhead extensions 
en kleurige extensions voor de kinderen. Met de juiste producten binnen handbereik, staat het team klaar 
voor de kapsalon op Weijen 11 met een interactief programma met het publiek. Marianne van Dinther kapt 
met haar team de haren bij enkele modellen, zodat u mooie voorbeelden te zien krijgt.

KAPSALON VAN DINTHER
Weijen 11 - Nistelrode
0412-612764
Kerkstraat 26 - Heesch
0412-451004
www.kapsalonvandinther.nl

Advertorial

varkenshouders beklimmen Alpe d’Huez

Dat geldt ook voor varkenshouders Paul van 
der Wielen en Chris-Jan Bosch en voerfabrikant 
Edwin Nelissen uit Berlicum en Nistelrode. Zij 
beklimmen dan, samen met nog bijna 200 af-
gevaardigden uit de veehouderij, op één dag, 
maar liefst zesmaal, de Alpe d’Huez. Hun doel 
is om samen zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen 
te fietsen dat besteed wordt aan onderzoek te-
gen kanker. Dat gebeurd donderdag 5 juni.

BIG Challenge, veehouderij tegen kanker 
Bijna 200 fietsers uit de veehouderij proberen 
op donderdag 5 juni 2014 zo vaak mogelijk de 
Alpe d’Huez op te fietsen met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek 

naar kanker. De BIG Challenge-fietsers maken 
deel uit van 7.500 fietsers die op 5 en 6 juni 
deelnemen aan Alpe d’HuZes. 

BIG Challenge, van de veehouderij voor de 
maatschappij
BIG Challenge bestaat sinds 2009 en is van de 
veehouderij. Daartoe is in 2010 de Stichting BIG 
Challenge opgericht. In deze stichting zijn LTO 
Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkens-
houders (NVV) en de Productschappen Vee, 
Vlees en Eieren vertegenwoordigd. BIG Chal-
lenge was het initiatief van Herman Houweling, 
zelf werkzaam in de veehouderij, die overleed 
aan de gevolgen van kanker.

FRANKRIJK - Varkenshouders en hun toeleveranciers uit heel Nederland zetten zich elke dag met 
hart en ziel in voor de zorg van hun dieren. Deze week laten ze die zorg over aan een ander.

Edwin, Paul en Chris-Jan

Laar 63a - Nistelrode - 0412-610114
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du-bio: duurzaam en biologische voeding

Perry, ook bekend van zijn werk als 
jeugdwerker: “We willen de con-
sument die bewust bezig is met 
zijn voeding, overtuigen van de 
voordelen van duurzame en biolo-
gische producten.”  
“En”, vult de enthousiaste Teun 
aan, “daarnaast willen we de on-
bewuste consument aan het den-
ken zetten over duurzame en bio-
logische producten en gezonde 

voeding. Vanwege onze interesse 
in gezonde voeding om mentaal 
en fysiek in topconditie te zijn, 
hebben we jarenlang gefunctio-
neerd op een grote hoeveelheid 
koolhydraten, zoals brood, aard-
appels en pasta’s. Na het lezen van 
de boeken ‘Het verzwegen ver-
haal over kanker’ van Brian Pes-
kin en ‘De Voedselzandloper’ van 
Kris Verburg hebben we ons dieet 

drastisch veranderd. We voelen 
ons hier prima bij. We gaan graag 
in gesprek met mensen die bewust 
met hun voeding omgaan.” Naast 
onze webshop vinden onze klan-
ten ons ook elke donderdag op de 
weekmarkt in Veghel. Daarnaast 
nemen we deel aan diverse evene-
menten, zoals de Pinksterfeesten 
Nistelrode en Fabriek Magnifique 
in Veghel, waar de mensen verrast 

worden met vers bereide en in het 
oog springende producten. Verder 
willen we jaarlijks een aantal du-
bio proefavonden organiseren. Op 
een bijzondere locatie zal een chef-
kok onze gasten een 8-gangen-

diner voorschotelen, met allemaal 
producten uit ons assortiment op 
het menu. Je kunt ook een ken-
nismakingspakket bestellen. Wij 
hebben een variatie aan producten 
uitgekozen, zodat u meteen weet 
waar u ons allemaal voor kunt be-
naderen. 
In dit pakket zitten allemaal bio-
logische producten: eieren, scha-
penkaas, gemengde noten, inca-
bessen, chocolade (85%), appels, 
entrecote van paardenvlees, run-
derbiefstuk, kip cordon bleu en 

kipburgers. Je kunt natuurlijk ook 
zelf een pakket samenstellen (in 
overleg). du-bio is een bedrijf dat 
graag met zijn klanten in gesprek 
gaat over bewuste voeding. Het 
beste kunt u dit natuurlijk doen op 
de Pinksterfeesten in Nistelrode. 
 
Meer informatie vindt u op 
www.du-bio.nl of neem 
contact op met Perry van der Wal 
06-4574 0756 of 
Teun van Schadewijk 
06-4389 3360.

Pinksterfeesten bij John’s 
raambekleding
De kinderen vermaken zich, goodybag staat klaar 
en ‘30 dagen geen BTW’

John en Jolanda met hun team 
staan klaar om - onder het genot 
van een hapje en drankje - te zor-
gen voor gedegen advies. Mocht 
de belangstelling tijdens deze 
dagen uitgaan naar een nieuwe 
raambekleding, dan bent u hier 
op het juiste adres. De actie voor 
hele maand juni is ook tijdens de 
Pinksterfeesten in Nistelrode van 
toepassing: 30 dagen geen BTW 
betalen. 
Daar kunnen ook de kinderen zich 
vermaken op het luchtkussen, ter-

wijl je zelf de nieuwste trends kan 
bekijken. Een goed gevulde goo-
dybag is er voor iedere bezoeker, 
dus slagen doe je altijd. 

Het huis in een nieuw jasje doe je 
samen met John’s raambekleding. 
Pak deze unieke kans om op een 
feestelijke manier uw huis klaar te 
stomen voor de zomer. 

NISTELRODE - Tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode kun je ook op 
het bedrijventerrein in Nistelrode terecht. John’s raambekleding opent 
de winkel met een totaal vernieuwde uitstraling. Het 30-jarig bestaan 
van het bedrijf, welke zich specialiseerde in gordijn- en raamdecoratie; 
plissé’s, jaloezieën, rolgordijnen, duo-rolgordijnen, vouwgordijnen en 
alles wat je kan bedenken op dit gebied, heet je van harte welkom op 
de bedrijvenweg. 

Raambekleding

Teun en Perry Foto: DMBK

Pinksteractie 2014

Matthieu Ham
“Dat ik voor die mensen kan op-
komen en zaadjes zie ontspringen 
waar anderen wellicht niet eens 
zouden zaaien, dat maakt het werk 
mooi.” 
Priester en missionaris Matthieu 
Ham (59) helpt in Brazilië oudere 
mensen die in armoede leven. Hij 
bevordert solidariteit tussen rijken 
en armen en vecht tegen een-
zaamheid onder ouderen.

Karin Swagemakers 
“Er is nog zoveel onrecht en er 
moet nog zoveel gebeuren om dat 

te bestrijden. Als je daar een kleine 
bijdrage aan kunt leveren, doe je 
dat gewoon, dat hoort.”

Missionair werkster Karin Swa-
gemakers (26) strijdt in Peru te-
gen ongelijkheid. Met een studie 
International Business en Latijns 
Amerika-studies als basis zet zij 
zich in voor jongeren. Ze leert hen 
weerbaar te worden en zelf keuzes 
te maken met het oog op hun toe-
komst. Centraal daarbij staat het 
geven van voorlichting om tiener-
zwangerschappen te helpen voor-
komen.

Loyaal en royaal 
Op 8 en 9 juni wordt in de kerken 
van Heeswijk-Dinther-Loosbroek 
een tweede collecte gehouden 
voor de Week Nederlandse Missi-
onaris (WNM). 

Matthieu en Karin zijn het levende 
bewijs van de actualiteit van de 
missionaire traditie. Maar zij kun-
nen niet zonder uw hulp. Met uw 
steun zetten zij de missionaire tra-
ditie voort.

U kunt hen steunen door uw gift 
bij de collecte.

HEESWIJK-DINTHER - LOOSBROEK - In 2014 is het thema ‘samen de missionaire traditie voortzetten: maak 
het mogelijk!’ in de pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. De missionaire traditie leeft! Elke 
dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. In 
de WNM-campagne staan dit jaar Matthieu Ham en Karin Swagemakers centraal.

Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

NISTELRODE – Twee jonge actieve ondernemers, al jaren geïnteresseerd in gezonde voeding, sloegen in au-
gustus 2013 de handen ineen en startten het handelsbedrijf in biologische voedingsproducten: du-bio. Een 
afkorting van duurzaam en biologisch. De mensen hoeven niet langer ‘in dubio’ te zijn, volgens Perry van der 
Wal uit Heesch en Teun van Schadewijk uit Nistelrode, want de gezonde duurzame en biologische producten 
zijn voortaan bij du-bio te verkrijgen. 

Advertorial

‘Je kunt ook een 
kennisMAkings-
PAkket Bestellen’
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

HET GROOTSTE AANBOD TUINHUISJES, 
BERGINGEN EN OVERKAPPINGEN!

KERMIS VORSTENBOSCH

Foto’s: Chris van de Ven, Jo van de Berg en DMBK

in drie klikken daar zijn waar je wilt zijn
Alles OP een stArtPAGinA

Adverteren op MooiHeesch.nl 
In drie klikken daar zijn waar je wilt zijn. 
1. Naar bedrijvenpagina 
2. Categorie klik 
3. Zie het bedrijf naar keuze. Je kern heeft meer te bieden dan 
je denkt.

Voor alle potentiële klanten
Wist je dat je voordelig kunt adverteren op nieuwssites van 
Bernheze Media? 

Voor slechts € 129,- per jaar wordt jouw bedrijf door iedereen 
in de kern gezien. Geef ze de kans om voor jouw bedrijf te kie-
zen. Mail naar verkoop@bernhezemedia.com.

Alles bij de hand op Mooinisseroi.nl
MooiNisseroi geeft je niet alleen het laatste nieuws, maar biedt daarnaast ook 
vele extra’s. Van de vele evenementen worden foto’s gemaakt die allemaal 
onder een foto-album geplaatst worden en die je heerlijk, thuis op je gemak, 
kunt bekijken. Altijd op de eerste rij! Stel www.mooinisseroi.nl in als je start-
pagina rechtsboven op de startpagina.

Altijd actueel MooiHdl.nl
Nieuws verspreidt zich snel. Verenigingen en stichtingen mogen hun nieuws 
en informatie mailen naar info@mooihdl.nl. Dit kan natuurlijk ook voor de 
agenda of verslagen van een evenement. Onze verslaggevers zullen de be-
zoekers van www.mooihdl.nl op de hoogte houden. Voor bedrijven komen 
we graag de werkwijze vrijblijvend uitleggen. 
Laat je informeren via 0412-795170 of info@mooihdl.nl.

Helden op sokken Roel Geenen en Tim Dortmans
Helden op sokken Roel Geenen en Tim Dortmans
Helden op sokken Roel Geenen en Tim Dortmans

 VORSTENBOSCH

Foto’s: Chris van de Ven, Jo van de Berg en DMBK
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VAKANTIEKRACHTEN GEZOCHT
Voor het plukken van kapucijners en erwten

Iedere avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Je wordt gemaild als we beginnen met plukken.

Teler Rien van Beusekom. E-mail: cebrederoo@gmail.com
Graag opgeven: je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. 

Telefonisch opgeven na 18.00 uur, 06-34068212.
www.vanbeusekom-brederoo.nl

leOn KerKHOF tuinOntWerP, AAnleG en OnderHOud: Tevreden wanneer de klant tevreden is

Met 20 jaar ervaring weet je dat 
kwaliteit het verschil maakt

In eerste instantie richt het bedrijf 
zich op de tuinaanleg en renova-
tie. Om te zorgen dat hun klanten 
tevreden van hun tuin kunnen ge-
nieten. Hoe dit traject in zijn werk 
gaat, vanaf het eerste creatieve 
ontwerp tot aan het moment dat 
u lekker in de tuin kunt genieten, 

vindt u op de vernieuwde website 
van het bedrijf. Hierop komen de 
projecten in beeld, maar ook ont-
werp, aanleg en onderhoud en 
alles waar het all-round hoveniers-
bedrijf zich op richt. 

Natasja neemt het kantoorwerk 

voor haar rekening en weet ook 
dat persoonlijk contact het be-
langrijkst is: “Het liefst maakt 
Léon een afspraak, zodat hij vrij-
blijvend samen met de klant de 
tuin kan bekijken en de persoon-
lijke wensen kan bespreken. Het 
moet tenslotte een plek zijn waar 

mensen tot rust kunnen komen en 
kunnen ontspannen.” Léon be-
vestigt dit: “Dit werkt het beste, 
dan kunnen we een zo realistisch 
mogelijk beeld geven van de mo-
gelijkheden, het gewenste tijdstip 
dat dit gaat gebeuren en de bijbe-
horende kosten.” 

Verrassend
Ze hebben veel aandacht besteed 
aan de jubileumdag. Tijdens de 
open dag gaan de bezoekers op 
eigen gelegenheid een ‘rondgang’ 

over het bedrijfsterrein maken, 
waardoor zij op verrassende wijze 
een beeld krijgen van het bedrijf. 

Deze eindigt bij de feesttent, waar 
ook aan de kinderen gedacht is, 
zodat er nog tijd over is om met 
Léon en Natasja te proosten op 
nog vele mooie jaren. 

UITNODIGING
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan zetten Léon en 
Natasja op 13 juni 2014 de deuren open. 
Zij nodigen u uit op een feestelijke open dag tussen 14.00 
en 19.00 uur, om onder het genot van een hapje en een 
drankje, een kijkje te nemen op het bedrijf op Menzel. 
www.leonkerkhoftuinaanleg.nl

NISTELRODE - In 1994 begon Léon Kerkhof als zelfstandig ondernemer en met zijn visie wist hij zich te 
onderscheiden. Natuurlijk werken ze met kwalitatief hoogwaardige materialen en beplanting, maar zeker zo 
belangrijk is de goede service. Dit werkt en dat gaan ze vieren op vrijdag 13 juni met hun trouwe klanten en 
belangstellenden.

Natasja doet de kantoorwerkzaamheden en Léon is vaak op locatie bezig

‘het lieFst MAAkt lÉon een AFsPrAAk, ZodAt 
hĲ  vrĲ BlĲ vend sAMen Met de klAnt de tuin 
kAn BekĲ ken en de PersoonlĲ ke wensen kAn 
BesPreken’

Koor Amicanto 25 jaar onderweg
HEESWIJK-DINTHER - Koor Amicanto uit Dinther bestaat 25 jaar en dat gaan ze vieren met een jubileum-
concert op zaterdag 14 juni om 20.00 uur in Den Durpsherd in Berlicum. Het belooft een leuke, verrassende 
avond te worden, die je niet mag missen. 

Het koor staat onder leiding van Rob van Reijmersdal. Verder werken mee; Karen Roelofs, ComBo, Modern 
Girls van JazzAction en het grootste koor van Berlicum. Vele bekende nummers zullen langskomen maar ook 
de mooiste toppers uit het Amicanto repertoire zullen niet ontbreken. Dus als je nog een leuk uitje zoekt, kom 
dan de 14e juni naar Den Durpsherd. Graag tot dan!!!
Kaartjes à € 10,- incl. 1 consumptie, kun je die avond kopen aan de kassa, maar wil je zeker zijn van een 
plaatsje, dan zijn de kaartjes ook te bestellen via 073-5032016.
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MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Tuinkeukens 
Tuinoverkappingen

06-57028991
www.elgish.nl In deze kleuren 

verkrijgbaar

PENNINGS PVC GAAT VOOR KWALITEIT
Zakelijk en particulier

PVC
Pompen 
Water- en gasleiding

Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch - 0412-474830 - www.penningspvc.nl

Elektra & verlichting 
Verwarming
Ventilatie

Dakbedekking dakgoten
Drukleidingen
Drainage
Beregening

Geniet
De eerste echte zomermaand, 
tuin en balkon hebben nog de 
frisgroene kleur van het voor-
jaar, maar worden dagelijks 
kleurrijker. Behalve dat er nog 
heel wat karweitjes liggen te 
wachten, is nu ook de tijd ge-
komen om zittend in het warme 
zonnetje van komend weekend 
volop van alle nieuwe geuren en 
kleuren te genieten.

Haal regelmatig onkruid weg, 
wees echter niet al te rigoureus 
met wieden want zaailingen 
van vorig jaar komen nu te-
voorschijn. Let dus wel op wat 
u weghaalt. 

Tuintip 
Houd paden en het terras onkruid- en mosvrij. Breng ook alvast een 
plantensteun aan tussen uw hoogopgroeiende vaste planten, u kunt 
er nu nog net bij. Verwijder de uitgebloeide bloemen en zaaddozen 
van o.a. de rododendron, u stimuleert hiermee de vorming van nieu-
we scheuten. 

Gazon
Heeft u niet eerder in het sei-
zoen tijd gehad om uw gazon 
aan te pakken, doe het dan nu. 
Steek de grasranden af. Dit 
gaat gemakkelijker als de grond 
ietwat vochtig is. Het gazon 
moet nu ook weer regelmatig 
gemaaid worden. Geef maan-
delijks het grasveldje mest voor 
het mooiste resultaat. Blijft er 
water staan of zijn sommige 
plekken erg nat, steek dan met 
een mestvork in de grond en be-
weeg even licht heen en weer. 
Op deze manier kan het water 
dieper in de grond wegzakken. 
Bij aanhoudend mooi weer, uw 
gazon regelmatig besproeien, 
na zonsondergang is dit het 
meest effectief.
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MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!

Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

Spaanse margriet (Osteospermum)
Diverse kleuren, 
hoogte 20 cm, 
volle zon, 
potmaat 12 cm.
Per stuk 2.49

t (Osteospermum)g
eeeuren, 
000 cm, 

1112 cm.
222.49

( ospermum)p

prijsplukker

2+1
gratis

2e Pinksterdag open
 van 10.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

• Dienstverlening, beton, grond en wegenbouw
• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2

5384 SV Heesch

0412-456277

 06 - 22502062

info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

Weet je nog, van vroeger…? Een bijzondere kijkdoos om anderen mee te inspireren en 
verrassen?! Dat is nu precies wat er bij Jacobs & Jacobs gebeurt. Bij ons gaat het om het 
ontdekken en realiseren van jouw ideale woonstijl. En dat kan door eens goed te kijken 
in onze levensgrote kijkdoos, boordevol unieke woonideeën. De komende weken tref je 
‘m in onze showroom aan, met iedere dag een andere actie. Verras jezelf en kom snel!

O n t d e k k e n  &  r e a l i s e r e n

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Neem een kijkje in de LEVENSGROTE KIJKDOOS

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

woon
    sfeer
 dagen

 Speciale kijkavond 
13 juni 18.00-21.00u

Gratis interieuradvies
Win de design-
lamp ‘Molvano’ 

t.w.v. e 587,-  
uit de kijkdoos

Elke dag een 
andere actie 

uw tuin vol 
vlinders!
Een goede vlindertuin bloeit 
in verschillende seizoenen en 
biedt nectar van lente tot herfst. 
Ook goed voor bijen en andere 
insecten!

De top 10 van de Vlinderstich-
ting:

1. Vlinderstruik (Buddleja)
2. IJzerhard 
 (Verbena bonariensis)
3. Beemdkroon 
 (Knautia arvensis)
4. Damastbloem 
 (Hesperis matronalis)
5. Hemelsleutel 
 (Sedum spectabile)
6. Herfstaster (Aster novi-

belgii)
7. Koninginnenkruid 

(Eupatorium purpureum)
8. Lavendel (Lavandula)
9. Vaste muurbloem 

(Erysimum)
10. Enkelbloemige afrikaantjes 

(Tagetes)

Er zijn nog veel meer planten 
‘vriendelijk’ voor vlinders en an-
dere insecten, omdat ze nectar 
geven of fungeren als waard-
plant voor rupsen. Teveel om 
allemaal te noemen meer infor-
matie: 
www.vlinderstichting.nl
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INFORMATIE
 voor de

Kernen

EERLIJK 
KINDERPARDON

Ik was verheugd toen er in 2012 een 
pardon kwam voor kinderen zonder 
verblijfsvergunning die langer dan 5 
jaar in Nederland zijn. Het ging immers 
om kinderen die hier geworteld zijn, 
Nederlands spreken, hier vriendjes en 
vriendinnetjes hebben, hier naar school 
gaan, hier sporten. Kortom, kinderen die 

hier hun thuis hebben.

Groot was mijn verbazing toen ik begreep dat ongeveer 600 kinderen 
niet voor het pardon in aanmerking komen. De reden is nogal 
bureaucratisch. Kinderen moeten onder Rijkstoezicht staan (in 
een asielzoekerscentrum wonen). Kinderen die onder toezicht van 
gemeenten staan, komen niet in aanmerking. Dat is vreemd. Waar 
deze kinderen ook verbleven, ze werden ingeschreven bij scholen, 
werden opgenomen in rijksvaccinatieprogramma’s, vielen onder de 
wettelijke leerplicht en werden lid van een bibliotheek of sportclub. 
Het is onterecht dat er onderscheid wordt gemaakt in welke overheid 
het toezicht uitvoert. Het gaat erom dat deze kinderen al die tijd in 
het zicht van de overheid zijn geweest, het zou niet uit mogen maken 
of dat bij het Rijk of bij de gemeente was.

Natuurlijk, regels zijn regels. Bij elke lijn die je trekt, ontstaan 
‘grensgevallen’ op wie de regel net niet van toepassing is. Desondanks 
vind ik de regels van het kinderpardon oneerlijk en niet uit te leggen. 
Hoe leg je uit aan een kind dat wel in beeld is bij een gemeente en er 
op school zit, maar niet in de juiste periode in beeld was bij het Rijk 
(bijv. de vreemdelingendienst), geen pardon krijgt? Mij lukt dat niet.
In de gemeente Bernheze zijn geen kinderen die niet in aanmerking 
komen voor het kinderpardon. Gelukkig maar. Als dat wel zo was, 
zou ik m’n uiterste best doen een oplossing te zoeken voor deze 
gewortelde kinderen. Dat is de reden dat ik de burgemeesterspetitie 
voor een eerlijk kinderpardon heb ondertekend.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

COLUMN

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

Bezuinigen, letten op uw kosten 
en uitgaven, zorgt er zowel privé 
als zakelijk voor dat u onderaan de 
streep nog wat overhoudt. Uitein-
delijk geeft het u dus de ruimte, 
om bijvoorbeeld die zuinige nieu-
we auto te kopen, te investeren in 
zonnepanelen of om die uitbrei-
ding van uw huis of bedrijfspand 
te doen. Deze uitgaven kunnen 
dus zelfs weer nieuwe besparingen 
opleveren! 
Binnen de gemeente werkt dit ei-
genlijk precies hetzelfde, door te 

bezuinigen waar het kan, op be-
paalde structurele uitgaven of een-
malige uitgaven. Simpelweg het 
huishoudboekje op orde houden, 
ik citeer even een bekend CDA 
Tweede Kamerlid: ‘Heb je niet, dan 
kan je niet’. En zo is het precies, le-
ven op de pof, uitgaven doen met 
een lening is niet houdbaar. 

Dit zou ook de financiële houd-
baarheid van onze gemeente geen 
goed doen. 
Door te bezuinigen creëren we 

ruimte, financiële ruimte om op 
termijn mooie projecten te kunnen 
blijven realiseren in onze dorpen. 
Onze gebouwen in goede staat te 
houden en waar nodig vervangen. 
Het biedt ook zekerheid, door 
zorgvuldig om te springen met ons 
geld kunnen we als gemeente ga-
rant blijven staan voor de taken, 
zorg en faciliteiten die we u bie-
den. Daar gaan en staan wij voor, 
zodat onze mooie groene gemeen-
te steeds een beetje leefbaarder of 
groener kan worden!

CDA: Bezuinigen, hoe doen 
we dat eigenlijk?

BERNHEZE - Bezuinigen, het klinkt zo negatief in de oren, maar is het dat wel? 
We doen het vast allemaal wel eens, die ene dure vakantie toch maar uitstellen, 
even geen avondjes uit of net even extra goed letten op de prijs van alledaagse 
producten. 

Mart Smits, Raadslid CDA; Herkenbaar, actief & betrokken

Het is wel terecht dat inwoners 
van Bernheze zorgen hebben over 
de toekomst. Vooral voor ouderen, 
zieken en gehandicapten staat er 
veel te gebeuren. Helaas hebben 
we weinig goede geluiden ge-
hoord in het verleden. 
Bij mensen heerst veel ongerust-
heid. De SP hoort die geluiden 
regelmatig als onze SP-ers bij de 
supermarkten staan! Daar haalt 

de SP de komende jaren weer de 
nodige informatie op. Vertel aan 
de SP-ers wat u op het hart hebt. 
Alleen dan kunnen we kijken hoe 
we zaken gaan aanpakken en op-
lossen. 
Vaak hebben inwoners heel veel 
goede ideeën. Naar die ideeën is 
de SP op zoek. Laat ons weten als 
u gedachten heeft over de aanpak 
van bepaalde zaken. Die waarde-

volle geluiden vangen we graag 
op. Hoort u iets over bijvoorbeeld 
tekortschieten van zorg of andere 
vormen van hulp? Licht de SP in. 
Deugt er iets niet bij het verstrek-
ken van hulpmiddelen of bij het 
repareren van hulpmiddelen? 

Meld het aan een van de contact-
personen van de SP. Zij staan u bij 
en brengen de berichten over.

SP: denken in mogelijkheden 

BERNHEZE - De komende vier jaar zullen vooral in het teken staan van denken in 
mogelijkheden. Als gemeente krijgen we te maken met drie nieuwe taken. Een 
taak op het gebied van zorg (WMO), een taak op het gebied van de jeugdzorg en 
de zorg voor werkgelegenheid voor onze WSW-mensen. Dat komt tegelijk. Alle 
krachten zullen we moeten bundelen. Dit kan alleen maar een succes worden als 
ieder zijn bijdrage levert.

Christa Kolman, Bestuurslid SP

Het onderwerp is Slachtofferhulp. 
Slachtofferhulp ondersteunt men-
sen die in een ongewone situatie 
zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld 
als gevolg van een ongeval of een 
inbraak.
Wat moet u doen of wat kunt u 
doen wanneer u bijvoorbeeld te 
maken hebt gehad met een onge-
val? Of denkt u weleens aan een 
inbraak in uw huis? Iemand heeft 
aan uw spullen gezeten en nog 
meegenomen ook. Een nare erva-
ring. Het zijn vragen die tijdens de 
informatiemiddag behandeld wor-
den. Aanvang 14.00 uur. 
De Misse kan niet als parkeerplaats 
gebruikt worden in verband met 
voorbereidingen voor beachbal. 
Deelnemers zullen altijd een stuk-
je moeten lopen (parkeren bij de 
Bruna, achter De Pas, bij de apo-

theek….). Wie hier moeite mee 
heeft, kan contact opnemen met 
de receptie van De Pas: 0412-
451634.

slachtofferhulp onder-
werp infomiddag
HEESCH - In samenwerking met de gemeente Bernheze houdt RGO 
Heesch op vrijdag 13 juni een informatiemiddag in De Pas in Heesch.

Maak kans op 2 GRATIS KAARTEN voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

HEESCH - Het officiële seizoen 2013/2014 is voorbij voor Filmhuis De 
Pas. Door de filmkeuze commissie wordt alweer druk gewerkt aan het 
filmprogramma voor het seizoen 2014/2015.

Mari van Oosterwijk, Jan Ooms en Jan Matena vormen de filmkeuze 
commissie. Zij maken twee keer per jaar een keuze, de werkgroep 
filmhuis De Pas komt tot een keuze van het programma.
Vanaf januari 2014 beschikt het Filmhuis De Pas over digitale appara-
tuur, waardoor de filmkeuze veel groter is geworden en het filmdoek 
zorgt voor een mooie weergave van de films.
Mari en de beide Jannen zijn grote filmliefhebbers en bezoeken regel-
matig bioscopen, filmfestivals en dergelijke. Wat zij aangeven is: “Veel 
films zijn tegenwoordig al snel op tv te zien, maar een groot doek in 
een filmzaal zorgt ervoor dat je er helemaal ‘in’ zit. Het grote voordeel 
van het Filmhuis in Heesch vinden wij de mogelijkheid om dichtbij 
huis een avondje uit te kunnen, zonder parkeerproblemen en met de 
mogelijkheid om na afloop onder het genot van een drankje over de 
film na te praten. Daarnaast kun je als plaatselijk filmhuis inspelen op 
lokale activiteiten, zo was er op 4 mei een passende film na de doden-
herdenking en was er in samenwerking met Muziekvereniging Aurora 
eind mei een filmvertoning met daarvoor live filmmuziek.”

Op maandag 14 juli wordt de film A LONG WALK TE FREEDOM in De Pas gedraaid. Dit in samenwerking met 
de zomerschool. Entree € 5,-
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‘Voetpaden vrĳ  
verhoogt 
het winkelplezier’
www.centrumheesch.nl

Heesche centrum onder de loep genomen

Routebeschrijving, brancheverte-
genwoordiging, aankleding, ver-
lichting, openingstijden, wandelge-
legenheden, looproutes, parkeren, 
en communicatie werden onder-
zocht op beleving. 

Duidelijkheid
Vanaf de snelweg staan centrum en 
parkeergelegenheden redelijk goed 
aangegeven. Maar winkels die niet 
op de looproute liggen van het cen-
trum – dat zijn er nogal wat – zijn 
minder goed te vinden. Enkele sim-
pele plattegronden met daarop de 
winkels zou heel veel bezoekers en 
winkeleigenaren blij maken. Ook 
iets meer verlichting zou kunnen 

bijdragen. Juist gekozen verlichting 
versterkt een warme uitstraling van 
het centrum. Daarbij zouden goed 

begaanbare voetpaden een bijdra-
ge leveren aan winkelplezier. 

Aangenaam verrast
De mystery shoppers waren aan-
genaam verrast door het gratis 
parkeren in het hele centrum. Een 
sterk pluspunt voor Heesch. Ook 
de ontvangst in de winkels bleek 

een aangename verrassing. Er 
werd oogcontact gezocht bij bin-
nenkomst en afgetast of de bezoe-
ker assistentie wil. Een verademing 
na een bezoek aan een grote stad 
waar personeel liever met elkaar 
babbelt dan met de klant.

Werk aan de winkel
Stichting Centrum Management 
Heesch is duidelijk op de goede 
weg. Er zijn dit voorjaar hanging 
baskets aangebracht voor meer 
kleur en sfeer. Er wordt gewerkt 
aan een verlichtingsplan en na-
tuurlijk zal de herinrichting van het 
centrum bijdragen aan meer win-
kelplezier. Winkeliers en winkelei-
genaren kunnen bijdragen door 
de voetpaden vrij te houden en de 
etalages – zeker van leegstaande 
panden – uitnodigend en sfeervol 
verlicht te maken.

HEESCH - Het centrum van Heesch werd onlangs bezocht door zoge-
noemde mystery shoppers voor een gastvrijheidsscan. Op basis van 
een checklist werd gemeten hoe gastvrij winkelende bezoekers worden 
ontvangen. 

‘AAnkleding etAlAge 
trekt AAndAcht vAn 
BeZoeker’

Naam: FRANS VAN DE VEN
Leeftijd: 65 jaar
Woonachtig: Heesch
Politieke Partij: Lokaal
Waarom raadslid: Gevoel iets 
te kunnen betekenen voor de 
samenleving
Opleiding: Universitair
Huidig beroep: Docent 
(gepensioneerd) 
Hobby’s: Computer, wandelen, 
reizen met de camper
Missie: Bevordering van een 
veilige en gezonde samenleving/
omgeving, waarbij de belangen 
van inwoners adequaat en naar 
gelijkheid worden behartigd.

Naam: CENT VAN DEN BERG
Leeftijd: 54
Woonachtig: Buitengebied 
Loosbroek
Politieke Partij: Progressief 
Bernheze
Waarom raadslid: Zorgen over 
de leefomgeving in Bernheze
Opleiding: Cultuurtechniek
Huidig beroep: Ambtenaar bij 
provincie Noord-Brabant
Hobby’s: Natuur, tuin, lezen, film
Missie: Een gezonde woon-, 
leef- en werkomgeving.

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Actiedag nul verkeersdoden Brabant

racen doe je op het circuit, niet op de 
openbare weg
2014 JAAr vAn de JOnGe Bestuurders 18 - 24 JAAr
VVN afdeling Maasland (regio Oss) organiseert op 
woensdag 11 juni 2014 op Circuit Park Berghem 
een groots opgezet evenement, in samenwerking 
met de provincie Noord-Brabant, gemeenten Oss, 
Bernheze en Maasdonk, Circuit Park Berghem, poli-
tie en Kees van Iersel Opleiding & Training.
Jonge bestuurders van 18 tot 24 jaar kunnen op 
deze dag tussen 14.30-17.30 uur gratis verschillen-
de workshops volgen op het gebied van verkeers-
veiligheid: 
• Dode hoek
• Karten
• Lesauto rijden
• Mobiele slipbaan: De veiligheidssystemen wor-

den in theorie toegelicht en daarna op de anti-
slipmat getraind.

• Parcours afleggen met promillage- en drugsbril
• Rijsimulator
• Vrachtauto rijden
 Het avondprogramma speelt zich af op de kartbaan.

100-ronden race
Circuit Park Berghem ondersteunt het initiatief en wil deze dag sponsoren door vijf teams voor de 100-ronden 
race ter beschikking te stellen. Dit wordt ingezet als trigger om jonge bestuurders naar het circuit te krijgen en 
deel te nemen aan de actiemiddag. 

Sportief in het verkeer
De organisatie vindt het belangrijk om jongeren in deze leeftijdscategorie bij te brengen dat je ook in het ver-
keer op een sportieve wijze met elkaar omgaat. Want ‘Racen doe je op het circuit; niet op de openbare weg!’ 
De jonge bestuurders zullen na afloop naar huis gaan met meer ‘bagage’ tussen de oren dan in de kofferbak 
van hun auto! Locatie voor deze actiedag: Circuit Park Berghem, Zevenbergseweg 45, Berghem. Voor informa-
tie: www.vvn-maasland.nl. Opgeven voor de actiedag via: nulverkeersdoden@vvn-maasland.nl.

Wees alert op valse e-mails 
van digid of Belastingdienst

Criminelen proberen achter 
uw DigiD te komen.
Zij sturen e-mails die leiden 
naar valse websites van Di-
giD of de Belastingdienst. 
Klik niet op links in deze e-

mails en gooi ze weg. Vul nooit uw DigiD gegevens in als u niet zeker 
weet of u op de echte DigiD inlogpagina bent. 
Controleer of het adres daarvan begint met https://digid.nl/ 

Op www.digid.nl/veiligheid vindt u meer informatie.

nieuwe ambulancepost Oss

Op woensdag 4 juni vindt de of-
ficiële opening van de nieuwe am-
bulancepost in Oss plaats.

In verband met de verhuizing van 
ziekenhuis Bernhoven van Oss naar 
Uden breidde de RAV het aantal 
ambulances op de standplaats in 
Oss uit. Door deze uitbreiding (van 

twee naar drie ambulances) werd 
de oude locatie aan de Raadhuis-
hof te klein. 

Met de nieuwe, grotere post aan 
de Aengelbertlaan verbetert de 
RAV de bereikbaarheid van de ge-
meente Oss én van de omliggende 
gemeenten.

Modern gebouw
De bouw en inrichting van de 
ambulancepost zijn gebaseerd op 
jarenlange ervaring. Er wordt opti-
maal gebruik gemaakt van de be-
schikbare ruimte. 

De post beschikt over een multi-
functionele ruimte die onder meer 
geschikt is voor ambulancetrainin-
gen. 

Er werken 24 medewerkers in drie 
diensten.

OSS/BERNHEZE - Ambulancezorg is letterlijk en figuurlijk zorg in be-
weging. Dat geldt niet alleen voor de ambulances van de Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, maar waar 
nodig, ook voor de ambulancestandplaatsen in het werkgebied.
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www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sudOKu

MOOIBERNHEZERTJE

GeslAAGd
lindA nelissen 
Heesch - Afgestudeerd aan 
Radboud Universiteit Nijmegen 
MEDICIJNEN. 
Oud leerling BS Emmaus.

MiJn KAnJer
Wilt u iemand feliciteren met het 
behaalde diploma?
Stuur naam, leeftijd, woonplaats 
en studie, van de kanjer die 
geslaagd is naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

AAnGeBOden
WOrKsHOP Percussie 
FOr Fun
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,-
Volksuniversiteit OSS
Meer info: 0412-632331.

Pedicure nistelrOde
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

Pedicure 
HeesWiJK-dintHer
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

iets te vieren? 
En geen tijd of zin om hapjes of 
een buffet te maken? Wij nemen 
deze taak graag op ons.Kijk op 
www.vadeboculinair.nl of bel 
06-13431687.

BernHeZe ruilt
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan 

lid van onze facebook 
groep
Kom naar: 
www.facebook.com/
groups/bernhezeruilt

OPrOeP
Wie Wil er dArten 
OF BilJArten in 
cluBverBAnd?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

te Huur
PinKsterAAnBiedinG 
pinksterweekend € 150,- 
pinksterweek € 250,- 
Ruime caravan huren incl. 
brengen, opzetten, halen, 
afbreken, schoonmaak. 
Tevens voor 12 juli en 
na 7 september te huur. 
kim-hoenselaar@hoenselaarkpn.nl.

WILt U een ZoeKertJe 
PLAAtsen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 

0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Chantal Kanters
uit Loosbroek

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Miranda Roefs

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

De collectie is in alle Bernhezer 
bibliotheken flink gesaneerd om 
plek te maken voor de nieuwste 
materialen. Er worden romans, in-
formatieve boeken, jeugdboeken, 
dvd’s en tijdschriften aangeboden 
voor een zacht prijsje. De verkoop 
vindt in beide bibliotheken plaats 
op vrijdag 13 juni van 14.30 tot 
20.00 uur. De afgeschreven ma-
terialen van bibliotheek Heesch 

staan de hele maand juni, zolang 
de voorraad strekt, te koop in de 
bibliotheek. 

verkoop afgeschreven materialen 
in bibliotheken Bernheze
HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE- In de bibliotheken van Heeswijk-
Dinther en Nistelrode wordt op vrijdag 13 juni een verkoop van afge-
schreven materialen gehouden. 

BERNHEZE - Voorlezen uit een 
informatieboek! Waarom niet? In 
de drie bibliotheken van Bernheze 
is het Voorleesplein volgezet met 
voorleesboeken waar je ook nog 
wat van opsteekt. 

Leuk om naar te luisteren én inte-
ressant om uit voor te lezen. Voor 
jong en oud bieden ze weetjes en 
nieuws. Omdat voorlezen en luis-
teren naar verhalen voor alle leef-

tijden is. Op deze manier kennis 
maken met boeken is voor ieder-
een de moeite waard.

voorlezen: daar steek je wat 
van op

Ook de bibliotheken in Bernheze 
brengen in juni die thrillers extra 
onder de aandacht. Volwasse-
nen, die tijdens de Maand van het 
Spannende Boek lid van de biblio-
theek worden, krijgen een gratis 
boekenbon van € 5,-. 
Alle - trouwe en nieuwe – leden 
ontvangen de speciale spannende 
boek boekenlegger. Zolang de 
voorraad strekt.

Het spannende boek van 2014 
draait om ‘Terreur’. 

Om de dreiging van maatschappij- 

ontwrichtende aanvallen en het 
kat en muis-spel tussen terroristi-
sche organisaties en inlichtingen-
diensten. Of de boeken zich nou 
afspelen tijdens de Koude Oorlog, 
in de roerige jaren ’70 of na 9/11, 
terreur is een veelvoorkomend on-
derwerp en het verandert mee met 
het politieke wereldtoneel. 

Denk aan de spionageromans en 
thrillers van onder anderen Robert 
Ludlum, Tomas Ross, Frederick 
Forsyth, John le Carré, Jacob Vis, 
Tom Clancy, David Baldacci, Roel 
Thijssen en Simone van der Vlugt.

Juni is Maand van het 
Spannende Boek 

BERNHEZE - Van 30 mei t/m 30 juni wordt voor de 26ste keer de maand 
van het Spannende Boek gehouden. Thema van de maand is terreur 
in thrillers: spionageromans en thrillers waarin inlichtingendiensten en 
terroristen de hoofdrol spelen. 

VORSTENBOSCH - MONIQUE DORTMANS NEEMT DE CHEQUE VAN CHRIS 
VAN DE VEN IN ONTVANGST VOOR STICHTING MISS MAASAI

Opbrengst wandeltocht
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Van 14.00 tot 17.00 uur zullen de-
monstraties gegeven worden door 
onder andere de brandweer en de 
EHBO. Verder zullen er infostands 
zijn van diverse bedrijven, organi-
saties en stichtingen.
De brandweer zal laten zien hoe 
te werk wordt gegaan als zij een 
slachtoffer bevrijden uit een au-
towrak. Het Nederlandse kampi-
oensteam EHBO geeft verschil-
lende demonstraties waarin te zien 
is hoe men moet omgaan met zeer 
diverse letsels. In een spectacu-
lair scenario zullen diverse letsels 
gelijktijdig op een professionele 

manier worden behandeld en de 
slachtoffers gereed gemaakt wor-
den voor vervoer naar het zieken-
huis.
Doorlopend zullen de diverse 
hulpverleners hun materialen, ken-
nis en kunde demonstreren. Ook 
handige tips bij kleine ongevallen, 
tot het op een vernuftige manier 
gebruik maken van pleisters, zul-
len worden gedemonstreerd. De 
geschiedenis van 75 jaar EHBO in 
HDL zal in vogelvlucht voorbij ko-
men in de overzichtstentoonstel-
ling die te zien is in het St. Jozef-
huis. 

eHBO houdt demonstratie-
middag in Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – EHBO-vereniging St. Raphaël uit 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek bestaat 75 jaar. Om dit te vieren wordt op 
zaterdag 7 juni een demonstratie- en informatiemiddag gehouden op 
het kerkplein in Heeswijk.

Het huidige bestuur van de EHBO-vereniging St. Raphaël

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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Opbrengst 
collecte 
Mdls
HEESWIJK-DINTHER – De collecte 
voor de Maag Lever Darm Stich-
ting heeft in Heeswijk-Dinther 
€ 1561,04 opgebracht. 

In de week van 19 t/m 24 mei 
werd ook in Heeswijk-Dinther ge-
collecteerd voor de stichting, 22 
collectanten gingen op pad en veel 
mensen hebben een bijdrage ge-
geven in de collectebus.

Eddy Brekelmans uit Nistelrode 
is terminaal ziek en woont sinds 
kort in het Max-Huis de Vlinder in 
Heesch, bij zijn ouders. Eddy had 
een lijstje met laatste wensen, die 
bijna allemaal in vervulling zijn ge-
gaan. Een grote wens stond nog 
open op het lijstje; een helikopter-
vlucht boven zijn geboorteplaats 
Nistelrode, waar hij ook altijd 
woonde. Door familie en vrienden 

werd voldoende geld bijeenge-

bracht om ook deze grote wens in 
vervulling te laten gaan.

De helikopter vloog zaterdag 31 
mei tussen 14.00 en 15.00 uur 

over de Molen in Nistelrode. 
Omdat Eddy Brekelmans altijd vrij-
williger is geweest bij de molen 
van Nistelrode, had molenaar Mari 
van Breda geregeld dat de molen 
(inclusief vlaggen) rond die tijd 
draaide. 
Vele familieleden, vrienden en 
kennissen hadden zich verzameld 

bij de molen om te zwaaien naar 
Eddy, die in Schaijk in de helikopter 
was gestapt. Een mooie groet voor 
Eddy vanaf de grond.

Op zondag 25 mei zorgde Make-
A-Wish Nederland voor een bij-
zondere ontmoeting tussen de 
Heeswijkse Aletta en Racoon. De 
ontmoeting vond plaats tijdens het 
benefietconcert voor de Stichting 
Jayden in Goes en hiermee ging de 
speciale wens van Alette in vervul-
ling. 
Make-A-Wish Nederland, voor-
heen stichting Doe Een Wens, ver-
vult de allerliefste wensen van kin-

deren tussen 3 en 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. 
Aletta lijdt aan een ernstige long-
ziekte, cystic fibrosis, hierdoor 
kwam ze in aanmerking voor deze 
speciale wens. Het vervullen van 
een hartenwens heeft een magisch 
effect op kinderen en geeft ze de 
kracht om kind te zijn in plaats van 
patiënt. Het verwezenlijken van 
een droom kan voor hun toekomst 
een wereld van verschil betekenen.

racoon laat Aletta stralen

HEESWIJK-DINTHER – De 18-jarige Aletta zou niets liever willen dan 
de band Racoon ontmoeten. De muziek van de band staat dicht bij haar 
gevoel. Ze houdt van de prachtige songteksten, met name het liedje 
‘Don’t give up the fight’ raakt haar in het bijzonder. 

Jong en oud genieten van verwendag
NISTELRODE – De bewoners van 
de psychogeriatrische afdeling 
van Laarstede werden afgelopen 
zaterdag in de watten gelegd. 
Jong en oud genoten van deze 
speciale verwendag. 

Een groep van twaalf leerlingen 
van de het derde jaar van het 
Maaslandcollege in Oss had een 
leuke dag voor ze georganiseerd. 
Dit was voor deze leerlingen hun 
maatschappelijke stage.

Om 8.00 uur waren de studenten 
al in touw om een heerlijk ontbijt 
te maken voor de bewoners van 
de PG-afdeling. Hierna was er een 
foto-speurtocht door Nistelrode. 

Rond de middag werd er geluncht 
in het zeveneeuwenpark bij de 
Kiosk, waar een eenmansorkest 
heerlijke liedjes uit de tijd van de 
bewoners zong. Er werd volop 
meegezongen.

Health, Beauty, Care

eddy ziet met helikoptervlucht 
wens in vervulling gaan
NISTELRODE – Afgelopen zaterdag was het dan zover: de wens van Eddy Brekelmans om een helikopter-
vlucht boven Nistelrode mee te maken, ging in vervulling.

Eddy geniet van zijn helikoptervlucht

‘eddY ZĲ n Molen’ drAAide en iedereen ZwAAide 
toen hĲ  overkwAM in de helikoPter
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A U T O
r u B r i e K

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

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

ook
VERHUUR

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

Informeer naar de mogelijkheden

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

ACTIE

van der Pas Banden; klaar voor de zomer

“Het is belangrijk om je banden te 
laten controleren”, vertelt Joost, 
wiens bedrijf het winterseizoen 
heeft afgesloten en klaar is voor 
de zon. “Wij kijken of de ban-
den gelijkmatig zijn afgesleten en 
controleren de profieldiepte. Ook 
wordt er gekeken of de band geen 
beschadigingen heeft opgelopen. 
Beschadigingen aan de band zien 
mensen meestal zelf niet.” 

Om het maximale uit de autoban-
den te halen geeft Van der Pas 
Banden automobilisten en andere 
bestuurders graag een tip. “Wis-
sel je banden ongeveer om het 
jaar om. Met andere woorden: 
Wissel de band linksvoor om met 
de band linksachter en de band 
rechtsvoor met de band rechts-
achter. Op deze manier zorg je 

ervoor dat de banden in gelijke 
mate slijten.” Ook moet je oppas-
sen met trottoirs, want banden 
kunnen klappen door een harde 
botsing met de stoeprand. 

Hoelang een band mee kan, dat 
verschilt. Het aantal kilometers 
dat je rijdt speelt hierbij een gro-
te rol. Nu de vakantieperiode er 
weer aankomt en de campers en 
caravans weer tevoorschijn ko-
men, wordt om andere banden 
gevraagd. “Campers en caravans 
hebben veel draagvermogen. Dit 
vraagt om stevigere banden dan 
bij personenauto’s.” In het ma-
gazijn van Van der Pas Banden 

liggen zo’n anderhalf duizend 
verschillende soorten banden op 
voorraad. Het bandenbedrijf is 
van alle markten thuis en levert 
in principe alle merken en alle ty-
pes banden voor auto’s, maar ook 
voor tractoren, motoren, vracht-
wagens, bestelwagens en land-
bouwvoertuigen. Naast banden is 
Van der Pas Banden ook thuis in 
accu’s en wielen en voert het be-
drijf bandenreparaties en uitlijning 
van banden uit. 
Voor de werkzaamheden die Van 
der Pas verricht kunnen mensen 
ook aankloppen bij de garage, 
maar Van der Pas Banden is echt 
gespecialiseerd in banden. “Wij 
doen niets anders dan banden. 
Banden is een vak apart. Boven-
dien ben ik goedkoper dan de ga-
rage.”

HEESWIJK-DINTHER – Nu de winterbanden weer verwisseld zijn voor zomerbanden, is Van der Pas Ban-
den helemaal klaar voor de zomerperiode. Joost en Martien van der Pas controleren graag je banden zodat 
je zorgeloos je vakantiebestemming tegemoet kan gaan.

Banden is een vak apart Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Lianne Gabriëls

wissel Je BAnden 
oM het JAAr oM 

ruitenWissers
Ruitenwissers verbeteren het zicht bij 
regen, maar versleten wissers vermin-
deren het zicht nog meer. Versleten 
wissers drogen niet meer goed en laten 
strepen achter op de autoruit. Ruiten-
wissers kun je zelf vervangen. Let wel 
op de maat, want niet elke wisser past 
op de ruitenwisserarm. In de gebruiks-
aanwijzing van de auto zie je welke wis-
ser je nodig hebt als je auto toe is aan 
nieuwe wissers. Een leuk weetje: een 
gemiddelde ruitenwisser gaat ongeveer 
150.000 wisbewegingen mee.
Je kan zelf de ruitenwisser vervangen, 
maar de professionals op deze pagina’s 
kunnen u natuurlijk alle zorg uit handen 
nemen.

‘De professionals op deze pagina’s nemen al uw autozorgen uit handen’
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Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

•	 Audi	A4	Avant	2.0 tdi, 177 PK, Xenon, led, navi, 
 19 inch, s-line, 67.000 km, 2012 
•	 Audi	A4	avant	2.0 TDI 143 PK pro-line, navi, led, 

Pdc  v + a , 18 inch, privacy glas, sportinterieur, 
68.000 km, 2012

•	 Audi	A4	avant 2.0 Tdi 143 pk pro-line navi, led,  
pdc a,18 inch, privacy glas sportinterieur, 

 86.000 km, 2010
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	A-klasse 160 cdi Command, navi,
 airco, lm velgen, el. ramen + spiegels, 
 240.000 km, 2007
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009

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

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

•	 Nissan	Note	1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
 automaat, 145.000  km, 2006
•	 Peugeot	206	1.4 3 drs. stuurbekr. 135.000 km 

1999
•	 Renault	Scenic	1,6, 16V, airco, el.ramen, centr. 

vergr., sportvelgen, 143.000 km, 2004
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el.ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007

VERKOCHT

komt	binnen

komt	binnen

VERKOCHT

VERKOCHT

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl
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Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
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Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
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Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Ford Transit 260s fd 2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 color edition 2010
Opel Meriva Cosmo airco 2004

Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Megane coupe 55.000 km 2010
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Réparateur agréé
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Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
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Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroen 2CV AZ2CH 72.958 km 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 1981  € 9800,-
Daihatsu Cuore zwart Airco  2007  € 3450,-
Fiat Panda Blauw   2000 € 999,-
Fiat New Panda panorama dak 2010 € 5950,-
Ford Focus wagon 2000 € 1450,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 € 3.949,-
Mazda Premacy 1.8 Exclusief  2001  € 2950,-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-
Peugeot 206 1.1 rood metalic  2003 € 2999.-
Renault Laguna 1.8 Automaat   2002 € 2999.-
Renault Megane Coupe 2001 € 2250,-
Renault Megane Scenic 
   privilege 2.0-16V Automaat   2006  € 4450.-

Renault Megane Scenic helios 1999 € 1950.-
Renault Modus Automaat 2004 € 5600,-
Renault Modus 1.5DCi 2004 € 2950.-
Suzuki Alto geel 3 drs 106.000 km 2000 € 1250,-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-
Volkswagen Beetle CABRIO  2004   € 8950,-

Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 € 1800,-
Peugeot Partner 1.9 D 175.000 km 2001 € 2250,-

Classic-timer:
Mercedes-Benz 230 TE groen 1982 € 8950,-

Motoren:
Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986  € 2100,-

Een greep uit onze voorraad!

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• TREKHAKEN

Professionele trekhaakmontage 
tegen een aantrekkelijke prijs.

Geschikt voor caravans, 
aanhangwagens en 

� etsendragers.

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

1e pinksterdag
Zondag 8 juni 

rijden LEO & A3 Spierings 
de Endurance-race van Oss. 
Start om 16.00 uur. Kom je 

kijken naar dit ‘oud sentiment’ 
van Brabantse gezelligheid?

AircO
De airco van een auto heeft om de 
vier à vijf jaar onderhoud nodig. De 
pollenfilters moeten sneller vervangen 
worden. Een pollenfilter zorgt ervoor 
dat kleine deeltjes de lucht uit gefil-
terd worden voordat deze het interieur 
wordt ingeblazen. Het is belangrijk om 
een airco het jaar rond te gebruiken, 
ook in de winter. Wanneer de airco een 
hele tijd niet wordt gebruikt ontstaan 
schimmels en kunnen, als de airco weer 
wordt gebruikt, deeltjes worden rond-
geblazen waarvan je ziek kunt worden. 
Om schimmels te verkomen is het ver-
standig om de airco een kwartier voor 
aankomst uit te zetten. 

•	 Velgen	en	
	 sportvelgen

•	 Opslag	van
	 zomer-	en	
	 winterbanden
	 Balanceren

•	 Gespecialiseerd	
in	uitlijnen

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	
kleine	reparaties

	 kunt	u	ook	bij	
ons	terecht

‘Zorg op tijd voor airco-onderhoud, de specialisten op deze pagina’s nemen u dit graag uit handen
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Eten, drinken & uitgaan

‘Als iedereen maar uit zijn dak gaat’

De vijf bandleden van de Herrie 
Davidson-band waren meteen 
enthousiast over het idee van 

een Outdoor Rock concert. “Ie-
dereen wilde meteen meedoen”, 
vertelt bassist Peer van Vreede. 

“Zo’n concert komt niet vaak 
voor in Nederland.” “Het mooie 
vind ik de mix van de instrumen-

ten”, vult bandlid en solist Ton 
van de Veerdonk aan. Ook voor 
de Herrie Davidson-band wordt 
het een bijzonder concert. “We 
spelen wel eens met de fanfare 
met carnaval, maar dit is echt an-
ders. Een concert in dit formaat is 

nieuw voor ons.” Samen met de 
fanfares en solisten speelt de band 
bekende rocknummers van onder 
andere Bon Jovi en de Rolling Sto-
nes. “We spelen ook nummers die 
we gewoonlijk niet spelen”, doelt 
Peer op de variatie in nummers. 

De bandleden halen herinnerin-
gen op, waarbij veel bezoekers 
meezongen met de gespeelde 
rocknummers. “Toen zongen de 
mensen mee tot de zevende paal. 
Dat was dus de hele de tent! 

Op 14 juni gebeurt dat hopelijk 
ook; wij zetten ons in ieder geval 
voor 101 procent in.”

HEESWIJK-DINTHER – De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord was er snel uit toen zij op zoek ging naar een 
meespelende rockband voor het Outdoor Rock concert op zaterdag 14 juni in de Kersouwe. In de Herrie 
Davidson-band, met wie al vaker was samengewerkt, werd direct goede ondersteuning gevonden. 

Outdoor Rock  Tekst: Matthijs van Lierop 

Wilt u OOK BiJ dit 
GeWeldiGe cOncert 
AAnWeZiG ZiJn? 
Stuur dan een email naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
waarom u hier naar toe wilt en 
uit alle inzendingen kiezen wij 
een winnaar voor twee toe-
gangskaartjes.

de WinnAAr 
vAn 2 KAArtJes 
Rien van de Graaf
uit Nistelrode

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

 Barbecue vlees
    5 verschillende soorten vlees al vanaf € 4,95 p.p.

 (zelf samenstellen)

Joris Linssen & Caramba Foto: Astrid van Loo

HEESWIJK-DINTHER – Nederland-
se liedjes met Mexicaanse soul 
zaterdag 7 juni in de Kersouwe. 
Joris Linssen treedt dan op met 
zijn band Caramba. 

Ons soms natte land droogt op in 
een zucht door de warme klanken 

van Joris Linssen & Caramba. Aan-
stekelijke, dansbare luistermuziek, 
zo laat hun variant van de Mexi-
caanse soul met sterke, uit het 
leven gegrepen, Nederlandstalige 
teksten zich het beste omschrijven. 
Het samenspel van accordeon, 
contrabas, gitaar en Linssens zoete 

stem, volstaat om de Hollandse 
koude uit onze botten te jagen. 
Zaterdag 7 juni, 21.00 uur, entree 
€15,-. 

Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk-Dinther en Uitpunt Veghel.

nederlandse liedjes met Mexicaase soul

Raambekleding
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Stofferen in stijl

1e en 2e pinksterdag 
geopend

Stofferen in stijlStofferen in stijl

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
 Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

toneelvereniging brengt 
Alladin

www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Wanneer: 14 juni 2014.
Locatie: Zaal ’t Tramstation Nistelrode.
Toneelvereniging Efkes Jonger speelt Alladin 
zaterdag 14 juni twee voorstellingen in zaal 
‘t Tramstation.

1e voorstelling om 15.30 uur
2e voorstelling om 19.00 uur

Kaartjes € 3,50 incl. consumptie 
(te koop aan de kassa)
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wij trakteren 
op super acties!

7,49

Kleintje 
snack

96 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 9,99

www.diepvriesspecialist.nl

Super
actie

Kabeljauw
haasje
zak à 1 kg.
Epic

Normaal 10,95

Hoofdgerecht

Ambachtelijke
rundvlees-
salade
1 kg. 
Diepvriesspecialist

Normaal 4,25

2,99
BBQ

Hoofdgerecht

Boeren-
roomijs
bak à 2,5 liter
Diepvriesspecialist

Normaal 5,69

Nagerecht

Ambachtelijke 
worsten-
broodjes
8 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,49

Dikke of 
dunne frites
zak à 2,5 kg 
Diepvriesspecialist 

Normaal 3,49

Gemarineerde 
garnalen
bak à 500 gr.
Klaas Puul

Normaal 7,99

Brunch

BBQ

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milheezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 4 juni t/m dinsdag 17 juni 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

3,993,99

www.adcommunicatie.nl

7,99 2,492,99

Snack

25% 
Rundvlees-
kroket
doos à 16 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,99 

0,25
per stuk

Super
actie

Super
actie

Super
actie

3,99

Diepvriesspecialist
Deurne Milheezerweg 19

Helmond en Veghel 
vieren ook mee!

Cohda-KREK

cohda-KreK weer genomineerd voor dialectpenning

Festival
Op 8 juni vindt het grote dialect-
festival plaats. Meer dan dertig 
groepen of individuele zangers en 
schrijvers zullen op verschillende 
podia in het centrum van Lieshout 

hun kunnen ten gehore brengen. 
Na de officiële opening om 12.00 
uur, zal vanaf 12.30 uur tot 17.00 
uur Brabantse dialectmuziek door 
het hele dorp klinken. Naast Coh-
da-KREK zijn ook Wout van Ven-
rooij met Jan den Dekker van ‘De 
Bolknakkers’ uit Loosbroek en Trio 
Henk Habraken uit Dinther te be-
luisteren. De toegang is gratis!

Wedstrijd
Aan het festival is gewoontege-
trouw een wedstrijd verbonden. 
De jury beoordeelt de anonieme 
inzendingen in drie categorieën: 
liedjes, gedichten en verhalen in 

het Brabants dialect. Het thema 
van dit jaar is: ‘de kiendjes van de 
keinder’. 

De drie beste inzendingen van elke 
categorie zijn aanwezig bij de prijs-
uitreiking tijdens het festival, om 
13.00 uur in het Dorpshuis. 

Spannend voor Cohda-KREK!

HEESWIJK-DINTHER - De dialectgroep Cohda-KREK is genomineerd 
voor de dialectpenning in de categorie ‘liederen’. De prijs wordt uit-
gereikt tijden het grote dialectfestival in Lieshout op zondag 8 juni. 
Bij het vorige festival, in 2012, won de Dintherse groep ook al de dia-
lectpenning voor het mooiste Brabantse lied met ‘’t Strömke’. Van alle 
inzendingen worden de drie mooiste liedjes genomineerd.

nAAst cohdA - krek ZĲ n de BolknAkkers 
en trio henk hABrAken te Beluisteren

Anky van Grunsven 
geeft startschot Bern-
hoven loopt warm!
UDEN - Op 11 juni organiseert Bernhoven het loopeve-
nement ‘Bernhoven loopt warm voor de Vrienden van 
Bernhoven’. Deelnemers kunnen 5,6 of 11,2 kilometer 
hardlopen óf wandelen door de Maashorst. De opbrengst 
is bestemd voor de Vrienden van Bernhoven. Anky van 
Grunsven, drievoudig Olympisch kampioen dressuur, 
geeft om 19.00 uur het startschot! 

Bernhoven ligt 
naast het prachtige 
natuurgebied De 
Maashorst. ‘Bern-
hoven loopt warm’ 
start en finisht voor 
het ziekenhuis. Met 
deze activiteit hoopt 
Bernhoven mensen 
uit de regio nog 
meer bij het zieken-
huis en de omgeving 
te betrekken.
Daarnaast koppelt 
Bernhoven het eve-

nement aan het goede doel van het ziekenhuis; de Vrien-
den van Bernhoven. De opbrengst van de loop gaat naar 
deze stichting die het welbevinden van patiënten in Bern-
hoven wil bevorderen met financiële middelen die niet 
beschikbaar zijn uit de reguliere zorgbudgetten. Meerdere 
projecten zijn al door de Vrienden van Bernhoven gerea-
liseerd, zoals bijvoorbeeld onlangs de vleugel in de hal en 
de realisatie van de Kindertuin.

Anky van Grunsven
Anky van Grunsven woont in Erp, in de gemeente Veghel. 
Zij heeft naast haar passie voor haar paarden, ook een 
grote maatschappelijke betrokkenheid en zet zich dikwijls 
in voor anderen. Zij is ambassadrice voor diverse goede 
doelen en steunt graag dit sportieve initiatief van de 
Vrienden van Bernhoven. Woensdag 11 juni aanstaande 
geeft zij het startschot van ‘Bernhoven loopt warm’ waar 
naar verwachting enkele honderden mensen aan gaan 
deelnemen. 

Inschrijven
Inschrijven is nog steeds mogelijk. Hardlopende deelne-
mers aan ‘Bernhoven loopt warm’ hebben keuze uit twee 
afstanden: 5,6 en 11,2 kilometer. Wandelende deelne-
mers kunnen de afstand van 5,6 kilometer wandelen.
Bedrijventeams kunnen zich zowel met hardlopende als 
met wandelende teams inschrijven. Een team bestaat uit 
vier personen. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk 
(tot 18.30 uur en tegen contante betaling). Inschrijven 
kan via de website: www.vriendenvanbernhoven.nl.
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voorverkoop musical de trein van start
NISTELRODE – Kinderkoor de Nistelnootjes brengt op zondag 29 juni in samenwerking met Friday de 
musical ‘De Trein’. De voorverkoop start zaterdag 7 juni. 

Sinds september zijn de kinderen druk bezig met het oefe-
nen van de liedjes en de laatste maanden wordt er hard ge-
oefend met de teksten en het acteren. Voor de rolverdeling 
zijn er zelfs heuse audities gedaan. Kaartjes voor deze musi-
cal zijn in de voorverkoop te verkrijgen op zaterdagochtend 
7 juni, tijdens de repetitie van het kinderkoor, van 10.00 tot 
12.00 uur bij de Bobz. Kaartjes kosten € 5- per stuk.

Na deze voorverkoop zijn er ook kaartjes via de mail te be-
stellen via: edith.visser@home.nl. Graag duidelijk naam en 
aantal kaartjes vermelden. 

KINDERPAGINA

Ook uw kinderfeestje viert u 
bij Marvy’s speelwereld!

Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren

Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.

Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl

www.marvys-speelwereld.nl

De oplossing van vorige week

Harmonie sint servaes; meer 
dan alleen muziek

HEESWIJK-DINTHER - Harmonie 
Sint Servaes uit Dinther organi-
seerde dit jaar voor het eerst een 
jeugdkamp. 

Alle jeugdleden tot 16 jaar konden 
zich aanmelden voor anderhalve 
dag muzikaal vermaak met diverse 
uitdagende activiteiten. Veertien 
meiden en negen jongens gingen 
in op de uitnodiging van de jeugd-
commissie, die alles tot in de punt-
jes had geregeld. Het prachtige 
weer deed de rest…

Met een vlot de Leijgraaf overste-
ken, lekker in je slaapzak een span-
nende film kijken in de Stapperij, 
honderden euro’s winnen in Casino 
Servaes, een concert voorbereiden 
in de Klinkerij, een heerlijke barbe-
cue op het gras achter de Muziek-
fabriek….het vond allemaal plaats 
in het spetterend jeugdkamp van 
de Dintherse muziekvereniging. 

De jeugdcommissie had de voor-
bereiding goed voor elkaar. Met 
hulp van een aantal volwassen 

leden en een aantal begeleidende 
tienermeiden, was het een week-
end met veel actie en activiteit. 

Zondag werd het weekend afge-
sloten met een slotconcert in De 
Muziekfabriek voor belangstel-
lende broers, zussen, ouders en 
opa’s en oma’s. In sneltreinvaart 
kwamen aanstekelijke nummers 
als de Cup-song, Roar, Gang-nam 
style en Waka waka langs. Tussen-
door zorgde de C-selectie van het 
slagwerk voor de nodige percussie.

Wie spelend 
door het leven 
gaat, blijft jong 

van harte

 

  

 

Kinderkoor de Nistelnootjes en Friday 
presenteren: 

Zondag 29 juni 2014 

15.00 uur 

Zaal Nesterlé in Nistelrode 
 

 

O.l v. Delian Corssmit en Mirjam van 
Geelkerken 

Muziek: Tommy van Delst 

Kosten: € 5,- per kaartje 
Voorverkoop:  zaterdag 7 juni 2014  

10.00 tot 12.00 uur 
    locatie Bobz 
Verkoop aan de zaal vanaf 14.30 uur 
 

 

HEESCH – In ‘t Dorp in Heesch 
zijn van maandag 16 tot en met 
vrijdag 20 juni werkstukken te 
zien van kinderen van basisschool 
Delta. 

Op basisschool Delta is naast taal 
en rekenen, ook ruimte en tijd voor 
creativiteitsontwikkeling. Zo leren 
kinderen om uitdagingen te be-
kijken van verschillende kanten en 
blijven ze creatief met oplossingen 
komen. Door creativiteit wordt het 
zelfvertrouwen niet alleen gesti-

muleerd maar ook versterkt.
Dat is nuttig op school, bijvoor-
beeld bij huiswerk en het zoeken 
naar manieren om de lesstof on-
der de knie te krijgen, het maken 
van werkstukken, het oplossen van 
vraagstukken en bij spreekbeurten.
Kinderen wiens creatieve vaardig-
heden goed ontwikkeld zijn, heb-
ben daar nu, maar ook later veel 
profijt van. Op BS Delta worden 
de lessen creativiteitsontwikkeling 
wekelijks gegeven door vakleer-
kracht Philleke Gloudi.

delta-leerlingen tonen 
creatieve kant

 

 Gratis 

gymtas* 

t.w.v. € ,5.99 

         

Nu 20% korting op al 
je schoolspullen. 
Uitgezonderd aanbiedingen en boeken. 
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel, 
de kortingspas ligt voor je klaar. 

* Bij besteding van minimaal €15.00, 
 Maximaal 1 tas per klant. Uitsluitend verkrijgbaar 
 in de winkel, zolang de voorraad strekt. OP =OP 

Actie  is alleen geldig bij 
Bruna Heesch,
‘t Dorp 61a Heesch

Blij met

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur 
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur 
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch
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• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

www.mooiheesch.nl

Informeert, boeIt 
en Interesseert
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

139,-
NU

Barbecues

9 JUNI 2E PINKSTERDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

Campingaz 
2 Classic L

Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussens. Kwalitatief hoogwaardige platte 
wicker in combinatie met een extra stevig aluminium frame.

899,-
1269,-

Meer dan 150 modellen

Bardani Vita
Luxe stapelbare tuinstoel

Lichtgewicht aluminium frame
en textileen doek

DWS Calypso
Trampoline met een gegalvaniseerd frame

Verkrijgbaar in 305, 366 en 426cm

OP=OP

84,99
129,99

Campingaz Powerbox
Thermo-elektrische (Peltier) koelbox
met een inhoud van 36 liter.
Kan verticaal en horizontaal
worden gebruikt.

Nederlands
elftalshirt

Originele bedrukking 14,99

49,99
VANAF

99,99
VANAF

39,99
NU

Meer dan 100 setsTuinmeubelen

van Buel sports vanaf 1 juli ook in Heesch

Een goed vervolg op de huidige 
lessen voor de leerlingen van Bu-
doschool Tanoshii was voor Walter 
van Well belangrijk. 
Judo gym, judo en jiu jitsu lessen 
moesten op eenzelfde niveau ge-
geven worden. 

Hij wist zeker dat Van Buel Sports 
dit zou kunnen garanderen. En dus 
kwamen Walter en Bjorno een deal 
overeen, waarbij ook Duane van 
Helvoirt betrokken werd.

Al bekend
Bjorno van Buel en Duane van 
Helvoirt, de nieuwe eigenaren van 
de sportschool in Heesch, zijn al 
bekenden voor de leerlingen van 
Tanoshii. Zij geven inmiddels re-
gelmatig les in de Lindershof. Voor 
de huidige leerlingen van de sport-
school verandert er dus niets! De 
uren, tijden en tarieven blijven ge-
lijk en al vanaf 1 juli zullen Bjorno 
en Duane alle lessen van Walter 
overnemen. Ook met de vrijwil-

ligers wordt door de heren inmid-
dels gesproken over voortzetting 
van activiteiten. 

De docenten
Duane van Helvoirt is tweevoudig 
Europees kampioen Braziliaans Jiu 
Jitsu en eenmaal Europees kam-
pioen MMA (Mixed Martial Arts) 
bovendien heeft hij diverse Ne-
derlandse titels. Hij is al vanaf zijn 
vijfde bezig met judo, heeft aan 
de HAN in Nijmegen de opleiding 

Sport Gezondheid en Management 
gedaan en geeft sinds zijn18e met 
veel plezier les. Hij is als geen an-
der in staat om het verschil tussen 
recreatieve sport en topsport over 
te brengen.

Bjorno van Buel is eigenaar van 
Van Buel Sports in Oss en geniet 
van het lesgeven aan kinderen en 
volwassenen. De afwisseling in 
deelnemers maakt het juist zo leuk. 
Hij is judoleraar B en derde dan en 
dus erkend bij de Judobond Ne-
derland. Ook al heeft hij al diverse 

topsporters afgeleverd, het plezier 
in judo is op elk niveau het allerbe-
langrijkste. Kinderen kunnen van-
af 3 jaar starten met judogym en 
stromen later door in het reguliere 
judo. Beiden hebben oneindig veel 
zin in de lessen bij hun Van Buel 
Sports Heesch in de Lindershof aan 
de Mozartlaan 96. 

Bel gerust voor meer informatie 
of voor het vrijblijvend volgen van 
een gratis proefles 0412-633332, 
mail met 
info@vanbuelsports.nl of kijk bij: 
www.vanbuelsports.nl.

HEESCH/OSS – Budoschool Tanoshii in Sporthal de Lindershof aan de Mozartlaan in Heesch 
is - met Walter van Well als eigenaar - een goede bekende van Bjorno van Buel van Van Buel 
Sports in Oss. Toen Walter te kennen gaf meer rust te willen inbouwen in zijn leven, was dat 
voor Bjorno van Buel een hint om met Walter te gaan praten. 

V.l.n.r. Duane van Helvoirt en Bjorno van Buel Foto’s Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

‘het PleZier in Judo 
is oP elk niveAu het 
AlleBelAngrĲ kste’

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL

Advertorial
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Bernheze sportief

Sportvrouw: Linda van de Boom Sportman: Daan van der Heijden
Foto: Marion van de Ven

Vorstenbosch: sportvrouw en 
sportman van het jaar

Boelen wint MtB cup Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In de bos-
sen en op de crossbaan rond Stan-
serhorn werd zondag de MTB Cup 
Heeswijk verreden. Jeroen Boelen 
ging bij de Elitemannen met de 
eer strijken. 

Net als de afgelopen jaren werd het 
spits afgebeten door de fun-klasse, 
daarna was het de beurt aan de 
jeugd. Vervolgens brak het geweld 
van de Masters 30+ en 40+ los. In 
dit traditiegetrouw grote peloton 
werd weer fanatiek om de prijzen 
gestreden. 
De junioren en nieuwelingen 
vormden een groot gemengd pelo-
ton, waardoor het moeilijk te zien 
was wie er op kop reden. Nadat 
de stofwolken waren opgetrok-
ken bleek dat de podiumplekken 
als volgt verdeeld werden: Marvin 
Bovendorp, Perry van den Bos en 
Randy de Beus kwamen bij de ju-
nioren als eerste drie over de meet 

en bij de nieuwelingen waren dat 
Marino Noordam, Yannick Vrielink 
en Carlo van den Berg.

Hoofdrol
In het vrouwenpeloton waren het 
de oudgedienden Reza Hormes-
Ravestein en Laura Turpijn die ron-
de na ronde elkaar opjutten. Uit-
eindelijk trok Reza aan het langste 
eind. Bij de amateurs won Team 
Bikers Renner Guus Smits. Bij de 
elite mannen was al snel duidelijk 
dat Jeroen Boelen een hoofdrol 
zou gaan spelen. Hij reed lange 
tijd in de kopgroep maar wist hal-
verwege weg te rijden om zo solo 
aan te komen. De achtervolgers 
moesten op het bochtige parcours 
slim positie kiezen om zo de po-
diumplekken op te kunnen eisen. 
Matthijs Eversdijk en Dave van der 
Kooij deden dit het best en werden 
zo respectievelijk tweede en derde. 
De renners van het plaatselijk Bi-

kers Mountainbike team boekten 
wisselend succes: Eric van den 
Boogaard moest met rugklachten 
opgeven, Rick van den Hanenberg 
werd vijfde, Martijn van Doorn 
moest genoegen met de vierde 
plaats, maar zoals vermeld Neder-
lands kampioen Guus Smits eerste.

mountainbikeJeu-de-boulestoernooi in 
Heeswijk-dinther
HEESWIJK-DINTHER- Het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk gaat 
op zondag 22 juni een groot HDL jeu-de-boulestoernooi organiseren 
voor Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

De organisatie van 
het toernooi heeft 
slechts een paar re-
gels. Een team be-
staat uit een team-
leider plus twee 
spelers, waarbij 
de teamleider uit 
Heeswijk, Dinther 
of Loosbroek moet 
komen of hiermee 
een binding moet 
hebben. Het toer-
nooi wordt ge-

houden op het gildeterrein in Heeswijk. Aanvang 11.00 uur. Info en/
of opgave: Gijs de Visser: 0413-229805 of Jan Schakenraad: 0413-
212363. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per team, opgave is moge-
lijk t/m zaterdag 21 juni.

Zilveren 
medaille voor 
esli van leuken
PIJNACKER/HEESCH – Esli van 
Leuken uit Heesch van Taekyon 
Berghem heeft zaterdag in Pijnac-
ker op de Holland Cup zilver be-
haald. 

De Holland Cup is een groot, inter-
nationaal ITF-taekwondo toernooi. 
Esli van Leuken mocht op het on-
derdeel tuls bij de meisjes A-klasse 
de zilveren medaille in ontvangst 
nemen.

budo

Op kermismaandag organiseer-
de het Sint-Willebrordusgilde uit 
Heeswijk het traditionele schieten 
voor de beste geweerschutter van 
het jaar. Zoals altijd een spannend 
gebeuren dat in een gemoedelijke 
en sportieve wijze tot stand komt. 
Dit jaar streden ook weer een 
groot aantal schutters om de titel 
‘Beste schutter van het jaar’. Het 
werd een spannende strijd waar-
bij uiteindelijk Raymond van der 

Cammen als beste schutter van het 
jaar 2014 te boek komt te staan. 

Tijdens deze dag schieten de da-
mes van de gildeleden ook voor de 
titel ‘Beste schutter’. Na een span-
nende strijd was het Gerda Lan-
genhuijsen die als beste schutter 
werd gehuldigd. 

Ook een jeu de boules toernooi is 
onderdeel van de traditie van het 

gilde. Dit werd gewonnen door het 
team van Jan Schakenraad, Tonny 
van Koolwijk en Annet van Daal.

raymond van der cammen 
schutter van het jaar
HEESWIJK-DINTHER – Raymond van der Cammen mag zich na een spannende strijd beste schutter het jaar 
2014 noemen. Het Zilveren Schutterskruis mag hij het hele jaar dragen. 

schieten

Jeu de boules winnaars 

Gerda Langenhuijsen

Raymond van der Cammen

WK hockey uitje vrijwilligers
HEESCH - Een paar jaar geleden 
heeft de hockeyclub in Heesch een 
start gemaakt met het Jeugdplan. 
De alsmaar groeiende club wil 
met dit plan een jeugdopleiding 
bieden aan de ruim 420 leden. 

Er is een trainers- en coachcom-
missie gevormd om dit Jeugdplan 
uit te voeren, waardoor de club 
meer kwaliteit kan bieden. Zij zor-
gen voor een gestructureerd op-
leidingstraject voor de coaches en 
trainers. De resultaten zijn dan ook 
al duidelijk verbeterd en zichtbaar.
Elk seizoen wordt er een uitje ge-
organiseerd door de trainers- en 
coachcommissie voor teambuil-
ding en om waardering te uiten 

richting de trainers en coaches. 
Dit seizoen hebben zij gekozen 
om op zaterdag 31 mei jl. met een 
grote groep vrijwilligers naar het 
WK hockey in Den Haag te gaan. 
’s Morgens vroeg zijn ze geza-
menlijk in ’n bus naar Den Haag 

vertrokken en hebben daar meer-
dere mooie wedstrijden bekeken, 
waaronder Nederland – Japan (6-
1). Het was een gezellige en ge-
slaagde dag. De hockeyclub is nog 
altijd op zoek naar meer trainers 
en coaches, waarmee ze de conti-

nuïteit van het Jeugdplan kunnen 
waarborgen binnen de vereniging.
Heb je interesse gekregen om trai-
ner, coach of jeugdlid te worden, 
meld je dan aan bij de hockeyclub 
in Heesch.
Zie ook www.mhcheesch.nl.

hockey
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HEESWIJK-DINTHER - Altior F2 
speelde maandag 26 mei de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Het 
duel tegen Odisco F1 werd na 
strafworpen gewonnen. 

Altior gooide goede, snelle ballen 
naar elkaar en kreeg zo veel kan-
sen. De ploeg kwam dan ook voor 
met 0-2. De kansen bleven komen 

maar scoren lukte niet. Odisco was 
zuiver en kwam dichterbij. Het 
werd zelfs gelijk: 2-2. Altior was fel 
en wilde per se winnen. 

Door hard te werken kwam de 
ploeg weer voor te staan met 2-3. 
Helaas scoorde Odisco in de laat-
ste minuut nog 3-3. De strafwor-
pen won Altior met 1-3.

Altior F2 sluit 
seizoen winnend af

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

V.l.n.r.: Iris, Lisanne, Ciske, Iris, Roos, Marlou, Floor, Sophie en Nikki

NISTELRODE- De allerkleinsten 
waren zondag 25 mei aan de beurt 
om hun babypeuterzwemdiploma 
te behalen. 

Tijdens deze drukbezochte och-
tend, waarbij alle trotse broertjes 
en zusjes, ouders, oma’s en opa’s 
enigszins zenuwachtig langs de 
badrand stonden, waren het de 
kanjers die hun uiterste best deden 
om het diploma in de wacht te sle-
pen. 
Juf Christel, Juf Brenda en Mees-
ter Noyah en het hele team van 
Health Center Nistelrode willen 
dan ook de volgende toppers van 
harte feliciteren met het behalen 
van hun diploma. 

Vissen-diploma:
Saar van Dinther, Xavi Hanegraaf, 
Jesper van Menzel, Fenna Cuy-
pers, Lizz van den Heuvel, Nova 
Sperling, Anouk van Kessel en Eef 
van den Elzen 

Kikker-diploma: 
Jelle van den Akker, Jorn van de 
Ven, Teun van Wanrooij, Lena 
Imminkhuizen, Mara van Loon, 
Emma Broeksteeg, Roos van den 
Elzen, Amber Daamen, Bas He-
ijmans en Fenna Cuypers. 

Dolfijnen-diploma: 
Sven van de Ven, Ryan Dohmen, 
Bret van de Oever en Stijn Vink.

Allerkleinsten 
halen zwemdiploma

zwemmen

Frans van Zeeland erelid HvcH
HEESCH – Frans van Zeeland is 
benoemd tot erelid van de Hee-
sche voetbalvereniging HVCH. 

Frans van Zeeland, lid van het 
jeugdbestuur van HVCH, heeft te 
kennen gegeven hiermee te stop-
pen. En met de staat van dienst die 
Frans achter zijn naam heeft staan, 
heeft HVCH dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 

Op de avond dat de sportman-
nen en -vrouwen bekend gemaakt 
werden bij de jeugd, nam voorzit-
ter Chris Ploegmakers de micro-
foon even over om Frans in het 
zonnetje te zetten en hem te be-
noemen als erelid van HVCH.

Toewijding
Vele belangrijke functies heeft 
Frans in al die jaren met grote toe-
wijding vervuld, waarvan de mees-
ten binnen de jeugdafdeling van 
HVCH. Zo was hij wedstrijdsecre-

taris bij de jeugd, jeugdvoorzitter 
en in die hoedanigheid vertegen-
woordigd in het algemeen bestuur. 
Verder was hij lid van het jeugd-
bestuur voor evenementen, or-
ganisator van de Grote Clubactie, 

organisatie schoolvoetbaltoernooi, 
elftalleider bij de senioren. 
Frans is een trouwe supporter van 
HVCH 1, een uitstekend contact-
persoon met de KNVB en met zijn 
humor een begrip binnen de club. 

voetbal

Wilhelmien en Frans Erelid HVCH

dan Jiu Jitsu voor Frank en Patrick
HEESCH – Frank van Kaathoven 
uit Heesch en Patrick Brinkmann 
uit Oss hebben zaterdag hun eer-
ste Dan Jiu Jitsu behaald. 

Na jarenlange training onder lei-
ding van Joop Smeulder en Frans 
van Kaathoven, zijn ze dan afge-
lopen periode onder de hoede 
geweest van Bert Bunthoff, de 
hoogst gegradueerde Jiu Jitsuka bij 
Budoschool Tanoshii.
Patrick mocht beginnen met de E 
Bono Kata en Frank was daarna 
aan de beurt. Hierna was het de 
beurt aan het technisch examen 
dat Frank en Patrick met elkaar 
deden. Beide heren lieten een heel 
goed en technisch examen zien, 
waarna er al snel tijd werd gemaakt 

voor het laatste onderdeel en dat 
was randorie. Randorie is het vrije 
gevecht waarin de examenkandi-
daat kan laten zien wat hij of zij 
aan technieken in huis heeft.
Ook het randorie ging geweldig, 
zowel het ongewapend gevecht 

als het gewapend gevecht.
Na een kort overleg van de exa-
mencommissie kregen Patrick en 
Frank hun nieuwe band omge-
knoopt, wat deze keer gedaan 
werd door Bert Bunthof, die als le-
raar deze eer was toebedeeld.

budo

Frank Patrick

29e dorpszeskamp Hdl

HEESWIJK-DINTHER – Voor de 
29ste keer wordt op eerste pink-
sterdag in Heeswijk-Dinther de 
Dorpszeskamp HDL gehouden. 

Op het terrein van VV Heeswijk 
beginnen de 24 deelnemende 
teams om 9.30 uur aan de zeven 
veldproeven. De ruim 250 deelne-
mers kunnen de borst natmaken 
en het publiek krijgt opnieuw een 
mooi schouwspel voorgeschoteld. 
Het vertrouwde waterbassin heeft 
een extra grote glijbaan gekregen 
dit jaar en ook de loodzware zeep-
helling is natuurlijk weer in het 
spelschema opgenomen. De duo-

fietsen en de spiraal, waarbij goede 
samenwerking vereist is, zijn ook 
in 2014 weer van de partij. Nieuw 
zijn het vier-op-een-rij spel en het 
vissen voor punten. Daarnaast zijn 
de bouncing balls (wipe-out baan) 
terug van weggeweest, waarbij 
uithoudingsvermogen, behendig-
heid en lef gecombineerd moeten 
worden en het uiterste vragen van 
de deelnemers. Het team van ‘Stu-
kadoor Jos van der Pas’ zal er alles 
aan doen om de in 2013 behaalde 
titel te prolongeren.

Playbackshow
Na deze vermoeiende, maar altijd 

ook zeer gezellige dag verplaatst 
het festijn zich ’s avonds naar 
sporthal De Zaert in Dinther, waar 
om 20.00 uur de afsluitende proef, 
de playbackshow, begint. 

Net als vorig jaar wordt de Zaert 
compact ingericht, waardoor alle 
deelnemers een zitplaats dichtbij 
het podium hebben. 

Verschillende teams zijn al lang aan 
het oefenen voor een spectaculai-
re playback act, met veel dans en 
grootse decors. Aansluitend vindt 
in de sporthal ook de loterij en de 
prijsuitreiking plaats.

zeskamp
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HEESCH - VOETBAL - HVCH A2 HEESWIJK-DINTHER - MEERKAMP ZWEMMEN - GORGOHEESWIJK-DINTHER - KORFBAL - ALTIOR C2

KAMPIOENEN BERNHEZE

HEESWIJK-DINTHER - HOCKEY HDL MC1

HEESCH - HANDBAL - H.V. DOS’80 F1 EN F2

HEESWIJK-DINTHER - TENNIS - BALLENDONK

VORSTENBOSCH - TENNIS - 3e KLASSE DAMESDUBBEL 35+

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

tuincentrum

GEOPEND

TWEEDE PINKSTERDAG

 VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Perkplanten 10,5 cm pot. 
Keuze uit o.a. Begonia, 
Petunia of Vlijtig liesje

Per stuk € 0,60  

Nu 10 stuks voor € 4,95
Aanbieding geldig van 5 t/m 10 juni  zolang de voorraad strekt

HEESCH - TENNIS - HEREN HOEF 1

Bernhezeloop wordt Xrc Bernhezeloop

De XRC Bernhezeloop vindt sinds 
2003 elk jaar plaats op de laatste 
zaterdag van augustus. De halve 
marathon start vanaf het Ge-
meentehuis in Heesch en finisht in 
Heeswijk-Dinther. Er is daarnaast 
ook een estafetteloop, waarbij 
vier teamleden ieder 5 km lopen. 
Vanaf dit jaar zijn er ook een 10 
km-wedstrijd en een bedrijvenloop 
aan het evenement toegevoegd.  
Kortom… voor ieder wat wils tij-
dens de XRCBernhezeloop.
XRC heeft zich, als succesvolle 
landelijke ICT dienstverlener, de 
afgelopen jaren ingezet op het 

maatschappelijk verantwoord on-
dernemen.  XRC heeft meerdere 
vestigingen in Nederland, maar 
het hoofdkantoor staat nu al bijna 
5 jaar in het mooie Nistelrode, pal 
aan de A50. De meeste medewer-
kers die actief zijn op het hoofd-
kantoor, komen uit de regio.  Ook 
de openstaande vacatures tracht 
XRC in te vullen met nieuwe col-
lega’s uit de omgeving.  

XRC heeft zich verbonden aan 
de loop, omdat het tracht zoveel 
mogelijk lokale verenigingen, die 
betrokken zijn bij enige vorm van 

sport, te ondersteunen. In Heesch 
zijn clubs zoals HVCH, DOS’80 en 
tennisvereniging De Broekhoek 
hier een mooi voorbeeld van. Ook 
Prinses Irene in Nistelrode gaat ge-
bruik maken van deze mogelijkhe-
den. 

Voor meer informatie of om je di-
rect in te schrijven als persoon, be-
drijf of team: 
www.xrcbernhezeloop.nl.

hardlopen

BERNHEZE - De XRC services Group uit Nistelrode heeft zich voor de 
komende 3 jaar verbonden als hoofdsponsor aan de Bernhezeloop. De 
sponsorovereenkomst is onlangs officieel  ondertekend. XRC is daar-
mee ook naamsponsor van de populaire loop, waardoor de nieuwe 
naam  XRCBernhezeloop is geworden. 

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Cesar Therapie
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Fazanterie De Rooie Hoeve
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
Strijbosch Store
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen vAn MOOIBernheZe

lOeK vAn crucHten
www.mooiheesch.nl

einde Basketbalseizoen

Nick, Mees, Tega, Iede, Raphaél, 
Ramon, Tristan, Jelle, Nick en Oke 
werden gefeliciteerd met hun over-
winning. Van elk team werd na af-
loop de sportman/-vrouw van het 
jaar gekozen en gehuldigd met een 
mooie medaille. Een woord van 
dank was er aan alle trainers en 
coaches die zich weer een heel jaar 
hebben ingezet voor hun team. 
Daarnaast was er een speciaal 
dankwoord voor de penningmees-
ter, die na vijf actieve jaren stopt 
met deze functie. “We zoeken nog 
iemand die deze functie wil over-
nemen binnen het bestuur. Mocht 
iemand deze taak van haar willen 
overnemen, heel graag”, besluit 
het bestuur. “Wij wensen iedereen 
een mooie fijne vakantie en zien 
iedereen graag terug in het vol-
gende seizoen.” 

HEESCH - Traditiegetrouw werd de laatste trainingsdag van Basketbalclub Slamdunk ’97 afgesloten met een 
mixtoernooi. Op woensdag 28 mei was de gezellige afsluiting waarbij alle teams werden gemixt en aange-
vuld met ingeschreven familieleden, vrienden, vriendinnen, buren, enz. Team groen is dit jaar als winnaar 
geëindigd. 

basketbal

Antoon van dijk wint regionale 
biljartkampioenschappen
HEESCH – Antoon van Dijk uit 
Heesch heeft de regionale kampi-
oenschappen biljart op zijn naam 
geschreven.

In gemeenschapshuis De Pas in 
Heesch streden de heren A. Hees-
akkers uit Vorstenbosch en A. van 
Dijk uit Heesch om de beker. Op 
het scorebord stond 56-41. On-
der de scherpe blikken van arbiter 
Joop van Dijk moest daar naar-
toe gewerkt worden. In het begin 
speelden beide heren wat punten 
bij elkaar, maar écht spannend was 
het nog niet. Heesakkers speelde 
rustig en haalde gestaag wat pun-
ten binnen, terwijl Van Dijk iets 
meer pech had en minder scoorde. 
Na 12 partijen was de stand 26-15 
voor Heesakkers. Even later kwa-
men daar nog eens 12 punten bij 
en toen werd het spannend.
Na 26 partijen was de stand 50-
28 en voor Van Dijk ging het er 
nu toch wel om spannen. Het wil-
de voor hem tot nu toe nog niet 
echt vlotten maar goed; de strijd 
was nog niet gestreden! Beide he-
ren zorgden plotsklaps voor heel 
veel spanning, want ineens kwam 

A. van Dijk met 5 punten ná de 
3 punten van A. Heesakkers. Na 
enkele minuten was de score zelfs 
53-36 en toen waren ze nog maar 
héél weinig punten verwijderd van 
die 56-41 waar alles om draaide. 

De supporters in de zaal gingen er 
zelfs bij staan om van deze span-
nende finale niets te hoeven mis-
sen! Antoon van Dijk wist in de 
slotfase de meeste punten te ma-
ken en werd hiermee de winnaar.

biljarten

Biljartkampioenschap Antoon van Dijk  Foto: Jo v.d. Berg

e2 dOs’80 sluit seizoen met winst af
HEESCH - De jonge heren (8,9,10 
jaar) van de E2 van handbalvereni-
ging Dos’80 uit Heesch hebben de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
met winst afgesloten. 

In een leuke wedstrijd, waarbij 
het voor de rust nog gelijk opging 
maar waarbij Dos’80 toch met 
voorspong de rust in wist te gaan. 
In de tweede helft liep Dos’80 uit 
naar een overwinning van 20 te-
gen 10. Hiermee is deze ploeg 
op de 3e plaats geëindigd van de 
competitie 2013-2014. Een mooie 
beloning na een jaar hard trainen, 
waarbij de trainsters Anne en Lieke 
een steeds beter wordend team 
hebben gevormd met respect voor 

elkaars sterke én zwakke punten. 
Na deze laatste wedstrijd is het 
seizoen in stijl afgesloten met een 
friet-middag bij de coaches. Het 

team is op zoek naar versterking, 
wie interesse heeft kan woensdag 
om 16.30 uur komen kijken bij de 
training in ’t Vijfeiken.

handbal
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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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
5 JUnI 
Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

CliniClowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

Wandeldriedaagse Heesch
Locatie: De Pas Heesch

Avondvierdaagse
Locatie: Vorstenbosch

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch 

6 JUnI 
start cursus 
metamorfosemassage
Locatie: De Palmen 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

DJ nick en Danny
Locatie: Kermistent 
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode

Avondvierdaagse
Locatie: Vorstenbosch

CliniClowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

Wandeldriedaagse Heesch
Locatie: De Pas Heesch

open avond Popkoor noIZ
Locatie: Basisschool De Delta 
Heesch

Publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

open Podium
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe

7 JUnI 
nicky’s Pride
Locatie: Kermistent 
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode 

Henk bernard
Locatie: Café D’n Haon 
Nistelrode

start voorverkoop 
musical De trein
Locatie: Bobz Nistelrode
Pagina 22

Pinksterloop 
Locatie: Nistelrode 

Demonstratie- en informa-
tiemiddag eHbo vereniging 
st. raphaël
Locatie: Kerkplein 
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

Joris Linssen & Caramba
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe
Pagina 20

Kermis
Locatie: Nistelrode 

8 JUnI 
HKK nistelvorst: tentoon-
stelling beeldende kunst 
Locatie: Maxend 3 Nistelrode
Pagina 8

Jaman
Locatie: Café D’n Haon 
Nistelrode 

tom Haver
Locatie: Kermistent 
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

theeceremonies in de 
Japanse tuin
Locatie: Fazanterie de Rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther

Kermis & braderie
Locatie: Nistelrode 

Keramiek tussen 
de bloemen
Locatie: Heikantsedijk 1a 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Dorpszeskamp HDL
Locatie: Terrein VV Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 25

9 JUnI 
HKK nistelvorst: tentoon-
stelling beeldende kunst
Locatie: Maxend 3 Nistelrode
Pagina 8

Kermis & braderie
Locatie: Nistelrode 

Keramiek tussen 
de bloemen
Locatie: Heikantsedijk 1a 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

You & me
Locatie: Kermistent 
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode 

Country linedance
Locatie: Café D’n Haon 
Nistelrode

10 JUnI 
Henk Dissel
Locatie: Cafe Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

DJ barend
Locatie: Kermistent 
Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode 

bijeenkomst rabobank 
‘Kom binnen’
Locatie: Cafe Zaal ‘t Tunneke 
Heesch

Kermis 
Locatie: Nistelrode 

regelzorg 
rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Hockey clinic voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar
Locatie: Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

11 JUnI 
buitenspeeldag

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Actiedag VVn afd. maasland
Locatie: Circuit Park Berghem 
Oss
Pagina 15

bernhoven loopt warm 
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch

Informatieavond Vormsel
Locatie: Dagkerk Petrus Emmaus 
Parochie Heesch

12 JUnI 
midzomeravond 
KVo Heesch
Locatie: Wijststraat 37 Heesch
Pagina 6

onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek
Pagina 6

13 JUnI 
Verkoop afgeschreven 
materialen
Locatie: Bibliotheek Nistelrode & 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

25 jaar Amicanto
Locatie: Den Durpsherd
Berlicum

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

open huis Leon Kerkhof 
tuinontwerp, aanleg en 
onderhoud
Locatie: Menzel Nistelrode 
Pagina 11

beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch

Woonsfeerdagen
Locatie: Jacobs & Jacobs 
Nistelrode 

Informatiemiddag 
slachtofferhulp
Locatie: De Pas Heesch  
Pagina 14

14 JUnI 
toneelvereniging 
efkes Jonger: Alladin
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch

outdoor rock
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe
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25 jaar Amicanto
Locatie: Den Durpsherd
Berlicum

15 JUnI 
beachtoernooi
Locatie: De Misse Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

16 JUnI 
start collecte 
van het rode Kruis
Locatie: Bernheze

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

17 JUnI 
Kbo Jeu de boules middag
Locatie: Het Gildenhof Nistelrode
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VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Hockey clinic voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar
Locatie: Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

18 JUnI 
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch

Inschrijfmiddag mini Heesch
Locatie: De Pas Heesch

19 JUnI 
oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

20 JUnI 
bobz disco voor 
groep 6 en 7
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

themaworkshop 
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Inschrijfmiddag Vormsel 
Locatie: Dagkerk Petrus Emmaus 
Parochie Heesch

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther


