
  

Een verrassing voor een 90-jarige
Mevrouw Van Bakel in Portugal

twee jaar geleden was mevrouw 
Van Bakel al in Portugal. Het in-
wijdingsfeest van het vakantiehuis 
van zoon Harry kon niet gevierd 
worden zonder haar. Het was een 
fantastische tijd met haar kinderen 
in Portugal. De bergen, het uitzicht 
vanuit het huis in Moncarapacho, 
de muziek en het samenzijn met 
haar 9 kinderen en haar dierbare 
zus Siena waren prachtig. Zo leuk, 

dat ze nu wel weer zou willen gaan.

De reis
Op 7 juni vertrok mevrouw Van 
Bakel naar Portugal, dankzij de 
ticket die ze van de kinderen kreeg 
en het zakgeld dat de kleinkinderen 
voor haar 90e verjaardag hadden 
aangeboden. Het vliegen vond ze 
wel weer heel spannend, maar met 
de kinderen erbij, moest dat goed-

komen. De koffer stond ruim van 
tevoren al klaar, met luchtige kle-
ding en heel veel zin. Wat ze niet 
wist, was dat er in Moncarapacho 
een heel programma zou worden 
afgewerkt, van busreisjes met kin-
deren, tot aan de onthulling van de 
naam van het huis van zoon Harry. 
Alles was in Heesch door haar kin-
deren tot in de puntjes voorbereid, 
in het geheim. 

De onthulling
Op zondag 9 juni was het dan 
zover. Mevrouw Van Bakel werd 
verzocht de naam van het huis van 
Harry te onthullen. Van onder een 
mooi typisch Portugees doek op 
de muur naast de poort kwam de 
naam van het huis tevoorschijn. 
‘Quinta da Colina’, wat vrij ver-
taald betekent ‘Hof op de heuvel’ 
En dat is het. Een mooie locatie tus-
sen sinaasappelboomgaarden. De 
letters zijn ontworpen door doch-
ter Mieke Drijfhout van Hooff, ke-
ramiste in Nistelrode. 
“Ik heb de letters een beetje ruw 
en afstekend tegen de Portugese 
stenen vormgegeven”, zegt Mie-
ke terwijl ze haar glas Espumante 
(Portugese champagne) heft tij-
dens de onthulling “daarom zijn 
de letters in raku rood uitgevoerd. 
Een stooktechniek die mooi past bij 
de landelijke omgeving hier”. On-
dertussen is mevrouw Van Bakel 
weer terug in zorgcentrum Heel-
wijk en wordt ze nog eens verrast; 
nu door haar foto in DeMooiBern-
hezeKrant.
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CATWALK
betaalbare mode voor hem en haar

* HAKKEN ACTIE! 
Alle hakken n 7.50 (m.u.v. profielhakken)

* STOMERIJ ACTIE! 
20% korting op het gehele 

stomerij assortiment
* SLEUTEL ACTIE! 

elke 2e gelijke sleutel 
voor de helft van de prijs

20% KORTING 

OP DE GEHELE 

COLLECTIE!

Stationsplein 2c - Heesch
Deze actie’s zijn geldig van 19 juni t/m 22 juni 2013 Zie pagina 13

H
E

R
O

PE
N

IN
G

HEESCH – Ook al woont ze in Heelwijk, mevrouw Van Bakel is heel actief met gym, geheugentraining, koken en creatieve 
bijeenkomsten. Ze is net 90 jaar geworden en heeft 1 jaar geleden haar auto van de hand gedaan. Gelukkig zijn haar kin-
deren gek op haar en zorgen die nu voor vervoer. Ook naar Portugal!

Mevrouw van Bakel met rechts haar zus mevrouw Siena van Haren Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Groep 8a BS Mozaïek geniet van de ‘battle’ workshop!

In de stralende zon fietsten ze naar 
de Eijnderic in Heesch, waar kun-
stenaar Alex van der Heijden ze 
verwelkomde: “Jullie hebben zelf 
een paar ideeën aangeleverd en 
het lijkt mij leuk om te kiezen voor 
de vier elementen: water, aarde, 
lucht en vuur. Deze zijn ook te 
vinden op jullie schoolgebouw en 

daar kunnen jullie een kleurrijk ge-
heel van maken. Dat vind ik een 
mooi uitgangspunt, waar we echt 
wat mee kunnen!” 

Alex had alvast een schets voorbe-
reid en de materialen en gereed-
schappen klaar gezet, zodat de 
taken gemakkelijk verdeeld kon-

den worden. Ieder kind kreeg een 
eigen plankje van 10x10 cm en 
mocht dat gaan vullen met gebro-
ken tegeltjes in de kleuren van de 
elementen. 

Onderwijzer Gijs van Wanrooij ge-
noot van de bedrijvigheid: “Het 
was leuk om te zien dat ieder kind 
op z’n eigen manier aan de slag 
ging: ik zag ze met veel aandacht 
de tegeltjes tot kleine brokjes snij-
den. Vervolgens legden sommige 
kinderen de tegeltjes heel gestruc-

HEESWIJK-DINtHEr -  Groep 8a van basisschool ’t Mozaïek in Hees-
wijk-Dinther won dit jaar de Rabobank Battle met als prijs een work-
shop mozaïeken: heel toepasselijk!

tureerd en recht naast elkaar neer, 
terwijl andere kinderen voor een 
speelse indeling kozen. 
Bovendien vond er al gauw over-
leg plaats, toen de luchtballon van 
rian niet op één plankje bleek te 
passen. Ze zocht samenwerking 
met Mayke, waardoor mandje en 
luchtballon nu naadloos op elkaar 
aansluiten. 

toen iedereen klaar was, werden 
de plankjes gelegd in de houten 
schilderijlijst en zagen we het ge-
heel. Het resultaat mag er zijn: een 
prachtig mozaïek wat nog gevoegd 
gaat worden en dat we binnenkort 
op school gaan presenteren!”

tureerd en recht naast elkaar neer, 
terwijl andere kinderen voor een 
speelse indeling kozen. 
Bovendien vond er al gauw over-

Groep 8a met het resultaat

www.fietsplezierheesch.nl

 FIETSplezier
 ’t Dorp 108
 HEESCH  
   Tel. 0412 451523

SERVICE

SHOWROOM

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

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

Streekproducten

Je hebt een receptie, afscheid of een 
verjaardag en je wilt iemand eens echt 
verrassen met een leuke attentie, liefst
ook uit je eigen regio of streek. 
Dagelijks krijgen wij de vraag of we 
ook streekpakketjes kunnen maken 
voor een bijzondere gelegenheid.
Samen met de klant brainstormen 
we en vervolgens gaan we aan de 

slag met het samenstellen van een culinair, maar bovenal lekker 
‘Streek’ cadeaupakket met o.a. de Bernhezer honing en ons eigen 
3-Leliën biertje. De versgebakken noten mogen natuurlijk niet 
ontbreken en dan volgt nog de keuze uit de diverse kaassoorten 
die bij ons te verkrijgen zijn; gerelateerd aan het seizoen. In april 
lag de Koningsroem prominent te schitteren, in mei de heerlijke 
graskaas en in juni introduceren wij de olijvenkaas van Boer 
Spierings in onze winkels in Heesch en in Oss. 

Lokaal ondernemen 
en samenwerken 
met producenten 
uit de streek. Een 
mooi voorbeeld 
hiervan was ook 
de presentatie van 
een aantal regionale 
bedrijven uit Vinkel 
op donderdag 
6 juni, waarbij ook 
lokale ‘culinaire’ 
ondernemers te gast 

waren, die hun producten mochten presenteren aan de ruim 600 
bezoekers. De gastheren en gastvrouwen ontvingen als dank voor 
hun inzet en gastvrijheid ook een mooie attentie als en u mag 3x 
raden wat zij kregen overhandigd? 

Maar ook deze week zijn wij weer standby 
met passende cadeaus. Is uw zoon of dochter 
geslaagd? Wilt u vader of opa verrassen met 
Vaderdag komend weekend? Wij ontmoeten u 
graag in onze winkels in Oss en in Heesch om 
een mooi pakketje samen te stellen; voor elke 
gelegenheid.

Column
ton bens Advertorial

Opbrengst 
spaardoosje 
communicanten

NIStELrODE - Op 25 mei heb-
ben de communicanten tijdens de 
na-viering hun spaardoosjes inge-
leverd. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar Stichting Opkikker. Joep van 
Nuland en Sophie van Houting zijn 
ambassadeurs van deze stichting. 
De communicanten hebben ge-
weldig gespaard voor Stichting 
Opkikker, maar liefst € 143,18 kon 
worden overhandigdaan Joep en 
aan Wouter, de broer van Sophie, 
die namens Sophie aanwezig was. 
Hartstikke bedankt voor dit gewel-
dige bedrag!

HEESWIJK-DINtHEr - Op woens-
dag 19 juni presenteren de leer-
lingen van de Heeswijkse Bal-
letschool zich in een eigen 
werkvoorstelling in de Huif te Sint 
Michielsgestel. 

Hierbij kunnen zij eigengemaakte 
dansen laten zien waarbij ze vrij 
zijn in muziekkeuze en stijl.

De voorstelling wordt aangevuld 
met een aantal groepsdansen o.l.v. 
dansdocente Willeke van Slooten. 
Zo dansen er b.v. kokjes mee en is 
er een spokenbal te zien.
Aanvang is 14.30 uur in de Huif, 
Sint-Michielsgestel en de toegang 
is gratis. Voor meer informatie, 
ook over de lessen: van.oorschot@
ziggo.nl of 0413-291335.

Eigen werkvoorstelling 
Heeswijkse balletschool

De 28 kinderen, tussen de 7 en de 
14 jaar, lopen over van enthousias-
me en werken op dit moment, on-
der leiding van Mirjam van Geel-
kerken en Delian Corssmit, hard 
aan hun zomerconcert. Dankzij 
de muzikale inbreng van tommy 
van Delst brengen zij een gecom-
bineerd repertoire van populaire 
en musicalliedjes ten gehore op 
zondag 16 juni om 16.00 uur in 
gemeenschapshuis ‘de Stuik’, Vor-
stenbosch. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. Voor informatie 
en kaartjes: nistelnootjeszomer-
concert@gmail.com. Kaartjes kos-
ten € 3,- en dat is inclusief 1 con-
sumptie en zijn ook vanaf 15.30 
uur aan de zaal verkrijgbaar.

Kinderkoor de Nistelnoot-
jes geeft zomerconcert
NIStELrODE - Vorig jaar heeft het kinderkoor ‘de Nistelnootjes’ met 
veel succes de musical ‘Pinokkio’ op de planken gezet. Het koor, dat 
onderdeel is van de parochie Sint Lambertus uit Nistelrode, heeft toen 
laten zien dat ze niet alleen in de kerk goed voor de dag kunnen komen. 

3-GANGEN
Keuzemenu

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

www.ouderaadhuisheesch.nl 
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Aspergesoep

Thaise Kippensoep
Salade gerookte zalm

Ardennerham met Meloen

HOOFDGERECHT (keuze uit):
Zigeuner Biefstuk

Spare-ribs
Vispotje

 Vegaschotel du chef

 NAGERECHT (keuze uit):
Verrassings dessert

Koffie
 Thee

Alle voorgerechten worden geserveerd 
met vers afgebakken brood, 

kruidenboter en tapenade. Alle hoofdgerechten worden 
geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise. 
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HOOFDGERECHT

ALLE DAGEN 
GEOPEND 

Speciaal op 

maandag en dinsdag

3-gangen keuzemenu 

voor 

€ 15,00 P.P.

KERMIS
HEESCH
22 t/m 25 juni

reden voor de Wereldwinkel om 
de kruidenmolens en -mix eens on-
der de aandacht te brengen. toe-
voeging van het zeezout, peper of 
de kruidenmix geeft jouw, speciaal 
voor vader bereidde gerecht, nog 
eens een extra lekker smaakje. 
Deze maand koop je de kruiden-
molens ook nog extra voordeling. 
De Wereldwinkel in Heeswijk-Din-
ther heeft er de aanbieding van de 
maand van gemaakt! Zo betaal je 
in de maand juni geen € 3,49 maar 
slechts € 2,79 voor een molen zee-
zout mix groene kruiden.

Door het kopen van een product 
in de Wereldwinkel kun jij jouw 
vader verwennen en geef je daar-

naast een vader in de derde wereld 
de mogelijkheid om zijn kind naar 
school te sturen. De boeren zijn 
dan ook blij dat de Wereldwinkels 
ieder jaar opnieuw hun producten 
weer verkopen, dan weten ze dat 
hun kinderen volgend jaar weer 
naar school kunnen. 
Bernheze telt 3 Wereldwinkels. De 
vestigingen in Heesch, Nistelrode 
en Heeswijk-Dinther hebben alle-
maal molens met peper en zeezout 
in het assortiment. Iedere win-
kel heeft een eigen inkoopteam 
waardoor het assortiment en de 
aanbiedingen per winkel kan vari-
eren. Loop eens binnen in de We-
reldwinkel, de vrijwilligers helpen 
graag.

Smaakmakers voor vaderdag
BErNHEZE - Zondag 16 juni is het weer zover. De dag om vader lekker 
te verwennen en hem het speciale gevoel te geven hoeveel hij voor je 
betekent. Ze zeggen niet voor niets ‘de liefde van de man gaat door de 
maag’.
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SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

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

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

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

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

In een kleedkamer bij sporthal De Zaert, 
voorafgaand aan mijn wekelijkse uurtje 
zaalvoetballen, ontmoette ik afgelopen donderdag 
twee oud-leerlingen, Hans en Paul. Ze hadden 
verhitte hoofden, omdat ze net gebasketbald 
hadden, maar nog wel voldoende energie om 
mij te groeten en te complimenteren met mijn 
gedichten in deze krant. Ik vond het leuk om te 
merken dat zij kennelijk de moeite nemen om 

mijn sonnetten te lezen. 
Een dag later was ik op een feestje bij vrienden in de wijk. Daar was 
ook Jan, lid van de gemeenteraad van Bernheze. Ook hij begon over 
mijn gedichten en lachte er heel vriendelijk bij.
Hier in Dinther heb ik dus in ieder geval drie lezers. Ook vanuit 
Heeswijk heb ik al vaker wat reacties mogen ontvangen, waaruit viel af 
te leiden dat mijn bijdrage aan deze krant gelezen wordt.
Hoe dat in de andere kernen van Bernheze is, weet ik niet. Ik zal als 
gemeentedichter van Bernheze mijn best doen om, daar waar de 
inspiratie mij ideeën aanreikt, in deze rubriek ook nu en dan aandacht 
te besteden aan die andere kernen.
Laat ik beginnen met Vorstenbosch. Wat heb ik met dit dorp, vroeg 
ik mij een tijdje geleden af. Het antwoord was gauw gevonden. 
Vorstenbosch was jarenlang het dorp waar ik doorheen fietste, als ik 
vanaf Heeswijk-Dinther naar mijn geboortehuis in Uden fietste. 

FietSen door VorStenboSch
Ze moeten er nog zijn, de bandensporen
Van toen, gezeten op mijn stalen ros,
Ik door de straten reed van Vorstenbosch
Op weg naar Uden, waar ik ben geboren.

Dat tochtje kon mij altijd zeer bekoren
En weekte iets nostalgisch in mij los.
Ik reed flink door, met op mijn wang een blos,
De wind soms in de rug en soms van voren.

Nu echter is mijn moeder overleden
En voel ik het voorbijgaan van de tijd
Als ik door Vorstenbosch heen kom gereden.

Hoe vaak ik ook nog door dit dorpje rijd
Er is geen kans meer dat zij in het heden
Mij straks met thee en appeltaart verblijdt. 

Reacties? Stuur een mail naar hans.manders@tele2.nl

mooI VAn HAns MAnDeRsVRĲ WILLIGER van de maand

zie de actuele 
aanbiedingen op 
www.hbfoods.nl 

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

gespecialiseerd in bbq en satévlees 

Jos Sweep is nog altijd bevlogen. Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Na 34 jaar nog even bevlogen
Jos Sweep, vrijwilliger

Ans, de vrouw van Jos en vrijwillig-
ster bij rigom, nam Jos 34 jaar ge-
leden mee naar De Eijnderic (toen 
Creatief Heesch). Zij was gast-
vrouw en dacht dat daar voor Jos 
een taak lag. In de 20 jaar dat Jos 
daar 30 uur per week als bestuurs-
lid/penningmeester fungeerde 
maakte hij mee dat het aantal cur-
sisten groeide tot 2.500, Nistelrode 
en Heeswijk werden opgericht en 
de naam veranderde in De Eijnde-
ric. Daarnaast zette Jos zich, samen 
met anderen in om de Jongeren-
stichting (nu Checkpoint) een her-
start te geven, steunde mensen 
zonder werk in De Meetlat, nam 
deel aan de commissie sociale za-
ken binnen de gemeente en WMO 
adviesraad.

4 huizen in 1
Stilzitten staat niet in het woor-
denboek van de familie Sweep. 
Heel toepasselijk maakten de kin-
deren eens een sinterklaassurprise 
waarbij in 1 pand 4 huizen voor Jos 
zaten: de kerk, werk, De Eijnderic 

en thuis. Nog heeft Jos diverse 
‘huizen’. Ans vindt het prima, als 
hij zich maar goed voelt. En de 
vrijdagen zijn gereserveerd voor 
de kleinkinderen, die hij helemaal 
fantastisch vindt. 

Nog steeds actief
Jos werkt 1,5 dag bij de Kringloop 
Oss als controller en is betrokken 
bij de nieuwe vestiging in Heesch. 
Bij rigom knutselt Jos (armslag) 
met mensen, geeft administratie-
ve ondersteuning en doet bood-
schappen voor iemand.
In de kerk is hij 2x per week gast-
heer, zingt in het gregoriaans he-
renkoor en in het avondwake koor 
en neemt de noodtelefoon waar, 
bij afwezigheid van de Pastor. Ook 
zit hij in de WMO raad van kerken 
en is betrokken bij het ouderen-
pastoraat in zorgcentrum Heelwijk. 
Bij Pep (Petrus Emmaus Parochie), 
de stichting die projecten in roe-
menië ondersteunt. heeft hij 11 
jaar in het bestuur gezeten, doet 
nu nog de administratie, verricht 

hand- en spandiensten voor de 4 
jaarlijkse boekenmarkten en helpt 
bij het sponsordiner. 

De zondagmiddagclub voor ver-
standelijk gehandicapten is een 
feest. Elke 2 weken samen een 
middag knutselen, koken, bingo 
spelen of wandelen met de 25 le-
den. Ook de dinsdagavonden zijn 
bezet. Voor zijn grote vriend die 
eerst in Heesch woonde, maar 
ondertussen in Keldonk terecht is 
gekomen in het thomashuis. Daar 
knutselt Jos met hem en de 7 ove-
rige verstandelijk gehandicapte be-
woners.

Indringendste ervaring
Op verzoek van rIGOM heeft Jos 
met Ans eens 1 maand ‘vakantie’ 
gehouden in Zweden met een be-
jaard Indonesisch echtpaar van in 
de 90 dat verzorging nodig had. Zij 
was dementerend en het huis en 
tuin hadden ernstig achterstallig 
onderhoud. 

Een zware, maar heel bijzondere 
maand. Jos kan nu heerlijke rijst-
tafelgerechten op tafel toveren, 
maar doet dat alleen voor intimi.

HEESCH – De laatste baan van Jos, bij de IBN, vond hij de leukste. Men-
sen helpen die tegen bureaucratie en wettelijke maatregelen aanlopen 
geeft hem voldoening. Dat doet hij ook nu nog.

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

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige
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Een verrassing voor een 90-jarige

Mevrouw Van Bakel in Portugal

Twee jaar geleden was mevrouw 

Van Bakel al in Portugal. Het in-

wijdingsfeest van het vakantiehuis 

van zoon Harry kon niet gevierd 

worden zonder haar. Het was een 

fantastische tijd met haar kinderen 

in Portugal. De bergen, het uitzicht 

vanuit het huis in Moncarapacho, 

de muziek en het samenzijn met 

haar 9 kinderen en haar dierbare 

zus Siena waren prachtig. Zo leuk, 

dat ze nu wel weer zou willen 

gaan.

De reis

Op 7 juni vertrok mevrouw Van 

Bakel naar Portugal, dankzij de 

ticket die ze van de kinderen kreeg 

en het zakgeld dat de kleinkinderen 

voor haar 90e verjaardag hadden 

aangeboden. Het vliegen vond ze 

wel weer heel spannend, maar met 

de kinderen erbij, moest dat goed-

komen. De koffer stond ruim van 

tevoren al klaar, met luchtige kle-

ding en heel veel zin. Wat ze niet 

wist, was dat er in Moncarapacho 

een heel programma zou worden 

afgewerkt, van busreisjes met kin-

deren, tot aan de onthulling van de 

naam van het huis van zoon Harry. 

Alles was in Heesch door haar kin-

deren tot in de puntjes voorbereid, 

in het geheim. 

De onthulling

Op zondag 9 juni was het dan 

zover. Mevrouw Van Bakel werd 

verzocht de naam van het huis van 

Harry te onthullen. Van onder een 

mooi typisch Portugees doek op 

de muur naast de poort kwam de 

naam van het huis tevoorschijn.  

‘Quinta da Colina’, wat vrij vertaald 

betekent ‘Hof op de heuvel’ En dat 

is het. Een mooie locatie tussen si-

naasappelboomgaarden. De letters 

zijn ontworpen door  dochter Mie-

ke Drijfhout van Hooff, keramiste 

in Nistelrode. 

“Ik heb de letters een beetje ruw 

en afstekend tegen de Portugese 

stenen vormgegeven”, zegt Mie-

ke terwijl ze haar glas Espumante 

(Portugese champagne) heft  tij-

dens de onthulling “daarom zijn 

de letters in Raku rood uitgevoerd. 

Een stooktechniek die mooi past bij 

de landelijke omgeving hier”. 
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Tel. 0412-795170 of 06-22222955

CATWALK

betaalbare mode voor hem en haar* HAKKEN ACTIE! 

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

* STOMERIJ ACTIE! 

20% korting op het gehele 

stomerij assortiment

* SLEUTEL ACTIE! 

elke 2e gelijke sleutel 

voor de helft van de prijs

20% KORTING 

OP DE GEHELE 

COLLECTIE!

Stationsplein 2c - Heesch
Deze actie’s zijn geldig van 19 juni t/m 22 juni 2013

HEESCH – Ook al woont ze in Heelwijk, mevrouw Van Bakel is heel actief met gym, geheugentraining, koken en creatieve 

bijeenkomsten. Ze is net 90 jaar geworden en heeft 1 jaar geleden haar auto van de hand gedaan. Gelukkig zijn haar kin-

deren gek op haar en zorgen die nu voor vervoer. Ook naar Portugal!

Mevrouw van Bakel met rechts haar zus mevrouw Siena van Haren 
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Groep 8a BS Mozaïek geniet van de Battle workshop!

In de stralende zon fietsten ze 

naar de Eijnderic in Heesch, waar 

kunstenaar Alex van der Heijden 

ze verwelkomde: “Jullie hebben 

zelf een paar ideeën aangeleverd 

en het lijkt mij leuk om te kiezen 

voor de vier elementen: water, 

aarde, lucht en vuur. Deze zijn ook 

te vinden op jullie schoolgebouw 

en daar kunnen jullie een kleur-

rijk geheel van maken. Dat vind ik 

een mooi uitgangspunt, waar we 

echt wat mee kunnen!” Alex had 

alvast een schets voorbereid en 

de materialen en gereedschappen 

klaarstaan, zodat de taken gemak-

kelijk verdeeld konden worden. 

Ieder kind kreeg een eigen plankje 

van 10 x 10 cm en mocht dat gaan 

vullen met gebroken tegeltjes in de 

kleuren van de elementen. Onder-

wijzer Gijs van Wanrooij genoot 

van de bedrijvigheid: “Het was 

leuk om te zien dat ieder kind op 

z’n eigen manier aan de slag gaat: 

ik zag ze met veel aandacht de te-

geltjes tot kleine brokjes snijden. 

Vervolgens legden sommige kin-

deren de tegeltjes heel gestructu-

reerd en recht naast elkaar neer, 

terwijl andere kinderen voor een 

speelse indeling kozen. 

Bovendien vond er al gauw over-

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 7 juni 2013 – Groep 8a van basisschool 

’t Mozaïek in Heeswijk-Dinther won dit jaar de Rabobank Battle met als 

prijs een workshop mozaïeken: heel toepasselijk!

leg plaats, toen de luchtballon van 

Rian niet op één plankje bleek te 

passen. Ze zocht samenwerking 

met Mayke, waardoor mandje en 

luchtballon nu naadloos op elkaar 

aansluiten.Toen iedereen klaar 

was, zijn de plankjes gelegd in de 

houten schilderijlijst en zagen we 

het geheel. Het resultaat mag er 

zijn: een prachtig mozaïek wat nog 

gevoegd gaat worden en we bin-

nenkort op school gaan presente-

ren!”

Fotobijschrift

www.fietsplezierheesch.nl  

FIETSplezier

 

’t Dorp 108

 

HEESCH  

 
 

 
Tel. 0412 451523

SERVICE SHOWROOM
Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

REPARATIE
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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: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Health, Beauty, care

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

30 minuten nek / schoudermassage €15,-

Zorg en 
ondersteuning 
bij u thuis of 
bij ons thuis

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

Schijndel
Cliëntservicebureau 
maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur
telefoon 073 - 544 33 33
Zorg Thuis 
telefoon 073 - 544 32 64

Inloopspreekuur 
De Vink 
maandag 
van 13.00 tot 14.00 uur 
Natasja van Liempd
telefoon 06 - 82 05 95 17 
Het Gasthuis 
dinsdag 
van 13.00 tot 14.00 uur 
Nel Smienk 
telefoon 06 - 82 05 94 98

Heeswijk
Cliëntenservicebureau/
Zorg Thuis 
maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur 
telefoon 0413 - 29 81 13 
 
Inloopspreekuur
Vinkel 
De Groeiring
iedere 1e donderdag 
van de maand
van 14.30 tot 15.30 uur 
Annette Cuijpers
telefoon 06 - 51 60 07 12

U bent van harte welkom!

Advertorial

‘Zorg thuis’ met vertrouwde gezichten

Door een efficiënte routeplanning 
én de flexibele kleine teams kan 
Laverhof ‘Zorg thuis’ invullen met 
vertrouwde gezichten. Na indica-
tiestelling en het eerste gesprek is 
‘Zorg thuis’ altijd snel geregeld. 

twee vaste professionals werken 
samen per route waardoor conti-
nuïteit, kwaliteit én herkenbaar-
heid gewaarborgd zijn. Individu-
ele wensen, gewoonten en eigen 
afspraken staan altijd centraal en 

de (dagelijkse) zorg wordt hierop 
afgestemd.

De kracht van samen
teammanagers Margot Damen 
(Schijndel) en Yolanda Verstegen 
(Heeswijk): “We werken in wijk-
teams met zorgroutes, een apart 
weekeinde-/avonddienstteam en 
spreekuren in het Gasthuis en de 
Vink in Schijndel en in de verschil-
lende dorpskernen rondom Hees-
wijk. We hebben een cliëntservice-

bureau dat 5 dagen per week open 
is. Onze hele organisatie werkt 
met korte contactlijnen, zowel in-
tern als extern. Zo kunnen we ade-
quaat en vooral snel reageren op 
alle zorgvragen. Onze artsen en 
therapeuten, waaronder fysio- en 
ergotherapeuten kunnen u, indien 
nodig, thuis van dienst zijn. 

Laverhof is door de combinatie van 
professionele thuiszorgteams en 
het brede zorgaanbod in Schijndel 

en Heeswijk, een krachtige orga-
nisatie. Informatie over de bereik-
baarheid van Laverhof ‘Zorg thuis’ 
vindt u in onze advertentie in deze 
krant.” 

Luisterend oor
Contactverzorgenden Natasja van 
Liempd (Schijndel) en Erica Oli-
vier (Heeswijk): “Door intensieve 
gesprekken met cliënt, familie of 
mantelzorg, krijgen we een dui-
delijk beeld van de individuele si-
tuatie. Met elkaar zoeken we naar 
een passende manier van onder-

steuning thuis, waarbij altijd fami-
lie of mantelzorg betrokken blijft. 
Die betrokkenheid is, samen met 
wederzijds vertrouwen, essentieel 
om ‘Zorg thuis’ precies op maat 
aan te bieden. Naast onze thuis-
zorgtaak hebben we als verzorgen-
den ook de taak om te signaleren. 
Hoe voelt de cliënt zich? terwijl je 
je werk doet, bijvoorbeeld dou-
chen, aankleden, wondverzorging 
en medicatie toedienen, ook luiste-
ren! Eén zinnetje kan enorm veel-
zeggend zijn. 

Zo nodig, kun je dan mantelzor-
gers inschakelen of andere profes-
sionele zorg aanbieden. In al onze 
medewerkers klopt een warm 
zorghart, dat erop gericht is om 
mensen te begrijpen en te helpen, 
of ze nu in een locatie van Laver-
hof, of thuis wonen.” 

HEESWijK-DiNTHER – ‘Zorg Thuis’ van Laverhof is erop gericht mensen in hun eigen leefomgeving zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen en daar waar hulp, begeleiding, ondersteuning nodig is, zorg op maat 
thuis aan te bieden. Altijd met oog en respect voor individuele wensen, mogelijkheden en behoeften! Door 
intensieve samenwerking met huisartsen, ouderen- en vrijwilligersorganisaties en collega-instellingen biedt 
Laverhof met ‘Zorg Thuis’ een compleet en toegankelijk zorgaanbod. Zij doet dit ook met dezelfde missie 
vanuit haar locaties in Schijndel en Heeswijk.

‘een ZInnetJe 
KAn enoRM 
VEELZEGGEND ZĲ N’

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

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 
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Kantoorboekhandel Ceelen

25 jaar in Heesch!

Nog 1 week te gaan...

‘t Dorp 65 - 5384 MB Heesch

Ook oude bekenden bij the 
Night of the Music Nistelrode
René Habraken staat te springen om weer mee te mogen zingen met de fanfare

“Ik ben al ruim twintig jaar bezig 
met zingen. the Night of the Music 
zie ik als een uitdaging waar ik ook 
echt naar uit kijk. De vorige keer in 
Nistelrode heb ik als heel bijzonder 
ervaren. Ik heb in de regio al bij 
diverse promconcerten gezongen, 
maar iedere keer is het toch weer 
spannend of alle puzzelstukjes op 
het juiste moment in elkaar vallen”, 
aldus rené Habraken (45). rené is 
er, ondanks de dosis gezonde span-
ningen, toch volledig van overtuigd 
dat de fanfare er wederom in is ge-
slaagd om een divers programma 
samen te stellen, waarin iedereen 
goed tot zijn recht komt. “Ik heb 

de rest één keer horen zingen en ik 
verheug me nu al op de verdere re-
petitieperiode. Ook de samenwer-
king met de fanfare bevalt weer 
goed, het is echt een gezellige club 
mensen”, aldus rené. 
rené is begonnen met zingen op 
de 25-jarige bruiloft van zijn ou-
ders. Hij besloot de stoute schoe-
nen aan te trekken en stapte op 
troubadour Henk Habraken af die 
de feestmis verzorgde. “Ik kan wel 
wat liedjes zingen”, zei rené. En 
zo werd iedereen vervolgens ver-
rast door zijn zangkunsten. rené 
ging met Henk Brabantse avonden 
verzorgen en zingen bij het jonge-
ren kerkkoor in Dinther. rené: “Als 
ik eerlijk ben, ging ik vooral bij het 
koor omdat ik zingen leuk vond, 
natuurlijk geloof ik wel, maar dat 

was niet de reden om in het jonge-
ren kerkkoor te gaan.”
Inmiddels is hij alweer vijf jaar 
leadzanger van de Herrie-David-
sonband waarmee hij de rockhits 
uit de jaren ’60 en ’70 covert, en 
waarmee hij op veel verschillende 
festiviteiten te vinden is. Daar-
naast heeft hij in vele koren mee-
gezongen, hij heeft vele jaren op 
de pronkzitting opgetreden en 
doet hij ook nog regelmatig mee 
aan koorprojecten. rené: “Ik heb 
een hele brede muzieksmaak en 
in koorverband zingen is minstens 
zo leuk als solo. Het is een mooie 
samenwerking, net als nu bij the 
Night of the Music met de fanfare. 
Het komt helemaal goed, we gaan 
er een prachtshow van maken in 
oktober. Bernheze, tot dan!”

NIStELrODE - Terwijl de leden van fanfare Sint Lambertus Nistelrode druk in de weer zijn met de voorbe-
reidingen voor the Night of the Music (18 en 19 oktober in sporthal de Overbeek), blikken wij maandelijks 
vooruit met één van de betrokkenen om zo Bernheze alvast klaar te stomen voor dit spektakel. Vorige keer 
maakten we kennis met de jongste deelneemster Kyra Haerkens. Deze maand staan de schijnwerpers gericht 
op niemand minder dan René Habraken uit Heeswijk-Dinther.

Night of the Music 18/19 oktober, kaarten zijn al te 
bestellen op www.stlambertusnistelrode.nl

rENÉ: ‘Ik heb een hele brede muzieksmaak’

René Habraken Tekst: Nina Mulder

‘Night of the Music 2013, powered by Charity Cup Nistelrode’

Het concert werd om 15.00 uur 
geopend met een korte toespraak 
door voorzitter Lambert van der 
Ven, die jubilaris Harrie Smits toe-
sprak vanwege deze bijzondere 
mijlpaal. Harmonie Sint Servaes 
speelde een mini-concert, ofwel 
serenade, waarbij vier nummers 
werden gespeeld. De  familiele-
den en bewoners  die inmiddels 
aangeschoven waren, genoten 
van de muziek. Aan het einde van 
dit concert kwam mevrouw Hilde 
Belgraver, vertegenwoordiger van 
de Brabantse Muziekbond, om 
meneer Smits toe te spreken. Een 
oorkonde en een speciaal voor dit 
jubileum gemaakte medaille werd 
hem overhandigd. Deze speciale 
gelegenheid werd, met een infor-
meel samenzijn van de familie van 
Harrie Smits en de leden van har-
monie Sint Servaes, afgesloten.

Harrie Smits, 75 jaar lid van 
harmonie Sint Servaes
HEESWIJK-DINtHEr - Op zondag 9 juni werd er een concert gegeven 
door harmonie Sint Servaes, in de tuinzaal van verzorgingshuis Cunera/
de Bongerd in Heeswijk-Dinther, ter gelegenheid van het 75-jarig jubi-
leum van haar ere-lid Harrie Smits. 

Interesse in musiceren bij Aurora 
Con Brio of wilt u graag meer in-
formatie? U kunt hiervoor contact 
opnemen met onze secretaris me-
vrouw Lucie van Oort via telefoon 
0412 – 454 982 of e-mail secreta-
ris@fanfare-aurora.nl. 

U bent ook van harte welkom om 
eens te komen kijken en luisteren 
tijdens de repetitie op vrijdag-
avond van 19.00-20.30 uur in ons 
repetitielokaal aan ’t Dorp 138 in 
Heesch.

Nieuw orkest Fanfare Aurora

HEESCH – Fanfare Aurora heeft een nieuw orkest binnen haar gelede-
ren. Het huidige studieorkest van Aurora wordt omgevormd tot ‘Aurora 
Con Brio’. Naast de huidige functie van het studieorkest –het opleiden 
van jeugdig talent uit de eigen vereniging– wordt ruimte geboden aan 
de muzikant die tot nu toe niet de muzikale aansluiting bij het fanfare-
orkest kon vinden. De vereniging wil hiermee de toegankelijkheid voor 
muzikanten uit de Heesche dorpsgemeenschap vergroten.

Harrie Smits krijgt een oorkonde voor zijn 75-jarig lidmaatschap

Advertorial
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BernhezefamilieBerichten

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt 
deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. Het bericht blijft hier gedurende 
langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht 
voor u achter te laten op de site. 
Laat u eens informeren over de mogelijkheden. t. 0412 795170. 

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

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

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

KBO Bernheze
KbO vOrStENbOScH
Ook in de zomermaanden

KbO vorsten-
bosch ook in de 
zomer actief
VOrStENBOSCH - Ook in de zo-
mermaanden biedt de KBO in Vor-
stenbosch haar leden de mogelijk-
heid om deel te nemen aan tal van 
activiteiten.

Zo kan men elkaar wekelijks blijven 
ontmoeten tijdens de verenigings-
avonden op de dinsdag en donder-
dag. Op deze avonden kan men 
kaarten, biljarten en buurten.
Elke maandagmiddag is het dansen 
voor de ouderen. Een activiteit die 
ook voor niet-leden toegankelijk is.
Dinsdagochtend kunnen de dames 
en heren biljarten en op dinsdag-
middag kunnen de liefhebbers ook 
nog handwerken.
Op woensdagmiddag kunnen de 
leden (tot oktober) meefietsen 
met de ‘Vrolijke trappers’ voor een 
mooie tocht door de regio.

Biljarten kunt u ook op donder-
dagmiddag en vrijdagavond. Ver-
der is het elke 3e woensdag van 
de maand kienen. Iedere donder-
dagmiddag kunnen inwoners van 
Vorstenbosch, zelfs in de zomer, 
terecht tussen 16.00 en 16.30 uur 
voor het lenen van boeken in de 
KBO-ruimte.
De interne biljartkampioenschap-
pen, het kantklossen, wandelen en 
koersballen hebben een zomerstop 
en zullen in september en/of okto-
ber weer gestart worden.
In het najaar draait de KBO in Vor-
stenbosch de organisatieknop weer 
volledig open. Dan staan enkele 
grote evenementen gepland zoals, 

de themamiddag, modeshow en 
de 80-plussersmiddag. Het jaar zal, 
zoals altijd, worden afgesloten met 
de Sint Nicolaas- en Kerstviering.
Het KBO bestuur is ook nog bezig 
om een ‘Liederentafel’ te organi-
seren. Kortom voor de ouderen in 
Vorstenbosch zijn er ook in deze 
periode nog genoeg mogelijkhe-
den om elkaar te ontmoeten en 
mee te doen met de Vorstenbos-
sche samenleving.

KbO-Heesch
Excursiereis naar het
Schwarzwald

HEESCH - Op zondag 12 mei ver-
trokken leden van KBO-Heesch 
met een volle bus voor een excur-
siereis naar het Schwarzwald. 

Het laatste gedeelte van de eerste 
reisdag voerde door het Murgtal 
en daar konden de deelnemers al 
kennismaken met de schitterende 
natuur. De dagen daarna werden 

vanaf Hotel Krone in Baierbronn 
de toeristische hoogtepunten van 
het Schwarzwald bezocht. De rou-
tes erheen gingen steeds door de 
indrukwekkende natuur van dit 
gebied. 

Hoogtepunt was wel het eiland 
Mainau in de Bodensee. De bloe-
menzee van dit eiland was voor 
velen aanleiding driftig gebruik te 
maken van de fotocamera om de 
kleurenpracht vast te leggen. De 
reis werd begunstigd door goed 
weer, alleen tijdens het bezoek van 
donderdag aan het Kurort Baden-
Baden was het regenachtig. Op 
de thuisreis vrijdag werd nog even 
Pau’s Schinkenfabrik aangedaan, 
waar de meeste deelnemers nog 
originele Schwarzwalder Schinken 
voor thuis meenamen.

De reis was samengesteld door 
de Betuwe-Express uit Herveld, 
in nauw overleg met de commis-
sie Vakanties+reizen van KBO-
Heesch.

Bent u nieuwsgierig wat KBO-
Heesch nog meer voor u in petto 
heeft, informeer dan bij de com-
missieleden: Adri van Oss, rini 
Leemhuis of Jo Hanegraaf. Bent 
u nog geen lid van KBO-Heesch 
vraag dan bij Jo Hanegraaf, 0412-
451156, de nodige informatie.

voordelige 
rijbewijskeuring 
 
HEESCH - Wie een rijbewijskeu-
ring moet ondergaan kan op 17 
juni en 8 juli in Heesch terecht in 
De Pas, De Misse 4. 

Dit kan alleen door een afspraak te 
maken via het landelijk afspraken-
bureau van regelzorg: 088 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan 
via de website www.regelzorg.nl. 
tarief: € 35,- voor de seniorenkeu-
ring en € 52,50 voor chauffeurs 
jonger dan 70 jaar met grootrijbe-
wijs.

D.I.O neemt afscheid van 
Jan roefs

Jan heeft veel betekend voor de 
vereniging. Zo heeft hij bijna alle le-
den binnengehaald en is hij tevens 
voorzitter geweest van de Kring, 
waar hij inmiddels ook afscheid 
afscheid van genomen heeft. Ook 
zijn vrouw stond altijd klaar voor 
de bestuursvergaderingen die al-
tijd bij Jan thuis plaats vonden. 
Sjaan zorgde dan dat niemand iets 
tekort kwam. Jan is deze middag 
benoemd tot erelid van D.I.O met 
een mooi aandenken en natuurlijk 
was er voor zijn vrouw een bloe-
metje. Leden van vereniging D.I.O. 
kunnen 3x per week; op maandag, 
woensdag en vrijdag, kaarten en 
biljarten in CC Servaes. Ze spelen 
met het biljarten onderlinge com-
petities, maar ook met 3 teams in 
de regio met Vorstenbosch, Nistel-
rode, Uden, Geffen en Heesch.

HEESWIJK-DINtHEr – De jaarlijkse feestmiddag van de vereniging D.I.O. (door inspanning, ontspanning) 
in CC Servaes afgelopen vrijdag, was tevens de middag dat er officieel afscheid genomen werd van voorzit-
ter Jan Roefs. Jan Roefs (82) is 11 jaar bestuurslid en voorzitter geweest van de D.I.O. Helaas moet hij om 
gezondheidsredenen stoppen. Nico van de Burgt neemt de voorzittershamer van Jan over.

Nico, Sjaan en Jan Roefs
Vanaf woensdag 19 juni staan wij elke woensdagmorgen 
van 9.00 tot 13.00 uur op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

Dit is tevens de eerste verkoopdag van de 

Echte Hollandse Nieuwe 
bij ons natuurlijk volop verkrijgbaar.

In ons assortiment:
• verse en gerookte vis
• warme kibbeling
• gebakken vis
• diverse salades
• ovengerechten
• wokschotel uit eigen keuken

ECHTE HOLLANDSE NIEUWE 
per stuk n 1,95  4 voor n 7,50
LEKKERBEKKEN 
per stuk n 2,50 3 voor n 7,00
MAKREEL per stuk n 3,00 

BIJ 500 GRAM KIBBELING gratis saus

Tot ziens bij vishandel 

Molenaar uit Volendam

Stichting HAFA Opleiding Nistel-
rode start weer met workshops

Na afloop vindt er overleg plaats of een vervolg 
wenselijk is. Er worden verschillende blaas- en slag-
werkinstrumenten gedemonstreerd waar mogelijk 
mee verder gegaan kan worden. Later kan ook deel-
genomen worden in ons jeugdorkest Happy Fiep en 
de jeugdslagwerkgroep the rockers, waarmee we 
regelmatig naar buiten treden voor een optreden of 
concert. De opleiding tot muzikant is deskundig bij 
Fanfare St. Lambertus Nistelrode. Voor uitgebreide 
informatie en inschrijving: www.stlambertusnistel-
rode.nl of Peter timmers: 06 2312 9748 of Mo-
nique van Leuken: 0412-613286.

NIStELrODE - Ontdek het plezier van muziek maken. Schrijf uw zoon/dochter in voor de workshop Slag-
werkfeest of Muziekbende. De workshops zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en bestaan uit 15 weke-
lijkse lessen van 45 minuten. De kosten bedragen € 40,- (voor de Muziekbende komt er € 10,- bij voor een 
blokfluit). We starten weer na de schoolvakantie in augustus. Er wordt rekening gehouden met schooltijden.
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 Bij aankoop van 2 broden:

4 spelteierkoeken voor € 1,50
4 spelteierkoeken 
4 spelteierkoeken 
4 spelteierkoeken 

Picopuntjes, Heerlijke zachte witte mini puntbroodjes 

10 stuks € 2,50 

tips van de bakkers:

10 stuks € 2,50 
Citroenbavarois vlaai 
met bosvruchten, 10-12 personen € 12,95

de aardbeien halen we uit Dinther…       de banketbakkersroom kookt Melvin zelf…       en dat maakt onze slof zo ongewoon lekker!deze aanbiedingen gelden van 13-6 t/m 19-6-2013

’n aardbeienslof ! 
doe maar gewoon…

 1,50

, Heerlijke zachte witte mini puntbroodjes 
, Heerlijke zachte witte mini puntbroodjes 

Hij lijkt zo gewoon, maar de onze is echt ongewoon lekker! 
De speciale bodem is wat dikker met een vulling van frangipan en op zich al ’n traktatie. 
Daarop een laag banketbakkersroom die door onze banketbakker Melvin 
gekookt wordt. Echt de ouderwetse smaak, je proeft het!

De verse aardbeien van onze aardbeienteler Verkuilen 
uit Heeswijk Dinther maken de slof natuurlijk àf! 

Een ongewoon lekkere traktatie!
Wij wensen u een heerlijke 
vaderdag!

7,95
aardbeienslof 
met slagroom

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

www.gsbsierbestrating.nl

SIERBESTRATING • TUINTEGELS • MEGATEGELS • NATUURSTEEN 
TUINVERLICHTING • TUINHOUT • TUINHUISJES • BLOKHUTTEN EN MEER

DIVERSE RESTPARTIJEN VOOR e 9,95 PER m2

BETONTEGEL NERO 60x60x6 cm. VOOR e 16,95

Canadabaan 10   5388 RT Nistelrode   Tel: 0412-613320 

BEVERS
S T E E NCE NTRUM BV
www.steencentrum.nl

DE kLANT IS kONING BIJ BEVERS 
STEENcENTRUm IN NISTELRODE

Het team wil in totaal € 15.000 
ophalen voor Artsen zonder Gren-
zen. Ditmar en theo hebben in en 
rondom Heeswijk-Dinther een lo-
terij georganiseerd en hiervan was 
maandagavond de officiële trek-
king bij Notariskantoor Dielissen 
en Wedemeijer geweest en hieron-

der staan de prijswinnaars op een 
rij.

PRIJSWINNAARS
Lotnummer 113 
Han de Haas - overnachting voor 
2 personen in hotel-restaurant 
‘t Veerhuis in Oeffelt. 

Lotnummer 68 
Florien Bouts - dinerbon voor 2 
personen in restaurant 9 in Hees-
wijk-Dinther.  
Lotnummer 136
Henny van Zandbeek - kwartaal-
abonnement fitness bij MtC Bern-
heze in Heeswijk-Dinther.  
Lotnummer 175 
Natasha Leuvelink - mueslipakket 
van de Halm uit Heeswijk-Dinther.  
Lotnummer 80
ronald Löhr - verwenpakket van 
de Petrushoeve uit Vorstenbosch. 
Lotnummer 62 
Jeroen van Asseldonk - tegoedbon 
van € 20,- van kapsalon Koppig in 
Heeswijk-Dinther. 
Lotnummer 12 
Wil van der Heijden - onderhouds-
beurt voor uw fiets bij Bikers in 
Heeswijk-Dinther. 

Kijk voor meer informatie op 
www.tourforlife.nl/brabantforlife

Uitslag loterij tour for Life

HEESWIJK-DINtHEr – Vanuit Heeswijk-Dinther gaan Theo Broeren en 
Ditmar van Grinsven tesamen met 6 fietsliefhebbers meedoen aan de 
Tour for Life van 1 t/m 8 september. Het idee voor deelname aan de 
fietstocht komt van Johan Remmits uit Schaijk en Theo Broeren. Theo 
en Ditmar zijn lid van fietstoerclub De Kachelders uit HD. De uitdagin-
gen op de fiets maken ze ieder jaar wat groter. In de Tour for Life fietsen 
de renners in acht dagen van Italië naar Nederland. Theo: “de Tour for 
Life is geweldig en bovendien goed georganiseerd. 

bestel uw zonnepanelen 
tijdens het 4e energie-
café in Loosbroek!

BECO, wil graag de helpende 
hand bieden bij het maken van de 
juiste keuzes als het gaat om het 
terugdringen van het energiever-
bruik. De aanschaf van zonnepa-
nelen is daartoe een belangrijke 
stap. Na zorgvuldig onderhande-
len, vergelijken en onderzoeken 
wordt tijdens het Energiecafé de 

prijs van een zonnepanelenpakket 
voor uw huis en/of bedrijf bekend 
gemaakt. Een prijs die net zo pas-
send is als het product. U slaat 
hierbij twee vliegen in één klap: u 
bespaart geld en u bent duurzaam 
bezig, en dat is weer goed voor 
uw leefomgeving en die van vol-
gende generaties. Voldoende ar-
gumenten om aan de slag te gaan 
met energiebesparing. Vanavond 
18 juni kunt u dus echt meedoen. 
Profiteer van de zon en geniet als 

de eindafrekening van de energie-
nota in de brievenbus valt!

Hoe gaat BECO u nu daadwerke-
lijk helpen? De eerste stap moet u 
zelf zetten door naar het Energie-
café te komen. Daar krijgt u een 
presentatie over de grote moge-
lijkheden die gebruik van zon-
nepanelen u kan bieden. BECO 
draagt zorg voor levering, plaat-
sing en garantie. Daarnaast heeft 
BECO een aantal energiekoffers 

ontwikkeld waarmee u zelf thuis 
aan de slag kunt gaan om energie 
te besparen. Deze koffers kunnen 
u helpen bij het maken van de juis-
te keuzes ten aanzien van de aan-
schaf van verlichting en elektrische 
apparatuur. Nieuwsgierig gewor-
den? Kom dan op 18 juni naar het 
Energiecafé in Loosbroek! Bent u 
nog geen lid van BECO? Schrijf 
u dan gelijk in op deze avond of 
meld u aan via de website: 
www.bernhezeenergie.nl.

BERNHEZE – Op 18 juni organiseert BECO, de Bernhezer Energiecoö-
peratie, wederom een Energiecafé, deze keer in Cultureel Centrum De 
Wis in Loosbroek. De avond begint om 20.00 uur. Ditmaal kunt u con-
creet en voor een zeer scherpe prijs zonnepanelen en plaatsing kopen. 

‘Met zonnepanelen bespaart u geld en bent 
u duurzaam bezig. Dat is weer goed voor uw 
leefomgeving en die van volgende generaties’

Notaris Thierry Dielissen en Ditmar van Grinsven

Harrie stopt met zijn dames
NIStELrODE – Coach Harrie van 
Uden heeft vele mooie jaren achter 
de rug met zijn dames. 

“Heel, heel veel jaren”, geeft Har-
rie als antwoord, op de vraag hoe-
lang hij coach is geweest van het 
korfbalteam recreanten. Senioren /
recreanten is het officieel maar de 
dames noemen het: niveau gezellig. 
Harrie heeft de knoop doorgehakt, 
hij stopt met het coachen van zijn 
dames. Een leuke afsluitingavond 
met een mooie groepsfoto werd de 
avond een blijvende herinnering. 
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mooi & in de streek

in de streek

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Hijsen van de vlag
HEESWIJK-DINtHEr – Afgelo-
pen vrijdagmiddag is de vlag in 
de top gehesen omdat het hoog-
ste punt bereikt was van het 
nieuwe bezoekerscentrum bij de 
Kilsdonkse Molen.

Afscheid secretaris
Voorzitter Hans Dekker nam van 
deze gelegenheid ook even ge-
bruik, om bij het aftreden van 
Willy v.d. Steijn stil te staan. 

Hij bedankte hem voor zijn inzet 
van de afgelopen 10 jaar , als se-
cretaris. Intussen heeft Willy v.d. 
Steijn zijn taak overgedragen aan 
Marcel Seegers. 

Voorzitter van de Stichting Kilsdonkse Molen Hans Dekker en aannemer Jaap Visser

ZET HET VAST IN UW AGENDA, OP VRIJDAG 25 OKTOBER 
ZAL DE OFFICIËLE OPENING PLAATSVINDEN.

D’N 
BOER 
OPHet ‘van cleefshoeve boerderij-ijs’ 

is niet zomaar ijs!

Als klein meisje droomde ze van 
ijsjes. “Mijn vader en ik konden 
geen ijscokar voorbij rijden zon-
der een ijsje te kopen,” lacht 

Jeanne. “Ons hele gezin heeft 
iets met ijs, want Jan en onze 4 
zonen werken allemaal mee: van 
bereiding tot het staan achter de 

ijscokar die je voor feestjes en/of 
evenementen kan inhuren.”

EU keurmerk 
Als Jan de koeien melkt roomt 
Jeanne de melk meteen af. “Voor 
dat proces moet de melk name-
lijk nog warm zijn. De room gaat 
samen met de melk de koeling 
in, waarna we het in 30 smaken 
tot ijs verwerken. De dagverse 
melk wordt niet zomaar ijs. 

Het gaat gepaard met een nauw-
keurig en secuur proces waarbij 
hygiëne ontzettend belangrijk 
is, omdat ik laborante ben ge-
weest is dit voor mij gelukkig 
vanzelfsprekend. We worden er, 

terecht, streng op gecontroleerd 
door de voedsel- en warenau-
toriteit. Ons ijs heeft een EU 
keurmerk. Dat garandeert niet 
alleen kwaliteit. Het biedt ons de 
mogelijkheid om toeleverancier 
te zijn voor winkels en horeca, 
maar het zorgt ook voor veel ad-
ministratief werk!” 

IJs vers van het land
De combinatie van melkveebe-
drijf en ijsboerderij is sterk. “Het 
is natuurlijk geweldig om ons 
melkproduct, op deze manier te 

kunnen vermarkten. Dat doen 
we op ons terras aan particulie-
ren, maar ook aan de detailhan-
del en horeca. Zij kunnen ons 
product afnemen in kleine be-
kertjes, in 500ml verpakking en 
in de daarvoor speciale horeca-
ijsbakken. 

We hebben twee ijscokarren 
en één daarvan kunnen we zo 
de huiskamer inrijden, maar we 
kunnen ook ijstaarten, ijsgebak-
jes en complete ijsbuffets verzor-
gen. 

Ons ijs is vers van het land, maar 
ook het fruit is vers geplukt en 
dat proef je!” Van april tot en 
met oktober, tussen 11.00 en 
20.00 uur kun je elke dag terecht 
op het erf aan de Berkenvense-
weg 2. 

Op aanvraag verzorgen wij ook 
een bedrijfsrondleiding met ijs-
proeverij. 

Meer info: www.cleefshoeve.nl

HEESWijK-DiNTHER – Nee. Het is boerderij-ijs dat met grote zorg op ambachtelijke wijze wordt be-
reid. De 160 koeien van het melkveebedrijf Van Cleef zorgen mede voor de belangrijkste ingrediënten 
van het room- en yoghurtijs en de fruitingrediënten (waar ook het sorbetijs van gemaakt wordt) halen 
Jeanne en Jan bij lokale collega-agrariërs. De andere smaakmakers die aan het verrukkelijke ijs wor-
den toegevoegd zijn allemaal op natuurlijke basis. Alles bij elkaar is het Van Cleefshoeve boerderij-ijs 
een eerlijk en super vers product. En dat proef je!

Jan, Jeanne en zoon Rick Tekst en foto: Hieke Stek

‘Mij n vader en ik konden geen ij scokar 
voorbij  rij den zonder een ij sje te kopen’

Advertorial
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Beeldig 
(bij de pastorie van Nistelrode) 

heeft tijdelijk 
diverse beelden 
in prijs verlaagt.

0412 463181 Nistelrode - www.beeldig.biz

Sale

Groene caddy’s voor bernheze 
Heinrich Bonzet, afdelingshoofd 
CCt gemeente Bernheze ver-
telde blij te zijn met de nieuwe 
auto’s, maar zeker ook met de 
installatie van een CNG pomp 
(compressed natural gas) in 
Heesch bij de BP. Het vulpunt 
‘slowfill’ voor aardgas op de 
werf van CCt is prima, maar het 
tanken duurt wel erg lang. 

In lijn met doelstellingen
“Geheel in lijn met de doelstel-
ling van Bernheze om in 2014 
energieneutraal te zijn, werden 
in 2012 de eerste 2 Caddy’s van 
CCt al vervangen door auto’s 
op aardgas. Elektrisch rijden is 
voor deze afdeling geen optie 
door het intensieve gebruik van 
de dienstauto’s,” aldus wethou-
der Van der Pas. “De gemeente-
lijke organisatie heeft een voor-
beeldfunctie voor duurzaamheid 

en inmiddels kiezen ook gro-
tere bedrijven voor alternatieve 
energiebronnen en duurzaam-
heidsmaatregelen.” 

Groen gas 
De Caddy’s rijden op groen gas. 
Dit wordt gemaakt uit biogas 
met dezelfde kwaliteiten als 
aardgas. Biogas wordt op haar 
beurt gemaakt door verschil-

lende soorten biomassa; mest, 
reststromen uit de voedings-
middelenindustrie en rioolslib, 
te vergisten. Het biogas van 
Orangegas, waar de Caddy’s 
op rijden, komt uit Nederland 
en wordt bij voorkeur regionaal

ingekocht. Het certificaat 100% 
groen gas werd dan ook met 
trots op 6 juni aan wethouder 
Van der Pas overhandigd. 

Voor de bestuurders van de 
nieuwe Caddy’s waren de over-
handiging van sleutels en auto-
papieren belangrijker. 

De sleuteloverhandiging aan de afdeling 
 Foto’s: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

BErNHEZE – Op 6 juni stonden er zomaar 3 VW Caddy’s op het 
bordes van het gemeentehuis. De reden: 3 nieuwe dienstauto’s 
voor de afdeling Civiel en Cultuur Techniek. De 12 jaar oude auto’s 
die tot nu toe gebruikt werden, waren hard aan vervanging toe.

CCT BERNHEZE RĲ DT 
oP GRoen GAs

COLOFON

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

• BEco
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• Van Schayk VoF
• orangerie Van Tilburg
• Rainbow center
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.o.F. van Berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

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.

HEESCH: JAN VAN SCHIJNDEL MET ZIJN PAARD GREETJE  Foto’s: Ad Ploegmakers

Juni hooimaand

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos

“Het ritme van het paard” www.EquiZenz.nl

Equi
Zenz

Activiteiten stal EquiZenz

Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden
06-212 503 62

info@equizenz.nl

WandelvierdaagseWandelvierdaagse

NISTELRODE NISTELRODE VORSTENBOSCH
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.VORSTENBOSCH
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informatie
 voor de

KERNEN

recht 
dichtbij….

Veiling van een woning? Misbruik van recht, zei de rechter. 
Wat was er gebeurd: de bank was de betalingsachterstanden van de 
huiseigenaar na drie jaar zat. Er waren al allerlei regelingen getroffen 
voor het inlopen van de schuld en de inmiddels ontstane kosten voor 
deurwaarders e.d.

Dus nu ging de bank het huis verkopen. Dat mogen ze, zoals u weet, 
op grond van de hypotheekvoorwaarden. De opbrengst is dan voor de 
bank.

De huiseigenaar was het daar niet mee eens. Hij begon een kort 
geding om de executieverkoop te voorkomen. En dat lukte.
De rechter zei: er is al veel geregeld en het lijkt erop dat de eigenaar 
zich genoeg inspant om de schuld glad te strijken. Dat is niet het 
goede moment voor de bank om zijn geduld te verliezen. Verder: 
in deze tijd waarin veel huizen ‘onder water staan’ is het onredelijk 
om te executeren als daardoor de financiële schade voor de eigenaar 
overmatig is, door het ontstaan van hoge restschulden.

De rechter zei overigens niet dat de eigenaar nu overal vanaf was. 
Maar in de afweging tussen het belang van de bank en het belang van 
de eigenaar, viel het oordeel nu goed uit voor deze laatste. 
De uitspraak is in kort geding gedaan. Een kort geding is niet altijd 
het laatste woord in een geschil. Maar het is voorlopig een uitspraak 
die voor huizenbezitters in lastige situaties van groot belang is. Op 
de bank wordt een zware plicht gelegd om alles te proberen om de 
schuldsituatie tot rust te brengen. Hun zwaarste middel - verkoop - is 
door deze uitspraak voorlopig flink aan banden gelegd.

Loopt u gerust bij mij binnen voor overleg over dit soort zaken. 
Beter tijdig dan wanneer de deurwaarder op de stoep staat.

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
mob: 06 11 72 70 28

Column

Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op 
Kerkstraat 2A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij 
het kantoor van notaris Groeneweg.

Onze vorige oproep heeft al de 
nodige, zinvolle reacties opgele-
verd. Geen wenspakketjes, maar 
ideeën die van belang zijn voor 
de leefbaarheid en veiligheid van 
onze gemeente. 
Dit bracht ons op het idee om nog-
maals een oproep te doen en deze 
mag specifiek betrekking hebben 
op de kern waar je leeft. Want, we 
moeten het samen doen! te vaak 
wordt er ‘over de hoofden heen’ 

geregeerd en gedacht, terwijl de 
praktijk het beste leert. Het zijn 
ook vaak niet de grote dingen, 
maar de kleine dingen die het ‘m 
doen. En ja, af en toe heb je een 
crisis nodig om dit duidelijk te ma-
ken. Wat mis je, of wat gaat juist 
goed en zou je op meer plekken 
willen zien? Kunnen we op bepaal-
de manieren onze krachten bun-
delen om elkaar te helpen? Wat is 
volgens u de echte taak van de ge-

meente? CDA Bernheze is al jaren 
vertegenwoordigd in iedere kern 
en ons ruime buitengebied en wil 
graag de vertegenwoordiger van 
u, jou, jullie zijn.

Wacht niet langer! Laat ons weten 
wat er leeft, deel met ons waar je 
om geeft.
Dat kan via info@cdabernheze.nl, 
twitter: @cdabernheze en een brief 
mag natuurlijk ook.

CDA: Uw inbreng in ons verkiezingsprogramma 

BErNHEZE - Het CDA Bernheze is druk bezig met de voorbereidingen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 worden ge-
houden. We zijn gestart met een aantal werkgroepen, het vormen van 
ideeën en het benaderen van mensen om mee te denken, of mee te 
doen.

Fractie CDA Bernheze: Jolanda, Saskia, Margriet, Antoon, Wim en Peter

Voorbeeld
De gemeente Bernheze moet het 
goede voorbeeld geven. Nog 
steeds gebruikt de gemeente che-
mische bestrijdingsmiddelen bij het 
bestrijden van onkruid in de open-
bare ruimte. 

Dat het anders kan, bewijzen de 
gemeenten Oss en Eindhoven. De 
gemeente moet het voorbeeld zijn 
voor haar inwoners en bedrijven. 
Het is bekend dat een deel van de 
inwoners en bedrijven chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. 

Dit gebruik is een gevaar voor de 
volksgezondheid.

Kosten
In de raadsvergadering van 30 mei 
kreeg Progressief Bernheze alleen 
steun van de SP voor de motie om 
in Bernheze per 1 januari 2014 te 
stoppen met chemische onkruid-
bestrijding. 
De reactie van het college stelde 
de fractie van Progressief Bernheze 
teleur. Vanwege de hogere kosten 
raadde het college het voorstel af. 
Als alleen de kosten op de korte 

termijn het beleid van de gemeen-
te gaat bepalen, is het einde van 
de groene gemeente snel in zicht. 
Bovendien leggen wij zo de reke-
ning voor ons gedrag bij volgende 
generaties neer.

Alternatief
Alternatieve methoden voor on-
kruidbestrijding zijn volop beschik-
baar. Bovendien moeten we ons 
afvragen of het onkruid zo rigou-
reus bestreden moet worden. Wat 
is er mis met wat meer bloemen in 
de openbare ruimte? 

Progressief Bernheze: troep

BErNHEZE - Bestrijdingsmiddelen zorgen er voor dat zwemmen op veel plaat-
sen niet verantwoord is. Een aantal pompstations voor drinkwater in Brabant 
zijn gesloten omdat er teveel bestrijdingsmiddelen in het grondwater zit. En 
ondanks deze feiten gaan we gewoon door met het spuiten van deze troep. 
Progressief Bernheze wil dat er een einde komt aan deze gevaarlijke vervuiling.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Voorzitter
Door het aftreden van Geert Ha-
negraaf als voorzitter, is er een va-
cature ontstaan binnen de SP afde-
ling Bernheze. 

De kiescommissie heeft in de 
maand maart de procedure al op-
gestart, conform de afdelingssta-
tuten en het huishoudelijk regle-
ment. SP leden kunnen zich tot 21 

juni melden als kandidaat voorzit-
ter. De vergadering kiest dan op 26 
juni de nieuwe voorzitter voor een 
periode van 3 jaar.

Kernpunten
tevens mogen de leden zich uit-
spreken over de resultaten van 3 
jaar coalitiepartij zijn. Denk aan: 
invoering agenda 22, Beekgraaf-

school, Emmausschool, Nester-
légebouw, bestemmingsplan 
buitengebied, componistenwijk 
opknappen, Pastoor Maasstraat 
opknappen, bouw rabocomplex 
met Social return, invulling plek 
Brouwershoeve. 

Om zo maar enkele zeer belang-
rijke punten te noemen.

SP: Algemene ledenraad SP 26 juni 

BErNHEZE - De algemene ledenraad is het hoogste orgaan binnen de SP Bernhe-
ze. Daar worden de besluiten genomen. Op 26 juni is de jaarlijkse bijeenkomst 
voor 2013. Er staan twee belangrijke punten op de agenda. Punt een is de keuze 
van een nieuwe voorzitter voor de afdeling. Dit is nodig omdat Geert Hanegraaf 
stopt na een termijn van 3 jaar. Kandidaten kunnen zich tot 21 juni melden bij 
het bestuur. Op de tweede plaats gaat het over de kernpunten van het beleid.

Geert van der Wielen, Kiescoördinator SP

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

t/m woensdag 19 juni bij Intratuin Veghel

20%
* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.  
M.u.v. blokhutten, bestrating,  zakgoed grind en zand, boeken,  
bestellingen, gasflessen, levende dieren, cadeau kaarten, horeca,  
lopende (kortings) acties en aanbiedingen.

kortIng op 1 artikel 
naar keuze*

Een duidelijk beeld van de politieke partijen
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Informatie voor de kernen

Column
AD

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

rAAd en dAAd

Het schrijven van een column is al een leuke bezigheid op zich. Maar 
natuurlijk doe ik het niet voor het schrijven maar voor u, de lezer. Als 
lezer van deze krant krijgt u wekelijks een gevarieerd en fraai aanbod 
aan artikelen, foto’s, beschouwingen, aangekleed met advertenties van 
bedrijven. Met deze column hoop ik in deze krant wat bij te kunnen 
dragen aan de gemeentepolitiek, de wijze waarop 21 raadsleden en 5 
collegeleden onze gemeente besturen. Ze zitten er omdat wij als inwoners 
vertrouwen hebben in de door ons gekozen volksvertegenwoordigers. 
De heren en dames moeten namens ons goede besluiten nemen en 
controleren of het ook goed uitgevoerd wordt.

Probeer dat in deze tijd nog maar ‘ns goed te doen. De politiek wordt 
toch vooral gezien als orgaan dat problemen oplost. En met voldoende 
geld ging dat in het verleden ook vaak goed. Nu de geldstromen stokken, 
komt het meer dan ooit op keuzes aan. De kiezer oordeelt steeds vaker 
dat ze verkeerde keuzes maken en geen problemen oplossen maar 
problemen maken. Wat kan en moet de gemeente doen? Waar kan mee 
worden gestopt of kan met minder ook voldoende worden bereikt? Waar 
moet zeker geld naar toe? Die veranderingen in de samenleving vragen 
waarschijnlijk ook om andere mensen die daar mee om kunnen gaan. 
Mensen die vanuit een totaaloverzicht de goede keuzes op hoofdlijnen 
kunnen maken. Mensen die vastgeroeste gewoontes kunnen omzetten 
in vernieuwende ideeën. Mensen die kansen zien en bedreigingen 
ombuigen. 

Op 19 maart volgend jaar gaat u weer naar de stembus om voor een 
nieuwe periode uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad te kiezen. 
Partijen zijn nu bezig om nieuwe mensen voor de kandidatenlijsten te 
zoeken en om voor de komende jaren de speerpunten te bedenken. Denkt 
u er deze zomer nog eens over na. Misschien is het raadswerk wel wat 
voor u? 

Ik ga de zomer gebruiken om na te denken over mijn bijdrage aan de 
gemeentepolitiek. Voorlopig moet u het even zonder mij doen. Maar hebt 
u ideeën of opmerkingen? Mail ze me. 

Ik wens u een goede zomer, met groet, Ad

Bewoners zĳ n nauw 

betrokken bĳ  de plannen 

voor het centrum

www.centrumheesch.nl

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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De Berg 10
5258 KN Middelrode
T 073 - 503 28 75
E info@vangrunsvenhaerkens.nl

van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Laar 16, 5388 HE 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 

Het centrum in beeld

Bewoners, ondernemers, scholen, 
ouderen, IPG Bernheze, politie: met 
al deze belanghebbenden moet 
rekening gehouden worden. Ook 
KBO en scholen hebben inbreng. 
Bewoners willen met plezier blij-
ven wonen en worden door het 
Centrum Management nauw bij 
de besprekingen betrokken. Voor 
gebruikers van de faciliteiten o.a. 
winkelende mensen (met/zonder 
handicap), leveranciers, scholieren, 
is de toegankelijkheid tot de faci-
liteiten in het centrum belangrijk. 
toegankelijkheid en parkeergele-
genheid zijn speerpunten in het 
gemeentelijk overleg. Het Centrum 

Management juicht het feit toe dat 
een aantal ondernemers gebruik 
maakt van de parkeergarage van 
de gemeente op vrijdagavond en 
zaterdag. 

Markt
Over de plek van de weekmarkt 
gaat het Centrum Management 
een gesprek met de gemeente aan. 
Ook voor de weekmarkt zullen de 
werkzaamheden in het centrum 
consequenties hebben. Informatie 
volgt.
Half augustus zal de herinrichting 
van het centrum van start gaan, 
beginnend bij de rabobank. 

Kermis
Van 22 t/m 25 juni is het kermis 
in Heesch. In samenwerking met 
de detaillisten in Heesch, Onder-
nemers Vereniging Heesch en de 
gemeente wordt, voorafgaand aan 
de kermis, een kermismuntenactie 
gehouden. Elk kind uit Heesch van 
2 t/m 12 jaar krijgt 3 gratis ker-
mismuntjes uitgereikt, op 24 juni 
tussen 15.00-16.00 uur bij de Pas 
(met opgave van naam, adres en 
geboortedatum). 
De flyer hiervoor wordt op alle ba-
sisscholen verspreid. Bovendien kan 
elke ondernemer meedoen aan de 
actie voor de kermismunt. Initia-
tiefnemer is Gemeente Bernheze. 
Deelnemende ondernemers zijn te 
herkennen aan de poster voor het 
raam. 

Meer informatie: 
www.centrumheesch.nl

HEESCH – Als binnenkort het centrum ‘op de schop’ gaat, is dat een in-
grijpende gebeurtenis voor ondernemers en bewoners van ’t Dorp. Om 
goed beslagen ten ijs te komen, wordt binnen het Centrum Management 
intensief overleg gepleegd. 

Gemeentehuis
gesloten
In verband met een 
organisatiebrede 
bijeenkomst is het 
gemeentehuis op 
vrijdag 14 juni de 
gehele dag gesloten.

Maar volksgezondheid is meer dan 
alleen geuroverlast. Ook geluids-
overlast is een groot risico voor de 
volksgezondheid. Wellicht denkt u 
bij geluidshinder eerder aan over-
last dan echt aan een negatief ef-
fect op uw gezondheid, maar op 
het moment dat geluidsoverlast 
een structureel karakter krijgt, zal 

dit zeker zijn negatieve gevolgen 
hebben op uw gezondheid. Waar-
bij naast het industrielawaai zeker 
ook verkeersgeluid niet te onder-
schatten problemen zijn voor de 
volksgezondheid. 
Zoals we op het gebied van geur-
hinder hoog inzetten op de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid, 

duurzaamheid en het gebruiken 
van de best beschikbare technie-
ken, zullen we, als het gaat om het 
verlagen van de geluidshinder, ook 
dit voor ogen dienen te hebben.

Het gaat per slot van rekening om 
uw en onze gezondheid en de leef-
baarheid in heel Bernheze.

Bernheze Solidair: ‘Op uw gezondheid’

BErNHEZE - In de afgelopen anderhalf jaar hebben we veel gesproken over het 
verbeteren van de volksgezondheid binnen onze gemeente. Daarbij is het op-
nieuw vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied één van de grootste 
items geweest. Daardoor zult u, op het moment dat het woord ‘volksgezond-
heid’ valt, vaak de koppeling leggen met het verbeteren van de luchtkwaliteit 
en het verlagen van de fijnstof- en ammoniakuitstoot. Ook voor de komende 
periode zal dit, vanwege het actualiseren van het gemeentelijk geurbeleid, be-
langrijk zijn en blijven.

Gerjo van Kessel (raadslid)

De Oude Ros 10 - Nistelrode - Tel. 0412-612231 - www.gedekeukens.nl

Bel voor een afspraak of kijk op onze website voor meer informatie

vereniging Green Fee Spelers bernheze
BErNHEZE – Een prachtige golfbaan met even zo mooi clubhuis is nog voorbehouden aan de Company Club 
Hooge Vorssel. Vanaf 2015 zal de golfbaan ook toegankelijk zijn voor green fee spelers uit Bernheze. Daar-
toe is op 12 maart een vereniging opgericht voor green fee spelers. In het bestuur zit een afgevaardigde van 
de gemeente (Gerard van Dijk) van de Company Club (Bert van Bommel) en privé-persoon (Jan van Gorp) .

LIDMAATSCHAP
Mensen die in Bernheze wonen en in bezit zijn van een GVB kunnen lid worden van de vereniging. Entree-
geld is € 130,-. Het aantal leden is maximaal 50. Deze 50 leden kunnen 10% van de capaciteit van de golf-
baan benutten en kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de golfbaan, zoals het nemen van lessen. 
De vereniging wordt operationeel als de 18 holes gerealiseerd zijn, waarschijnlijk in 2015. 
INFORMATIEAVOND
Op 19 juni zal om 20.00 uur in de Pas een informatieavond gehouden worden. Daar zal het bestuur u ver-
tellen hoe de toegankelijkheid van de golfbaan voor bewoners van Bernhezer grondgebied gewaarborgd 
worden, welke connecties er liggen met de Company Club, welke faciliteiten ter beschikking staan, welke 
restricties er zijn voor de leden van de vereniging Green Fee Spelers, etc. Voor meer info: 0412 455594.
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wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONtACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Monique van de Ven
uit Heeswijk-Dinther

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
robert Habraken

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

mooiBernhezertJe

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

MEUbELSPUItErIJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

rISErO rIOOLSErvIcE 
Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en 
renovaties van uw riolering en 
putten. 
reinigen dakgoten, renovatie 
en aanleg riolering.

PrAcHtIG cHALEt 
op camping (365 dagen p.j. 
recreëren) aan de Afgedamde 
Maas te Andel, geheel 
compleet inger. voor 4 pers. 
Inl. tel. 06-51030798.

OUDErWEtSE 
KINDErStOEL
Prijs € 20,00 Nistelrode 
06-83575352

PrAcHtIG cHALEt 
Iets voor de (roof-)visser en 
familie: prachtig geheel com-
pleet aan de Maas te Andel, 
op camping, met 130 m2 
grond. Met evt. haventje voor 
uw (vis)boot. Inl. 
tel.06-51030798. 

HONDENbENcH 
(75 x 50 cm) en 2 kunststof 
hondenmanden (70 x 50 cm)
totaalprijs € 30,00 
Nistelrode. 06-83575352.

LUCHTPOST
DRÔME FRANKRIJK

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Gamba’s, ganzenlever, kwarteleitjes en piepkuikens. Kiezen 
uit 100 verschillende vissoorten, kokkeltjes, oesters en 
wijngaardslakken. Gasten blijven zich verbazen over wat de 
‘gewone’ Fransman allemaal in zijn winkelkarretje stouwt. 
Besmuikt grimlachend om de eigen plofkip, kiloknaller 
of woensdag gehaktdag, vormt een bezoek aan het 
grootwinkelbedrijf vaak onderdeel, hoogtepunt, maar zeker ook 
eyeopener van de jaarlijkse vakantie.

Het eetgedrag, 
onlosmakelijk verbonden 
met het ‘joie de vivre’, is 
een belangrijk onderdeel 
van de Franse cultuur. En 
hebben wij Nederlanders 
6 Europese patenten 
geclassificeerd, de 
Fransman heeft er wel 600. 
Van de ‘saucisson sec à 
l’ancienne’ (droge worstjes) 

uit de Ardêche tot de ‘tomme de chèvre’ (geitenkaas) uit het 
Zuidwesten, heeft elke regio hier zijn eigen gewaarmerkte 
specialiteiten. Daarnaast heeft elke familie nog haar eigen 
huisgemaakte patés, jams, koffielikeuren, kruidenbitters 
en peren op sap. Zo hebben in onze buurt de Bernards hun 
pruimenlikeur, de Jouves hun ciders en de Pradiers hun 
notenwijn. Waarvan laatstgenoemden onlangs het recept 
prijsgaven. Nou dan ben je al bijna familie hoor! Bij deze: 4 
liter rode wijn, 1 liter eau de vie (brandewijn), 20 walnoten, 
(geplukt op 24 juni, St.Jansdag) in vieren gedeeld, 1 kilo suiker 
en 2 vanillestokjes. Zes weken in donker wegzetten en af en 
toe omroeren. Heerlijk.
Of neem de zelfgemaakte kersenbonbons-met-Pasen van 
opa Pradier. Wereldberoemd in eigen dorp. Speciaal soort 
grote kersen, gemarineerd in de brandewijn, met steeltje en 
al dopen in warme chocolade en af laten koelen. Vraiment 
een delicatesse! Een populair radioprogramma bij ons, bestaat 
uit het uitwisselen van dit soort traditionele familierecepten, 
favoriete bereidingswijzen en bijzondere restaurantjes in de 
regio. Over de ‘eau de vie’ van de familie Pradier trouwens 
minder goed nieuws, want met opa’s dood is ook een einde 
gekomen aan het privilege om zelf alcohol te stoken. Ging van 
vader op zoon, maar Frankrijk (Brussel!) heeft onlangs besloten 
dat daar een einde aan moest komen. Na het overlijden van de 
laatst rechthebbende gaat het voortaan over op de Franse Staat. 
Geen (uit druivenschillen) gestookt levenswater meer voor 
zoon Daniel. Terug naar onze gasten. Er is altijd wel iemand die 
het leuk vindt om even mee naar de bakker in het dorp te gaan. 
Om zich vervolgens te verlekkeren aan de uitgestalde éclairtjes 
(met crême de café of vanille gevulde langgerekte soezen), 
soeuries (nonnetjes), sacristains (bladerdeeg, amandelschijfjes, 
poedersuiker), of croissants au chocolat, brioches en raisins. 
Dit, terwijl ook de tartes ‘aux pommes’, of ‘fruit de saisons’, 
allemaal erg lekker en niet te versmaden zijn. Vaak worden 
er in zo’n week dan ook gewoon één of meerdere jarigen 
aangewezen om het gezelschap op zo’n lekkernij te fêteren. En 
na zo’n bezoekje aan de bakker lukt dat meestal wonderwel. 
www.lacolline.nl

Bezorger
van de maand
LUKE GUNSING (18) 
UIT HEESCH

SUDOKU

Het Bernhezer gehandicaptenbal 
is een organisatie die in november 
haar jaarlijks terugkerende evene-
ment het ‘verkleedbal’ voor ge-
handicapten organiseert. Dit is een 
feestmiddag voor mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke 
handicap. Die dag is mogelijk door 
de vele vrijwilligers en donaties. 

Maar ook als organisatie organi-
seren we diverse evenementen 
om geld in te zamelen, waaronder 
deze rommelmarkt. Weet je geen 
raad met de vele waardevolle spul-
letjes, geen nood, huur dan een 
kraam. Voor informatie: 
info@bernhezergehandicaptenbal.
nl of 0412 611251.

rommelmarkt op 6 oktober
NIStELrODE – Stichting Bernhezer gehandicaptenbal organiseert op 
6 oktober een rommelmarkt in Partycentrum ‘t Maxend in Nistelrode. 
We zijn op zoek naar kraamhouders die op deze gezellige rommelmarkt 
een kraam willen huren voor € 10,-. 

De jaren ’50 herleven

Entree € 3,50 vanaf 12 jaar
Entree kinderen vanaf 4 jaar € 2,00

Meer informatie: 
www.museumboerderij.nl

HEESWIJK-DINtHEr - Op zondag 16 juni herleven de ’50 er jaren bij 
de Meierijsche Museumboerderij. Tussen 11.00 uur en 16.00 uur, staat 
de Museumboerderij, gelegen aan Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther 
helemaal in het teken van de periode van 1950 tot 1960. 

AANGEbODEN

tE KOOP
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MAANDAG T/M ZATERDAG OM 7 UUR OPENMAANDAG T/M ZATERDAG OM 7 UUR OPENMAANDAG T/M ZATERDAG OM 7 UUR OPEN

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

ze zijn toch 
al wakker!

ga je mee 
naar de bakker? Vanaf heden kun je er als de kippen bij zijn als onze broden 

uit de oven komen en de winkel ingaan. Omdat wij er toch al 
zijn, gaan van maandag t/m zaterdag om 07.00 uur onze 
deuren al open. Alle vroege vogels kunnen dan al 
brood halen en als je gaat trakteren staat het 
ook vanaf 7 uur al klaar.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Advertorial

Schoenmakerij tommy en catwalk Heesch
Samen een nieuw onderkomen

Bij Schoenmakerij tommy kunt u 
terecht voor alle reparaties (ook 
orthopedische) aan schoenen en 
laarzen en daarnaast voor repa-
raties aan kleding, sleutelservice, 
fournituren (ritsen, naaigarens, 
breinaalden, etc.), wol, naambor-
den, verhuur van opblaasartikelen 
voor feesten en andere feestartike-
len (inclusief vuurwerk). Bovendien 
vindt u bij Schoenmakerij tommy 
een servicepunt voor DHL en Sto-
merij Van de Elshout. 

Uitbreiding 
tommy is niet voor een gat te van-
gen. En, in hun nieuwe pand aan 
het Stationsplein, heeft hij ruimte 
voor productuitbreiding. Daar gaat 
hij ook de goedkoopste lederen 
tassen en riemen van Noord-Bra-
bant verkopen.

Catwalk
tijdens het Lentespektakel trok de 
dames- en herenmode van Cat-
walk al de aandacht van veel men-
sen. Niet alleen vrolijk en trendy 
voor jong en oud, maar ook nog 
eens betaalbaar van maat 36 t/m 
50. Jeanine en haar personeel ne-
men de tijd voor eerlijk advies en 
om te helpen zoeken naar kleding 
die mooi is en lekker zit. Een kopje 

koffie erbij zorgt ervoor dat klan-
ten vinden dat Catwalk hen in een 
huiselijke en gastvrije omgeving 
ontvangt. Ook steeds meer heren 
hebben de weg naar Catwalk ge-
vonden, dankzij de herenmode-
show tijdens het Lentespektakel!

Nieuwe vestiging
Vanaf 19 juni bent u welkom in het 
mini-warenhuis, Stationsplein 2C 

voor leuke aanbiedingen tijdens 
de openingsweek van 19 t/m 22 
juni: reparatie hakken € 7,50 p.p. 
(m.u.v. profiel hakken). Elke 2e 
gelijke sleutel voor de halve prijs, 
en bovendien ontvangt u in de 
openingsweek 20% korting op de 
kleding bij Catwalk én op alle sto-
merijdiensten. Natuurlijk staat ook 
in deze gezellige winkel de koffie 
klaar. Zo kunt u heel relaxed win-
kelen, mede dankzij de ruime par-
keerplaatsen, zonder parkeerschijf!
www.schoenmakerijtommy.nl

HEESCH – Tommy Zwartjes en Jeanine Stokkermans delen hun liefde, maar ook hun ondernemingen. Tommy 
zorgt voor schoenreparaties en meer. Jeanine zorgt voor de modieuze aankleding van dames en heren. Vanaf 
19 juni vindt u Schoenmakerij Tommy en Catwalk Heesch aan het Stationsplein 2C, naast ’t Pleintje en Plaza 
‘t Supertje. ’t Dorp 30 wordt een outlet voor lederwaren, kleding en schoenen.

Tommy Zwartjes en Jeanine Stokkermans Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

SCHOENMAKERĲ  
toMMY en CAtWALK 
sAMen oP 
’T STATIONSPLEIN 2C

bikers reikt prijzen uit van de kleurwedstrijd

HEESWIJK-DINtHEr - Afgelopen 
zaterdag was het dan zover, de 
prijzen van de kleurwedstrijd wer-
den uitgereikt. 

Deze kleurwedstrijd werd opgezet 
naar aanleiding van de verbouwing 
van de winkel van Bikers. De win-
kel kreeg van binnen een volledig 
nieuwe inrichting. Het assortiment 

werd uitgebreid en de stads- en 
kinderfietsen kregen meer aan-
dacht in de ruime showroom.
Uiteindelijk zijn er zo’n 65 inzen-
dingen binnengekomen en deze 
kwamen echt overal vandaan. De 
kleurplaten hebben tot en met mei 
allemaal in de winkel gehangen, 
zodat iedereen kon zien wat voor 
prachtige kunstwerken erbij hin-
gen. Maar er moest ook een keuze 
gemaakt worden en dat was heel 
erg moeilijk. John de Mol, eigenaar 
van Bikers: “Er is eerst een verde-
ling gemaakt op leeftijd en daarna 
zijn de drie mooiste uitgekozen.”
De winnaars zijn geworden:
1 Lisa Verhoeven, Veghel
2 Valerie Gloudemans, Heeswijk-
Dinther
3 Laura v.d. Doelen, Middelrode
Deze drie winnaars mogen alle-
maal pannenkoeken gaan eten bij 
restaurant De Koekenbakkers in 
Heeswijk-Dinther.

Laura, John de Mol en Valerie
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B O UW T
bErNHEZE UW bOUWPErIKELEN IN bErNHEZE bOUWt?

INFO@DEMOOIbErNHEZEKrANt.NL

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Uw adviseur 
op gebied van

Ruimtelijke 
Ordening

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Bij aankoop van een Crawford 
sectionaal deur type g60 of g60 Satin 

ontvangt u maar liefst 15% extra 
korting en betalen wij voor u 

de BTW over het aankoopbedrag 
incl. montage.

actie!

Showroom geopend: 
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur 

en op afspraak

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

twee dromen in een klap gerealiseerd
D.I.O. en The Read Shop Sparkling

toen Kristel van Dijk in DeMooi-
BernhezeKrant las dat er een on-
dernemer gezocht werd voor een 
combinatie van drogisterij en lees-
winkel, liet het idee om dit avon-
tuur aan te gaan haar niet meer 
los. De locatie is super, midden tus-
sen andere mooie winkels met de 
bewoners van de appartementen 
als buren. Kristel vindt het een bui-
tenkans om op deze locatie, tus-
sen haar eigen dorpsgenoten haar 
shop-in-shop formule te openen. 

De winkel
Er zijn meer dan 170 D.I.O. dro-
gisterijen in Nederland. De groei 
gaat nog steeds door, dankzij de 
persoonlijke en vriendelijke manier 
waarop u als klant te woord wordt 
gestaan. Bij Kristel worden vak-
kundige adviezen over schoon-
heid, gezondheid en verzorging 
gecombineerd met een keur aan 

kantoorartikelen, dagbladen, boe-
ken, e-books, tijdschriften, tabak, 
kansspelen (staatsloterij en lotto) 
en wenskaarten. Het concept om 
een tijdschriftenwinkel in een dro-
gisterij te openen, is voor D.I.O. 
en the read Shop een primeur in 
Nederland. 

Speciaal bij D.I.O. en The Read 
Shop
Kristel vindt het heerlijk om in 
Nistelrode deze bijzondere shop-
in-shop formule te starten. Een 
toegankelijke winkel, met vooral 
veel aandacht voor de klanten en 
waar de mensen gemakkelijk even 
binnen stappen om rond te snuf-
felen, daar wil ze zich op focus-
sen. De professionele opleiding 
van Kristel waarborgt deskundig 
advies. De drogisterij heeft een 
uitgebreide keuze aan A-merk ar-
tikelen, naast het huismerk Idyl. 

Behalve de kantoorartikelen, dag-
bladen, boeken, e-books etc. heeft 
the read Shop een zeer uitgebreid 

assortiment wenskaarten o.a. van 
het zo bekende merk Hallmark. 
Mocht u van plan zijn de D.I.O. en 

the read Shop te bezoeken, zorg 
dan dat u voldoende tijd hebt om 
lekker rond te neuzen, een praatje 
te maken met de eigenaresse en 
eventueel een kop koffie te drin-
ken. Vanaf 12 juli bent u van harte 
welkom.

NIStELrODE – Kristel van Dijk uit Nistelrode is een aantal jaren re-
dacteur en hoofdredacteur van drogisterijvakbladen geweest. Daarbij 
ontdekte ze dat niet alleen de drukkerij-, maar ook de drogisterijbran-
che bijzonder boeiend en dynamisch is. Nu ze op het punt staat haar 
eigen D.I.O.- en The Read Shop in Nistelrode te openen komen de 
opleiding en ervaring in beide branches goed van pas.

Kristel van Dijk kijkt uit naar de openingsdatum 12 juli

“Het concept is een
   primeur in Nederland” 

Kristel van Dijk

D.I.O. en The Read Shop zoeken een ondernemende starter voor de 
combinatie D.I.O. drogisterij/The Read Shop in Nistelrode.

De locatie is gevestigd in het commercieel centrum van Nistelrode bij Jumbo en de Rabobank.

De D.I.O. winkelformule is ideaal voor jonge/startende ondernemers die voor het eerst een eigen 
drogisterij willen beginnen. Als je als startende ondernemer begint, dan helpt D.I.O. je met het 
opstarten van de winkel en na opening wordt je begeleid door een winkelaccountmanager. 
Vanzelfsprekend heb je alle vrijheid om lokaal te ondernemen. Het grote voordeel van franchisen bij 
D.I.O. is dat je nog écht baas in eigen winkel bent, maar dan wel onder de paraplu van een formule.

The Read Shop is een laagdrempelige tabak speciaalzaak met een ruim en uitgebalanceerd 
assortiment tabak, tijdschriften en dagbladen, een groeiend aantal A-boeken, wenskaarten, 
stripalbums, papier- en schrijfwaren, kantoor- en cadeauartikelen en uiteraard alle loterijen. The Read 
Shop Express is een sterk groeiende franchiseformule met een duidelijke visie. Door het moderne 
interieur geeft The Read Shop Express de tabak speciaalzaak een eigentijdse uitstraling. The Read 
Shop Express biedt een solide basis voor een succesvolle samenwerking door speciale 
leveringscondities en transparante afspraken met onze hofleveranciers. The Read Shop Express is 
hiermee dé tabak speciaalzaak voor de toekomst

Heb je altijd al een eigen onderneming willen starten, kom dan nu naar D.I.O. en The Read Shop.

Neem voor meer informatie contact op met Halima Zemmouri
• email: hzemmouri@diodrogist.nl
• telefoon:  020-6002180 
• www.diodrogist.nl/ondernemen

                  

Advertorial
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*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Verbouwen en renoveren

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

Een dakraam, dakkapel of 
kozijn laten plaatsen?

Dan kunt u contact opnemen 
met Josse timmerwerken.

Wij verzorgen de complete 
uitvoering van uw plannen.

Jos van Helvoirt Jos Pittens
M 0622701637 M 0622731465
T 0412-451369 F 0412-480152
De Ploeg 115 E josse@kpnplanet.nl
5384 HM Heesch I www.jossetimmerwerken.nl

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Na 2 jaar terug op het 
raadhuisplein
NIStELrODE – Wij hebben u eind 
januari laten weten dat wij u zouden 
berichten zodra er nieuws was over de 
terugplaatsing van het prieeltje op het 
plein in Nistelrode. Afgelopen woens-
dagavond was het dan zover, na 2 jaar 
is het prieeltje teruggeplaatst op het 
Raadhuisplein. 

Het plein was volgelopen met kinderen 
die net terug kwamen van hun laatste 
wandeldag van de wandel3daagse. 
Leo van Zijl, voorzitter van ‘De vrien-
den van het prieeltje’, heette op deze 
woensdagavond iedereen welkom. 
“Na 2 jaar met vele uren en inzet van 
vele mensen is het dan nu eindelijk 
zover”, vertelde Leo van Zijl. “Mede 
dankzij diverse sponsors is dit mogelijk 
gemaakt.” 
Arie Kemps, voorzitter dorpsraad 
Nistelrode, was blij dat er, mede door 
de dorpsraad, weer een burgerinitiatief 

opgepakt is door de gemeente. Wet-
houder Hans v.d. Pas verving in deze 
zijn collega rein van de Moorselaar 
en feliciteerde Nistelrode met de te-
rugplaatsing van het prieeltje. Samen 

met Jorg van de Ven en Harm Wolsky 
plaatste de wethouder een oorkonde 
in de grond bij het prieeltje, waarin de 
geschiedenis van het prieeltje en de te-
rugplaatsing vermeld staat.

Nistelrode en vele passanten kunnen 
weer genieten van een markant monu-
mentje op het gastvrije plein.

vErHUISD: van Zutphen Elektro 
De kracht van groot denken en kleinschalig werken

Het brede scala aan activiteiten 
van Van Zutphen Elektro is een 
logische ontwikkeling van de ont-
wikkelingen in de markt. toen 
Dennis in januari 2006 het bedrijf 
overnam van Ketelaars Elektro 
startte hij met een klein team en 

vulde dat aan met vaste en ver-
trouwde inleenkrachten tijdens 
de drukke periodes. Ondertussen 
heeft hij een fijn technisch team 
opgebouwd waarmee de elektro-
technische installaties in de agra-
rische sector, de woningbouw, 

utiliteitsbouw en industriële sector 
worden uitgevoerd.

Agrarische sector
Duurzaamheid en milieu zijn voor 
de agrarische sector aspecten die 
zwaar wegen. Afhankelijk van de 

uitkomsten van onderzoek tussen 
boer, leverancier en gemeente, 
wordt door Van Zutphen een bio-
logische, chemische of gecombi-
neerde luchtwasser (Inno) com-
pleet geïnstalleerd, eenmaal per 
jaar onderhouden en geïnspec-
teerd. 

Niet alleen voor de omgeving is 
lucht een belangrijk gegeven, ook 
de dieren in de stallen houden van 
een goed klimaat. Dankzij de cen-
trale afzuiging in combinatie met 
een klimaatcomputer, eventueel 
uitgebreid met een klimaatcom-
puter, heerst er altijd het juiste 
leefklimaat in de stal. 

De triple EEE Warmte terugwinin-
stallatie van Inno zorgt ondertus-
sen voor ondersteuning van het 
leefklimaat en een milieuvriende-
lijke oplossing van de stalverwar-
ming. 
Natuurlijk zijn ook andere moge-
lijkheden van warmte terugwin-
ning mogelijk. 

Woningbouw en utiliteit
Waar lucht en licht voor het die-
renwelzijn belangrijk zijn, geldt dit 
voor mensen zeker zo. In wonin-
gen en bedrijfspanden is heel veel 
mogelijk om het leven aange-
namer te maken. In nieuwbouw 
kunt u natuurlijk al uw wensen op 
domotica gebied vooraf vaststel-
len en wordt tijdens de bouw hier 
rekening mee gehouden. Maar in 
de bestaande bouw is dat vaak 
kostbaar. Van Zutphen Elektro is 
dan de juiste maat voor een kos-
ten beheersbare oplossing die slim 
en praktisch is. Niet alleen voor 
licht en kracht (inclusief LED), 
ook voor camera-installaties en 
inbraakbeveiliging. Van Zutphen 
is KOMO-Installateur en dus DE-
KrA (KEMA) gecertificeerd. Ook 
voor NEN 3140 en agro-inspecties 
kunt u terecht. 

De grote kracht zit ‘m in de per-
soonlijke en klantgerichte aanpak. 
De telefoon kent geen voorkeu-
zetoetsen, en storingsdienst 7/24. 

Advertorial

HEESWIJK-DINtHEr – De verhuizing van Van Zutphen Elektro BV is een feit. Op 1 juni betrok het bedrijf 
het mooie nieuwe pand aan de Morgenstond 37 in Heeswijk-Dinther. Dennis van Zutphen heeft eindelijk 
zijn visie op logistiek en inrichting vorm kunnen geven.

Dennis van Zutphen Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / WoningbouwDe Morgenstond 37 - 5473 HE Heeswijk-Dinther

T 0413 292905 - info@vanzutphenelektro.nl
www.vanzutphenelektro.nl

‘ALLeen KUnDe Un 
bIetJe, Met ZUn ALLe 
HIL VEUL!’
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VADERDAG

Weber One TOuch Original 47 cm
Houtskoolbarbecue met het unieke RVS One 
Touch reinigingsysteem met verwijderbare 
aspan. Voorzien van hitteschild, 
drie handgrepen en sterke poten 
op wielen.

Weber Q100 TiTan meT OndersTel
Grillrooster 43 x 32 cm. Compacte gas-
barbecue om gemakkelijk mee te nemen. 

Tafelbarbecue in WiT
Houtskoolbarbecue met 
grilloppervlakte van 
circa 35 cm. 
van n 24,95 voor

 vaderdagtip

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

€ 149,99

€ 259,00

€ 19,95

barbecuedag met veel aanbod en advies
Life & Garden: We verplaatsen ons leven van binnen naar de tuin 

Met het zonnige weer, komt vaak 
ook de barbecue tevoorschijn, 
waarbij de nodige accessoires; 
zoals tangen, schalen, kolen, etc. 
vernieuwing behoeven. Een per-
fect moment om voor vaderdag 
uw benodigdheden te gaan inven-

tariseren en deze bij Life & Garden 
met de mooie Vaderdagactie aan 
te schaffen. 

De barbecue is niet alleen geschikt 
om vlees of vis op te grillen maar 
ook voor de vegetariër is er heel 

wat mogelijk. De basis van een 
geslaagde barbecue is natuurlijk 
de juiste apparatuur. Bij Life & Gar-
den zijn verschillende soorten bar-
becues. Zo is het mogelijk om op 
houtskool te stoken, op een gas-
barbecue te koken, gebruik te ma-
ken van een elektrische barbecue 
of de complete keuken voor buiten 
te bekijken. 

Voor elk wat wils bij Life & Garden. 
Met de mooie eigentijdse acces-
soires maakt u van uw tuin een 
plaatje. Mooie, onverwoestbare en 

HEESCH - Het mooie weer is begonnen en we verplaatsen ons huiselij-
ke leven voorzichtig naar het leven in de tuin. Afgelopen zaterdag werd 
men bij Life & Garden op de BBQ-dag getrakteerd op lekkere hapjes 
en gratis advies en natuurlijk extra informatie waar u aan moet denken 
voor u een nieuwe barbecue aanschaft. 

tijdloze design tuinmeulen, warm-
telampen (geven licht en warmte), 
en de Cocoon table, een eigentijd-
se oplossing voor een behaaglijke 
gashaard.

Met een grote parkeergelegenheid 
bent u bij Life & Garden Heesch op 
het goede adres aan de Bossche-
baan 23 in Heesch.

Advertorial
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De ochtendwedstrijd begint om 
9.00 uur en eindigt om ± 12.00 
uur. De jongere deelnemers zetten 
hun beste beentje voor op vijf ver-
schillende onderdelen: vloer, brug, 
balk, sprong met kast/pegasus en 
trampoline. De middagwedstrijd, 
die bedoeld is voor de oudere 
deelnemers en selectie, duurt van 
11.30 tot ± 15.00 uur. tussen de 
twee wedstrijden door vindt een 
demonstratie plaats van een pro-
fessionele dansgroep. 
Het thema ‘zomer’ is niet voor 
niets gekozen. De clubkampioen-

schappen vinden namelijk plaats 
in het eerste weekend van de as-
tronomische zomer. Kleurrijke en 
feestelijke elementen zijn dan ook 
volop terug te vinden. Door de 
vrolijke aankleding van de locatie 
wordt een zomergevoel gecreëerd, 
er is een springkussen voor de 
kleine bezoekers en deelnemers en 
bij aankomst wordt een heerlijk fris 
drankje geserveerd. 
Benieuwd naar deze sportieve, ge-
zellige dag met een zomers tintje? 
Sine-Cura heet iedereen van harte 
welkom!

Sine-cura 
turnt de zomer in! 

turnen

HEESWIJK-DINtHEr - Op zondag 23 juni is het weer zover: de sport-
hal van het Gymnasium Bernrode maakt plaats voor de clubkampioen-
schappen van Turn- en Gymnastiek vereniging Sine-Cura uit Heeswijk-
Dinther. Ditmaal heeft de competitiedag een zeer toepasselijk thema; 
de zomer. Circa 90 turnsters en turners met een leeftijd tussen de 6 en 
18 jaar laten hun talent en passie voor het turnen zien. Gezelligheid, 
competitiegevoel en sportiviteit zijn de kernwoorden van deze dag. 

De reden voor de clinic is het ge-
ven van meer bekendheid aan de 
hockeysport en uiteindelijk natuur-
lijk de werving van nieuwe leden. 
De kinderen die serieus belang-
stelling hebben, mogen na de 
zomervakantie 3 keer vrijblijvend 
meetrainen in het team wat het 
best bij ze past qua leeftijd en 
eventuele vriend(innet)jes. Afhan-
kelijk van de hockeykwaliteiten 

kunnen ze na +/- ½ jaar mee gaan 
doen met wedstrijden. 
Er staat nog 1 clinic op het pro-
gramma op dinsdag 18 juni van 
17.00 tot 18.00 uur, waar jongens 
en meisjes tussen de 6 en 12 jaar 
van harte welkom zijn op het hoc-
keyveld. Het is handig om sport-
kleren aan te trekken (t-shirt met 
sportbroek) en gymschoenen / 
kunstgrasschoenen. Sticks en bal-

len zijn aanwezig op het veld. 
Voor meer informatie, zie de web-
site www.hdlhockey.nl of bel bel 
Patricia van Kleef, t. 0413 - 291 
719. Aanmelding via tc@hdlhoc-
key.nl onder vermelding van naam, 
adres en leeftijd.

Hockey clinic succeshockey

HEESWIJK-DINtHEr/LOOSBrOEK - In de stralende zon maakten maar 
liefst 32 basisschoolkinderen kennis met hockey. Enthousiaste train(st)
ers van Hockeyclub HDL zetten een gevarieerd parcours uit, waarover 
de kinderen in groepjes rouleerden en allerlei oefeningen deden met 
stick en bal: gezellig en leerzaam!

HEESCH - Afgelopen zondag ver-
trokken de judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss naar Boven Leeu-
wen om daar aan het jaarlijkse 
Leeuwentoernooi deel te nemen. 

De judoka’s keerden huiswaarts 
met de volgende resultaten: Goud: 
Jesse van Buel en Kay van Nuland.
Zilver: Senn van Buel, raoul van 
Balen, Joost Wijnands, tess Sielia-
kus, roy van Leur. 
Brons: Lucas van Griensven en Jas-
mijn Linskens.

Judobroers uit 
Heesch grijpen goud en zilver!

budo

Aan het einde van de dag werd de 
prijs voor beste club van Nederland 
uitgereikt. Met in totaal 22(!) prij-
zen was het geen verrassing dat 
die voor taekyon Berghem was. 
Met trots werd taekyon Berghem 
voor het derde jaar op rij gekroond 
tot beste club van Nederland. 

De coaches waren bijzonder tevre-
den over dit laatste toernooi van 
het seizoen, waarin al het werken 
van de leden is uitbetaald!

taekyon berghem beste clubbudo

BErGHEM - Zondag 9 juni waren de Nederlandse kampioenschappen ITF-taekwondo. Er werd gestreden op 
de onderdelen tuls, sparring en teamtuls in verschillende klasses, die ingedeeld waren op leeftijd en gewicht. 
Aan dit toernooi deed natuurlijk ook een groot aantal leden van Taekyon Berghem mee. Zij behaalden goede 
resultaten.

MHc Heesch 
b1 meiden kampioen

hockey

V.l.n.r.: Wieke, Emilie, Evi, Celine, Marlijn, Ember, Dieuwertje, Sterre, Renee, 
Gwen, Kelly, Loes, Lisa en Maud. Niet op de foto Bennie Breurken en Adjan 
Banken.

Open toernooi bij tv De Hoef

Hij zit in de commissie die het 
Open toernooi in goede banen 
leidt. Accountant ton Hendriks 
tennist zelf bij tV de Hoef en zijn 
accountantskantoor Hendriks van 
Bergen & Smulders is de hoofd-
sponsor van het toernooi. 
Een andere belangrijke troef bij een 
succesvol toernooi is gezelligheid. 
tijdens het Open toernooi heeft 
tV De Hoef dan ook al jaren een 
speciale ‘gezelligheidscommissie’ 
die hiervoor zorgt, genaamd de 
‘Kitchengirls’. Negen dames dos-
sen zich in de week van het Open 

toernooi uit, versieren het club-
huis en verzorgen de hapjes voor 
de deelnemers en gasten. Jaarlijks 
staat er een thema centraal, dit jaar 
is het thema ‘All you need is .. De 
Hoef!’.

“Ook belangrijk is de mix van spe-
lers uit de hele regio. En dat heb-
ben we gelukkig”, vertelt Joost.
Het toernooi is geschikt voor be-
ginners tot goede spelers. De 
meeste spelers die meedoen aan 
het toernooi zitten rond niveau 
6/7. Bij dit toernooi is het hoogste 

niveau 3 en het laagste 8.
Bij het toernooi zit ook een loterij 
die voor zowel spelers als bezoe-
kers is. “Daar kun je onder andere 
een reischeque, tennisrackets en 
nog vele andere prijzen winnen”, 
somt Joost op. Iedereen is van 
harte welkom tijdens het toernooi 
dat vanaf 22 juni tot en met 30 
juni zal plaatsvinden. “tot nu toe 
hebben al ruim tweehonderd deel-
nemers zich ingeschreven, dus het 
zou mooi zijn als ons hele terras vol 
zit met mensen die komen kijken!” 
vindt Joost. 

tennis

 Tekst: Rachelle Suppers Foto: Ad Ploegmakers

HEEScH – Het Open Toernooi van Tennisvereniging De Hoef is al jaren een succes. Hoe kan dit toch in tij-
den van gebrek aan vrijwilligers, sponsors en ledenverlies? Bij TV De Hoef hebben ze daar minder last van. 
“We mogen ons gelukkig prijzen met een goede hoofdsponsor en meerdere subsponsoren”, bekent Joost 
Kaffener. 

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043

info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek
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Bernheze sportief

Turnen
In de categorie r1 werd Fenne 
Geurts clubkampioen, Daantje van 
Hees kwam op de 2e plaats en Kaja 
van den Berg werd 3e. In niveau 12 
werd Linde Oldenkamp clubkam-
pioen gevolgd door Fiene Wijde-
ven en Dide van der Wijst 3e. De 
hoogste categorie deed een test-
wedstrijd. Hier werd Sara theunisz 
1e, 2e werd Babette Hulsmann en 
3e Laura van Breemaat.

Trampolinespringen
In de categorie 1 werd Sigrid Wes-
terdijk clubkampioen. Inge Geurts 
2e en Chris-Jan van Houtert uit 
Nistelrode 3e. In categorie 2 werd 
Julia van Wanrooij 1e, gevolgd door 
Mirthe Pittens die 2e werd en Ma-
non van Schijndel op de 3e plaats. 

Trampolineselectie
Quin Schoenmakers werd 3e, ge-

volgd door Sanne Bevers. Een sta-
biel springende Ymke Vermeulen 
werd clubkampioen. In de hoogste 
categorie was de strijd om het ere-
metaal spannend. Evi van Dinther 
werd clubkampioen en Inge Exters 
volgde haar op de 2e plaats en Lisa 
van der Pas op de 3e. De niet he-
lemaal fitte Caitlyn maakte kleine 
foutjes, waardoor ze terugviel naar 
de 4e plaats. rosalie, Sanne en 
Nienke werden 5e, 6e en 7e.
Komende week worden de puntjes 
nog op de i gezet voor de NK-gan-
gers. Pieter ten Wolde is helder: 
“Het is al een prestatie dat we met 
drie meiden ons hebben geplaatst. 
Vooral genieten van de ambiance 
en je best doen. Meer kunnen de 
meiden niet doen.” Aanstaande 
zaterdag vertrekt een touringcar 
met supporters vanuit Nistelrode 
naar rotterdam om de meiden aan 
te moedigen.

Gympoint
clubkampioenschappen

NIStELrODE – Wekenlang hebben de kinderen toegeleefd naar de 2e 
Gympoint Clubkampioenschappen in Nistelrode. Allereerst was het de 
beurt aan de kleutergroep. Na afloop ontvingen de kleuters een Kleu-
tergym Diploma.

V.l.n.r. Fiene, Linde en Dide

turnen

HEESCH - Afgelopen zaterdag is Heeschenaar Majit Khodoyan erin ge-
slaagd goud te veroveren tijdens een Grappling toernooi in rotterdam. 
Grappling is een vorm van worstelen, maar kent ook vele technieken uit 
het Braziliaanse Jiujitsu. Beide sporten zijn bij Van Buel Sports in Oss te 
beoefenen. Voor Khodoyan, die normaal gesproken als judoka actief, 
een mooi resultaat.

Goud
Majit Khodoyan in Rotterdam

budo

Leerlingen Fioretti college 
organiseren sportdag
HEESWIJK-DINtHEr - Op woensdag 12 juni gaan enkele derdejaars-
leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn van het Fioretti College uit 
Veghel naar basisschool Het Mozaïek in Heeswijk. Ze verzorgen daar 
een sport- en spelochtend voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 
(onderbouw). De leerlingen van het Fioretti College hebben van te-
voren 19 spellen bedacht voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Er zijn 
spellen die buiten worden gehouden, maar ook allerlei binnenspellen. 
Ieder spel duurt ongeveer 10 minuten. We verwachten dat de kinde-
ren van basisschool Het Mozaïek een hele leuke dag zullen hebben. 

Helaas is in deze twee seizoenen 
de selectie speelsters erg uitge-
dund en het besef bestaat dat 
er met de huidige groep dames 
slechts een smalle basis is om deze 
grote uitdaging aan te gaan. “Wij 
willen graag andere speelsters de 
kans geven om samen met ons die 
nieuwe uitdaging aan te gaan.” al-
dus de groep dames.
Uiteraard is dit een uitgelezen kans 

voor speelsters die bij hun eigen 
team geen progressie meer zien 
en het zelf wel eens op een hoger 
niveau willen proberen, of voor 
speelsters die (recent) gestopt zijn 
en het weer eens willen gaan pro-
beren. 
De dames trainen iedere dinsdag- 
en vrijdagavond in het Vijfeiken in 
Heesch. Je mag daar, na overleg, 
altijd gratis een aantal trainingen 

meedraaien. Vervolgens kun je 
dan, na het ontvangen van eer-
lijke feedback, aangeven wat je 
er van vindt. Als je vragen hebt 
kun je terecht bij Joop Baltussen. 
Hij is de trainer en coach van het 
damesteam en te bereiken via 
joop.baltussen@home.nl, of via 
0621457280. tevens staat veel 
informatie op de DOS’80 website 
www.dos80.heesch.nl.

Handballen bij DOS’80?handbal

HEEScH – Ondanks twee geweldige opeenvolgende seizoenen en een fantastisch vooruitzicht in de 1e 
klasse te gaan spelen, is de DS1 van Handbalvereniging DOS’80 genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe 
leden. De dames senioren 1 van Handbal-vereniging DOS’80 hebben de afgelopen twee seizoenen een 
geweldige prestatie neergezet. Zij zijn maar liefst tweemaal op ‘n rij kampioen geworden in hun klasse, en 
zullen aankomend seizoen zelfs aantreden in de 1e klasse van de afdeling Brabant. 

 Laatste finale voor Avesteyn
HEESWIJK-DINtHEr - De twee 
doelpunten, die Avesteyn afgelo-
pen zondag scoorde tegen Pannin-
gen, vielen wel laat, maar de zege 
was desondanks dik verdiend. Te-
gen de 3e klasser Panningen was 
Avesteyn heer en meester. 

Evenals een week eerder was er 
ook nu volop vuurwerk en waren 
er rookbommen. tegen het einde 
van de wedstrijd werd de wedstrijd 
even stilgelegd om de oranje sup-
porters tot rust te manen.
Dan de wedstrijd zelf. Avesteyn 
begon sterk en bleef dat in de ge-
hele wedstrijd. Panningen bleek 
niet opgewassen tegen de geest-
drift en kwaliteit van Avesteyn. In 
de eerste helft waren er diverse 
opgelegde kansen, maar Avesteyn 
kon deze niet verzilveren. In de 
tweede helft bleef Avesteyn de bo-

venliggende partij. Het duurde tot 
de 72e minuut, voordat de talrijke 
Avsteyn-fans echt konden juichen. 
Uit een vrije trap scoorde roy Wij-
laars heel knap met een fraai schot 
in de rechter benedenhoek (0-1). 
Men moest echter wachten tot de 
92e minuut toen de verlossende 
0-2 werd geboren. Invaller Jesse 
Kusters scoorde, omdat zijn vrije 
trap van richting werd veranderd 
en de Panningse keeper daarop 

kansloos was (0-2).
Met dit resultaat spelen de oran-
jezwarten a.s. zondag wederom 
een finale en is rKVV Neerbeek de 
laatste horde voor promotie. Waar 
is nog niet bekend. Dat het oran-
jelegioen er dan weer bij zal zijn is 
zeker. Want spelen in de 3eklasse 
zal voor het vaandelteam van Ave-
steyn een historisch gebeuren zijn, 
zo kort voor het 75-jarig bestaan 
van de club.

voetbal

Afsluiting seizoen Slamdunk ‘97
HEESCH - Woensdag 5 juni was 
de afsluiting van het seizoen 
2013-2013. Zoals gewoonlijk met 
ons bekende mixtoernooi.

Het mixtoernooi was een gezel-
ligheidstoernooi voor jong en oud, 
leden met familie, vrienden en/
of vriendinnen. Dit jaar waren we 
met maar liefst 11 teams. Het was 
heel gezellig druk en er waren veel 
gratis snoepjes. Het team van de 
coaches en trainers had het zwaar, 
maar het was wel heel sportief om 

het op te willen nemen tegen de 
teamleden. Het winnende team 
kreeg heerlijke soesjes. Die werden 
meteen verdeeld en opgegeten. 
Daarna was het tijd voor de be-
kendmaking van de sportman/-
vrouw van elk team. Dit is altijd 
weer een bijzondere aangelegen-
heid. De uitgekozen sportman/-
vrouw van het team krijgt een 
mooie, welverdiende medaille. Dit 
jaar werd er voor de tweede keer 
ook een sportvrijwilliger van Slam-
dunk’97 gekozen. Dat is iemand 

die zich het hele jaar bijzonder 
voor de club heeft ingezet. Vorig 
jaar was Mart Spaan de gelukkige 
en dit jaar was de eer voor Marijke 
Dubbeld. Zij heeft haar team tot 2x 
toe in de finale weten te brengen. 
Namens het bestuur allemaal een 
fijne vakantie en we hopen ieder-
een weer te mogen begroeten op 
woensdag 28 augustus om 18.00 
uur voor de eerste trainingen. 

Voor foto’s van het mixtoernooi: 
www.slamdunk97.nl.

basketbal

13, 14 en 16 juni feest
Donderdag 13 juni zal de Hol-
landse nieuwe haring gebracht 
worden, die ’s avonds tijdens een 
gezellig feest verorberd kan wor-
den. Iedereen is van harte welkom 
in het altijd gezellige clubgebouw. 
Een groots einde op de finalezon-
dag 16 juni zorgt dat ook de va-
ders een perfecte vaderdag gaan 
beleven. Voor de kinderen is er een 
luchtkussen, mooi weer is besteld.
 
Het toernooi volgen? 
www.toernooi.nl 
tC telro - Zwarte Molenweg 11 - 
Nistelrode - www.telro.nl

‘t Pumpke Nisseroise Open 2013tennis

NiSTELRoDE – Het begin is gemaakt voor de 268 deelnemers van ’t Pumpke Nisseroise Open tennistoernooi 
en de vooruitzichten voor deze week zien er positief uit. De organisatie van ’t Pumpke Nisseroise Open 2013 
is deze week druk aan het werk om de wedstrijden in goede banen te leiden. Er wordt dubbel heren, dubbel 
dames en dubbel gemengd gespeeld. 

De organisatie met de sponsoren Mark Verwijst en Gijs van Erp. 
Niet op de foto: Thieu Corssmit en Miek van Schijndel
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HEESCH - Op zaterdag 15 juni 
organiseert handbalvereniging 
DOS’80 een handbalclinic o.l.v. 
eredivisiespeler Duncan Hoos van 
handbalvereniging Tachos. Deze 
clinic is zowel voor jongens als 
meisjes toegankelijk. 

Zij kunnen onder zijn leiding ken-
nis maken met de handbalsport 
en ervaren dat handbal een sport 
is waar eigenlijk alles in zit, zowel 
snelheid als kracht. Het NHV (Ne-
derlands Handbal Verbond) heeft 
de leeftijdscategorieën aangepast 
en daarom is DOS’80 op zoek naar 

nieuwe leden, vooral in deze leef-
tijd. Bij handbal kennen we een 
zaalseizoen en een veldseizoen. 
Dus wordt er met een kleine on-
derbreking, het hele jaar gespeeld. 
Naast handbal organiseert DOS’80 
ook allerlei nevenactiviteiten zoals 
een dropping, vossenjacht en een 
jaarlijks kamp.

Lijkt het je leuk om eens kennis 
te maken met handbal en met 
DOS’80, kom dan 15 juni naar 
sporthal het Vijfeiken in Heesch. 
De clinic start om 11.00 uur en 
duurt tot 12.30 uur. 

DOS’80 
Handbalclinic voor de groepen 7 en 8

handbal bernhezeloop 2013
Doe je 31 augustus mee aan de halve marathon, estafette of Rabobank jeugdloop?

Schrijf je nu vast in op 
www.bernhezeloop.nl
In de voorinschrijving, tot en met 
29 augustus, zijn de kosten €5,- 
voor de halve marathon en €15,- 
per team voor de estafette. Deel-
name aan de rabobank jeugdloop 
is gratis. Je kunt je 31 augustus 
vanaf 14.00 uur nog inschrijven 
bij Sporthal De Zaert bij de start/
finish in Heeswijk-Dinther. Kosten 
zijn dan € 7,- voor de halve mara-
thon en € 17,- per team voor de 
estafette.

Net als vorig jaar regelen we vele 
faciliteiten zoals gratis IPICO chip-

timing, douches/kleedruimte, me-
dische verzorging, etc. Ook is het 
parcours van de halve marathon 
door de atletiekunie nagemeten 
en gecertificeerd. De inzet van 
zo’n 120 vrijwilligers en de diverse 
sponsors maken dit mooie evene-
ment mogelijk! Komt u de deel-
nemers aanmoedigen of wellicht 
speelt u in een dweilbandje dat 
voor extra gezelligheid kan zorgen 
voor deelnemers en supporters?

Namends Stichting Bernhezeloop: 
‘Veel succes en plezier tijdens de 
voorbereidingen en graag tot ziens 
bij de Bernhezeloop!’

Meer informatie:
www.bernhezeloop.nl. 
info@bernhezeloop.nl

BErNHEZE - De laatste zaterdag van augustus staat de 11e editie van 
de traditionele Bernhezeloop gepland. De Rabobank jeugdloop van 
650, 1300 en 1950 meter start om 16.00 uur bij Heilige Stokstraat 1 
in Heeswijk-Dinther. De halve marathon en estafette starten beide om 
17.00 uur. De start van de estafette is ook in Heeswijk-Dinther en de 
halve marathon start in Heesch. 

hardlopen

Het toernooi wordt gehouden 
op het Gildeterrein van het Sint 
Willebrordusgilde: De Schutters-
hof, Fokkershoek 8ª te Heeswijk. 
Ontvangst van de tripplets tus-
sen 10.00 en 10.30 uur. Aanvang 
wedstrijden om 11.00 uur.

Informatie en opgave voor het Jeu 
de Boules toernooi is te verkrijgen 

bij: Gijs de Visser, Jan Dobbel-
steenstraat 29 Loosbroek, 0413-
229805.
Jan Schakenraad, Abt van de Ven-
straat 30 Heeswijk-Dinther, 0413-
212363.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 
per team, opgave is mogelijk t/m 
zaterdag 22 juni.

Aanmelden: 
H-D-L Jeu de boules toernooi

jeu de boules

HEESWIJK- DINtHEr - Het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk organi-
seert voor zondag 23 juni een groot HDL Jeu de Boules Toernooi voor 
Heeswijk-Dinther-Loosbroek. De organisatie van het toernooi heeft 
slechts een paar regels. Een team bestaat uit een teamleider plus twee 
spelers waarbij de teamleider uit Heeswijk, Dinther of Loosbroek moe-
ten komen of een binding moeten hebben. Voor de rest spelen we vol-
gens het ‘Internationaal Reglement Petanque’.

Voor het bedrijf een fraaie kans 
om te werken aan teambuilding 
en voor de ondernemer een mooie 
kans om met andere ondernemers 
te netwerken.
De wedstrijden gaan over 4 rondes 
en worden gehouden in het Cultu-
reel Centrum in Dinther.
Alle wedstrijddatums vallen op een 
zaterdagavond: 14 september - 12 
oktober - 9 november en 14 de-

cember. Er kan met 1 of meerdere 
teams van 3 personen worden in-
geschreven. Wilt u deelnemen aan 
deze bedrijfscompetitie, schrijf u 
dan zo vlug mogelijk in, maar uiter-
lijk voor 22 juni. Voor inlichtingen 
of aanmeldingen neemt u contact 
op met Frans Jacobs tel. 0413-
296200. Wij hopen van harte u als 
deelnemer van deze competitie te 
mogen begroeten.

bedrijfscompetitie Luchtgeweer
HEESWijK-DiNTHER – Schietsportvereniging Hedilo organiseert dit na-
jaar voor de eerste keer een bedrijfscompetitie luchtgeweer voor on-
dernemers uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Ondernemers en me-
dewerkers kunnen op deze aangename manier kennis maken met de 
schietsport, zoals die in Dinther wordt beoefend. Geschoten wordt uit-
sluitend met de door Schietsportvereniging Hedilo beschikbaar gestelde 
geweren. Alle schutters, zowel mannen als vrouwen, schieten opgelegd.

schieten

Nederlands 
Kampioen paratafeltennis
HEESWIJK-DINtHEr – Anita van 
der Voort is zaterdag 8 juni 1e 
geworden tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen paratafelten-
nis. 
Anita tafeltennist bij N.O.N. in 
Heeswijk-Dinther. Zij speelt 4e klas 
bij het paratafeltennis. 
De finale heeft ze met 3-0 gewon-
nen van Paul uit Beuningen.
tien jaar geleden is Anita ook Ne-
derlands kampioen geweest in de 
klasse 5.

tafeltennis

Nu ook pasfoto’s

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

‘t Dorp 61a - Heesch

Overhemd 
Gewassen en gestreken € 1,75

3 stuks voor € 4,99
Daar kun u het zelf niet voor doen!

Geldig t/m 30 juni

STOMERIJ
SUPERACTIE!

S E R V I C E P U N T

OVERHEMDEN

Daar kun u het zelf niet voor doen!

Gewassen & gestreken

 1.75
3 STUKS 

VOOR 4.99

VOrStENBOSCH - Het Gilde uit 
Vorstenbosch wist afgelopen zon-
dag 4 prijzen in de wacht te sle-
pen op de Kring Gildendag van 
gildekring Hoge Schuts met 13 
deelnemende gilden bij het Sint 
Lambertus Gilde in Maren-Kessel. 
Met een veertigtal leden was het 
gilde naar Maren-Kessel gegaan 
om deel te nemen aan het defilé.

Na afloop van de wedstrijden was 
bij elke prijs de ‘Horri Do’-jel dui-
delijk hoorbaar in de tent. 
Achtereenvolgens mochten we de 
onderstaande prijzen in ontvangst 
nemen: Klasse jeugd groot 1e prijs: 
Lindsey Vogels.
Groepsvendelen 1e prijs: Marc 
Somers, Peter v.d. Broek, Paul 

Heerkens, Peter v.d. Sanden, on-
der trombegeleiding van Maarten 
Derks. 
Bij het bazuinblazen was er een 1e 
prijs in klasse A voor Maarten v.d. 
Pas Jeu de boules, 4e prijs: Martien 
Ketelaars, Gerrit Nooijen, Adri van 

Houtum, Adriaan v.d. Heijden.
Het was een fijne gildendag met 
wedstrijden bij winderig maar 
droog weer, waarbij de drie gil-
dewaarden Broeder-/Zusterschap, 
trouw en Dienstbaarheid hoog in 
het vaandel stonden.

Gilde St. Antonius Abt vorsten-
bosch met Kring Maasland te Maren-Kessel

gilde
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
13 JUNI

Expositie kunstwerken 
Delta School
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 oss

Bibliotheek tijdelijk gesloten 
t/m 25 juni
Locatie: Laar 29 Nistelrode 

WMO ochtend; 
thema Zomerschool
Locatie: cc Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Onderonsje Loosbroek over 
de geschiedenis van de streek 
Locatie: D’n Hoek Loosbroek

Hollandse Nieuwe 
Haringfeest
Locatie: Tc Telro Nistelrode

14 JUNI

Expositie kunstwerken 
Delta School
Locatie: ‘t Dorp Heesch 

Dansvoorstelling van 
Hanneke van der Stappen: 
Alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch 

Koffie-informatiemiddag
Locatie: de Pas Heesch 

Wende
Locatie: Natuurtheather 
Kersouwe Heeswijk-Dinther

Gemeentehuis gesloten
Locatie: de Misse Heesch 
Pagina 11

Feest met loterij
Locatie: Tc Telro Nistelrode

15 JUNI

Dansvoorstelling van 
Hanneke van der Stappen: 
Alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch 

Klussen met je vader-dag 
Locatie: Karwei Heesch 

DOS’80 organiseert hand-
balclinic voor groep 7 en 8
Locatie: Sporthal Vijfeiken 
Heesch
Pagina 19

Wolfert Brederode 
Locatie: Natuurtheater 
Kersouwe Heeswijk-Dinther

16 JUNI

Vaderdag
Pagina 16

Dansvoorstelling van 
Hanneke van der Stappen: 
Alice in Wonderland
Locatie: de Pas Heesch 

Pleinfeest 2013
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode

Kinderkoor de Nistelnootjes 
geeft zomerconcert
Locatie: de Stuik Vorstenbosch 
Pagina 2

Beachvolleybal toernooi!
Locatie: café Zaal de Toren 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

De kindertijd van opa 
en oma, de jaren ’50 
Locatie: Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Vogel-en-klein-dieren-
ruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch 

BBQ-concert met voorproef-
je Night of the Music
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode 

Finale ’t Pumpke 
Nisseroise Open 
Locatie: Tc Telro Nistelrode
Pagina 18

17 JUNI

Rijbewijskeuring
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

Gratis inloopspreekuur 
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch 

18 JUNI

Zomerdagen van 
Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Hockeyclinics kinderen 
6 tot 12 jaar
Locatie: Hockeyveld Steen-en 
Stokstraat 4 Heeswijk-Dinther
Pagina 17

E-Café
Locatie: De Wis Loosbroek
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19 JUNI

Zomerdagen van 
Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Voorstelling Heeswijkse 
balletschool
Locatie: de Huif St. Michielsgestel
Pagina 2

Hotelgasten, presentatie 
Leon Verdonschot
Locatie: Natuurtheater 
Kersouwe Heeswijk-Dinther

Zomerdagen van 
Centrum Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

Aladdin 
Locatie: Natuurtheater 
Kersouwe Heeswijk-Dinther 

Informatieavond 
Green Fee club
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 11

20 JUNI

Zomerdagen van Centrum 
Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A, Heeswijk Dinther 

21 JUNI

Inschrijfmiddag Vormsel 
2013-2014
Locatie: Petrus Emmaus Parochie 
Heesch

Gala glitter & glamourparty 
groep 8
Locatie: Nistelrode 

22 JUNI

Kermis
Locatie: Heesch

Rondje Bernheze
Locatie: Bernheze

HKK Nistelvorst: Heemreis 
naar Ravenstein en Megen
Locatie: Heemhuis Nistelrode

Openbare verkoop 
bibliotheek materialen
Locatie: Laar 29 Nistelrode
 

Bavaria Summer Breeze
Locatie: Sportpark De Hoef 
Loosbroek

Streetdance uitvoering
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

JeugdVogelwacht onder-
zoekt vennen Slabroek
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst 

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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23 JUNI

Rondje Bernheze
Locatie: Bernheze

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Clubkampioenschappen 
Sine-Cura
Locatie: Gymnasium Bernrode
Pagina 17 

HDL Jeu de Boules Toernooi
Locatie: ‘De Schuttershof’
Heeswijk-Dinther
Pagina 19 

Kienen
Locatie: café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther 

Musical Efkes Jonger;
Jungle Boek
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode 

Kermis
Locatie: Heesch

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode

24 JUNI

Gratis inloopspreekuur 
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch 

Kermis
Locatie: Heesch

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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25 JUNI

Zomeravondconcert
Locatie: Mr. Loeffenplein 
Vorstenbosch 

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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26 JUNI

Aladdin 
Locatie: Natuurtheater 
Kersouwe Heeswijk-Dinther

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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Kermis
Locatie: Heesch

27 JUNI

De Ontmoeting: Concert 
Seniorenorkest Maasland
Locatie: Gasterij Laarstede 
Nistelrode

Onderonsje Dinther over 
de geschiedenis van H-D
Locatie: cc Servaes  
Heeswijk-Dinther

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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28 JUNI

Jeugdclubkampioenschap-
pen Telro 2013
Locatie: Tc Telro Nistelrode

50-jaar Sint Willebrordus-
gilde 

Start Mindfulness zomercursus
Locatie: Loosbroekseweg
Nistelrode 

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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29 JUNI

Jeugdclubkampioen-
schappen Telro 2013
Locatie: Tc Telro Nistelrode

Onderonsje Dinther over de 
geschiedenis van H-D
Locatie: cc Servaes  
Heeswijk-Dinther

Open toernooi 
Locatie: TV de Hoef Heesch
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