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In de maand mei op 

ALLE TASSEN 
15% korting

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

Actie: 
prik je korting

Zie onze advertentie 
op pag 13

Tuinkeukens 
Tuinoverkappingen

06-57028991
www.elgish.nl 

In deze kleuren verkrijgbaar
Zie pagina 33

‘dit blad voor Heeswijk-dinther 
mag niet verloren gaan’
BeRRY VAN de WeTeRINg NIeUWe HoofdRedAcTeUR d’N HAdeeJeR 

Annemieke van der Aa kan met 
een gerust hart afscheid nemen 
van haar taken bij D’n HaDee-
jer. Na tien jaar neemt de gepas-
sioneerd hoofdredacteur – in het 
dagelijks leven redacteur en tekst-
schrijver bij verschillende weekbla-
den - afscheid. Zij vindt het mooi 
geweest. Voor de hoofdredacteur 
in de dop, Berry van de Wetering, 
is de uitdaging om deze taak over 
te nemen, niet minder groot. Na 
een kennismaking met de redactie 
zal hij de loyale groep vrijwilligers 
die met veel enthousiasme dit blad 

al tien jaar maakt, gaan inspireren. 
De zoektocht naar een opvolger 
voor Annemieke – die vanaf het 
begin betrokken was bij het blad 
- werd een mooie uitdaging in 
Hadee-land. Maar de redactie kent 
zijn inwoners en wist waar te zoe-
ken. Berry van de Wetering, leer-
kracht, basisschooldirecteur, kin-
derboekenschrijver, zaalvoetballer, 
maar vooral Hadeejer, stond hoog 
op het lijstje. 

Berry groeide in Dinther op en na 
de middelbare school kwam hij via 

de Pabo in Veghel bij basisschool 
De Wegwijzer – later ’t Palet - te-
recht als leerkracht. Dertien jaar 
gaf hij in Heeswijk-Dinther les en 
werd in 2011 gevraagd als direc-
teur van een basisschool in Boekel. 
Dit bevalt hem erg goed; hij regelt 
de financiën, personeel, ontwikke-
ling en afgelopen jaar heeft hij ook 
weer een dag in de week voor de 
klas gestaan. 

RedAcTIe
Het schrijven is hem niet vreemd, 
meer dan honderd columns ver-

zorgde hij in het boekje en op de 
website voor Avesteyn. Zo kwam 
ook al meerdere keren het ver-
zoek van D’n HaDeejer om eens 
wat te schrijven. Deze uitstapjes 
deden hem beseffen dat hij meer 
wilde met het schrijven. Twee kin-
derboeken kwamen van zijn hand; 
‘Nooit meer gewoon’ (2007) en ‘In 
mei drink ik chocomel’ (2011). 

Nu de redactie van D’n HaDeejer 
bij hem het verzoek neerlegde, kon 
hij niet anders dan dit heel serieus 
nemen en na een kennismaking 
hakte Berry de knoop door. Berry: 
“een blad als D’n HaDeejer mag 
echt niet ophouden te bestaan. 
Na een kennismaking blijkt het 
een mooie groep, een compleet 
team waar nog steeds mensen zich 
aanmelden. Ik heb enkele nieuwe 
ideeën, maar wat goed is hoef je 
niet te veranderen.” 

Dat doet Berry dan ook niet. Wel-
licht dat er - gezien zijn achter-
grond - onder zijn leiding meer 
jonge mensen in het blad zullen 
komen. “Maar ook hele oude 
mensen hebben vaak een mooi 
verhaal. Dat wil ik zeker laten ho-
ren.”

HeeSWIJK-DINTHer – Berry van de Wetering is met ingang van 1 juni de nieuwe hoofd-
redacteur van D’n HaDeejer, het magazine dat al tien jaar lang maandelijks in Heeswijk-
Dinther verschijnt.

Berry van de Wetering trots op D’n HaDeejer

Xtreme bungee 
team in Nistelrode 
NISTeLrODe – verstand op nul en kicken maar! Op 
8 en 9 juni, tijdens de pinksterfeesten, komt het Xtre-
me bungee team van Action Events naar Nistelrode. 

Het bungee jumpen bestaat sinds de jaren tachtig en 
sinds begin jaren negentig wordt bungee ook van-
uit mobiele kranen in Nederland uitgevoerd. Action 
events voert deze activiteit uit sinds 1998 en heeft 
honderden evenementen bezocht. Het mag duidelijk 
zijn dat er bij het bungee springen zeer strenge veilig-
heidsmaatregelen worden gehanteerd. Onlangs zijn 
deze veiligheidsmaatregelen nog eens extra aange-
scherpt en nu is Action events het enige Nederlandse 
bedrijf wat het bungee jumpen volgens deze nieuwe 
veiligheidsvoorschriften uitvoert.

er wordt gesprongen vanuit een manbak op 50 meter 
hoogte. Deelname is toegestaan voor iedereen vanaf 
18 jaar die gezond is van lijf en leden, niet lichter dan 
40 kg en niet zwaarder dan 100 kg weegt.

durfal of 
‘droomwens’

TRV-Bernheze.nl
Culinaire

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

PEFC/30-31-421

vrijdag 30 mei en zondag 1 juni: 
expositie ‘Hoeden en petten en da-

meskorsetten’ van 11.00 tot 17.00 
uur in de kapel, toegang gratis.

er zullen schoenen zijn van de be-
kende schoenontwerper Jan Jansen 
(Dutch Designer Award winnaar 
2013). Marjolein Bemelmans zal 
tassen laten zien, die zij ontwerpt: 
www.mbmbbagdesign.nl. Liesbeth 
van Well is hoedenontwerpster en 
toont haar kunstzinnige hoeden: 
www.vanwell.nl en ten slotte zal 
ook Nore Stevelink haar zijden en 
vilten ontwerpen tentoonstellen. 
Kortom veel verschillend en bijzon-

der werk. Vrijdag 30 mei: Kindera-
telier in de bijruimte van 14.00 tot 
16.00 uur. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. 
Zie ook 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

expositie en Kinderatelier in Kloosterkapel

Op 12 juni begint het WK en - net 
zoals u - hopen riny en Gaetano 
dat Nederland en Italië ver zullen 
komen. Wanneer de zomer lekker 
meewerkt, kunnen we nog meer 
van de wedstrijden genieten on-
der het genot van een heerlijke 
BBQ met een Italiaans tintje.

U hoeft niet te wachten tot de 

wedstrijden beginnen om een 
BBQ te bestellen. Ook voor het 
Italiaanse ijs kunt u al terecht aan 
‘t Dorp. Zij heten u van harte wel-
kom.

www.g-italiana.nl
0412-474000
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
0412-454077

Nog één week voordat 
de acties beginnen!
Slagerij-eetwinkel riny van esch 
& Gastronomia Italiana slaan de 
handen ineen

HeeSCH – Zoals u vorige week al kon lezen, zullen Slagerij-Eetwinkel 
Riny van Esch en Gastronomia italiana tijdens het wk in brazilië met 
diverse acties komen. 

Advertorial

Lunchtip:
(alleen geldig op 29 mei)

12-uurtje
Tomatensoep, tosti ham-kaas 

en broodje kroket € 6,50

Kijk voor het menu op www.ouderaadhuisheesch.nl

Tomatensoep, tosti ham-kaas 

Kom 
gezellig 

langs

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Lunchtip:Lunchtip:

HemelvaartsdagGeopend vanaf 12.00 uur

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Workshop Sushi bij u thuis
• Buffetten warm / koud

• Schalen huisgemaakte (rundvlees)salade
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

tWee PRimeuRs

Niet één maar liefst twee primeurs 
bij Bon Fromage in Heesch. Vanaf 22 
mei verkopen wij de graskaas in onze 
winkels en op vrijdagmiddag 23 mei 
hadden wij de eerste kennismaking 
met onze nieuwste aanwinst ‘Old 
Heesch’. 

Naast de wereldwijd bekende Old 
Amsterdam hebben wij nu onze eigen kaasversie in de winkel, 
met een prachtige afbeelding van ‘t Oude raadhuis erop. Deze 
48+ kaas heeft inmiddels een proces van zestien maanden rijpen 
achter de rug, maar wordt nog lekkerder als we deze nog even 
laten doorrijpen. We proberen de geschiedenis van Heesch zoveel 
mogelijk in ere te houden door soms terug te blikken, zoals
op 11 november 2011 om 11.11 uur met de première van het 
3 Leliën Bier. Op steenworp afstand van onze winkel stond 
vroeger een bierbouwerij met deze naam. De historie van 
‘t Oude raadhuis is ook een hele interessante en de ingrediënten 
komen wel overeen met 
ons kaasje. robuust, 
markant, vernieuwend 
en spraakmakend! Oud-
burgemeester Wolters heeft 
inmiddels ook een markante 
plek veroverd in ‘t Dorp en 
op de menukaart van het 
gelijknamige restaurant prijkt 
ook onze naam. Zo lijkt de 
cirkel rond, maar het echte 
hoogtepunt van de première 
van deze topper gaat nog 
komen....
 
Hoe en wat, dat houden wij nog heel even geheim..., maar voor 
elke première is ook altijd een try-out en daarom bent u van 
harte uitgenodigd om alvast te komen proeven in onze winkel in 

Heesch. en kent u zelf ook een markante Heeschenaar 
die veel doet voor de Heesche gemeenschap, laat het 
ons weten, want voor de tien leukste en interessantste 
aanmeldingen stellen wij graag een lekker stukje Old 
Heesch beschikbaar.

reacties graag sturen naar bonfromage.ton@live.nl.
Over twee weken volgt de bekendmaking. 

Column
TON BENS Advertorial

volgende week zullen in DeMooibernhezekrant en op 
www.mooiheesch.nl de eerste acties te lezen zijn.

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

kooktip  Kip
kip wordt malser als je het vlees 

voor het braden inwrijft met wat 

citroensap
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Ik ben niet de enige Nederlander die een passie 
heeft voor het schrijven van sonnetten. Er zijn 
er meer die graag deze eeuwenoude vormvaste 
dichtvorm beoefenen. Een van die fanatiekelingen 
is de Limburger Frits Criens, gemeentedichter van 
de gemeente Leudal. 

Onze gemeenschappelijke hobby heeft ons met 
elkaar in contact gebracht. Dat contact heeft 

geleid tot een bijzondere samenwerking. Gezamenlijk zijn wij ruim een 
half jaar geleden begonnen met een estafettegedicht in sonnetvorm, 
waarbij we volgens strakke regels moeten reageren op het gedicht van 
de ander. Frits is met de reeks begonnen en schrijft steeds de oneven 
gedichten. Ik schrijf de even gedichten. Inmiddels zijn we aanbeland bij 
gedicht nummer 43 en nadert de cyclus zijn voltooiing. 

Het verhaal dat we in dichtvorm vertellen gaat over een bijzondere 
wielerwedstrijd. Ik neem hieronder het gedicht op waarmee Frits dit 
verhaal begonnen is. In een volgende bijdrage zal ik meer over deze 
bijzondere cyclus vertellen. 

I
Wie wint de Diamanten Wielerschoen
En mag de naam Grimpeur du Monde dragen?
De eerste renner die hierin zal slagen
Ontvangt een cheque van netto één miljoen

De klimkoers propageert respect, fatsoen
Gesponsord door een miljardair uit Schagen
- Wat heel de UCI-top kan behagen -
Belooft de strijd een schone kampioen

Zo aan het einde van een zwaar seizoen
Moet elke klimmer die een kans wil wagen 
Nog één keer alles van zijn lichaam vragen,
De Mont Ventoux vanuit drie kanten doen!

Wel, Malaucène en Sault zit er al op
We gaan vanuit Bédoin nu naar de top

mooI VAn HANS MANDERS

lunch
diner
borrel
terras
feestje
open ma t/m zo 

van 10.00 tot 23.00 uur
www.bomenpark.nl

0412 473074

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

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

FRIET MET VERSE SLA, KNOFLOOKSAUS EN KAAS 
KEUZE UIT: KIPSHOARMA - KIPGYROS - DONER

*NIEUW*            
FRIET KAPSALON

€ 6,75

Volop dierenvreugd bij kinder-
boerderij Nissebisjes

“Het zou jammer zijn als de kin-
derboerderij er niet meer zou zijn”, 
vertelt vrijwilliger Bas Poort over 
de boerderij, die al vier jaar be-
staat. “Deze plek wordt goed be-
zocht, bijvoorbeeld door kinderen 
voor en na school.” Kinderboer-
derij Nissebisjes is gelegen links-
achter basisschool ’t Maxend. een 
kleine tiental soorten dieren zijn bij 
de kinderboerderij te bewonde-
ren. Buiten lopen schapen van het 
kleinste ras, loopeenden, varkens 
en kippen. 
De eieren die de kippen leggen 
zijn in de boerderij te koop; € 1,50 
per tien stuks. Binnen zijn er ko-
nijnen, cavia’s en eekhoorns. elf 
vrijwilligers zorgen ervoor dat de 
dieren niets tekort komen. Naast 
Bas zijn Herman van der Ven, 
Martien Verkuijlen, edwin Verkuij-
len, Crisjan van Kessel, Jos van de 
Broek, Harrie van de Broek, Jan 
van den Akker, Frans van Geffen, 
rick Meulendijks en Niels van der 

Lee vaak bij de boerderij te vinden. 
De vrijwilligers worden bijgestaan 
door Dierenartsenpraktijk Bern-
heze, want de ziektekosten neemt 
die praktijk voor zijn rekening. Het 
onderhoud en het voederen van 
de dieren wordt allemaal gedaan 
door deze vrijwilligers, maar wordt 
wel steeds lastiger. Het geldpotje 
voor de voeding en het onderhoud 
raakt langzaamaan op. Met open 

dagen proberen de vrijwilligers de 
kas te spekken en ook geven zij de 
mogelijkheid om dieren te sponso-
ren of te adopteren, maar het blijft 
moeilijk om het hoofd boven water 
te houden.

Kinderboerderij Nissebisjes is de 
enige kinderboerderij in Nistelrode. 
“Het is een erg rustig hoekje hier”, 

doelt Bas op de locatie. “Het is een 
ontmoetingsplek. Mensen komen 
om naar de dieren te kijken, maar 
ook om met elkaar te kletsen.” Bas 
hoopt dat de kinderboerderij voort 

blijft bestaan. Vooral de kosten 
voor de voeding van de dieren zijn 
steeds moeilijker te dekken. “We 
hebben nu meer uitgaven dan in-
komsten. Ik hoop dat er een spon-
sor opstaat die ervoor kan zorgen 
dat de kinderboerderij behouden 
blijft. We krijgen altijd veel positie-
ve reacties van mensen. De kinder-
boerderij wordt erg gewaardeerd.”

Vrijwilligers Herman, Martien en Bas Tekst: Matthijs van Lierop

‘we	krij	gen	altij	d	veel	positieve	reacties’

NISTeLrODe – kinderboerderij Nissebisjes geniet iedere dag van veel 
belangstelling van jong en oud. voor de elf vrijwilligers van de kinder-
boerderij wordt het wel steeds moeilijker om goed voor de dieren te 
zorgen. Het geldpotje raakt op.

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

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

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

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

Health, Beauty, Care

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Een compliment of blijk van waardering 
doet ieder mens goed. Mijn voldoening 
in mijn werk haal ik uit tevreden klanten. 
Samen naar een doel toe werken en 
samen genieten als die doelstelling 
bereikt wordt, is een enorme drijfveer. 
Onderstaand verhaal kreeg ik van een 
klant die op dit moment complimenten 
krijgt dat ze er stralend uitziet en - eerlijk 
is eerlijk - ook ik ga hiervan stralen!

Een half jaar later...

loop ik opgewekt door de supermarkt. Ik weet dat ik naar heel veel 
producten niet hoef te kijken, want ik maak veel zelf, wat minder moeite 
en tijd kost dan ik had verwacht. Het langst verblijf ik op de groente-/
fruitafdeling. Verder lees ik alle ingrediënten op de verpakkingen en 
snap nu beter wat er op staat.

Een half jaar later...

ben ik ruim 7 kilo afgevallen! Dat is me in het verleden vaker gelukt, 
maar dan moest ik er stevig voor lijnen, vaak ‘nee’ zeggen, veel laten 

staan en afzien of maaltijdvervangers gebruiken. En steeds kwamen 
de kilo’s terug. Nu niet! Ik kook en eet alleen andere dingen. Geniet 
ook van een wijntje met wat amandelen of walnoten en bak mijn eigen 
koekjes met andere ingrediënten. 

Een half jaar later...

slaap ik veel beter, heb ik meer energie en meer weerstand! Ik 
kan beter mee met sporten, ben van mijn blessures af en de 
overgangsverschijnselen, waar ik veel last van had, zijn verminderd.

Wat ben ik blij dat ik een half jaar geleden bij Annelies op een 
informatieavond was over hormoonbalans eten. Het verhaal dat ik 
daar hoorde was zo duidelijk, logisch en herkenbaar, dat ik meteen een 
afspraak heb gemaakt. Nu ik een half jaar op een andere manier mijn 
maaltijden samenstel, valt me vooral op dat ik niet meer die enorme zin 
in chips, pinda’s of drop heb. Ik kan makkelijk van maaltijd tot maaltijd 
doorkomen met water en/of thee. En als ik toch een keer zin heb in iets 
of mee wil doen, is er altijd een stukje extra pure chocolade. Ik geniet 
meer dan ooit!

Vitale groet,

Compliment

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

Vrijwilligerspunt Bernheze
Stichting Enerzjiek zoekt voor in het weekend 

enthousiaste vrijwilligers 
die affiniteit hebben met jongeren tussen de 16 en 20 jaar 

met een verstandelijke beperking ter ondersteuning 
van de drukke momenten op een dag.

Een maatje die in de ochtend bijv. een gezelschapsspel met ze 
speelt zodat de begeleider zich kan richten op begeleiding of 

verzorgingstaken. Of een maatje die in de middag met 
1 of 2 kinderen boodschappen doet en daarna met hen kookt. 

Vragen? Meer weten?
Kijk op www.vivaan.nl of bel (0412-474851) of mail 

info@vpbernheze.nl
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Wilt u zich inzetten 
voor de belangen 
van onze cliënten?

Wij hebben een vacature voor voorzitter  
van de cliëntenraad van Cluster Heeswijk. 
In de cliëntenraad praten en denken cliënten, 
en/of vertegenwoordigers van cliënten, mee 
over diverse onderwerpen. 

De cliëntenraad komt eenmaal per twee 
maanden bij elkaar voor overleg en om advies 
te geven aan de clusterdirecteur of de  
centrale cliëntenraad. De leden zijn aanwezig 
bij de familieavonden om te horen wat er leeft 
bij cliënten en familie. Daarnaast voeren zij 
huiskamergesprekken met cliënten en hun 
vertegenwoordigers rondom thema’s die voor 
het welzijn van cliënten van belang zijn.

Hebt u binding of affiniteit met Cunera |  
De Bongerd en wilt u zich graag inzetten voor 
de belangen van de cliënten, dan kunt u een  
e-mail sturen naar ccrlaverhof@laverhof.nl. 

Tijdsinvestering: ongeveer 5 uur per maand.

Bevolkings-
onderzoek 
borstkanker 
in Heesch
HeeSCH – Het bevolkingsonder-
zoek Zuid start op 3 juni 2014 met 
het bevolkingsonderzoek borst-
kanker in Heesch. 

Voor dit onderzoek worden alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 
2 jaar uitgenodigd. Door het on-
derzoek kan borstkanker in een 
vroeg stadium ontdekt worden. 
Dit verhoogt de kans op genezing. 
Bovendien is vaker een borstspa-
rende operatie mogelijk. 
Het onderzoekscentrum staat op 
het parkeerterrein nabij Sporthal 
’t Vijfeiken aan het Vijfeiken 53 in 
Heesch.
Voor meer informatie kunt u kijken 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Inloopochtend 
voor borstkanker-
patiënten 

UDeN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 5 juni 2014 weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis bernhoven, locatie Uden. 

elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis.

tip  

Verbrand
bij een verbrande huid 

(van de zon) moet je een 

lekker bad nemen. voeg 

een halve liter karnemelk 

aan het badwater 

toe, zonder andere 

(schuimende) produkten. 

Het verzacht, verzorgt en 

koelt de (rode) huid.

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl
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KOKOS EILAND
Bij aankoop van
2 broden naar keuze

4 Kokoskoeken

1,50
normaal  2,00tip van de bakkers:

Kersenvlaai met slagroom 

en schuim, ’n combinatie waar je 

geen nee tegen kunt zeggen, 5 personen,                                

€ 7,95

Hemelvaartsdag 

zijn wij gesloten!

geldt van 30-5 t/m 4-5-2014

KOKOS EILANDKOKOS EILANDKOKOS EILAND

geen nee tegen kunt zeggen, 5 personen,                                

geen nee tegen kunt zeggen, 5 personen,                                

geen nee tegen kunt zeggen, 5 personen,                                

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

We kopen de hele kokosnotem…                      Abdul en Harm zijn onze notenkrakers…           ....deze kokosactie mag je niet missen!

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

4 Kokoskoeken

1,50

Kokoskoeken zoals ze uit onze ovens komen, 
      komt u ze niet meer tegen.  
        De kokos wordt gekookt  in eigen bakkerij 
    en nog naar het oude recept van vader Wim. 
  De èchte kokossmaak, het lekkere
     taaie van de structuur, de vanille..  
          Eenmaal geproefd en u bent 
         verkocht. We gaan er heel veel 
             maken deze week want we 
         willen echt weten wat ù er 
            van vindt.

tips van de bakkers:

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

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

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

Tijd voor iets nieuws bij Brasserie ’t oude Raadhuis
Een driegangen keuzemenu, met keuze uit de hele kaart

IeTs NIeUWs 
een driegangen keuzemenu wordt 
in restaurants voor een aantrek-
kelijke prijs aangeboden, maar de 

keuze is vaak beperkt. Vanaf 3 juni 
kunt u bij Brasserie ’t oude raad-
huis terecht voor een driegangen-
menu tegen een vaste, aantrekke-

lijke prijs, waarbij u een keuze kunt 
maken uit de gehele kaart. Ter in-
troductie is dit complete menu van 
3 t/m 30 juni te verkrijgen voor de 

actieprijs van € 19,95. Vanaf 1 juli 
betaalt u de - nog steeds - aantrek-
kelijke prijs van € 23,50. Voor som-
mige gerechten betaalt u een klein 
supplement. een prachtige presen-
tatie, vriendelijke gastvrijheid en 
een mooi menu om een avond met 
gezellige mensen door te brengen 
in het restaurant of op het terras; 
voor ieder wat wils!

VooR elKe TReK 
eeN BesTeK
Bent u niet zo’n grote eter of wilt 
u gewoon een snelle hap? Dat 
kan. Voor de kleine en de snelle 
eter blijft de mogelijkheid enkel ‘n 
voor- of hoofdgerecht te bestellen. 
U betaalt dan de prijs zoals op de 
menukaart vermeld staat.

eVeN eeN PAUZe
Met mooi weer is ‘t goed toeven 
bij ’t oude raadhuis. Na een fiets-
tocht of wandeling is het heerlijk 
relaxen buiten op het terras in de 
zon, onder de parasol of juist bin-
nen. Koffie met gebak, een heer-
lijke lunch of een biertje met een 
snack gaan er altijd wel in, zeker 
als het gezellig is. Én de brasserie 
is voortaan ook op zondag vanaf 
12.00 uur open. 

HIgH TeA
Tea is hot! Houdt u een vriendin-
nenfeestje, heeft u een verjaardag 
te vieren of wilt u gewoon even 
weg? 
Dan staat een high tea bij Brasserie 
’t oude raadhuis garant voor uren 
lekker kletsen onder ’t genot van 
thee met hartige en zoete lekker-
nijen; met aandacht gemaakt in 

eigen keuken, ook leuk als cadeau! 
Gratis parkeren; op de Misse onbe-
perkt. Net zo onbeperkt als ’t oude 
raadhuis zelf.

OPENiNGSTijDEN: dinsdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur.

Advertorial

HeeSCH – brasserie ’t oude Raadhuis heeft voor haar gasten iets nieuws. De gezellige ambiance van het 
oude pand blijft, maar het menu en de variatiemogelijkheden worden vernieuwd. De brasserie met lunch, 
diner, een borrel, high tea of koffie met gebak maakt ’t oude Raadhuis tot een levendig punt om ‘effe gezellig 
weg’ te zijn. Nu komt daar het driegangenmenu bij waarbij u zelf een keuze kunt maken uit de gehele kaart 
voor een vaste aantrekkelijke prijs.

Het gezellige terras nodigt uit voor een bezoekje Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen brasserie ‘t oude Raadhuis
‘t Dorp 61, 5384 MB Heesch
T. 0412-473079
info@ouderaadhuisheesch.nl
www.ouderaadhuisheesch.nl

ter	introductie	dit	driegangen	keuZemenu	van	
3	t/m	30	juni	voor	de	actieprij	s	van	€	19,95

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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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 DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
 

Het bericht blijft hier gedurende lange-
re tijd op staan en het biedt men-
sen de mogelijkheid een bericht 
voor u achter te laten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf 
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook 

een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht 
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 
T. 0412 795170. 

Hun huwelijk werd verrijkt met de 
geboorte van drie kinderen en in-
middels zes kleinkinderen.

Jan heeft altijd met veel plezier ge-
werkt bij de gemeente Nistelrode. 
Annie had de zorg voor de kinde-

ren. Momenteel genieten ze van 
hun kinderen en kleinkinderen, 
leggen graag een kaartje, zwem-
men en fietsen vele kilometers. 
Ook de moestuin neemt de nodige 
tijd in beslag en van de ‘opbrengst’ 
genieten zij én hun kinderen.

Jan en Annie van lith-
Timmers 50 jaar getrouwd

NISTeLrODe - jan van Lith en Annie Timmers waren op maandag 26 
mei 50 jaar getrouwd. jan is geboren en getogen in Nistelrode, de wieg 
van Annie stond in Erp. Na hun huwelijk in 1964 gingen ze vrij snel 
wonen op Donzel, waar ze nu ook nog met heel veel plezier wonen.

KBO Bernheze
KBo NIsTelRode
Samen uit eten

Participatie 
en WMo 3
Hoe wil de rijksoverheid het parti-
ciperen bevorderen? 
Op de eerste plaats door de WMO 
in het leven te roepen (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) en de 
uitvoering hiervan rechtstreeks op 
te dragen aan de gemeentes, in 
ons geval dus de gemeente Bern-
heze. De invoering start in 2015.
De doelen van de WMO zijn: 
• Het bevorderen van de maat-

schappelijke participatie (mee-
doen) en de zelfredzaamheid 
van burgers.

• Het bevorderen van de sociale 
samenhang en actief burger-
schap.

Behalve het meedoen, dus maat-
schappelijke participatie, is de 
tweede centrale doelstelling het 
versterken van de sociale samen-
hang op lokaal niveau; het verkrij-
gen van grotere betrokkenheid van 
burgers. Mensen moeten meer een 
beroep doen op elkaar voor hulp 
of ondersteuning. Dit moet uitein-
delijk ook gaan leiden tot minder 
zorgkosten!
Gemeenten hebben op grond van 
de WMO de taak gekregen van 
het rijk om - binnen kaders - uit-
voering te geven aan een negental 
beleidsterreinen, ook wel presta-
tievelden genoemd. Omdat dit de 
kern is van datgene wat van de 
gemeenten wordt verwacht, maar 
er nog geen details bekend zijn, 
komen we hier later op terug. De 
echte consequenties hiervan zijn, 
ook bij de gemeente, nu jammer 
genoeg nog niet bekend. 

Wat is nu de positie van de KBO 
en KBO Heesch in het bijzonder in 
deze veranderende maatschappij? 
Buiten de door KBO Heesch tra-
ditioneel ontwikkelde activiteiten, 
waarbij participatie, meedoen, 
vanzelfsprekend is, willen wij de 
wijze waarop de gemeente uit-
voering gaat geven aan de nieuwe 
Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning op de voet blijven volgen. 

er zijn kortgeleden (verkiezings-
programma’s) door de onderschei-
den partijen beloftes gedaan over 
de eerlijke verdeling van lusten en 
lasten en de wijze van overleg en 
besluitvorming. er is ons veel aan 
gelegen dat er met ons wordt ge-
regeerd en niet over ons. We zijn 
zeer benieuwd naar de details van 
de gemeentelijke uitvoering van de 
nieuwe WMO.

Wordt vervolgd

Voorlichtings-
bijeenkomst ver-
zekeringenpakket 
KBo-Brabant

HeeSCH – kbO Heesch organi-
seert op donderdagavond 5 juni 
vanaf 19.30 uur een voorlichtings-
bijeenkomst over het totale verze-
keringenpakket van kbO-brabant 
in zaal D’n Herd van De Pas. Gast-
spreker namens kbO-brabant is 
Aad Overvliet.

een van de verzekeringen die aan 
bod komen, is de vrijwilligersver-
zekering. een extra reden voor de 

KBO vrijwilligers en kartrekkers om 
aanwezig te zijn op deze avond. 
Na de pauze komen alle overige 
verzekeringen die KBO-Brabant 
in haar pakket heeft aan bod. Dus 
ook interessant voor alle overige 
leden van KBO Heesch. KBO-le-
den wordt tevens de mogelijkheid 
geboden om te laten onderzoeken 
hoeveel er bespaard kan worden 
op hun privé-pakket verzekerin-
gen. 
U dient dan wel een kopie van uw 
huidige polissen mee te brengen. 
De informatie over mogelijke be-
sparingen krijgt u op een latere da-
tum per post thuisgestuurd. 

Ook niet - KBO - leden zijn van 
harte welkom. Zij kunnen zich 
hiervoor opgegven bij Herman van 
Hal, 0412-453316. Gaarne voor 1 
juni aanmelden.
Bestuur KBO Heesch.

samen uit eten

NISTeLrODe - Elke laatste don-
derdag van de maand:
Samen-uit-eten bij Partycentrum ’t  
Maxend Nistelrode.
Aan- en afmelden tot uiterlijk voor-
afgaande zondag bij Ans Geurts, 
De Hoef 6, tel. 0412- 611461.

Via een mooie route ging de 
tocht in gematigde snelheid van-
uit Heeswijk-Dinther via Schijndel, 
Den Dungen en Maliskamp naar 
De Pimpernel in Berlicum. 

Daar werd op het terras genoten 

van koffie/thee met taart en van 
het mooie weer. 
Op de terugweg werd gereden 
langs Berlicum, via Vinkel naar 
Heeswijk-Dinther, waar in CC Ser-
vaes de middag werd afgesloten 
met lekkere broodjes. Deze activi-

teit werd financieel mede mogelijk 
gemaakt door een gift van Marie-
tje van de Heuvel, gedaan bij haar 
overlijden en door een gift van 
rian Vervoort ter gelegenheid van 
haar zilveren jubileum als mede-
werker van de rabobank.

Zonnige autotocht Zonnebloem HdlV 

BerNHeZe - De jaarlijkse autotocht van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther, Loosbroek en vorsten-
bosch werd dit jaar op woensdag 21 mei gehouden. Er deden ongeveer 120 gasten en vrijwilligers aan mee, 
gezeten in dertig auto’s. 

Een geliefde om 
nooit  te vergeten...

...verdient een  afscheid 
om nooit te vergeten.

Wij hebben uitvaartcentra in Veghel, 
Uden, Schijndel, Cuijk, Malden, 
Boekel en Heeswijk. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 

085 744 10 24 of bezoek www.claassen.eu 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 30 mei t/m 5 juni 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram boterhamworst € 0,89

Blinde vinken 4+1 gratis

500 gram gepaneerde schnitzels 

 €  4,95

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

info@ceelengroentefruit.nl

Tros cherrytomaatjes 500 gram  € 1,95
Salade van de week 200 gram  € 1,50
Aardappelsalade 500 gram  € 1,50

Groot assortiment rauwkost salades 
lekker voor bij de BBQ

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

Appeltaart
6 personen

met appels uit de streek

Van Mook

5,95

Ook te bestellen via www.vanmook.echtebakker.nl

Bij aankoop van 2 broden:

Turks 
Desembrood

op de ovenvloer gebakken

1,00
Mueslibollen

4+2 
GRATIS

Braziliaans 
bananenbroodje

3+1 
GRATIS

Zoet broodje gevuld met rozijnen, 
gele room en banaan

Theeceremonies in de Japanse tuin

japanse tuin 
een andere vorm van kunst is de 
Japanse tuin. In de droge tuin (sa-
naui) kunt u in de zen-tuin me-
diteren. Vooral de verstilling van 
deze tuin doet weldadig aan. De 
droge tuin wordt afgewisseld met 
de landschapstuin met kunstma-
tige heuvels en wisselingen per 
seizoen. In de theetuin tenslotte, 
loopt u over een pad waar u de al-
ledaagse gedachten kunt achterla-
ten, om vervolgens in het theehuis 
aan te komen. 
In 2014 zullen op onderstaande 

data theeceremonies plaatsvinden.
Zondag 8 juni, zondag 13 juli, zon-
dag 10 augustus en zondag 14 
september.

ARRANGEMENT A: € 8,- p.p.
Theeceremonie door ‘n Geisha in 
het theehuisje met Japanse thee.
Duur: circa 30 minuten, inclusief 
toegang tot de tuinen.

ARRANGEMENT b: € 13,- p.p.
Theeceremonie door ‘n Geisha in 
het theehuisje met Japanse thee, 
met aansluitend rondleiding door 

de Japanse tuin door één van de 
ontwerpers, kopje Japanse Saké 
(rijstwijn) en sushi, aangeboden 
door de Geisha.
Duur: circa 60 minuten, inclusief 
toegang tot de tuinen.

Aanmelden graag uiterlijk donder-
dag voorafgaand aan de ceremo-
nie en kan telefonisch.

Fanzanterie de Rooie Hoeve
Stoppelveldseweg 1
5473 rr Heeswijk-Dinther
0413-224102.

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

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

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

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

HeeSWIJK-DINTHer - Stichting Fazanterie de Rooie Hoeve geniet bekendheid om haar grote collectie fazan-
ten. Maar, naast de fazanten, heeft Fazanterie de Rooie Hoeve meer te bieden. U vindt er onder andere een 
beeldentuin en een japanse tuin. 

Foto’s: Lianne Gabriëls

Tips voor een 
vlindertuin

• Een goede vlindertuin kan niet 
zonder paarse, blauwe en gele 
bloemen. Vlinders zien die kleuren 
het beste.
• Zorg voor een afwisseling van 
hoge en lage planten.
• Het is belangrijk dat er van voor- 
tot najaar bloemen bloeien in de 
tuin. Vlinders leven van de nectar 
uit de bloemen en er zijn voorjaars- 
en zomer/najaarsvlinders.
• Ruim in het najaar afgevallen 
blad niet helemaal op. er overwin-
teren veel rupsen en poppen tus-
sen.

Advertorial
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De Wit Schijndel & Lunch Café le Blanc 
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl • facebook.com/leblancschijndel

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
Geopend van 10.00  tot 17.00 uur

van 10.00 tot 11.00 uurvan 10.00 tot 11.00 uur

Grati� koffi  �!

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

Eline van der Leest Solisten-
kampioen van Bernheze 

CC Nesterlé in Nistelrode was de 
plaats van handeling van het Bern-
hezer Solistenconcours 2014. Op 
toneel kwamen diverse muzikanten, 
met meer en minder ervaring. Slag-
werk en blaasinstrumenten wissel-
den elkaar af. Naast de kleine trom 
en multipercussie, konden de aan-
wezigen genieten van de klarinet, 
enkele bugels, dwarsfluit, hoorns, 
trombone en sopraansaxofoon. Een 
keur aan instrumenten gaf zo een 
goed beeld van de instrumentele 
rijkdom van de Bernhezer fanfares 
en harmonie. 
De deskundige jury met dirigent 
Eric Swiggers, trompettist Willem 
Pluk en slagwerkinstructeur Lies-
beth van Asseldonk hadden voor 
elke deelnemer een juryrapport en 
een beoordeling. Voor iedere deel-

nemer was er een deelnemerscerti-
ficaat en een aandenken. 
Wethouder Van Moorselaar reikte 
de prijzen uit. Myrthe Manders en 
Susan vd Broek van Haromonie St. 
Servaes uit Dinther haalden een 
mooie derde prijs. Zij speelden op 
hun dwarsfluit Vintage Funk en La-
tin Experience, waarbij zij begeleid 
werden door hun docente Leonie 
Clahsen. Tom van Zutphen van de 
Koninklijke Fanfare St. Willibrord 
behaalde met zijn Multi Percussion 
sketches de tweede plaats. 
Eline van der Leest van Fanfare St. 
Lambertus uit Nistelrode won uit-
eindelijk de trofee als Kampioen 
van het Bernhezer Solistencon-
cours. Zij bracht haar nummer Re-
plicato van James D. Ployhar, met 
begeleiding van piano door Mayke 

Hendriks, nogmaals ten gehore. 
Met de toekenning van de Bernhe-
zer Cultuurprijs heeft de gemeente 
vorig jaar haar waardering voor dit 
evenement uitgesproken en het 
mede mogelijk gemaakt om ook 
de komende jaren dit evenement te 
organiseren. 
Fanfare St. Lambertus uit Nistel-
rode kijkt terug op een geslaagd 
concours. De ca. 100 toeschouwers 
in het mooi gevulde CC Nesterlé 
waren getuige van een muzikale 
ochtend op een goed niveau, met 
een grote variatie en veel inzet en 
betrokkenheid van alle muzikanten. 

BERNHEZE - Eline van der Leest heeft zondag 18 mei de tweede editie van het Bernhezer Solistenconcours 
gewonnen. Negentien deelnemers uit de vijf muzikale HaFa-kernen van Bernheze streden deze dag om de 
speciaal voor de gelegenheid door beeldengieterij Tenax ontworpen unieke trofee. 

MEER FOTO’S OP
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

KINDERMUNTJES: ACTIVITEITEN 
VOOR PLEZIER

De Pinksterfeesten willen kinderen 
namelijk verantwoord leren om te 
gaan met geld. Samen met Ra-
bobank Bernheze Maasland heeft 
Stichting Pinksterfeesten Nistel-
rode dan ook een plan opgesteld, 
waarmee de kinderen dit leren.

Ieder jaar deelde de Pinksterfees-
ten vier muntjes uit aan de school-
gaande jeugd van Nistelrode. Dit 
jaar moeten de kinderen activitei-
ten doen om muntjes te verdienen. 
Zo leren kinderen spelenderwijs 
omgaan met geld. Voor iedere ac-
tiviteit, die de kinderen doen, krij-
gen zij een stempel op hun stem-
pelkaart. 

Deze stempelkaart zal in de loop 
van deze week uitgedeeld worden 
op de scholen. Als uw kind echter 
niet op school zit in Nistelrode, 
maar wel de leeftijd heeft van vier 
tot 12 jaar, dan kunt u de stempel-
kaart ophalen op zaterdag 7 juni 
tussen 14.30 en 16.30 uur bij het 
Mediahuys op Laar 28. 

Wanneer een kind een volle stem-
pelkaart heeft kan hij of zij een 
portemonneetje ophalen bij het 

Mediahuys met daarin vier kinder-
muntjes. De kermismuntjes kun-
nen ze de gehele kermis gebruiken 
dus hoe eerder je de activiteiten 
doet hoe sneller je kan genieten 
van de kermismuntjes. 

De activiteiten waarmee je stem-
pels kan verdienen zijn: 
• op de foto gaan met een tractor 

bij de nostalgische route, 
• een speurtocht doen in de mo-

len, springen op de springkus-
sens

• jezelf laten schminken
• op de klimtoren van de scou-

ting gaan
• meedoen of supporter zijn met 

de Pinksterloop
• nog veel meer. 

De activiteiten zijn te herkennen 
aan de Rabobankvlag, die bij elk 
van deze activiteiten hangt.

Door dit alles leren we kinderen 
verantwoord met geld om te laten 
gaan. Door de activiteiten te doen 
leren kinderen dat ze iets moe-
ten doen voordat ze iets krijgen. 
Waarna ze de kermis op kunnen 
met hun kermismuntjes.

7 t/m 10 juni7 t/m 10 juni

Gezelligheid
Gezelligheid!

NISTELRODE – Sinds dit jaar worden de kindermuntjes niet meer zomaar uitgedeeld. De kindermuntjes zijn 
sinds dit jaar te verdienen wanneer kinderen van de basisschool een activiteit doen tijdens de Pinksterfees-
ten.

TIG-LASSERS GEZOCHT
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en 
instructies, zelfstandig kleine tot middelgrote rvs constructies 
of plaatwerkdelen. Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een 
belangrijke plaats in. Bij de fabricage van deze producten 
wordt met name een beroep gedaan op je technisch inzicht en 
je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
• Ervaring in het bewerken van RVS
• Zelfstandig tekening lezen
• Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding 

of werkervaring
• Zelfstandig, flexibel en accuraat
• Precieze en positieve instelling
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten. Voor de machinebouw en de 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a - 5492 NL  St. Oedenrode
0413-751262

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

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

HEIJCO
MACHINEBOUW
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KERMIS HEESWIJK-DINTHER

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

Programma in de kermistent

5 dagen gratis entree

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Zaterdag 7 juni
NICKY’S PRIDE
Een geweldige 6-persoons 
Top 100 band

Zondag 8 juni
TOM HAVER
Zanger, entertainer, kortom een 
groot feest dat je niet mag missen

Maandag 9 juni
YOU & ME
Een geweldige 6-persoons coverband

Dinsdag 10 juni
DJ BAREND
Een mooie afsluiting door een super dj 
die weet hoe je een feestje bouwt

DE MALLE MOLEN

Vrijdag 6 juni
KELTENPOP ORGANISEERT:

DE MALLE MOLEN
DJ NICK & 
ZANGER DANNY ROBBEN
En heel veel ander vermaak.

ARTIesTeN PRogRAMMA 
WoeNsdAg 28 MeI 20.00 uur 
Feestavond met Power Strangers – coverband

HeMelVAARTsdAg 29 MeI ’14
7.00 uur  Wandeltocht voor Miss Maasai
11.30 - 13.30 uur Kermisbrunch (reserveren op=op)
12.00 uur Kermisattracties 
15.30 uur Mega Mindy
20.00 uur Feestavond 
 met Band De Heeren Van… 

VRIJdAg 30 MeI ’14
12.00 uur  Kermisattracties 
20.00 uur Feestavond met ‘Mark With a K’ 
 en  DJ Guus & Wes-L

ZATeRdAg 31 MeI ’14
12.00 uur  Kermisattracties 
18.00 uur Ballonwedstrijd met de bekende figuren 
 Mickey en Mini
20.00 uur Feestavond met Coverband eternity

ZoNdAg 1 JUNI ’14
12.00 uur  Kermisattracties 
11.00 - 16.00 uur Gratis toegang Braderie Voorjaarsmarkt
16.00 uur ‘Wie wordt de held op sokken 2014?’

Kermis Vorstenbosch 29 meit/m 1 juni 2014

oPeNINgsTIJdeN: 
Donderdag 11.00 uur. vrijdag 15.00 uur
Zaterdag 15.00 uur. Zondag 11.00 uur

Kermistent op het plein in Nistelrode

De organisatie van het voormalige festival Keltenpop or-
ganiseert ‘De Malle Molen’ met: Dj Nick, zanger DANNy 
RObbEN en een heleboel ander vermaak opgetrommeld. 
Vrijdag vanaf 19.00 uur dus groot feest in de kermistent 
en zaterdag gaat het feest door terwijl de kermis draait 
met Nicky’S PRiDE. Zij brengen zoveel energie mee naar 
Nistelrode dat het onmogelijk is om stil te blijven staan! 
Nicky’s Pride speelt het allemaal en zet de hele kermis-
tent in no time op zijn kop. TOM HAvER, bekend van de 
nummers ‘Stil in mij’ en ‘Samen Vanavond’ een cover van 
de Brazilliaanse zanger Michel Teló (die tot beste cover is 
uitgeroepen), zal zondag het publiek vermaken. Maandag 
gaat het feest gewoon door en zal de all-round formule 
van yOU & ME met RObbERT HANENbERG de aangren-
zende kermistent, zorgen voor een uniek feest. Van de 
nieuwste top 40 hits tot Nederlandstalige meezingers. Vijf 
dagen gratis entree en iedereen is welkom. Dinsdag wordt 
afgesloten met Dj bAREND.

Advertorial

NISTeLrODe - Het klinkt bijna als uit een verhaal van opa en oma over de kermis van vroeger, maar dit gaat 
over kermis 2014. Op het Raadhuisplein, waar eerder al het zomerterras een geweldig succes werd, zorgen 
dezelfde uitbaters, Mark verwijst en Ron de Lorijn voor een gevarieerd programma, in de aangrenzende ker-
mistent. vrijdag start de organisatie van keltenpop met: ‘keltenpop organiseert: De Malle Molen’. 
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Hotelgasten met de 
gebroeders Tangarine 

In een Zomergasten-achtige set-
ting zorgt presentator Leon Ver-
donschot voor een persoonlijke 
ontmoeting, dit keer met de ge-
broeders Tangarine. Na de pauze 
verzorgt Tangarine een prachtig 
concert in de openlucht. Wees er-
bij op zaterdag 31 mei, aanvang 
21.00 uur, entree € 15,-.

Tangarine, zijn Sander & Arnout 
Brinks. Ook wel: de hardst wer-
kende tweeling van Nederland. 
Jaren reisden ze stad en land af 
en regelden ze alles zelf. Want, als 

niemand je wil boeken en niemand 
je plaat wil uitbrengen, dan doe je 
het toch zelf? Hun touragenda be-
stond uit dorpshuizen, huiskamers 
en wijkcentra. Ze creëerden een 
eigen podium, verkochten zelf de 
tickets, waren roadie, licht- en ge-
luidsman, zetten de stoelen klaar 
en veegden uiteindelijk zelf de 
vloer schoon.

Tot De Wereld Draait Door bel-
de. Met een betoverende minuut 
pakte Tangarine vervolgens heel 
Nederland in. Ineens stonden de 

platenmaatschappijen in de rij. Het 
autobiografische album Seek & 
Sigh werd lovend ontvangen, de 
broers speelden de hele zomer fes-
tivals plat en werden als klap op de 
vuurpijl gevraagd om de nieuwe 
huisband van De Wereld Draait 
Door te worden. 
De stemmen van Sander & Arnout 
zijn altijd in perfecte harmonie, de 
broers zijn zo hecht: zelfs aftellen is 
niet nodig. Uitbundige songs wor-
den afgewisseld met kleine intieme 
liedjes, maar vertellen altijd een 
persoonlijk verhaal. 

Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl.

HeeSWIJK-DINTHer - Openluchttheater De kersouwe presenteert op 
zaterdag 31 mei de muzikale tweeling Tangarine in ‘Hotelgasten’. 

HeeSWIJK-DINTHer – De bra-
bantse organist Rob Nederlof 
concerteert op zondag 1 juni in de 
Abdijkerk te Heeswijk tijdens het 
orgelconcert.
 
rob Nederlof studeerde orgel bij 
Maurice Pirenne, piano bij Alexa-
dru Hrisanide en klavecimbel bij 
Gerard Dekker aan het Brabants 
Conservatorium. Hij sloot zijn drie 
studies af met het behalen van de 
diploma’s Docerend Musicus en 
Uitvoerend Musicus.

rob Nederlof volgde diverse mees-
tercursussen in binnen- en buiten-
land en concerteerde in vele be-
langrijke concertzalen en kerken in 
heel europa, o.a. de Smetanazaal 

Praag, Berliner Dom, Thomaskerk 
Leipzig, St. Bavokerk Haarlem, 
Hofkapel Schönnbrun, Dom van 
Salzburg, Concertgebouw Amster-
dam.
Ook heeft hij meegewerkt aan 
een groot aantal CD-opnames en 
is hij regelmatig te beluisteren en 
te zien op radio en televisie. rob 
Nederlof is docent aan het Facto-
rium Tilburg, Podiumkunsten en is 
organist van de Heuvelkerk en de 
Petrus en Pauluskerk te Tilburg en 
van de St. Jan in Goirle.

Het concert begint om 16.00 uur. 
De toegangsprijs is € 8,- p.p.
Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk.

In Heeswijkse abdij orgel-
concert Rob Nederlof

De oplossing van vorige week

Bij het rikken waren de uitslagen:
1. Piet Jacobs
2. ria van de Hanenberg
3. Jan van Nuland

Bij het jokeren waren de uitslagen:
1. Thea van der Wijst
2. Gerry van der Wijst

3. Herman van der Wijst

Het biljarten gaf de volgende uit-
slagen:
Libre
1. Gerrit van Dijk
2. Piet van der Wijst
3. Jan Nelissen

bandstoten
1. Hans Geurts
2. Jan Nelissen
3. rinie Cuijpers

In de regio-competitie behaalde 
The Winning Mood de derde 
plaats, bij het bandstoten in Uden 
de tweede plaats en bij het ne-

derlaagtoernooi in Odiliapeel de 
derde plaats. De organisatie van 
de jaarlijkse fietstochten is voor 
een belangrijk deel in handen van 
Hans Zwaan. Hij wordt bijgestaan 
door Kees Verwijst. De fietstochten 
zijn dit jaar elke woensdag in juli. 
De grote fietstocht wordt gehou-
den op woensdag 6 augustus. Het 
vertrek is steeds op het pleintje bij 
eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode.
Tijdens de vergadering is ook be-
sloten om de jaarlijkse feestavond 
weer te houden in Partycentrum ’t 
Maxend in Nistelrode, op zaterdag 
29 november.
Nieuwe leden die zich nu aanmel-
den kunnen nog deelnemen aan 
komende activiteiten. Aanmelden 
kan bij de secretaris Theo Verstraa-
ten, ’t erp 11, Nistelrode: 0412-
611137.

Uitslagen The Winning Mood bekend

op alle water-
ornamenten 

25%
korting*

-

Hemelvaartsdag open van 10.00 tot 17.00 uur

Alle zondagen open
 t/m Vaderdag van 12.00 tot 17.00 uur

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

NISTeLrODe - Tijdens de vergadering van de ontspanningsvereniging 
The winning Mood 1977 zijn de einduitslagen van de verschillende 
toernooien bekendgemaakt.
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Ouderwetse opwinding
Hoe zit dat allemaal precies? Twan 
Jacobs over het initiatief: “Bij ons 
gaat het om het ontdekken en 
realiseren van jouw ideale woon-
stijl. Daar komt veel gevoel bij kij-
ken. Daarom hebben we gezocht 
naar een manier van presenteren 
die voor ‘ouderwetse’ opwinding 
zorgt. Zodoende kwamen we uit 
bij een presentatie vanuit een 
heuse, levensgrote kijkdoos. Be-
paald geen alledaagse presentatie, 
daarvan zijn we ons bewust. Maar 
wel heel leuk, boeiend en opval-
lend. De kijkdoos, die de komende 
weken in onze showroom te zien 
is, toont overigens heel unieke 
woonideeën. 

iedere dag een actie
“en er is meer”, vult Bart Jacobs 
aan. “Veel meer. Zo hebben we tij-

dens de gehele looptijd iedere dag 
een andere actie. Het gaat dan om 
een artikel of artikelgroep uit de 
kijkdoos die extra gunstig geprijsd 
wordt. Dat kan een bepaalde fau-

teuil zijn, een woonaccessoire, een 
bankenset, maar ook alle gordijnen 
die tot onze totale collectie beho-
ren, of een bepaald merk kasten. 
Voor bezoekers loont het dus be-
slist om vaker te komen kijken. 
Bovendien is er nog een extra ac-
tie; wie het deelnamekaartje in de 
winkel invult, maakt ook nog eens 
kans op het winnen van de design-
lamp die ook in de kijkdoos staat. 
Woonwinkelen moet een plezier 

zijn, vinden wij. Daar dragen wij 
graag aan bij”, besluit Bart.

Gratis parkeren
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers 

is gevestigd aan Laar 1 in Nistel-
rode, recht tegenover Van Tilburg 
Mode. er is volop gratis parkeer-
gelegenheid rondom de winkel 
beschikbaar. In de winkel zelf treft 
u behalve de levensgrote kijkdoos, 
ook ongelofelijk veel compleet in-
gerichte studio’s aan, een comple-
te stofferingsafdeling en heel spe-
ciale woonaccessoires. Het betere 
wonen begint met een bezoek aan 
Nistelrode. 

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

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

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Neem een kijkje in de LEVENSGROTE KIJKDOOS

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

woon
    sfeer
 dagen

 Speciale kijkavond 
30 mei 18.00-21.00u
Gratis interieuradvies

Win de design-
lamp ‘Molvano’ 

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

Elke dag een 
andere actie 

Win een designlamp uit de kijkdoos bij 
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers…
bELEEF HET ULTiEME wONEN iN EEN LEvENSGROTE kijkDOOS

NISTeLrODe - U herinnert het zich vast nog wel… Ook u heeft als kind vast wel eens een kijkdoos gemaakt. 
veelal een schoenendoos met daarin stukjes papier of karton waarop mensen, meubelen en accessoires 
getekend stonden. Zo’n kijkdoos was een enorme belevenis, vol verrassing en inspiratie. Precies het gevoel 
dat u nu ervaart als u aankomt bij de levensgrote kijkdoos in de uitgebreide showroom van jacobs & jacobs 
woonsfeermakers in Nistelrode.

Advertorial

Het goede doel voor dit jaar is het 
opknappen van een schooltje in 
Oost-roemenië. De Wereldwinkel 
Heesch sluit bij de fietstocht aan en 
is na afloop van de tocht present 
met een leuke aanbieding. Bij het 
eindpunt van de tocht, de eijnde-
ric, wordt de inmiddels beroemd 
geworden dopper met een aan-
trekkelijke korting aangeboden. 
De dopper bestaat uit een handige 
drinkbeker en waterfles in één, 
duurzaam, handig voor onder-
weg en mooi. We gooien per dag 
meer dan 500.000 plastic flesjes 

weg. Veeg al dat plastic bij elkaar 
en je hebt een eiland zo groot als 
Spanje en Frankrijk. Daarom zijn 
deze handige waterflesjes ontwik-
keld. Zonder schadelijke stoffen, 
steeds opnieuw te gebruiken en 
gemakkelijk schoon te maken. een 
vast bedrag per dopper wordt ge-
doneerd aan Simavi dat hiermee 
waterprojecten in ontwikkelings-
landen ondersteunt. 

De dopper is zondag na de fiets-
tocht te koop van € 12,50 voor 
€ 9,95.

Wereldwinkel Heesch: 
dopper op de fiets

HeeSCH - De jaarlijkse fietstocht met een missie wordt zondag 1 juni 
weer verreden. wereldwinkel Heesch is er bij met een speciale actie. 

Van den Broek Kleinfruit

Openingstijden
Elke vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Te Koop

Bramen, frambozen 
en bessen

ook voor uw zelfgemaakte 
jam of saus

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

in	de	winkel	Zelf	treft	u	behalve	de	levens-grote	
kij	kdoos,	compleet	ingerichte	studio’s	aan

voor meer informatie kunt u terecht op www.jacobsenjacobs.nl
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl U kunt Ron Bomelijn bereiken via een mail naar 

ron.bomelijn@vivaan.nl of bellen naar 06-52471914.

DE LANDELIJKE BUITENSPEELDAG IN 
BERNHEZE WORDT OOK DIT JAAR WEER 
EEN GROOT FEEST
Op deze dag worden in heel Ne-
derland straten afgesloten voor 
het verkeer en worden er op 
straat activiteiten en spelletjes 
georganiseerd voor kinderen. 
Meer dan 80 vrijwilligers van 17 
buurtverenigingen zijn al enige 
maanden, onder coördinatie van 
Vivaan, bezig met de voorberei-
dingen voor dit evenement. De 
buitenspeeldag is voor de mees-
te kinderen op woensdag 11 juni. 
Let op, er zijn uitzonderingen!

Loosbroek heeft de buitenspeeldag al op woensdag 4 
juni. Die dag zijn er allerlei activiteiten gepland op di-
verse locaties. De kinderen spelen buiten op straat in de 
omgeving: Molenhoeven, Pastoor de Grootstraat, J. Dob-
belsteenstraat en de Schaapsdijk.
Wilt u nog meer kinderen buiten zien spelen? Kom dan 
op woensdag 11 juni in Heesch naar de straten: Mozart-
laan, Schutsboomstraat, Maasstraat, Boekweitstraat en 
De Hoge Wal. In Nistelrode spelen de kinderen op Donzel 
en Den Hof. In Heeswijk-Dinther op de Fokkershoek en Schuurakker. En in Vorsten-
bosch rondom Heiveld.
De kinderen van buurtvereniging De Samenloop in Heesch moeten het langst wach-
ten. Zij hebben de straatspeeldag op zaterdag 14 juni, met aansluitend een buurt-
barbecue. 
Zoals alle vorige elf edities, wordt de coördinatie van de Landelijke Buitenspeeldag 
verzorgd door Vivaan. De sociaal werker van Vivaan biedt ondersteuning en begelei-
ding aan bewonersgroepen en buurtverenigingen die de Landelijke Buitenspeeldag 
organiseren. De doelstelling bij de buitenspeeldag is bewoners betrekken bij de 
leefbaarheid in hun woonomgeving. Doordat bewoners gezamenlijk een leuke dag 
voor de kinderen in de straat organiseren, worden ook de onderlinge sociale contac-
ten versterkt. Heeft u nog vragen over de straatspeeldag?

Vivaan start 
computerinloop
VIVAAN - LOCATIe BerNHeZe - is donderdag 22 
mei gestart met een computerinloop. 

Tijdens de computerinloop kunt u bij ons terecht 
met allerlei kleine praktische vragen rondom het 
invullen van diverse digitale formulieren zoals:
-het aanvragen van een DigiD-code
-het aanvragen van zorgtoeslag
-het aanvragen van tegemoetkoming studiekosten
-inschrijven bij Duo
-inschrijven bij woningbouwverenigingen
-reageren op huizen bij de woningbouwvereniging

er zijn meerde-
re momenten 
waarop u hulp 
kunt gebrui-
ken met de 
computer. 

Denk bijvoor-
beeld aan het 

vragen van hulp als u vastloopt bij het versturen 
van een mailtje of het schrijven van een brief. U 
kunt tijdens de computerinloop binnenlopen en 
advies vragen aan de vrijwilliger. Het is niet de 
bedoeling dat de vrijwilliger alles voor u doet. U 
wordt door de vrijwilliger geholpen, zodat u in de 
toekomst de formulieren zelf kunt invullen, of zelf 
de problemen rondom mail of Word kunt oplos-
sen.

De inloop is iedere donderdagmiddag - tot aan de 
zomervakantie - tussen 13.00 - 15.00 uur in het 
pand van Vivaan, De La Sallestraat 3 in Heesch.
Voor meer informatie over dit nieuwe initiatief 
kunt u contact opnemen met Ank Meertens of 
Angelique Vriends, tel: 0412-474851 of via mail 
ank.meertens@vivaan.nl of 
angelique.vriends@vivaan.nl.

Mediabar in bibliotheek

De mediabar is een bar waarop 
de bibliotheek nieuwe, eigentijdse 
media demonstreert. Te zien zijn 
apparaten zoals tablets, e-readers, 
een braintrainer, een multitouch-
tafel en laptops. Ze zijn ter plekke 
te bekijken en uit te proberen. elke 
week zal er op onderstaande tijden 
een bibliotheekmedewerker aan-
wezig zijn voor vragen en uitleg 
over de apparaten:
• maandag: 19.00 - 20.00 uur
• woensdag: 10.00 - 11.00 uur
• donderdag: 15.00 - 16.00 uur
• vrijdag: 16.00 - 17.00 uur

Ook organiseert bibliotheek 
Heesch extra spreekuren rondom 
vragen over het nieuwe e-book-
platform voor bibliotheekleden. 
Problemen met aanmelden, het 
downloaden van e-books of het 
installeren van de app op tablet of 
smartphone? 

Iedere woensdagochtend, van 
11.00 tot 12.00 uur, kunnen leden 
met vragen terecht bij het gratis 
inloopspreekuur in de bibliotheek.
De mediabar staat nog tot en met 
23 augustus in bibliotheek Heesch. 

HeeSCH - Altijd al eens willen proberen hoe een chromebook werkt? 
Of willen weten wat je allemaal kunt met een iPad of de braintrainer? 
Het is allemaal te zien op de mediabar in de bibliotheek in Heesch. 

Vijverwerken bij Intratuin 
Veghel van start

er is heel veel te vertellen over de 
aanleg en onderhoud van vijvers. 
Geen één vijver is hetzelfde. Juist 
ook omdat elke vijver anders is, 
vraagt dat om maatwerk. 
Daarom organiseert Intratuin Veg-
hel de Vijverweken van 26 mei tot 
en met 2e pinksterdag 9 juni de vij-
verweken, waarbij liefhebbers van 
vijvers allerlei informatie in kunnen 
winnen en uiteraard met volop in-
teressante aanbiedingen. 
Deze week staat niet alleen in het 
teken van advisering, maar ook zijn 
er volop aanbiedingen van filters, 
pompen, waterplanten, vijverfolie, 
waterornamenten en vissen. 
Natuurlijk kunt u ook gratis – zoals 
overigens altijd – uw vijverwater 
laten testen. De uitslag en het ad-
vies krijgt u meteen. 
Helemaal in zijn de kleurrijke wa-
termanden met daarin mooi bloei-
ende waterplanten en riet. Deze 
zijn verkrijgbaar in diverse maten 
en kleuren, uitermate geschikt om 
op uw balkon of terras een vijver-
sfeer te maken. 
Intratuin Veghel is donderdag met 
Hemelvaart geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en ook aanstaande 
zondag 1 juni van 12.00 tot 17.00 
uur.
Intratuin Veghel heet u van harte 
welkom.

VeGHeL - Het vrolijk gekabbel van water is een bron van rust. Stromend water prikkelt de zintuigen. water 
is natuur en daarom voor veel mensen onmisbaar in de tuin. water brengt je tuin tot leven. Als siervijver met 
vissen en planten of als waterornament in de tuin. 

Advertorial



Woensdag 28 mei 2014 13
  

Advertorial

KeNNIs 
  en 
oNdeRsTeUNINg 
bieden 
voor lokale 
gemeenschap

Toon roelofs, advocaat in Nuland 
richt zich vooral op bedrijven. Zijn 
expertise is ondernemingsrecht. 
Daarbij biedt hij klanten laagdrem-
pelig juridisch advies en bijstand. 
De praktische insteek in begrijpe-
lijke taal kan ondernemers helpen 
bij dagelijkse juridische vragen. Zijn 
streven daarbij is de adviezen en 
begeleiding persoonlijk en betaal-
baar te houden. 

Toon: “Mijn werk bestaat onder 
meer uit het maken van incas-
sobrieven en het opstellen of be-
oordelen van overeenkomsten van 
uiteenlopende aard, maar ook uit 
het adviseren over arbeidsover-
eenkomsten of de beëindiging 
daarvan in onderling overleg, dan 
wel via het UWV Werkbedrijf of 
de kantonrechter. Ook het voeren 
van een kort geding of bodempro-

cedure behoort tot mijn dagelijks 
werk.”

Toon roelofs heeft zijn juridische 
expertise de afgelopen jaren op-
gebouwd bij diverse grote accoun-
tantskantoren en kwam vanuit 
die achtergrond in aanraking met 
Frank Hanegraaf van Van Soest & 
Partners. Zijn juridische werkzaam-
heden liggen namelijk in het ver-

lengde van hun dienstverlening en 
de meerwaarde daarvan is inmid-
dels al diverse keren gebleken. 

De samenwerking met Van Soest 
& Partners heeft geresulteerd in 
de deelname van Toon roelofs aan 
het gratis inloopspreekuur, dat elke 
maand gehouden wordt. 
Het laagdrempelige karakter daar-
van past helemaal in de stijl die hij 

als advocaat ook in zijn praktijk 
hanteert.

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw af-
spraak te reserveren op 0412 - 45 
90 00 (receptie Van Soest & Part-
ners).

Toon: “Ik bied ondernemers laagdrempelig advies en bijstand, voor alles wat zij in de dagelijkse praktijk aan juridische zaken 
tegenkomen; met een praktische insteek, in begrijpelijke taal en bij voorkeur betaalbaar. Er is behoefte aan laagdrempel 
advies, die door samenbundeling van krachten geboden kan worden.”

Ondernemers én particulieren kunnen in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur be-
zoeken op de locatie van Van Soest en Partners aan de Cereslaan in Heesch. een team van specialistische lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei 
vragen op juridisch, fiscaal, notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

Toon Roelofs Foto: Marcel van der Steen

Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

ons allemaal. Op die manier versterken
 we elkaars expertise en brengen we 

ondernemers én particulieren 
verder in privé of zakelijke vraagstukken.”verder in privé of zakelijke vraagstukken.”

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

PRIK JE 
KORTING

Daags na Hemelvaart 
ACTIE 30 & 31 mei

vrijdag en zaterdag

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

Bij aankoop van een nieuwe fi ets!
Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

Bij aankoop van een nieuwe fi ets!Bij aankoop van een nieuwe fi ets!
Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

Bij aankoop van een nieuwe fi ets!Bij aankoop van een nieuwe fi ets!

PRIK JEPRIK JE
KORTINGKORTING

Daags na Hemelvaart
ACTIE

KORTINGKORTINGKORTING

TOT

20%
KORTING
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Met vakkundig advies op maat
30 jaar werken in de raam- en vloerbekleding zorgt voor een mooie referentielijst 

John en Jolanda Coldenhoff zijn na 
al die jaren nog steeds enthousiast 
bezig met interieurbekleding en op 
dit moment werkt ook zoon Joey 
mee. De tijd verandert en met de 
trend meegaand kozen ze; een 
nieuw, mooi logo en frisse uitstra-

ling; waarbij zelfs de naam John’s 
Woondesign vernieuwd werd. 
John Coldenhoff: “De tijden ver-
anderen in snel tempo en we willen 
de mensen laten zien dat we mee-
gaan in de tijd door terug te gaan 
naar de basis. Kwaliteit, service en 

advies voor het middensegment.” 

Advies
Meer verandering voor het familie-
bedrijf, na 30 jaar raam- en vloer-
bekleding, zal vanaf nu alleen de 
raambekleding de hoofdtoon gaan 

voeren. U wordt ontvangen in een 
winkel met een breed assortiment 
in producten en kleuren. In samen-
spraak met de klant, wordt er een 
passend advies gegeven, wat be-
treft deze kleur- en productkeuze. 
Dit doen ze al sinds 1984, intus-
sen zijn ze een begrip in Nistelrode 
en wijde omgeving, waar het gaat 
om particuliere woningstoffering 
en zakelijke projectinrichting. Zo-
wel de bekende topmerken als de 
betaalbare kwaliteitsalternatieven 
vindt u hier. 

De raamdecoratie is te onder-
scheiden in; overgordijnen, in-
betweens, vitrages, rolgordijnen, 
duo-rolgordijnen, plissés, dupli’s, 
vouwgordijnen, jaloezieën en 
shutters. 
De winkel is uitnodigend en een 
overzichtelijk geheel, het zorgt on-
danks het brede assortiment, voor 
rust in de winkel. 
extra reden om binnen te lopen tij-
dens de pinksterdagen bij John en 
Jolanda Coldenhoff. Jolanda is dui-
delijk tevreden met het resultaat: 
“Wij staan klaar om u interieur-
advies te geven en kunnen u van 
alle nieuwe trends op de hoogte 
brengen.” 

JoHN’s RAAMBeKledINg
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193 

JoHN’s RAAMBeKledINg: Alles voorhanden; zoals gordijn- en raamdecoratie; plissés, 
jaloezieën (verticaal en horizontaal), rolgordijnen, duo-rolgordijnen, vouwgordijnen

NISTeLrODe - Met een nieuwe naam ‘john’s raambekleding’ opent de familie coldenhoff, tijdens eerste en 
tweede pinksterdag van 11 tot 17 uur, hun nieuwe winkel. Zij vieren hun 30-jarig bestaan met de ‘30 dagen 
geen btw’actie. bezoekers tijdens de openingsdagen hebben altijd prijs bij de raambekleder, er staat een 
mooi gevulde goodiebag klaar op het bedrijventerrein kleinwijk. 
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Carrichef 2
Barbeque, grill, oven en wok in één. 

Werkt op Propaan / Butaan.

55,-
VANAF

Rectangular
Frame

In diverse maten 
verkrijgbaar

Exclusief fi lterpomp Mobicool B40
Luxe hybride koelbox met een inhoud van 40 liter

Werkt op 12 volt DC en 230 volt AC

Koelt tot -15°C

Hurricane
Sandaal voor kinderen

VANAF

VANAF 29,95

149,-

195,-
250,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminiumframe

599,-
799,-

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

29 MEI HEMELVAARTSDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

John en Jolanda Coldenhoff

Advertorial

1e en 2e 
pinksterdag 

OPEN

Raambekleding

de	winkel	is	
uitnodigend	en	
een	overZichtelij	k	
geheel,	ondanks	het	
brede	assortiment
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duurzaam
mooi & duurzaam

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

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

Voor bedrijven 
interessante 

fiscale voordelen

Vervang nu 
uw huidige 
verlichting 
voor LED

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

cOLOFON

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

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Het geheime koffertje 

Nu de buitenkant van ons huis zo goed als af is, is het tijd om 
binnen aan het werk te gaan. De keuken, badkamer en vloer 
hebben we al in een eerder stadium uitgekozen, maar over 
de precieze invulling, zoals de hoogte van de plinten en het 
deurbeslag, hadden we nog geen keuze gemaakt. 
Op een vroege vrijdagochtend, 7.15 uur om precies te zijn, 
stonden we bij de leverancier waar we de deurkrukken en 
schanieren gingen uitzoeken. Met een hele wand vol met 
voorbeelden van alle soorten en maten, keken we onze ogen 
uit. Gelukkig weten we erg goed wat we wel en niet mooi 

vinden en viel er al een groot deel af. Onze stijl is strak en modern en dat maakt de keuze een stuk gemakkelijker. De keuze voor een deurkruk was dan ook snel 
gemaakt. Totdat de leverancier aangaf dat hij ergens nog andere modellen had liggen die niet in de showroom zichtbaar waren. Gauw kwam hij terug met een geheim 
koffertje met een nog mooier model van de deurkruk. Wij waren blij verrast en we hebben dan ook gekozen voor dat model. Grappig dat je zo blij kunt worden als je 
weer een ‘kleine’ keuze kunt afvinken van je lijstje.

Nu het dak geplaatst is en de dakpannen gelegd zijn, is aan de achterzijde van het dak zichtbaar waar de zonnepanelen komen te liggen. 
We maken nu al goed gebruik van de zonnepanelen aan de achterzijde van ons chalet en met het zonnige weer van de afgelopen weken 
levert dat ons flink wat stroom op. Tevens is aan de achterzijde van de woning de overkapping geplaatst en hierop is het platte dak aange-
bracht. Op dit platte dak komen de heatpipes te liggen die gaan zorgen dat het water al deels wordt voorverwarmd. Ons duurzame huis 
op een hele mooie plek in Vorstenbosch krijgt steeds meer vorm!

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

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

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

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

kosten

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

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding
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We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?

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

tuincentrum

VAN 12.00 
TOT 17.00 UUR

GEOPEND

DONDERDAG 29 MEI 

HEMELVAART EN 

ZONDAG 1 JUNI

Martijn van de Wetering is de 
gelukkige winnaar van de mooie 
picknickmand, gevuld met eerlijke 
producten. 

Nadat voorzitster Ineke Verstegen 
een passend moederdaggedicht 
had voorgedragen, ontving Mar-
tijn uit handen van Tiny Wijnen de 
picknickmand en voor zijn vriendin 
Mandy was er een mooie bos bloe-
men. Wij wensen hen vele gezel-

lige momenten toe met deze prijs!

De Wereldwinkel is een bijzondere 
cadeauwinkel, waar je producten 
kunt kopen uit niet-westerse cultu-
ren. Je vindt er smakelijke levens-
middelen, zoals koffie, thee, cacao, 
sauzen, chutneys en wijn.

De producten zijn gemaakt met 
respect voor mens en milieu. Om-
dat de producenten er een recht-

vaardige, eerlijke prijs voor krijgen, 
kunnen ze een menswaardig be-
staan opbouwen. Met uw aan-
koop helpt u hen daarbij.

Wereldwinkel Nistelrode feliciteert 
Martijn van de Wetering! 

NISTeLrODe - De afgelopen weken had de wereldwinkel een mooie Moederdag-actie: bij besteding van elke 
€ 10,- ontving de koper een lot. woensdag 14 mei is er uit alle loten, één lot getrokken en zaterdag 17 mei 
vond de prijsuitreiking plaats. 

Ineke Verstegen, Tiny Wijnen, Mandy van Valen en Martijn van de Wetering
rond 22.30 ziet u het Internatio-
nale ruimtestation ISS overkomen. 
Het ISS beweegt met een snelheid 
van gemiddeld 27.000 kilome-
ter per uur rond de Aarde op een 
hoogte van ongeveer 425 kilome-
ter. In de publiekspresentatie en 
het planetarium vertellen Halley-
leden allerlei wetenswaardigheden 
over de Maan, de Zon, de planeten 
en nog veel meer, met indrukwek-

kende beelden erbij. In het plane-
tarium maakt men bovendien een 
spectaculaire reis door de kosmos. 
entree € 5,- (kinderen tot en met 
12 jaar: € 3,-).

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel (hal-
verwege Heesch en Vinkel).
Meer informatie: (0412) 45 49 99 
of www.sterrenwachthalley.nl

Vrijdagavond 6 juni 
Publieksavond Sterrenwacht Halley

HeeSCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 6 juni voor publiek 
geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee 
uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Aan het begin van de publieks-
avond is de Zon nog niet onder. Na zonsondergang worden drie plane-
ten en de heldere sterren geleidelijk aan zichtbaar. Het moet dan wel 
onbewolkt zijn.

• Manegelessen
• Pony / Paard leasen

• Privélessen
• Pensionstalling
• Kinderfeestjes
• Bakverhuur

• Oefenspringen

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

info@stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode

www.stalhetkantje.nl

Stal Het Kantje ICTeam zoekt per direct een Apple Technicus binnendienst. 
Als medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het 
repareren en installeren van Apple Producten alsmede het 
ondersteunen van je collega's in de buitendienst.  
Je taken en verantwoordelijkheden:  
- Uitvoeren van reparaties; 
- Het maken van een juiste prijsopgaves; 
- De daarbij behorende administratieve werkzaamheden; 
- Up to date houden van klanten; 
- Het op afstand helpen van klanten met Apple problemen. 
Het ideale profiel:  
- Minimaal opleiding ICT niveau 2 
- Je bent een Apple liefhebber pur sang, jong en gemotiveerd; 
- Je volgt Apple’s ontwikkeling nauwkeurig; 
- Je beschikt over technische affiniteit en interesse; 
- In staat zijn zeer accuraat en geconcentreerd te werken; 
- Je beschikt over een goede besluitvaardigheid en zelfstandigheid; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Goede beheersing van de Engelse taal, met name in geschrift.  
Wat bieden wij jou?  
- Technische trainingen op gebied van Apple producten; 
- De kans om in een jong en enthousiast team, dat gericht is op 
Apple, te werken en te groeien. 
Is je interesse gewekt ?  
Stuur direct je sollicitatie met een CV per mail naar onze Technisch 
Manager Rolf Aarts. rolf@icteam.nl 
www.icteam.nl 
 

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

www.mooiheesch.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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Gem. verbruik: 3,6 - 6,3 l/100km, 27,7 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot 94 - 147 g/km. *Actievoorwaarden: 
De 50/50 WK-deal is een niet-doorlopend kredietaanbod via Kia Finance, handelsnaam van Santander 
Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12011170, toetsing en 
registratie BKR te Tiel. Kia Finance en de Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door 
u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer bij uw 

Kia-dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad van de door u gewenste financiering. Het jaarlijkse kostenpercentage vermeld in het standaard informatieblad is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 50/50 WK-deal is geldig op alle uitvoeringen van de Picanto 
en Rio. Maximale financieringsbedrag Picanto: � 5.000,- en Rio: � 7.500,-. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 28-06-2014 en uiterste registratiedatum van 31-07-2014. 
De inruilactie is alleen geldig bij inruil van uw huidige auto. Genoemde “inruil huidige auto” betreft een fictief bedrag. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor de complete actievoorwaarden 
bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, excl. metallic lak en de optionele lakbescherming. Dit Private Lease aanbod wordt gedaan door Kia Finance. Getoond model kan afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Contante 
waarde

Inruil 
(inclusief inruilpremie) 

Totaal 
kredietbedrag

Jaarlijks 
kostenpercentage

Debet rentevoet 
op jaarbasis (vast)

Termijn-bedrag 
per maand

Duur kredietovereen-
komst in maanden

Totaal door u te 
betalen bedrag

Picanto 3-deurs 1.0 CVVT EconomyLine �   9.854,- � 4.854,- �   5.000,- 0,0% 0,0% � 208,33 24 � 5.000,-

Rio 3-deurs 1.2 CVVT EconomyLine � 13.699,- � 6.199,- �   7.500,- 0,0% 0,0% � 312,50 24 � 7.500,-

Als hoofdsponsor van het WK voetbal 2014 lanceert Kia een speciale World Cup Edition van de Kia Picanto en Rio. Vol extra’s voor een scherpe prijs. 
U profiteert tijdelijk van voordeel tot � 3.200,-. U bent van harte welkom in onze showroom voor een uitgebreide proefrit.

Kia Picanto en Rio World Cup Editions. Nu met aantrekkelijke 50/50 WK-DEAL.

*

Voordeel tot
� 2.150,- 

Voordeel tot
� 3.200,- 
Voordeel tot

� 3.200,- � 3.200,- 
Voordeel tot
� 2.150,- � 2.150,- 

Kia Picanto World Cup Edition
Normaal rijklaar vanaf  � 12.354,-
Inruil huidige auto* - � 2.500,-
Extra inruil - � 1.250,-
� 5.000,- met 0% financiering - � 5.000,-

U betaalt nu slechts � 3.604,- *

Kia Rio World Cup Edition PLUS
Normaal rijklaar vanaf  � 18.449,-
Inruil huidige auto* - � 4.750,-
Extra inruil - � 1.250,-
� 7.500,- met 0% financiering - � 7.500,-

U betaalt nu slechts  � 4.949,-

All-in vanaf slechts

� 219,-/mnd*

Private Lease

Rf kies voor:

All-in vanaf slechts

� 299,-/mnd*

Private Lease

Rf kies voor:

AUTOBEDRIJF ALBERT HURKMANS B.V. 
HEUVELPLEIN 1, 5463 XG VEGHEL, 
TEL.: 0413 - 363 435, WWW.KIA-VEGHEL.NL

AUTOBEDRIJF HURKMANS DINTHER B.V. 
DEN DOLVERT 1, 5473 GP HEESWIJK DINTHER, 
TEL.: 0413 - 291 272, WWW.KIA-HEESWIJKDINTHER.NL

VOLG ONS OP 
FACEBOOK

FoToCluBBernheze

mijn	naam	is	marleen	ceelen	
(32	jaar).	ik	woon	in	heeswijk,	
samen	met	hein	en	onze	
twee	dochtertjes.	ik	ben	ruim	
anderhalf	jaar	lid	van	de	fotoclub.	
fotografie	is	een	groeiende	
passie.	het	mooie	van	fotografie	
vind	ik	dat	een	foto	een	
herinnering	is	aan	een	moment	
en	dat	kan	heel	waardevol	zijn.	
voor	jezelf	maar	zeker	ook	
voor	anderen.	daarnaast	kan	
ik	in	fotografie	veel	van	mijn	
creativiteit	kwijt.	ik	ben	altijd	
graag	creatief	bezig	geweest.	
dit	heeft	ertoe	geleid	dat	ik	in	
2005	met	liefig	(www.liefig.nl)	
ben	gestart.	voor	liefig	maak	
ik	illustraties,	kunstwerkjes	en	
foto’s.	de	stijl	is	lief	en	grappig,	
vandaar	de	naam	liefig.	
een	eigen	stijl	ontwikkelen	in	
fotografie,	dat	lijkt	me	een	mooi	
doel	voor	de	komende	jaren.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

mARlEEn CEElEn

Opdracht, Herfst

Klein wonder 

Serie, Trotse papa’s Liefig Kilsdonkse Molen

culinaire Asperge fietstocht 2014
BerNHeZe - Ook in 2014 zet TRv-bernheze in samenwerking met enkele van haar leden twee culinaire Asperge Fietstochten uit rond het thema asperges.
de oPZeT. U combineert het plezier van een fietstocht door het lentegroene Bernhezer landschap met het genot van een heerlijk driegangen aspergemenu. 
sTARTPUNTeN. Alle deelnemende bedrijven zijn startpunten. Heesch: Bomenpark, Vorsselweg 3 te Heesch, eetcafe ‘t Pumpke, raadhuisplein 7 te Nistelrode 
en Aspergeteler rosenhart, Middelpad 1 te Nistelrode. Heeswijk-Dinther: restaurant Negen, Mgr. van Oorschotstraat 9 te Heeswijk-Dinther, Hotel-restaurant 
de Leygraaf, Meerstraat 45a te Heeswijk-Dinther en Aspergeteler Verkuijlen, Boterweg 2 te Heeswijk-Dinther. 
de RoUTe. Het is een route van ca. 70 km met daarin twee tussenstukken om ze te verkorten tot ca. 53 en 40 km met daarin vier restaurants en twee asper-

getelers. Meer informatie: www.trv-bernheze.nl.

TRV-Bernheze.nl
Culinaire

Aspergetocht
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Uit de evaluatieverslagen van de 
Heesche basisscholen blijkt dat het 
programma erg hoog werd ge-
waardeerd en tot de verbeelding 
van de kinderen sprak. 

Het doel van het bezoek aan de 
Heemschuur is een relatie te creë-
ren tussen het schoolproject ‘Ton-

nie en Kee in Keutelree’ en het 
heem van de kinderen.
Ook voor het schooljaar 2014-
2015 hebben zich nu al basis-
scholen uit de gemeente Bernheze 
aangemeld bij CUBe, het cultureel 
platform van de gemeente. Tot zo 
lang zijn Tonnie en Kee uit Heesch 
op vakantie.

Inschrijving basisschool-
project ‘Tonnie en Kee’ 
voor 2015 geopend

HeeSCH - Het educatief programma dat heemkundekring ‘De Elf Rot-
ten’ uit Heesch zelf heeft ontwikkeld voor de groepen drie van alle Hee-
sche basisscholen, is de afgelopen twee jaren een succes gebleken. 

Tonnie en Kee gaan eerst op vakantie

kiNDERPAGiNA

wat is iUi?
IUI staat voor Intra Uterine Insemi-
natie. Bij IUI wordt de cyclus van 
de vrouw hormonaal beïnvloed 
om op die manier de kans op een 
zwangerschap te vergroten. Ook 
wordt het zaad van de partner zo-
danig bewerkt dat goede en vitale 
cellen worden gescheiden van de 
slechte zaadcellen. Die bewer-
king vindt voortaan in Bernhoven 
plaats en duurt ongeveer een uur. 
Direct daarna wordt het bewerkte 
zaad hoog in de baarmoeder inge-
bracht. De kans op een zwanger-
schap neemt met deze behande-
ling met ongeveer 30 procent toe.

Voorheen moest het zaad naar 
een ander gecertificeerd zieken-
huis worden gebracht, waarna het 
na bewerking weer teruggebracht 
moest worden naar Bernhoven. 
De zaadproductie kan zowel thuis, 
maar ook in Bernhoven plaatsvin-

den. Dit betekent voor de patiën-
ten in de regio van Bernhoven dat 
zij niet meer ver hoeven te reizen 
voor deze behandeling. Dat komt 
de kwaliteit van het zaad ten goe-
de. 
De erkenning als weefselinstel-
ling voor IUI geldt overigens al-
leen voor de bewerking van zaad 
van heteropartners. De erkenning 
geldt niet voor homoseksuele pa-
ren met een kinderwens, omdat 
hierbij weer andere regels en pro-
cedures gelden.

goed nieuws voor paren 
met kinderwens
Laboratorium Bernhoven erkend als behandel-
centrum voor IUI

UDeN - Het laboratorium van bernhoven in Uden heeft zowel van de 
inspectie voor de volksgezondheid als van de cckL (coördinatie com-
missie ter bevordering van de kwaliteitsbeheersing op het gebied van 
Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg) de erkenning gekregen 
als behandelcentrum voor iUi. Dat is goed nieuws voor paren/stellen in 
de regio met een kinderwens bij wie de kans op een spontane zwanger-
schap klein is.

Op vrijdagavond startte om 22.00 
uur de tweede campagne. De 
crowdfundleningen campagne is 
het vervolg op de donatie cam-
pagne. Iedereen die € 300,- tot 
€ 10,- voor 10 jaar kan missen en 
daar 3,3% rente voor wil, heeft zo 
de kans om mee te helpen aan de 
toekomst voor Buro Lima.
De kick-off van deze campagne 
werd ingeleid door Lianne van Ge-
nugten, bestuurder van Stichting 

Buro Lima, die alle bezoekers van 
de avond uitnodigde samen met 
het Lima team op de foto te ko-
men. De vraag om de foto te delen 
via Twitter en Facebook werd ver-
volgens ruimschoots vervuld.

“Het is prachtig om de steun te 
ervaren van zoveel donateurs en 
initiatieven”, aldus Lianne. Ze be-
nadrukte echter, dat het doel om 
een nieuwe locatie te realiseren, 

nog lang niet bereikt is. De finan-
ciering is mede afhankelijk van het 
slagen van de tweede campagne. 
Ook is Buro Lima nog op zoek naar 
eventuele investeerders. 

Om buro Lima te steunen kunt u 
gaan naar www.burolima.nl

buro Lima heeft voor komende 
week een high tea en een kien-
avond op het programma staan. 

De opbrengst komt ten goede aan 
de nieuwe locatie van buro Lima. 

High tea voor buro Lima
In samenwerking met restaurant 
Negen wordt op zondag 1 juni 
een high tea gehouden. De high 
tea bestaat onder andere uit di-
verse salades, soepen, sandwi-
ches, verschillende soorten cake 
en onbeperkt koffie en biologische 
thee-soorten. De high tea is van 

14.00 tot 16.00 uur in restaurant 
Negen, Mgr. Van Oorschotstraat 9 
in Heeswijk-Dinther.

kienavond
In samenwerking met buurtver-
eniging Schoolstraat en vogel-
vereniging Vogelvreugd wordt 
op dinsdag 3 juni een kienavond 
georganiseerd. er worden dertien 
rondes gespeeld. De prijzen zijn 
gesponsord door vele onderne-
mers uit de regio. er is ook een lo-
terij. Aanvang van de kienavond is 
19.45 uur in het CC Servaes.

HeeSWIJK-DINTHer – De slotdag van de crowdfund campagne op 16 mei begon prachtig in Heeswijk-Dinther toen er om 8.00 uur al 100% 
pronkte op de website van buro Lima. Deze dag stonden er nog drie evenementen op het programma. Een lunch en diner bij de Toren en een 
afsluitavond met livemuziek en kwis in de Zwaan. Alle drie de evenementen waren succesvol en erg gezellig.

Ruim € 40.000,- opgehaald met crowdfund campagne Buro lima

’t Palet in 
actie voor 
Actie 
Adoptie 
HeeSWIJK-DINTHer – basis-
school ’t Palet houdt ook dit 
jaar een inzamelingsactie voor 
Actie Adoptie. De leerlingen 
maken zich dit jaar sterk voor 
Stichting Het Hart en de Han-
den in centraal-Afrika, die zich 
inzet voor de ontwikkeling van 
landen in centraal Afrika. 

De leerlingen zijn de afgelopen 
weken langs de deuren gegaan 
om geld op te halen voor dit 
goede doel. Voor HHCCA gaan 
zij op dinsdag 3 juni verschil-
lende sportieve activiteiten on-
dernemen. Diezelfde avond is er 
weer een markt bij ’t Palet, waar 
van alles te doen is. er worden 
allerlei spullen verkocht, er zijn 
spelletjes en er zijn verscheidene 
optredens. Ook is er die avond 
een hardloopwedstrijd. 
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Kom binnen
Dagelijkse inloop voor 

vragen over complexere 
fi nanciële diensten

Iedere dag tussen 09:00 en 17:00 uur een gratis eerste oriënterend gesprek. Afspraak maken is niet nodig.

Online en telefoon  

Soms wilt u niet wachten. Soms kunt u niet wachten. 
Bijvoorbeeld als u eindelijk de perfecte woning hebt gezien op 
Funda. Of wanneer uw fi nanciële situatie ineens is gewijzigd, 
door veranderingen in uw relatie of werk. Dan wilt u snel 
weten wat te doen. Welke fi nanciële keuzes passen het beste 
bij de nieuwe werkelijkheid?   

Reden voor Rabobank Bernheze Maasland om de deuren 
nog verder open te zwaaien. We hadden al een ‘inloop’ op 
maandagavond. U kunt vanaf nu ook elke dag van 09:00 
tot 17:00 uur bij ons terecht voor een (gratis) eerste 
oriënterend gesprek over complexere fi nanciële diensten. 
Afspraak maken is niet nodig.      

Naast ‘de inloop’ en het adviesgesprek, kunt u natuurlijk ook altijd 
telefonisch advies vragen aan uw � nancieel adviseur, via (0412) 
45 77 77. Verder vindt u op www.rabobank.nl/bernhezemaasland 
informatie over al onze � nanciële producten, kunt u zelf online uw 
bankzaken regelen of bijvoorbeeld met de hypotheekcalculator het 
maximaal te lenen bedrag uitrekenen. 

Uitnodiging bijeenko
mst

Woningmarkt
Op 10 juni organiseert Rabo

bank Bernheze Maasland

een bijeenkomst over de aantrekk
ende woningmarkt.

Met spreker Bob Sikke
ns (bekend van tv-

programma’s

als Bouwval gezocht en Mission Impossible) en workshops door

een makelaar, notaris en
 financieel adviseur van de bank.

Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.00 uur bij 

’t Tunneke aan ’t Dorp 
148 in Heesch.

Meld u aan via www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

‘Een dagelijkse inloop past bij de waarden van 
Rabobank Bernheze Maasland’, vertelt � nancieel 
adviseur Jeanine van de Werken (41). ‘Wij willen er 
zijn voor onze klanten. Altijd! Klantenonderzoek laat 
zien dat er behoefte is aan deze service, en het succes 
van de  maandagavondinloop onderstreept dat nog 
eens.’ In zo’n oriënterend gesprek kunnen Jeanine 
en collega’s de eerste vragen wegnemen, over 
bijvoorbeeld een pensioenregeling, de � nanciering 
van een woning, de keuze tussen sparen en 
beleggen. Een adviesgesprek op afspraak is dan 
vaak het vervolg. ‘In die tweede sessie  gaan we 
meer de diepte in’, legt ze uit. ‘Aan de hand van 
aangeleverde stukken kunnen we ons gericht 
voorbereiden, zodat de klant verzekerd is van een 
persoonlijk advies.’  

Snel antwoord 

‘Mij spreekt het heel erg aan’, zegt � nancieel adviseur 
Mark van Gils (26) over de dagelijkse inloop. Samen 
met collega Kim Dijkho�  (25) verzorgt hij met name 
hypotheekadvies voor aankopers op de woningmarkt. 
“En die willen graag actie’, aldus Mark. ‘Hup, aan tafel en 
to the point: wat kunnen we lenen? Wat kost het? Hoe 
loopt zo’n aankoopproces nu precies? Belangrijke vragen 
op dat moment. Niet voor niets zijn we bij alle NVM Open 
Huizen Dagen ook open, van 10:00 tot 16:00 uur.’ Kim: 
‘Sommige zaken kan je ook online uitzoeken, dat klopt. 
Toch merken wij dat dat niet voor iedereen voldoende is. 

Mensen willen bevestiging 
van wat ze op internet 
hebben gezien. Bovendien 
hebben ze bij dat verhaal 
graag persoonlijk contact. 
Met iemand die dichtbij en 
herkenbaar voor ze is, die 
alle zaken voor ze overziet.’  

    Persoonlijk   
contact 

140731 RBM advertorial 278x388_v2.indd   1 16-05-14   14:25
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InformatIe
	 voor	de

KERNEN

ReCht 
diChtbij….

Meer dan twintig jaar geleden gescheiden en nu gaan meebetalen aan 
het pensioen van je ex? Ja, dat kan. Tot 27 november 1981 kon (en 
kan) de ex-partner geen aanspraak maken op het ouderdomspensioen. 
Toen kwam de Boon/Van Loon uitspraak van de Hoge Raad. Daarin is 
bepaald dat het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen van 
de ex-partners na een scheiding verrekend moest worden. 

Deze regeling gold tot 1 mei 1995. Sindsdien geldt de Wet verevening 
pensioenrechten bij scheiding. In die wet is geregeld dat ook mensen 
die niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, na een scheiding 
recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen. 

Het is mogelijk om hier in een echtscheidingsconvenant 
andere afspraken over te maken. Belangrijk is, dat alleen het 
ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse jaren is opgebouwd 
verevend hoeft te worden. Als het huwelijk slechts vijf jaar heeft 

geduurd, hoeft dus ook alleen over die periode ouderdomspensioen 
met de ex-partner te worden gedeeld. 
De wet gaat overigens alleen over de verdeling van het 
ouderdomspensioen. De verdeling van het nabestaandenpensioen (na 
overlijden dus) wordt in de Pensioenwet geregeld.

Zeker als de echtscheiding al meer dan 20 jaar geleden is, zijn 
pensioenrechten vaak niet verdeeld. Iemand die nu met pensioen gaat, 
moet dan onverwachts zijn pensioen alsnog delen met zijn ex. 

Er zitten dus de nodige haken en ogen aan scheiding en pensioen. 
Meer weten? Neem contact op voor een gratis eerste advies. Waar 
nodig kan ik ook doorverwijzen naar de financieel adviseur voor 
verder inzicht in en regeling van pensioen, lijfrentes e.d. 

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

Column

Zeker	als	de	echtscheiding	al	meer	dan	
20	jaar	geleden	is,	Zijn	pensioenrechten	
vaak	niet	verdeeld

Voor de commissie rZ zijn dat er-
win van Kessel en edwin Daandels, 
beiden uit Heeswijk-Dinther. Voor 
de commissie MZ zijn dat Jan Sen-
gers uit Heesch en Lidy van der 
Valk uit Heeswijk-Dinther. 

Voor de commissie BS is erik van 
der Wijst uit Vorstenbosch het 
nieuwe burgerlid. Wij wensen hen 
allen veel succes. er is nog een va-
cature voor een burgerlid namens 
het CDA. 

Dank voor de scheidende raadsleden
Op vrijdag 23 mei hebben we 
vervolgens in een gezellige sfeer 
afscheid genomen van de drie zit-
tende raadsleden uit de vorige pe-
riode: Margriet Beeftink, Antoon 
van der Wijst en Saskia van Dalen. 
Zij werden door bestuur en fractie 
extra in de bloemetjes gezet voor 
al het werk dat zij namens CDA 
Bernheze voor al onze inwoners 
hebben verzet. Vele uren stukken 
lezen en vergaderen met fractie, 

commissies en gemeenteraad. Wij 
willen hen daarvoor nogmaals heel 
hartelijk bedanken.
Wilt u meer weten over de nieuwe 
fractie of de onderwerpen waar we 
de komende tijd mee bezig zijn, 
dan kunt onze raadsleden of bur-
gerleden altijd bellen. 

Meer informatie op onze website 
www.cdabernheze.nl 

Herkenbaar, actief en betrokken

CDA: Nieuwe burgerleden geïnstalleerd 
door de raad

BerNHeZe - Op woensdag 21 mei zijn de nieuwe burgerleden voor de 
raadscommissies officieel benoemd door de gemeenteraad. Daarmee 
hebben wij als cDA bernheze weer vijf extra personen, die samen met 
onze vijf gemeenteraadsleden alle onderwerpen van de gemeenteraad 
beoordelen en vervolgens onze cDA-visie daarover geven. 

Wim van Lith, fractievoorzitter

De eerste zin komt uit een taalspel-
letje. Als je klinkers weglaat uit een 
zin, dan kan bijna iedereen die zin 
nog heel goed lezen en begrijpen.
De tweede zin komt uit een 
nieuwsbericht van de website van 
de gemeente Bernheze. Wat hier 
nou echt bedoeld wordt….?

Het punt dat ik wil maken is, dat 
wij in de politiek de dingen vaak 

veel moeilijker maken dan ze zijn. 
Dat heeft ook te maken met amb-
telijk en moeilijk taalgebruik. Dit 
kan anders. 

er zijn in Nederland al goede 
voorbeelden van. Ik wil eenvou-
dig, taalgebruik op de agenda 
van de gemeenteraad zetten. De 
vergaderstukken kunnen veel een-
voudiger waardoor ze beter te be-

grijpen zijn. Dat komt ten goede 
aan de discussie in de commissies 
en gemeenteraad. en ook deze dis-
cussie kan beter door eenvoudige 
woorden te gebruiken. Ik roep 
mijn collega burger- en raadsleden 
op om dat te doen. 
Ik hoop dat u er binnenkort iets 
van gaat merken. Laat het me 
vooral weten: 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Waarom moeilijk
doen, als het makkelijker kan 

BerNHeZe - ik zou graag een testje aan u voorleggen. Twee zinnen en u mag 
zeggen welke u beter begrijpt:
•	 Ik	gng	vndg	nr	d	sprmrkt	m	btr	t	kpn
•	 De	belangrijkste	voorwaarde	is	dat	de	activiteiten	inhoudelijk	moeten	
bijdragen aan een positievere en intensievere relatie tussen raad en inwoners.

Ellen Neelen

Handen aan het bed 
Het geld dat we aan WMO-zorg 
kunnen besteden, zal de komen-
de jaren minder worden. en meer 
mensen gaan zorg nodig hebben. 
Dat vraagt uiterste zorgvuldigheid. 
In Bernheze neemt de nieuwe co-
alitie van Lokaal, CDA, D66 en SP 
die zorgvuldigheid in acht. In het 
coalitieakkoord is een vangnet in 
de WMO afgesproken. Hier te-

kent zich het sociale karakter van 
deze coalitie af. Mensen vallen in 
Bernheze niet tussen de wal en het 
schip. Wat de SP vooral wil, is het 
geld aan zorg besteden. 

De handen aan het bed. Managers 
met belachelijke salarissen en aller-
lei overhead willen we niet als SP. 
Daar wordt de zorg niet beter van. 
Daar hebben de mensen niets aan. 

Signaal 
Geef a.u.b. een signaal af aan de 
SP als er iets niet goed gaat op het 
gebied van zorg. Graag verzamelt 
de SP zaken die niet goed lopen. 
Wat we weten, daar kunnen we 
iets aan doen. 

Wat we niet weten, dat is moei-
lijk te verhelpen. De SP staat open 
voor uw opmerkingen.

SP: Zorgen over de zorg 

BerNHeZe - Met veel inwoners van bernheze, maakt de SP zich zorgen. Zorgen 
over de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten. De SP wil dat dit goed 
geregeld blijft. Als er minder geld beschikbaar is, zullen we daar heel slim mee 
om moeten gaan. Zelf als gemeente strak regie voeren. Zorgen dat bernheze 
bepaalt waar het geld heen gaat.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

HeeSWIJK-DINTHer – Notaris-
kantoor wedemeijer & Dielissen 
heeft de obligatienummers uitge-
loot die uitgegeven zijn voor het 
onderhoud van de St. Servatius-
kerk. 

In 2009 heeft het parochiebestuur 
van de St. Servatiusparochie te 
Dinther een obligatielening uitge-
geven. er zijn 589 obligaties uitge-
geven, waarvan de rekeningen van 
de restauratie betaald zijn. 

Volgens het reglement van deze 
obligatielening wordt jaarlijks 10% 
van deze lening afgelost. Het nota-
riskantoor heeft de volgende obli-
gatienummers uitgeloot: 
7 - 13 - 17 - 18 - 31 - 42 - 51 - 59 
- 75 - 92 - 99 - 106 - 112 - 114 - 
130 - 149 - 167 - 175 - 178 - 187 

- 192 - 193 - 206 - 219 - 224 - 227 
- 239 - 266 - 277 - 303 - 307 - 339 
- 349 - 364 - 369 - 390 - 403 - 404 
- 410 - 411 - 417 - 421 - 429 - 436 
- 454 - 462 - 464 - 474 - 495 - 501 
- 512 - 521 - 542 - 550 - 552 - 557 
- 563 - 575 - 578.

Hoe te handelen met de uitgelote 
obligatie.
1. Als een obligatie uitgeloot is 

betekent dit, dat de aankoper  
€ 50,- terugkrijgt als de obliga-
tie binnen 4 maanden ingele-
verd wordt. Inleveren kan bij Jo 
van Hemmen, Julianastraat 7 in 
Dinther tot en met 25 septem-
ber 2014.

2. een andere mogelijkheid is om 
dit geld te schenken aan Stich-
ting behoud kerkgebouw St. 
Servatius Dinther.

Uitloting obligaties on-
derhoud servatiuskerk

Wie slim is denkt simpel
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Het is zover, de herinrichting 
‘t Dorp B1, 2 en 3 is gereed

www.centrumheesch.nl

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

GemeentebestuuR in de 
staRtblokken

In de raadsvergadering van 21 mei hebben de zeven fracties in de 
gemeenteraad met elkaar de verdere inrichting van het bestuur 
bepaald.

Zo zijn de plaatsvervangend voorzitter voor de Raad benoemd (voor 
als de burgemeester verhinderd is) en zijn er leden en voorzitters 
benoemd voor de commissies Bestuur en Strategie, Maatschappelijke 
Zaken en Ruimtelijke Zaken.

Zoals elke gemeente in Nederland, kan de gemeente Bernheze al 
haar taken niet alleen uitvoeren en is samenwerking met andere 
gemeenten noodzakelijk en efficiënter. Daartoe zijn door gemeenten 
met elkaar samenwerkingsverbanden overeengekomen, zogenaamde 
gemeenschappelijke regelingen.

Voor taken op het gebied van gezondheid wordt deelgenomen aan 
de Gezondheidsdienst Hart voor Brabant, voor taken op het gebied 
van de wet sociale voorzieningen in het Werkvoorzieningsschap 
Noordoost Brabant. En voor taken op het gebied van openbaar 
onderwijs, milieu, archief, veiligheid, ambulance voorzieningen en 
sociale zaken zijn er weer andere gemeenschappelijke regelingen.

Voor elke gemeenschappelijke regeling mag de gemeente minimaal 
een vertegenwoordiger aanwijzen uit het college van burgemeester 
en wethouders en de Raad koos voor die vertegenwoordiger, welke 
dat onderdeel in zijn portefeuille heeft. Zo is bijvoorbeeld voor de 
Veiligheidsregio de burgemeester aangewezen en voor Openbaar 
Onderwijs de heer Van Moorselaar. De vertegenwoordigers in de 
gemeenschappelijke regeling hebben de verplichting om de gevoelens 
van de Raad in de vergadering van de gemeenschappelijke regeling te 
vertolken, zodat ook daar de mening van de Raad van Bernheze bij de 
besluitvorming doorklinkt.

Nu het in Bernheze bestuurlijk allemaal geregeld is, kan men echt aan 
de slag. De komende commissievergaderingen en raadsvergaderingen 
zullen dan ook ongetwijfeld weer interessanter worden dan de tot nu 
toe noodzakelijk gehouden benoemingsvergaderingen.
Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders kunnen 
nu echt vol enthousiasme aan hun taken beginnen. En hopelijk geven 
ze mij inspiratie om u daar wekelijks over bij te praten.

Gegroet Adriaan. 

Column
adriaan

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

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

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

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

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

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl ‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

gemeentehuis 
gesloten op 29 
en 30 mei 2014
In verband met Hemelvaartdag. 
De Milieustraat is op 30 mei 
open (van 13.00 tot 18.00 uur).

Hulde aan Bernhezer Politiek
BerNHeZe - Onderhandelen is mijn vak. Al 19 jaar ben ik inkoper, waarvan de laatste 8 jaar Directeur Inkoop. 
Dus dan snap je het kunstje wel… Van politiek had/heb ik nog niks begrepen. 
Wel de vooroordelen, zoals zovelen.
Toen vóór de verkiezingen de vraag rees binnen D66 Bernheze wie eventueel de coalitieonderhandelingen 
mee zou gaan doen, naast fractievoorzitter Annemieke Boellaard en beoogd wethouder Jan Glastra van Loon, 
wist ik niet hoe snel ik mijn vinger op moest steken. Ik natuurlijk! Ik ken de tricks, verborgen agenda’s, gein-
tjes, grote-jongen-spelen, stemverheffingen en de non-verbale communicatie van het onderhandelen wel. 
Nee, laat ze maar komen !

Na de eerste sessie, zaterdagochtend op het gemeentehuis, kwam ik wat verbaasd thuis. Het gesprek had een 
open karakter, duidelijk  proces opgetekend, vriendelijk en coöperatief.
Maar dat was natuurlijk enkel de eerste keer, ‘zand in de ogen strooien’ zo hield ik me voor.

Na deze eerste sessie volgden er nog vele.
Maar de toon bleef hetzelfde; coöperatief, open, vriendelijk, aangevuld met respect en behulpzaamheid. 
Vanuit je eigen partijprogramma zaken bekijken, maar het grote(re) belang laten prevaleren. Ook je ‘concur-
rent’ iets gunnen, ook denkend aan ‘de tegenpartij’.
We zijn inmiddels twee maanden, een coalitieakkoord, vier wethouders en een zeer correcte oppositie later. 
Als dit de voorbode is van de komende jaren, dan kunnen we ons opmaken voor kritische maar faire politiek 
in Bernheze!
Mijn vooroordelen zijn veranderd in feiten. Feiten van ‘dichtbij’. 

Rob van Herpen, Heeswijk-Dinther

Uitslag europese verkiezingen van 
22 mei 2014 in Bernheze bekend
HET OPkOMSTPERcENTAGE wAS 33,4%

Uitslag Europese verkiezingen  
22 mei 2014
 
Partij - Aantal stemmen
CDA - 2.368
PVV - 807
PvdA - 398
VVD - 845
D66 - 1.036
GroenLinks - 253
SP - 1.113

ChristenUnie - 44
Artikel50 - 21
IQ, de rechten-Plichten-Partij - 1
Piratenpartij - 48
50PLUS - 382
De Groenen - 11

Anti euro Partij - 11
Liberaal Democratische Partij - 5
JeZUS LeeFT - 3
ikkiesvooreerlijk.eu - 4
Partij voor de Dieren - 167
Aandacht en eenvoud - 2

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

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Perspec-
tiefnota 
2015-2018 
Aangeboden aan de raad

BerNHeZe - De perspectiefnota 
2015-2018 is op 21 mei 2014 
aangeboden aan de raad. De 
behandeling en besluitvorming 
vindt plaats in de raadsvergade-
ring van 3 juli.

In de commissievergaderingen 
van 16, 18 en 19 juni kunnen 
inwoners en maatschappelijke 
organisaties meepraten over 
deze perspectiefnota.

Download de nota op 
www.bernheze.org
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de KeRMIsseN VAN 
BeRNHeZe: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 

Deze munten worden je aangeboden door de 
winkelier zelf, gewoon als bedankje voor jou 
als klant! Kermismunten kun je besteden 
op alle kermissen in de gemeente, bij alle 
attracties en kramen! Deelnemende winkeliers en 
marktkramen zijn te herkennen aan de ‘Wij doen 
mee!’ actieposter.

InformatIe
	 voor	de

KERNEN

Na het behalen van ons eigen cer-
tificaat, was het tijd om ervaring 
op te doen met de PSO binnen op-
drachten en aanbestedingen. Om 
deze reden is de gemeente Bern-
heze onlangs deze pilot gestart.

Bij de inschrijving bleek dat alle 
vijf de partijen zich hebben ge-
certificeerd; twee aannemers als 
aspirant, een aannemer met trede 

2 en de beide andere met trede 
3. De uitkomst van de pilot is dan 
ook voor dit onderdeel positief te 
noemen. Aanneming en Wegen-
bouw Van rosmalen BV heeft de 
opdracht gekregen omdat zij, in 
combinatie met het behaalde cer-
tificaat en de fictieve korting op de 
aanneemsom, de beste inschrijving 
hadden.

Omdat het hier een nieuw certifi-
caat betreft, dat nog niet erg be-
kend is, kregen de aannemers die 
meededen aan de aanbesteding 
een kortingsvoucher van Start 
Foundation, waarmee ze korting 
kregen op de certificering.

De komende periode gaat de ge-
meente nog meer opdrachten op 
de markt zetten, waarbij de PSO 

onderdeel zal zijn van de bijbeho-
rende aanbesteding.

De PSO is een landelijk certifica-
tiesysteem ontwikkeld door TNO. 
De PSO is een meetinstrument en 
maakt zichtbaar wat de bijdrage 
van een bedrijf is aan de werkge-
legenheid van mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie. 
Bedrijven met een PSO-erken-
ning dragen meer dan gemiddeld 
bij aan de werkgelegenheid van 
kwetsbare groepen. In de PSO 
worden vier prestatieniveaus on-
derscheiden: een aspirant-status 
en drie treden waarbij bedrijven, in 
oplopende mate, bovengemiddeld 
scoren ten opzichte van andere be-
drijven in hun bijdragen aan werk-
gelegenheid voor mensen met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie.

eerste aanbesteding sociaal onderne-
men in Bernheze een succes

Naam: ANNEMiEkE bOELLAARD
Leeftijd: 47 jaar
woonachtig: Heesch
Politieke Partij: D66
waarom raadslid: Omdat het me 
stoorde dat er zo weinig openheid 
was waar het belangrijke 
onderwerpen betrof, zoals Heesch 
west en de samenvoeging met 
Maasdonk. Omdat ik vertrouw 
op eigen kracht van mensen 
en ervan overtuigd ben dat 
inwoners op veel gebieden zelf 
hun verantwoordelijkheid kunnen 
en willen nemen. Omdat het tijd 
was voor meer transparantie en 
minder regels. en omdat ik het 
heel leuk vind mee te denken en 
te praten over onderwerpen die 
de gemeente Bernheze en haar 
inwoners aangaan.
Opleiding: geneeskunde
Huidig beroep: arts, 
reizigersgeneeskundige
Hobby’s: lezen, reizen, theater, 
film, politiek
Missie: Samen met inwoners, 
ondernemers en politiek een sterk 
Bernheze op de kaart zetten, met 
ruimte en kansen voor iedereen.

Naam: cOR vAN ERP
Leeftijd: 57 jaar
woonachtig: Heesch
Politieke Partij: SP
waarom raadslid: Uit idealisme. 
Graag doe ik iets terug voor de 
samenleving.
Opleiding: MO-b (eerste graad) 
bedrijfseconoom
Huidig beroep: leraar 
bedrijfseconomie
Hobby’s: rPM (spinning), fietsen 
(recreatief en race), muziek 
luisteren, lekker eten, pilsje.
Missie: een beter Nederland 
laten beginnen in Bernheze

De raadsleden van bernheze zul-
len zich de komende vier jaar bui-
gen over kwesties die ons als bur-
gers aangaan. 

Heel veel beslissingen die in de 
Raad genomen worden, voelen 
wij direct, of zijn indirect van be-
lang. 

we stellen elke week enkele 
raadsleden aan u voor.

Gemeente bernheze heeft een pilotaanbesteding gehouden waarbij de Prestatieladder Sociaal Ondernemen 
(PSO) onderdeel was van de gunning. Het ging om de opdracht tot herinrichting van enkele woonstraten in 
de componistenbuurt in Heesch en de gelijktijdige aanleg van een regenwaterriool.

VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

FRUSAN

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

Mobiel 06 - 53 51 15 41  /  www.plantenmest.nl

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

Raadsleden uit de anonimiteit

www.mooinisseroi.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Burgemeester vrijwilliger bij laverhof!

Tijdens deze ontmoeting kwam 
de belangrijke plaats die Laverhof 
inneemt in de gemeenschap naar 

voren. Het brede aanbod van La-
verhof werd belicht. 

Ook de vele vrijwilligers waarop 
Laverhof kan rekenen, kwamen ter 
sprake. Peter Beijers: “Wij kunnen 
niet zonder onze vrijwilligers. Zij 
ondersteunen o.a. bij activiteiten, 
maaltijden, uitstapjes en de per-
soonlijk begeleiding van cliënten. 
Het kan zijn wekelijks, maar ook 
één keer per jaar, bijvoorbeeld bij 
de 4-daagse.” 

De bestuurder overhandigde de 

burgemeester de naambadge, die 
iedere medewerker en vrijwilliger 
van Laverhof draagt, waarbij hij de 
hoop uitsprak de burgemeester tot 
de vrijwilligers van Laverhof te mo-
gen rekenen. De burgemeester gaf 
te kennen, zich graag in te zetten 
voor de cliënten van Laverhof. 

Aansluitend leidde Annemiek van 
de rijdt de burgemeester rond 
door Cunera en De Bongerd en liet 
haar kennismaken met het wonen 
bij Laverhof, de cliënten, mede-
werkers en vrijwilligers.

HeeSWIJK-DINTHer – Op 22 mei bracht de burgemeester van bernheze, mevrouw Marieke Moorman een 
bezoek aan cunera | De bongerd in Heeswijk. Ze maakte nader kennis met Laverhof, Peter beijers, de be-
stuurder van Laverhof en Annemiek van de Rijdt, directeur cluster Heeswijk. 
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DE LEDERSPECIALIST
HEET U WELKOM

 HANDBAGAGE
 KOFFER
  RYANAIR

 DAMES
 BIKERJAS

 HERENJACK

 SUEDE
 DAMESJAS

 HEREN
 ZOMERJAS

VAN
199,00

NU VOOR
139,00

VAN
239,00

NU VOOR
169,00

VAN
229,00

NU VOOR
149,00

 VAKANTIEKOFFER
  HARDSCHALIG

VAN
109,00

NU VOOR
69,95

VAN
44,95

NU VOOR
29,95

VAN
119,00

NU VOOR
75,00

DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN NL! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-ATELIER.

 CONVERSE
 SCHOOLTAS

 LAPTOP TROLLEY
  GLADIATOR

TOMMY HILFIGER

MEXX CLAUDIO FERRICI

SAMSONITE

KIPLING

EASTPAK

COWBOYBAG

VAN
169,95

NU VOOR
99,95

VAN
64,95

NU VOOR
39,95

 www.lederzaakverhagen.nl HEESCH Maandag 13.00 - 17.30 uur  550 m2 winkelplezier  
’t Dorp 44 Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur Vrijdag koopavond
Tel. 0412 - 45 23 13 Zaterdag 09.30 - 17.00 uur Open van 09.30 - 21.00 uur

LEDEREN KLEDING,
TASSEN, VAKANTIEKOFFERS,

KLEIN LEDERWAREN, 
LEUKE CADEAUTIPS, ETC.

29 MEI
HEMELVAARTSDAG

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR
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Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sUdoKU

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:

Marcel van der Steen

oogcontact

winnaar:
Loek Verdonk

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Luchtpost
gERoLstEiN

wij, Rien (30) en Anke (25) 
Romme zijn 1 januari 2010 
vertrokken uit het gezellige 
brabant en zijn verhuisd naar 
Gerolstein (Duitsland).

Getrouwd!

Wat een dag, wat een feest! Om jullie een beetje mee te 
kunnen laten genieten van onze onvergetelijke dag, geef ik 
jullie in deze Luchtpost een kleine impressie hiervan.

Donderdag 8 mei was het 
dan zover, we zijn vertrokken 
richting Nederland om de laatste 
voorbereidingen voor de bruiloft 
af te ronden. Er stonden nog 
een aantal afspraken op het 
programma, zoals het ophalen 
van onze kleren. Nog een keer 
mijn jurk aanpassen, daarna 
mocht ie eindelijk mee naar ons 
pap en ons mam. Ook stond er 
een bezoek aan meneer pastoor 
gepland. Aldaar hebben we de 
kerkmis doorgenomen, zodat we 
precies wisten wat er zou gaan 
gebeuren.

In het begin van de week was er al een start gemaakt met 
het opbouwen van de feesttent bij de ouders van Rien, deze 
zag er perfect uit en tot in de puntjes verzorgd door Van 
Zoggel catering. Aangezien het de hele week geregend had 
wisten we in elk geval zeker dat de tent goed waterdicht en 
stormbestendig was. Niet alleen bij de ouders van Rien is er 
hard gewerkt, ook in de Langstraat hebben ze niet stilgezeten. 
De feestwagen van Feestjevoordedeur was de locatie waar wij 
elkaar ons ja-woord hebben gegeven. Erg persoonlijk om bij je 
ouders thuis op de stoep te kunnen trouwen.

Eindelijk was het dan 10 mei! Nadat de kapster klaar was 
met mijn haar en make-up, heeft ons mam me in mijn jurk 
geholpen. Wat was ie mooi! Ik was er klaar voor, nu was 
het alleen nog wachten op Rien en onze trouwdag kon 
beginnen! Keurig op tijd kwam ie aanrijden in zijn busje. 
Na elkaar bewonderd te hebben, zijn we vertrokken naar 
onze fotolocatie, gelukkig konden hier ook binnen foto´s 
gemaakt worden, want het regende inmiddels behoorlijk. 
In de tussentijd hadden alle daggasten zich verzameld in de 
Langstraat, waar om 11.00 uur de ceremonie begon. Een mooi 
verhaal had de ambtenaar van de burgerlijke stand voorbereid 
en onder het toeziend oog van familie en vrienden hebben wij 
hier elkaar het ja-woord gegeven. Vanaf nu gaan wij door het 
leven als meneer en mevrouw Romme!

Vervolgens naar de kerk om daar ons huwelijk in te laten 
zegenen door pastoor Ouwens. Een mooie kerkmis met 
prachtige muziek verzorgd door Marga en Huub. Wat 
ontzettend leuk dat er zoveel mensen de moeite hebben 
genomen om naar de kerk te komen. Buiten bij de kerk hebben 
we witte duiven losgelaten, helaas hadden deze duiven geen 
zin om te vliegen en zijn ze weer in het doosje terug naar 
Geffen gegaan. In de feesttent stond de bruidstaart op ons te 
wachten. Na het aansnijden van de taart arriveerden de eerste 
mensen voor de receptie. Toen de receptie afgelopen was 
hebben we heerlijk gesmuld van het diner wat ter plekke voor 
ons bereid werd. Even snel opfrissen en het feest kon beginnen! 
Wat hebben we gelachen, gedanst en genoten van een super 
knalfeest! Wat ontzettend bijzonder is het om met iedereen 
die je lief hebt, te vieren dat wij elkaar het ja-woord gegeven 
hebben. Daarom willen we ook iedereen bedanken die hier zijn 
steentje aan bijgedragen heeft, het was super!

Na de bruiloft zijn we nog een paar dagen in Nederland 
gebleven om alles op te ruimen en om heerlijk na te genieten 
van al dat moois wat we hebben meegemaakt. Inmiddels zijn 
we weer volop aan het werk op de boerderij, niet meer als 
vriend en vriendin, maar nu als man en vrouw!

Lieve groetjes,
Rien en Anke Romme
www.eifel-vakantie.nl

mooIBernhezertje

AANgeBodeN
WoRKsHoP PeRcUssIe 
foR fUN
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,-
Volksuniversiteit OSS
Meer info: 0412-632331

PedIcURe NIsTelRode
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

IeTs Te VIeReN? 
en geen tijd of zin om hapjes 
of een buffet te maken? Wij 
nemen deze taak graag op ons.
Kijk op www.vadeboculinair.nl 
of bel 06-13431687.

BeRNHeZe RUIlT
Is een marktplaats zonder geld. 
Speciaal voor de inwoners van 
Bernheze!

Heb jij iets te ruilen, 
word dan lid van 
onze facebook groep
Kom dan naar : 
www.facebook.com/

groups/bernhezeruilt

Te KooP
PRINTPAPIeR
océ BlAcK lABel ZeRo
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
 € 4,99. Hele jaar door 5 
pakken € 19,99. ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode.

oPRoeP
WIe WIl eR dARTeN 
of BIlJARTeN IN 
clUBVeRBANd?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé 
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

geVRAAgd
geBRUIKTe/oUde 
WeNsKAARTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

geslAAgd
KANJeRs geZocHT
Iemand die geslaagd is 
feliciteren met het behaalde 
diploma? Stuur dan de naam, 
leeftijd, school en felicitatie, 
(eventueel foto) van de kanjer 
die geslaagd is naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

WiLt u EEN zoEKERtjE 
pLaatsEN? 

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

0412-795170.

De uitslag van de DeLF examens 
die in maart 2014 zijn afgelegd is 
onlangs bekend geworden. Alle 
deelnemende leerlingen zijn ge-
slaagd!
DELF b2: Heesch 
Cas van Cruchten 
Kris van der Pas 
Maaike Vollebergh

We feliciteren hen allen van har-
te met dit resultaat. Deze groep 
leerlingen heeft, naast het regu-
liere rooster, extra lessen Frans ge-
volgd gedurende een schooljaar. 

DeLF (Diplôme 
d’etudes en Lan-
gue Française) 
examens zijn of-
ficiële Franse  
taalexamens die 
overal ter wereld afgenomen wor-
den. een DeLF diploma is internati-
onaal erkend en geldt voor het le-
ven. In Nederland worden de DeLF 
scolaire examens door het euro-
pees Platform georganiseerd sinds 
2005, het jaar waarin de overeen-
komst met de Franse Ambassade 
in Nederland werd ondertekend.

Uitslag delf junior exa-
mens voor de leerlingen 
Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis, Oss
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Omroepen 
Bernheze 
en Oss
samen verder
MicHEL vAN ZUijLEN OP MFM

Michel van Zuijlen (55) mag best 
een oudgediende genoemd wor-
den. In de positieve zin van het 
woord. Al sinds 1976 is radiomaken 
zijn grote hobby. Veel mensen ken-
nen hem van Muzikaal Ontwaken, 
dat bijna tien jaar lang elke zondag 
op WanFM te horen was van 8.00 
tot 11.00 uur. Dit programma is 
meeverhuisd naar Oss en wordt 
gewoon op hetzelfde tijdstip en via 
dezelfde frequentie uitgezonden. 
Michel is daar blij mee. “Muzikaal 
Ontwaken wordt door luisteraars 
erg gewaardeerd. Het is daarom 
fijn dat ik het programma mee kon 
nemen”. Veel mensen drinken op 
zondagochtend hun eerste kopje 
koffie bij de klanken van Muzikaal 
Ontwaken. Het hoort bij hun zon-
dag-ritueel. “Dat klopt”, lacht Mi-
chel. “Ik draai veel muziek uit de 
jaren zestig en zeventig. en omdat 
het vooral de iets oudere mensen 
zijn die op zondagochtend luiste-
ren, spreekt deze muziek erg aan. 
Het roept bij hen veel herinnerin-
gen op. Het is een aangename ma-
nier om aan de dag te beginnen.”

Verder luisteren mensen natuurlijk 
ook voor de rubrieken. De weer-
show van Piet Brouwers bijvoor-
beeld, het spelletje woordbouwer 
of het introspel. “er bellen altijd 
veel mensen. Gelukkig krijg ik bij 
het beantwoorden van de tele-
foontjes altijd hulp van Piet Brou-
wers.”

Aan de Slag
een ander programma van Michel 
van Zuijlen is Aan de Slag dat elke 
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur te 

horen is. Het is een ander soort pro-
gramma dan Muzikaal Ontwaken. 
Meer nieuwsgericht. “Op zondag 
zit ik alleen met Piet Brouwers in 
de studio. Op werkdagen heb ik 
een hele redactie tot mijn beschik-
king. Daar maak ik gebruik van. 
er is veel regionieuws te horen. en 
omdat het programma live is, kan 
ik meteen gebruik maken van het 
laatste nieuws.” Maar natuurlijk 
is er ook ruimte voor gezelligheid. 
“Daar zorg ik samen met Mari van 
der Sangen wel voor, mijn steun en 
toeverlaat bij Aan de Slag”, lacht 
Michel.

Overstap 
Michel stond ooit aan de wieg 
van radio Frequent in Heeswijk-
Dinther, de voorloper van WanFM. 
Frequent ging op eerste pinkster-
dag 1992 in de lucht. Daarna ging 
Frequent over in WanFM. en nu 
is het dus MFM geworden. Voor 
‘radioman’ Michel maakt het niet 
veel uit. Het enthousiasme blijft 
onverminderd groot. “Ik vind het 
heerlijk om radio te maken. Ik heb 
dat nog nooit met tegenzin ge-
daan.”
Michel is inmiddels helemaal op 
zijn plek bij MFM. Al was het in het 
begin even wennen. “De techniek 
in Oss is net even wat anders dan 
in de studio van WanFM in Loos-
broek. en ik kreeg te maken met 
andere mensen. Maar inmiddels 
ben ik helemaal gewend. Ik maak 
nu programma’s die niet alleen in 
Bernheze zijn te horen, maar ook 
in de gemeente Oss. Het bereik is 
enorm vergroot. en dat is alleen 
maar fijn.”

Open dag MFM/Dtv
Wie het pand van MFM/Dtv wel eens in het echt wil zien, kan terecht op de open dag. Deze is op zondag 
1 juni van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de radio- en televisie-studio’s en de 
redactie aan het werk zien. Ook kunnen vragen gesteld worden. Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom, 
dus de open dag is bij uitstek geschikt voor mensen die meer informatie willen. Het pand van MFM/Dtv is 
te vinden aan de Angelenweg 153 in Oss. De open dag is onderdeel van de landelijke week van de lokale 
omroep. In deze week wordt bekendgemaakt wie de beste lokale omroep van Nederland is. MFM/Dtv is 
een van de genomineerden.

BerNHeZe – Onlangs zijn de omroepen van Bernheze en Oss 

samengegaan. Hoewel de programma’s van WanFM voortaan 

vanuit Oss worden gemaakt, is er verder weinig veranderd. De 

komende tijd besteden we in deze krant geregeld aandacht 

aan de fusie. Deze keer staat Michel van Zuijlen centraal. Hij is 

bekend van Aan de Slag en Muzikaal Ontwaken.

Weerman Piet Brouwers neemt bij Muzikaal Ontwaken ook de telefoon op 
  Foto: Peter van der Wijst

MIcHel: ‘Muzikaal Ontwaken wordt door luisteraars erg gewaardeerd’
Advertorial

Mari van der Sangen en Michel van Zuijlen hebben het naar hun zin bij MFM Foto: Michel Roefs

Michel van Zuijlen in actie voor MFM Foto: Michel Roefs
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Jan Wijnen loopt voetje voor voetje 
naar santiago de compostella

Tot Vezelay, Frankrijk was het stil 
en waren de etappes lang, maar 
voor Jan was dat prima. Naarmate 
de tocht vorderde, kwam Jan meer 
in zijn ritme en werd het lopen bij-
na als iets vanzelfsprekends. Totdat 
hij bij de bergetappes aankwam. 
Soms was een klim venijnig; echte 
kuitenbranders. Voor Jan was zijn 
stelregel om bij uitzonderlijke uit-
dagingen je eigen tempo te lopen, 
de oplossing. 

veranderingen
Op dit moment is Jan al anderhal-

ve maand op pad en hij loopt door 
het prachtige landschap van Noord 
Spanje. Vanaf de start veranderde 
het landschap voortdurend om 
hem heen en ook de natuur. 

De druivenstruiken waren bij ver-
trek nog kaal en staan nu volop in 
blad. De steile hellingen worden 
afgewisseld met vlakkere stukken, 
maar soms is ‘t zwaar door regen 
of een klim. Gelukkig, het zoeken 
naar een plek voor de nacht lukte 
goed in Frankrijk en sedert 20 mei 
ook in Spanje. De overnachtingen 

zijn goedkoop en soms zelfs gratis, 
met soms extra service voor eten 
en wassen. 

babylonië
Mensen van over de hele wereld 
lopen op de Camino. Aan tafel is 
het ’s avonds een Babylonische 
spraakverwarring. Iedereen vindt 
het fijn om met lotgenoten aan 
tafel zijn/haar verhaal te vertellen. 
Jan heeft al menig tochtgenoot ge-
vonden. Friezen, Duitsers, Fransen 
en zelfs Koreanen en Japanners lo-
pen voetje voor voetje de Camino. 
Jan en zijn Camino-gezellen haken 
soms aan en soms af. 

De Braziliaan waarmee Jan een 
stukje door Noord Spanje gelopen 
heeft, is het vermelden waard. Sa-
men hadden ze veel overeenkom-
stige gedachten over de zin van 
het leven, familie, in het reine ko-
men met God en de Camino lopen. 
De Braziliaan had alleen nog een 
extra motivatie; dat ‘Brasil’ wereld-
kampioen wordt. 

Op het pad beleef je natuur, de 
medemens en jezelf intens. Jan 
heeft straks veel te vertellen en zijn 
voeten zullen weer moeten wen-
nen aan de rust. Maar eerst wil hij 
Santiago de Compostella bereiken.

NISTeLrODe – De wandeltocht van jan wijnen uit Nistelrode heeft als 
einddoel Santiago de compostella. Op 5 april vertrok hij vanaf Troy-
es voor zijn lange tocht en hij post regelmatig korte nieuwsflitsen op 
http://janlooptvoetjevoorvoetje.blogspot.nl. 

Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voeten

wAT iS HUiDUiTSLAG OF 
DERMATiTiS?
een ontsteking van de huid. Kan 
verschillende oorzaken hebben: 
constitutioneel eczeem, ontsto-
ken blaren, reactie op zonlicht, 
reactie op giftige stoffen.

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Gelpolish voor op hand 
en teennagels.  
3 tot 4 weken prachtig 
gelakte nagels.

Bachlaan 12
Heesch
06-46070543

JAN: ‘Dit maak je maar een keer in je leven mee’

wAT TE DOEN TEGEN OvER-
MATiGE TRANSPiRATiE
(MEDiScH: HyPERHiDROSE) 
EN STikvOETEN?
Sokken en schoenen dragen 
met goede vocht afdrijvende ei-
genschappen. Denk aan sport-
sokken of schoenen en pas op 
met goedkope synthetische ma-
terialen.
Indien de klachten dusdanig be-
perkend zijn, is een afspraak bij 
de huisarts voor medische be-
handeling te overwegen.

Kinderen jonger dan zestien maanden 
hebben iedere twee maanden een grotere 

schoenmaat nodig

Verwennen en verzorgen 
Om voetklachten te voorkomen is het belangrijk dat je je voeten goed 
verwent en verzorgt. 
Laat je voeten tot rust komen en neem een voetbad. Vermoeide, pijnlijke 
en overbelaste voeten kunnen heerlijk tot rust komen! Tien minuten is 
lang genoeg. 
Zet je voeten vervolgens op een handdoek en droog ze goed af, ook 
tussen de tenen. Heb je last van een gescheurde huid tussen je tenen? 
Gebruik dan een handdoek die niet te dik en te ruw is. Je kunt dan mak-
kelijker tussen je tenen komen om het daar te drogen. 

Smeer je voeten vervolgens in met een speciale voetspray of – crème. 
Vergeet ook je teennagels niet te verzorgen. Het is beter om hiervoor een 
vijl te gebruiken dan een nagelknipper, omdat de kans op een gespleten 
nagel dan kleiner is. Vijl de nagels in ieder geval recht af, zodat ze geen 
kans hebben om in te groeien. Voor soepele nagels en nagelriemen kan 
een nagelweker je helpen. 

Kies je voor gelakte nagels, breng dan eerst kleurloze lak aan alvorens de 
tweede gekleurde laag aan te brengen. Dit voorkomt dat je nagels geel 
worden van de kleurstoffen die in gekleurde lak zitten. Wanneer de lak 
goed droog is, verwen je je voeten als laatste met een heerlijke massage. 
Je voeten zijn weer helemaal bijgewerkt en klaar voor de buitenlucht. 
Wanneer je dit ritueel regelmatig herhaalt, kun jij op ieder moment van 
het jaar met de voeten bloot.  (bron: Gehwol)
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Mei maand voetenmaand

Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand Meimaand voeten

Bel voor een afspraak:

06-53 69 75 54
www.oederma.nl 

Verdilaan 48
(Bij Fysiocentrum Heesch)

• Steunkousen
aanmeten

• Schimmelnagels 
laseren

• Oedeemtherapie
• Huidtherapie

h u i d -  e n  o e d e e m t h e r a p i e
oederma

Als de basis in balans is 
dan blijft met in evenwicht

www.gabriellicvoetreflex.nl 
 06-50435216 - Roestenburgseweg 2 - Heeswijk-Dinther

Blauwesteenweg 39
5388 Nistelrode 

Lorkensstraat 1e
5374 Schaijk 

(gezondheidscentrum Landerd)

Pijn aan 
uw voeten? 
•	 Eeltvorming	of	likdoorns

•	 Overbelaste	spieren	of	pezen

•	 Vermoeidheid	in	de	voeten	en		

	 benen

•	 Hielspoor	klachten

•	 Doorzakken	van	de	voeten

•	 Klachten	bij	het	sporten

•	 Enkelklachten

•	 Drukplekken	onder	of	op	uw	voet

Podotherapie	 van	 den	 Heuvel	
is	 lid	 van	 de	 Nederlandse	 Ver-
eniging	 van	 Podotherapeuten	
en	 het	 Kwaliteitsregister	 voor	
Paramedici.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	
de	 kwaliteit	 gewaarborgd	 is.	 Er	
wordt	op	een	professionele	ma-
nier	 naar	 uw	 klachten	 gekeken.	
Hierbij	worden	gebruik	gemaakt	
van	moderne	technieken:

Digitaal meetsysteem
waarmee	de	afwikkeling	van	uw	voe-
ten	bekeken	kan	worden.

3D-computerscan
waarmee	uw	steunzolen	of	sportzo-
len	computergestuurd	en	precies	op	
maat	gemaakt	worden.

Reparaties of aanpassingen 
aan uw zolen direct gedaan
zodat	u	uw	zolen	niet	hoeft	te	missen.

Podotherapie	 van	 den	Heuvel	 is	
vrij	 toegankelijk	 voor	 iedereen.	
Dit	wil	 zeggen	dat	u	geen ver-
wijsbrief	van	uw	huisarts	nodig	
heeft.	 De	 kosten	 voor	 de	 thera-
pie	 worden	 meestal	 geheel	 of	
gedeeltelijk vergoed	door	uw	
zorgverzekeraar.

Voor	meer	informatie		of	voor	het	
maken	 van	 een	 afspraak	 kunt	 u	
contact	opnemen	met:	

Niels van den Heuvel

Tel. 06-30074272
www.podotherapievandenheuvel.nl

WWW.MARYA.NL

Shop in Shop

Shop in shop
Shop in shop

Magazijn verkoop

In de Tamaris-Rieker winkel naast shoes for kids
(elke dag geopend)

Verhuist naar Laar 16, Nistelrode

wAT iS 
ZwEMMERSEcZEEM?
Zwemmerseczeem (medisch: 
tinea pedis) is geen eczeem,
maar een schimmelinfectie 
van (meestal) een of beide
voeten. een betere benaming, 
die ook wordt gebruikt, is
‘voetschimmel’.

wAT iS EEN bLAAR EN wAT 
DOE jE ERTEGEN?
een blaar (Latijn: bulla) is een 
holte in of onder de opperhuid, 
waarin vocht zit. Blaren op de 
voet worden veroorzaakt door 
te veel wrijving hetzij verkeerd 
zittende (of nieuwe) schoenen, 
hetzij door een lange wande-
ling.
Het belangrijkste is om deze 
wrijving te doen afnemen, door 
wel goed passende schoenen 
te dragen. In tegenstelling tot 
brandblaren mogen drukbla-
ren wel worden doorgeprikt; 
noodzakelijk is dit echter niet. In 
het algemeen wordt dit alleen 
gedaan als de zwelling die het 
gevolg is van de blaar, overlast 
veroorzaakt. Wel is het belang-
rijk dat bij het doorprikken de 
kans op infecties zo klein moge-
lijk wordt gehouden. Daarvoor 
gebruikt men een steriele naald.

Iedere voet bezit wel 250.000 zweetkliertjes, die 
per dag zo’n kwart liter vocht afscheiden 

Meisjesvoeten stoppen eerder met groeien dan 
voeten van jongens. Bij meisjes is dit rond hun 

twaalfde levensjaar en bij jongens rond hun 
vijftiende levensjaar 

De grootste man ter 
wereld meet 2,55 
meter en heeft een 

schoenmaat 62. Zijn 
voeten zijn 43 cm lang

Wat is het verschil 
tussen een podo-
therapeut en een 
voetverzorg(st)er/ 
pedicure?

een podotherapeut behan-
delt mensen met voetklach-
ten en klachten voortvloeiend 
uit een afwijkende voet-
stand en/of looppatroon. een 
voetverzorg(st)er of pedicure 
verzorgt en verwent de voeten  
vaak structureel door bijvoor-
beeld eelt te verwijderen en na-
gels te knippen. 

er zijn pedicures die gespeciali-
seerd zijn in het behandelen van 
voeten van mensen met diabe-
tes mellitus of met reuma. een 
podotherapeut verzorgt de voe-
ten niet maar doet alleen pro-
beert de oorzaak van de pijn te 
zoeken en daarbij een oplossing 
te bedenken.
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solisten outdoor Rock zowel op 
voor- als achtergrond

Bovendien is er een backing vocal 
koor voor de finishing touch. 
Solisten rené Habraken en Ton 

van de Veerdonk zingen in de 
Herrie Davidson-band, die samen 
met de Koninklijke Fanfare Sint 

Willibrord en de Bredase Fanfare 
Fidelis een concert geeft in de 
Kersouwe op zaterdag 14 juni. 

Toen werd gezocht naar solisten 
waren rené en Ton dus een lo-
gische keuze. “Zo’n kans pak ik 
altijd meteen”, zegt rené over 
zijn deelname aan het concert. 
Om meer evenwicht te geven aan 
het concert – vijf solisten komen 
uit Breda – werd gezocht naar een 

derde solist uit Heeswijk-Dinther. 
“Toen ik erbij werd gevraagd zei 
ik meteen: ‘leuk, ik doe mee’”, 
vertelt Nathalie. “Ik kende rené 
al, want we zongen ooit samen 
in een bandje.” De drie solisten 
gaan niet over een nacht ijs. Ge-
zamenlijk hebben zij een aantal 

keren gerepeteerd en de liedjes 
zijn in overleg verdeeld: “We heb-
ben gekeken welk liedje het beste 
bij wie past”, vertelt rené, die de 
backing vocals zeker niet vergeet. 
“De backing vocals zijn echt top. 
Zij hebben een belangrijke rol in 
ieder nummer, echt de kers op de 
slagroom.”

HeeSWIJK-DINTHer – Artiesten van het Outdoor Rock concert in de kersouwe zijn vooral muzikanten van 
de fanfares, maar zij doen het niet alleen. Ook drie solisten van eigen bodem zullen de rock kracht bijzet-
ten. René Habraken, Ton van de veerdonk en Nathalie bosters uit bernheze zullen - samen met vijf bredase 
solisten – optreden als zangers. 

Outdoor Rock  Tekst: Matthijs van Lierop 

	‘de	backing	vocals	
Zij	n	top’

WIlT U ooK BIJ dIT 
geWeldIge coNceRT 
AANWeZIg ZIJN? 
Stuur dan een email naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
waarom u hier naar toe wilt en 
uit alle inzendingen kiezen wij 
een winnaar voor twee toe-
gangskaartjes.

de WINNAAR VAN de 
eeRsTe 2 KAARTJes 
Annemarie van Zoggel

Vier een feest om nooit te vergeten
BIed, geNIeT eN feesT Mee VooR de JeUgd VAN NIsTelRode TIJdeNs de dIeNsTeNVeIlINg oP KeRMIsdINsdAg

gRANdIoos
De dienstenveiling is inmiddels al 
online gestart met grandioze aan-
biedingen via 
www.pinksterfeesten-dienstenveiling.nl. 

Op dit moment worden de bedrij-
ven nog eens extra benaderd om 
een dienst aan te bieden. Bent u 
enthousiast? Ook als particulier 
kunt u via de website uw dienst 
aanbieden. Het hoeft niet veel geld 
te kosten, maar moet wel veel geld 
opleveren. Aanbieden of bieden, 
iedereen kan eenvoudig zijn steen-
tje bijdragen om het doel te ver-
wezenlijken. Nieuwe diensten zijn 
nog welkom t/m 31 mei.  Hierna 
kan het bieden beginnen!

KlAPsTUKKeN oNdeR 
de HAMeR
Het bieden op de online diensten-
veiling gaat door tot maandagmid-

dag 9 juni 15.00 uur. Hierna sluit 
deze online veiling en gaan we op 
dinsdagavond 10 juni live verder. 
Dan is iedereen van harte welkom 
in de kermistent tussen rainbow 
Centre en eetcafé ’t Pumpke in 
Nistelrode. Op deze avond zullen 
de echte klappers onder de hamer 
komen. Onze ervaren veilingmees-
ter Sjoerd van der Linde zal ervoor 

zorgen dat iedereen een gezellige 
avond beleeft en dat er mooie be-
dragen opgehaald worden om het 
kinderfeest te kunnen organiseren. 
De dienstenveiling start om 19.00 
uur en eindigt om 21.00 uur. Daar-
na zal de muziek het stokje over-
nemen om het feest compleet te 
maken. 
Op deze avond maakt iedereen 
met een lotje kans op een vlucht in 
een zweefvliegtuig. een lotje voor 
mooie prijzen ontvangt u bij het 
betreden van de CollecteBus op 
het jubileumplein tijdens de Pink-
sterfeesten.

Advertorial

NISTeLrODe – Het lustrum voor de Pinksterfeesten wordt onvergetelijk voor de jongere kinderen van Nistel-
rode. Samen met Stichting jeugdbelangen Nistelrode zullen we een groot feest organiseren met alles erop en 
eraan. Een drankje, hapje en feestelijke versiering en natuurlijk mooie muziek of zelfs een artiest die op komt 
treden. Uiteraard is daar geld voor nodig. Maar vele kleintjes maken één groot geheel en een dienstenveiling 
is een geweldig middel om dat grote geheel te bereiken. 

veel meer Pinksterfeesten vindt u in de Pinksterkrant 
die in de week van 2 juni in de bus valt.

Ga snel kijken op de website
www.pinksterfeesten-dienstenveiling.nl

feesT oP eIgeN locATIe 

voor 50 personen 
Aangeboden door een aantal oud-
leden van Stichting Pinksterfees-
ten Nistelrode. 

Inclusief:  verzorging van de 
avond: aankleding, eten, live en-
tertainment met K5½. 

Dit met voorlopige medewerking 
van Tousain Catering,  Nisseroise 
band K55½, Excellent catering 
en Van de Wijgert Verhuur en de 
avond wordt verzorgd door de 
oud-leden van de stichting.

AUTo WAsseN VIP BeZoeK PolYP ZWeefVlIegeN TeNNIsclINIc

7 t/m 10 juni7 t/m 10 juni

Gezelligheid
Gezelligheid!

Download de pinksterApp
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HDL
Bevrijding
70 jaar

GOUD VOOR 100 JAAR EXPERTISE 

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

 CONNECT VIERT 
GOUD, ZILVER, BRONS   

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

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

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

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.connect-accountants.nl! 
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Cultuuronderwijs Bernheze, die 
scholen helpt met het onderwijs 
wat betreft cultuur, kunst en cul-
tureel erfgoed, pakt de bevrijding 
nóg grootser aan. 

Niet alleen de basisscholen in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
probeert zij te betrekken, maar 
ook de andere basisscholen in 

Bernheze en zelfs daarbuiten. “Het 
educatiepakket wat Cube heeft 
ontwikkeld heet Waar? Het woord 
‘Waar?’ heeft twee betekenissen: 
Waar ben je als locatie en wat is 
waar? Wat is jouw waarheid? Oor-
logen ontstaan door verschillende 
waarheden. Ieder kind heeft zijn 
eigen waarheden, dus wat is nu 
echt waar?” 

De midden- en bovenbouw krijgen 
voor het historisch besef eerst een 
presentatie over Market Garden. 
Vervolgens wordt er gewerkt aan 
een Land-Art Project. “De kinderen 
gaan thuis hun omgeving beschrij-
ven. Zij moeten goed kijken en 
leren op deze manier te observe-
ren”, vertelt Langenhuijzen. Ieder 
kind verbeeldt het verhaal vervol-

gens op school onder begeleiding 
van een kunstenaar op een plankje 
met fluorescerende verf. “Van alle 
plankjes wordt samen een kruis 
gemaakt, een markeringspunt dat 

op vrijdag 12 september geplaatst 
wordt bij Landgoed Zwanenburg, 
waar de parachutisten in 1944 
eigenlijk hadden moeten landen. 
Hoe meer er wordt samengewerkt 
hoe duidelijker het markeringspunt 
wordt. Door de fluorescerende verf 
is het kunstwerk zowel bij licht als 
in het donker te zien.” Gedurende 

de hele gedenkperiode van 13 tot 
en met 21 september is het kunst-
werk door iedereen te bewonde-
ren. “Ik hoop dat veel mensen ko-
men kijken”, vertelt Dian.

De onderbouw heeft een eigen les-
programma wat ook is afgestemd 
op ‘Waar?’ Zij krijgen een muziek-
voorstelling in de gelegenheidstent 
op de markt van het kinderbandje 
Speelgoe(t)d, dat hun liedjes heeft 
afgestemd op de betekenis van 
vriendschap. 

BerNHeZe – In september is het zeventig jaar geleden dat Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
zijn bevrijd. Initiatiefnemers rené Kuijs, Alina van Marsbergen, rob Sleddens en Peter Plou-
vier willen de bevrijding dorpsbreed vieren. Cube sluit zich aan om de bevrijding ook bij de 
schooljeugd onder de aandacht te brengen. 

Dian Langenhuijzen   Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Marcel van der Steen

cube betrekt schooljeugd bij zeventig jaar bevrijding

‘het	kunstwerk	is	ook	in	het	donker	te	Zien’
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Een rondje op de bouw…

Column
ONNO

deskundiGen-
kosten in 
PlansChade-
tRajeCt WoRden 
VollediG VeRGoed

In mijn columns heb ik al verschillende 
keren aandacht besteed aan het feno-
meen planschade. Dat komt enerzijds 
doordat het best een ingewikkeld traject 
is met vele haken en ogen. Anderzijds 
doordat het recht in beweging blijft en er 
zo nu en dan zaken worden aangescherpt 

of verduidelijkt, door bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak.

Voor alle duidelijkheid nog een keer: planschade is de schade die de 
eigenaar van grond of gebouwen lijdt door planologische wijzigingen. 
Je kunt hierbij denken aan een nieuw bestemmingsplan of een omge-
vingsvergunning.

Als vaststaat dat u planschade lijdt, kan u recht hebben op een tege-
moetkoming in die schade. Maar niet altijd is meteen duidelijk óf er 
sprake is van schade. Ook hoeft niet meteen duidelijk te zijn of de pla-
nologische verandering tot een verslechtering leidt. En leidt deze ver-
slechtering ook daadwerkelijk tot een waardedaling van uw woning? 
Was de schade misschien voorzienbaar? Zomaar wat vragen waar dis-
cussie over kan ontstaan. 

U kunt zich in deze discussies laten bijstaan door een deskundige. De 
rechter heeft onlangs (12 februari 2014) een uitspraak gedaan over de 
mate van vergoeding van de kosten van deze deskundigenbijstand.

Wordt een aanvraag om tegemoetkoming in planschade (gedeeltelijk) 
toegewezen door de gemeente, dan komen de redelijkerwijs gemaakte 
kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand voor vergoe-
ding in aanmerking. Dit houdt in dat deze kosten volledig vergoed 
moeten worden, als het inroepen van deskundigenbijstand redelijk is 
en de omvang van de kosten redelijk is.

Let wel: het gaat om gemaakte deskundigenkosten na het uitbrengen 
van het conceptadvies door de onafhankelijke adviseur van de ge-
meente. Niet om de aanvraag zelf.
Laat u goed adviseren!

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

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

als	het	inroepen	van	deskundigen-
bij	stand	en	de	omvang	van	de	kosten	
redelij	k	is,	moeten	deZe	kosten	
volledig	worden	vergoed

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

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

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

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Te KooP: BoUWKAVel 
VooR VRIJsTAANde 
WoNINg IN PlAN ZWARTe 
MoleN NIsTelRode

Het betreft een ruime kavel aan 
de Windwijzer naast huisnum-
mer 8. Meer informatie: 
www.bernheze.org 

Te KooP: BoUWKAVel 
VooR VRIJsTAANde 
WoNINg IN PRoJecT 
cUNeRAscHool, 
HeesWIJK-dINTHeR

Op de kavel mag ook een twee-
onder-een-kapwoning worden 
gebouwd. De kavel wordt dan 
gesplitst.
Meer informatie: 
www.bernheze.org 

Raambekleding
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

Stofferen in stijl
1e en 2e 

pinksterdag 
geopend
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www.architectmickers.nl

Maxend 35 - Nistelrode - 0412-850250  www.verkuylen.nl

grond- en straatwerk    •    sloopwerk    •    transport

VAN SCHAIJK TRANSPORT BV

Heesch  -  Tel.: 0412 - 451253  -  www.vanschaijkbv.nlBG-181NEN-EN 13242

06

HeescH - 0412-451253 - WWW.VANscHAIJKBV.Nl

sleuteloverdacht cPo-PRoJecT ToNIesPleIN

Het CPO-project werd geïnitieerd 
door de bewoners, waarbij Gerrit 
van Dinther vanaf het begin het 
netwerk legde en de procedu-
res mee doorliep, om uiteindelijk 
met architect Lamber Mickers en 
Tekenburo Verkuijlen het huidige 

gebouw te ontwerpen. Bouw-
bedrijf Gebroeders Van Herpen, 
Installatiebedrijf Van Dinther en 
electro Van Bakel verwezelijkten 
dit CPO-project onder supervisie 
van SIr-55. 
Vanuit de gemeente werd het 

project begeleid door Abdelkader 
Barkane en oud-wethouder Hans 
van der Pas.
Nieuwe bewoner Gerrit van Din-
ther noemde de inzet van Van 
der Pas ‘erg gewaardeerd’ en gaf 
aan goede begeleiding van de ge-

meente te hebben gekregen bij 
het project. 
Namens Gebroeders van Her-
pen sprak rob van Nistelrooij zijn 
trots uit over de bouw en met 
name ook over de locatie. “Dit 
is ons derde CPO-project in de 
gemeente Bernheze dus in onze 
eigen gemeente zijn we goed ver-
tegenwoordigd en daar zijn we 
trots op”, sprak de enthousiaste 
directeur. 
Nog geen jaar geleden startte de 
sloop door Van Schaijk en na-
mens de nieuwe bewoners sprak 
Van Dinther zijn tevredenheid uit 
over het verloop van het bouw-
traject. Van Dinther hoopt dat de 
gemeente door blijft gaan met 
het steunen van eigen initiatie-
ven. Wethouder Peter van Boekel 
reageerde hierop door te zeg-
gen initiatieven van burgers erg 
belangrijk te vinden: “Het is een 
soort eigen gemeenschap binnen 
de Nisseroise gemeenschap ge-
worden.” 
Hierna zette Van Dinther het per-
soneel van de verschillende be-
drijven in het zonnetje. 

De bouw van de woningen is 
door het bouwbedrijf afgerond, 
maar de woningen zijn nog niet 
helemaal klaar, na de afbouw ho-
pen de bewoners voor de bouw-
vakvakantie hun nieuwe huis te 
kunnen betrekken.

NISTeLrODe – Directeur Rob van Nistelrooij van het Heesche bouwbedrijf Gebroeders van Herpen over-
handigde vrijdagmiddag zes medioren woningen aan de nieuwe bewoners. Na een traject van drie jaar zijn 
de woningen aan het Toniesplein bijna klaar om betrokken te worden.

De nieuwe vrouwlijke bewoners van het CPO-project Tekst: Matthijs van Lierop

Weverstraat 22  - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK
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Een rondje op de bouw…

      

VOOR MEER INFO GA NAAR WWW.HEILARENBUITEN.NL

Ontwikkeling en Realisatie
Muller Bouw BV
T: (0412) 63 88 55
www.mullerbouw.nl

Informatie en Verkoop
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T: (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl 

2E FASE NU IN VERKOOP!

€ 172.500,- v.o.n.

SFEERVOLLE WONINGEN MET TUIN OP HET ZUIDEN 
aan de rand van het dorp in plan Heilaren 
te HEESWIJK-DINTHER

TUSSENWONINGEN vanaf

NEEM NU CONTACT OP voor een persoonlijk 
gesprek en neem een optie op een woning

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Bouwvakvakantie 2014 
Zuid Nederland
28 jULi TOT EN MET 15 AUGUSTUS 2014
wEEk 31, 32 & 33
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

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

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

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

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

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

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

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

TOP ACTIES
VADERDAG

Voor
vaders 

die graag 
klussen

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

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

prijsopgave aan huis

             

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

WK-ACTIE
BESTELLEN IN JUNI

10% KORTING

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch

BESTELLEN IN JUNI

elgish: voor een aangenaam buitenleven

Het buitenleven wordt in onze 
hectische maatschappij steeds be-
langrijker. Iedereen wil even weg 
van de sleur en stress van elke 
dag en iets leuks doen buiten. 
Met vrienden barbecueën bijvoor-
beeld. De keukens van elgish wor-
den gemaakt uit grenenhout en 

intensief met olie behandeld in de 
door u gewenste kleur, of kleur-
loos. Niet meer elk jaar lakken 
of beitsen, maar gewoon even 
schoonmaken en de keuken is zo-
mer en winter klaar voor gebruik. 
De betonnen bladen worden be-
handeld met een speciale coating 

die vuil- en vochtwerend is. De 
metalen verbindingen, scharnie-
ren en sloten zijn van roestvrij 
staal. en, ook heel fijn, u bepaalt 
hoe het ontwerp van de keuken 
moet worden, Alex maakt een te-
kening en zorgt voor de rest, na 
akkoord van u. 

Terrasoverkappingen op maat
Ook terrasoverkappingen komen 
in overleg tot stand. Standaardisa-
tie kent Alex niet. elk mens heeft 
andere wensen, die in standaard-

uitvoeringen vaak niet te vinden 
zijn. Ook de situatie ter plekke 
kan een spelbreker zijn voor ‘stan-
daard’. 
De overkappingen van elgish 
worden in diverse houtsoorten 
uitgevoerd. Naar wens met po-
lycarbonaat op het dak, glas of 
doek. Ook hier geldt dat kwali-
teit en weerbestendigheid zorgen 
voor jarenlang onbekommerd 
buitenplezier. 

Omgeving
elgish vindt het belangrijk dat de 
omgeving ook na vandaag nog 
zijn schoonheid behoudt. Daarom 
wordt met natuurlijke materialen 
gewerkt, worden de materialen 
beschermd tegen invloeden van 
buitenaf en wordt niets aan het 

toeval overgelaten. Alex Vonk van 
elgish is een betrokken mens, met 
gevoel voor realiteit. Mogelijkhe-
den binnen uw budget en de situ-
atie ter plaatse kunt u rustig met 

hem bespreken. Als uw wensen 
niet uitgevoerd kunnen worden, 
zal hij niet schromen om andere 
mogelijkheden voor te stellen die 
wellicht wél kunnen. Hij houdt er-
van om ideeën te vertalen in ge-
bruiksgemak en plezier. 

Meer weten: www.elgish.nl, 
T 0412-656336 / 06 570289 91 
e-mail: info@elgish.nl.

Alex Vonk bij een van de keukens van Elgish Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘niet	meer	elk	jaar	lakken	of	beitsen,	
Zomer	en	winter	klaar	voor	gebruik’

OSS – buitenkeukens en terrasoverkappingen hebben vaak te lijden van de weersinvloeden. Niet voor niets 
wordt het hout dat Alex vonk gebruikt voor de buitenkeukens en terrasoverkappingen intensief met olie 
behandeld tegen weersinvloeden. buiten genieten, moet ook buiten genieten blijven.

Advertorial
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Een rondje op de bouw…

Op deze avond krijgen de aanwezige gasten tips over de 
aankoop, bouw of verbouwing van een woning. Bob Sik-
kes (bekend van tv-programma’s als Bouwval gezocht en 
rTL Makelaar: Mission Impossible) geeft inzicht in waar je 
naar moet kijken wanneer je een woning gaat kopen en 
geeft praktische tips voor bouwen en verbouwen. Bob’s 
motto voor iedere verbouwing is dan ook: “Je hebt nog 
nooit zoveel geld uitgegeven in je leven. Zorg dus dat je 
ervan geniet.” 

Na de presentatie van Bob Sikkes is er de mogelijkheid om 
in interactieve sessies vragen te stellen aan notaris Thierry 
Dielissen (Wedemeijer en Dielissen), makelaar Jeroen van 
Dinther (Bernheze makelaars) en twee financieel adviseurs 
van rabobank Bernheze Maasland. 
Ontvangst is om 19.00 uur in ’t Tunneke in Heesch. Aan-
melden voor de bijeenkomst kan via www.rabobank.nl/
bernhezemaasland via de banner ‘Kom binnen!’.

RVS DOUCHEGOOT

BREEDTE 7 CM / INBOUWDIEPTE 6,7 CM

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT

- WANDCLOSET INCLUSIEF

SOFTCLOSE TOILETZITTING

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET

VANAF 499,00

289,00

BADMEUBELSET

ESTELLE

COMPLEET

- 60, 80, 100 OF 120 CM BREED

- METALEN SOFT-CLOSE

LADESYSTEMEN

- LEVERBAAR IN KLEUR WIT EN

DRIE MODERNE HOUTKLEUREN

- KERAMISCHE WASTAFEL

- MET SPIEGEL, SPIEGEL MET

VERLICHTING OF SPIEGELKAST

- EUROPEES FABRICAAT

100 cm 129,0090 cm 119,0080 cm 109,0070 cm
99,00

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 21 juni 2014

www.tegelhalheesch.nl

Wegwerk-
zaamheden 
dorpsstraat 
loosbroek 
26 mei t/m 20 juni 2014

LOOSBrOeK - De gemeente 
Bernheze start op 26 mei 2014 
met groot onderhoud aan de 
Dorpsstraat in Loosbroek. Het 
betreft het gedeelte van de 
Dorpsstraat dat is gelegen tus-
sen de Schaapsdijk en de Ach-
terdonksestraat. Als gevolg van 
deze werkzaamheden zal het 
doorgaand verkeer lokaal wor-
den omgeleid. De aanliggende 
woningen zullen bereikbaar blij-
ven. De bereikbaarheid met een 
voertuig kan helaas niet altijd 
worden gewaarborgd.
De planning is dat de werk-
zaamheden op vrijdag 20 juni 
2014 worden afgerond.

Info-avond Rabobank over aankoop, bouw of 
verbouwing van een woning
BerNHeZe - De woningmarkt trekt aan en misschien ben jij van plan een eerste of andere woning te kopen. 
Of wil je gaan bouwen of jouw huidige woning gaan verbouwen. Rabobank bernheze Maasland nodigt 
iedereen uit voor de bijeenkomst ‘kom binnen!’ op dinsdag 10 juni in ’t Tunneke in Heesch.

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

2e pinksterdag open! 10.00-17.00 uur
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‘De industrie op weg naar 4.0’

Gratis sectorbijeenkomst
voor ondernemers in Industrie

De industrie is op dit moment dé aanjager van de Nederlandse economie. De sector behoort tot de grootste sectoren 

qua werk gelegenheid en omzet. Tegelijkertijd wordt de internationale concurrentie heviger en stellen afnemers steeds 

hogere eisen. Het is daarom cruciaal dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden.

Het Ondernemerslokaal: kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door Rabobank Bernheze Maasland.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan 
via www.ondernemerslokaal.nl. Klik hier 
op de banner ‘Sectorbijeenkomst Industrie’. 

Dinsdag 
10 juni 2014

Café Zalen de Toren
Torenstraat 12

5473 EL Heeswijk-Dinther

Programma
12.00 uur 

Ontvangst en lunch

12.30 uur 

Spreker Henri Cocu, sectormanager 

Industrie Rabobank Nederland

13.15 uur

Vragen en afronding

Het zijn allemaal ontwikkelingen waar u als ondernemer mee te 

maken heeft. Welk perspectief bestaat er voor de industrie-sector, 

wat zijn kansen en bedreigingen? Wat betekent Industrie 4.0, 

3D printing en circulaire economie voor u? En hoe kunt u uw bedrijf 

versterken voor de toekomst? 

Wij nodigen u van harte uit voor een lunchbijeenkomst voor 

ondernemers in de industrie. U kunt uw collega ondernemers 

ontmoeten, kennis delen en sparren over de vraagstukken van 

uw sector. 

Juni is muziekmaand in de Kersouwe

oPeN PodIUM
Vrijdag 6 juni is het weer Open Po-
dium in de Kersouwe. elk jaar op-
nieuw een bijzondere avond met 
alle facetten van podiumkunst in 
zich en iedere keer vol verrassin-
gen. Aanvang 20.30 uur, de entree 
is gratis.

JoRIs lINsseN & cARAMBA
een dag later, zaterdag 7 juni, 
treedt Joris Linssen op met zijn 
band Caramba. Aanstekelijke, 
dansbare luistermuziek, zo laat hun 

variant van de Mexicaanse soul 
met sterke, uit het leven gegrepen, 
Nederlandstalige teksten zich het 
beste omschrijven. Het samenspel 
van accordeon, contrabas, gitaar 
en Linssens zoete stem volstaat om 
de Hollandse kou uit onze botten 
te jagen. Aanvang 21.00 uur. en-
tree 15,-

14 JUNI Is de dAg VAN oUT-
dooR RocK. 
De Herrie Davidson band treedt op 
samen met de Koninklijke Fanfare 

Sint Willibrord en de Fanfare Fidelis 
uit Breda. Tijdens het optreden in 
de Kersouwe staan de 5 leden van 
de Herrie Davidson band tussen 
ruim 100 blazers en muzikanten. 
Dat wordt een muzikaal spektakel 
met een groot aantal rockklassie-
kers van Deep Purple, The rolling 
Stones, Queen, The Who en nog 
vele anderen. 

Allemaal stevige nummers die ie-
dereen keihard mag meezingen. 
Aanvang 21.00 uur. entree 15,-

MIdZoMeReN oP HeT lANd 
VAN lIeVeRlee
Op 20 juni laat eerst Bløf het thea-
ter deinen, zoals ze dat al vaker in 
de Kersouwe hebben gedaan.
een dag later, op de langste zomer-
se dag van het jaar, is de Kersouwe 
omgetoverd tijdens het Midzomer-
festival tot Het land van Lieverlee. 
Folk, pop en theater komen samen 
in een indrukwekkend programma 
voor jong en oud. In de prachtige 
ambiance van De Kersouwe ver-
rassen Pater Moeskroen, rapalje, 

Zazì, How About eve met unieke 
optredens.
Hét midzomer festival verwelkomt 
op 21 juni ook de multi-instrumen-
talisten en kunstenaars van De 
Wëreldbänd, folk talent Démira 
Jansen (bekend van de TV-hit 

De Beste Singer-Songwriter van 
Nederland), de oud-Pater-Moes-
kroen-leden Mannen van Naam en 
de unieke, Nederlandstalige blues-
rockers van Kakofinix. Aanvang 
17.00 uur. entree 25,-.

HeeSWIJK-DINTHer - wat hebben Pater Moeskroen, bløf, De wëreld-
bänd, joris Linssen en Herrie Davidson band met elkaar gemeen? Dat 
ze allen in de maand juni komen spelen in Natuurtheater de kersouwe.  
kijk snel op www.kersouwe.nl en bestel kaarten voor deze geweldige 
concerten. Het concert van bløf is uitverkocht.

kaarten voor al deze 

concerten zijn te bestellen 

op www.kersouwe.nl, 

bij vvv Heeswijk-Dinther 

en Uitpunt veghel
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HEEScH - HOckEy - MHcH F2 NiSTELRODE - kORFbAL - PRiNSES iRENE E3LOOSbROEk - kORFbAL - kORLOO F1

KAMPIOENEN BERNHEZE

NiSTELRODE - kORFbAL - PRiNSES iRENE E3 NiSTELRODE - kORFbAL - PRiNSES iRENE E1NiSTELRODE - kORFbAL - PRiNSES iRENE D1

NiSTELRODE - vOETbAL - PRiNSES iRENE c3

NiSTELRODE - vOETbAL - PRiNSES iRENE F4NiSTELRODE - vOETbAL - PRiNSES iRENE E3HEEScH - HOckEy - McHc MD2

NiSTELRODE - kORFbAL - PRiNSES iRENE E1

HEESwijk-DiNTHER - HOckEy - HDL DAMES 1

NiSTELRODE - vOETbAL - PRiNES iRENE F4 HEESwijk-DiNTHER - TENNiS - DAMES 35+
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gezellig even ontspannen voor iedereen
Sportcafé De Zaert bestaat vijf jaar 

Sportcafé de Zaert is sinds Bert van 
ravenstein de nieuwe eigenaar is, 
veel veranderd. “Vijf jaar geleden 
was er voor de sporters niets bij 

de Zaert. Ik heb gezorgd voor tv’s 
met live sport en de geluidsinstal-
latie is flink verbeterd”, vertelt hij 
over het café dat vroeger de Pin-

tenman heette. Ook de keuken is 
vernieuwd en het café geschilderd. 

Van ravenstein is er trots op hoe 

hij zijn café comfort heeft gegeven 
voor sporters en komend seizoen 
wil hij de sporters nog een extra 
stapje tegemoetkomen. “Ik heb 
hele goede banden opgebouwd 
met de sportclubs. 
Mijn doelstelling voor volgend sei-
zoen is om een commissie op te 
zetten die activiteiten organiseert 
voor de sporters. Voor deze com-
missie zoek ik nog personen die 
mee willen denken bij het organi-
seren van dergelijke activiteiten”, 
vertelt Bert. “Samen met de clubs 
wil ik van volgend seizoen een 
mooi seizoen maken.” 

impuls
Bert hoopt op ideeën van sport-

clubs of van mensen van buitenaf, 
maar heeft zelf ook ideeën voor 
zijn café: “Ik wil het darten in mijn 
café weer een impuls geven, zowel 
voor recreatieve als competitiedar-
ters. Ook sta ik er voor open weer 
een biljarttafel te plaatsen en ik 
wil meer live voetbal. Je moet hier 
kunnen genieten van nationale en 
internationale topwedstrijden.”
Nog meer dan op dit moment het 
geval is, wil Bert het de sporter zo-

veel mogelijk naar de zin maken. 
“Zo hoor ik geluiden van mensen 
dat zij willen dat ik ook met car-
naval geopend ben; waar ik ook 
helemaal achter sta. 
Mijn café moet een toegankelijke 
gelegenheid zijn om even te ont-
spannen. Gewoon, na het sporten 
nog lekker even blijven hangen en 

een drankje doen”, zegt Bert, die 
zijn best gaat doen om in de toe-
komst meer open te zijn. “In de 
toekomst wil ik het gezellig maken 
met sporters, maar ook met men-
sen daarbuiten.”

De laatste nieuwtjes over sport-
café de Zaert zijn met regelmaat 
terug te zien in de advertenties die 
Van ravenstein gaat plaatsen in 
DeMooiBernhezeKrant.

Bernheze sportief

Locatie HEESCH
De Pas

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch

Locatie NISTELRODE
Clubhuis Telro (Tennispaviljoen)

Zwarte Molenweg 11 - 5388 EE Nistelrode

STEP IN WEEK 
BIJ

 BALLETSTUDIO HANNEKE VAN DER STAPPEN

   GRATIS PROEFLESSEN
t/m 6 juni

Kijk voor informatie lessen en lestijden op
WWW.BALLETSTUDIOVANDERSTAPPEN.NL

info@balletstudiovanderstappen.nl
telefoon 06-15650770

Tot dan(s)

voetbal

Het was in twee categorieën een 
wel heel spannende strijd. In de 
D-categorie Jeugd Gemengd werd 
Caitlyn Jacobs uit Nistelrode twee-
de, zij was met de winnaar al zeker 
van plaatsing voor het NK. 

Inge exters en Lisa van de Pas 
moesten in een onderlinge strijd 
uitmaken wie als derde naar het 
NK mocht. Lisa maakte bij haar 
verplichte oefening een klein foutje 
bij de ruglanding, wat haar uitein-
delijk een vierde plaats opleverde. 

Inge exters werd met een moeilijk-
heidsgraad van 3.1 en ‘n totaal-
score van 71.200 punten derde en 
mag dus naar het NK. 

In de e-categorie was het nog wel 
even billen knijpen voor rosalie 
Damen (Gympoint) Met 64.700 
punten werd ze uiteindelijk vierde, 
genoeg voor plaatsing voor het 
NK. 
Bij het synchroonspringen was 
het geen spannende strijd. Floor 
van de Wielen en rosalie Damen 

waren al tweemaal op de eerste 
plaats geëindigd en dus al zeker 
van plaatsing. In Oss behaalden ze 
ook goud, hetgeen hun kandida-
tuur onderstreepte. 

De vier Gympoint - meiden mogen 
dus naar de Nederlandse Kampi-
oenschappen. Caitlyn Jacobs, Inge 
exters, rosalie Damen en Floor van 
de Wielen gaan in hun categorie 
op 21 juni de strijd aan met 15 
andere springsters uit Nederland 
tijdens het NK in Ahoy rotterdam. 

Vier tickets voor NK voor 
gympoint na spannende strijd

OSS/NISTeLrODe – Gymnastiekvereniging Gympoint uit Nistelrode heeft tijdens de laatste plaatsingswed-
strijden trampolinespringen in Oss vier tickets voor het Nk in de wacht gesleept.

turnen

Tijdens een gezellige avond in het sportcafé Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Sanne van Rozendaal

HeeSWIJK-DINTHer – Nieuwe televisies, een vernieuwde keuken en strak schilderwerk. Sinds het aantre-
den van bert van Ravenstein is sportcafé de Zaert in Heeswijk-Dinther nieuw leven ingeblazen. Het huidige 
zaalsportseizoen is afgelopen en wanneer het seizoen in september weer begint, doet van Ravenstein er een 
schepje bovenop: “Samen met de clubs gaan we er een mooi seizoen van maken.”

samen	maken	we	er	een	mooi	
seiZoen	van’

al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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XRcBernhezeloop 2014
DOE jE 30 AUGUSTUS MEE? 

Schrijf nu in 
In de voorinschrijving, tot en met 
26 augustus, zijn de kosten € 5,- 
voor de 10 kilometer, € 7,- voor de 
halve marathon en € 20,- per team 
voor de estafette. Voor de nieuwe 
bedrijvenloop wordt € 300,- per 
team betaald, hiervan komt € 50,- 
ten goede aan Stichting Tegen-
kracht. Deelname aan de rabo-
bank jeugdloop is gratis. Je kunt je 
30 augustus vanaf 14.00 uur nog 
inschrijven in de inschrijftent bij de 
start/finish in Heeswijk-Dinther. 
Kosten zijn dan € 7,- voor de 10 
km, € 9,- voor de halve marathon 
en € 24,- per team voor de esta-
fette.

Faciliteiten
Zowel bij de 10 km, halve mara-
thon, als bij de estafette en bedrij-
venloop, vindt tijdregistratie plaats 
middels een gratis chipsysteem, 
waardoor elke loper de exacte 
netto tijd krijgt. Ook zijn de par-
coursen van de 10 km en halve 
marathon door de atletiekunie 
nagemeten en gecertificeerd. We 
zorgen voor douches/kleedruimte, 
medische verzorging, verkeersre-
gelaars, drink- en sponsposten en 
een gezellig terras bij de start/finish 
in Heeswijk-Dinther. 120 Vrijwilli-
gers en steun van diverse sponsors 
maken dit evenement mogelijk! 
Kom de deelnemers aanmoedigen 

of speel met een dweilbandje voor 
extra support.

elke deelnemer een attentie en be-
kers en geldprijzen voor de num-
mers 1, 2 en 3 in de diverse cate-
gorieën. Zorg dat je erbij bent
Informatie: 
www.xrcbernhezeloop.nl. 

BerNHeZe - Deze laatste zaterdag van augustus staat de twaalfde editie van de traditionele XRcbernheze-
loop gepland. De Rabobank jeugdloop van 500, 1000 en 1500 meter start om 16.00 uur in de Raadhuisstraat 
in Heeswijk-Dinther. De 10 kilometer, nieuw toegevoegd aan het programma, halve marathon, estafette en 
bedrijvenloop starten om 17.00 uur. De start van de estafette, bedrijvenloop en 10 km is ook in Heeswijk-
Dinther. De halve marathon start in Heesch. 

hardlopen

Na de succesvolle start van dit in-
ternationale toernooi in 1999, des-
tijds gestart in het kader van het 
600 jarig bestaan van de stad Oss, 
is de organisatie dit jaar alweer toe 
aan de 16e editie. Ondanks het feit 
dat de organisatie, in verband met 
de start van de Talentencampus bij 
SV TOP, slechts gebruik kan maken 
van twee velden, kunnen we ook 
dit jaar weer 112 teams begroeten.
Totaal zullen er door circa 2000 
deelnemers, in maar liefst negen 
verschillende categorieën, ruim 
400 wedstrijden gespeeld worden. 
Daarnaast zal er voor de jongste 
leeftijdscategorieën ook nog een 
penalty bokaal plaatsvinden. 

De deelnemers komen dit jaar uit 
zes verschillende landen. De bui-
tenlandse teams zijn afkomstig uit 
België, Duitsland, Denemarken, 
Polen en Zwitserland. Natuurlijk 
wordt het deelnemersveld gecom-
pleteerd door diverse teams uit 
Nederland. Al met al staat er dus 
wederom een zeer internationaal 
gezelschap aan de start op vrij-
dag 30 en zaterdag 31 mei op de 
velden van SV TOP, rSKV CITO, 
rKSV Prinses Irene, SV ruwaard 
en FC Schadewijk.

Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze geheel vernieuwde 
website www.toposscup.nl. 

ToP * oss * cUP 2014
16 jaar internationaal jeugdvoetbal in Oss

NISTeLrODe/ OSS - in samenwerking met de jeugdafdelingen van Sv 
TOP, RkSv ciTO, RkSv Prinses irene, Sv Ruwaard en Fc Schadewijk 
organiseert de stichting TOP * OSS * cUP voor de 16e keer het interna-
tionale voetbaltoernooi TOP * OSS * cUP. van 29 mei tot 1 juni komen 
112 teams strijden om de felbegeerde cup. 

voetbal

Jubileum HBs open Tennis-
toernooi TV de Hoef

“Het HBS Open Toernooi staat 
goed bekend in de regio”, zegt 
Joost. “We verwachten dit jaar 
zo’n 250 tot 300 deelnemers.” Het 
sterke punt is dat alles uit de kast 
gehaald wordt om het de deelne-
mers en de bezoekers van het park 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
Gezelligheid staat hoog in het 
vaandel tijdens de toernooiweek. 
De organisatie probeert rekening 

te houden met de wensen van 
de deelnemers, wil flexibel zijn en 
hanteert een poulesysteem, waar-
door iedere deelnemer meerdere 
wedstrijden kan spelen. 

De ‘kitchengirls’ voorzien de deel-
nemers en de bezoekers tijdens het 
toernooi van heerlijke hapjes. Daar-
naast zorgen deze creatieve dames 
voor de aankleding van het park. 

“eigenlijk zorgen zij voor alles, uit-
gezonderd het tennisgedeelte. Het 
is echt een reden waarom mensen 
meedoen”, vertelt Joost. Het toer-
nooi vindt plaats van zaterdag 21 
juni t/m zondag 29 juni. er wordt 

gespeeld in de categorieën 3 t/m 
8, waarbij de categorieën 6 t/m 8 
30+ is en 3 t/m 5 17+. 
Gedurende het toernooi zijn de 
wedstrijden van het WK voetbal 
op een groot scherm te volgen en 
vindt er iedere avond een loterij 
plaats. “De wijze waarop de loterij 
plaatsvindt is uniek te noemen en 
zorgt dagelijks voor gezelligheid in 
ons clubhuis. Het mooie is dat ie-
dereen deel kan nemen aan deze 
loterij”, aldus Joost.

Het dertigste toernooi wordt mede 
mogelijk gemaakt door hoofd-
sponsor Hendriks van Bergen & 
Smulders Belastingadviseurs en 
vindt plaats van 21 t/m 29 juni. 
Meedoen? 
Ga naar www.toernooi.nl of 
www.tvdehoef.nl en schrijf je in.

tennis

HeeSCH – Het HbS Open Toernooi bij tennisvereniging De Hoef krijgt dit jaar een feestelijk tintje. Het toer-
nooi, met dit jaar als thema ‘De Hoef goes Exotisch’, vindt voor de dertigste keer plaats. “Het is al jaren een 
echt gezelligheidstoernooi”, vertelt commissielid joost kaffener. 

Eric (voorzitter), Margriet, Chris, Ralf, Gerard, Joost en Elma 
 Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Ad Ploegmakers

‘jubileum	hbs	open	
toernooi	tv	de	
hoef’

VeGHeL/HeeSWIJK-DINTHer 
- Altior C2 is zaterdagmiddag in 
Veghel kampioen geworden in de 
uitwedstrijd tegen De Kangeroe 
C1. Nadat Altior C2 dit seizoen in 
de zaal al kampioen was gewor-
den, lukte het de meiden ook op 
het veld. Doordat de koploper haar 
wedstrijd verloor en Altior C2 haar 
wedstrijd tegen De Kangeroe met 
8-3 wist te winnen, kon ook op het 

veld het kampioenschap gevierd 
worden.

Altior MW1 - Alico MW1: 10-6
De Korfrakkers D1 – Altior D1: 3-2
Altior D2 – De Korfrakkers D2: 4-3
Altior D3 – Odisco D1: 5-1
Altior e3 – Jes e1: 1-0
Altior F2 – SCMH F1: 5-2 
Strafworpen: 0-1.

Altior c2 ook 
op het veld kampioen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Afsluiting zaalvoetbal-
competitie Hdl
HeeSWIJK-DINTHer - in sporthal de Zaert vond vrijdag de afsluiting 
van de zaalvoetbalcompetitie HDL 2013-2014 plaats.

Voordat alle teams aan de welverdiende zomerstop mochten beginnen 
werden er nog twee wedstrijden om promotie/degradatie gespeeld en 
als afsluiter werd bepaald wie zich een jaar lang bekerwinnaar mag 
noemen in Heeswijk, Dinther en Loosbroek. 
Z-one Concept versloeg in de eerste beslissingswedstrijd Verhagen/
Total Hairstyle en promoveert daardoor samen met de overtuigende 
kampioen Viking entertainment naar de B-poule. In de tweede beslis-
singswedstrijd wonnen de talenten van De Klippels van 2Complete, 
waardoor zij samen met kampioen Stukadoor Jos van der Pas promo-
veren naar de A-poule. In de A-poule was de kampioen ook al vroeg 
bekend. Opnieuw wist de ploeg van In d’n Ollie beslag te leggen op 
de wisselbeker. en ook dit seizoen wisten zij de dubbel te pakken, 
want in de finale was het team met 10-1 duidelijk te sterk voor VGM. 
De formatie van rein van der Heijden haalde de sportiviteitsprijs bin-
nen dit seizoen. 
Tijdens de aansluitende feestavond bleef het nog lang gezellig in het 
goedgevulde Sportcafé de Zaert.

Hockeyclub Hdl feliciteert maar liefst 10 kampioensteams

“Onze club telt negentien com-
petitieteams en twee recreanten-
teams. Dat betekent dus dat meer 
dan helft van onze teams kampi-
oen is geworden! 

Dat betekent ook dat, ondanks het 
feit dat Hockeyclub HDL één van 
de kleinste clubs uit onze regio is, 

wij wel een club zijn waar andere, 
vaak veel grotere clubs, rekening 
mee moeten houden. Bovendien 
blijkt dat we in staat zijn om niet 
alleen gezellig te blijven, maar ook 
om prestaties te kunnen neerzet-
ten. 
Want anders wordt je geen kam-
pioen!”

Op het zonovergoten terras bij het 
clubhuis blikte de voorzitter per 
team terug op het afgelopen sei-
zoen, feliciteerde hij alle jongens 
en meisjes, dames en heren van de 
kampioensteams en overhandigde 
ze een heerlijke slagroomtaart. 
Daar werd echt van genoten!

De volgende teams werden kam-
pioen: Dames 18+, Jongens B1, 
Meisjes C1, D1 en D2, e1 en e2 
8-tal, e1, e2 en e4 6-tal.

hockey

HeeSWIJK-DINTHer - Op zaterdag 24 mei heeft Hockeyclub HDL maar 
liefst tien teams gehuldigd die kampioen zijn geworden in seizoen 
2013-2014. voorzitter camiel Aarts feliciteerde ze van harte met deze 
geweldige prestatie: “Dit jaar is de oogst groot.” 
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Bernheze sportief

eiGen temPo
Al maanden loop ik hard; rennen, joggen. Ik ben begonnen op zondag met 
twee vrienden. Ieder zijn eigen tempo. Dat is wat het zo waardevol maakt. 
Vrienden en eigen tempo. Omdat dit concept zo goed werkt, hebben we 
een aantal weken geleden bedacht om meer vrienden en bekenden bij dit 
loopgroepje te betrekken. Zo nu en dan liep er een vriend of vriendin mee 
om het eens uit te proberen. En het bleek een succes! 

Inmiddels is de groep uitgebreid tot een groep van acht tot tien personen. Met regelmaat gaat er een 
zeer gedreven, enthousiaste looptrainster mee, die ons tips geeft en de trainingen verzorgt. Leeftijd 
speelt geen rol. En het kost geen geld. We bewegen. We kletsen. We lachen. We putten onszelf uit - 
wanneer we daar zelf voor kiezen – kortom: het levert alleen maar goeds op. 

Ook veranderen we weleens van locatie. Omdat het soms fijn is om een andere route te lopen in het 
mooie buitengebied van Bernheze. Deze afwisseling heeft een positief effect op het lopen. Steeds 
dezelfde route lopen kan ervoor zorgen dat je, op een minder goede (loop)dag, ontmoedigd kunt 
raken. Je weet dan immers precies in te schatten hoe ver je nog moet lopen. Hardlopen is namelijk 
een mentaal proces. Voortdurend ben je je grenzen aan het verleggen en ook beperkingen aan het 
opleggen, zelfs ooit een heel gevecht met jezelf zijn om positief te blijven tijdens het lopen. 

Zelf zo’n groepje samenstellen, kijk eens of het past bij jouw levenswijze. Zoals ik al zei: kost niks en 
levert enorm veel op. Dus wat let je? Je kan meteen aan de gang. Succes ermee!

NENA BEE

PoSITIEVE nooT

Gun uw 
spaargeld een 
mooie rente
Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons 
profiteert u altijd van een mooie rente. Bovendien krijgt 
u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Wij zijn uw bank.Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

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

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.
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Hoewel de vier jongens alle vier 
geboren zijn in 1997, speelden 
zij nog nooit samen in een team. 
Stef, die in de wedstrijd een assist 
maakte, is altijd wat beter geweest 
dan zijn tweelingbroer Joost en 
doorliep de hogere teams. Hoewel 
de neven allen in hetzelfde jaar 
geboren zijn, speelden zij niet in 
dezelfde categorie. Paul (B1), Derk 
en Joost (beiden B2) maakten alle 
drie de overstap naar de A-jeugd, 
terwijl Stef al een seizoen in de A1 
speelde.
Of de vier neven ook daadwerke-
lijk bij elkaar in het team komen, is 
nog niet bekend. Door middel van 

zogeheten selectiewedstrijden gaat 
Prinses Irene kijken welke spelers 
er in de A1 komen en welke spelers 
in een ander team belanden. De 
vier neven zouden uiteraard graag 
samen voetballen en ook voor de 
familie zou een ‘neventeam’ niet 
onhandig zijn. De ouders van Stef 
en Joost hoeven dan op zaterdag 
niet meer te kiezen naar welke van 
hun twee zoons zij gaan kijken en 
natuurlijk worden de wedstrijden 
gezelliger als heel de familie langs 
de zijlijn staat. 
Prinses Irene won de wedstrijd met 
2-1. Wibe van rooy scoorde beide 
doelpunten.

Vier neven in één team

voetbal

NISTeLrODe – De wedstrijd tussen Prinses irene A1 en HvcH A2 was 
een bijzondere wedstrijd. Het team uit Nistelrode speelde woensdag 
namelijk met vier neven. Paul van Rosmalen, Derk van bakel, Stef Heer-
kens en joost Heerkens stonden allen op het veld.

Joost Heerkens, Derk van Bakel, Paul van Rosmalen en Stef Heerkens

Aquajoggen in ‘t Kuipke!
HeeSCH - in de maand juni organiseert ’t kuipke elke woensdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur aquajogging. bij deze vorm van sport-
beoefening ‘lopen’ de aquajoggers als het ware onder begeleiding 
van muziek hun rondjes in het water. 

Dit wordt aangevuld met diverse andere oefeningen. Aquajoggen is 
een ideale oefening om - zonder belasting van je gewrichten - want 
je sport in het water, de conditie te verbeteren of op peil te houden. 
Aquajoggen in ’t Kuipke wordt gegeven door gediplomeerd trainer 
remco van de Schans.

Wil je deelnemen? Vooraf aanmelden hoeft niet, je bent gewoon wel-
kom. Voor € 3,50 per persoon per keer kun je werken aan je conditie. 
Woensdag 4 juni start dus om 19.00 uur de eerste les. Zorg dat je erbij 
bent!

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

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

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

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

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

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

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

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

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

“ ZOMERAKTIE “

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

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

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

ZOMERABONNEMENT 
ALL- IN VOOR DE MAANDEN

JUNI, JULI & AUGUSTUS NU MAAR € 70,-
OP 9 JUNI VAN 14.30-15.30 UUR GEVEN WIJ ENKELE DEMONSTRATIE’S 

TIJDENS DE NISTELRODE PINKSTERFEESTEN

DOrTMUND/OSS - Duane van 
Helvoirt van Van Buel Sports uit 
Oss is zaterdag kampioen gewor-
den in het Duitse Dortmund tijdens 
het Naga Grappling Champion-
ship. Zilver was er voor Heesche-
naar Wiggert Meerman. 

goud en zilver 
voor Van Buel in dortmund

budo ghandi, een dressuurhengst van formaat

Het KWPN (Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland) is de 
Nederlandse fokkerij-organisatie 
voor spring- en dressuurpaarden, 
tuigpaarden en Gelderse paarden 
met 26.000 leden. Internationaal 
gezien is de KWPN vanwege kwali-
teit en succes met fokken van sport-
paarden toonaangevend. Dankzij de 
goedkeur van dit gerenommeerde 
instituut kan de jonge Ghandi voort-
aan als dekhengst ingezet worden. 
Op 4 april 2011 kwam Ghandi als 
veulen van moeder Beaudea elite 
van Tuschinsky en vader Bojengel 
ter wereld. Adri van erp en Jan Smelt 
hebben de jonge hengst Ghandi als 
veulen van paardenfokkerij Mari de 
Groot uit erp aangekocht en zijn dik 
tevreden over hun aankoop. 

paardensport

HeeSCH – De jonge dressuurhengst Ghandi van Adri van Erp en jan Smelt uit Heesch heeft zich zaterdag 
24 mei gepresenteerd aan de keurmeesters van kwPN. De keurmeesters waren dik tevreden over de jonge 
driejarige hengst.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
29 MEi
hemelvaartsdag

gemeentehuis gesloten 

top oss cup 2014
Locatie: Oss & Nistelrode
Pagina 38

Vorstenbosch pakt uit 
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 9

Wandeltocht 15 of 25 km
Locatie: Vorstenbosch 

Voettocht naar de sint jan
Locatie: Kerkplein 
Heeswijk-Dinther

30 MEi
gemeentehuis gesloten 

top oss cup 2014
Locatie: Oss & Nistelrode
Pagina 38

gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

12+ teenage party
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Vorstenbosch pakt uit 
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 9

Droog Brood
Locatie: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Expositie hoeden en 
petten en dameskorsetten
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

jacobs & jacobs 
Woonsfeerdagen
Locatie: Laar 1 Nistelrode

31 MEi
Bavaria summer Breeze
Locatie: Sportpark De Hoef 
Loosbroek

hotelgasten met de 
gebroeders tangarine
Locatie: De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

top oss cup 2014
Locatie: Oss & Nistelrode
Pagina 38

Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 9

1 juNi
top oss cup 2014
Locatie: Oss & Nistelrode
Pagina 3

Vorstenbosch pakt uit 
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 9

Fietstocht met een missie
Locatie: Start bij De eijnderic 
Heesch
Pagina 11

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Musical ‘De verdwijning van 
de mislukte Barbie’
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Mountainbikewedstrijd
Locatie: Heeswijk-Dinther

Buro Lima: high tea
Locatie: restaurant NeGeN 
Heeswijk-Dinter
Pagina 18

orgelconcert Brabantse 
organist Rob Nederlof
Locatie: Abdijkerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Expositie hoeden en petten 
en dameskorsetten
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

2 juNi
inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
Heesch

3 juNi
zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

start Bevolkingsonderzoek 
borstkanker heesch
Locatie: Parkeerterrein 
Sporthal ’t Vijfeiken Heesch
Pagina 4

cliniclowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

VV  Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Buro Lima: Kienen
Locatie: CC Servaes Heeswijk-
Dinther
Pagina 18

4 juNi
hKK Nistelvorst: De Vesting-
driehoek gorinchem
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

thema-avond MEE: 
werk & social media
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Kennismaken met D66 
Bernheze
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode

Wandeldriedaagse heesch
Locatie: De Pas Heesch

cliniclowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 Heesch
Pagina 13

aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch
Pagina 39

Buitenspeeldag Loosbroek
Locate: Loosbroek
Pagina 12

5 juNi
inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

cliniclowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

Wandeldriedaagse heesch
Locatie: De Pas Heesch

Voorlichtingsbijeenkomst 
verzekeringspakket KBo- 
Brabant
Locatie : De Pas Heesch
Pagina 6

6 juNi
start cursus Metamorfose-
massage
Locatie: De Palmen 5 Nistelrode

gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

cliniclowns dames dubbel 
tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek Heesch

Wandeldriedaagse heesch
Locatie: De Pas Heesch

open avond popkoor Noiz
Locatie: Basisschool 
Delta Heesch

publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 16

open podium
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe

7 juNi
henk Bernard
Locatie: Cafe D’n Haon 
Nistelrode

start voorverkoop musical 
De trein
Locatie: Bobz Nistelrode

joris Linssen & caramba
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe

Kermis 
Locatie: Nistelrode
Pagina 28

8 juNi
Eerste pinksterdag 

pinksterfeesten & Kermis 
Locatie: Nistelrode
Pagina 28

jaman
Locatie: Cafe D’n Haon 
Nistelrode

hKK Nistelvorst: tentoon-
stelling beeldendekunst 
leden
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

theeceremonies in de 
japanse tuin
Locatie: Fazanterie de rooie 
Hoeve Heeswijk-Dinther
Pagina 7

9 juNi
tweede pinksterdag 

pinksterfeesten & Kermis 
Locatie: Nistelrode
Pagina 28

hKK Nistelvorst: tentoon-
stelling beeldende kunst 
leden
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

country Linedance
Locatie: Cafe D’n Haon 
Nistelrode

10 juNi
henk Dissel
Locatie: Cafe Zaal ‘t Tramstation 
Nistelrode

Bijeenkomst Rabobank 
‘Kom binnen’
Locatie: ’t Tunneke Heesch 
Pagina 34

Rijbewijskeuringen senioren
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

opstaan in onderonsje 
heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

hockey clinic voor 
6 tot 12 jarige
Locatie: Steen- en Stokstraat 4 
Heeswijk-Dinther

Kermis 
Locatie: Nistelrode
Pagina 28

11 juNi
Nationale Buitenspeeldag

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

aquajogging
Locatie: ‘t Kuipke Heesch
Pagina 39

informatieavond Vormsel 
Locatie: Dagkerk Petrus emmaus 
Parochie Heesch


