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Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

www.fietsplezierheesch.nl
’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

Voor service
& kwaliteit
Voor service 
& kwaliteit

Op alle Bobike 
kinderzitjes 

15% korting

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost

Bel of bestel online!

keRkZICHT - LOOSBROEK, 

VORSTENBOSCH, HEESWIJK-

DINTHER EN NISTELRODE

FOLDeR DeZe Week

Taalmaatjes zeggen het met eten

Om 10.00 uur werd er verzameld bij 
de kookstudio van de Eijnderic voor 
het maken van heerlijke gerechten, 
die door de taalmaatjes werden be-
reid. De recepten kwamen vanuit de 
hele wereld: Somalië (Rugiyo), Sy-
rië (Hisham), Kameroen (Florence), 
Iran (Afsaneh), Sierre Leone (Issata) 
en Afganistan (Maryam en Zargo-

nah). De taalcoaches zijn voor deze 
maatjes heel belangrijk. Ze leren 
hen de Nederlandse taal en ge-
woontes. 
Dit kan zijn van huiswerk maken 
en het doornemen van een krant, 
tot samen boodschappen doen of 
meegaan naar de bibliotheek of 
school. De taalkoppels bepalen in 

overleg hun bezigheden. Vluch-
telingenwerk Bernheze is op zoek 
naar nieuwe taalcoaches, die weke-
lijks 1 tot 1,5 uur (taal)begeleiding 
willen geven aan vluchtelingen. De 
ontmoetingen zijn (afwisselend) 
thuis, bij de vrijwilliger of buitens-
huis. 

Voor info: Ank Meertens van het 
Vrijwilligerspunt Bernheze, 0412-
474851, vpbernheze@vivaan.nl.

HEESCH - De taalcoaches van Vluchtelingenwerk Bernheze werden za-
terdag bedankt door hun taalmaatjes. Dit gebeurde op smakelijke wijze.

Hoopvol

pag. 10

eerste prijs Brandweer nistelrode

De gewestelijke wedstrijd in Rot-
terdam was de laatste ronde voor 
de landelijke finale in Oeffelt op 6 
september. De ploegen die de eer-
ste, tweede of derde plek behaal-
den mochten door naar de finale. 
Brandweer Nistelrode kwam bij 
deze voorronde als beste uit de bus. 

Stofexplosie
Brandweer Nistelrode kreeg een 
OMS melding (automatisch brand-
alarm) bij Verstegen specerijen en 
kruiden aan de Industrieweg 116 
te Rotterdam. 

Tijdens de korte aanrijroute was er 
weinig tijd om meer informatie te 
vragen en een beeld te vormen. 
Net voor aankomst op locatie kreeg 
de brandweer te horen dat er een 
stofexplosie plaatsgevonden had 
en dat er twee personen vermist 
werden. Na verkenning en vragen 
aan de BHV-er kon worden vastge-
steld dat het ongeval zich afspeel-
de in een grote fabriek, waar op de 
eerste verdieping de stofexplosie 
plaatsgevonden had. 

ROTTERDAM / NISTELRODE - Zaterdag 21 juni reisde de wedstrijdploeg van brandweer Nistelrode af naar rotterdam om daar met de eerste prijs 
bij de tweede ronde gewestelijke wedstrijden aan de haal te gaan.

Een goed Nederlands gebruik: de groepsfoto Foto’s: Ad Ploegmakers

Voetbalpuzzel
ZIe PAGInA 26

Voetbalpuzzel
ZIe PAGInA 26

Lees verder op pagina 4Op naar de volgende ronde

aan het werk
24VACAturepAginA
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Eten, drinken & uitgaan

COlOFON
DeMooiBernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421 lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

adv_demooibernheze.indd   1 12-05-14   20:54

BelevIng van Je 
pRodUCT

Hoe breng je de beleving van je 
producten over op je klant? Dat 
was de opdracht voor onze stagiaire 
Moon die vanuit de Sint Lucasschool 
de afgelopen drie maanden aan haar 
stage-opdracht bij ons heeft gewerkt. 
Het resultaat in beide winkels mag er 

zijn. Mooie productfoto’s van de superfoodreep, de graskaas en tal 
van andere binnen-en buitenlandse kazen en vleeswaren hebben 
‘model’ voor haar gestaan. Op de bakfiets mooie plekjes zoeken 
en vervolgens bewerken tot foto’s waar de diversiteit vanaf 
straalt. De laatste opdracht was een sfeerimpressie maken voor de 
kerstmarkt c.q. winterfair bij Lunenburg in Loosbroek in december. 
Met o.a. Verbruggen Megastore en Electro World Strijbosch in 
Nistelrode dragen wij bij aan de organisatie van een zeer sfeervol 
kerst event voor bedrijven.
De opbouw van zo’n kersttafel moet wel conform de voorwaarden 
van de opleiding. Gelukkig kregen we de vrije hand en konden wij 
in samenwerking met Albertine van Nistelrooij van Verbruggen 
een mooie sfeerbeleving maken. Op een zonnige zomerdag 
kwamen de houtblokken, sfeerlichten en kerstdecoraties 
tevoorschijn en het eindresultaat mag er zijn. En dan is daar 
uiteindelijk het stageverslag en zie je wat je in drie maanden 
tijd kunt bereiken door het uitwerken van ideeën en deze ook 
daadwerkelijk vormgeven. En zeg nou zelf, wat zijn nu drie 
maanden? Als we drie maanden verder, zijn zitten de vakanties 
er al weer op en nog drie maanden verder is het al weer kerst! 
Wij informeren u graag over onze mogelijkheden als u op zoek 
bent naar een creatief, maar bovenal bijzondere invulling voor 
uw kerst- en/of relatiegeschenk. Samen met een aantal collega-
ondernemers ontplooien wij mooie nieuwe initiatieven waarvan 
ook de actie Grenzeloos Genieten deel uitmaakt. 
Het belang van het winkelen bij ondernemers in deze regio staat 
hierbij centraal. En mooier kunnen wij het voor u niet maken, 
maar we doen in elk geval wel ons best.

 
Met speciale dank aan onze creatieve
Moon Vlaminckx –‘YellowMoon@’
Bon Fromage team Heesch / Oss
Ton & Elly Bens

Column
ton Bens Advertorial

Wij gaan op jullie wensen in en denken mee.
Onze zalen zijn sfeervol en gezellig, 
uitstekende keuken en betaalbaar!

Graag verzorgen wij voor jullie de dag van jullie leven

Loop eens binnen of bel 0412-451755 - Kijk op www.restaurantdewaard.nl

Vele verschillende Belgische bier-
soorten zullen aanwezig zijn zoals 
diverse witte, blondes, ambers, 
dubbels, tripels, fruitige, geuze en 
stout. Alle negen Europese trappis-
tenbieren zullen aanwezig zijn om 
van te genieten, zelfs Westvelteren 
en het Oostenrijkse Engelszell. Er 
zullen ook Belgische gerechten als 
Belse frieten, stoemp met saucisse 
en waterzooi zijn. 

Europese primeur 10e Trappist
Organisator Henry van Boxmeer; 
“Onbekend is dat vorige maand 
de 10e Trappist op de markt is ge-
komen. Niet in Europa maar in de 
USA. Deze 10e Trappist is nog niet 
verkrijgbaar op de Europese markt. 
Maar we zullen kosten nog moeite 
sparen om deze flesjes, verpakking 
en glazen te kunnen tonen op het 
Belgisch Bier Festival. Ik hoop ze 
volgende week te ontvangen, dan 
hebben we echt een Europese pri-
meur van jewelste.” 

100 soorten proeven
Er zullen meer dan 100 Belgische 
bieren aanwezig zijn. Bijna alle bie-
ren kunnen worden geproefd. Voor 

het proeven koopt u de pruufkes-
kaart, waarmee u 10 proefglaas-
jes bier kunt proeven. Hierdoor is 
het mogelijk om de vele Belgische 
biersoorten te keuren en te be-
zien welk bier uw voorkeur geniet. 
Heeft u een lekker biertje gevon-
den, dan kunt u daarvan een flesje 
kopen en daar lekker van genieten. 

Belgische biercultuur
België heeft een rijke biercultuur 
met een enorme variatie aan bie-
ren en merken. De rijkdom van 
de Belgische bieren gaat terug tot 
in de middeleeuwen en wordt in-

ternationaal geprezen. Er bestaan 
ongeveer 130 brouwerijen en on-
geveer 1100 verschillende bieren. 
De bijzonderste bieren zijn de 10 
Trappisten, gevolgd door de er-
kende abdijbieren en dan zijn er 
alle andere bovengistende bieren. 
De pils-soorten (laaggistend) zul-
len niet aanwezig zijn.

Hotel-Restaurant De Leygraaf 
vindt u aan de Meerstraat 45a in 
Heeswijk-Dinther. Aanvang op 
vrijdag 27 juni om 15.00 uur. In 
de zaal en op het zaalterras van 
De Leygraaf aan de Meerstraat in 
Heeswijk-Dinther.

Belgisch Bier Festival 
27+28+29 juni
Met meer dan 100 soorten Belgisch bier

HEESWIJK-DINTHER – Komend weekend wordt het Belgisch Bier Festi-
val georganiseerd en zullen meer dan 100 verschillende Belgische bie-
ren worden gepresenteerd. Horecabedrijf De leygraaf heeft standaard 
al 50 verschillende Belgische bieren op haar bierkaart staan en breidt 
dit tijdens het Belgisch Bier Festival met nog eens ruim 50 soorten uit. 

het FestivAl is 
gratis toegankelij k

Musical de Trein 
in CC nesterlé 

NISTELRODE - Zondag 29 juni 
is het zover: Musical de Trein, 
door kinderkoor de Nistelnoot-
jes en Friday om 15.00 uur in 
het Nesterlégebouw in Nistel-
rode. Onder begeleiding van 
Delian Corssmit, Mirjam van 
Geelkerken en Tommy van Delst 
zetten de kinderen hun beste 
beentje voor. Vanaf 14.30 uur 
zijn er nog kaarten aan de kassa 
te koop voor € 5,-.

 

  

 

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 
 

 

Bomenpark 
in vogelvlucht
HEESCH – De fotowedstrijd uitgeschre-
ven door restaurant Bomenpark leverde 
bijzondere foto’s op. De foto vanuit de 
lucht spande de kroon. Alsof een vogel 
uit de omringende natuur de lucht in was 
gevlogen en een foto had gemaakt. 
Michel van Nistelrooij was de fotograaf 
en winnaar van ‘diner voor twee’.

Advertorial
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Een dag nadat u dit leest, ben ik 55 geworden. 
Tien jaar geleden schreef ik een lang gedicht met 
als titel mijn toenmalige leeftijd. Ik citeer hier een 
tweetal strofen.

Als je net vijfenveertig bent
voel je je nog een jonge vent.
Je denkt dat je de wereld kent
en barst nog steeds van het talent.

Al word je wel wat corpulent,
je bent nog lang geen hartpatiënt.
Je fietst, je voetbalt en je rent
en zit maar zelden op je krent.

Tja, dacht ik, toen ik dat gedicht een paar dagen voor mijn 55e 
verjaardag nog eens las. Zou ik zo’n gedicht nu nog kunnen schrijven? 
Een jonge vent kan ik mezelf echt niet meer noemen. En de sportieve 
activiteiten die ik destijds noemde, zijn wel wat teruggebracht, zeker nu 
ik onlangs bij een potje voetbal door mijn enkel ben gegaan. 

Maar niet gezeurd. 24 juni is een mooie dag. Ik kreeg er een paar dagen 
geleden een kick van toen ik las dat dat ook de verjaardag is van Messi, 
gods voetbalzoon op aarde. Over hem schreef ik enkele jaren geleden 
het onderstaande sonnet.

ode aan messI

Hij is nog jong en boekt nog steeds progressie
Maar o wat is hij al geweldig goed. 
De bal kleeft als een speeltje aan zijn voet,
Het kleine Argentijnse wonder Messi.

Zijn spel zit vol met dreiging en met pressie
Omdat hij steeds iets onnavolgbaars doet 
En acties tovert uit de hoge hoed:
Voor tegenstanders is hij een obsessie.

Het voetbal heeft hij tot een kunst verheven.
Naar hem te kijken dat is puur genot 
Waardoor je rilt en bijna lijkt te zweven.

Zijn dribbels, voetbewegingen, zijn schot:
Hij laat het spel van Johan Cruijff herleven,
Hij is de hedendaagse voetbalgod!

mooI VAn hAns MAnDers

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Zorgcentrum Heelwijk versierd 
voor tienjarig jubileum

Maike van der Sanden, teamma-
nager Horeca en facilitair: “Toen in 
2004 het nieuwe gebouw van Bra-
bantZorg betrokken werd, was dat 
wennen voor de bewoners. Het 
gebouw moest nog bezieling krij-
gen. In de tien jaar is er veel veran-
derd in de zorg, maar ook binnen 
het gebouw. Er is afscheid geno-

men van mensen en nieuwe bewo-
ners zijn welkom geheten. Steeds 
is getracht mee te groeien met de 
ontwikkelingen in de maatschap-
pij, zoals het internetcafé. Ook de 
gasterij is aangepast. Daarbij is ge-
keken naar hygiëne en veiligheid.” 

Betrokkenheid
Suzan Kroezen, locatiemanager, 
roemde de samenwerking in de 
totstandkoming van de gasterij. 
“Met oog voor een verantwoorde 
besteding van gelden is gewerkt 
aan kwaliteit, sfeer en gezelligheid, 
met een speciaal woord van dank 
voor Jacobs&Jacobs die het ont-
werp voor hun rekening namen. 
Er werd geschilderd, getimmerd 
en schoongemaakt om de gasterij 
deze dag feestelijk te kunnen ope-
nen.” Vier van de zes mensen van 
het eerste uur hadden de eer de 
gasterij te openen. 
Daarna waren er bubbels, gebak 

en muziek en heel veel mensen in 
de prachtige ruimte met een in-
richting en aankleding die eigen-
tijds en toch gezellig en warm is. 
Voor een enkeling waren er wel 
heel veel mensen: “er zijn haast 
meer mensen dan spullen”.

Stichting Vrienden van Heelwijk
De Vrienden van Heelwijk heb-
ben er alles aan gedaan om een 
speciaal cadeau te kunnen over-
handigen. Twee jaar zijn er acties 
geweest door de Vrienden van 
Heelwijk, Lions Club en ‘Bernheze 
maakt ‘t mogelijk’ om dit moge-
lijk te maken. Daarnaast heeft het 

Nationaal Ouderenfonds een gul 
gebaar gemaakt; een donatie van 
liefst € 2.000,- werd door Liesbeth 
Dekker van het fonds aan waar-
nemend voorzitter Nellie de Bruijn 
van ‘Vrienden van…’ overhandigd 
en daarna kon de langverwachte 
jukebox de hal ingereden en in 
werking gezet worden. 
De omstanders zongen luidkeels 
mee met het ‘Lang zal ze leven’ en 
‘De ooievaar kwam aangevlogen’. 
Liedjes die iedereen kende. Onge-
twijfeld zal de jukebox nog voor 
veel plezier zorgen. 
Meer foto’s op: 
www.mooiheesch.nl.

Onder de vrolijke versiering zat een prachtige jukebox Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Buiten hingen vlaggetjes en binnen ballonnen. Het tienjarig jubileum van Zorgcentrum Heelwijk 
in Heesch is niet ongemerkt voorbijgegaan. De bewoners, genodigden en buren waren vol verwachting, be-
woners hadden al enkele dagen elders moeten eten en waren benieuwd naar de nieuwe gasterij. 

Williane van Huisseling, manager Zorg & Welzijn legt het programma van de 
middag uit

een prAchtige 
JUKeBoX Met 
lieDJes vAn toen

Om 10.00 uur werd de nieuwe gasterij geopend
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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

Het adres in Heesch 
voor een goede hand- en 
voetnagel verzorging 
voor man en vrouw

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen; nee, we hebben geen 
wonderapparaat. Ik weet inmiddels ook 
dat ze niet bestaan, want geloof me, 
anders had ik er een gehad. En toch 
hopen mensen stiekem op die gouden 
berg, inclusief ikzelf. Ik prijs mijn 
behandelmethodes als ‘de betere’ aan, 
omdat ik daar de nodige voorbereiding 
en scholing voor heb gehad en door 
ervaring weet wat ik kan verwachten. 
Garantie geef ik niet, in die zin dat ik 
geen geld teruggeef, maar ik beloof 

de klant dat we met zijn of haar medewerking naar een zichtbaar en 
haalbaar resultaat toewerken. We maken voor en na foto’s en evalueren 
tussentijds het verloop van de behandelkuur. Het welslagen van een 
kuur hangt af van meerdere factoren dan de werking van een apparaat 
alleen. De behandelaar, maar ook de klant is medeverantwoordelijk. 
We adviseren een gezonde leefstijl en coachen een blijvend gezond 
voedingspatroon en het eventuele gebruik van verbeterende producten. 
Alleen dan kan een groot succes bereikt worden.
Mijn missie is voltooid als ik de klant heel blij de deur uit zie 

gaan. Blij met het resultaat dat is bereikt, na een eerlijke intake en 
verwachtingspatroon. Iemand van 50 kan nu eenmaal geen 20 meer 
worden en iemand van 120 kilo niet meer zo strak als iemand van 
55 kilo. Maar stralen is wel mogelijk en onderschat het herstellend 
vermogen van een lichaam niet! De klant blijft welkom bij ons voor 
onderhoud of advies, duurzaam en persoonlijk.
Met alle vernuftige technieken in de beauty industrie, waarin zoals in 
veel branches geld geroken werd en wordt, heb ik de ene na de andere 
hype zien opkomen en weer verdwijnen. Zoals met kleding die na 20 
jaar weer opnieuw in de mode komt, vergeten voeding die weer op tafel 
komt, zo gebeurt het ook met behandelwijzen en apparatuur. De logica 
van vroeger was zo gek nog niet.
Juist daarom hebben wij geïnvesteerd in de allernieuwste generatie van 
een 30 jaar oude techniek. Met vele wetenschappelijk onderbouwde 
rapporten, nooit geëvenaard. Een nieuwe uitvoering van de LPG 
endermologie. Krachtiger en moderner dan ooit, bewezen en 
wereldwijd effectief, maar vooral ook passend in de tijdgeest van nu. 
Ecologisch, 100% natuurlijk en een aanvulling op en volledig passend 
in een gezonde leefstijl. Want je huid is een orgaan apart, daar moet 
aan twee kanten voor gezorgd worden. Gezondheidspreventie is geen 
wonder.
Vitale groet,

Wonder apparaat

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

In balans van top tot teen en alles eromheen

Nieuwe samenwerking 
fysiotherapeuten en diëtiste in Heesch

HEESCH - Na ruime ervaring op te hebben gedaan in de 
thuiszorg, heb ik, Nienke van den Bekerom, 1 februari dit jaar 
de stap gewaagd om zelfstandig verder te gaan met mijn eigen 
diëtistenpraktijk ‘Beter in Balans’.

Nu kan ik nog meer dan voorheen op mijn eigen wijze mijn 
deskundigheid, enthousiasme, creativiteit, humor en begrip 
inzetten. Waarmee ik mijn klanten de ruimte biedt om de eigen 
kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken om de gestelde doelen 
te bereiken. Daar deel van te mogen uitmaken is het mooie 
van mijn vak. Het kunnen bijdragen aan het plezier dat mensen 
hebben in het leven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iemand 
die gezond is en trots kan zijn op zichzelf, lekkerder in zijn vel zit 
en meer uit het leven kan halen.
Voor een groot deel kunnen we dit zelf bereiken en soms is er net 
dat beetje hulp voor nodig om beter in balans te komen.
Ook ik kan dat niet alleen. Daarom heb ik bewust gekozen voor 
de samenwerking met oedeem-fysiotherapeute Nana Steins van 
Fysiotherapie Hoogstraat. Samen onder één dak zitten heeft als 
voordeel dat we onze gezamenlijke visie rondom voeding en 
beweging in de praktijk kunnen brengen. In balans van top tot 
teen en alles eromheen!
In de toekomst zullen we de mensen met diabetes, COPD, 
hartfalen, oncologie, overgewicht en de kinderen dan ook extra 
goed gaan behandelen vanuit een multi disciplinair behandel-
protocol.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze sites. 
Mailen of bellen kan natuurlijk ook.

Diëtistenpraktijk Beter in Balans: 06-28121485
www.dietistbeterinbalans.nl
nienke@dietistbeterinbalans.nl

Fysiotherapie Hoogstraat: 0412-453608
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl
info@fysiotherapie-hoogstraat.nl

Advertorial

ColumnFYsiotherApie 
HooGStrAAt

: 0412-453608

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

Nana Steins (links) oedeemfysiotherapeute 

Inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten in 
Bernhoven
UDEN - Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 3 juli weer 
hartelijk ontvangen in Bernhoven 
in uden. 

Iedere eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De organisatie van de maan-
delijkse inloopochtend is in handen 
van vrijwillige ervaringsdeskundi-
gen en duurt van 10.00 tot 11.30 
uur. De ochtend wordt georgani-
seerd in samenwerking met Borst-
kankervereniging Nederland. Aan-
melden is niet nodig, toegang is 
gratis.

Vrijwel direct bij het betreden van 
de grote ruimte zagen de man-
schappen rechts achterin een 
slachtoffer liggen en links achterin 
bevond zich de vuurhaard. Na 
het in veiligheid brengen van het 
eerste slachtoffer, werd achter de 
vuurhaard het tweede slachtoffer 
aangetroffen. Toen deze in veilig-
heid gebracht was, kon het vuur 
geblust en het sein brand meester 
gegeven worden.
De negen korpsen die in Rotter-
dam streden voor een plek in de fi-
nale hadden allen al enkele ronden 
doorlopen en behoorden tot de 27 
beste in de klasse TAS-HD.

Vervolg van voorpagina

Eerste prijs Brandweer Nistelrode
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Vogelheksen en aardmannen in de Kersouwe

Jeugdtheatergroep speelt Ronja de Roversdochter

En natuurlijk ook voor alle stoere 
(groot-)ouders, want het is een fa-
milievoorstelling van 4 tot 100 jaar. 
Dit keer geen glitter en glamour 
sprookje, maar een woeste ontroe-
rende voorstelling met eigenzin-
nige vogelheksen en aardmannen. 
De speelsheid van de kinderen 
en de prachtige natuur maken al-
les weer zacht. Regisseuse Peerke 

Malschaert debuteert in Natuurthe-
ater de Kersouwe: “Het is mijn lie-
velingsboek. Nu kan ik eindelijk de 
voorstelling maken.”

Peerke heeft ervaring als locatie-
theater-regisseuse, waarbij omge-
ving belangrijk is in het stuk. “Dat 
is bij Ronja de Roversdochter ook 
het geval: het bos met haar vele be-

woners, het veranderlijke weer. Het 
hoort er allemaal bij in de vorm van 
trollen, aardmannen, rovers, vogel-
heksen en de mist. Om de spelers 
te leren kennen, ben ik begonnen 
met rollenspelen, waarna ik de rol-
len heb verdeeld. De voorstelling 
wordt door alle spelers gedragen, 
maar er zitten altijd wat grotere 
rollen tussen en deze heb ik goed 

in kunnen vullen. Niet alleen bij de 
spelersgroep spat het enthousiasme 
eraf, maar ook bij de mensen ach-
ter de schermen. Iedereen is erop 
gespitst om er samen iets moois 
van te maken. Die sfeer werkt heel 
fijn!”

Floor, Bas, Joni, Melvin en Sam wo-
nen in Heeswijk-Dinther en spelen 
al jaren in de jeugdtheatergroep. 
Floor is één van de drie vogelhek-
sen: “Ik kan mij helemaal in de rol 
verliezen en de ‘heksendingetjes’ 
met mimiek en stem lekker uitver-
groten. De vogelheksen proberen 
de kinderen bang te maken, maar 
eigenlijk zijn ze ook vreselijk dom!” 
Bas speelt Birk: “Birk is een jonge 
knul. Een wijsneus, maar ook een 
watje. Tegenstellingen uitspelen is 

spannend om te doen: als er gevaar 
dreigt zijn Ronja en ik broer en zus, 
maar met onze families in de buurt 
zijn we elkaars aartsvijanden.” 
Joni speelt aardman, trol, rover en 
ze speelt op haar dwarsfluit mee in 
de mist, als muzikant van de Mist-
band. 
“Mijn rol in de mist is zacht en teder 
en de andere rollen zijn stoer. Van 
de ene rol in de andere springen is 
hectisch, maar juist super leuk om 
te doen.” Melvin speelt rover en 
trol: “De trollen zijn niet griezelig, 
maar vrolijke sullige typetjes die de 
lente zingend komen brengen. Ik 
speel ook een Borka-rover die, in 
tegenstelling tot de ongeregelde 
Mattis-roversbende, alles strak en 
netjes regelt. Het is voor mij een 
uitdaging om deze twee rollen 
goed neer te zetten.” 

Sam speelt trol, aardman, rover en 
moen. “Als aardmannen bewaken 
we ons aardmannenbos en pro-
beren korte metten te maken met 
indringers en de moen? Tja, dat is 
zo’n wonderlijk levend boswezen, 
kom daar maar naar kijken!”, be-
sluit hij uitnodigend. 

Première: woensdagmiddag 
2 juli om 15.00 uur. Daarnaast op 
woensdagmiddag 9 en 16 juli. 
Avondvoorstellingen: 
zaterdag 12 en 19 juli. 
Aanvang 19.00 uur. Entree € 4,50. 
Kaarten via www.kersouwe.nl en 
VVV Heeswijk-Dinther, Uitpunt 
Veghel en aan de theaterkassa.

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

MET 40 BEGINT ’T PAS…

geldt van 19-6 t/m 25-6-2014geldt van 19-6 t/m 25-6-2014geldt van 19-6 t/m 25-6-2014wij zorgen voor gebak…  heel veel gebak…   en dan kan het feest beginnen!

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
2 gebakjes naar keuze

1,85

MET 40 BEGINT ’T PAS…
Deze maand 40 jaar geleden streken onze ouders Wim en Anny Lamers neer in Oss. Ze wilden weer ’ns een klein bakkerijtje beginnen… 
Beiden komen ze uit een bakkers/supermarkt- en horeca-nest en ze hadden er weer zin in.  Alweer 15 jaar geleden hebben wij, Harm, Bart, 
Lizzy en schoondochter Ilse de zaak overgenomen en met dezelfde visie runnen wij nu het bedrijf met veel passie en plezier samen met 
onze medewerkers. U, onze klant, staat op nummer 1 en daarom hebben wij de komende 4 weken feestelijke aanbiedingen voor u.
 Bij feest hoort gebak!  Deze week 2 gebakjes voor slechts € 1,85 bij aankoop van 2 broden. Wij zien u graag in onze winkels!

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!

V.l.n.r.: Floor, Melvin, Bas, Joni, Sam en Peerke

HEESWIJK-DINTHER - Voor stoere meisjes én jongens speelt de jeugdtheatergroep de kersouwe dit jaar 
ronja de roversdochter. De première is op woensdag 2 juli.

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

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Het verhaal
Ronja is de dochter van rover-
hoofdman Mattis. Ze groeit op 
in de roversburcht en in het 
grote bos eromheen. Ze is voor 
niks en niemand bang. Rovers-
familie Borka is hun aartsvijand, 
maar als ze Birk, Borka’s zoon, 
leert kennen vindt ze hem aar-
dig en raken ze bevriend. Dat 
valt niet in goede aarde bij de 
altijd ruziënde vaders, dus lo-
pen ze weg en gaan samen in 
een grot wonen. De lente doet 
zingend haar entree waarna de 
zomer komt en de mist laat van 
zich horen.....het wordt steeds 
kouder..... 

klEurPlaaTAlle kinderen mogen een kleurplaat van de website en Facebook halen. Als zij die mee naar de voorstelling brengen, gaan we samen het roversbos versieren!

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.
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Geslaagde jeu de 
boulesmiddag 
kBO nistelrode

NISTELRODE - kBO Nistelrode 
hield dinsdag 17 juni voor het ze-
vende jaar in successie voor haar 
leden een gezellige middag jeu de 
boules op het gildenhof. 

Na te hebben genoten van een 
kopje koffie met krentenbrood, 
gingen om twee uur 55 deelne-
mers met elkaar de strijd aan. Er 
werden twee rondes gespeeld op 
de buitenbanen. De weergoden 

werkten uitstekend mee. Regel-
matig moesten ‘wedstrijdcom-
missarissen’ Rien en Kees met de 
meetband aan de slag om het ver-
schil te bepalen, soms ging het om 
millimeters. Het ging er serieus en 
fanatiek aan toe, maar er was ook 
tijd voor een praatje met elkaar. 
Om vier uur kwamen de winnaars 
uit de computer rollen. Het bestuur 
had drie prijzen beschikbaar ge-
steld. De prijswinnaars zijn:
1. Martien van der Wielen
2. Doortje van Rooij
3. Nelly Timmers

Het sprookje van 
de WMO

HEESCH - Er was eens een mi-
nister die de oplossing van een 
steeds zwaarder drukkende zorg-
last niet meer kon dragen en daar-
om bedacht dat zijn 380 gemeen-
tes in dit land het probleem maar 
eens zelf moesten gaan oplossen. 
Hij beloofde hen wel het budget 
over te hevelen, maar daar eerst 

een slordige 30 procent op in min-
dering te brengen.

Hij verpakte de boodschap onder 
het mom van gekanteld denken. 
Beleid ten aanzien van zorg en 
welzijn kan beter dicht bij de be-
woners zelf gestalte krijgen, want 
de lokale overheid kent haar in-
woners? Dure zorg moet omgezet 
worden in/naar goedkope zorg. 
Het recht hebben op zorg maakt 
plaats voor het compenseren van 
de effecten van beperkingen. De 
oplopende kostenspiraal moet 
doorbroken worden, maar wel in 
samenspraak met de bestaande 
organisaties en lokale structuren. 
We moeten vertrouwen hebben/
krijgen in elkaar (zorgbehoeftigen 
en de faciliterenden), want samen 
zorgen voor gemeenschapszin 
en sociale cohesie zijn belangrijke 
genen in onze Brabantse samen-
leving. Een plaatselijke KBO or-
ganisatie moet een van de peilers 
worden, die zich een duidelijke 
plaats in het lokale maatschappe-
lijke steunsysteem verwerft. Een 
belangrijk deel van de inwoners 

van Heesch is ouder dan 55 jaar, 
de helft hiervan is lid van de plaat-
selijke KBO. Velen van hen zijn nu 
en in de nabije toekomst zorgvra-
gers. We kunnen een belangrijke 
gesprekspartner zijn/worden als 
het om ons eigen zorgbelang gaat. 
Als je samen een vuist kunt maken 
en mede de strategie kunt bepalen 
is dat wel zo duidelijk. Lid worden 
en verantwoordelijkheid durven 
dragen (bestuurders) is dan wel 
een vereiste. Dan kunnen we ook 
in de toekomst zeggen: En ze leef-
den nog lang en gelukkig.

IPG en kBO
HEESCH - iPg Bernheze (integraal 
Platform gehandicapten) is een 
groep enthousiaste mensen die 
samen met mensen met een be-
perking of verwantschap hiermee, 
opkomen voor hun belangen. Het 
platform bestaat intussen acht jaar 
en heeft als doelstelling ook voor 
deze doelgroep Bernheze zo aange-
naam en onbeperkt leefbaar  mo-
gelijk te houden en te maken. als 

kBO, die opkomt voor de belangen 
van ouderen, onderstrepen we het 
belang van deze doelstelling.

Als KBO sluiten we jaarlijks aan bij 
het overleg van het IPG met de ge-
meente. Hierbij komen met name 
de verkeersproblemen en knelpun-
ten aan de orde en wordt geëva-
lueerd wat er in het voorbije jaar 
aan de gesignaleerde knelpunten 
is gedaan. Op deze bijeenkomst 
kunnen wij als KBO ook knelpun-
ten inbrengen. Heeft u nog iets op 
het verlanglijstje, zijn er situaties 
die dringend aandacht behoeven, 
geef die dan, zo mogelijk met foto, 
door via email op het e-mailadres: 
martien.van.iersel@home.nl. Begin 
2015 maakt een medewerker van 
de gemeente met enkele leden van 
het IPG een rondgang door Heesch 
om ter plekke te bekijken welke si-
tuaties (bijzondere) aandacht moe-
ten krijgen. Het zou fijn zijn als u 
allen komende maanden plaatsen 
waarvoor verbetering wenselijk en/
of noodzakelijk is, doorgeeft, zodat 
die zeker in de rondgang meegeno-
men kunnen worden.

Na het Brabantse kopje koffie met 
gebak heette voorzitter Jan van 
der Leest iedereen van harte wel-
kom. Hij kondigde daarna de kol-
deriek verklede leden van de groep 
‘Dæ velt op’ uit Aarle Rixtel aan. 
Deze groep bracht daarna op vak-
kundige wijze haar tonproaters-
achtige avondvullende voorstel-
ling, waarin naast de polonaise 
ook werd getwist en gezellig werd 
ingehaakt. Bovendien kon ieder-
een genieten van een hapje en een 

drankje. Nadat de voorzitter de 
vrijwillige begeleiders en verpleeg-
kundigen had bedankt, ging ieder-
een weer tevreden huiswaarts.

Geslaagde komische ont-
spanningsavond Horizon

HEESCH - ruim 180 leden van de doelgroep van Ziekenvereniging Ho-
rizon Heesch genoten dinsdag 17 juni van een komische ontspannings-
avond in De Pas in Heesch.

Horizon-jeugd op safari naar 
Safaripark Beekse Bergen

‘Op zaterdagmorgen om 9.00 uur 
vertrokken we bij het Pannenkoe-
kenhuis in Heesch naar de Beekse 
Bergen. Voordat we op de safari-
boot gingen, hadden we al luipaar-
den en gnoes gezien. Toen we op 
de boot zaten, zagen we vissen, 
neushoorns, herten, Schotse hoog-
landers en kamelen. 

Na de safariboot gingen we eten. 
We hadden allemaal een lunch-
pakketje gekregen met broodjes, 
een krentenbol, een appel, drin-
ken en nog wat lekkere snoep. We 
konden lekker buiten zitten want 
het was mooi weer. 

Nadat we uitgerust waren, gin-
gen we naar de roofvogelshow. 
Daar lieten de begeleiders van o.a. 
een zeearend, een uil en gieren 
ons zien wat ze allemaal kunnen. 
De vogels vlogen heel laag over 
ons heen, het was soms best een 
beetje eng. Van de roofvogelshow 
gingen we naar de safaribus. On-
derweg daar naartoe kwamen we 
langs de krokodillen en de apen. 
Toen we in de bus zaten, waren 
daar de giraffen en zebra’s. Een gi-
raffe kwam met zijn kop door het 
dakraam van de bus even binnen 
kijken en de zebra’s stonden tegen 
de bus te schobben. 

Toen was het alweer tijd om rich-
ting onze eigen bus te gaan. Bij 
de uitgang hebben we een mooie 
groepsfoto gemaakt bij een hele 
grote olifant. 
Terug in Heesch hebben we een 
lekkere pannenkoek gegeten bij 
het Pannenkoekenhuis en een ijsje. 
Het was allemaal heel erg lekker 
en leuk geweest. We hebben heel 
veel verschillende dieren gezien. 
Moe maar voldaan gingen we om 
kwart over zes allemaal weer naar 
huis. 

Dank je wel lieve mensen van Ho-
rizon voor deze fijne dag.’

HEESCH – Speciaal voor de jeugd organiseerde Horizon Heesch een uitstapje naar Safaripark Beekse Bergen. 
rachel van Hoek maakte een verslag van deze bijzondere dag.

Foto: Frans van der Lee

KBO Bernheze
kBO HeeSCH
Lid worden en verantwoordelijkheid dragen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 27 juni t/m 3 juli 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

Aardbeien 500 gram 1 doosje € 1,50
 2 doosjes € 2,50
 4 doosjes € 4,00

Groot assortiment rauwkostsalades 
lekker voor bij de BBQ

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

100 gram boterhamworst €  0,89

Kip ham/kaas 4 +1 gratis 
500 gram boerenschnitzels €  4,95 

Bij aankoop van 2 broden:

4 Spelt-
eierkoeken

Oranje cake

Onze vertrouwde 
nogatine cake in Oranje 

voetbaltenue
1,00

Aardbeienvlaaitjes 
2 stuks

Aardbeien uit de streek

Krentenbollen 

4 + 2 GRATIS

Poule mee en maak kans op leuke prijzen, check onze Facebook pagina

4,50

2,95
V.l.n.r. Hans Schrijvers, Bart Pittens, Geert Schrijvers en (zittend) Jeroen de Vries 
(niet op de foto Jurgen van der Heijden). Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

www.fi etsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering    

Te huur:
Vrijstaand winkelpand/

kantoorruimte op B-locatie 

Binnenvloeroppervlakte: 140 m²
Totaaloppervlakte: 240 m²

Voldoende parkeergelegenheid 
voor winkelpand

Voor meer info: (0412) 451523 / 06-52643322
en vragen naar Michel

Verjongingskuur Stichting Charity Cup

De vernieuwing van het clubhuis 
en de uitbreiding naar 18 holes 
bieden de stichting nieuwe mo-
gelijkheden voor de toekomst. 
Daarom is enige tijd geleden be-
sloten het bestuur te verjongen en 
te verbreden, aldus secretaris Hans 
Schrijvers

Ervaring behouden
Om kennis en ervaring te behou-
den maakt secretaris Hans Schrij-

vers de vijfentwintig jaar vol alvo-
rens het stokje over te dragen aan 
de andere bestuursleden. Jeroen de 
Vries uit Den Dungen, de andere 
oudgediende, blijft voorlopig voor 
het bestuur beschikbaar. Jeroen 
werkt bij BP, dat al vanaf 1993 aan 
de Charity Cup deelneemt. Zelf is 
hij geen golfspeler, maar wel en-
thousiast over het sociale aspect 
van de Charity Cup. 

Nieuwe bestuursleden
Medio 2012 is Jurgen van der He-
ijden toegetreden tot het stich-

tingsbestuur en heeft het voorzit-
terschap op zich genomen. Jurgen 
van der Heijden, huisarts in Nistel-
rode, heeft onder meer bestuurser-
varing opgedaan binnen de scou-
ting in Nistelrode. De doelstelling 
van de Charity Cup stichting vond 
hij passend bij zijn maatschappe-
lijke instelling en hij zei dan ook 
volmondig ja toen hij voor een be-
stuursfunctie werd gevraagd.
Geert Schrijvers uit Wijbosch is 

opgegroeid in Nistelrode. Op 
de Hooge Vorssel begon hij met 
golflessen en hij heeft regelmatig 
deelgenomen aan de Charity Cup 
golfdag. Het leuke initiatief en de 
geweldige organisatie zijn voor 
hem redenen geweest een be-
stuursfunctie te ambiëren. Het be-
stuurswerk is volgens hem goed te 
combineren met zijn verantwoor-
delijkheid binnen Heijmans Groot 
en Specialistisch Grondverzet.

Bart Pittens is geboren en getogen 
in Nistelrode. Als makelaar taxa-

teur bij Bernheze Makelaars werkt 
hij in de regio. Besturen in het ver-
enigingsleven zijn altijd al belang-
rijk geweest in zijn leven. Nadat hij 
in 2013 zijn nieuwe huis bouwde 
en daarvoor zijn bestuursfuncties 
neerlegde, was daarna de weg vrij 
voor een bestuursfunctie bij de 
Charity Cup. 

Charity Cup 2014
Op 18 september is de Charity 

Cup 2014 gepland. De heren ver-
wachten dan een volle agenda. 
Het nieuwe clubgebouw, in En-
gelse stijl opgetrokken, zal daar ze-
ker aan bijdragen. Dit jaar zijn de 
Dancing Kids (busreis naar het WK 
in Oostenrijk) en de bijeenkomst 
voor gedecoreerden tijdens de Ko-
ningsdag gesponsord. 

Mocht uw organisatie of vereni-
ging een donatieverzoek willen in-
dienen, dan vindt u op 
www.charitycupnistelrode.nl hier-
voor de te volgen procedure.

NISTELRODE – De Charity Cup stichting beheert een fonds voor financiële ondersteuning van goede doelen 
in Nistelrode. Het bestuur, dat vanaf de oprichting ongewijzigd bleef, organiseerde hiervoor al meer dan 
twintig jaar de Charity Cup golfwedstrijd bij Company Club De Hooge Vorssel. 

‘Op 18 september verwachten de heren een volle agenda’ 
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KERMIS HEESCH

noten lezen abracadabra?
Snelcursus muziek bij Huiskamerinstituut Zieso

De cursus combineert het allemaal: 
pianospelen aan de hand van no-
ten en daarbij muziekgeschiedenis. 
De snelcursus van Instituut Zieso 
duurt twee weken. Elke week is 
er 1,5 uur les op drie avonden: 
maandag, woensdag en vrijdag, 
met thee/koffie. Thuis oefenen 
op een piano/keyboard is niet no-
dig, tijdens de cursus worden in de 
huiskamer op piano of keyboard 
de stukjes geoefend. Start: 14 juli 

om 20.00 uur. Huiskamerinstituut 
Zieso biedt het hele jaar door cur-
sussen aan voor leer- en creatieve 
ontwikkeling in een huiselijke sfeer. 
Je kunt hierbij denken aan het be-
geleiden van kinderen met leerpro-
blemen, muziek maken en naaien 
en/of breien.
Na de vakantie start het instituut 
in de eerste week van september 
met de cursus ‘Samen Spelen’ voor 
kleuters. In deze cursus leren kleu-

ters samen op een speelse manier 
piano of blokfluit spelen. Deze 
cursus duurt 20 weken. Voor vol-
wassenen is er de mogelijkheid 
mee te doen met de samenspeel-
groep ‘Blokfluit Blues’, elke eerste 
woensdag van de maand. 
Natuurlijk kun je ook gewoon les-
sen volgen op piano, keyboard of 
blokfluit. Verder kun je altijd te-
recht voor vragen over leerproble-
men en huiswerkbegeleiding.

Voor meer informatie:
zieso-opmaat.nl
0412-453923.

Advertorial

HEESCH – als je altijd al eens de vlooienmars had willen spelen of für 
Elise, of meer had willen weten van klassieke muziek, dan is de snelcur-
sus bij Huiskamerinstituut Zieso echt iets voor jou.

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

Impatiens New Guinea

Vlijtig liesje in diverse kleuren, 
pot 12 cm.

Van € 9,99 voor € 6,99

Vlinderstruik
Laagblijvende vlinderlokkende 
struik

Per stuk € 2,49

3 voor € 5,-
Per stuk € 2,49

ZONDAG OPEN
van 12.00 tot 

17.00 uur

Foto’s: Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Toch zijn er wat zaken gewijzigd. 
De organisatie heeft goed geluisterd 
waar zaken verbeterd kunnen wor-

den en waar juist de leuke onder-
delen zaten en heeft een prachtige, 
leuke, ludieke opdracht bedacht 

voor maximaal vijftien teams. Het 
team zelf bepaalt hoe intensief het 
met de opdracht aan de slag gaat. 

DE OPDraCHT
Tja, dat zou iedereen wel ruim van 
tevoren willen weten. Helaas! De 
organisatie is zeer geheimzinnig 
over de opdracht die op 5 septem-
ber om 20.00 uur in De Pas bij de 
teams wordt neergelegd. Wel wil 
ze vertellen dat er weer veel cre-
ativiteit in de strijd gegooid mag 
worden, dat samenwerking en 
communicatie belangrijk zijn en 
dat de opdracht ongelooflijk leuk 
is. Kortom, een tof weekend voor 
wie van een uitdaging houdt en 
van samenwerken. 
De opdracht is met veel creativiteit 

tot stand gebracht, waarbij deze 
keer ook rekening gehouden is 
met de weergoden. Ook bij slecht 
weer is de uitdaging leuk. 

JurY
Voor het vaststellen van de prijs-
winnaars in de diverse categorieën 
is een vakkundige jury samenge-
steld. Natuurlijk is er ook een pu-
blieksprijs. Leuk voor het publiek 
om – eindelijk – eens hun mening 
te kunnen laten meetellen. 
Op zondag 7 september is om 
16.00 uur de Grande Finale op de 
Misse en daar moet het gaan ge-
beuren. De jury velt haar oordeel, 

maar het oordeel van het publiek is 
zeker zo belangrijk! 

EXTra
Een extra uitdaging voor alle kin-
deren uit Heesch vindt plaats op 6 
september 14.00 -16.00 uur. Het 
sleutelwoord hier is ‘recordpo-
ging’. Meer informatie volgt.

iNSCHriJVEN
Iedereen kan meedoen! Bij teams 
onder de 16 jaar moeten wel mi-
nimaal twee leden 18 jaar of ouder 
zijn. De kosten zijn € 25,- per team 
en deelname gaat op volgorde van 

inschrijving. Een team bestaat uit 
minimaal tien personen, toch hoeft 
niet het hele team dit weekend bij 
elkaar door te brengen. Er mag 
ook in deeltijd meegewerkt wor-
den, maar het team met de meest 
enthousiaste leden en de beste sa-
menwerking heeft natuurlijk een 
voorsprong. 

De organisatie: Jan van Zandvoort, 
Astrid Friesen, Bernard Hoogstede, 
Evelien Meijer, Marja Schoenma-
kers en Sascha van Vliet, is er hele-
maal klaar voor. 
Vragen/inschrijven: 
uitgedaagd@gmail.com.

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

Sascha van Vliet en Marja Schoenmakers hebben er veel zin in Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

Uitgedaagd wordt uitdagend voor iedereen
SASCHA: ‘Een ongelooflijk leuke uitdaging voor iedereen’

HEESCH – De organisatie van uiTgEDaagD heeft de uitdaging op zich genomen om voor 5, 6 en 7 septem-
ber een nieuwe editie tot stand te brengen. Een uitdaging voor de teams die twee jaar geleden van zich lieten 
spreken en nieuwe teams die van een uitdaging houden. 

Zonnig pleinfeest in nistelrode 
NISTELRODE – Voor het eerst in 
jaren scheen de zon tijdens het 
pleinfeest op het Raadhuisplein. 
Een kapellenfestijn met veel mu-
ziek en gezelligheid georganiseerd 
door Muziekkapel De Dûrzakkers 
uit Nistelrode. Vanaf 12.30 uur 
verzorgden kapellen uit de regio 
diverse optredens zoals De Kei-
enbloazers uit Megen en UFB De 
Foempers uit Uden. Maar ook de 
Opstijgers en Jeugdorkest Happy 
Fiep uit Nistelrode waren aanwezig. 
Kortom, wederom een muzikale 
happening.

www.marya.nl

‘er mag ook in deeltij d meegeWerkt 
Worden, maar het team met de 
Meest enthoUsiAste leDen heeFt een 
voorsprong’
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De groep, bestaande uit 41 jon-
geren, begeleid door 22 volwas-
senen, had het kamp opgeslagen 
in Geldrop en heeft in de drie 
kampdagen een actief programma 
afgewerkt. Het programma vari-
eerde van bloedserieus repeteren, 
een leerzame speurtocht, sportieve 
zeskamp, donker bosspel tot een 
groots kampvuur. Het kamp is af-
gesloten met een concert voor fa-
milie en vrienden.

De fanfare verzorgt inmiddels al 
negen jaar een jeugdkamp, waarbij 
negen leden voor de negende keer 
meegingen. De belangrijkste reden 
voor de fanfare om dit arbeidsin-
tensieve kamp elk jaar opnieuw te 
organiseren, is de enorme popula-
riteit onder de jeugdleden. Er zijn 
zelfs jeugdleden die om die reden 
langer bij het opleidingsorkest wil-
len blijven. 

Samenwerken
De grote meerwaarde van het 
kamp is het versterken van de 
onderlinge band en het leren sa-
menwerken. Allebei zaken die de 
Koninklijke fanfare belangrijk vindt 
en ziet als basis van haar muzikale 
kwaliteiten. Als tijdens het kamp 
ook nog dagelijks muziek wordt 
gemaakt is wel duidelijk dat het 
koninklijk kamp een niet meer weg 
te denken activiteit is van de fan-
fare en dat dit voor veel jongeren 
een extra reden is om muziek te 
blijven maken. 

En daarmee zijn er redenen genoeg 
om nu al te starten met de voorbe-
reidingen voor het jubileumkamp 
in 2015. 

De tiende versie van het konink-
lijk Jeugdkamp belooft een unieke 
happening te worden. 

Muzikaal jeugdkamp 
fanfare St. Willibrord
HEESWIJK-DINTHER - De jeugdleden van koninklijke Fanfare St. Wil-
librord uit Heeswijk zijn afgelopen weekeinde voor de negende keer op 
jeugdkamp geweest.

De oplossing van vorige week

HOOPvol viert het leven 
tijdens SamenLoop voor Hoop

Het idee ontstond door een arti-
kel over SamenLoop voor Hoop, 
in DeMooiBernhezeKrant. Op de 
oproep via Facebook om mee te 
lopen, kwamen zoveel reacties van 
vrienden, familie en collega’s, dat 
ze besloten het team ‘HOOPvol’ 
samen te stellen, met mensen van 
‘dichtbij’ die hen in hun strijd tegen 
kanker hadden gesteund.

De estafette
Anne-Marie en Marloes zijn vast-
besloten vierentwintig uur aanwe-
zig te zijn, met af en toe slapen in 
theater De Lievekamp. Ze zijn vol 
verwachting, maar willen er vooral 
samen het leven vieren! De orga-
nisatie zet mensen die te maken 
hebben (gehad) met kanker, spe-
ciaal in het zonnetje in deze 24 
uur. Dat doen zij vooral tijdens de 
openingsceremonie van 28 juni, de 
kaarsenceremonie – met name be-
stemd voor bezinning rond 22.30 
uur – en de slotceremonie op 29 
juni om 13.00 uur.

alles vooraf
Alle activiteiten hebben de captains 
Anne-Marie en Marloes vooraf ge-
organiseerd, samen met het team. 
Van jong tot oud, iedereen deed 

mee, op een eigen manier. Anne-
Marie: “Het was echt inspirerend 
om te zien hoeveel enthousiasme 
en ideeën bij elkaar kwamen en 
hoe gul de Heesche middenstand 
was met bijdragen voor sponsoring 
en prijzen voor het darttoernooi. 
Ook van Buel Sports deed een flin-
ke duit in het zakje door een sport-
marathon te organiseren.” 
Marloes: “Mijn petekind Stijn ver-
kocht zelfgemaakte loombandjes. 
Mijn collega’s en ik organiseerden 
een flessenactie op onze basisscho-
len. Prachtig dat de Heesche scho-
len van Primair de deuren hiervoor 

openden. Kinderen verzamelden 
statiegeldflessen en leverden die in 
op BS de Toermalijn en BS Emmaus 
op 20 juni. De ballonnen, gespon-
sord door ‘Feestje’ maakten de ac-
tie compleet. 

Samenwerking
De captains Anne-Marie en 
Marloes hebben de hoop tijdens 

hun strijd tegen kanker nooit opge-
geven. Ze waren altijd ‘HOOPvol’. 
Het respect en de saamhorigheid 
in het team is een weerspiegeling 
van hun hoop op de toekomst. 
Vol vertrouwen zijn ze allemaal 
aan het werk gegaan om de strijd 
tegen kanker voort te zetten. Zie 
ook hun eigen Facebookpagina: 
HOOPvol. 

De teams uit Bernheze en omge-
ving kunnen van zaterdag 28 juni 
14.00 uur tot zondag 29 juni 14.00 
uur aangemoedigd worden. Sa-
menLoop voor Hoop vindt plaats 
achter het gemeentehuis in Oss. 
Toegang gratis.

HEESCH - Team HOOPvol loopt met achttien enthousiaste mensen mee tijdens Samenloop voor Hoop op 
zaterdag 28 juni. Captains zijn anne-Marie van de Haterd en Marloes van Oort. Het team heeft veel onder-
nomen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kankerbestrijding. Maar meelopen doen ze vooral om het 
leven te vieren. 

‘ieDereen DeeD 
Mee op een eigen 
MAnier’

Flesseninzameling BS De Toermalijn; opbrengst € 222,30 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

kiNDErPagiNa
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Leerlingen basisschool Delta tonen talenten

Dit lieten zij onder andere zien in 
een kunstwinkeltje door de hele 
school, feestelijk geopend met 
met een heus samba slagwerk-op-
treden onder leiding van Robbert 
Hendriks. Er waren de hele week 

allerlei creatieve werkstukken van 
de leerlingen te bewonderen.
Maar niet alleen met creatieve 
werkstukken of muziek toonde de 
school haar talenten, groep 1/2/3 
oefende de afgelopen weken een 

toneelstuk over ‘Bang mannetje’. 
Dit onder de bezielende begelei-
ding van één van de ouders, Ron 
van Eijk, die als regisseur de kin-
deren tot grote creatieve hoogten 
bracht. Met behulp van meneer 
Ron werd door de leerlingen het 
decor gebouwd, werden attributen 
verzameld en teksten geoefend. 
Ook de ouders konden hun crea-

tiviteit tonen door het maken van 
de kostuums en het schminken van 
de spelers.

Alle kinderen hebben enthousiast 
en vol overgave hun rol gespeeld. 
Het ‘Bange mannetje’ leerde om 
een ‘minder bang mannetje’ te zijn, 
ondanks voordringende klanten bij 
de bakker, een enge spin, gemene 

heks en een vuurspuwende draak. 
En dit alles met behulp van de To-
verboom. De kinderen van groep 3 
lazen het verhaal aan elkaar voor.
De kinderen leerden optreden in 
het openbaar, teksten oefenen, sa-
men spelen, een emotie of karak-
ter uitbeelden en vooral hoe leuk 
het is om gezamenlijk iets creatiefs 
tot stand te brengen.

kiNDErPagiNa

HEESCH - Op basisschool Delta in Heesch staat ‘kunst’ hoog in het 
vaandel. kinderen lieten vooral afgelopen week zien welke talenten zij 
in het afgelopen schooljaar allemaal hebben kunnen ontplooien.

Basisschool De Kiem op muzikale wereldreis 

De reis voerde langs Cubaanse 
salsa (dans), Zambiaanse djembé 
(muziek), Braziliaanse samba (mu-
ziek) en via rap uit de Verenigde 
Staten (muziek) naar Indiase Bol-
lywood (dans). De hele reis werd 
vastgelegd door de Wereldrangers, 

die met camera’s en schrijfblokken 
in de aanslag een verslag maakten 
van de hele dag. Na een swingen-
de start met body percussion voor 
de hele school, maakten de leerlin-
gen kennis met deze vijf landen in 
de vorm van workshops, gegeven 

door professionele docenten van 
MIK-Kunsteducatie. Decor, attri-
buten, kleding, enzovoort werden 
gemaakt tijdens een eerste beel-
dende workshop. De basisbegin-
selen van de muziek, dans, rap en 
multimedia zijn in een volgende 
workshop aangeboden. Toen uit-
eindelijk de school gonsde van 
swingende Latinomuziek, opzwe-
pende trommelgeluiden, freestyle 

rap, koebellen en Indiase filmmu-
ziek werd het tijd voor de leerlin-
gen om zich op te maken voor de 
spetterende wereldse eindshow 
voor elkaar en de ouders aan het 
einde van de schooldag.

SPONSOraCTiE
De volgende dag werden de fes-
tiviteiten afgesloten met de pre-
sentatie van de opbrengsten van 

een sponsoractie voor Kika en het 
KWF. Leerlingen hebben hiervoor 
zoveel mogelijk lege flessen ver-
zameld en daarmee € 336,00 op-
gehaald. Daarnaast zal de school 
vertegenwoordigd worden tijdens 
de Kika run en de ‘Samenloop voor 
Hoop’ van KWF. 
Zo wil De Kiem duidelijk maken 
dat het belangrijk is om je samen 
in te zetten voor anderen.

HEESCH - Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van basisschool De 
kiem in Heesch zijn de leerlingen met het team op wereldreis gegaan. 
Op 19 juni was het zover; een wereldreis op school!

Sinds kort kunnen ook leerlingen 
van het voortgezet onderwijs bij 
haar terecht voor studiebegelei-
ding en de training ‘Snel leren = 
leuk leren’. Leerlingen die het le-
ren steeds maar uitstellen of juist 
extreem veel tijd aan het huiswerk 
besteden, leren tijdens de cursus 
hoe ze efficiënt kunnen plannen, 
sneller gaan lezen en toch beter 

onthouden, makkelijker samen-
vatten en handiger kunnen leren. 
Jeanine Maas van Klasse - RT geeft 
daarbij aan dat het belangrijk is 
dit proces vanaf ‘t begin van het 
schooljaar te starten. Ook voor bij-
les Nederlands en Engels kunnen 
leerlingen bij Klasse - RT terecht.

Zeker in Balans faalangst reductie-
training is het laatste onderdeel dat 
ze succesvol afrondde. “Ik streef 
ernaar de leerlingen een compleet 
pakket te bieden, zodat leerlingen 
vanaf basisschool tot voortgezet 
onderwijs bij me terecht kunnen. 
En wat de uitdaging ook is, ik kan 
ze handreikingen geven, waardoor 
zij weer met vertrouwen en plezier 
naar school gaan of aan hun studie 
beginnen.” Jeanine geeft individu-
eel les, maar ook in kleine groepjes. 

Voor de basisschoolleerlingen biedt 
ze Masterclass Citotoets, ‘Ik leer 
anders’ methode voor beeldden-

kers, Jungle Memory training voor 
het werkgeheugen en MatriXcoa-
ching. Alles met het idee dat leren 
weer leuk moet worden en de leer-
ling weer vertrouwen krijgt in zijn 
eigen kunnen. 

Wil je eens kennismaken met snel-
lezen of mindmappen, dan is het 
mogelijk om hiervoor een work-
shop te volgen. Daar leert Jeanine 
je in een avond van twee uur de 
basisprincipes van het mindmap-
pen of snellezen en wordt er ge-
oefend met het maken van een 
mindmap of het snellezen. Na deze 
avond kun je zelf aan de slag met 
het handig en slim samenvatten 
van informatie door middel van 
een mindmap en het trainen van 
het snellezen.

www.klasse-rt.nl
Oude Torenweg 8 - Nistelrode 
0412-617144 / 06-17188290.

NISTELRODE – Jeanine Maas was leerkracht op een basisschool, toen ze zes jaar geleden klasse - rT startte. 
Door de ontwikkelingen binnen het onderwijs blijven steeds meer kinderen die wat extra aandacht nodig 
hebben op leer- of gedragsgebied op de reguliere basisschool. in een kleurrijke leeromgeving, een soort mini 
klasje, leert ze basisschoolleerlingen hoe ze hun eigen talenten kunnen benutten door hen nieuwe technie-
ken te leren en aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Jeanine leert kinderen vertrouwen te krijgen in zichzelf

IeDeR kInD IS UnIek en HeeFT ZIJn OF HAAR eIGen kWALITeITen

klasse-RT: Remedial teaching op maat en meer!
Advertorial

Voor 
voortgezet 
onderwijs
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Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Geld 
verdienen?
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e

Herso uit Loosbroek en Bridges 
passen bij elkaar
BERNHEZE – Circulair denken is bij Rik en Esther Ruigrok van Herso in Loosbroek de basis 
voor hun werken en zijn. Doel is dat de aarde behouden blijft voor het nageslacht. Om dat te 
bereiken is een andere manier van omgaan met onze grondstoffen nodig. Zo persoonlijk als de 
aanpak van Rik Ruigrok is bij het maken van zijn meubels, die voor 95% uit afvalhout bestaan, 
zo persoonlijk was ook de beslissing van hem en Esther om lid te worden van Bridges.

Bridges Bernheze wil mensen in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer laten kennismaken en ban-
den versterken. Cultuur en natuur zijn daarbij uitgangspunt. Bernhezer culturele voorzieningen op de 
kaart zetten en het groene imago van Bernheze promoten horen daarbij. Bridges doet dat voor onder-
nemers en initiatiefrijke inwoners binnen de gemeente Bernheze. 

Lidmaatschap
Rik en Esther Ruigrok komen op veel plaatsen, maar de gang van Rik naar Bakker Lamers was aanzet 
voor het lidmaatschap van Bridges. Het kostte Lamers vier Bossche bollen en maakte het echtpaar 
Ruigrok ambassadeur voor de Bernhezer bedrijven. De keren dat Rik en Esther deel hebben genomen 
aan de bedrijfsbezoeken, hebben hen positief verrast. Het werken vanuit het hart en het ambachtelijke 
dat zij tegenkomen in de familiebedrijven die Bernheze rijk is, raakt hen. Ook het kleinschalige van de 
bijeenkomsten. In een ongedwongen sfeer de passie voor je vak delen is uniek.

Innoveren
Herso staat sterk in haar overtuiging dat we circulair moeten denken. Gelukkig volgen steeds meer 
mensen en bedrijven dat pad. Niet zozeer gedreven worden door winstgevendheid, maar voldoening 
halen uit de circulaire gedachte. Innovaties in die richting staan niet stil. Ontwikkelingen in ener-
gievoorzieningen zijn het bewijs. Rik heeft over zijn manier van werken een lezing gehouden bij een 
bijeenkomst van Rabobank, waarbij ook Ruud Koornstra – duurzaam zaken doen in Europa – gastspre-
ker was. Het boek ‘Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie’ dat hoogleraar Jan 
Jonker, samen met Rik Ruigrok schreef, wordt op 13 november in de Dom van Utrecht gepresenteerd. 
De ontwikkeling van Herso is in een stroomversnelling geraakt door mensen aan de top van bedrijven 
die beseffen dat hergebruik en circulair denken de toekomst is. 

Inspiratie
De innovatieve en gepassioneerde manier van werken van Bridges-leden als Bakkers Lamers, kersen-
boer de Heische Hoeve of LipsGroen inspireert Rik en Esther, maar veel inspiratie halen ze uit de 
voldoening dat veel afval geen afval is. Een groeiend aantal bedrijven die circulair werken maakt de 
weg vrij naar een economie die écht duurzaam is. 

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Rik Ruigrok in zijn element in de werkplaats Tekst: Martha Daams Foto: Marcel Bonte kook met weinig water en 
met deksel op de pan

DUURZAAMHeIDTIP

Verbinden en ontmoeten zijn onze speerpunten. Dat doen we tijdens informatieve activiteiten 
zoals bedrijfsbezoeken en het Running Dinner van 12 september. Maar ook met bijzondere 
culturele evenementen. Interesse? Stuur een mail aan: info@bridgesbernheze.nl.
Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst.
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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.

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

Wind en waterdicht 

Een essentieel onderdeel van een te bouwen woning: de kozijnen en deuren. Welke kleur, stijl 
en materiaal je kiest bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van je huis. Een jaar geleden 
zijn we met de voorbereidingen begonnen en al vrij snel kwamen we tot onze definitieve keuze. 
Kunststof kozijnen, type Zendow#neo, in een antraciet kleur (zowel binnen als buiten) met drie-
dubbeldik glas. Dit glas is 35% beter geïsoleerd dan dubbelglas. Daarnaast is het kozijn voorzien 
van een nieuw type versterking, kunststof met staaldraad. Dit vervangt de stalen versteviging en 
zorgt voor minder warmteverlies. Kunststof kozijnen zijn gemakkelijk in onderhoud en het geeft 
een strakke uitstraling. Daar houden we van! Voordat het zover was dat deze kozijnen geplaatst 
konden worden, moest natuurlijk eerst het geraamte van onze woning worden neergezet. Door 
middel van houten stelkozijnen (ik stelde voor ze roze te verven, maar dat vond m’n vriend niet 

zo’n goed idee) was al goed zichtbaar waar de ramen en deuren zouden komen. Tussendoor is de leverancier (Braks Kunststoffen) 
alles komen inmeten en in de werkplaats zijn de kozijnen allemaal gefabriceerd. We hebben zelfs een kijkje in die keuken mo-
gen nemen en een voorbeeld van het kozijn meegenomen voor bij onze inspiratiewand. Heel erg leuk om zo een verzameling te 
krijgen van alle materialen die we binnen en buiten toepassen.

Drie weken geleden was het dan zover: het plaatsen van 15 raamkozijnen en 3 deurkozijnen. Deze werden geplaatst op de stelkozijnen en 
wanneer dit goed vaststaat wordt het raam er in gezet. Een hele klus, vooral in Sanne’s zonnehoekje met een raam van wel 400 kilo. Maar het 
eindresultaat mag er zijn. Nu snel op zoek naar een glazenwasser die dat allemaal schoon gaat houden…

Inmiddels moeten we met een sleutel het huis betreden en kan er binnen in weer en wind gewerkt worden. Samen met de zinken afwerking 
en de geplaatste overkapping aan de achterzijde is de buitenkant bijna af. Binnen wordt inmiddels ook hard gewerkt met het aansluiten van de 
lichtpunten en het leggen van de vloerverwarming. De eerste barbecue onder de overkapping heeft reeds plaatsgevonden en er worden steeds 
meer activiteiten verplaatst van chalet naar het huis. Dat voelt heel erg goed!

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Sanne opent ‘haar’ voordeur in de showroom 

KUNSTSTOF
KOZIJNEN

Bedrijfsnummer 9770
Oostwijk 12 -  5406 XT Uden

Tel: 0413-253800
www.brakskunststoffen.nl

Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur

Tevens uw leverancier voor:
• zelfbouwserredaken

• plafonds
• rolluiken

• schuifdeurkastwanden
• vliegenhorren
• vensterbanken
• gevelbekleding
• terrasvloeren

• systeemplafonds

B O UW E
DUURZAAM

N

repareer lekkende kranen en doorstromende 
stortbakken zo snel mogelijk

DUURZAAMHeIDTIP
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

nieuw gezicht binnen 
Vivaan
HEESCH – Ik ben Angelique Vriends en ik vervang Mieke 
Pepers tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben getrouwd, 
moeder van drie kinderen en vrijwilligster in hart en nieren. Ik 
woon in Volkel en zeg met trots dat ik enkele jaren geleden de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente Uden gekregen heb. In 
het dagelijkse leven heb ik gestudeerd voor administratief werk 
en organiseren van evenementen. Ik vind het leuk om allerlei 
activiteiten te organiseren en te coördineren.
Ik ga de komende maanden activiteiten uitvoeren voor het Vrij-
willigerspunt Bernheze en ik neem als stagemakelaar de taken van 
Mieke Pepers over. Mijn ervaringen, opgedaan in het vrijwilligers-
werk, komen mij hierbij goed van pas.
Alle leerlingen van het voorgezet onderwijs moeten dit jaar nog 

verplicht maatschappelijke stage lopen. Het is een van mijn taken 
om verenigingen en belangenorganisaties te benaderen voor stage-
plekken. De verenigingen begeleiden de leerlingen tijdens de maat-
schappelijke stage.

Wij hopen dat de maatschappelijk stagiaire, na afloop van de stage, 
vrijwilligerswerk blijft doen of dat hij of zij op latere leeftijd nog 
weet dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft en dan alsnog be-
sluit om vrijwilligerswerk te gaan doen.
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de stagemarkt. 
Op maandag 6 oktober wordt voor alle leerlingen van de gemeen-
te Oss een stagemarkt gehouden in het gemeentehuis. Tijdens de 
stagemarkt bieden verenigingen en organisaties stageplekken aan 
en kunnen leerlingen zich oriënteren op alle mogelijkheden die er 
zijn om vrijwilligerswerk te doen.
Verder ga ik, samen met u, onderzoeken of er draagvlak is voor 
een Verenigingslokaal. We hebben vier bijeenkomsten gehad met 
verenigingen in de regio Bernheze, Maasdonk en Lith. We hebben 
gesproken over samenwerking op gebied van kennis, informatie, 
bestuur en materialen. De aanwezigen waren allemaal enthousiast. 
We zijn druk aan het nadenken over een vervolg.

Ik ga, met u, onderzoeken of er draagvlak is 
voor een Verenigingslokaal

aNgEliQuE VriENDS

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

DE LA SALLESTRAAT 8  5384 NK HEESCH   
T. 0412 624 855  WWW.CONNECT-ACCOUNTANTS.NL

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

Voor Connect Accountants & Adviseurs is  
2014 een jubileumjaar. We vieren feest met  
vier jubilarissen. Goud voor een jubilaris met 
vijftig jaar vakkennis, een zilveren plak voor  
25 jaar en twee bronzen medailles voor  
12,5 jaar betrokkenheid bij onze organisatie. 

Vier topmensen, samen goed voor 100 jaar kennis, 
aandacht en betrokkenheid – dat zegt wel iets 

over onze organisatie. Over de stabiliteit van onze 
zakelijke dienstverlening, de betrouwbaarheid van 
ons maatwerk. Over onze persoonlijke aanpak bij 
financiële en fiscale ondernemersvragen. En over 
de prestaties die onze mensen leveren om het  
voor u helder en efficiënt te maken.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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Voor een groot wit scherm wordt een speciale 
vlinderlamp gehangen, waarop hopelijk vele 
vlinders en andere beestjes afkomen. Daar 
waar de meeste mensen bij nachtvlinders 
direct aan motten denken: bruine vliegende 
beestjes, zal de kijker versteld staan van wat er 
’s nachts allemaal rondvliegt. Zeker niet al-
leen bruine, maar ook groene, felgele, roze, 
witte en zelfs koperkleurige vlinders kunnen 
deze avond het doek bezoeken.

Deskundige liefhebbers zullen deze avond 
uitleg geven en daar waar nodig vragen be-
antwoorden. Deze nacht is geïnitieerd door 
de Landelijke Vlinderstichting. De nachtvlin-
dernacht begint op vrijdag 27 juni om 21.30 
uur en duurt tot 1.00 uur. 

Locatie: Wijkpark de Strepen (te bereiken 
via het voetpad dat begint tegenover Ussen-
straat 99 in Oss).

nationale nachtvlindernacht

OSS - in de avond en nacht van vrijdagavond 27 juni kan het Osse en Bernhezer publiek 
genieten van een bijzondere manier van kijken naar, en genieten van de natuur. Het iVN 
Oss houdt, in samenwerking met het iVN Bernheze, de nationale nachtvlindernacht. 

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Gidsen voor Museumboerderij
HEESWIJK-DINTHER - Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt 

vrijwilligers die gids willen zijn en groepen bezoekers door de 
Museumboerderij willen rondleiden. 

Vindt u geschiedenis ook zo leuk en wilt u graag kennis 
overdragen over het boerenleven rond 1900? Word dan 

vrijwilliger bij de Meierijsche Museumboerderij in 
Heeswijk-Dinther en enthousiasmeer bezoekers voor de 

geschiedenis van het leven op een boerderij door middel van 
het geven van rondleidingen.

Voor meer info: 
www.vivaan.nl of neem contact op met het vrijwilligerspunt 

(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

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

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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HEESCH - De Heemschuur in 
Heesch opent zondag 29 juni weer 
haar deuren voor het publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Deze keer staan schoolfoto’s cen-
traal. Het gaat om foto’s van leer-
lingen van de VGLO-school voor 
jongens in Heesch uit de periode 
1955-1965. Tijdens de bezetting 
werd de achtjarige leerplicht inge-
voerd. In sommige gevallen werd 
aan de lagere school een (zevende 
en) achtste leerjaar gekoppeld. In 
andere gevallen werd dit onder-
wijs ondergebracht in zelfstandige 
scholen voor voortgezet lager on-
derwijs (VGLO). Deze vorm van 
onderwijs beleefde haar hoogte-
punt in de jaren na de oorlog tot 
aan de invoering van de Mam-

moetwet. Het VGLO functioneer-
de vooral als een soort parkeer-
plaats tussen het lager onderwijs 
en het einde van de leerplicht.

De VGLO voor jongens werd ge-
rund door de Broeders van de 
Christelijke Scholen (Broeders de 
la Salle) in de Petrusschool aan de 
Rijksweg in Heesch. De meisjes 
kregen VGLO-onderwijs van de 
Zusters Franciscanessen, die ook 
aan de Rijksweg gehuisvest waren. 
De heemkundekring beschikt over 
tientallen klassenfoto’s en foto’s 
van sportdagen en schoolreisjes en 
is op zoek naar namen van leer-
lingen, die de kring via bezoekers 
a.s. zondag hoopt te krijgen. De 
Heemschuur is gevestigd aan de 
Schoonstraat 35 in Heesch. 

Heemkundekring Heesch 
zoekt hulp bij schoolfoto’s Open Vacaturedag bij Semler BV

Unieke samenwerking Semler BV en HF Works Personeelsdiensten BV

Beide bedrijven hebben de typische 
Brabantse ‘niet denken maar doen’ 
mentaliteit en hebben persoonlijk 
contact en korte lijnen hoog in ‘t  
vaandel staan.
Kevin van Eijk (Teamleader Logis-
tics): “Wij hebben in HF Works 
Personeelsdiensten de juiste part-
ner gevonden. Zij begrijpen dat wij 
chauffeurs nodig hebben die be-
halve hart voor transport ook een 

dienstverlenende instelling heb-
ben, die begrijpen dat de klant nog 
altijd koning is!”

Momenteel is HF Works Perso-
neelsdiensten volop actief met de 
werving en selectie van nieuwe 
chauffeurs. Chauffeurs die zich 
kunnen vinden in de ‘Brabantse’ 
mentaliteit, op zoek zijn naar vast 
werk en hart voor transport en 

voor de klant hebben, zijn van 
harte welkom op de Open Vacatu-
re-dag zaterdag 28 juni bij Semler 
BV in Son. Er is van 9.00 tot 12.00 
uur een open inloop en vertegen-
woordigers van zowel Semler als 
HF Works zullen aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden. 
Aanmelden via info@hfworks.eu is 
niet verplicht, maar wordt wel be-
loond!

Advertorial

SON - Semler BV, een sterke groeiend bedrijf actief in de inzameling en verwerking van organische afvalstof-
fen en HF Works Personeelsdiensten BV, een gespecialiseerde uitzendorganisatie voor logistiek personeel, 
gaan nauwer met elkaar samenwerken.

Gerard van Heugten  en Kevin van Eijk
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Naam: gErJO VaN kESSEl
leeftijd: 39 jaar
Woonachtig: Nistelrode
Politieke Partij: Lokaal
Waarom raadslid: Omdat ik me 
naast mijn eigen politieke inte-
resse, maatschappelijk betrokken 
voel bij Bernheze. Bernheze is een 
mooie gemeente met een bloei-
end verenigingsleven, waarbij veel 
mensen door het leveren van hun 
inzet een steentje bijdragen aan 
onze gemeente . Dat is één van de 
drijfveren voor mij om raadslid te 
zijn. 
Opleiding: Meao en opleiding per-
soneelsmanagement.
Huidig beroep: Salarisadministra-
teur /assistent accountant.
Hobby’s: Fietsen, wandelen, va-
kantie en uitstapjes maken met 
Marieke en Anouk.
Missie: Motto ‘Niemand in de knel 
in Bernheze’. 
Met de drie aanstaande transities 
Awbz-WMO, Jeugdzorg en ar-
beidsparticipatie dienen we extra 
oog te houden voor de groep in-
woners van Bernheze die onder 
andere door de wijzigingen van 
de wet- en regelgeving in de knel 
dreigen te komen. 

Naam: ESTHEr VaN DEN 
BOgaarT-SCHOuTEN

Woonachtig: Nistelrode

Politieke Partij: CDA Bernheze

Waarom raadslid: Van kleins af 
aan was dit een wens. Ik vind 
raadswerk divers en uitdagend. 
Wij wonen met veel plezier in 
Nistelrode. Ik vind het belang-
rijk om betrokken bij mijn dorp 
te zijn en actief bij te dragen aan 
de leefbaarheid van Nistelrode en 
Bernheze.  

Opleiding: Lerarenopleiding. 

Huidig beroep: Naast mijn gezin, 
actief in bestuur bij IPG Bernheze 
en De Zonnebloem Regio Oss en 
als vrijwilliger bij de parochie in 
Nistelrode.

Hobby’s: Lezen, politiek, zingen, 
musea, kunst, er op uit met fami-
lie en vrienden, de Zonneochtend 
Nistelrode. 

Missie: Iedereen doet mee in 
Bernheze.

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

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

of heeft u een langlopend probleem 
wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

Wetsvoorstel
Staatssecretaris Dijksma maakt 
werk van de regulering van het 
aantal productiedieren (varkens, 
kippen, koeien, geiten, etc.) in 
de veehouderij. In gebieden waar 
aantoonbaar sprake is van overbe-
lasting, dienen gemeenten en de 
provincie maatregelen te nemen. 
In Noord-Brabant heeft de provin-
cie al een voorschot genomen met 
de Brabantse Zorgvuldigheidsscore 
Veehouderij (BZV). Een goed initi-

atief dat de SP graag omarmt. De 
maatschappelijke onrust omtrent 
grote concentraties van dieren 
neemt alsmaar toe. Dat is niet in 
het belang van de ondernemers en 
de burgers. Jammer dat de boe-
renorganisatie LTO wederom af-
wijzend reageert. 

Een weinig constructieve houding. 
Inmiddels loopt in Brabant het 
onderzoek naar de effecten van 
grootschalige veehouderij op de 

gezondheid. Een belangrijk onder-
zoek voor de SP. Graag willen we 
weten welke maatregelen zeker 
wel en zeker niet genomen moe-
ten worden. Tot die tijd geen extra 
risico’s door bijvoorbeeld stallen op 
minder dan 1.000 meter van de 
kern! 
Of stallen met minder dan 250 me-
ter tussenruimte. Voorzorg staat 
voorop. Mochten we te voorzich-
tig zijn geweest, dan is aanpassen 
simpel.

SP: Zeer zorgvuldige veehouderij 

BERNHEZE - De SP afdeling Bernheze kiest voor een zeer zorgvuldige veehou-
derij. Het voorzorgbeginsel speelt daarbij een belangrijke rol. Vastgelegd in ar-
tikel 191 van het Europees Verdrag. Steeds meer krijgt het standpunt van de SP 
Bernheze draagvlak. landelijk heeft de politiek ingezien dat er plaatselijk sprake 
is van overbelasting met intensieve veehouderijen. Dat is ook in gebieden in 
Noordoost Brabant, waar Bernheze gelegen is. Dat staat te lezen in de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel regulering van aantallen productiedieren.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

In de commissie maatschappelijke 
zaken is afgelopen week gespro-
ken over het onderhoud van basis-
scholen. De financiën, en de ver-
antwoordelijkheid hiervoor, gaat 
binnenkort van gemeente naar 
schoolbesturen. Met de scholen is 
geïnventariseerd wat er nog moet 
gebeuren zodat nog voor de over-
dracht alle basisscholen op orde 

zijn: een goede zaak! Dat geeft 
een mooie basis na te denken over 
de rol die Bernheze kan spelen in 
het onderwijs. 

Waar in de perspectiefnota de tekst 
onder ‘onderwijs’ nog inhoudsloos 
is, wil D66 een opdracht zien staan 
die onderwijs wel degelijk een zaak 
van de gemeente maakt. Onder-
wijs is namelijk het antwoord op 
alle maatschappelijke vraagstuk-
ken. Op de zelfredzaamheid van 
mensen en dus ook op de betaal-
baarheid van de zorg bijvoorbeeld. 

De huidige maatschappij vraagt 
om autonome mensen die kritisch 
kunnen zijn en die zich verbon-
den voelen met de wereld, met de 
mensen om hen heen. Wij zien de 
gemeente als verbindende factor: 
tussen school en kinderdagverblijf, 
BSO, verenigingen en instellingen. 

Wij willen dat wethouders, scholen 
en andere betrokken instellingen, 
samen zorgen dat een sterke peda-
gogische visie op de ontwikkeling 
van kinderen in Bernheze centraal 
staat.

D66: Onderwijs

BERNHEZE - Onderwijs ligt aan de basis van een goede toekomst. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de gemeente daar een rol in speelt. Tot voor kort had de 
gemeente nog de taak om de huisvesting en het onderhoud voor de scholen te 
regelen. Veel meer bemoeienis is er voor de gemeente niet. Dat wil zeggen: ten-
zij de gemeente ervoor kiest zich sterk te maken voor het onderwijs!

Willeke Rijkers

Contactmomenten tussen bestuur en 
inwoners; het beste idee wordt beloond

Budget
Er is een structureel budget be-
schikbaar van € 3.500,- voor een 
originele en/of politiek georiën-
teerde activiteit die deze contact-
momenten realiseert.

Voorwaarden
Het moeten activiteiten zijn die 
de persoonlijke relatie tussen ge-
meenteraad en inwoners, bedrij-
ven en instellingen vergroten. De 
activiteit moeten openbaar zijn en 

voor iedereen toegankelijk. Het 
mag één grote activiteit zijn voor 
alle kernen, maar iedere kern kan 
ook zelf een activiteit organiseren. 
Wij denken hierbij niet aan bijvoor-
beeld dorpsfeesten.

De belangrijkste voorwaarde is dat 
de activiteiten inhoudelijk moeten 
bijdragen aan een positievere en 
intensievere relatie tussen raad en 
inwoners. De gemeente zal deze 
activiteiten faciliteren en onder-

steunen, maar het is de bedoeling 
dat de inwoners deze zelf organi-
seren.

Voorstel indienen
Heeft u een idee voor een activi-
teit dat aan bovenstaande voor-
waarden voldoet, dien dan voor 
1 juli 2014 een voorstel in bij de 
gemeente Bernheze, t.a.v. L. van 
Herpen, Postbus 19, 5384 ZG 
Heesch of via e-mail: l.van.her-
pen@bernheze.org

Het college zal beoordelen wat het 
beste idee is en dit samen met u tot 
uitvoering brengen.

BERNHEZE - De gemeenteraad van Bernheze heeft aangegeven dat hij 
meer contactmomenten wil tussen bestuur en inwoners. De raad vindt 
het belangrijk om vaker Bernhezenaren te ontmoeten met inspirerende 
gedachten en ideeën.



Woensdag 25 juni 2014 17
  

Vanaf 30 juni zorgt 
Led verlichting voor een nog 
mooier centrum in Heesch

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. 
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming 
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Reacties of 
onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar adriaan@
demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij kunt u 
teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

InfoRmeRen en papIeRloos veRgadeRen
Onlangs besloot de gemeenteraad om tot papierloos vergaderen 
over te gaan. De raadsleden krijgen geen vergaderstukken meer 
toegezonden, maar krijgen alles digitaal aangeboden. En voor ons als 
inwoners bestaat er ook al lang een digitaal loket.

In alle verkiezingsprogramma’s hebben wij kunnen lezen hoe alle 
partijen van mening waren dat zij ons als inwoners volledig moesten 
infomeren. Zij zijn immers onze volksvertegenwoordigers en wij 
behoren hun politiek handelen nauwkeurig te kunnen volgen. 
Sommige raadsleden twitteren en het Brabants Dagblad verwerkt dat 
op papier, anders hoorden of zagen we niet veel van onze raadsleden. 
Waar de gemeente de raadsvergadering via internet uitzendt, schijnt 
geen van de partijen op het idee te komen om dat ook voor de 
commissievergaderingen te doen. 
Afgelopen week werden er drie commissievergaderingen gehouden, 
waarover het Brabants Dagblad - en ook nog eens over twee edities 
verspreid - maar mondjesmaat berichtte. 
Waar politieke fracties al jaren klagen over de berichtgeving in de 
pers, had men - regeren is vooruitzien- zelf naar oplossingen kunnen 
zoeken. Deze ligt tenslotte voor de hand, een simpel knopje omdraaien 
in het gemeentehuis en ook de commissievergaderingen kunnen via 
internet worden gevolgd. Dan kunnen de inwoners zelf het optreden 
van de volksvertegenwoordigers bekijken op momenten dat het hen 
past en zijn zij niet afhankelijk van berichtgeving van derden. 

Wellicht is uw voetbalagenda net zo druk bezet als de mijne en 
werd het voor u ook erg moeilijk om de commissievergaderingen te 
bezoeken. Waar ik zo benieuwd naar was, was het optreden van de 
diverse raadsleden in de drie commissievergaderingen. Alleen daarom 
al hadden onze politieke fracties met ‘openheid’ in het programma 
kunnen werken met een uitzending via internet. Wie weet levert deze 
bijdrage een zoektocht op naar het knopje, zodat we de volgende 
commissievergaderingen thuis online kunnen bekijken. De gemeente 
digitaal, wij digitaal.

Gegroet Adriaan

Column
ADriAAn

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

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 

Op het terrein van Ter Weer zou-
den volgens de oorspronkelijke 
plannen 117 woningen gebouwd 
worden, onder andere bestemd 
voor ouderen, starters en mensen 
met een beperking. Maar toen 
sloeg de crisis toe en bleven we 
zitten met een braakliggend ter-
rein. De 18 appartementen die nu 
mogelijk worden zijn dus voorlopig 
de enige in het centrum. Een ide-
ale locatie voor ouderen of mensen 

met een beperking; in het centrum 
dicht bij de voorzieningen. Helaas 
worden er nu alleen koopapparte-
menten gebouwd, terwijl er meer 
vraag is naar (goedkope) huur-
woningen of appartementen. En 
bij onvoldoende concrete vraag 
komen er dus helemaal geen ap-
partementen.

De gemeente kan de projectont-
wikkelaar niet dwingen om wonin-

gen/appartementen te bouwen. 
De gemeente kan echter wel een 
bouwlaag kopen en zelf apparte-
menten verhuren. 
Daar waar woningbouwcorpora-
ties het af laten weten, nemen op 
sommige plaatsen in het land de 
gemeenten deze taak incidenteel 
over. Als het aan Blanco ligt kan 
dat ook in Heeswijk-Dinther. Wij 
willen deze mogelijkheid zeker on-
derzoeken!

Blanco: Mogelijkheden voor 
huren boven de Coöp?

BERNHEZE - Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw op het terrein van Ter 
Weer wordt momenteel vastgesteld. Zoals bekend komt daar de nieuwe ves-
tiging van de Coöp. Ook een huisartsenpraktijk en de apotheek komen in het 
nieuwe pand. Het plan biedt ook ruimte voor 18 (koop)appartementen bovenop 
de nieuwe supermarkt, maar of deze er ook echt komen is onduidelijk. Wanneer 
er niet snel voldoende vraag naar is wordt wel de voorgevel opgetrokken, maar 
worden er geen appartementen gebouwd. Dat zou een gemiste kans zijn!

Marko Konings, Fractievoorzitter Blanco lijst 7

Afgelopen week kreeg de VVD-
Bernheze een bericht van de griffie 
dat er bezwaar was gemaakt door 
een aantal omwonenden vanwege 
de publicatie over een ontwerp-
beschikking voor het vestigen van 
een honden- en kattenpension en 
een inrichting voor het houden van 
10 paarden op het perceel Laag 
Beugt 3c te Heeswijk-Dinther.
Voor de VVD-Bernheze is het on-
begrijpelijk dat er wederom een 
aanvraag is gedaan voor een om-
gevingsvergunning van dezelfde 
strekking, ondanks dat er reeds 
een eerdere poging is gedaan en 

deze afgewezen werd.
De bezwaarmakers wilden hun 
bezwaar toelichten bij de commis-
sie Ruimtelijke Zaken van 18 juni 
2014 maar kregen geen toestem-
ming hiervoor, omdat het verlenen 
van een omgevingsvergunning de 
bevoegdheid is van het College 
van B&W en niet de gemeente-
raad. Deze staat dus buitenspel, 
ofschoon in het verleden, bij ge-
voelige onderwerpen de wethou-
der wel degelijk de zaak ter dis-
cussie stelde in de commissie RZ. 
Waarom nu niet?
Tijdens de rondvraag in de com-

missie RZ heeft de VVD-Bernheze 
de vraag gesteld waarom er nu 
weer een aanvraag was ingediend 
en wat er is veranderd ten opzichte 
van de eerder gedane aanvraag. 
Het antwoord komt nog.
De vestiging van een honden- en 
kattenpension is zeker voor de 
buurtschap geen versterking van 
de leefbaarheid waar wij naar stre-
ven. Je zal er maar wonen! Dit 
soort pensions horen niet thuis in 
een leefomgeving als deze!
 
0653-496069 of www.vvd-bern-
heze.nl.

VVD: De lokale politiek wil de 
leefbaarheid in de kernen 
versterken

BERNHEZE - De VVD-Bernheze wil dat in de komende bestuursperiode de leef-
baarheid in alle kernen wordt versterkt.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Te koop: 3 bouwkavels voor vrijstaande 
woningen in plan Molenhoeven-Hanenberg
LOOSBROEK - In het plan Molenhoeven-Hanenberg worden 60 woningen gebouwd: vrijstaand, halfvrijstaand 
en aaneengebouwd. Het merendeel van de woningen wordt gebouwd door een bouwbedrijf. Fase 1 van het 
plan is inmiddels afgerond. Daarnaast geeft de gemeente Bernheze 15 bouwkavels gefaseerd uit. We bieden 
nu 3 kavels te koop aan. Oppervlakte en kavelprijs
•	 kavel	K	27,	oppervlakte	±	375	m²,	kavelprijs	€	84.375,-	(ex	BTW)
•	 kavel	K	28,	oppervlakte	±	384	m²,	kavelprijs	€	86.400,-	(ex	BTW)
•	 kavel	K	48,	oppervlakte	±	412	m²,	kavelprijs	€	92.700,-	(ex	BTW).	Meer	informatie:	www.bernheze.org.

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

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOkU

Juni is altijd een drukke maand vol 
gezelligheid. Lange avonden die vaak 
buiten worden doorgebracht. We 
zijn bezig met barbecues, het WK, 
diploma uitreikingen en afsluitingen 
van het seizoen. Iedereen heeft het er 
druk mee. En dan komt de vakantie, 
waarvoor ook de nodige voorberei-
dingen getroffen moeten worden. 
Eigenlijk dus geen tijd om al aan het 
najaar te denken. Toch is de Eijnderic 
er al klaar voor. Het volledige nieuwe 
programma staat al op de website 
www.eijnderic.nl en u kunt hiervoor 
ook al inschrijven. Na de vakantie 
vindt u onze programmakrant in de 
brievenbus en kunt u deze op uw 
gemak doorkijken. Mocht u er nu al 
zin in krijgen om voor het najaar iets 

leuks in het vooruitzicht te hebben, 
kijk dan eens op onze website!
Maar eerst kunnen 55-plussers nog 
meedoen aan vele activiteiten van de 
Zomerschool die plaatsvinden tussen 
7 en 24 juli.
Op dinsdagmiddag 22 juli bezoeken 
twee ambachtelijke broodbakkers de 
Eijnderic in Heesch. Zij komen deze 
middag met de deelnemers verschil-
lende variaties koffiebroodjes bak-

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

ken. De granen die ze gebruiken zijn 
gemalen op molenstenen en komen 
van de akkers in en rondom Bernhe-
ze. Als het weer het toelaat worden de 
broodjes gebakken in een houtoven 
op de binnenplaats bij de Eijnderic.
Indien u interesse heeft, kunt u con-
tact opnemen met de administratie, 
zij kunnen u ook vertellen voor welke 
activiteiten u nog meer kunt inschrij-
ven.

Inschrijven voor het nieuwe seizoen nu al mogelijk 

MOOIBERNHEZERTJE

AAnGeBODen
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.

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.

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.

PRInTPAPIeR
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

OPROeP
WIe WIL eR DARTen 
OF BILJARTen In 
CLUBVeRBAnD?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

WILT U EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 

info: office@demooibernhezekrant.nl 

of 0412-795170.

LUCHTPOST
FREEK SPITS
NISSEROISE GLORIE IN KENIA
Een helpende hand bieden in het westen van 
kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in kisumu 
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

kom op tijd, komt tijd, komt Oranje…

De tijd vliegt, maar aan een 
aantal cultuurverschillen 
valt moeilijk te wennen. 
Ook niet na zeven jaar, 
hoewel je voor jezelf 
wel een manier moet 
vinden hoe er mee om te 

gaan. Zo hier een anekdote van afgelopen vrijdagavond over 
tijdsbeleving. Er was een networkevent ‘Amazing Kisumu’ 
en ik wilde kijken welke mogelijkheden er voor FreeKenya 
Foundation in het verschiet lagen. Aanvang was om 17.00 
uur in de middag. Ik plande al om wat later te komen, dus ik 
kwam aan om 17.45 uur en ja hoor: als eerste. Ik moest lachen 
om mijzelf. Aan de stoelen te zien verwachtten ze toch wel 
wat mensen en dus besloot ik op een afstand het tafereel gade 
te slaan onder het genot van een drankje. Al observerend, 
ontmoette ik twee bekenden van een eerder gekeken 
voetbalwedstrijd. Ze schoven aan en even later schoven 
bekenden van hen aan. Wat bleek, dit waren prominenten 
in de Keniaanse politiek, een parlementslid dat dit gebied 
vertegenwoordigt. Ik stelde me voor en vertelde over FreeKenya 
dat met open armen werd ontvangen door mijn nieuwe vriend 
‘het parlementslid’. De aanpak die we hanteren sprak hem aan 
en het netwerken was alweer geslaagd, maar hilarisch genoeg 
niet voor het event waar ik eigenlijk voor kwam. Met een blik 
over mijn schouder zag ik enkele mensen binnendruppelen 
rond een uur of acht aan de overkant. Ik besloot echter aan 
mijn tafel te blijven zitten en een volgende keer eens te gaan 
kijken naar dat andere event ‘Amazing Kisumu’. Ik realiseerde 
me: Kisumu is inderdaad ‘amazing’ en zeker of ook hoe dingen 
hier lopen, in dit geval zeker geleid door de factor tijd. Waar 
ook tijd voor is, is het WK en de Oranje-koorts . Hoewel ik 
de gezelligheid mis van de oranje bruine cafés, is het kijken 
naar Oranje op een groot scherm met op de achtergrond het 
Victoriameer met ondergaande zon ook heel speciaal. Nu ik 
dit schrijf, is Oranje al gekwalifcieerd voor de achtste finales, 
dus we hebben sowieso een mooie avond extra voor de boeg. 
Kenya is niet gekwalificeerd en daardoor zijn alle andere 
Afrikaanse landen favoriet. Africa unite! Je hoort tot laat in de 
nacht het gejuich, geboe en ander lawaai, afkomstig uit kleine 
barretjes vanuit de sloppenwijk en het centrum. Weer eens 
wat anders dan de gebruikelijke geluiden van de leeuwen in 
het park iets verderop, of de nijlpaarden die hun territorium 
verdedigen in het meer. Oranje boven!
Groeten, Freek, Thelma & Fedde (www.FreeKenya.org)

Het podium is deze keer voor vier 
vrouwen die op dit terrein hun ac-
tiviteiten en deskundigheid inzet-
ten. Zij reiken tools aan waarmee 
je niet alleen deze zomer maar het 
hele jaar door mooi in balans kunt 
zijn. De gastsprekers zijn Judith 
van Hal – Ashtanga yoga docente, 
Ellen Tiben - Hormoonfactor Trai-
ner, Lifestyle coach & Hashimoto 
expert, Annelies Aarts -  Eigena-
resse Medi Spa Annelies en Marjon 
Sars – Personal Shopper. 

De bijeenkomst is laagdrempelig, 
informeel van karakter en voor 
alle vrouwen die interessante an-
dere vrouwen willen ontmoeten, 
op zoek zijn naar ondersteuning of 
anderen iets te bieden hebben. Ie-
dereen is dan ook uitgenodigd, al-
leen of met een vriendin of collega. 

Aanvang 12.30 uur, kosten (inclu-
sief lunch) bedragen € 12,50. Aan-
melden kan via 
www.vovbernheze.nl

Bernhezer Vrouwen 
ontmoeten Vrouwen
Lijf, gezondheid en styling

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.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Peter van Boekel
uit Heesch

Winnaar:
Jose Selten

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

BERNHEZE - lijf, gezondheid en styling staan centraal in de bijeen-
komst van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze op vrijdag 27 juni 
in CC Nesterlé in Nistelrode. 
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Sale
A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

30%

50%
20%10%

10%

40%
50%

30%
10%20%

40%

...INPAKKEN  MAAR!50%50%
40%
30%DE  UITVERKOOP  IS  BEGONNEN...

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

O N L I N E
WWW.VANTILBURGONLINE.NL

Afscheid als algemeen directeur van Opdidakt

Dat is nog steeds onze kracht. Door 
de liberaliseringsveranderingen die 
de overheid in ‘zorgland’ teweeg 
heeft gebracht, kon Opdidakt uit-
groeien tot wat het nu is: 14 vesti-
gingen en bijna 200 medewerkers 

in loondienstverband, inclusief de 
Giralis Groep die wij onlangs heb-
ben overgenomen.”

Henk was in 1998 een van de eer-
ste zelfstandige ondernemers op 

dit gebied. “Ik neem nu afscheid 
als algemeen directeur, maar blijf 
mijn opvolgster, Margot Engels 
voorlopig nog even ondersteunen, 
waar nodig. Er ligt een geweldige, 
uitdagende taak voor mij binnen 

Opdidakt: namelijk de nieuwe ont-
wikkelingen in transitie jeugdzorg 
en passend onderwijs. Met mijn 
zorgvuldig opgebouwde netwerk 
zie ik hier kansen voor Opdidakt 
om zowel scholen als gemeenten 
bij dit proces te kunnen ondersteu-
nen.”

Coaching 
“Reguliere scholen hebben de taak 
om passend onderwijs aan te bie-
den aan hun leerlingen en zo wei-
nig mogelijk leerlingen door te ver-

wijzen naar het speciale onderwijs. 
Opdidakt kan hen, in dit ingewik-
kelde traject, vanuit expertise vak-
kundig ondersteunen. Wij kunnen 
het team leerkrachten coachen en 
scholing geven, zodat leerlingen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Ook kunnen we kinderen begelei-
den of diagnosticeren. Op die ma-
nier is de kans maximaal, dat een 
kind met de juiste aanpak en onze 
extra ondersteuning, op de eigen 
reguliere school kan blijven.”
“Per 1 januari 2015 ligt jeugd-
zorg bij de gemeenten. Het is een 
mooie kans voor Opdidakt om 
hierop te anticiperen en ook hier 
onze kunde en ervaring aan te bie-
den. Een van mijn nieuwe taken 

is om met alle gemeenten in ons 
grote werkgebied contracten af te 
sluiten op gebied van Jeugd-GGZ 
zorg en WMO.”

Stap voor stap
“Volop nieuwe uitdagingen, maar 
ik durf te vertrouwen op mijn be-
drijf en kijk er naar uit om dit al-
lemaal te gaan realiseren. Ik ga nu 
vier dagen per week hieraan wer-
ken. Langzaam maar zeker kan ik 
zo wennen aan het idee om mijn 
bedrijf écht los te laten en ruimte 

te creëren om vorm te geven aan 
andere uitdagingen binnen mijn 
vakgebied,” besluit Henk van de 
Water. 

Henk van de Water  Tekst en foto: Hieke Stek

Advertorial

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

‘Wij kunnen het team leerkrachten coachen 
en scholing geven, zodat leerlingen zich 
optimaal kunnen ontWikkelen’

HEESCH – Na twintig jaar leerkracht in het speciaal onderwijs, nam Henk van de Water in 1998 het besluit 
zelfstandig ondernemer te worden. “Mijn basisgedachte was om via Opdidakt mijn expertise vanuit het 
speciale onderwijs zo in te zetten dat psychologische en onderwijskundige zorg onder één dak aangeboden 
konden worden en mensen niet onnodig doorverwezen hoefden te worden. 

Henk: “Een uitdagende taak wacht; de nieuwe ontwikkelingen in de transitie jeugdzorg en passend onderwijs”
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Tijdens de middag waren er di-
verse optredens te horen. Zo was 
de jeugdslagwerkgroep aanwezig 
voor een klein concertje, speelden 
diverse individuele muzikanten en 
kleine ensembles prachtige muziek 
en verzorgden de Kornuiten een 
aanstekelijk optreden. 

Tegen 15.00 uur sprak voorzitter 
Lambert van der Ven de aanwezi-
gen toe. Hij schetste kort het pro-
ces dat de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden en maakte de ge-
zamenlijke ambitie naar gemeen-
schapszin van zowel de Abdij van 

Berne als harmonie Sint Servaes 
duidelijk. Projectleider Carel van 
Sleuwen had de eer om het nieuwe 
logo aan de voorkant van het ge-
bouw te onthullen. 

Het door Peter van Sleuwen ont-
worpen logo, naar aanleiding van 
de door Arian Deckers bedachte 
naam, siert voortaan de voorgevel 
van de voormalige drukkerij. 

Pastoor Joost Jansen zegende hier-
na De Muziekfabriek met wijwater 
en palmtakjes, maar niet voordat 
hij had gebeden voor het toelaten 

van creatieve geesten, die in har-
monie samen muziek mogen ma-
ken. Secretaris Myrtille Verhagen 
ondersteunde de zegening met 
klarinetspel. 

Harmonie Sint Servaes verzorgt op 
zondag 6 juli een Openingsconcert 
van De Muziekfabriek. Die avond 
treden vanaf 19.00 uur alle gele-
dingen van de harmonie op tijdens 
een ZomerAvondConcert aan de 
Abdijstraat 53. De toegang is gra-
tis.

OPDRACHTGEVER / ONTWIKKELAAR

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

www.jansenbouwontwikkeling.nl

TEVENS AANBOD VAN 
APPARTEMENTEN, 

VRIJSTAANDE WONINGEN 
EN BOUWKAVELS

STARTERSLENING MOGELIJK

Weergaloos wonen 
in Nistelrode! 

FASE 2

FASE 1: 

VERKOCHT!

VERKOOPBEMIDDELING

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

FASE 2: 

BOUW 

GESTART!

• Bouwnummer 17 = € 207.000,- v.o.n. 

 (kavel = 217 m2 / inhoud* = 407 m3)

• Bouwnummer 21 = € 185.000,- v.o.n. 

 (kavel = 147 m2 / inhoud* = 394 m3)

• Bouwnummer 23 = € 199.000,- v.o.n. 

 (kavel = 263 m2 / inhoud* = 407 m3)

* Inhoud berekend conform NEN 2580

In Fase 2 zijn nog slechts 
2 hoekwoningen en 
1 tussenwoning te koop:

De Muziekfabriek leeft in de 
gemeenschap in Heeswijk-Dinther 
HEESWIJK-DINTHER - Harmonie Sint Servaes hield zondag haar open dag om iedereen de dit jaar gereali-
seerde nieuwe locatie te tonen. De Dintherse harmonie mocht zich verheugen in een grote opkomst: ruim 
350 mensen vonden de weg naar De Muziekfabriek. 

Pastoor Joost Jansen

‘BiDDen voor het 
toelAten vAn 
creAtieve geesten’

Start workshops
MuZiEkBENDE EN SlagWErkFEEST

De workshops bestaan uit 15 we-
kelijkse lessen van 45 minuten en 
de kosten bedragen € 40,- (voor 
de Muziekbende komt er € 10,- bij 
voor een blokfluit). 
De Muziekbende start in de week 
van 25 augustus op dinsdag en het 
slagwerkfeest op woensdag, bij 
voldoende aanmeldingen. 
 
Na afloop van de workshops vindt 
er overleg plaats of een vervolg 
wenselijk is. Verschillende blaas- 
en slagwerkinstrumenten worden 
dan gedemonstreerd waar moge-
lijk mee doorgegaan kan worden. 
Later kun je ook deel uit gaan ma-

ken van ons jeugdorkest Happy 
Fiep en de jeugdslagwerkgroep 
The Rockers, waarmee we regel-
matig naar buiten treden voor een 
optreden of concert. Je wordt des-
kundig opgeleid tot muzikant bij 
Fanfare St. Lambertus Nistelrode.

Aanmelden voor 12 juli of voor uit-
gebreide informatie en inschrijving 
verwijzen wij u naar onze website 
www.stlambertusnistelrode.nl. 

Voor telefonisch contact kunt u 
bellen naar: Peter Timmers tel. 
06 2312 9748 of Ine de Wit tel. 
0412-613076.

NISTELRODE - Schrijf uw zoon/dochter in voor een muzikale workshop 
en laat ze het plezier ontdekken van muziek maken. Een geschikte leef-
tijd om deel te nemen is vanaf 8 jaar.
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B O UW T
BeRnHeZe UW BOUWPeRIkeLen In BeRnHeZe BOUWT?

InFO@DeMOOIBeRnHeZekRAnT.nL

Een rondje op de bouw…

Column
onno

een nIeUWe WeT: 
de omgevIngsWeT
U hebt het misschien al wel gehoord. Er 
is een nieuwe wet in de maak voor de 
ruimtelijke ordening: de Omgevingswet. 
De invoering van deze Omgevingswet 
is de grootste wetgevingsoperatie 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Het 
Omgevingsrecht is nu verspreid over 
meer dan zestig wetten, honderd 
Algemene Maatregelen van Bestuur en 
honderden ministeriële regelingen. De 
bedoeling is dat dit allemaal gebundeld 

wordt in één nieuwe wet: De Omgevingswet.

Iedereen gaat hier straks mee te maken krijgen: overheid, 
bedrijfsleven én burgers. Ik ga in deze column kort in op een aantal 
gevolgen. Een aantal algemene uitgangspunten van de Omgevinsgwet 
is: minder regels in de ruimtelijke ordening, grotere keuzevrijheid 
voor burgers en ondernemers, meer duidelijkheid en gebruiksgemak 
door de ‘een-loket-gedachte’ en kortere procedures.

de omgevingsWet gaat naar een 
cUltUUr vAn ‘JA Mits’ in plAAts vAn 
‘nee, tenzij ’

Misschien wel de meest fundamentele wijziging door de 
Omgevingswet is dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting 
van de omgeving wordt teruggelegd naar de samenleving. Naar u 
en mij dus. Centrale gedachte hierbij is, dat iedereen wordt geacht 
de zorg voor de levensomgeving in acht te nemen bij initiatieven en 
activiteiten. Als die leefomgeving in gevaar dreigt te komen, moeten 
er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.

Met de Omgevingswet gaan we naar een cultuur van ‘Ja, mits’ in 
plaats van ‘Nee, tenzij’. Een positievere insteek dus, die meer kansen 
moet gaan bieden voor ruimtelijke initiatieven.
De algemene verwachting of in ieder geval de hoop is dat burgers, 
bedrijven en overheden volop gebruik zullen gaan maken van de 
mogelijkheden van de Omgevingswet. Burgers en bedrijven door 
het ontplooien van initiatieven en activiteiten. Overheden door het 
ontwikkelen van omgevingsbeleid dat openstaat voor die initiatieven.

De komende tijd zal ik bij een aantal onderwerpen van de 
Omgevingswet wat uitgebreider stilstaan.

Laat u goed adviseren.

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

             

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch

BESTELLEN IN JUNI

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

PLISSE HORDEUR

ALLURE

Zeer hoogwaardige kwaliteit. 
Standaard verkrĳ gbaar in cremewit 

(RAL9001) of gebroken wit (RAL9010). 
Tegen meerprĳ s verkrĳ gbaar in alle kleuren.

Actie geldig t/m 13 juli

20% korting

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

THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES

St. Servatiusstraat 6
5473 GB Dinther (gem. Bernheze)
Tel: 0413 - 29 34 54

E-mail: g.b.a@home.nl
Website: www.gbainfo.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

zomeractie 30% KortiNG
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 30 juni 2014
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B O UW T
BeRnHeZe UW BOUWPeRIkeLen In BeRnHeZe BOUWT?

InFO@DeMOOIBeRnHeZekRAnT.nL

Een rondje op de bouw…

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Hanenberg Materieel B.V. 25 jaar innovatief

De trotse 91-jarige moeder van 
Helma, Jaan Somers uit Vorsten-
bosch, opende met een op afstand 
bestuurbare SHERPA 100, door 
middel van een druk op de nood-
stop de nieuwe hal. Door deze 
handeling regende het ballonnen 
door de nieuwe hal van SHERPA 
mini-loaders.
Mart van den Hanenberg startte 
25 jaar geleden in Loosbroek. Hij 
zat boordevol ideeën om het zwa-
re sjouwwerk van de straatmaker 
lichter te maken. Om zijn ideeën 
ten uitvoer te brengen richtte hij 
zich tot zijn achterbuurman Frans 
van de Berg. Het was de eerste 
stap naar het huidige toonaan-
gevende bedrijf, producent van 
arbeidsvriendelijk wegenbouw-
materieel. Terugkijkend zegt Mart: 
“Frans van de Berg, was mijn 3D 
printer”. 

Hanenberg Materieel B.V., mo-
menteel gevestigd op industrie-
terrein Kleinwijk, produceert een 
eigen product onder de eigen 
merknaam SHERPA mini-loaders. 
Door de groei van de laatste jaren, 
met name door de exportactivitei-
ten, zagen ze zich genoodzaakt 
het bestaande pand uit te breiden. 
Een nieuwe assemblagehal voor 
de SHERPA 100-lijn, een hal voor 
innovatieve ontwikkelingen, ex-
tra kantoorruimte en een nieuwe 
showroom.	 Met	 de	 600m²	 extra	
bedrijfsruimte zijn ze klaar voor de 
toekomst.

Hanenberg Materieel B.V. is ont-
wikkelaar en leverancier van voor-
uitstrevend en arbeidsvriendelijk 
wegenbouwmaterieel. Preventie 
van vroegtijdige arbeidsonge-
schiktheid staat bij Hanenberg 

Materieel B.V. hoog in het vaan-
del. De hele reeks van SHERPA 
mini-loaders van de 100, 150, 
200, 300 en de 300+ is erop ge-
richt om het zware handwerk te 
mechaniseren. Continue wordt er 
gewerkt aan productontwikkeling 
en verbetering. 

De SHERPA 100 is de knecht die 
nooit ziek is en door zijn afmeting 
overal inzetbaar. Kan een deur-
opening passeren en is met een 
kleine draaicirkel uiterst wend-
baar. De ideale multifunctionele 
machine die zwaar werk licht 
maakt. Voor zowel de straatma-
ker, de hovenier, op de manege en 
op de boerderij een veel gebruikte 
kracht. En tegenwoordig wordt de 
SHERPA steeds meer ingezet voor 
sloopwerkzaamheden. 
De kwaliteit die Hanenberg Mate-
rieel B.V. met haar SHERPA mini-
loaders inmiddels al jaren levert is 

ook in het buitenland niet onop-
gemerkt gebleven. Ondanks de 
slechte economische tijd groeit de 
omzet in binnen- en buitenland. 

Zo zijn er onlangs dealercontrac-
ten afgesloten in Rusland, Ame-
rika en diverse Europese landen. 
www.sherpaminiloaders.com

NISTELRODE – Druk bezochte open dagen op 20 en 21 juni ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
Hanenberg Materieel B.V. Mart en Helma van den Hanenberg vierden, samen met hun team, zakelijke con-
tacten, familie en vrienden hun 25-jarig bestaan gelijk met de opening van de nieuwe aanbouw. 

Mart, Jaan Somers en Helma Foto’s: Marcel van der Steen

Advertorial
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De bouw van de eerste 18 woningen van plan Narcisveld in Heesch 
is gestart! In deze eerste fase zijn nog slechts 2 tussenwoningen 
(€ 155.000,- v.o.n.) en 1 hoekwoning (€ 199.000,- v.o.n.) 
te koop.

Ook de bouw van de 3 patiowoningen en 4 halfvrijstaande 
woningen in Fase 1B van dit plan zal nog dit jaar starten. 
Neem contact op met de makelaar voor de laatst beschikbare 
patiowoning of één van de vier halfvrijstaande woningen!

■ Patiowoning: € 229.000,- v.o.n. 
 (kavel = 203 m2 / inhoud* = 385 m3)
■  Halfvrijstaande woningen: vanaf € 254.000,- v.o.n. 
 (kavels = 221-241 m2 / inhoud* = 471 m3)

 * Inhoud berekend conform NEN 2580

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen 
www.jansenbouwontwikkeling.nl

Opdrachtgever / ontwikkelaar 

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Verkoopbemiddeling

STARTERSLENING MOGELIJK!

Tien nieuwbouwwoningen opgeleverd door MooiLand

De woningen die Mooiland hier 
heeft gebouwd zijn zes eenge-
zinswoningen en vier nultreden-
woningen. Dit zijn woningen 

waarvan alle voorzieningen zoals 
woonkamer, keuken, slaapkamer 
en badkamer op de begane grond 
aanwezig zijn. Hierdoor kunnen 

mensen langer in hun woning 
blijven wonen. De woningen 
zijn gebouwd door bouwbedrijf 
Gebroeders Van Herpen. 

Nu de eerste fase afgerond is, 
wordt gestart met fase 2 van her-
structureringsproject Hildebrand-
straat en omgeving. 

In juli verhuizen elf huishoudens 
naar een wisselwoning, zodat de 
gemeente in augustus kan starten 
met de sloop van 25 woningen. 

Deze woningen bevinden zich 
aan de John F. Kennedystraat en 
A. Poirterstraat. Is de sloop gere-
aliseerd, dan start Mooiland met 
de bouw van achttien nultreden-
woningen. 
Als alles volgens planning ver-
loopt, worden deze woningen in 
2015 opgeleverd.

HEESCH - Woningcorporatie Mooiland leverde afgelopen week tien nieuwe huurwoningen op aan de 
Hadewijchstraat 42 tot en met 60 (het voormalig Narcisveld) in Heesch. Hiermee is de eerste fase van 
herstructureringsproject Hildebrandstraat en omgeving gerealiseerd. alle bewoners hebben op 16 en 17 
juni de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen.

De nieuwe huurwoningen in de Hadewijchstraat zijn een feit, de bestrating volgt  Foto’s: Ad Ploegmakers

Advertorial
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HEBBEN DE ONDErSTaaNDE VaCaTurES NiET DE gEWENSTE BaaN VOOr u?

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

Chef kok m/v
Full-time inclusief weekend

Contract en salaris in overleg
Ervaring vereist

Ben jij een teamspeler met passie voor koken? 
Heb je een fl exibele en gemotiveerde instelling? 

Heb je leidinggevende capaciteiten?
En ben je op zoek naar een baan als Chef kok? 

Stuur dan je cv naar info@eetcafetpumpke.nl t.a.v. Mark Verwijst

Heb jij nog die van 5.00 tot 20.00 mentaliteit?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Van der Lee Stalinrichting & Voersystemen bv

is toonaangevend en vooruitstrevend op het gebied van 
stalinrichting voor de varkenshouderij.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar

CONSTRUCTIE-BANKWERKER
PLAATWERKER

Functie eisen:
 - LBO/MBO en zelfstandig tekening lezen.

- Betrouwbaar en gemotiveerd

Kom jij ons team versterken?
Wij ontvangen graag je brief/mail of belletje; Van Der Lee, Maxend 47 - 5388 TW Nistelrode, 

0412-611205 - info@vanderlee-stalinrichting.nl t.a.v. Dhr. L. Westerlaken

Maxend 47
5388 TW Nistelrode
T 0412 - 61 12 05
M 06 54 32 71 65
F 0412 - 61 25 18

joost@vanderlee-stalinrichting.nl  
www.vanderlee-stalinrichting.nl

Joost van der Lee
Directie

Maxend 47, 5388 TW Nistelrode

Maxend 47, 5388 TW Nistelrode

Maxend 47, 5388 TW Nistelrode  ■  T 0412 611205  ■  F 0412 612518  ■  info@vanderlee-stalinrichting.nl  ■  www.vanderlee-stalinrichting.nl

IBAN NL56INGB0001234567  ■  BTW 123456789B01 ■ KVK 12345678

Wij, 15 jongvolwassenen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking 
uit omgeving Heeswijk-Dinther zoeken ondersteuning van een zorg(echt)paar. 
Onze leeftijd varieert van 18 - 30 en twee van ons zijn 62 jaar. We zijn allen redelijk 
zelfstandig. Ieder van ons woont straks in een eigen appartement, dat nu in voorbe-
reiding is. Ook voor u is er in de directe omgeving woonruimte beschikbaar.

WIJ ZOEKEN EEN ZORGPAAR

DRIESTROOM 
Driestroom ondersteunt mensen 

van jong tot oud met een ontwikke-
lings- of ondersteuningsvraag bij het 

realiseren van alledaags geluk.
De Ondernemersgroep Driestroom 

BV is gelieerd aan Driestroom en 
ondersteunt initiatiefnemers in de 
zorg voor mensen met een beper-

king of ondersteuningsvraag.

www.driestroomhuizen.nl

www.driestroomhuizen.nl

ONDERNEMERSGROEP

regelt alles met u op basis van een franchise-
overeenkomst waarin u de zorgondernemer 
bent. Driestroom stelt niet alleen wettelijke 
kwaliteitseisen maar hecht net zo veel waarde 
aan de kwaliteit van uw ondernemerschap. U 
bent ondernemend maar altijd met ons welzijn 
voor ogen.

WE HOREN GRAAG VAN U
Meer informatie? Neem contact op met Johan 
Emons, directeur zorg van de Ondernemers-
groep Driestroom BV; tel 06 52 37 45 94 of mail 
naar johanemons@driestroom.nl. Wij vragen u 
vriendelijk snel te reageren, heel graag binnen 
14 dagen na publicatie.

Heeft u ervaring met (complexe) 
zorgvragen van mensen zoals wij? 
Bent u enthousiast en oprecht geïn-
teresseerd? Dan nodigen wij u van 
harte uit om contact op te nemen.

ONZE WENSEN
Wij zoeken een zorg(echt)paar dat oprecht geïnteresseerd is in 
ons. Betrokken mensen die willen bijdragen aan ons alledaags 
geluk en welzijn. Want ook al zijn we redelijk zelfstandig, we 
redden het niet alleen. Soms, als we het even niet meer weten, 
hebben we iemand nodig die met ons het een en ander op een 
rijtje zet. Of die ons helpt met het regelen van praktische zaken 
zoals leren koken en boodschappen doen. Of gewoon onze zor-
gen deelt. We willen u in kunnen schakelen als het nodig is. Bij 
de een kan dat één uur zijn en bij de ander meerdere uren per 
dag. Soms ook ondersteuning ‘s nachts. Hoe we dat praktisch 
vormgeven willen we graag met u overleggen. 

LOCATIE
De locatie in Heeswijk-Dinther is geregeld en de bouwtekenin-
gen zijn klaar. We zoeken nu een fi nancier om het complex te 
realiseren. We hopen het laatste kwartaal van 2014 de bouw te 
kunnen starten.

ONDERNEMENDE ZORG ONDERNEMERS 
Onze ouders werken samen met Driestroom; een stichting 
met veel ervaring in het realiseren van Driestroomhuizen 
of zorginitiatieven waar kinderen/jongeren wonen die een 
veilige en beschermde omgeving nodig hebben. Driestroom 

aan het werkWilT u OOk EEN VaCaTurE PlaaTSEN iN DEMOOiBErNHEZEkraNT? Stuurt u ons de 
informatie en het logo en wij maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.

Vakantiebaantje 
Wil je geld verdie-
nen in de vakantie? 

Misschien kunnen wij je 
dan wel helpen! 

In de vakantieperiode is 
Excellent Verspreiding nog 
op zoek naar vakantiewer-
kers voor het bezorgen 
van o.a. DeMooiBernheze-
Krant en folders.

Mocht je interesse hebben dan 
mag je bellen naar 

Excellent Verpreiding.
Telefoon: 073-5443030 of je 

kunt een mail sturen naar 
info@excellentverspreiding.nl

VACAturepAginA

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van DeMooiBernhezekrant wil werkeloze Bernhezenaren de kans geven om zich gratis te presenteren 
via deze krant. Bent u werkloos en wilt u een oproep plaatsen in DeMooiBernhezekrant? Stuur dan een mail naar een duidelijke (pas) foto en een tekstbestand 
(maximaal 150 woorden). Vermeld uw contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u op kunnen nemen. 
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De kersentelers van De Maas-
horst hebben een uitwisseling 
gehad met de kersentelers uit 
het Belgische Sint Truiden in 
het kader van het project ‘Ver-
sterk de smaak van morgen’ 
vanuit de gemeente Veghel. 17 
kersentelers uit De Maashorst 
zijn met de bus naar België af-
gereisd. Deze grensoverschrij-
dende kennisuitwisseling is 
uniek voor een Nederlandse 
kersenstudieclub. “Een succes-
volle dag”, vertelt deelnemer 
Riek-Jan Pittens, voorzitter 

studieclub kersenteelt van 
de Maashorstboeren. “We heb-
ben een workshop foodpairing 
gehad (www.foodpairing.com) 
en innovaties op het gebied 
van kersen en voeding onder-
zocht. Daarnaast kregen we een 
rondleiding met de laatste ont-
wikkelingen in de proeftuin.” 
Deze kennisuitwisseling krijgt 
een vervolg bij Fabriek Mag-
nifi que in Veghel en heeft de 
aandacht van de gemeente 
Veghel, KVK en Agrifood Capital 
NO-Brabant.

Meer informatie: 
www.depier.nl en 
www.derakttuin.nl. 

Aankoop eerste 
landbouwpercelen
Half mei zijn door ARK Natuur-
ontwikkeling de eerste percelen 
in De Maashorst aangekocht. De 
twee landbouwpercelen hebben 
een totale oppervlakte van 0,8 
hectare en liggen aan de Sla-
broekseweg in Uden en aan het 
Loo in Nistelrode. Deze perce-
len zullen worden omgevormd 
tot natuur. Het uitgangspunt 
is om binnen vijf jaar tijd de 
natuur terug te brengen in het 
hart van De Maashorst. Een ge-
bied van 238 hectare – nu nog 
grotendeels in gebruik als land-
bouwgrond – wordt omgevormd 
tot nieuwe natuur. De kern van 

De Maashorst wordt betrokken 
bij de omliggende natuur en het 
watersysteem wordt hersteld. 
De natuurontwikkeling houdt 
in dat de natuurkern wordt uit-
gebreid met bos en schraalland, 
en dat de natuurlijke begrazing 
kan worden uitgebreid. Er wor-
den maatregelen genomen om 
de verdroging van het gebied te 
beëindigen en de biodiversiteit 
te vergroten. Het gebied blijft 
vrij toegankelijk voor recrean-
ten en rustzoekers.

Geert Versteijlen, voorzitter 
Stuurgroep De Maashorst: “We 
hebben de Maashorstcommu-
nity op zijn best gezien. Veel 
betrokken inwoners, onderne-
mers en organisaties met hart 
voor De Maashorst. Vrolijke 
gezichten in een relaxte, gezel-
lige atmosfeer met voor ieder 
wat wils. Prachtig om te zien! 
Ook de standhouders waren dik 
tevreden over het verloop van 

deze Maashorstfair. Zo’n dag 
komt niet zomaar tot stand. 
Veel vrijwilligers hebben zich 
achter de schermen ingezet om 
dit mogelijk te maken. Het be-
stuur van Stichting Uitvoering 
Streekfair De Maashorst mag 
trots zijn op het resultaat.”

Voor meer informatie: 
www.maashorstfair.nl. 

Vakantiechalet ’Vink’ bij de 
Pier Recreatie heeft een nieuw 
interieur gekregen. Het is het 
resultaat van een samenwer-
king tussen de Pier Recreatie 
en de Rakttuin woonwinkel, 
terras en tuin. Beide bedrijven 
zijn gevestigd in De Maashorst. 
Dit werd het uitgangspunt 
van het interieur. De kleuren 
van het prachtige bos komen 
overal terug in het huisje met 
stoe re meubels en accessoires 
van natuurlijke materialen. 
“MBO (Maashorst Betrokken 
Ondernemers, red.) is destijds 
opgericht om samen De Maas-
horst nog mooier te maken”, 

vertelt Francesco van Oort 
van de Rakttuin. “Deze on-
dernemende manier van ver-
binden is een mooie stap. 
Onderling pakken we dat op 
waar mogelijk. De samenwer-
king met de Pier is een mooi 
voorbeeld. Wij hebben een 
huisje ingericht bij de Pier, 
zij stellen een goodiebag be-
schikbaar met daarin een 
tegoedbon voor een kopje koffi e 
en een stukje appeltaart bij ons. 
Samen laten we zien hoe mooi 
De Maashorst is.”

Het populaire Kabouterpad van 
Natuurcentrum De Maashorst 
krijgt gezinsuitbreiding! Er ko-
men maar liefst drie nieuwe 
kabouters bij. Eén van hen is 
een echte waterkabouter. Deze 
speciale versie van het Kabou-
terpad is ontwikkeld in samen-
werking met waterschap Aa en 
Maas en leert jonge kinderen 
spelenderwijs hoe belangrijk 
water in de natuur is. Tijdens 
de wandeling in het bos voeren 
de kinderen met behulp van de 

kabouters opdrachten uit die te 
maken hebben met water. 

Meer informatie: www.natuur-
centrumdemaashorst.nl.

DE MAASHORST
N A T U U R G E B I E D

Reacties op deze Maashorstpagina? 
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

www.demaashorst.nl

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.

Waterkabouter 
op Natuurcentrum 
De Maashorst

Samenwerking de Pier 
Recreatie en de Rakttuin

Successen
Palmven

Erfbeplantings-
project PlantenNu 
De Maashorst 

Het Palmven is het afgelopen 
jaar afgegraven. Op korte ter-
mijn zullen daar vooral de 
steltlopers gebruik van gaan 
maken. De vrij schaarse broed-
vogel de kleine plevier is 
altijd op zoek naar nieuwe 
broedgelegenheden en met 
succes heeft een aantal paartjes 
gebroed. Ook de kleine jager 
en de kluut worden weer regel-
matig gesignaleerd. Een  
mooi begin voor deze voor-
malige landbouwgrond waar 
ongetwijfeld in de toekomst 
nog meer nieuwe bezoekers
te zien zullen zijn.
 

Maashorstfair trekt 
12.000 bezoekers

Kennisuitwisseling kersenteelt

In april 2014 is het erfbe-
plantingsproject ‘PlantenNu De 
Maashorst’ van start gegaan. 
Dit project, ondersteund door 
Streekfonds De Maashorst, 
heeft tot doel het kenmerkende 
landschap in De Maashorst te 
behouden en waar mogelijk te 
versterken middels de aanleg 
van erfbeplanting. Perceelei-
genaren in het buitengebied 
van De Maashorst, die niet in 
aanmerking komen voor reeds 
bestaande regelingen zoals 
‘Stimuleringskader Groen Blau-
we Diensten’, kunnen aan dit 
project deelnemen. Ruim 20 
inwoners van De Maashorst 
hebben zich tot op heden aan-
gemeld voor deelname aan het 
project. Momenteel worden erf-
beplantingsplannen uitgewerkt 
voor deze deelnemers. Komend 
najaar en in het voorjaar van 
2015 wordt de beplanting uitge-
leverd bij de deelnemers aan het 
project. Er wordt dus een groot 
aantal bomen, hoogstam fruit-
bomen, hagen en houtsingels 
aangeplant in De Maashorst. 

Er is nog ruimte voor een be-
perkt aantal extra deelnemers 
aan het project. Aanmelden kan 
bij Koen van Hout van Project-
bureau Orbis (06-22 22 41 46) 
of koen@projectbureauorbis.nl). 
Ook kunt u zich aanmelden op 
de website www.plantennu.nl.

De negende Maashorstfair was zonovergoten en met 12.000 
bezoekers een zeer geslaagde editie. De Maashorstfair vond 
plaats op 18 mei bij Villa d’Arto en Natuurcentrum De Maashorst 
in Slabroek (Uden). Het grote terrein was ingevuld met diverse 
pleinen die een groot aanbod van ondernemers, verenigingen en 
organisaties uit De Maashorst lieten zien. Ook het demonstratie-
veld met o.a. schapen drijven, oud kpj-ers en drummen op afval 
trok veel kijkers.

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door 
de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Het natuur- en cultuurlandschap bestaat onder meer uit bossen 
en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, 
ondernemers en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en 
recreëren is. In Stuurgroep De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de regionale economie 
en de ecologie duurzaam te verbinden. De bijzondere natuur, het unieke water en het fraaie landschap maken 
De Maashorst met recht tot een landschap van allure. 
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ZOnDAG 29 JUnI

neDeRLAnD – MeXICO, 18.00 uur, 18.00 uur, 18.00 uur

De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant is niets te groot. Ook het 
vuur voor oranje niet. Daarom nu de Voetbalpuzzel. Zet de gevraagde letter van ieder antwoord in de juiste bal, dit vormt de 
oplossing. De oplossing kun je voor maandag 30 juni 12.00 uur sturen naar: info@demooibernhezekrant.nl. We verloten een 
prachtige, toepasselijke prijs aangeboden door Restaurant de Leygraaf uit Heeswijk-Dinther onder de juiste inzenders. 
Vergeet dus niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

Vragen:

1. Welke speler zette als invaller tegen australië 2 records op zijn naam? (4de letter).

2. Wie is de eerste keeper van het Nederlands elftal op het Wk 2014? (4de letter).

3. in welke maand is Bruno Martins indi geboren? (2de letter).

4. Bij welke club speelt Daryl Janmaat in het voetbalseizoen 2013-2014? (3de letter).

5. in welke stad speelde het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd? (1e letter).

6. Wat is de naam van de opvolger van louis van gaal als bondscoach van het Nederlands elftal? (6de letter).

7. Wie scoorde de enigste goal namens Spanje tegen Nederland in de poulewedstrijd op het Wk 2014? (2de letter).

8. Welke speler van Nederland speelt met rugnummer 6? (3de letter).

9. Bij welke club speelt centraal verdediger ron Vlaar? (3de letter).

10. Welke speler van het Nederlands elftal voetbalt in italië? (5de letter).

11. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘marcador’ in het Nederlands? (1e letter).

De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant is niets te groot. Ook het 

Voetbalpuzzel

allround horecabedrijf ‘De leygraaf’ ligt in het natuurrijke Heeswijk-Dinther. De veelzijdige gastvrijheid laat zich ook 
zien in het aanbod waar de winnaar van de Wk puzzel zich op mag verheugen. Zeven dagen per week kunt u genieten 
van heerlijke zomerse salades, à la carte menukaart de proeverij, of kom met uw kinderen, die van een heerlijk kinder-
keuzemenu kunnen genieten. 

restaurant de leygraaf zorgt van ontbijt, lunch, brunch tot aan het diner dat u niets te kort komt. 
De winnaar van de Wk puzzel kan zich verheugen op 

een 3-GAnGen VeRRASSInGSMenU 
voor twee personen, exclusief drankjes, inclusief de 
service en gastvrijheid van het sfeervolle restaurant 

ga eens kijken naar alle mogelijkheden op 
www.leygraaf.nl of reserveer gewoon omdat u het kan: 
Meerstraat 45a - 5473 VX Heeswijk - Tel: 0413 - 29 30 16

allround horecabedrijf ‘De leygraaf’ ligt in het natuurrijke Heeswijk-Dinther. De veelzijdige gastvrijheid laat zich ook 

Prijs

HUP BeRnHeZe!

11. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘marcador’ in het Nederlands? (1e letter).11. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘marcador’ in het Nederlands? (1e letter).11. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘marcador’ in het Nederlands? (1e letter).11. Portugees is de moedertaal van Brazilië, wat betekent ‘marcador’ in het Nederlands? (1e letter).

2

PrijsPrijsPrijs
3

8 7 10 11 4 5
9

6

1

Winnaar BBQpakket 
van HB Foods 
(WK puzzel van week 25 )

Antwoord was 
Breedtepass

Uit alle winnaars hebben we 
onderstaande naam geloot.

Henk Coolen 
uit Vorstenbosch
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WIn: Een volledig verzorgde barbecue voor 

10 personen! 
aangeboden door DeMooiBernhezekrant en BBQenzo.nl 

Wk Voetbal
Zondag 29 juni: WK voetbal achtste fi nale 
Nederland-Mexico!  Een wedstrijd die bij veel 
mensen al in de agenda zal staan! Met deze 
wedstrijd gaat Nederland verder in de spannen-
de strijd om de wereldtitel. De straten kleuren 
oranje en het Oranjegevoel leeft, aangewakkerd 
door de eerste legendarische wedstrijd tegen 
Spanje, die gewonnen werd met 1-5. Iedereen 
hoopt natuurlijk dat Nederland wint. Maar.... 
ook jij kan winnen!

DeMooiBernhezekrant Wk-actie!
Win een volledig verzorgde barbecue voor 10 
personen, aangeboden door BBQenzo.nl! Hoe? 

Door je gaafste, gekste, mooiste WK-foto op te 
sturen! Niet één foto is te gek. Denk bijvoor-
beeld aan een versierde straat, een uitgedoste 
outfi t of een bijzondere foto, gemaakt bij het 
kijken van Nederland tijdens het WK Voetbal. 

Hoe kun je meedoen?
De actie loopt, zolang Nederland deelneemt aan 
het WK. Vliegt het Nederlands team eruit? Dan 
wordt de winnende foto bekendgemaakt. Deze 
geluksvogel wint een barbecue voor 10 perso-
nen van BBQenzo.nl. 
Stuur je foto van minimaal 300 DPI of 1 
MB op naar info@demooibernhezekrant.nl 
of geef hem af op kantoor: Laar 28 in Nistelrode.

FOTOWEDSTRIJD

WIn:WIn: Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor  Een volledig verzorgde barbecue voor 

FOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJDFOTOWEDSTRIJD
Scoren met Oranje! 

FEESTJE?
www.partysetje.nl

In deze ORANJE tijd, is het leuk om 
extra promotie te maken. 
Mario XL gebruikt daarvoor de

EASY DOT 
VERWIJDERBARE STICKER
* Makkelijk aan te brengen
* Verwijderen zonder lijmresten na te laten
* Materiaal in glans, mat en transparant
* Plakt op de meeste ondergronden zoals 

metaal, hout, steen en glas

€ 24,- per m2

Een wereld van geluk

BERNHEZE - als je een bonequinha op je hart 
draagt, geeft het gezondheid. Met een bonequin-
ha in je portemonnee, geef je minder geld uit. in 
de auto biedt het bescherming. En…… heb je een 
bonequinha in je broekzak, dan ontvang je veel 
passie. 

Nilza Bezerra maakt al bijna haar hele leven ge-
lukspoppetjes. Ze woont in de binnenlanden van 
Pernambuco, in Gravatá. Ze heeft geen opleiding 
gehad, maar ontdekte haar talent voor naaien. 

Ze maakte een bonequinha da sorte (gelukspoppe-
tje) en begon die aan vriendinnen te verkopen. Ze 

verkocht er twintig per maand, maar dat was niet 
genoeg om rond te komen.
In 2001 kwam Barbosa Fair Trade in contact met 
Nilza en ze ontving haar eerste grote order van 
3.000 gelukspoppetjes. Nilza was natuurlijk erg 
enthousiast over deze mogelijkheid. Nu - ruim 10 
jaar later - is het succes van Nilza’s gelukspoppe-
tjes enorm. Op dit moment werken er 67 vrouwen 
voor haar. Elke maand worden er meer dan 12.000 
gelukspoppetjes gemaakt. 

Barbosa Fair Trade is er erg trots op hoe Nilza de 
kans heeft gezien om niet alleen haar levensom-
standigheden te verbeteren, maar ook die van de 
andere vrouwen uit Gravatá. De gelukspoppetjes 
zijn er in verschillende varianten: mannetjes, zwan-
gere vrouwtjes, voetballertjes en bruidsparen. 
De gelukspoppetjes brengen veel geluk aan de 
producenten maar ook aan de consumenten in 
Nederland. Gelukspoppetjes zijn te koop in de We-
reldwinkel. Loop eens binnen in de Wereldwinkel 
en maak kennis met de bonequinha van Nilza. 

Weet jij in welk land 
Nilza Bezerra woont?

Mail het juiste antwoord voor 1 juli naar 
info@demooibernhezekrant.nl en maak 

kans op een van de 3

Fair Trade voetballen 
beschikbaar gesteld door 

de Wereldwinkels in Bernheze
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G-teams HVCH zoekt spelers

BERNHEZE – De g-teams van de Hee-
sche voetbalclub HVCH zijn op zoek 
naar nieuwe spelers. 

G-voetbal is bedoeld voor mensen 
met een beperking, waardoor zij niet 
in staat zijn om deel te nemen aan 
de reguliere competitie. HVCH legt 
de nadruk op de kwaliteiten van de 
individuele spelers. Bij HVCH zijn er 
twee G-teams. Een junioren- en een 
seniorenteam. Er wordt de mogelijk-
heid geboden om vrijblijvend drie keer 
mee te komen trainen. Voor meer 
informatie/aanmelden: Daisy van 
Sleeuwen (coördinator G-voetbal), 
06-48350070 of daisyvansleeuwen@
hotmail.com. Zie ook www.hvch.nl 
voor meer informatieover het G-team.

G-team  Foto’s: Marcel van der Steen

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Het HDl-
jeu de boules toernooi in Hees-
wijk-Dinther werd zondag 22 juni 
onder prachtige weersomstandig-
heden gespeeld. 

Op het terrein van het Sint-Wille-
brordusgilde in Heeswijk speelden 
zestien teams in vier poules ieder 
zes wedstrijden. Er werd sportief 
gespeeld en de sfeer onderling was 
voortreffelijk.
De finale was spannend, de man-
nen uit Dinther (De Mennekes) - 
Jan van Eerd, Ad van Zutphen en 

Wil van Oorschot - haalden in het 
begin flink uit met een voorsprong 
van 11 tegen 1 tegen het team 
van ‘De Butsers’ van Ad Brekel-
mans, Johan Brekelmans en Toon 
van de Boom. Deze wisten terug 
te vechten tot een eindstand van 
13 tegen 10. Ze gaven alles, maar 
De Mennekes zetten een tandje bij 
en wisten de overwinning binnen 
te halen.

Als derde eindige het team ‘De 
Drie Jees’ van Hans van Daal, Mari 
van de Velde en Jo van Boxtel.

De Mennekes 
winnen HDL-jeu de boulestoernooi

jeu de boules

De Mennekes met hun beker

Tim Govers  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Ruud Schobbers HVCH

Toetje is het lekkerst voor Tim Govers

Het voetbalseizoen zit er op, maar 
niet voor Tim Govers. In febru-
ari won Tim de Klasbak-stemron-
de voor de rechtsbackpositie. De 
lezers van het Brabants Dagblad 
gaven hem de meeste stemmen. 
Naast Tim zijn er een dikke tiental 
andere amateurvoetballers uitge-
kozen, die samen op vrijdag 4 juli 
op het sportpark van LONGA in 
Tilburg tegen Willem II spelen. 

“Ik was natuurlijk wel blij dat ik 
gewonnen had”, vertelt Tim. “Wil-
lem II is een eredivisieclub. Leuk 
om een keer tegen die ploeg te 
spelen.” Willem II is niet de eerste 
profclub waartegen Tim speelt. In 
mei 2007 speelde hij - ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan 
van HVCH - al tegen PSV. “PSV 
won toen met 2-3. Het was aan 
het einde van het seizoen en de 

spelers deden het rustig aan. Ook 
Cocu speelde niet voluit, maar je 
zag wel dat hij toen zwaar de beste 
speler was.” Tegen Willem II kan 
Tim meer strijd verwachten, om-
dat Willem II op 4 juli al begonnen 
is met de voorbereiding. “Spelers 
van Willem II zullen zich willen be-

wijzen. Als ik dan heel realistisch 
ben, dan denk ik dat we met een 
nulletje of vijf gaan verliezen”, 
zegt Tim met een glimlach. 

Het voetbalseizoen is al een tijdje 
afgelopen en voetballen heeft Tim 
sindsdien niet meer gedaan. “Ik ga 
een aantal keer hardlopen om toch 
wat fit te blijven. Ik ga gewoon ge-

nieten van de wedstrijd tegen Wil-
lem II. Mezelf in de kijker spelen 
doe ik niet. Ik blijf lekker bij HVCH. 
Het is een ontzettend gezellige 
club en het eerste is een vrienden-
team. 
Ik zou eerder bij HVCH lager gaan 
voetballen dan dat ik naar een an-

dere club zou gaan” Afgelopen 
seizoen beleefde HVCH volgens 
Govers een redelijk goed seizoen, 
maar het kan nog beter. 

“Ik zou het geweldig vinden om 
in de toekomst met HVCH in de 
hoofdklasse te voetballen. Twee 
jaar geleden waren we heel dicht-
bij.”

‘leuk om een keer tegen Willem ii te spelen’

HEESCH – Voetballer Tim Govers (24) van HVCH is een echte eerste klasse voetballer, maar 
speelde al eens tegen PSV. Begin juli wacht een volgende speciale ontmoeting. Met het klas-
bakteam van het Brabants Dagblad treft de verdediger dan eredivisionist Willem II.

Rondje Bernheze

Bernheze sportief
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‘Individu staat bij ons altijd voorop’

Roelof Schoolderman mag dan 
nieuw in Heesch zijn, in de fit-
nesswereld is hij dat allerminst. “Ik 
ben al 25 jaar werkzaam als Per-
sonal Trainer, naast andere werk-
zaamheden. In al die jaren heb ik 
intensief met veel mensen één op 
één getraind, tot zes jaar geleden 

de mogelijkheid zich voordeed om 
onze droom te verwezenlijken; 
toen zijn we Cidjero gestart in Oss. 
Maar omdat het contract van het 
pand afliep moesten we op zoek 
naar een ander pand. We heb-
ben hier een nieuwe uitdaging ge-
vonden en gelijk een nieuwe start 

gemaakt met een nieuwe naam.” 
Roelof Schoolderman heeft dui-
delijke ideeën over fitness. “Bij 
sporten is het allerbelangrijkste dat 
mensen gemotiveerd blijven. En ie-
dereen moet zich hier thuis voelen: 
vrouwen, mannen en kinderen. Ik 
ben blij dat een aantal leden met 

ons mee verhuisd is. Bij ons staat 
het individu altijd voorop, iedere 
sporter heeft de mogelijkheid om 
zijn of haar doelstelling aan te ge-
ven en vervolgens kijken wij of het 
haalbaar is. Aan ons ook de taak 
om hem te blijven motiveren zodat 
hij het volhoudt. Het doel is im-
mers om fitter en vitaler te worden 
en te blijven.” Cil: “Maar sporten 
moet ook gezellig zijn en blijven, 
we hebben muziek in het fitness-
gedeelte, daarnaast komt er in de 
toekomst een cinema corner met 
een groot beeldscherm waar we 

mooie films af kunnen spelen. Wij 
willen dat mensen makkelijk con-
tact kunnen leggen met andere 
sporters. Sporten is toch ook een 
sociaal gebeuren.”

kravMaga
Het fitnesscentrum is ruim van op-
zet, de toestellen staan verdeeld 
over de ruimte groepsgewijs opge-
steld. Verder is er een loungeroom 
en bar. Op de verdieping is op dit 
moment een zaal voor de groeps-
lessen. In de toekomst komen er 
twee zalen. 

Eén van de trainingen die gegeven 
worden is KravMaga. KravMaga, 
afkomstig uit Israël, is een zeer ef-
ficiënte training voor zelfverdedi-
ging en weerbaarheid en geschikt 

voor een brede doelgroep. Roelof: 
“Zeker in deze tijd waarin veel kin-
deren worden gepest of zonder 
reden aangevallen worden. Wij 

hebben een speciale training voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar.” In de 
toekomst wordt het aanbod nog 
uitgebreid. Daarnaast geeft Roe-
lof sporters voedingsadviezen. Be-
langstellenden zijn welkom om een 
kijkje te komen nemen. 

Het fitnesscentrum is gevestigd 
aan de Graafsebaan 48 in Heesch, 
meer info viawww.b4bgym.nl. 

HEESCH - De toestellen stonden er al enige tijd, maar nu alle vergunningen rond zijn is Fitnesscentrum Built 
4 Beauty gym 2.0 officieel geopend in het voormalige pand van keukenoord in Heesch. “Een toplocatie. 
Hier kunnen wij een fitnesscentrum neerzetten zoals wij denken dat een fitnesscentrum hoort te zijn”, aldus 
eigenaren roelof en Cil Schoolderman.

‘het is ook onze taak sporters te 
blijven motiveren’

Persoonlijke aandacht Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Vanaf 1 juli start Van Buel Sports in Heesch! (voormalig budoschool Tanoshii)

*Tuimeljudo (vanaf 3 jaar)
*Judo
*Jiu-Jitsu

FITNESS -  BUDOLESSEN  -          PERSONAL TRAINING -  GROEPSLESSEN  

TEL.0412-633332    WWW.VANBUELSPORTS.NL‘LINDERSHOF’   -  MOZARTLAAN 96  -  0412-633332  -  INFO@VANBUELSPORTS.NL

1 GRATIS PROEFLES NAAR KEUZE!
Knip deze bon uit en kom vrijblijvend een les volgen

EN LIKE ONS OP FACEBOOK!

Check onze website: www.vanbuelsports.nl voor het actuele lesaanbod

Loonbedrijf Verstegen op de Wijststraat 
in Heesch maakte een mooie WK groet
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www.mooihdl.nl

BIJ JOZeTTe VD HeLM

Vriendinnen-
team kijkt terug op geslaagd 
familietoernooi MHC Heesch

HEESCH – Het Team Vriendin-
nen van Casteren deed zondag 
22 juni mee aan het familie-hoc-
keytoernooi van hockeyclub MHC 
Heesch. 

Zij doen verslag: ‘Wij deden mee 
als vriendinnengroep. Toen we het 
clubhuis binnenkwamen stonden 
er verschillende soorten heerlijke 
taartjes van sponsor De Bakkers 
Lamers. Daarna begonnen de wed-
strijdjes, de 15 teams (158 deelne-
mers) werden ingedeeld in 3 ver-
schillende poules: gezinnen, jeugd 
en jong volwassen. We speelden 

wedstrijdjes van 20 minuten. Na-
dat je een wedstrijd had gespeeld 
kon je je vermaken op het knots-
hockeyveld of in de boksring.

Na twee wedstrijden was het 
lunchtijd. Er stond in het clubhuis 
een lekkere lunch klaar. Daarna 

werden er weer wat wedstrijdjes 
gespeeld. Nadat alle wedstrijdjes 
waren gespeeld, werden alle pun-
ten opgeteld en kreeg je te horen 
of je in de finale zat, of mee mocht 
spelen voor de troostprijs. Je moest 
dan vanaf de middellijn in het doel 
proberen te spelen (goal pushen), 
kinderen t/m 11 jaar mochten van-
af de 23 meterlijn. 
Lukte dit? Dan kreeg je een punt, 
wie de meeste punten scoorden bij 
de 10 pogingen, won en kreeg een 
lekker taartje. Mmmmmm. Fami-
lie van Leeuwen was de gelukkige 
winnaar van de dag en Team Loo-

nen (gezin) kreeg de troostprijs.
Daarna konden we lekker gaan 
eten van de BBQ, dat hadden we 
wel verdiend. Langzamerhand 
ging iedereen naar huis en was 
de zéééér geslaagde dag met heel 
mooi weer ten einde!’

hockey

De inschrijvingen verliepen soepel 
en vooral mensen die vantevoren 
via internet ingeschreven hadden 
konden snel op pad. De eerste 
wandelaars vertrokken om 5.00 
uur en om 17.00 uur was iedereen 
weer terug bij de finish. 

Alle pauzepunten hebben onder-
weg voor een goede verzorging 
van de wandelaars gezorgd.

Het weer was natuurlijk super en 
de wandelaars waren erg enthou-
siast over de mooie routes door 
Bernheze. Zelfs inwoners van de 
gemeente zelf waren verrast over 
de mooie plekjes waar we liepen 
en die ze zelf nog niet eens ken-
den! 
De sfeer was over het geheel erg 
goed, maar vooral zondagmiddag 
was de binnenkomst over onze 

eigen Via Gladiola mét gladiolen 
en muzikale ontvangst van GaZ-

Zerop! én heerlijke aardbeien van 
Verkuijlen heel erg leuk. 
Kijk voor foto’s van het Rondje 
Bernheze op de website van 
www.mooihdl.nl of op onze face-
bookpagina. 

De organisatie kan tevreden terug-
kijken op een mooi evenement! 

Succesvol Rondje Bernheze 2014
BERNHEZE - Het is dit jaar een erg succesvol rondje Bernheze geweest. 
Deze 10e editie verliep zeer soepel. Verdeeld over twee dagen hebben 
er bijna 1000 wandelaars meegelopen. Een mooi aantal. 

wandelen

Health Center Nistelrode
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

DE ZOMER KOMT ER AAN
DUS DOE ER WAT AAN

Met 36 teams samengesteld uit 
acht families werd het een gezel-
lig samenzijn, waarbij het spelple-
zier het vaak won van de strijd om 
de punten. Om 10.30 uur heette 
voorzitter Jos Bongers iedereen 
van harte welkom en kon vervol-
gens gestart worden met de eerste 
van de vier door ieder team te spe-
len wedstrijden. Tussen 12.30 uur 
en 13.30 uur was er een pauze, 
waarin niet alleen de inwendige 
mens versterkt kon worden, maar 
waarin ook de verkoop van de lo-
ten plaatsvond.

Om 13.30 uur startte de derde 
ronde en zo rond 15.30 zat ook de 
vierde ronde erop. Daarna konden 
de laatste uitslagen verwerkt wor-
den en de eindstanden worden op-
gemaakt, opgemaakt voor de prijs-

uitreiking. De familie Raaijmakers 
- deelnemer met drie teams – met 
9 uit 12 gewonnen wedstrijden 
(met een gemiddelde van 6) werd 
de uiteindelijke winnaar en mocht 
de grote wisselbokaal in ontvangst 
nemen.

De volledige uitslag is als volgt:
1. Familie Raaijmakers
 (gem. 6,00)
2. Familie v.d. Elsen
 (gem 5,33)
3. Familie van Oosten
 (gem. 4,50)
4. Familie Bevers 
 (gem. 4,40)
5. Familie Pittens   

(gem. 3,50)
6. Familie v.d. Meijde
 (gem. 3,50)
7. Familie Cuijpers
 (gem. 3,25)
8. Familie Vogels  

(gem. 3,20)

Meer foto’s op 
www.mooinisseroi.nl.

Geslaagd jeu de boules familietoernooi
Familie Raaijmakers wint zevende editie toernooi

NISTELRODE - Voor het zevende jaar op rij organiseerde jeu de boulesclub Die lé uit Nistelrode op zondag 
22 juni voor de leden én hun families het familietoernooi. 

jeu de boules
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Ja, u krijgt 
altijd een 
aantrekkelijke
spaarrente

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Groeirentetot 3,60%*
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Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!
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‘non-bobo voorzitter’ Antoine van Oort neemt afscheid 

In een grijs-wit shirt met daarop 
een foto van de scheidend voor-
zitter, speelde zijn eigen Heren A 

team tegen het allereerste Heren 1 
dat de club rijk was. Het was niet 
moeilijk om die heren weer een 

keer op de Heesche mat te krijgen.
Het werd een sportieve match en 
voor velen een reünie. 
Tien minuten voor het einde van 
de wedstrijd werd Antoine ‘met 
rood’ van het veld gezet. Verbaasd, 

hij was zich van geen kwaad be-
wust, drong het tot hem door. Op 
de achtergrond hoorde hij de mu-
ziekskes al klinken van zijn Blue 
Band. Zij speelden hem naar zijn 
andere hobby toe. Zijn sousafoon 

werd hem omgehangen en hij 
kon de laatste 10 minuten van de 
wedstrijd muzikaal begeleiden. De 
wedstrijd eindigde in 1-2 voor ‘oud 
Heren 1’.

Non-bobo
Rode loper, champagne en een lo-
vende toespraak van zijn jarenlan-
ge bestuursmaatje Hans Tiemessen 
werden het begin van een gezel-
lige en lange avond. Hij schetste 
Antoine als een non-bobo voorzit-
ter. “Antoine is iemand die overal 
op afstapt, overal een mogelijkheid 
in ziet en het liefst voor zo weinig 
mogelijk kosten iets neerzet”. 

Tot slot bedankte Antoine alle 
mensen die zich dit jaar weer inge-
zet hebben voor de club. “Ik ben 
niet uit beeld. Er is hier nog genoeg 
te doen. Ik hoop werkelijk dat jul-
lie de nieuwe voorzitter evenveel 
vertrouwen geven als ik heb mo-
gen ervaren”, aldus de scheidend 
voorzitter. 
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering op 7 juli zal de scheidend 
voorzitter de hamer overdragen 
aan Ton Visser.

Meer foto’s op 
www.mooiheesch.nl.

hockey

Afscheid Antoine van Oort MHCH  Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - in een aangepast shirt werd de laatste wedstrijd van antoine 
van Oort als voorzitter van de Heesche hockeyclub gespeeld.

Zesde plaats 
op nk voor Inge exters
Attentie hoofdjury gooit roet in het eten

ROTTERDAM / NISTELRODE- Tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen trampolinespringen in 
ahoy rotterdam wisselden te-
vredenheid en teleurstelling voor 
gympoint Nistelrode elkaar af.

Wat de trainer en juryleden tijdens 
de plaatsingswedstrijden niet was 
opgevallen, werd door een attent 
hoofdjurylid tijdens het NK wel op-
gemerkt. 

Het synchroon-duo Rosalie Damen 
en Floor van der Wielen sprong 
niet de juiste verplichte oefening. 
Daarmee was op voorhand een 
plaats in de finale verkeken. 

In de categorie E-Jeugd gemengd 
moest Rosalie Damen het indivi-
dueel opnemen tegen een sterk 
deelnemersveld. Met 22.300 
voor haar verplichte oefening en 
23.400 voor haar keuze oefening 
werd Rosalie uiteindelijk tiende en 
kwam ruim een punt tekort voor 
een finaleplaats. 

In de D-jeugd I meisjes heeft Cait-
lyn Jacobs het voor de wedstrijd 
nog wel even geprobeerd. Echter, 
een hamstringblessure die ze een 
dag van tevoren had opgelopen, 
speelde haar dusdanig parten dat 
deelnemen geen optie was.

Inge Exters plaatste zich als zesde 
voor de finale. Hierin beginnen 
de beste acht trampolinespring-
sters opnieuw bij 0 en maken dan 
onderling uit wie zich Nederlands 
Kampioen mag noemen. Met 
24.700 (0.900 hoger dan haar eer-
ste keuze oefening) werd Inge uit-
eindelijk zesde.

geslaagd
De meiden van Gympoint Nistelro-
de kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd seizoen, met als hoog-
tepunt vier NK-tickets voor Ahoy 
Rotterdam. 
“Evenals vorig jaar hebben we 
ook nu weer geleerd. We moe-
ten steeds meer op kleine details 
gaan letten als we aansluiting wil-
len hebben met podiumplaatsen”, 
aldus coach Pieter ten Wolde die 
met gemengde gevoelens terug-
kijkt op dit NK.

trampoline

• Manegelessen
• Pony / Paard leasen

• Privélessen
• Pensionstalling
• Kinderfeestjes
• Bakverhuur

• Oefenspringen

Wilt u meer informatie:
06-10509094 - 06-13041651

info@stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode

www.stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje

Inge Exters

Floor van der Wielen en Rosalie 
Damen

NISTELRODE – aankomende vrij-
dag beginnen de jaarlijkse club-
kampioenschappen van de senio-
ren bij TC Telro. 

Dit jaar worden de kampioen-
schappen in 10 dagen gespeeld, 
van vrijdag 27 juni t/m zondag 6 
juli, de dag van de finale. Er wordt 
gespeeld in de onderdelen dames 
en heren enkel en mix.
Een greep uit de activiteiten tij-
dens de clubkampioenschappen bij 
TC Telro: Dinsdag 1 juli: een ten-

nisracket bespan-actie met mede-
werking van van Tilburg Mode & 
Sport.
Donderdag 3 juli: bierpullen/feest-
avond met loterij en een leuke prijs.

Naast het tennis is gezelligheid 
verzekerd.

TC Telro
clubkampioenschappen

tennis

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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
26 JUNI

Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing bij Heemkundekring 
‘de Wojstap’
Locatie: Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther

27 JUNI

Vrouwen Ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 18

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Guzman: Een dunne 
dekmantel
Locatie: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Nationale nachtvlindernacht 
2014
Locatie: Ussenstraat 99 Oss
Pagina 18

Start Clubkampioenschap-
pen TC Telro
Locatie: Nistelrode 
Pagina 31

Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

28 JUNI

SamenLoop voor Hoop

Roefeldag
Locatie: Nistelrode en 
Vorstenbosch

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk Dinther

Uitvoering Streetdance
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf
Heeswijk-Dinther

29 JUNI

SamenLoop voor Hoop

WK wedstrijd 
Nederland-Mexico

Belgisch Bierfestival
Locatie: De Leygraaf 
Heeswijk-Dinther

Musical De Trein
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 19

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk-Dinther

Actiedag voor Zambia
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther 

30 JUNI

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

1 JULI

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

2 JULI

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Ronja de roversdochter
Locatie: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Dokter op Dinsdag 
(woensdag) allergie kinderen
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 Heesch

Informatiebijeenkomst 
thuiswonende cliënten 
Laverhof
Locatie: Aula van Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther 

3 JULI

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch 

4 JULI

Bobz gala voor groep 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Zomerdagen Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

5 JULI

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk -Dinther

6 JULI

Open Jeu de boulestoernooi 
Die Lé 2014
Locatie: De Gildenhof Nistelrode

Expositie Keramiek 7.2
Locatie: Koffiestraat 23 
Heeswijk-Dinther

Tenderfeet Street 
pleintjesbasketbaltoernooi
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert APM Bigband
Locatie: Parochietuin
Loosbroek

Openingsconcert Harmonie 
Sint Servaes
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Finaledag Clubkampioen-
schappen TC Telro
Locatie: Nistelrode 
Pagina 31

7 JULI

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

8 JULI

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Zomeravondconcert
Locatie: Mr. Loeffenplein 
Vorstenbosch 

9 JULI

Ronja de roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

10 JULI

Film: Nieuwe Helden
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

11 JULI

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

12 JULI

Ronja de roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Start jeugdclubkampioen-
schap TC Telro
Locatie: Nistelrode 

13 JULI

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

14 JULI

Bridgeclub De Klotbeek: 
Vrij bridgen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch

Film: Mandela Long Walk 
To Freedom
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

15 JULI 

VV vereniging Vogelvreugd: 
Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

16 JULI 

Ronja de roversdochter
Locatie: De  Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
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Start cursus 
Metamorfosemassage
Locatie: De Palmen 5 Nistelrode

17 JULI 

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

18 JULI 

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther


