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 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

De Oude Ros 18 
5388 PM Nistelrode
T. (0031) - (06) 17 22 63 92 
E. info@rsautomobielen.nl
W. www.rsautomobielen.nl

• Specialist in zeer jonge hippe en 
belastingvrije  eco auto’s voorzien 

van fabrieksgarantie.

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

1e en 2e paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur

1e en 2e paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Orchideeën voor mijn vrouw
Aanleiding tot een levenslange hobby

Als u denkt dat het nieuw is dat 
kinderen hun ouders onder druk 
zetten voor een aankoop, hebt u 
het mis. Verkade wist al voor de 
2e wereldoorlog de klant aan zich 
te binden. Bij elk Verkade product 
kreeg je een plaatje van vogels 
en cactussen voor in een speciaal 
plakboek. De familie Schönemann 
heeft het boek nog! En ook nog 
het prachtige boek van Dr. Jac P. 
Thysse ‘De bloemen en haar vrien-

den’ over wilde planten en bijen. 
Bij Organon, waar Heinz als che-
micus werkte, was hij berucht. Er 
stonden zelfs orchideeën op het 
werk, tot wanhoop van zijn lei-
dinggevende. 

Als chemicus kwam hij ook in aan-
raking, indirect, met planten. De 
Dioscorea (een knol uit Mexico) 
levert grondstof voor de anticon-
ceptiepil. Veel kennis over de na-

tuur, maar ook voor zijn werk heeft 
Heinz verkregen door zelfstudie. 
Weet hij iets niet te plaatsen dan 
wordt dat nader onderzocht. Heinz 
vertelt: “Je kunt dan wel voor ver-
rassingen komen te staan. Mijn 
vrouw en ik zijn eens in Nieuw 
Zeeland naar een onbewoond vul-
kanisch eiland gevaren. Je kon daar 
een dag als Robinson Crosoe op 
zijn onbewoond eiland leven. Het 
eiland was bezaaid met hele kleine 
rood/witte bloemetjes die prachtig 
waren. Ik heb wat zaad meegeno-
men om thuis op te kweken; en 
zowaar dat lukte. Ze kwamen zelfs 
in bloei. Alle boeken heb ik door-
geworsteld om de naam van dat 

bijzondere plantje te achterhalen, 
onvindbaar. Totdat mijn schoon-
zoon kwam en ik hem trots mijn 
aanwinst liet zien. Hij begon te la-
chen en zei dat het Franse silene 
was, onkruid dus. Als u eens wist 

hoeveel tijd ik besteed heb aan het 
achterhalen van de naam van die 
bloem.” Hij kan er nog smakelijk 
om lachen. 

De tuin van Heinz en zijn vrouw 
Wil is nog gedeeltelijk in ruste, 
maar ondanks hun leeftijd zijn 
ze al weer vol plannen. In de kas 
moeten ze de temperatuur goed 
bijhouden en het vochtgehalte 
van de lucht. Met de bouw van de 
kas heeft de familie Schönemann 
moeten wachten tot in 1968 de 
CV installatie kon worden doorge-
trokken tot in de kas. Heinz weet: 
“de tuin zoals wij die nu kennen 
was voor de 2e wereldoorlog heel 
anders. De meeste huizen hadden 
in de voor- en achtertuin groente 
staan. Pas na 1945 is de siertuin in 
opkomst gekomen.’

Heinz was jaren lid van het be-
stuur van de orchideeënvereniging 
en het regiobestuur voor Groei & 
Bloei. Er is heel wat georganiseerd 
in en rond Heesch aan tentoonstel-
lingen en andere activiteiten. Aan 
inspiratie en ideeën heeft hij geen 
gebrek!

Folders deze week: 
Camping Sport De Wit, 
HB Foods (gedeelte Bernheze)
Faunaland (gedeelte Bernheze)

Carla van Lieshout één van de deelnemers van 
de Open Atelierroute van Bernheze.

en jaar later...

Zie pagina 7

door Martha Daams
Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Toen Heinz Schönemann trouwde, zorgde hij in het bruids-
boeket van zijn vrouw voor orchideeën. Hij vond ze fascinerend mooi. 
en toen ze vijf jaar getrouwd waren gaf hij weer orchideeën, nu als 
plant. Dit was het begin van een verzameling orchideeën, en andere 
bijzondere planten. 

“Alle boeken heb ik 
doorgeworsteld
om de naam van dat
bijzondere plantje te 
achterhalen”

Tiny Sanders algemeen directeur van PSV 
komt als gastspreker tijdens de netwerkmiddag voor de 
Slabroekse Paardedagen.

Gastspreker

Zie pagina 17
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cOLOFON
DeMooibernhezekrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Acquisitie:
rian van Schijndel
Lianne Geurts
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Heidi Verwijst
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Wendy van Grunsven
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Monique van de Ven
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inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar 
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op 
www.demooibernhezekrant.nl. 

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

een rUSTIge LenTeWeeK 
Enige ongerustheid was er vorige week nog tijdens de raadsvergade-
ring over de informatie-avonden in de gemeenten Bernheze en Maas-
donk. Burgemeester Jan gaf aan dat inwoners van Vorstenbosch en 
Loosbroek gemakkelijk naar Nistelrode kunnen en de gemeente geen 
informatieavond in de dorpen organiseert. Deze week lijkt de felheid 
van zijn eerste reactie omgebogen in een medewerking aan infoavon-
den in de kleine kernen. De lentezon heeft hem goed gedaan. En we 
zullen zien dat de belangstelling in de dorpen hoog zal zijn.
De lente zorgt er deze week voor dat alles weer in bloei schiet en het 
gras lekker gaat groeien. In Nistelrode en Heesch zijn ze echter heel 
tevreden met plastic gras. Ik begrijp het niet, lekker in de open lucht 
een balletje trappen maar op een plastic matje? Moet gemeenschaps-
geld hier aan worden besteed? Gelukkig steken de clubs ook zelf nog 
de handen uit de mouwen om de kosten te beperken.

Nee, dan liever wat geld tijdelijk uitlenen. De gemeente kan u tussen 
€ 2500 en € 15000 lenen tegen een zeer aantrekkelijk rentepercentage 
als u uw huis beter isoleert. Was u toch al van plan te verbouwen, 
maak er gebruik van. U verdient het zeker weer terug. Ook zonnepa-
nelen op uw dak verdient u zo terug. De eerste woningen zijn al voor-
zien en er volgen er zeker meer. Geld op het dak levert tegenwoordig 
een hoger rendement op dan geld op de bank. 

Geld was ook het onderwerp deze week naar aanleiding van het 
“feestje van de 100-jarige VNG”. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten moet natuurlijk de kosten verhalen bij haar leden. Er is 
landelijk veel ophef over ontstaan. Burgemeester en wethouders van 
Bernheze hebben er nu voor gekozen om alleen de burgemeester 
en gemeentesecretaris te sturen. Een goed besluit. Publieke figuren 
dienen natuurlijk het goede voorbeeld te geven, zeker als ze in de 
komende maanden nog moeten vertellen dat er opnieuw minder geld 
is om te besteden. 

Thuisblijven dan maar voor de overige collegeleden want er is nog 
genoeg werk aan de winkel, hoezo een rustige lenteweek.

Met groet, Ad

Column
aD

Kwaliteit van leven
Naast de sportieve uitdaging staat 
het goede doel centraal: namelijk 
het ondersteunen van palliatieve 
zorg aan kankerpatiënten. On-
der palliatieve zorg valt alle zorg 
die erop gericht is de patiënt met 
een levensbedreigende ziekte (en 
zijn naasten) een zo hoog moge-
lijke kwaliteit van leven te geven. 
Het motto van de Roparun sluit 
er naadloos op aan: ‘Leven toe-
voegen aan de dagen, waar geen 
dagen meer kunnen worden toe-
gevoegd aan het leven’.

Voor sponsoren 
Geld wordt ingezameld door de 
verkoop van loten en sponsoren. 
Ook zijn er sponsoren die hun 
steentje bijdragen door kleding, 
voeding, fietsen, busjes, diensten 
et cetera beschikbaar te stellen. Tot 
de start op 26 mei zal Team 209 
nog volop in beweging zijn om 

sponsoren aan te trekken en loten 
te verkopen. Vanzelfsprekend is elk 
bedrag welkom. 

achter het team staan
Er zijn al aardig wat sponsoren die 
zich gemeld hebben en zich graag 
scharen achter de prestatie van het 
team en achter het goede doel. 
Mocht u ook een bijdrage willen 
leveren dan kunt u op de site www.
lionsroparun.nl lezen hoe doneren 
en sponsoren in z’n werk gaat. 

Bijzondere dank gaat uit naar onze 
partnersponsors.
-  Baker Tilly Berk Nijmegen
-  Bouwbedrijf Berghege
-  Gubbels Wegenbouw en Sloop-

werken
-  Hanex
-  Hoogland Medical
-  Movianto
-  Rabobank Bernheze Maasland
-  Van Tilburg

523 kilometer hardlopen

BERNHEZE - Tijdens de pinksterdagen vindt een prachtig sportief eve-
nement plaats: de 22e editie van de Roparun. Team 209 - oftewel Lions 
Bernheze - gaat Bernheze vertegenwoordigen tijdens deze non-stop es-
tafetteloop. De Roparun is een van de langste ter wereld en wordt ge-
lopen tussen parijs en Rotterdam. Het team van Lions Bernheze bestaat 
uit 26 personen, waaronder 8 lopers. 

Foto: Wim Roefs

HVCH en prinses Irene slaan handen ineen
Goede samenwerking zorgt voor goedkeuring kunstgrasmatten

Definitief
Het college van Bernheze gaf dins-
dag definitief toestemming om 
te starten met de aanleg van een 
kunstgrasveld voor het voetbal-
veld bij HVCH en Prinses Irene. De 
voorzitters van beide verenigingen 
sneden samen een taart aan, zo 
lieten ze zien dat er een goede sa-
menwerking op komst is. 
Medio april gaat bij HVCH de 
schop in de grond, begin juni wordt 
bij Prinses Irene een start gemaakt. 
Op 1 augustus moet er al op het 
nieuwe veld gevoetbald worden.   
Wethouder Rien Wijdeven: ‘Hier is 
maar weer eens het bewijs wat je 
met samenwerken kunt bereiken. 
Ook de zelfwerkzaamheid van 
beide clubs zorgt dat ze binnen de 
financiële kaders kunnen blijven en 
dat zorgt voor een unieke kans.” 

De ambtenaar van sportzaken die 
het project coördineert; Frank Pa-
ter is blij met de samenwerking: 
“Blij en trots, het is een win-win 
situatie voor alle partijen zo.” 
www.rksvprinsesirene.nl.

HEESCH - een opgetogen stemming in de kantine van HVCH waar 
voorzitter Chris ploegmakers alle genodigde gasten persoonlijk wel-
kom heet. Uit nistelrode is er een hele delegatie van prinses irene die 
aanschuift bij de aanwezigen vanuit de Heesche club. Het is zeker! ie-
dereen hier is blij met de definitieve toestemming. al een lange tijd was 
er bij beide clubs de wens om op kunstgrasmatten te gaan spelen. een 
uitzonderlijke samenwerking maakte die kans realiteit en het wordt het 
neusje van de zalm.

Door wethouder Rien Wijdeven 
(voorgrond rechts op de foto) werd 
het startsein voor de uitvoering van 
de aanleg van twee kunstgrasvelden 
gegeven. Hij deed dit symbolisch 
door een schop, met de clubkleuren 
van de verenigingen blauw en oranje, 
te overhandigen aan Piet Rovers. In 
deze bouwcommissie zullen op de 
foto v.r.n.l. Frank Pater (gemeente 
Bernheze), Hans Pennings (Prinses 
Irene), Piet Rovers (Prinses Irene), 
Teun Wouters (CSC)  en Willy van 
Buul (HVCH), zitting nemen.
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart

€ 0.99Chiquita bananen  1 kilo 

“Het is vruchtbare grond hier.
De ideeën groeien met de dag!”

Frans Dortmans: “Als landbouw-
voorlichter/bedrijfsadviseur bij 
het ministerie van landbouw en 
visserij was ik bij dit perceel be-
trokken, dat begin 1955 proefveld 
voor de Jonge Boeren Stand was. 
Ik adviseerde over productiever-
hoging. Vanaf 1960 was het een 

volleybalveld en rond 1970 kwam 
het braak te liggen. Een doorn 
in het oog van pastoor vd Velde: 
‘Frans, doe er iets mee!’. Dat 
heb ik gedaan door kerstbomen 
te kweken. Daarna werden er 8 
volkstuintjes gecreëerd tot 2 jaar 
geleden. Nu krijgt het opnieuw 
een waardevolle invulling.”

Vruchtbare grond
Het groen wordt omarmt door de 
Buitenschoolseopvang, de oude 

meisjesschool waar I-Meet, de Woj-
stap en het Dintherse Gilde in zitten, 
CCServaes, de St.Servatiuskerk, het 
kerkhof en het Aa-dal. Jo van Hem-
men: “Heel vruchtbare grond. Er 
ontspruiten allerlei ideeën: educa-
tieve samenwerking met de BSO, 
er zijn al aanpassingen gedaan door 

overleg met IPG Bernheze om de 
tuin zo toegankelijk mogelijk te 
maken. Door middel van een ‘om-
metje’ willen we het Avonturenbos, 
het Heilig Hartbeeld erbij betrek-
ken. Maar het is ook een prachtige 
buiten expositieruimte en een schit-
terende plek om een lokale produc-
tenmarkt te houden.”

Biologisch
Wim en Rob Dortmans zijn actief 
betrokken bij alle plannen. “We 

kwamen hier vroeger met ons 
vader. Het is een bijzondere plek. 
Daar komen de oude fruitbomen 
en hier komt een variatie aan zacht 
fruit, wat straks gewoon geplukt 
mag worden.” Wim is bezig met 
de daarvoor bestemde palen. 
Op een andere plaats komen wijn-
druiven. “Alles wordt biologisch 
(en dus heel duurzaam) geteeld. 
Daar komen bijenkasten voor ho-
ning en daar is een ouderwetse 
mutser gebouwd als schuilplaats 
voor dieren. Hier komt de biotuin 
met groenten en kruiden,” wijst 
Rob. 

De oudste muur van Dinther siert 
de afscheiding naar CCServaes. 
Waar de muur beschadigd is wordt 
een opening gemaakt, zodat het 
terras een aanvulling wordt voor 
CCServaes. De ontmoetingstuin is 
mede mogelijk gemaakt door Bra-
bants Landschap, Stika, Nationale 
Postcodeloterij, gemeente Bern-
heze en vrijwilligers. 
Maar om alle ideeën vorm te kun-
nen geven is meer geld en meer 
hulp nodig. Vrijwilliger worden? 
Bel Jo v Hemmen 06-13715704 of 
Jan vd Broek 06-22407261.

HEESWIJK-DINTHER - Een prachtige, natuurlijke, groene ont-
moetingstuin realiseren die op een unieke manier verbindin-
gen maakt. Dat was het idee van Jan van den Broek. Daar 
wordt momenteel hard aan gewerkt. Als de fruitbomen 
bloeien, de biologische tuin volwassen is, de granen wuiven 
en de druiven groeien is ‘deze Dintherse oase’ een ontmoe-
tingstuin waar het heerlijk vertoeven is. 

Door miDDel van een ‘ommetje’
willen we het avonturenbos,
het heilig hartbeeld erbij betrekken

Voor meer foto’s kijk op
www.mooihdl.nl

hdl.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende 
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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

NiStELRODE / vORStENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020

LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode.

BERNHEZE - Woensdag 21 maart 
gingen 41 personen van de Zon-
nebloemafdeling Heeswijk-Din-
ther-Loosbroek-Vorstenbosch met 
de bus naar amsterdam. Daar be-
zochten ze het Van goghmuseum, 
waar ze een interessante rondlei-
ding kregen en van een heerlijke 
lunch genoten.

De chauffeur maakte tevens een 
rondrit door Amsterdam langs een 
aantal bekende gebouwen en be-
kende plekken zoals het Vondel-
park. 

De museumplusbus is een initia-
tief van de bankgiroloterij om se-
niorengroepen een gratis dagje uit 
aan te bieden. 

De mensen van de Zonnebloem-
afdeling hebben erg genoten van 
dit fantastische uitstapje en bedan-
ken de bankgiroloterij hartelijk!

Zonnebloem op stap met museumplusbus

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

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

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

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

www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

restaurant de keuken in Heesch opnieuw open

Eenmaal gezeten aan een heerlijke 
cappuccino, begint een enthousi-
aste Mick de Boer meteen te ver-
tellen over de nieuwe kans die zij 
krijgen om hun restaurantdroom te 
vervullen. 
“Toen we eind vorig jaar de deuren 

sloten om erger leed te voorkomen, 
hadden we niet durven denken dat 
we na een half jaar weer zouden 
opengaan”, vertelt de Boer.
“We waren de eerste keer over-
duidelijk iets te enthousiast van 
start gegaan en hebben behoorlijk 

geïnvesteerd om de oude burge-
meesterswoning aan ‘t dorp om te 
toveren tot een pracht horecazaak. 
Als dan de verwachte omzet niet 
wordt gehaald en de kosten maar 

blijven doorgaan, vraag je je op 
een gegeven moment af wat te 
doen. Het besluit om te stoppen, 
leek voor ons toen de beste keu-
ze”, aldus de Boer. 

Vrienden, familie, gasten en ook 
de bank overtuigden het horeca-
echtpaar om het niet zomaar op te 
geven. Om het nog eens te pro-
beren, met hier en daar een aan-
passing. Dit advies bleek niet tegen 
dovemansoren gezegd. 

“Je kunt alle details wel proberen 
te weerleggen, maar het komt er 
simpelweg op neer dat we een te 
dure uitstraling hadden. Ondanks 
het feit dat gasten heel tevreden 
waren over de kwaliteit van het 
eten, zijn we er niet in geslaagd om 

een laagdrempelige sfeer te creë-
ren. Misschien komt het wel om-
dat ik zelf bezeten ben van eten, 
en ervan uitga dat een bord eten 
altijd een culinaire verrassing moet 
zijn. Dat gaat nu dus veranderen”, 
zo weet een overtuigde Mick de 
Boer. “Een vriendinnenclubje moet 
zich hier net zo thuis voelen als een 
stel dat lekker wil gaan eten of een 
familie die iets te vieren heeft”, zo 
vult hij aan. De sfeer is net zo be-
langrijk als het eten, erkent hij.

Om dit te realiseren hebben ze 
de zaak een stukje ‘gezelliger’ ge-
maakt, zo vertelt Monique de Boer. 
“Accessoires tegen de muur. Een 
ander kleurtje hier en daar. Om het 
wat minder strak te maken”, ver-
telt ze. Ook de menukeuze is aan-
gepast. Dus ook een sateetje kan 
straks gewoon besteld worden, 
ontdek ik. Ik zie ook nog steeds 
de passie van de Italiaanse keuken 
terug met huisgemaakte risotto. 
“De Italiaanse keuken vind ik ge-
weldig”, vertelt Mick de Boer die 
zijn kokshart laat spreken. “Dat wil 
ik graag laten zien met mooie toe-
gankelijke Italiaanse gerechtjes”. 

Een gezellige sfeer, een prettig 
toegankelijk menu, én aantrek-
kelijke prijzen, het is deze combi-
natie die ervoor moet zorgen dat 
vele gasten de weg naar de Keu-
ken opnieuw weten te vinden. Als 
ik nog eens rondkijk in het prach-
tige pand, en het mooie zonnige 
terras zie, dan kan het niet anders 
dat deze nieuwe start een succes 
zal blijken voor het restaurant. Aan 
het enthousiasme en de energie 
van Mick en Monique de Boer zal 
het niet liggen. 

Mick De Boer vol passie aan de slag met zijn hamburger Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Wanneer ik hoor dat restaurant De Keuken op 12 april haar 
deuren opnieuw opent, is dat voor mij een goede aanleiding om eens 
even een afspraak te maken met Mick en Monique de Boer, de eigena-
ren van het leuke restaurant in het centrum van Heesch. 

“we willen het 
GraaG brenGen 
zoals De Gasten 
het willen…”

GeZInsaktIe
voor de lezers van

De MooiBernhezekrant

2e kind jonger dan 16 jaar 
eten en drinken gratis

De aktie is geldig tot 
1 juni 2012, niet in 
combinatie met 
andere akties.
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Kunst & Cultuur

Tim was in een vrolijke bui en ac-
cepteerde alles. Zelfs op schoot 
bij de burgemeester die een mooi 
verhaal voorlas vond hij uiterst in-
teressant. 
In Bernheze zijn er drie bibliothe-
ken; Nistelrode, Heeswijk-Dinther 
en Heesch. Het doel van BoekStart 
is de ouders aanmoedigen om hun 
kinderen zo vroeg mogelijk boekjes 
én de bibliotheek te laten ontdek-
ken. De bibliotheek vervult een co-
ordinerende  rol binnen BoekStart. 

Maar ook de gemeente en het 
consultatiebureau zullen hierin be-
trokken worden. Dit betekent dat 
de bibliotheek afspraken maakt 
met de gemeente en de jeugdge-
zondheidszorg over de uitvoering 
van BoekStart. De gemeente Bern-
heze stuurt ouders met een kind 
van 8 maanden een brief over het 
bestaan van Boekstart. Hierin staat 
dat men het gratis BoekStart-kof-
fertje kan afhalen en gratis lid kan 
worden van de bibliotheek.

Ook de kinderopvang is een net-
werkpartner in BoekStart. De bi-
bliotheek verzorgt de presenta-
tiehoek in het consultatiebureau, 
reikt de BoekStartpakketten uit 
aan de ouders en richt een speci-
ale hoek in voor baby’s en verzorgt 
ouderactiviteiten.

BoekStart is voor elke baby
Er wordt geen onderscheid ge-
maakt naar inkomen & niveau. 
Lezen en omgaan met boeken is 
voor elk gezin belangrijk. Boekstart 
Bernheze richt zich in de beginfase 
op ouders van baby’s. In een later 
stadium zal Boekstart zicht ook 
richten op de leeftijd vanaf 1 jaar.

tim Blokx ontvangt 1e koffertje
Coördinatoren scholing Boekstart 
Boekje kijken bij burgemeester Boelhouwer op schoot

BERNHEZE - 21 Maart het begin van de lente. Een mooie dag 
waarop het startschot gegeven werd voor BoekStart in Bern-
heze. Burgemeester Jan Boelhouwer reikte het eerste koffer-
tje uit aan de 7-maanden oude Tim Bloks en zijn moeder José. 

een jaar later… voor Carla van Lieshout
Een deelnemende beeldend kunstenares van de Open atelierroute Bernheze

NISTELRODE - Carla loopt trots 
rond en ze blijft wijzen: “Kijk daar 
hebben we een zitje gemaakt, 
kijk daar is er een muur in gezet 
en hier kunnen we nog… .” We 
lopen door een prachtige galerie, 
midden in nistelrode. Voor Carla 
zal de eerste Open atelierroute 
Bernheze extra spannend zijn, de 
eerste openingsdag van ‘galerie 
Bernheze’.

De passie groeit
Toen Carla 15 jaar was, wilde ze 
graag een opleiding in de richting 
mode ontwerpen, etaleur/reclame-
tekenaar volgen en naar de St. Lucas 
school in Boxtel; schilderen en teke-
nen waren haar passie. Maar haar 
ouders wilden dat ze eerste een vak 
ging leren. Ze kwam in de winkel 
van haar ouders te werken en stond 
daar samen met Theo nog vele jaren 
in de winkel ‘Carla van lieshout’ met 
huishoudelijke artikelen. 
7 Jaar geleden bracht Hans Sche-
pers haar op het idee om naar de 
deeltijd academie te gaan in Bel-
gië. Dit klonk goed en het tweede 

jaar ging Carla met hem mee om 
professioneel wat op te steken al-
daar en bij te leren. Vooral, beseft 
ze nu, waren dit dagen waarop ze 
tijd nam om haar geliefde kunst 
weer op te pakken. Al snel gaf ze, 
op zolder van een aanbouw bij het 

huis, workshops schilderen. Dit was 
leuk, mensen leren schilderen en 
creatief bezig laten zijn en alles vol-
gens eigen concept. Eigenlijk liep 
het een beetje uit de hand, want 
uit iedere groep kwam weer een 
volgende groep. Groepen vriendin-
nen, personeelsuitjes, familie-uitjes 
en teambuilding workshops waren 
al snel de gewoonste zaak van de 
wereld in het atelier van Carla. 

echte nisseroise Theo en 
Carla galerie
Theo is het afgelopen jaar hard aan 

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun 
dagelijkse leven.

gangjongeren
Daar sta je dan in de gang van de ‘Luun’ bij je voetbalvrienden. 
Loerend van onder je haargordijn naar onbekende meisjes. Je bent 
voor die meiden ook onbekend, want je zit in Uden op school. Die 
altoschool. Opeens stapt er een meisje vanuit de Molenbar op je af. 
Nadat ze een ferme slok heeft genomen van haar pul bier, vraagt ze: 
“Jij komt zeker uit Nistelrode?”

Wat volgt is een diepgaand gesprek tussen twee pubers. Let vooral op 
het quasi-stoere gedrag van de mannelijke gesprekspartner.

Ik: Wa?
Zij: Of je uit Nisseroi komt?
Ik: Hoezo? 
Zij: Je staat in de gang en kijkt.
Ik: Ja, dus??
Zij: Dat doen alle mensen uit Nisseroi.
Ik: Wat?
Zij: Op de gang staan en kijken, da is Nisseroi.
Ik: Ok, boeien…
Zij: Houdoe.
Ik: Houdoe.

Ik ben met stomheid geslagen. Ten eerste heb ik de kans laten lopen 
op eindelijk een keer met een meisje ‘naar buiten’ te gaan, dit was 
namelijk een topgesprek al zeg ik het zelf.

Ten tweede omdat ik tot het besef kom dat ook ik in een dorpshokje 
geduwd word. Ik kan nog zo hip gekleed zijn / ABN praten / in het 
verre Uden op school zitten / meer van de wereld willen zien / belezen 
zijn…… Ik ben en blijf een dorpeling!

Mijn puberwens stortte op dat moment in. Mijn wens een man van 
de wereld te worden die niet in een hokje te vangen is, was op dat 
moment vervlogen. In die gang besefte ik: wie voor een dorpsdubbeltje 
geboren is, wordt nooit een stadskwartje. Teleurgesteld bestelde ik 
van mijn zuurverdiende aardbei-pluk-geld mijn laatste safari-cola en 
keerde terug naar mijn gangplek….

Aan dit moment dacht ik pas terug. Ik was weer eens aanwezig op de 
tweemaandelijkse reünie in de Lunenburg, Boogie Wonderland. Daar 
stond ik dan: intens gelukkig met mijn dorpsvrienden op de gang van 
de ‘Luun’.

Column
de bliekers

echte nisseroise 
theo en carla 
Galerie: 
Galerie bernheze
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Fashion- en beautydagen dagen 
bij Van tilburg Mode & sport

Op verschillende tijden zijn er mo-
deshows met de nieuwe trends 
van dit voorjaar en de zomer. Ook 
hadden de aanwezige gasten de 
gelegenheid zich te laten adviseren 
voor:
-  Make-up advies door 
 Annelies wellness
-  Kleur advies door 
 KleurOntmoet
- Geur door Ici Paris
- Haar advies door Peter van 

Dooren Intercoiffure

Het werd een supergezellige mid-
dag en vele klanten maakten ge-

bruik van deze interessante de-
monstraties en vroegen ook gretig 
advies. 
Vandaag 28 maart is de 2e Fas-
hion- en Beautydag en kunt u 
nogmaals de kans waarnemen om 
uzelf te laten informeren, advise-
ren en inspireren voor een prach-
tige zomer outfit. 
Heeft u deze dag gemist? Niet ge-
treurd donderdagavond 29 maart 
heeft Van Tilburg Mode & Sport 
een vriendinnenavond waarvoor u 
zich kunt aanmelden. 

Vriendinnenavond donderdag 
29 maart 18.00 – 22.00 uur

Op deze bijzondere vriendinnen-
avond is Dyanne Beekman te gast 
bij Van Tilburg Mode & Sport en 
staat zij voor u klaar met interes-
sante stylingtips. Dyanne Beekman 
is bekend als imagoconsultant, 
auteur, tv-presentatrice & onder-
neemster. Ze heeft een geheel ei-
gen kledingcollectie ontworpen die 
ook bij Van Tilburg te vinden is. 

Natuurlijk zijn deze avond ook de 
eigen modeadviseuses aanwezig 
om u bij te staan voor uw vragen 
en advies.
Laat u adviseren over haar, make-
up & geur advies.

NISTeLrODe – Woensdag 21 maart was de eerste dag van de Fashion- 
en beautydagen bij Van Tilburg Mode & Sport. Tijdens deze fashion- en 
beautydagen hebben de klanten de mogelijkheid om zich helemaal in 
de watten te laten leggen.

Wilt u deze vriendinnenavond 
bijwonen meldt u zich dan aan 
via www.vantilburg.nl/d-night

Al weken wordt er door diverse 
leden van Aurora, naast de re-
guliere repetities, druk geoefend 
voor deelname aan het solisten-
concours. Ook al is meedoen be-
langrijker dan winnen, iedereen wil 
toch laten horen wat hij of zij in 
zijn mars heeft. Naast het feit dat 
deelname aan het solistenconcours 
bijdraagt aan de individuele ont-
wikkeling van de muzikanten is het 
voor Aurora een prima gelegen-
heid om aan de Heesche gemeen-
schap te laten horen welke kwali-
teiten we allemaal in huis hebben.
Een aantal van de optredens is met 
pianobegeleiding. De pianist is 
Gerard Bierman. Gerard is docent 
Muziek aan het Mondriaan Col-
lege in Oss en pianodocent aan de 
Osse Muziekschool Muzelinck. De 
solisten worden tijdens hun optre-

den beoordeeld door een professi-
oneel jurylid. Dit jaar zal Hans van 
Leeuwen de muzikale optredens 
beoordelen. Hans is in het dage-
lijks leven 1e hoboïst in het orkest 
van de Koninklijke Luchtmacht en 
is onder meer dirigent van het Har-
monieorkest Union uit Nuland.

Het solistenconcours wordt gehou-
den op zondag 1 april in de eigen 
repetitieruimte aan ’t Dorp 138 in 
Heesch en het is gratis toeganke-
lijk voor publiek. U bent van har-
te uitgenodigd om de solisten te 
gaan beluisteren. Het programma 
start om 11:00 uur en omstreeks 
15:00 uur wordt de prijsuitreiking 
verwacht. Voor meer informatie 
en het exacte speelschema kunt u 
kijken op de website www.fanfare-
aurora.nl.

Fanfare aurora gaat solo!

Open Atelierroute – Bernhezer 
kunstroute. 1 en 9 april 2012 
kunt u zelf bij de kunstenaars 
rondkijken terwijl u even uitrust 
tijdens een gezellige fietsroute. 
Voor deelnemers en uitnodiging 
kunt u een kijkje nemen op 
www.atelierroutebernheze.nl

De hoofdpersoon Ties zit al een 
tijd zonder werk. Zijn vrouw, Jo-
hanna, zorgt voor de inkomsten. 
Door toeval komt Ties erachter dat 

hij pijn kan wegnemen. Het idee 
om geld te verdienen is geboren. 
Hij wordt medium! Zijn omgeving 
ziet er niets in. De eerste klant van 

Ties is Dine-Marie. Een schijnbaar 
rijke weduwe, een rol die haar 
goed past. Als zij bij Ties de eerste 
behandeling ondergaat, rilt ze van 
spanning… of is het hartstocht? 
Het laat zich raden dat dit tot aller-
lei verwikkelingen leidt. Femke wil 
via het medium in contact treden 
met haar overleden opa. Een schil-

derij blijkt hierbij een belangrijke 
rol te spelen. Haar man Bas -die 
journalist is- wil aantonen dat dit 
soort bijeenkomsten bedrog zijn. 
Hij heeft deze morgen, vermomd 
als “Sebastiaan van de storings-
dienst” een recorder met stem ge-
plaatst. 
Het hele blijspel wordt voorname-
lijk in het dialect opgevoerd. Om-
dat dit niet past bij een medium, 
schakelt Ties, als hij deze rol speelt, 
feilloos over op het ABN.
Jong van harte speelt zonder re-
gisseur; deze wordt node gemist. 
Een regisseur zou er voor kunnen 
zorgen dat de dialogen niet te lang 
worden, zodat het geheel meer 
vaart krijgt. Het enthousiasme 
waarmee de zes spelers op het to-
neel staan, verdient dit.

Terecht dat na afloop door Jan 
Ploegmakers (Ties) een oproep 
wordt gedaan voor een regisseur 
en voor uitbreiding van de spelers-
groep.

jong van Harte speelt blijspel ‘Medium in het nauw’

het werk geweest met klussen. Een 
ware metamorfose en verhuizing 
van het atelier, heeft als resultaat 
een professionele, sfeervolle gale-
rie en een prachtig, ruim atelier. De 
galerie met witte wanden, zwarte 
loper met de receptie en een zit-
hoek komt uit in het atelier waar 
de workshops plaatsvinden.

De Open atelierroute Bernheze is 
een initiatief van Hans van Uden 
alsmede van Carla van Lieshout en 
zij is dan ook trots dat ze bij deze 
gelegenheid haar nieuwe galerie 
kan laten zien. Een galerie geheel 
naar eigen stijl, een echte Nisse-
roise Theo en Carla Galerie.

HEESCH - De toneelgroep Jong van Harte –een revival van de ‘de Oude 
glorie’- debuteerde op 24 en 25 maart in de pas in Heesch met het 
blijspel: “Medium in het nauw”, geschreven door peter Damen. alle 
spelers komen voort uit de KBO. 

door Marian van der Steen

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Op zondag 1 april organiseert Fanfare aurora een solisten-
concours. Tijdens dit solistenconcours kunnen de leden van aurora hun 
individuele muzikale kwaliteiten laten horen. alle leden mogen deel-
nemen, slagwerkers en blaasmuzikanten, van jong tot oud. in totaal 
zijn er 28 deelnemers die samen 20 optredens verzorgen in een kleine 
samenstelling of helemaal solo!

all stars kampioen

DeMooiBernhezeKrant feliciteert All Stars met het kampioenschap
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

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

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en  
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

Van der Heijden Dakkapellen

Wij leveren dakkapellen met een 
kunststof, houten of aluminium 
kozijn. Op zaterdag zijn wij ge-
opend tussen 10.00 uur en 14.00 
uur en kunt u onze werkplaats be-
zoeken. Wij kunnen u ook thuis-
bezoeken voor een vrijblijvende 
offerte. Eventuele opties zijn:  Rol-
luik, screen, ventilatieroosters en 
vlieghorren.

Wij leveren topkwaliteit door te 
werken met rehau kozijnen en 
heroal rolluiken met bandbedie-
ning of somfy motoren.
Wij bieden 15 jaar garantie op de 
dakkapel en op de nieuwe con-
structie.

Over het algemeen is een dakkapel 
aan de achterzijde van het huis ver-
gunningsvrij en aan de zijkant ook, 
mits het niet aan aan de openbare 
weg of groenstrook grenst!
Mocht er toch een vergunning no-
dig zijn (bv aan de voorzijde van 
het huis) dan nemen wij u al het 
werk uit handen en wij kunnen ook 
constructietekeningen en sterkte-
berekeningen bijleveren mocht de 
gemeente daar naar vragen.

U kunt ons bereiken op:
T: 06-22692338 of u kunt onze 
werkplaats bezoeken op zaterdag 
op de Cereslaan 12A in Heesch 
(naast de Mc.Donalds).

HEESCH - Van der Heijden dakkapellen is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van dakkapellen volgens 
het prefab concept! Voordelen van een dakkapel zijn veel ruimtewinst en meer daglicht. Wij plaatsen uw 
dakkapel binnen een dag en voeren bouwmaterialen zoals dakpannen en dakplaten af voor uw gemak. Dit 
alles gebeurt natuurlijk met een hijskraan. 

F e I t e n
naaM: Heijden Dakkapellen

COntaCtGeGeVens: 
Cereslaan 12a
5384 VT Heesch
t. 06-22692338
W. www.vanderheijdendak-
kapellen.nl
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Verrijken, vernieuwen, 
verbeteren 
Beauté Totale Didi is bij uitstek 
de huidspecialiste voor het ver-
beteren van uw huidconditie. 
Vindt u het moeilijk om tijd vrij 
te maken om lang in de behan-
delstoel te liggen, maar wilt u 
wel resultaat? En beseft u dat 
enkel de traditionele behande-
lingen uw huid niet meer op-
timaal in vorm houden? Dan 
bent u bij Beauté Totale Didi aan 
het juiste adres. 

Onze resultaatgerichte behan-
delingen zijn samengesteld uit 
krachtige actieve werkstoffen 
die in de specifieke behoefte 
van uw gezichtshuid voorzien. 

Wij adviseren u graag welke 
combinatiebehandelingen voor 
uw huid het meest geschikt zijn.

een haarvrije zomer?
De eerste zonnige uren zijn al 
voorbij gekomen en de pijnlijke, 
tijdrovende methodes van ont-
haren zullen u nu al tegenstaan. 
De oplossing hierop heeft Beau-
té Totale Didi. 

Al meer dan vier jaar is Beauté 
Totale Didi gespecialiseerd in 
deze ontharingsmethode die 
geschikt is voor zowel vrouwen 
als mannen en u bent door des-
kundig advies, top apparatuur 
en jaren ervaring verzekerd van 
de beste resultaten. 

De zomer komt eraan!

* Herstofferen meubels en kussens voor 
  uw caravan, camper of boot    
       * Ruime keuze aan meubelstofstalen
                  * Repareren van klassieke kleden

Speciale vooRjaaRSkoRting
Tapijten, vitrage, vinyl, overgordijnen, laminaat, luxaflex, 

kokos/sisal, velux gordijnen, rolgordijnen, rolhorren, 
vouwgordijnen en traplopers

Gratis meten & offertes
www.festontapijtenheesch.nl 

Broekhoek 52 -5384 vr Heesch - Tel: (0412) 4513 94

Al meer dan 25 jaar ervaring 
Voor een goed, eerlijk advies en de juiste service! 

Complete WoninginriChting

Nog even en dan is het weer zomer! Maar is uw huid daar wel klaar voor? Het ul-
tieme begin van het voorjaar begint bij Beauté Total Didi! Langzaam worden de 
temperaturen weer aangenaam en breekt zo af en toe het zonnetje door. Tijd om 
onze winterjas af te doen. Ook uw huid mag langzaam van haar winterjas ontdaan 
en weer van vocht en zuurstof voorzien worden. 

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

cOLOFON

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
petrus Hoeve

Los door het bos

Heische Tip

vishandel venrooy

kaas van van den Herik

Uw Marktslager

Het wafelhoekje

bakkerij ‘t Stoepje

De Kaaskoning

Beauté totale Didi

van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

van Schayk vOF

Orangerie van tilburg

Rainbow center

beautytheek

van Ravensteijn 
Assusrantiën

wvE Schilderwerk

trend zien & horen

bbQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

badkamermarkt.nl

Electrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Laar 16 5388 HE  Nistelrode
Tel. Particulier/MKB  0412 61 35 44
Tel. Transport  0412 62 71 99
www.vanravensteijn.nl

Professionals 
met grote 

betrokkenheid...

F e I t e n
naaM: Beauté Totale Didi

COntaCtGeGeVens: 
Laar 57e
5388 HC Nistelrode
t. 0412 - 612671
e. info@btdidi.nl
W. www.btdidi.nl

WILT U OOK AF 
VAN HUIDIRRITATIE 
NA HET SCHEREN
DAN IS IPL 
UW OPLOSSING! 

Beauté Totale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

Speciaal voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant 
biedt Beauté Totale Didi u deze actie aan.

 
IPL van onderbenen, oksels en bikinilijn

Nu de 1ste vier behandelingen 
Van € 305,-  voor € 186,- per behandeling

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.

Wilt u ook geen last meer van irritatie na het scheren!
Maak Dan nu GeBruIk Van DeZe speCIale 

DeMOOIBernHeZekrant aCtIe.
Speciaal voor de lezers van DeMooiBernhezeKrant biedt 

Beauté Totale Didi u deze actie aan. 

IPL van onderbenen, oksels en bikinilijn nu de 1ste vier 
behandelingen van € 305.00 voor € 186.00 per behandeling.
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Gezondheid

Wat is het nut van reinigen
HEESCH - Reinigen van het 
lichaam is het ontgiften en afvoe-
ren van opgeslagen afvalstoffen. 
Ook wel detoxen genoemd. Je 
kunt drie grote groepen van afval-
stoffen onderscheiden: 
1. De stoffen die van buiten ko-
men, bijvoorbeeld geur-, kleur- en 
smaakstoffen, bestrijdingsmidde-
len, medicatie, chemisch toxische 

stoffen, toxische metalen enz. 
2. De stoffen die in het lichaam 
ontstaan bij een slechte spijsverte-
ring. Ook al eet je heel gezond, dan 
kunnen er toch schadelijke stoffen 
ontstaan bij de spijsvertering. Voor-
beeld: lactose-intolerantie ontstaat 
bij een tekort aan enzym lactase. 
Dit enzym wordt in de darm aan-
gemaakt en is noodzakelijk om de 
lactose van melkproducten af te 
breken. Als dit niet goed afgebro-
ken wordt ontstaan er gisting- en 
rottingsprocessen in de darm.
3. De stoffen die in het lichaam 
ontstaan door allerlei ziektekie-
men. In het goede geval worden 
deze door het immuunsysteem uit-
geschakeld, maar er zijn ook com-
binaties van ziektekiemen die door 
het immuunsysteem niet herkend 
worden als schadelijk. Voorbeeld: 
afgelopen zomer de ehec-bacterie.

Hoe kan ik reinigen

Het reinigen van het lichaam wordt 
al sinds mensenheugenis gedaan. 
Vroeger was dit in de vorm van het 
innemen van kruiden en het mas-
seren van het lichaam.

Bij geen gezondheidsklachten is dit 
een goede preventie. Klachten zo-
als verminderde weerstand, chro-
nische klachten, huidproblemen, 
vermoeidheid enz. vragen om een 
professionele benadering. In mijn 
praktijk test ik de belasting van de 
verschillende afvalstoffen in het li-
chaam en op welke wijze deze het 
beste kunnen worden aangepakt.

De lente is begonnen, tijd voor de
grote schoonmaak van je lijf! 

Labyrinthos is Grieks voor labyrint 
en staat symbool voor het advies-
bureau.

Een ieder bewandelt een labyrint 
tijdens zijn leven, een soort levens-
pad. De één heeft een wat rusti-
ger weg te gaan, de ander moet 
over veel kronkelpaden. Het kan 
soms prettig zijn als een objectief 
iemand een stukje met je meeloopt 
om de wandeling te verlichten.
De toegevoegde ‘s’ aan labyrin-
thos geeft de plaats Oss aan waar 
de praktijk gevestigd is.

Naast haar praktijk werkt Germien 
Grimmelikhuizen ook als medisch 
maatschappelijk werker in zieken-

huis Rivierenland in Tiel. Hier be-
geleidt zij met name oncologie- en 
hartfalenpatiënten. Ook de Herstel 
& Balansgroepen (revalidatiepro-
gramma voor (ex)oncologiepatiën-
ten) en de cursus “Aandacht voor 
draagkracht: omgaan met hartfa-
len” vallen onder haar hoede.
“Een verlies ervaren kan een nare 
ervaring of zelfs traumatisch zijn”; 
zo stelt Germien Grimmelikhuizen, 
“ je leven raakt uit evenwicht. Tij-
dens mijn jaren als medisch maat-
schappelijk werker ben ik betrok-
ken geraakt bij mensen die met 
allerlei soorten verlies te maken 
hebben gehad. Iedereen gaat op 
een bepaalde eigen manier met 
zijn of haar problemen om.

Ik vind het boeiend om te onder-
zoeken hoe iemand aan die bepaal-
de manier komt. En aan de hand 
daarvan samen te bespreken hoe 
verder de weg te bewandelen.”

Voor meer informatie kunt u de 
website www.labyrinthoss.nl bekij-
ken of contact opnemen met Ger-
mien Grimmelikhuizen, telefoon 
06 53 77 60 75 of via email info@
labyrinthoss.nl

Zoekt u hulp bij het 
verwerken van een 
ingrijpende gebeurtenis?
Labyrinthoss kan u mogelijk op weg helpen

OSS - Dit jaar is door germien grimmelikhuizen een psychosociaal ad-
viesbureau gestart, genaamd Labyrinthoss. Labyrinthoss is een bureau 
dat mensen kan begeleiden die tegen problemen aanlopen van per-
soonlijke, relationele of maatschappelijke aard. Hierbij valt te denken 
aan omgaan met ziek zijn, het verwerken van een verlies, depressieve of 
burn-out gevoelens aanpakken, stressvermindering. Het doel is herstel 
van kwaliteit van leven.

Info: Kate Schils, Plantsoen 54 
Heesch 0412 473399
www.kateschils.nl

HEESCH - in de week van 10 t/m 
14 april houdt de eHBO vereniging 
van de Kern Heesch een deur aan 
deur collecte de bekende pleister-
actie. Jaarlijks houden wij onze 
huis aan huis collecte, waarvan de 
opbrengst gebruikt wordt om ons 
verenigingswerk te steunen. 

Wij hebben niet genoeg collectan-
ten om alle straten en wijken te 
collecteren. 
Wil U ook collecteren dan graag 
contact opnemen met Jacintha 
Verstegen tel. 0412-453279 GSM 
06-15012559 E-Mail: jacinthaver-
stegen@ehboheesch.nl

Dit jaar willen we diverse mate-
rialen aanvullen en vernieuwen 

en ook herkenbare EHBO kle-
ding voor allerlei evenementen 
aanschaffen voor koude en natte 
weersomstandigheden. Ook onze 
leden moeten steeds bijgeschoold 
blijven wat betreft AED en hande-
len bij hulpverlening hiervoor zijn 
ook de nodige voorzieningen die 
steeds moeten worden aangepast. 

Uiteraard kunnen wij niet zonder 
financiële middelen een vereniging 
runnen. Wilt u ons vrijwilligers-
werk steunen, dan kunt u uw gift 
overmaken op onze bankrekening. 
120004631 tnv EHBO.heesch
Bent u overgeslagen door onze 
collectant? Dan graag een gift op 
onze bankrekening.

pleisteractie 2012
De deur aan deur collecte 

Kinderen moeten minimaal een A 
diploma hebben voor deelname, 
maar dan is het erg leuk om spe-
lenderwijs weer meer zwemkracht 
op te bouwen. Het Health Cen-
ter in Nistelrode, bekend om haar 
zwemlessen heeft een cursus op-
gesteld, waarin ze in 7 weken spe-
lenderwijs opnieuw zwemkracht 
opgebouwd krijgen.
Deelname 7 weken elke zaterdag 
van 11.15 – 12.00 uur. 24 maart 

2012 is een reeks van 7 weken ge-
start en op 12 mei 2012 nog een 
reeks van 7 weken. Ben er snel bij 
want vol is vol. De kosten bedra-
gen 45 euro per kind per 7 weken.
 
Zwemles volgen
Op dit moment is er geen wacht-
lijst bij de zwemlessen. Dit betekent 
dat uw kind snel kan instromen bij 
de reguliere lessen, wanneer u ze 
nu opgeeft. Voor meer informatie 

vraag naar Lidwina of Brenda en 
zij kunnen u alle wetenswaardig-
heden vertellen. 

Het mooie zwembad heeft in 2011 
een metamorfose ondergaan en 
Nistelrode is dan ook blij met zo’n 
mooi modern zwembad. De pro-
fessionele medewerkers van het 
health center maken het compleet 
en zorgen dat uw kind veilig het 
water in kan. 

Zwemt uw kind veilig op vakantie?
Opfriscursus voor de zomer

NISTELRODE - Zwemt uw kind veilig op vakantie? Heeft uw kind al een 
zwemdiploma, maar al lang niet meer gezwommen? Dan is deze ’Op-
friscursus voor de zomervakantie’ een aanrader. ga met uw kinderen 
met een veilig gevoel op vakantie. een 7 weekse cursus zorgt hiervoor. 

Meer informatie 
www.healtcenternistelrode.nl
telefoon: 0412-617333

Foto’s: Ad Ploegmakers

Meditatie is niet zweverig

Je ziet wat er werkelijk is (en ook 
wat er niet is) en leert daarmee 

om te gaan. Je zou het als volgt 
kunnen uitleggen: als je de manier 
van kijken naar dingen verandert, 
veranderen de dingen waar je naar 
kijkt. Meditatie is niet positief den-
ken, het is aandacht hebben voor 
het denken, wat de inhoud ook 
is. Meditatie is ook geen ontspan-
ningstechniek. Hard zoeken naar 
ontspanning leidt juist vaak tot 
meer spanning. Het is geen trance, 
je probeert juist met aandacht en 
heel alert bij de dingen te blijven.
Meditatie betekent niet dat je niet 
meer denkt, niet dat je een lege 

geest nastreeft. Denken is nu een-
maal wat de geest doet en vech-
ten tegen gedachten levert alleen 
maar meer gedachten en onrust 
op. Meditatie is voor iedereen die 
bewuster aanwezig wil zijn in zijn 
eigen leven en in dat van anderen. 
Het is gemakkelijk te leren en altijd 
te gebruiken.
Voor mensen die veel last hebben 
van stress, somberheid of onrust 
is mindfulness ontwikkeld, ook 
wel aandachttraining genoemd. 
Hierin speelt mediteren een grote 
rol, naast theorieën uit de cogni-
tieve psychologie. Het is een we-
tenschappelijk beproefde methode 
die door duizenden mensen we-
reldwijd met succes én met plezier 
wordt toegepast.

NISTELRODE - er bestaan veel misverstanden over meditatie, dat het 
zweverig zou zijn bijvoorbeeld, of dat je je daarvoor zou moeten te-
rugtrekken uit de wereld, iets wat ze in kloosters doen, ver weg. inte-
gendeel! Door te mediteren word je wereld juist groter, rijker en voller. 
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k.B.O. Dinther heeft nieuwe voorzitter

Na het genot van koffie met cake 
werd de vergadering geopend door 
scheidend voorzitter Luus van de 
Ven. Zij heette de 80 aanwezige le-
den van harte welkom.
Door secretaresse Anny van de 
Broek werd het jaarverslag 2011 
uitvoerig beschreven.
Daarna werd door penningmeester 
Harry van de Ven met behulp van 
een beamer het financieel jaarver-
slag weergegeven, waaruit bleek 
dat KBO Dinther ook financieel een 
gezonde vereniging is. 

Vervolgens kwam de bestuursver-
kiezing aan bod. Twee bestuursle-
den die volgens rooster aftredend 
waren, nl. Luus van de Ven en Anny 
van den Broek werden, omdat er 
geen tegenkandidaten waren, tij-
dens een schriftelijke stemming 
unaniem herkozen.
Daar de voorzitter, Luus van de 
Ven, aftrad maar wel lid zou blijven 
bleef het bestuur compleet. Na een 
dankwoord van de herkozen leden, 
werd door de vicevoorzitter Willy 
van der Steijn de aftredende voor-

zitter hartelijk bedankt voor haar 
inzet, en bood haar een boeket 
bloemen aan.
Vervolgens droeg het bestuur de 
vicevoorzitter Willy van der Ste-
ijn (63) voor als nieuwe voorzit-
ter. Deze werd na een schriftelijk 
stemming ook unaniem gekozen 
als nieuwe voorzitter. In zijn dank-
woord zei Willy zich maximaal in te 
zetten voor de KBO.

Oud voorzitter Luus van de Ven 
wenste de nieuwe voorzitter veel 

succes en gaf hem daarbij symbo-
lisch de voorzittershamer, die zij 
trouwens nooit gebruikte.
Na de bestuurswisseling en een 
korte pauze werden de volgende 
agendapunten afgewerkt:
Martien van Helvoort gaf een uit-
eenzetting van de meerdaagse en 
eendaagse reizen die op het pro-
gramma staan. Ad Habraken gaf 
uitleg van de nieuwe website van 
de KBO die op 1 januari in gebruik 
is genomen. Daarna gaf Sonja van 
de Berg aan dat men dit jaar weer 

kan deelnemen aan de Broem-cur-
sus.
Hierna werd door Nico van Doorn, 
voorzitter O.O.B. (Overleggroep 
Ouderen Bernheze) een uitgebrei-
de uiteenzetting gegeven over de 
werkwijze van de O.O.B., en een 
toelichting op de nota Actualise-
ring Ouderenbeleid die aan het ge-
meentebestuur wordt aangeboden.

Na de rondvraag werd de vergade-
ring, die in een goede sfeer verliep, 
gesloten.

DINTHer – Op woensdag 21 maart hield de K.B.O haar jaarvergadering in het CC Servaes te Dinther. Tradi-
tiegetrouw begon deze met een eucharistieviering in de Sint Servatiuskerk, die voorgegaan werd door pastor 
Joost Jansen, en opgeluisterd werd door het Ouderenkoor Cantando en het Dameskoor onder leiding van 
dirigente Marie-astrid Zeinstra. 

AFD. HEESCH

HEESCH  - na drie maanden van 
voorbereiden is het zover. Het be-
stuur van KBO afdeling Heesch 
legt aan alle leden een uitgebreide 
enquête voor. 
Het voorleggen van een vragenlijst 
aan alle leden is een erkenning van 
het belang van elk individueel lid. 
Het bestuur vindt dat alle leden zo 

de kans krijgen om invloed op het 
beleid uit te oefenen.
Afgelopen januari hebben 58 leden 
aan een pilot meegedaan. Er was 
honderd procent respons. De deel-
nemers hebben op- en aanmerkin-
gen gemaakt. Hiermee heeft de 
enquêtecommissie de pilot-enquê-
te aangepast en verfijnd. De defi-

nitieve vorm wordt nu aan de le-
den voorgelegd. Het KBO-bestuur 
hoopt opnieuw op een hoge res-
pons. Om dit te bereiken worden 
de ingevulde enquêtes door een 
dertigtal vrijwilligers opgehaald. 
Wil men niet meedoen, dan kan 
dat worden aangegeven en wordt 
de enquête in een blanco envelop 

ingeleverd.Deze en volgende week 
worden de enveloppen opgehaald, 
zodat vòòr Pasen alles terug is.
De antwoorden worden in april/
mei geanalyseerd en vormen de 
basis voor het beleid voor de ko-
mende vijf jaar. In juli hoopt het be-
stuur het nieuwe beleidsplan klaar 
te hebben.

kBO ledenraadpleging afdeling Heesch
Enquête van start

HEESCH - Met ingang van 1 april 
opent KBO Heesch de deuren van 
zaal D’n Herd in de pas in Heesch. 
Op dinsdagavonden zijn alle se-
nioren uit Heesch welkom van 
20.00 tot 22.00 uur, ongeacht of 
ze lid zijn van de KBO of niet. 

Senioren kunnen op deze avon-
den zelf aangeven wat ze willen 
doen, bijvoorbeeld kaarten, biljar-

ten, sjoelen of Wii-en. Het betreft 
hier een proef: als deze avonden 
goed bezocht worden, zal de zaal 
blijvend geopend zijn op de dins-
dagavonden. 

Van personen die nog geen lid zijn 
van de KBO, wordt dan verwacht 
dat zij zich inschrijven als lid. Bij 
onvoldoende belangstelling zal de 
proef beëindigd worden.

Open avond bij kBO
afdeling Heesch

kVO Heesch 
gaat de lente 
tegemoet
HEESCH - Op maandagmiddag 2 
april gaan wij wandelen rondom 
De Berkt in Heesch. We starten om 
13.30 uur onder leiding van IVN-
gidsen. Twee uur wandelen, bele-
ven en genieten. Daarna worden 
wij ontvangen op Boerderijterras 
Het Venster in Vinkel. 

Op 24 april gaan wij op de fiets 
naar Aalshof Eieren in Haps. Een 
excursie van 11.00 uur tot 13.00 
uur waarbij wij ons laten verrassen 
door de veelzijdigheid van eieren. 

Ook een bijzondere activiteit voor 
KVO Heesch is een bezoek aan het 
theater op 20 april. In theater De 
Pas zien wij de voorstelling: Het zal 
je kind maar wezen. Dit wordt be-
slist een gezellige meezingavond.

De 25-jarig jubilarissen zijn Paula 
van der Stappen, Jos van der He-
ijden en Jan van der Leest. De 12 
½-jarig jubilaris is Lida Bakker.
Paula van der Stappen was voor-

heen actief bij het ophalen van 
donaties maar op dit moment be-
trokken bij de activiteiten van de 
werkgroep dames (o.a. ondersteu-
ning bij optreden Maaslands Seni-

oren Orkest en Nationale Zieken-
dag).
Jos van der Heijden is actief in de 
werkgroep heren. Dankzij zijn or-
ganisatietalent loopt het jaarlijkse 
Horizon voetbaltoernooi op rolle-
tjes, met alles wat daarbij komt kij-
ken, zoals clubs en scheidsrechters 
verzamelen, wedstrijdprogramma’s 
opstellen, standenlijsten bijhouden, 
etc.
Jan van der Leest is sinds 1987 vrij-
williger van de Horizon, waarvan 
de laatste 13 jaar als voorzitter.
Lida Bakker is al 12½ jaar enthou-
siast lid van de dames handwerk-
groep. Dankzij deze zeer actieve 
handwerkgroep kan er elk jaar een 
handwerkverkoop plaatsvinden, 
die voor de Horizon veel geld in het 
laatje brengt.

Jan van der Leest, voorzitter van 
de Horizon, bedankt de jubilarissen 
voor hun bijdragen en hoopt dat de 
Horizon nog lang gebruik mag ma-
ken van de diensten van de jubila-

rissen. Verder benadrukt de voorzit-
ter hoe belangrijk vrijwilligers voor 
de Horizon zijn, die zich geheel 
belangeloos inzetten voor onze zie-
kenvereniging. De jubilarissen wor-
den door de voorzitter niet alleen 
in de bloemetjes gezet, daarnaast 
kregen de 25-jarig jubilarissen ook 
een oorkonde overhandigd.

Hierna wordt Jan van der Leest toe-
gesproken door Antoon Verstegen. 
Ook Jan wordt bedankt voor de tijd 
en energie die hij als voorzitter en 
“kartrekker” in de Horizon steekt. 
Mede dankzij zijn leiderschap is de 
Horizon uitgegroeid naar een pro-
fessionele club vrijwilligers, die zich 
met hart en ziel inzet voor de doel-
groep. De Horizon is trots op zijn 
voorzitter! Ook aan Jan wordt een 
boeket bloemen en de bij het 25-ja-
rig jubileum behorende oorkonde 
overhandigd.

Alle jubilarissen: van harte gefelici-
teerd!

jubilarissen Ziekenvereniging Horizon Heesch

Van links naar rechts: Jos van der Heijden, Paula van der Stappen, Lida Bakker 
en Jan van der Leest

HeeSCH – Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch op 22 maart jl. is een aantal actieve vrijwilligers 
gehuldigd met hun 25- en 12½-jarig jubileum. 

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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Witte MolenWeg 43 - HeescH 

ZAteRDAg 31 MAARt vAn 10.00 - 16.00
www.wittemolenweg43.nl

oPen HUis!

Koffie- en informatiemiddag
Vrijdag 13 april in De Pas

bernheze - De Gemeente Bern-
heze en de Raad Gecoördineerd 
Ouderenwerk organiseren weer 
een koffie-informatiemiddag in 
Cultureel Centrum De Pas op vrij-
dag 13 april a.s.
Aanvang 14.00 uur Alle inwoners 
zijn welkom.

In onze gemeente hebben we al 
eens het project “blijvend thuis in 
eigen huis”uitgevoerd. het kwam 
erop neer dat onderzocht werd 
wat we aan ons huis zouden moe-
ten laten doen om er zo lang mo-
gelijk in te kunnen blijven wonen. 
De inwoners die meededen kregen 
hierover een advies.

We gaan nu een stap verder en 
gaan na hoe wij langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen met behulp 
van techniek.
Op deze koffiemiddag zal van ba-
kel electro uit heesch een presen-
tatie geven over woonhuisauto-
matisering, ook wel DOMOTICA 
genoemd. (Domus = huis) het 
heeft dus allemaal met ons huis te 
maken. hoe kunnen wij met behulp 
van elektronische snufjes langer in 
ons huis, in onze eigen vertrouwde 
omgeving blijven wonen?
Die aanpassingen moeten praktisch 
en eenvoudig te bedienen zijn. 
We gaan ook vertellen wat zo’n 
systeem voor ons kan betekenen. 
In ieder geval gemak en veiligheid.
Domotica is in elk huis mogelijk. 

We moeten er zeker aan denken 
als we gaan verbouwen.
Wij zien u graag tijdens de koffie-

middag tussen 14.00 en 16.00 uur.
bestuur raad Gecoördineerd Ou-
derenwerk heesch

Ik ben Vera Lammers, en ik ben ja-
renlang in de kledingmode als ad-
viseuse werkzaam geweest. Ik wil 
nu op een meer persoonlijke wijze 
mijn beroep in praktijk brengen.

 Waar kunt u zoal aan denken:

1 Samen gaan winkelen, en u 
hebt een persoonlijke adviseuse. 
Als het nodig is vermaak ik de 
kleding op maat.

2 Ik ga voor u winkelen. Ik breng 
de kleding voor u op zicht mee, 
en u kunt thuis passen.

3 Ik kijk samen met u, uw kleding-
kast geregeld na, en breng zo-
nodig spullen naar de stomerij, 
zorg dat kleding wordt hersteld, 
en/of aangevuld .

 Ook een klein wasje kan ik voor 
u doen. Kortom alles waar be-
hoefte aan is op gebied van kle-
ding en linnenkast, het hele jaar 
door.

Met de wisselingen van de seizoe-
nen is het fijn om de kledingkast 
weer wat op te schonen en aan te 
vullen.
Ook voor een mantelzorger is het 
fijn als dingen uit handen worden 
genomen, dit kan een zorg minder 
voor u zijn.
Deze service is heel laagdrempe-
lig. De kosten zijn door het recht-
streekse contact beperkt.

Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 0412-455499 of 06-
29243480 
email vera_lammers@hotmail.com

Kleding en Kast

bernheze - Donderdag 29 maart, 
van 8.30-10.00 uur is er weer 
een Bernhezer Open Coffee bij-
eenkomst. Dit keer is het ge-
meenschapshuis de Stuik aan de 
Schoolstraat in Vorstenbosch de 
gastheer.

Op de Open Coffee bijeenkom-
sten is iedereen welkom, werkge-
ver, werknemer, werkzoekende 
of student. Iedereen die interesse 

heeft in bernheze en vooral inte-
ressante mensen wil ontmoeten en 
ideeën wil uitwisselen onder het 
genot van een kopje koffie is van 
harte welkom. het idee van open 
coffee bijeenkomsten is ontstaan 
uit digitale netwerken. natuurlijk 
kennen we in bernheze ook een 
digitale variant. 

Voor meer informatie zie 
www.opencoffeebernheze.nl. 

Open Coffee Bernheze
29 maart

Advertorial

1e Paasdag 9.30-16.30 uur
De Pas  Heesch      

Meer info:
Tel: (06) 27 88 77 22 / (06) 47 57 03 67
bernhezersnuffelmarkt@hotmail.com

Kinderen tot 12 jaar gratis
Parkeren gratis

Mega Bernhezer 
Snuffelmarkt

Maar liefst 200 tafels

Entree €2,-

In gesprek       met inwoners over herindeling
bernheze - De gemeenten Bern-
heze en Maasdonk organiseren 
8 inwonersavonden over de her-
indeling. Graag nodigen we u 
uit voor (een van) deze avonden. 
Binnenkort volgt meer informatie 
over de locaties, de aanvangstij-
den en wat u deze avonden kunt 
verwachten. Alle avonden zijn 
hetzelfde, dus u kunt kiezen welke 
datum u het beste uitkomt.

noteer de gespreksavonden alvast 
in uw agenda:
maandag 16 april in bernheze
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Informatie voor de kernen

LOOSBROEK - Als stichting heeft 
de Kerncommissie niet de samen-
stelling van een ledenvereniging 
en de daarbij behorende verplich-
tingen. Toch vinden wij het van 
groot belang om de inwoners van 
onze kern te informeren over het 
functioneren van onze stichting.

Tijdens onze jaarvergadering ge-
ven wij toelichting op en verant-
woording over de ondernomen en 
geplande activiteiten. Daarnaast 
komen zaken van algemeen be-
lang aan de orde zoals;

- De voortgang herinrichting van 
het centrum

- De voortgang aanpassing van 
het educatieve centrum St. Al-
bertusschool

- De perikelen met betrekking tot 
het plan Molenhoeven/Hanen-
berg

- De continuïteit van de kerncom-
missie

Wij hebben de toezegging burge-
meester Dr. J. Boelhouwer en wet-
houder J. van der Pas als gasten te 
mogen ontvangen.
Ook is dit een kans voor u, als in-
woner van onze kern, om aan te 
geven welke aandachtspunten u 
belangrijk vindt. 
U bent van harte uitgenodigd om 
op DONDERDAG 5 april 2012 
onze jaarvergadering in DE WIS, 
Schaapsdijk 27, Loosbroek bij te 
wonen. U bent welkom vanaf 
19.45 uur, wij beginnen om 20.00 
uur.

Meer info op onze website: 
www.kerncommissieloosbroek.nl

Uitnodiging

Openbare jaarvergadering van de
kerncommissie Loosbroek

Op 7 maart hebben de deelne-
mende leerlingen van het Hoog-
huis onder leiding van burgemees-
ter Jan Boelhouwer het thema voor 
de Wegwijsdag gekozen: ‘Duur-
zaamheid’. Dit thema staat de hele 
dag centraal. De leerlingen gaan 
in groepjes een idee uitwerken tot 
een zo goed mogelijk onderbouwd 
projectvoorstel over duurzaam-
heid. Via deskundige ambtenaren, 
wethouders en raadsleden komen 
de leerlingen aan de benodigde in-

formatie. Gedurende de hele dag 
is ook een persgroep actief. De 
leerlingen uit de persgroep houden 
interviews, schrijven artikeltjes en 
maken een krant.

Jeugdraadsvergadering 
In de loop van de middag zijn de 
projectvoorstellen klaar en gaan 
alle groepen zich voorbereiden 
op het spectaculaire sluitstuk: de 
openbare jeugdraadsvergadering. 
Deze vindt plaats in de raadzaal 

van het gemeentehuis, onder voor-
zitterschap van de burgemeester. 
Na een debat over alle voorstellen 
kiezen de deelnemers zelf in deze 
vergadering bij meerderheid, welk 
van de vijf projectvoorstellen wer-
kelijk uitgevoerd wordt. Voor de 
uitvoering van het winnende voor-
stel is een budget beschikbaar van 
€ 1.250,-.

De ouders en medeleerlingen heb-
ben een uitnodiging ontvangen 
voor het bijwonen van de raads-
vergadering. Zoals gebruikelijk bij 
een raadsvergadering is iedereen 
welkom op de publieke tribune. De 
vergadering begint om 19.00 uur.

Leerlingen zijn een dag gemeentebestuur
HEESCH - Op 29 maart is klas 3 van het Hooghuis uit Heesch (45 leer-
lingen) actief in het gemeentehuis. Zij zijn onder begeleiding van Pro-
demos (het instituut voor publiek en politiek) een dag werkzaam als 
gemeentebestuur. 

LOOSBROEK – Er kan weer ge-
stemd worden voor de Bernhezer 
Nederlandstalige top 100. WanFM 
zendt deze lijst uit op zaterdag 21 
april van 9.00 tot 18.00 uur. 

Voor het kiezen van de honderd 
mooiste liedjes van eigen bodem 
wordt de hulp gevraagd van luis-
teraars. Zij kunnen op de website 
www.wansite.nl hun drie favoriete 
platen opgeven. Stemmen kan tot 
en met 15 april. De radiomarathon 
wordt live gepresenteerd door John 

van der Donk en Michel van Zuij-
len. Belangstellenden die een kijkje 
willen komen nemen, zijn van har-
te welkom. De studio van WanFM 
aan de Schaapsdijk 7 in Loosbroek 
is de hele dag geopend voor pu-
bliek. 

Het is de derde keer dat de Bernhe-
zer Nederlandstalige top 100 uitge-
zonden wordt. Voor WanFM is het 
een van de grootste evenementen 
van het jaar. In 2011 stond Brabant 
van Guus Meeuwis op nummer 1.

Stembus NL top 100 
WanFM open

Ik ben van mening dat dit project 
een schoolvoorbeeld is van samen-
werking tussen verenigingen. Alle 
betrokkenen, gemeente en vooral 
de vrijwilligers hebben er samen 
hun schouders onder gezet tijdens 
de voorbereiding. Hierdoor zijn er 
aanzienlijke besparingen geweest, 
welke nu ten goede komen aan de 
kwaliteit van de ‘grasmat’ plus dat 

er zelfs LED verlichting op de vel-
den komt. Door deze samenwer-
king worden er straks twee velden 
aangelegd binnen het vastgestelde 
budget van € 800.000,-. Ter verge-
lijking, in de gemeente Maasdonk 
bij VV Nulandia kostte een kunst-
grasveld vorig jaar juli maar liefst 
25% meer!!!!, en dat nog zonder 
LED verlichting. Hoe het op deze 

manier gegaan is verdient een daar-
om een extra groot compliment. 
De gemeente heeft hierin volgens 
insiders echt zijn nek uitgestoken, 
door vertrouwen te schenken aan 
beide clubs waardoor dit resultaat 
nu mogelijk is. Nu kunnen er meer 
wedstrijden van de verenigingen 
door gaan en ook meer wedstrijden 
gespeeld worden. Chapeau!!!

Een extra groot compliment

BERNHEZE - Vorige week ging dan eindelijk de welbekende kogel door de kerk. 
HVCH en Prinses Irene krijgen eindelijk hun broodnodige kunstgrasvelden. Een 
grote wens, ook van Bernheze Solidair, en als enigste partij vroegen wij hiervoor 
aandacht in ons verkiezingsprogramma. Dinsdag 20 maart gaf het college van 
B&W toestemming om te starten. Begin april gaat men in Heesch van start en 
rond juni in Nistelrode. 

Bas van der Heijden, raadslid

HEESCH - Aanstaande vrijdag-
middag zal het ecotap oplaadzuil 
officieel in gebruik genomen wor-
den.  De oplaadzuil bevat twee 
stroompunten en de stroom die 
nodig is voor het opladen van 
elektrische fietsen wordt gegene-
reerd door zonne-energie en daar-
mee is het oplaadpunt ‘groen en 
duurzaam’.

De oplaadzuil is ondertussen aan 
de voorkant van de Pas geplaatst 
en de realisatie wordt mogelijk 
gemaakt voor het Maatschappe-
lijk Stimuleringsfonds van de Ra-
bobank Bernheze Maasland. Dit 
fonds ondersteunt initiatieven die 
een impuls geven aan projecten 
met duurzaam opgewekte energie 
en heeft het initiatief van de Pas 
met groen licht beoordeeld.

Ecotap Oplaadzuil 

In gesprek       met inwoners over herindeling
dinsdag 17 april in Bernheze
woensdag 18 april in Maasdonk
dinsdag 8 mei in Maasdonk
woensdag 9 mei in Maasdonk
donderdag 10 mei in Bernheze
maandag 14 mei in Bernheze
dinsdag 15 mei in Bernheze

Wij horen graag hoe u over de 
herindeling denkt!

De gemeenteraden van Bernheze 
en Maasdonk besloten op 28 sep-
tember 2011 tot een gemeentelij-
ke herindeling. De beide gemeen-

ten zijn al maanden druk bezig 
met de voorbereidingen voor deze 
herindeling. Uw mening over de 
herindeling is uiteraard van be-
lang. Begin mei krijgt u daarom 
een enquête toegestuurd waarin 
u uw mening kunt geven over de 
herindeling.

Daarnaast nodigen wij iedereen 
(inwoners, ondernemers, vereni-
gingsleven, maatschappelijk mid-
denveld) van harte uit aanwezig 
te zijn bij een van de 8 gespreks-
avonden. De locaties maken wij zo 

spoedig mogelijk bekend. We zoe-
ken nog inspirerende locaties in 
de gemeente Maasdonk. Heeft u 
zelf een unieke locatie in gedachte 
voor deze gespreksavonden? 
Laat het ons weten via samenwer-
king@bernheze-maasdonk.nl 
of via de afdeling Communicatie 
van de gemeente Maasdonk (073) 
53 42 100.

Meer informatie
Alles over de herindeling vindt u 
op www.bernheze-maasdonk.nl 
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suDOku

mooIBernhezertje

pasFOtO’s laten 
Maken In nIstelrODe?
Tussen 9.00 en 21.00 uur, 
even een telefoontje naar
Theo v.d. Heuvel: 0412-
480241 of 06 10676611 
i.o. kunt u komen wanneer het 
u schikt!!

CURSUS
Cursus Bronsgieten in 
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112

AANgEbodEN hARd 
plAStiC biERglAzEN 
vooR hERgEbRUiK. 
Vaatwasmachine bestendig en 
ze kunnen een stootje hebben. 
Zeer geschikt voor privé feest-
jes, schoolfeestjes, kleine eve-
nementen, kinderfuiven enz. 
nog ca. 600 stuks te koop.
Bij afname tussen de 0 en 
100 stuks 0.25 cent per stuk. 
Bij afname tussen de 101 en 
500 stuks 0.20 cent per stuk.
Bij afname van meer dan 
500 stuks 0.15 cent per stuk.
tel; 06-13395814
Mail; Pitjes@home.nl

WoRKShop/REpEtitiE-
RUimtE AANgEbodEN
Faciliteiten aanwezig (toilet/
keuken) Afmeting 60 m2 nabij 
centrum Heesch. Huur per 
dagdeel n 50,00 exclusief btw
Informatie: 0412 855372.

SNoR-SCootER 
bRommER RijdEN 
oNdERhoUd 
in-verk NIeUW jong gebruikt 
A merk  
www.vdstweewielers.nl 
T: 06 43030594

Wilt U ooK EEN zoEKERtjE 
plAAtSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

Oud ijzer 
ophaaldag

NISTELRODE - De Fanafare St. 
Lambertus organiseert, zoals u in-
middels van hen al jaren gewend 
bent, ook dit jaar weer een oud ij-
zer ophaaldag. Dat vindt plaats op 
zaterdag 14 april 2012. gooi het 
dus niet weg, maar bewaar het 
voor de vereniging. 
Heeft u oud ijzer waar u nu al van 
af wilt, bel dan het oud ijzer op-
haalteam 06-20836850 of 0412-
850940. Dan maken zij persoonlijk 
een afspraak om het te komen op-
halen. Dit kan het hele jaar door.
Door de opbrengsten kan de fan-
fare o.a. de jeugd uit Nistelrode 
blijven opleiden tot muzikant. Hier-
door is continuïteit gewaarborgd 
en kan de fanfare o.a. op straat 
blijven optreden tijdens dorpsaan-
gelegenheden. Fanfare St. Lamber-
tus Nistelrode het hele jaar door!

NISTELRODE - Op dinsdag 20 
maart was het 12,5 jaar geleden 
dat Kim van Zutphen in dienst 
kwam bij assurantiekantoor van 
Ravensteijn in nistelrode. Ze be-
gon als algemeen medewerkster 
op de assurantieafdeling en ver-
richte baliewerkzaamheden voor 
de Regiobank.

Op dit moment is Kim actief als 
buitendienstmedewerkster voor 

particulieren en MKB.
Als assurantiekantoor van Raven-
steijn zijn wij enorm verheugd dat 
we Kim al die tijd al in ons midden 
mogen hebben als een zeer ge-
waardeerde kracht.
Dit jubileum is natuurlijk op gepas-
te wijze gevierd.

Wij hopen Kim nog lange tijd als 
medewerkster op ons kantoor te 
mogen hebben.

Verzekerd van waardering

Mevr. van Ravensteijn feliciteert Kim van Zutphen

De rommelpotten
Krullendonkste Club 2012

HEESCH - Carnavalsclub de Rom-
melpotten is tijdens een drukbe-
zocht Halfvastenbal gehuldigd als 
Krullendonkste Club van 2012.

In het afgelopen seizoen hebben 
carnavalsclubs punten verzameld 

door (enthousiast) aanwezig te zijn 
bij evenementen van Stichting Car-
navalsviering Heesch. Aanvullend 
leverde optochtplaats, opbrengst 
van de Krulkrant en aanwezigheid 
tijdens clubvergaderingen punten 
op. De apotheose vond plaats tij-

dens het Halfvastenbal in Bab-
bels. Hierbij streden 5 clubs met de 
meest verzamelde punten in een 
spellencircus om de laatste punten 
bij te schrijven. Uiteindelijk bleken 
de Rommelpotten de winnaars. De 
club mag zich een jaar lang Krul-
lendonkste Club noemen. Naast 
uiteraard de eer, leverde deze ti-
tel een halfvastentrommeltje met 
consumptiebonnen, een extra 
krulkrantbijdrage en een prinse-
lijke onderscheiding op. Bovendien 
mag deze club een plaats kiezen in 
de optocht van 2013. SCH felici-
teert de Rommelpotten van harte 
met deze prijs. Nadat Porcus en 
Porcellus, samen met hun adju-
danten, waren ontkleed, ontstond 
een supergezellig feestje. Naast 
hofkapel de Dors(t)vlegels hadden 
The Picadilly’s hierin een belangrijk 
aandeel. Ze speelden het goed ge-
vulde café plat. 
Meer info en foto´s op 
www.carnaval-heesch.nl.

Van Uden Bouwservice wil even 
zijn supergewaarde werknemer 
in de spotlight zetten. Op 1 april 
werkt Twan Corsten al 10 jaar 
voor Ton en Patty van Uden. Ton 
werkte al eerder als collega met 
Twan en toen zijn bedrijf in een 
groeiperiode toe was aan verster-
king was het logisch dat hij Twan 
vroeg. “We zitten op een lijn, altijd 

al gezeten”, vertelt Ton enthousi-
ast: “we weten wat we aan elkaar 
hebben: al meer dan 10 jaar.” 
Het ondernemend stel kan er ver-
der niet veel over zeggen en dat is 
een positief teken. Wel wilden ze 
hem op deze manier even laten 
weten dat ze erg blij met hem zijn. 
Chapeau Twan en op naar de vol-
gende 10.

twan Corsten 10 jaar in
dienst bij bouwservice
Van Uden Bouwservice: ‘Hij mag niet weg’

HEESWIJK-DINTHER - Voor deze tijd een bijzonder bericht: een werkne-
mer 10 jaar in dienst bij dezelfde werkgever. en een werkgever die laat 
weten dat hij erg tevreden is en dat iedereen dit mag weten. 
Men krijgt niet vaak meer een complimentje van de baas, daarentegen 
en juist misschien wel daardoor gaan veel mensen ook weleens bij een 
ander bedrijf kijken.

Vlooienmarkt 
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Op maan-
dag 9 april, 2e paasdag organi-
seert cv “de Durdreiers” haar jaar-
lijkse vlooienmarkt. 

Een gezellig drukke markt aan de 
Raadhuisstraat in Heeswijk-Din-
ther. Van 09.00 – 16.00 uur. De 
entreeprijs bedraagt € 1,50.
De huur van de kramen met bo-
venzeil: 1 kraam € 15,00.
2 kramen € 25,00
Voor de zeilen moet een borg be-
taald worden. De Durdreiers vin-
den het leuk om voor de basis-
school jeugd van Heeswijk-Dinther 
ook een plaatsje vrij te maken om 
spulletjes te verkopen. Je mag je 
spulletjes uitstallen op een kleed of 
een plastic zeil en deze grondplaat-
sen zijn gratis voor de jeugd.

Inlichtingen, informatie en aanmel-
den: Hans Meulenbroek T.: 0413-
292048

NISTELRODE - Vanaf vrijdag 30 
maart rijdt de Buslijn 157 weer via 
de nistelrodeseweg in Uden weer 
direct op nistelrode.

De weg die onderhevig was aan 
werkzaamheden voor de nieuwe 
aansluiting naar het nieuwe zie-
kenhuis, is klaar en kan dan weer 
open. 
Enkele maanden werd voor alle 

verkeer, behalve de fietsers, de 
weg afgesloten en moest iedereen 
met bestemming Nistelrode via de 
A50 omrijden. 

De tweede fase van de reconstruc-
tie is waarschijnlijk begin mei klaar. 
Een veiligere aansluitingen en een 
nieuwe middenberm en ook voor 
de wandelaars en fietsers komen 
nieuwe paden.

Buslijn 157 mag weer via 
nistelrode
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BernHeZe
De lentetuin
Het nieuwe tuinseizoen begint bij de Lente. De meeste mensen met een tuin 
gaan weer helemaal fris en vol met nieuwe plannen in de tuin aan de slag. 
Spannend is het elk jaar welke planten de winter overleeft hebben. Het is weer 
een wonder der natuur om de ogenschijnlijk ‘dode’ planten, bij het stijgen van de 
buitentemperatuur, weer langzaam tot leven te zien komen. De lentetuin is ook 
een tuin met een ware kleurexplosie. Na een nagenoeg kleurloze winter zorgen de 
kleuren van vooral de bloembollen voor een vrolijke aanblik.

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

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Gazonazet en kalk 10% korting!
geldig t/m 3 april

Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur, 
 vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

31 maart 10 -17 uur 

Grondtestdag
Ecostyle geeft advies

Mos is voor veel gazonbezitters 
een groot probleem. Na een kou-
de en natte winter, zoals dit jaar, 
bestaat de kans dat er mosvor-
ming in het gazon optreedt. De 
temperaturen en vooral de vele 
neerslag de afgelopen maanden 
zijn ideale groeiomstandigheden 
voor mos. Veel sneeuw en regen-
val op een zwakke, open grasmat 
zorgt voor het dichtslaan van de 
grond. Gras groeit niet op dicht-
geslagen grond waar gebrek ont-
staat aan licht en lucht. Ook bij 

een lage temperatuur en weinig 
zonneschijn groeit gras niet. Zo 
krijgt mos alle ruimte.
Door nú, in het voorjaar, een goe-
de basis te leggen voor een ge-
zonde bodem ontstaat een sterk 
gazon waarin mos minder kans 
krijgt. Ook in de winter!
Hoe precies? Als basis voor het 
gazonadvies op deze dag wordt 
gewerkt met het ECOstyle 
7-stappenplan. Een eenvoudig 
onderhoudsplan, waarbij de hele 
voorjaarsbehandeling op één 

dag uitgevoerd kan worden. Dit 
7-stappenplan pakt de oorzaak 
van mosgroei aan en zorgt ervoor 

dat uw gras optimaal kan groeien. 
De bodem is daarbij het uitgangs-
punt, want een gezonde bodum 
is de basis voor een mooi gazon. 

Meer informatie 
www.7-stappenplan.nl.

uw gras groener dan bij de buren?
Zaterdag 31 maart 2012 Gazondag bij LipsGroen

NISTELRODE – Vooral gazons zijn slecht de winter uitgekomen, 
waarbij mos en kale plekken de grootste boosdoeners zijn. Het is nu 
de tijd om het gazon aan te pakken! Bij Tuincentrum Lipsgroen in 
nistelrode staat vanaf 10.00 uur de eCOstyle-Tuinspecialist voor u 
klaar, die alle vragen op dit gebied beantwoordt. als u een bodem-
monster uit uw tuin meeneemt, wordt uw tuingrond gRaTiS getest.

‘aDvies oP maat, 
voor een mooi 
Gazonresultaat!’

0413 - 22 91 45
0413 - 22 91 45
06 - 53 93 80 21
info@vdburgt.org

T
F
M
E

Kastanjedreef 63
5473 SG Heeswijk-Dinther

www.vdburgt.org

• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21 www.vdburgt.org

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

Ook streekproducten zoals jams, dessertsauzen, sappen, 
eieren, appels, peren & aardappelen

ZE ZIJN ER WEER ONZE VERSE 
HOLLANDSE ASPERGES EN AARDBEIEN 

Dagelijks vers, eventueel ook geschild en/of verpakt verkrijgbaar

Geopend: maandag t/m zaterdag van 8.00 -18.00 uur
Boterweg 2, Heeswijk-Dinther, T: (0413) 29 12 11, www.geschildeasperge.nl

STaL HeT KanTJe 
NISTELRODE - Vanaf heden bij Stal Het Kantje 
PAARDRIJDLESSEN voor zowel KINDEREN als 
VOLWASSENEN. U kunt bij Stal Het Kantje in 
Nistelrode vanaf nu terecht voor leuke en leerzame 
paardrijlessen. 

Deze lessen worden gegeven door een gediplomeerd 
instructrice genaamd Pamela Van Dijk. U kunt zowel 
groepslessen als privélessen volgen. 

Heeft u interesse meldt u dan nu aan via 06-10509094 
en vraag naar de mogelijkheden. 
Wij zijn gevestigd op: Kantje 16 - Nistelrode
www.stalhetkantje.nl - info@stalhetkantje.nl

TOT SNEL BIJ STAL HET KANTJE IN NISTELRODE

Advertorial

Foto’s: Ad Ploegmakers



Woensdag 28 maart 201216 
  

Grondleggers en eigenaren van 
U.C.E. Computers en Elektronica 
zijn Jacqueline en René van Uden 
uit Heeswijk-Dinther. René heeft 
een achtergrond vanuit de elektro-
nica en Jacqueline op het gebied 
van vaktechnisch systeembeheer 
en softwareontwikkeling. 
De start van een eigen bedrijf 
in de ICT branche was voor hen 
een sprong in het diepe. Het was 
een tijd waarin ze alles zelf moes-
ten uitzoeken en ontdekken. Een 
vrouw in deze technische branche 
was sowieso ongewoon en een 
vreemde eend in de bijt. 

Als we over twintig jaar geleden 
praten, dan hebben we het over 
de tijd van de grote monitoren 
en herrie makende printers die al-
leen zwart printten. Informatie op-

slaan gebeurde nog op floppy’s, 
de eerste harde schijven waren in 
opkomst en van internet was nog 
geen sprake. De ontwikkelingen 

op ICT-gebied hebben de afgelo-
pen twintig jaren in een stroom-
versnelling gezeten. Al die jaren is 
UCE net als u, met de tijd meege-
gaan. Tegenwoordig kan iedereen 
op internet, techniek is voor ieder-
een bereikbaar en ook onmisbaar: 
“één dag zonder internet is voor 
vele. een dag niet geleefd”! 
Duurzaamheid staat hoog in het 
vaandel van U.C.E. en het leveren 
van service en kwaliteit is hun han-
delsmerk. Het onderzoeken en re-
pareren van apparatuur, wanneer 
dat mogelijk is, blijft elke keer een 
uitdaging voor het bedrijf. 

Om het twintig jarig bestaan van 
U.C.E. te vieren, is er in de periode 
tot 20 april een feestelijk thema in 
de winkel aan de Doorgang 11 in 
Heeswijk-Dinther. Het team van 
UCE heet u van harte welkom! 

u.C.e. Computers viert feest !
HEESWIJK-DINTHER - Wat in 1992 begon met de reparatie 
en verkoop van computers in hun bedrijfje aan huis, is nu 
- twintig jaar later - uitgegroeid tot een gerenommeerd ICT-
bedrijf met vijf medewerkers en een vestiging aan Doorgang 
11 in Heeswijk-Dinther. 

‘ÉÉn DaG zonDer 
internet is voor 
vele een DaG niet 
GeleefD!’

Wij feliciteren Rini & Astrid en Sem 
met de opening van FietsPlus Rini

N E E M  O O K  E E N S  E E N  K I J K J E  O P  W W W . F I e t s p l u s - r I n I . n l
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Voorjaarsopruiming voor Heemskinderen
Wij komen uw spullen ophalen

Door het organiseren van de jaar-
lijkse rommelmarkt is er een moge-
lijkheid om wat extra activiteiten te 
organiseren zoals het ponykamp, 
een workshop van een hoefsmid 
of het herfstuitje met de leden.

Het is een hele organisatie, men-
sen benaderen die met een aan-
hanger de spullen willen ophalen 
die de inwoners van Nistelrode aan 
de weg zetten. De ruimte inrichten 
tot een gezellige rommelmarkt en 
natuurlijk achteraf weer zorgen dat 
de ruimte leeg is en alle spullen af-
gevoerd worden. 
Anita en Hein geven aan dat het 
vooral belangrijk is dat mensen 
geen afval aan de weg zetten, ze 
nemen alleen spullen mee die nog 
verkocht kunnen worden. Ook 
groot meubilair en witgoed zoals 
bankstellen, wasmachines en koel-
kasten komen niet in aanmerking 
voor de rommelmarkt.

Wat vooral in trek is bij de rommel-
markt zijn radio’s, computers, lam-
pen, potten, pannen en boeken.

NISTELRODE - 2e paasdag, 9 april is het weer de Rommelmarkt van ponyclub de Heemskinderen. al bijna 
40 jaar organiseren ze jaarlijks een rommelmarkt. De organisatie ligt sinds 4 jaar in handen van Hein & anita 
van Driel. Hun dochter Romy zit al 6 jaar bij de ponyclub en daarom hoor je als ouder ook een functie te 
bekleden anders bloeien de verenigingen dood. Zoals anita al aangeeft “ik ben niet iemand voor een be-
stuursfunctie, maar wil wel iets betekenen voor de club, dus hiermee zet ik me toch in”.

Meer brandstof 
voor je euro

Gratis
autowassen

bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88

Hescheweg 223 te Oss 
www.dktankstop.nl

2,3
cent per literspaarKortinG*bediend sTaTiOn

altijd GoedKoop tanKen

Zet uw spullen buiten op 
zaterdag 31 maart vanaf 
09:00 uur ’s ochtends en wij 
komen het ophalen.
2e Paasdag van 10.00 – 16.00 
uur is de rommelmarkt.
Manege Dintherseweg.

Onder extreme omstandigheden 
en in spannende tijden biedt ‘boe-
kenkennis’ alleen vaak niet de op-
lossing. Creativiteit, durf en talent 

zijn dan noodzakelijke eigenschap-
pen om succes af te kunnen dwin-
gen. ‘Wie trekt er aan de teugels?’, 
ofwel ‘Wie managet de zaak?’, 

maakt het verschil. 
Tiny Sanders (Geldrop, 26 augustus 
1956), studeerde bedrijfseconomie 
aan de Universiteit van Tilburg. 

Hij bekleedde diverse topfuncties 
binnen het bedrijfsleven zoals Fi-
nancial Director van Mars, CFO 
van HCS technology en CEO van 
Campina International. Naast vele 
nevenfuncties is hij nu algemeen 
directeur/CEO van PSV N.V.

André van Duren (Reek, 20 juni 
1958) is televisie-, film- en com-
mercieel regisseur. Hij studeerde 
theaterwetenschappen in Utrecht 
en werd bekend met films als Plei-

dooi, Mariken en De Bende van 
Oss. Hij is tweevoudig winnaar 
van het Gouden Kalf, de grote prijs 
van het Nederlands Film Festival en 
ontving daarnaast vele internatio-
nale film- en persprijzen.
De opzet van deze middag is dit 
keer anders presentator Philip van 
den Brand uit Veghel neemt met 
beide heren plaats aan tafel en gaat 
in een DWDD (de wereld draait 
door) format met hen in gesprek.
Al een beetje geïnspireerd? Trek 
dan alvast aan uw teugels, trek uw 
agenda en noteer donderdag 12 
april aanstaande vanaf 15.30 uur. 
We sluiten de middag af met een 
oergezellige gezellige Brabantse 
Netwerkborrel, aangeboden door 
Van Ewijk Advocaten Mediators 
en Oostendorp Autolease in Villa 
D’Arto in het prachtige Slabroekse 
natuurgebied.

aanmelden 
Tot 2 april, uitsluitend via www.
wietrekteraandeteugels.nl Het aan-
tal beschikbare plaatsen is beperkt, 
dus wacht niet te lang. De kosten 
voor deelname bedragen € 100,- 
p.p. waarvan de opbrengst volledig 
ten goede komt aan het evene-
ment ‘Slabroekse Paardendagen’.

Wie trekt er aan de teugels?
Met o.a. gastspreker Tiny Sanders/PSV

BRABANT - We zijn er enorm trots op om dit jaar opnieuw twee gast-
sprekers van formaat te mogen verwelkomen op onze netwerkmiddag: 
de heer Tiny Sanders, algemeen directeur/CeO van pSV en de heer an-
dré van Duren, meervoudig gouden Kalf-winnaar en regisseur van de 
speelfilm ‘De Bende van Oss’. Twee absolute Brabantse toppers die 
met ons hun geheim willen delen over hoe zij succesvol ‘aan de teugels 
trekken’, zelfs onder hoogspanning…

Donderdag 12 april 2012. Villa D’Arto, Hoogslabroekseweg 3 Uden
15.30 uur: Ontvangst
16.00 - 17.00 uur: “Wie trekt er aan de teugels?”
17.00 - 19.00 uur: Van Ewijk en Oostendorp borrel

‘Brabantse 
Netwerkbijeenkomst 
Villa D’Arto, 
Slabroek Uden’

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Santa fe 24i 80.000 km 2002
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km 2003
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.000 km 2005
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010

Opel Zafira 1.9D 2006
Opel Zafira 2.0 DTH 2003 
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km 2002
Opel Zafira Y20 DTH 2005
Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V Quiksilver 55.000 km 2004
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Toyota Aygo airco 20.000 km 2008
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart 2003

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

Het adres voor al uw autozaken!
tel. (0412) 61 71 00

 
Nu gratis airco & zomercheck

klok vooruit? Zomerbanden erop
Winterbanden slijten namelijk een stuk sneller bij droog of warm weer. Zomerbanden hebben een 
andere rubbersamenstelling en kunnen hierdoor bij warme en droge omstandigheden voor een betere 
grip zorgen. 
Rubber wordt bij lagere temperaturen harder. Daardoor verliezen zomerbanden bij kou en regen de 
optimale grip op het wegdek. Winterbanden hebben een zachtere rubbersamenstelling en ook een 
ander profiel. Elke zomerband heeft strijdige eigenschappen. Zo gaat het verbeteren van de grip bij-
voorbeeld ten koste van de slijtvastheid (kijk maar naar Formule 1-banden: die hebben fantastische 
grip, maar dat duurt slechts 15 rondjes). 
De beste zomerbanden zijn van die bandenfabrikant die tussen allerlei strijdige eigenschappen het 
juiste compromis heeft weten te vinden. Een band verdient het predicaat ‘zeer aan te raden’ als is 
vastgesteld dat alle eigenschappen van hoog niveau zijn. 

Uw garage weet u vast van alle informatie te voorzien. Als ze dan toch uw winterbanden verwisselen 
voor zomerbanden de auto staat toch al op de brug, dan kan meteen een visuele check gedaan wor-
den en kunt u voor de zomer weer veilig de weg op. Neem contact op met uw garage, de specialist.

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

Wij selecteren voornamelijk jonge belastingvrije 
en hippe occasions van recente bouwjaren

De Oude Ros 18 • 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 • E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

Merk Km Jaar
Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 125 pk 32.846  2009
Audi TT Roadster Baseball/leder 92.371  2003
Citroen C1 1.0 VVTI automaat 12.404 2008
Mercedes-Benz A 150 Avantgarde 18.345  2008
*Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij 24.267 2009
Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij 4.200 2011
*Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs MRB vrij 3.305 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex anniv. 5 drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5 drs MRB vrij  2.371  2012
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Bl/Wh Ed. 5 drs MRB vrij  7.840  2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Sport 5 drs MRB vrij  8.492  2011
 Peugeot 207 CC 1.6 sport 20.453 2010
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 5 pers. 1.728 2011
Renault Clio 1.2 16v 5drs Ice 908 2011
Renault Twingo 1.2-16V automaat 872 2010
Suzuki Alto 1.0 automaat 850 2011
*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 13.650 2011

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen 
of de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de 
vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

 RDW gecertificeerd

Over het algemeen zijn alle jonge gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie 
en wij hanteren geen standaard afleverkosten. Zo heeft u werkelijk een nette prijs!

*= Verwacht
MRB = Motorrijtuigen belasting

Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 1.833 2011
*Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij 30.295 2009
Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij 29.500 2010
*Suzuki Swift 1.2 Comfort 5drs 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Exclusive 26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 automaat Exclusive 36.800 2008
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Mrb vrij 3.026 2011 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5drs Mrb vrij  752  2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Mrb vrij 5.465 2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Airco Mrb vrij   12.300 2010
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij 9.031 2010 
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij 2.890 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Sportline aut. 5drs 22.120 2007

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

Wij selecteren voornamelijk jonge belastingvrije 
en hippe occasions van recente bouwjaren
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Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 125 pk 32.846  2009
Audi TT Roadster Baseball/leder 92.371  2003
Citroen C1 1.0 VVTI automaat 12.404 2008
Mercedes-Benz A 150 Avantgarde 18.345  2008
*Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij 24.267 2009
Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij 4.200 2011
*Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs MRB vrij 3.305 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex anniv. 5 drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5 drs MRB vrij  2.371  2012
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Bl/Wh Ed. 5 drs MRB vrij  7.840  2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Sport 5 drs MRB vrij  8.492  2011
 Peugeot 207 CC 1.6 sport 20.453 2010
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 5 pers. 1.728 2011
Renault Clio 1.2 16v 5drs Ice 908 2011
Renault Twingo 1.2-16V automaat 872 2010
Suzuki Alto 1.0 automaat 850 2011
*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 13.650 2011

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen 
of de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de 
vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

 RDW gecertificeerd

Over het algemeen zijn alle jonge gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie 
en wij hanteren geen standaard afleverkosten. Zo heeft u werkelijk een nette prijs!

*= Verwacht
MRB = Motorrijtuigen belasting

Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij 1.833 2011
*Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij 30.295 2009
Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij 29.500 2010
*Suzuki Swift 1.2 Comfort 5drs 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Exclusive 26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 automaat Exclusive 36.800 2008
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Mrb vrij 3.026 2011 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5drs Mrb vrij  752  2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Mrb vrij 5.465 2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Airco Mrb vrij   12.300 2010
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij 9.031 2010 
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij 2.890 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Sportline aut. 5drs 22.120 2007
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HeeSCH - Aanstaande zondag 1 april is het koopzondag in het dorp van Heesch. 
vele winkels zijn geopend van 12.00 – 17.00 uur.

modEShoW
In samenwerking met verschillende ondernemers zal er een overdekt 
modepodium zijn waar ieder uur een modeshow te zien zal zijn. 
Deelnemers modepodium: Dressup-instyle, 5384, Van Herpen Haar & Bijoux,  
ToBme, Women Works & rozes of Avalon.
 
Verder volop kinderactiviteiten en de terrassen zijn geopend voor een hapje en 
een drankje.

8.-

vrolijk 
pasen

bestel ook vooraf via hema.nl
    

HEMA Oss, Kruisstraat 5 
HEMA Heesch, Schoonstraat 2B

Cadeautjes die bijdragen aan een betere wereld

Het eerste onderkomen van de we-
reldwinkel Heesch was een caravan 
van de wereldwinkel Oss. Iedere 
donderdagochtend kwam Bernard 
van Balveren er mee naar de Misse 
in Heesch. Na een half jaar was de 
tijd rijp om zelfstandig verder te 
gaan. Er werd een oproep voor vrij-
willigers gedaan en dat resulteerde 

in de oprichting van een vrijwilli-
gersgroep van zestien mensen. De 
wereldwinkel vond een onderko-
men in de entree van het (oude) 
gemeenschapshuis de Pas. De arti-
kelen werden opgeslagen in dozen 
en eens per week werden die uit-
gepakt en uitgestald op tafels. Niet 
lang daarna vertrok de winkel naar 
een ruimte in het oude raadhuis 
aan ‘t Dorp en verbleef daar tien 
jaar. Met de bouw van het nieuwe 
Cultureel Centrum de Pas in 2004 
kreeg de wereldwinkel de kans om 
weer terug te keren op haar oude, 
vertrouwde stek. 

Winkelcoördinator
Sinds begin 2011 is Bert Bakker als 
winkelcoördinator betrokken bij 
de winkel. ‘De wereldwinkel wil 
bijdragen aan eerlijke handel met 
eerlijke prijzen voor producenten 
in landen als India, Kenia, Mexico, 
Peru, Tanzania en Vietnam. Doel 

van de winkel is het genereren van 
een zo groot mogelijke omzet om 
op die manier de producenten van 
fairtrade artikelen te ondersteu-
nen.’ Met de komst van Bakker 
heeft de winkel, die geheel draait 
op vrijwilligers, weer een stap 
voorwaarts gezet om nog profes-
sioneler te werken. Samen met de 

inkoopgroep probeert hij een zo 
evenwichtig mogelijk assortiment 
in de winkel te hebben, zonder dat 
de voorraad te groot is. ‘We ver-
kopen allerlei cadeauartikelen, van 
moederdagcadeautjes tot een luxe 
cadeau voor bijvoorbeeld een jubi-
leum. Het is zaak om goede, unie-
ke cadeaus in de winkel te hebben, 
artikelen die je verder nergens an-
ders ziet. 
De meeste zijn handgemaakt, ze 
verschillen daardoor allemaal van 
elkaar. Daarnaast hebben we ook 
nog allerlei foodartikelen als koffie, 
stroopwafels, sauzen en wijn.’ Hij 
vervolgt: ‘Als inkoopgroep moet je 
niet alleen kijken naar wat je klan-
ten willen, maar ook wat nieuwe 
klanten aantrekt. Dat vraagt veel 
overleg van de inkoopgroep. We 
vullen het basispakket ook steeds 
meer aan met trendy artikelen als 
tapasschalen, vazen, sieraden en 
sjaals. Een wereldwinkel is een 

echte snuffelwinkel, waar je bijna 
altijd wel iets van je gading vindt. 
De presentatie en inrichting van de 
winkel is ook erg belangrijk. Daar-
voor hebben we de hulp van een 
etaleuse ingeroepen. Daarnaast 
zijn we bezig met een nieuw ver-
lichtingsplan in de winkel en wordt 
de buitengevel aangepast, waar-
door we op afstand ook beter her-
kenbaar zijn als wereldwinkel.’ Een 
goede omzet is volgens Bakker niet 
alleen belangrijk voor de wereld-
winkel zelf. ‘Als het de producent 

goed gaat, gaat het zijn omgeving 
ook goed. Hij heeft in veel geval-
len andere mensen nodig om de 
productie te kunnen vergroten.’ Hij 
besluit: ‘De producten in de win-
kel zijn er om jezelf of een ander 
te verwennen en tegelijkertijd een 
bijdrage te leveren aan een betere 
wereld.’
Zondag 1 april, om 13.30 uur, 
opent wethouder Ad Donkers, met 
medewerking van Damba, de fees-
telijke dag. Om 14.00 uur is er een 
workshop Djembé. Daarnaast kun-

nen kinderen zich laten schminken 
en is er een kleur- en verhalenwed-
strijd. Verder zijn er tal van bijzon-
dere aanbiedingen en koopjes met 
kortingen tot twintig procent. Ui-
teraard staan koffie en thee voor 
u klaar. Bovendien is er voor elke 
klant een leuke jubileumverrassing! 
Wilt u ook vrijwilliger worden in 
de wereldwinkel? Bel dan naar de 
winkel (0412) 45 21 91 of naar 
(0412) 45 51 93.

door Carla Admiraal

HEESCH - Twintig jaar geleden startte een groepje van zeven 
enthousiaste Heeschenaren de wereldwinkel in hun dorp. 
Zondag 1 april, tijdens het Lentefestijn in Heesch, wordt dit 
jubileum gevierd met een feestelijke dag in de winkel aan 
de Misse. Wethouder Ad Donkers is aanwezig en zal een 
bijzondere handeling verrichten. 

zondag 1 april

Bert Bakker - winkelcoördinator

“de producten in de winkel zijn er om 
jezelf en een anDer te verwennen!”

Meer informatie: www.lentespektakelheesch.nl
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korloo e1 kampioen

DeMooiBernhezeKrant feliciteert Korloo E1 met het behalen van het kampioenschap en willen onze excuses aanbieden 
voor het foutief plaatsen van de foto vorige week.

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

VORSTENBOSCH – afgelopen 
vrijdag 23 maart zijn voor de 19e 
keer zijn de biljartkampioenschap-
pen begonnen in Vorstenbosch. 

Ruim 80 personen volwassenen 
en 24 kinderen nemen deel aan 
dit toernooi. Elke avond wordt er 
vanaf 19:00 uur gespeeld. Intussen 
zijn er dus 5 dagen verstreken en 
zijn er al mensen afgevallen. Maar 

er is ook al een kampioen bekend 
en wel van de jeugddeelnemers. 
Afgelopen zondag is Roel van 
Bakel als winnaar uit de bus ge-
komen, hij mag zich een jaar lang 
Jeudkampioen 2012 noemen.

Aankomende vrijdag is de finale en 
hiervan zullen we volgende week 
in DeMooiBernhezeKrant een ver-
slagje van plaatsen.

jeugdkampioen al bekend
Tussenstand Biljartkampioenschappen

biljarten

HEESWIJK-DINTHER - na het ver-
lies van vorige week kregen de da-
mes afgelopen zondag wederom 
een kans om bij een overwinning 
te promoveren naar de hoogste 
klasse in het dameskorfbal. 

Weer waren er veel supporters af-
gereisd naar Tilburg die wederom 
een spannende wedstrijd zagen 
waarin Altior brutaal een 0-4 voor-
sprong nam. DDW kwam terug in 
de wedstrijd 4-4. Vanaf dit mo-
ment werd het een ware thriller 
en ging de wedstrijd gelijk op wat 
resulteerde in een ruststand in het 

voordeel van DDW 6-5. Na rust 
leek het er even op dat Altior we-
derom zijn meerdere moest gaan 
erkennen, maar door 3 sterke wis-
sels wisten de dames de achter-
stand die was opgelopen teniet te 
doen en er volgden enkele bloed-
stollende laatste minuten waarin 
een achterstand van 12-11 toch 
nog resulteerde in een eindstand 
van 12-12. Dat werd dus verlen-
gen! In de 1e verlenging van 5 mi-
nuten hielden de beide teams el-
kaar nog goed in evenwicht, maar 
Altior sloeg toe in de 2e helft van 
de verlenging, de vele supporters 

schreeuwden het team naar de 
eindoverwinning toe. Het werd 
uiteindelijk een zege van 15-16, en 
zo konden de dames van Altior 1 
na al het harde werken van de laat-
ste weken echt feest gaan vieren. 
Bij terugkomst in Heeswijk-Dinther 
stond er de platte kar en maakte 
het team een zegetocht door het 
dorp, want iedereen mocht het ho-
ren... We gaan TOPKLASSE spelen 
in de zaal !!! 
Dames, Pieter en Tonnie ...namens 
bestuur, leden en alle supporters 
nogmaals van Harte Gefeliciteerd 
met deze prestatie.

topklasse voor altiorkorfbal

     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

HEESCH - De jaarlijks door de Hee-
sche Bridge Club (HBC’81) geor-
ganiseerde Open Heesche kan zich 
al meer dan 2 decennia verheugen 
op een flinke belangstelling. De 
24e editie die plaatsvond op vrij-
dag 23 maart was volgeboekt tot 
de laatste plaats! 

Letterlijk uit alle windrichtingen en 
zelfs van over de Belgische grens 
waren de bridgers voor dit evene-
ment toegestroomd naar De Pas 
in Heesch. In het openingswoord 
dankte de voorzitter van HBC’81 
de aanwezigen voor hun enthou-
siasme. Dat heeft er immers mede 
voor gezorgd dat de Open Hee-
sche onderhand een begrip is ge-
worden in Heesch en in de bridge-
community. Ook werd een woord 
van dank gericht aan de winke-
liers en bedrijven die optraden als 
sponsor voor dit evenement. Stuk 
voor stuk stonden zij vermeld in 
de aan de aanwezigen uitgereikte 
wedstrijdboekjes. Bij de prijzentafel 
was een uitvoerige fotopresentatie 
van bedrijven die de bridgesport 
gunstig gezind zijn.
De avond verliep bijzonder gezel-
lig en de wedstrijd was uitermate 
spannend. Per slot van rekening 
ging het niet alleen om de titel 
Heesche Bridge Kampioen van het 
jaar 2012, maar waren er daar-
naast nog heel wat prijzenswaar-
dige vermeldingen. Prijzen waren 
er nl. ook voor de bridgers die ein-

digden op de 2e t/m 5e plaats en 
vervolgens voor iedere 5e plaats. 
Tijdens de wedstrijd was er natuur-
lijk ook ruimte voor een hapje en 
een drankje. 
De wedstrijdleiding en arbitrage 
waren in handen van Peter Houdijk 
die ook voor de uitslagen zorgde. 
De avond werd besloten met de 
prijsuitreiking. De titel Heesche 
Bridge Kampioen van het Jaar 2012 
ging naar het Heesche bridgepaar 
Jan Gloudemans en Wim Nijs, die 
een overtuigende eerste plaats be-
reikten met wel 68,27 %. De wel-
verdiende tweede plaats werd met 
64,07 % veroverd door het bij de 
Osse Bridge Club horende bridge-
paar Wilfried de Waele en Bert 
Hendrix. De derde prijs ging naar 
het Udens bridgepaar Henk Baron 
en Pim Coppens met 62, 81%.
In het slotwoord dankte de voor-
zitter de leden en vooral ook de 
niet-leden van HBC’81 die zich 
voor de organisatie van deze ge-
weldige avond hebben ingezet. 
Tot slot werd iedereen van harte 
uitgenodigd voor de volgend jaar 
te houden 25e editie van de Open 
Heesche.

Bruisende 24e editie van de 
Open Heesche Bridge Drive

bridgen

Foto: Harry Michiels 

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl



Woensdag 28 maart 2012 21
  

Bernheze sportief

Naast deze mooie seizoensafsluiting 
gaan we natuurlijk ook weer knal-
lend beginnen! Nieuw vanaf april 
2012 zijn Zumba toning en Les Mills 
Bodycombat. Zumba toning is een 
makkelijk te volgen cardio groeps-
les met spierversterkende oefenin-
gen op muziek. De lichte gewichten 

waarmee je werkt worden gebruikt 
om het ritme te verhogen en om 
alle spieren in vorm te brengen. Bo-
dycombat is een intensieve groeps-
les gebaseerd op oosterse vecht-
sporten met bewegingen uit o.a. 
karate, teakwondo, kickboxing en 
tai chi. Je verbetert je spierkracht en 

uithoudingsvermogen, je verbrandt 
calorieën en werkt aan flexibiliteit, 
lenigheid en balans. Houdt jij van 
actie en durf je de stap aan…? Kom 
dan geheel vrijblijvend en gratis een 
proefles volgen. Ook voor de kids 
hebben we ons aanbod uitgebreid. 
Ze kunnen van 4 tot 16 jaar deel-
nemen aan verschillende groepsles-
sen. We hebben o.a. Zumba-kids, 
Kicking-kids, HipHop en jeugdfit-
ness. Vanaf 16 jaar kan iedereen 
deelnemen aan alle andere activi-
teiten. We hebben een uitgebreid 
programma. 
Kijk op www.meersports.nl

sport & Healthclub Meer sports Heesch
HEESCH - We hebben een top winter gehad en willen dit graag goed 
afsluiten met een spinningmarathon. Deze zal plaats vinden op zater-
dag 31 maart en zondag 1 april 2012 a.s. van 9.30u tot 12.30u. De 
kosten zijn €20,- p.p. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het KWF 
kankerfonds. Tijdens het fietsen wordt je voorzien van een hapje en 
een drankje. iedereen die mee wil fietsen kan zich inschrijven en verder 
vragen we natuurlijk aan iedereen: kom ons aanmoedigen!!!

Angeline van Erp (voorzitster 
jeugdcommissie) kwam enthousi-
ast informeren naar de mogelijkhe-
den die van Tilburg Mode & Sport 
kon bieden voor de aankleding van 
de competitiespelers van TC Telro. 
Bram van de Wielen: “Ik ging met-
een mee in het enthousiasme van 
Angeline en we zijn samen kritisch 
gaan kijken naar de mogelijkhe-
den. Enerzijds de wens om het be-
taalbaar te houden voor de leden, 
anderzijds kwaliteit zoals je dat van 
Van Tilburg mag verwachten. Na 
enkele gesprekken zijn we tot een 
tenue gekomen.”

imponerende sportkleding
De combinatie die we hebben uit-
gekozen is rood - zwart. Een frisse, 
tijdloze kleur die voor jongens, 

meisjes, dames en heren goed 
draagbaar is. Een pittige uitstraling 
die imponerend moet zijn richting 
de tegenstander. Daarnaast komt 
de clubkleur er in terug. Het logo 
van TC Telro is immers rood. De 
kwaliteit van de polo is top en 
mooi van model en wat belang-
rijk is, is dat deze altijd nog bij te 
bestellen is! Een polyester kwali-
teit die ademend en verkoelend 
werkt en zorgt voor een optimale 
sportbeleving doordat het lichaam 
droog blijft vanwege de structuur 
van het materiaal. 
Op de borst van de polo staat het 
Telro logo, op de mouw het Van Til-
burg Mode & Sport logo en tevens 
heeft RaamDecoratieTotaalmarkt 
heeft tevens aangeboden een ge-
deelte van de polo’s te sponsoren.

“Ik ben erg gecharmeerd   van de 
uniformiteit die een vereniging 
uitstraalt bij het dragen van club-
kleding. Professionaliteit en saam-
horigheid zijn de sleutel tot succes. 
Het geeft toch een bijzonder ge-
voel om als team een eenheid uit 
te stralen. De tegenstanders voe-
len dit en je staat dus eigenlijk met 
15-0 voor op het moment dat je 
de baan op gaat.”, besluit Ange-
line trots. 
In samenwerking met  Mark van 
de Berg van RaamDecoratieTo-
taalmarkt.nl  heeft    Van Tilburg 
mode & sport een betaalbare  ‘TC 
Telro competitielijn’ mogelijk ge-
maakt.  We willen  Mark uiteraard 
bedanken voor de sponsoring.

Tekst: Bram van der Wielen en 
Angeline van Erp

Competitie-kledinglijn tC telro
Betaalbaar met een pittige uitstraling 

tennis

NISTeLrODe– Dit seizoen starten we voor de eerste keer met een unieke competitie-kledinglijn voor de 
tennisvereniging TC Telro. Deze is op 18 maart, tijdens de clinic en de aftrap van het nieuwe seizoen, ge-
presenteerd. 

Mark van de Berg -Raamdecoratietotaalmarkt.nl, Stefan, Angeline - 
Jeugdcommissie en Bram van der Wielen -Van Tilburg Mode & Sport Foto: DMBK

VORSTENBOSCH - na de knappe 
overwinning van vorige week was 
vandaag nijnsel de tegenstander.

Vorstenbosch kwam fel uit de 
startblokken maar dit duurde niet 
lang. In de 12e minuut, na ver-
schillende keren overtikken, komt 
de bal bij Tom ten Broeke die te vrij 
staat en de 0 - 1 op het scorebord 
zet. Bij Vorstenbosch is de beleving 
en de creatieviteit weg. Al wat er 
geprobeerd wordt is te doorzichtig 
en gemakkelijk door Nijnsel te ver-
dedigen. Er wordt slordig balverlies 
geleden en de passes worden knul-
lig bij de tegenstander in de voeten 
gespeeld. 0 - 1 ruststand.

In de 2e helft wordt er niet fel ge-
noeg begonnen. Er is weinig bewe-
ging en overtuiging. Men probeert 

wat meer druk te creeeren maar 
ondertussen wordt achterin teveel 
ruimte weggeven. Hier kan Nijnsel 
in de 58e min. van profiteren. De 
bal wordt via de zijkant ingespeeld 
op Bas Verbakel die helemaal vrij 
staat en de bal over de keeper tilt. 
0 - 2. Vorstenbosch probeert het 
wel maar het wil niet lukken. Geen 
bal valt goed en de juiste controle 
lukt ook niet. Vorstenbosch krijgt 
nog wel een vrije trap in het straf-
schopgebied na terugspelen op 
de keeper maar deze eindigt in de 
muur. 
In de 85e min. komt Nijnsel op 
0 - 3 doordat er niet fel genoeg 
verdedigd wordt krijgt Rob Wit-
lox de bal en werkt deze netjes af. 
Vorstenbosch heeft de keeper van 
Nijnsel niet onder druk kunnen 
zetten.

Vorstenbossche Boys - nijnsel
voetbal

NISTELRODE - Op zondag 1 april 
gaan maar liefst twee teams van 
Volleybalclub Tornado niveau 4 
strijden om het kampioenschap 
in de neVOBO Cool Moves Vol-
leybal competitie! Beide teams 
bestaan uit 6 enthousiaste meiden 
die nu op de eerste plaats staan in 
hun poule. 

Iedereen is van harte welkom om 
de teams aan te komen moedigen 
en/of bij de huldiging te zijn!

Om 18.00 uur is Sporthal de 
Overbeek de plek waar we onze 
kampioenen zullen huldigen. 

Voor meer info: www.vc-tornado.

tornado Mini’s niveau 4
volleybal

Enerzijds richt HVCH zich met 
deze doelgroep op de jongeren 
die vaak graag een extra activiteit 
op gebied van voetbal willen heb-
ben. Daarnaast ziet HVCH graag 
het ‘train de trainer’ in de praktijk 
gebracht worden. De oefenstof 
voor de voetbalschool is samenge-
steld door de KNVB. De trainingen 
worden geleid door ervaren trai-
ners van HVCH en deze worden 
terzijde gestaan door beginnende 
trainers. Waarbij HVCH hoopt dat 
juist deze starters een extra impuls 
krijgen in hun trainerservaring. En, 

dat ze enthousiast worden voor 
het verzorgen van voetbaltrainin-
gen voor de Heesche jeugd.
HVCH bindt met deze voetbal-
school bijna 100 kinderen gedu-
rende vijf avonden aan het voet-
balspel. Op 30 maart, 6, 13 en 20 
april en op 11 mei wordt steeds 
een intensief programma aange-
boden dat circa 60 minuten op 
voetbal is gericht. HVCH én KNVB 
zijn optimistisch over de bijdrage 
die deze voetbalschool kan leveren 
aan de verdere ontwikkeling van 
spelers en club in het voetbal.

Initiatief van HVCH én knVB
Voetbalschool bij HVCH voor F-, E- en D-pupillen

voetbal

HEESCH - De zomertijd komt er aan en dus komen er mooie dagen om 
extra te genieten van het voetbalspel. in samenwerking met de KnVB 
biedt HVCH in de komende periode een voetbalschool aan voor pupil-
len in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Het gaat hier om de zogeheten 
F-, e- en D-pupillen. De voetbalschool is opengesteld voor de spelers 
die meer recreatief met het spel bezig zijn en heeft een tweeledig doel.
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Zeer succesvol laatste danstoernooi 
Dv Dancing Kids traint voor NK

NISTELRODE - Het laatste toer-
nooi voor het tweedaagse nK in 
Oss, was in Helmond op zondag 
25 maart. Het werd een aparte 
dag, met verrassende resultaten. 
De leden van DV Dancing Kids 
uit nistelrode presteerden nog 
een keer heel goed, wat voor het 
nederlands Kampioenschap in de 
Rusheuvel in Oss wat belooft. 

Vandaag zagen sommige leden dat 
er nog eens extra getraind moet 
worden, om zelfverzekerd op 14 
en 15 april in sporthal de Rusheu-
vel in Oss het podium op te kun-
nen. Er zijn al een aantal groepen 
verzekerd van een deelname aan 
het EK in Den Bosch en voor som-
mige wordt het steeds spannender. 

De uitslagen junioren:
4e plaats voor Guusje van Thiel – 
solo junioren vrije klasse, 245 pnt. 
Vera Oomen – solo junioren sport-
klasse, 253 pnt. Lieke van de Ven 
was 1e met 283 pnt – solo junioren 
sportklasse. Garde Melody – mino-
renklasse - 1e met 245 pnt. Garde 
Miracle – junioren sportklasse – 1e 
met 271 pnt. Release – modern 
junioren vrije klasse – 4e met 241 

punten. Spirit – modern junioren 
sportklasse – 1e met 279 pnt. 

Jeugd en hoofdklasse
1e plaats voor Untouched – mars 
hoofd sportklasse met 284 pnt. 
Cheyenne Willemsen – solo jeugd 
sportklasse – 4e met 277 pnt. Sha-
rona Willemsen – solo jeugd sport-
klasse - 2e met 283 pnt. 
1e plaats voor Moniek van Heu-
men – solo hoofd sportklasse –met 
293 pnt. Garde Touch – hoofd 

sportklasse – 1e met 290 pnt. 
Straight - modern jeugd sport-
klasse – 3e met 271 pnt. Twister- 
modern jeugd sportklasse – 1e met 
283 pnt. 
Inspiration - modern hoofd sport-
klasse –kregen geen punten. Een 
van de dansers was het even kwijt 
en stond te lang stil en in de regels 
staat dat dat niet mag, hierdoor 
werden ze gediskwalificeerd.

dansen

Oude tijden herleven bij Van esch tour te Heeswijk

Om 11.00 uur begon de eerste 
wedstrijd. Onder luide aanmoe-
diging van het publiek vertrok de 
lokale jeugd voor hun Rabo Dikke 
Banden Race. Vol enthousiasme 
fietsten ze de longen uit hun lijf om 
te proberen hun vriendjes en vrien-
dinnetjes te snel af te zijn. 

De uitslag:    
7-8 jarigen: 1e Tom van Zandbeek 
(Riemst, B), 2e Guus Barten, 3e 
Lars van Oorschot;
9-10 jarigen: 1e Simon Peters, 2e 
Carl Pelders, 3e Juul Barten;              
11-12 jarigen: 1e Toby Korsten, 2e 
Lucas Peters, 3e Sjors van Zand-
beek;

Om 12.30 uur vertrokken de nieu-
welingen voor hun koers over 50 
km met in het peloton de lokale 
renner Thomas Bosch (Loosbroek). 
De koers werd hard gemaakt, er 
waren een aantal uitloop pogin-
gen, een kleine kopgroep, maar 
het peloton onder kwam mede 
door een paar indrukwekkende 
tempoversnellingen van Thomas 
Bosch toch weer terug, waardoor 
er in een massasprint voor de prij-
zen gestreden moest worden. Aan 
de meet werd uiteindelijk de vol-
gende uitslag opgemaakt: 1e Jordi 
Talen (Spijkenisse), 2e Marten 
Kooistra (Jonkerslan), 3e Bob Olie-
slagers (Rijen).
Het grote peloton met 85 ama-
teurs vertrok vervolgens voor hun 
wedstrijdrondes gedurende 60 
km. Ook hier lokale renners aan 
het vertrek namelijk Roel van Ga-
meren en Tom Reijnart (Heeswijk-

Dinther) Na een paar ronden reed 
er een groepje van 8 renners weg 
uit het peloton. Door goed samen 
te werken en het tempo hoog te 
houden kreeg het langgerekte pe-
loton geen kans meer om terug 
te keren. De kopgroep verdeelde 
onder elkaar de premies die weer 

beschikbaar gesteld zijn door de 
trouwe en gulle sponsoren. In de 
laatste ronde ontsnapte Jochem 
van der Doelen (Nuland), nog uit 
de kopgroep waardoor hij solo als 
eerste aankwam. De renners Pascal 
Schoots (Tiel) en Wouter van Zan-
ten (Apeldoorn) waren de snelste 
twee van de uitgedunde kopgroep 
en zij gingen met respectievelijk de 
2e en 3e prijs naar huis. Roel van 
Gameren en Tom Reijnart kwamen 
in het peloton als 36e en 37e over 
de streep.
Klapstuk van de dag was de wed-
strijd van de elite mannen. Er ston-
den maar liefst 125 renners aan het 
vertrek! Vanuit het hele land, en 
zelfs daarbuiten, zijn ze naar Hees-
wijk-Dinther gekomen. Er stonden 
renners uit Zweden en Canada aan 

het vertrek! De klinkers werden 
bijna uit de Abdijstraat gereden als 
het peloton er in volle vaart over-
heen denderde! Doordat de wind 
het peloton op de kant dwong 
ontstond ook in deze wedstrijd een 
kopgroep van 10 coureurs. Na 80 
km koers werd uiteindelijk de vol-
gende uitslag opgemaakt: 1e Um-
berto Atzori (Zorgvlied), 2e Mar-
cel Alma (Harskamp) en 3e Floris 
Gerts (Voorschoten).
De organisatie en de stichting wie-
lerevenementen Bernheze kijken 
terug op een mooie dag en danken 
alle sponsoren en vrijwilligers voor 
de hulp waarmee dit wielerspekta-
kel mogelijk gemaakt is.

wielersport

HEESWIJK-DINHTER - afgelopen zondag heeft onder een heerlijk len-
tezonnetje, weer het Heeswijkse wieler criterium plaatsgevonden. Bij 
Café zaal Jan van erp was het een drukte van belang. Onder voor zowel 
renners als toeschouwers gunstige weersomstandigheden, hebben ge-
durende de dag de verschillende categorieën hun wedstrijden gereden. 

Voor de volledige uitslagen, foto’s en andere uitslagen van de renners 
die ondersteund worden, kijk op www.wscbernheze.nl.

Heren-B: 
DOS’80 – MHV’81 (28-16)
De eerste ontmoeting tussen deze 
teams vond reeds plaats in decem-
ber. Toen sloot DOS’80 een zeer 
spannende wedstrijd af, met een 
nipte zege in haar voordeel: 19-
20. Dit weekend troffen zij elkaar 
opnieuw en ondanks de zenuwen, 
startten de Heesche jongens, ge-
sponsord door C1000 Wiegmans, 
sterk. Ze speelden op snelheid. In 
vijf minuten tijd wisten ze via ver-
schillende break-outs en rap spel, 
de verdediging van MHV gemakke-
lijk te omzeilen. Toch had DOS’80 
wel moeite met het afstandschot 
van de sterke rechteropbouw-
speler van Mill. Via 7-1 werd het 
10-5 en 15-6 bij rust. Ook na een 
korte adempauze bleef deze op-
bouwspeler een doorn in het oog 
van de Heeschenaren op weg naar 
hun kampioenstitel, maar in zijn 
eentje kon hij niet voorkomen dat 
DOS’80 via leuk samenspel keer op 
keer weer scoorde. Olaf Langens 
was ondanks zijn hersenschudding 
deze wedstrijd zelfs goed voor elf 
doelpunten. Dankzij deze zege is 
DOS’80, afhankelijk van de presta-
ties van Saturnus uit Bladel gedeeld 
óf geheel kampioen in de tweede 
klasse. Desalniettemin is de titel ge-
woon hartstikke verdiend! 

Heren-S: 
MHV’81 - DOS’80 (17-22)
Ook de heren speelden dit week-
end een belangrijke wedstrijd. Met 
nog één wedstrijd te gaan dit sei-
zoen, was er nog voor drie teams 
kans op promotie naar de tweede 
klasse, waaronder DOS’80. Met 
concurrent Helios (huidige der-
de plaats) op de tribune begon 
DOS’80 gedegen aan de wed-
strijd. MHV’81 en DOS’80 kwa-
men om en om tot scoren. Via 2-2 
werd het 5-5 en 7-8. Vanaf dat 
moment ontstond de ommekeer 
voor Heesch. Ze waren oplettend 
in het terugverdedigen en stopten 
een 7-meter. In de aanval scoor-
den ze van alle posities. Ze gingen 
met een stand van 9-12 de rust 
in. Ook daarna bleef DOS’80 dit 
spelletje spelen. Via 10-14 werd 
het 12-18 en 14-20. MHV’81 kon 
terugkomen tot een marge van vijf 
doelpunten, maar meer dan dat 
gaf DOS’80 in de laatste vijf minu-
ten niet meer weg. 

Door deze winst maakt DOS’80, 
afhankelijk van wat Vespo een 
dag later doet, nog altijd kans op 
promotie naar de tweede klasse. 
Waarschijnlijk zal dit worden be-
slist in een laatste wedstrijd. We 
houden u op de hoogte. 

Heren-B DOs’80
verdiend kampioen

handbal

HeeSCH – De herenteams van DOS’80 hebben zich opnieuw bewezen 
dit weekend. in twee spannende beslissingswedstrijden hebben zij 
aangetoond ook onder druk te kunnen presteren. De heren-B wonnen 
zaterdagmiddag hun kampioenswedstrijd van het Millse MHV’81. Ook 
de heren senioren wonnen van Mill en kunnen, nu alleen nog afhanke-
lijk van de prestaties van medeconcurrent Vespo, promoveren. 

klapstuk van 
De DaG was De 
wedstrijd van de 
elite mannen.
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Bernheze sportief

Unieke reeks Prinses Irene doorbroken 

NISTELRODE - Na 13 competitie-
wedstrijden zonder verlies, waar-
van er 12 met winst werden af-
gesloten, vonden de oranjes hun 
Waterloo bij Avanti ’31. 

De formatie van Gaby Kuipers ver-
loor met 3-0. Kansloos zou je den-
ken als je zo’n uitslag ziet. Niks is 
minder waar. Prinses Irene speelde 
een heel ongelukkige wedstrijd. 
Het kwam na één minuut al op 
achterstand door spits Rick van 

Lier. Daarna regende het kansen 
voor Prinses Irene, maar de bal wil-
de er maar niet in, zo misten Cees 
van Schadewijk en Ruud Wijnen 
voor open doel en schoot Cobenn 
Farneubun op de lat. 
De plaatselijke gildebroeder, die 
als grensrechter fungeerde, voor-
kwam met drie dubieuze vlag- 
signalen nog meer kansen. In de 2e 
helft kopte Jorg van den Berg me-
teen na rust op de binnenkant van 
de paal. In de tegenaanval kopte 

opnieuw van Lier de 2-0 binnen. 
Na een uur was hij het opnieuw die 
aan alle illusies een einde maakte 
en de 3-0 binnenschoot. Vier kan-
sen kregen de Schijndelnaren in de 
hele wedstrijd, die daar een opti-
maal rendement uit haalden. Prin-
ses Irene had misschien wel 70% 
balbezit, maar je hebt soms van die 
dagen dat het niet wil. Ondanks 
goed veldspel en veel gecreëerde 
kansen wilde het zondagmiddag 
niet lukken.

voetbal

Prinses Irene verliest van kampioen

NISTELRODE - Rkhvv kan volgen-
de week de kampioensvlag hijsen. 
Dat konden de vrouwen van Prin-
ses Irene ook niet voorkomen. Ze 
verloren van de vrouwen uit Huis-
sen, na een 0-1 russtand met 0-4.

Prinses Irene werd zeker niet weg-
gespeeld, al zou de uitslag anders 
doen vermoeden. De Rkhvv dames 
waren wel veel effectiever in de af-
ronding dan de oranjemeiden. De 
eerste kans was dan ook al raak. 
Een mooie actie van de linksbuiten 
in de 22e minuut, met dito voorzet 
zorgde voor de 0-1. Twee minu-

ten later werd er op de lat gekopt. 
In het vervolg kreeg Prinses Irene 
steeds meer grip op de wedstrijd, 
zo kopte Leonie Haagmans in 
kansrijke positie over en was Van 
Kessel ook nog een keer gevaarlijk 
met een van haar rushes.

Binnen tien minuten besliste Rkhvv 
de wedstrijd in de 2e helft. Op-
nieuw was het de linksbuiten die 
een puike voorzet gaf, die door 
Ilona den Dunnen niet kon worden 
weggekopt en door een Rkhvv 
speelster werd binnengelopen. In 
de 55e minuut stond het 0-3. Met 

een prachtige vrije trap in de krui-
sing werd doelvrouw Shania van 
Nuland (foto) kansloos gelaten. In 
de 80e minuut werd het ook nog 
een geflatteerde 0-4 einduitslag. 
Rkhvv heeft nog één puntje nodig 
om kampioen te worden.

Shania v Nuland, Nikki van Wijk, 
Ilona den Dunnen, Jaimy Waals, 
Hilde Langens, Femke v Bremen 
(45e Meggy Wijnen), Leonnie 
Haagmans, Jamie van de Nieu-
wendijk, Jody van Kessel, Inge van 
de Berg, Sanne Huberts.

voetbal

Een gele kaart van scheidsrechter 
Smits uit Oss en een strafschop 
waren het gevolg. Aanvoerder Roy 
Wijlaars, de vaste strafschopnemer 
bij Avesteyn, benutte de penalty 
feilloos (1-0). Pas in de 30e minuut 
werd het 2-0 en kon men wat rus-
tiger ademhalen. Wesley Verkuijlen 
gaf toen een gave pass aan de op 
tijd vertrekkende Dries Heerkens, 
die beheerst afrondde (2-0). 
In het tweede bedrijf werd het 
spel van Avesteyn er niet beter op. 
N.L.C. zocht de aanval en Avesteyn 
was aanvankelijk hoofdzakelijk be-
zig om de voorsprong te verdedi-
gen. Kansen waren er echter nau-
welijks maar ook Avesteyn kreeg 
weinig ruimte om de voorsprong 
te vergroten. De wissel in de eerste 
helft van de geblesseerde en jarige 
Bjorn v.d. Berg gaf de verdediging 
van Avesteyn weinig rust. Pas te-
gen het einde van de wedstrijd 
kwam Avesteyn wat meer in de 

wedstrijd. Zo schoot Rens v. Vugt 
in de 84e minuut rakelings over 
het vijandelijke doel. Eén minuut 
later was het wel raak. Invaller Nik 
Papaloukas tekende toen voor de 
min of meer geruststellende
3-0 voorsprong voor de Avestey-
ners. Na deze bevrijdende treffer 
gingen de oranjezwarten beter 
voetballen maar gescoord werd er 
niet meer..

Opstelling Avesteyn:
Hein v.d. Heuvel, Joep Konings, 
Rolf Lenssinck, Rob Kuijpers, Bjorn 
v.d. Berg (34. Jehan Langenhuy-
sen), Roy Wijlaars, Wesley Ver-
kuijlen, (86. Ron v. Driel), Dries 
Heerkens (68. Nik Papaloukas), 
Roel v.d. Leest, Bart Faro en Rens 
v. Vugt.
a.s. Zondag gaat Avesteyn op be-
zoek bij A.S.V. ‘33 in Aarle-Rixtel. 
Op voorhand is dit een heel lastige 
tegenstander.  

Avesteijn plichtmatig langs 
hekkensluiter N.L.C. ‘03

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Al heel vroeg kwam Avesteyn in de zonovergo-
ten Dintherse sportpark op voorsprong. In de 2e minuut werd Rens v. 
Vugt in het strafschopgebied van de tegenstander op onrechtmatige 
wijze gevloerd.

Verslag: A .v. Lokven Foto: T. Bevers

HEESCH - Afgelopen weekend 
zijn de judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss weer op diverse 
toernooien actief geweest. Majit 
Khodoyan uit Heesch wist voor 
de tweede week op rij het goud te 
veroveren in Geldrop door al zijn 
tegenstanders vroegtijdig uit te 
schakelen. 

Ook Joep Henkelman mocht het 
goud in ontvangst nemen na 3 
prachtige winstpartijen specta-
culair judo. Bij de jongens tot 34 
kilogram stonden twee van onze 
judoka’s op het erepodium. Mike 
Smits wist hier de finale te be-
reiken met technisch en tactisch 
judo en deze overtuigend te win-
nen. Owen van de Veerdonk wist 
helaas zijn halve finale net niet te 
winnen maar liet er om het brons 
geen twijfel over bestaan en be-
sliste de partij met een dijk van een 
ippon. Bij de meisjes tot 10 jaar 
pakte Lieve Grimmelikhuizen zeer 
overtuigend het zilver door drie 
partijen te winnen. Het onderlinge 

aantal behaalde punten hield haar 
nipt van het goud. Senna van de 
Veerdonk verloor haar eerste par-
tij op een merkwaardige manier 
maar ook dat kan gebeuren. Via 
de herkansingen vocht zij terug 
om in de “kleine finale” tegen Na-
dia Krachten uit te komen. In deze 
partij liet van de Veerdonk zien dat 
zij de terechte nummer 3 was. Eli-
ne Vrijsen wist met sterk judo ook 
een welverdiende 3e plaats te be-
machtigen bij de meiden onder 44 
kilogram. 

Bij de jongens tot 34 kilogram 
slaagde Max Henkelman er net 
niet in om de finale te bereiken 
maar in de strijd om het brons liet 
deze jonge judoka zien uit welk 
hout hij gesneden is en besliste hij 
de partij op spectaculaire wijze.

Opnieuw goede resultaten 
Judoselectie Van Buel Sports

budo
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE

29 mAARt 
open Coffee bernheze
Locatie: Schoolstraat 14, 
Vorstenbosch
Zie pagina 12

30 mAARt 
toneelstuk “Roberto zucco” 
Locatie: Theaterzaal Het Hooghuis, 
Oss. 

31 mAARt - 1 ApRil 
Expositie cursisten 
de Eijnderic
Locatie: Molen Zeldenrust, Oss
 
31 mAARt 
open huizendag
Locatie: Bernheze 

1 ApRil 
open Atelierroute bernheze
Locatie: Bernheze
Zie pagina 6

6 ApRil 
goede vrijdag

8 - 9 ApRil 
pasen 

8 ApRil 
de bernhezer Snuffelmarkt
Locatie: CC de Pas

9 ApRil 
open Atelierroute bernheze
Locatie:  Bernheze
Zie pagina 6

HEESCH

29 mAARt 
improvisatiecabaret met 
op Sterk Water
Locatie: CC de Pas
 
30 mAARt 
lezing over 
‘zwaartekrachtgolven’ 
Locatie: Sterrenwacht Halley 

31 mAARt - 1 ApRil 
Spinningmarathon met 
groot beeldscherm
Locatie: Meer Sports 
Zie pagina 21

31 mAARt - 1 ApRil
Expositie cursisten 
de Eijnderic
Locatie: Molen Zeldenrust, 
Kruisstraat 35-37, Oss

31 mAARt 
open tennisdag met 
ballenkanon 
Locatie: Tennisvereniging De Hoef 

31 mAARt - 1 ApRil
toneeluitvoering Arcadia
Locatie: CC de Pas
 
1 ApRil 
lentespektakel
Locatie: Centrum Heesch
Zie pagina 19

Solistenconcours Fanfare 
Aurora
Locatie: ‘t Dorp 138
Zie pagina 7

3 ApRil 
open Avond Kbo heesch
Locatie: CC de Pas 
Zie pagina 11

6 ApRil 
vier planeten te zien, 
bij publieksavond 
Locatie: Sterrenwacht Halley 

the Young ones
Locatie: CC de Pas 

7 ApRil 
paas evenement 
Slamdunk’97: 
bb & dance
Locatie: ‘t Vijfeiken, Heesch 

9 ApRil 
bernhezer lentetrofee
Locatie: de Misse 

10 - 14 ApRil 
pleisteractie Ehbo heesch
Locatie: Heesch 
Zie pagina 10

NISTELRODE

29 mAARt 
Complete vriendinnenavond 
van tilburg
Locatie: Van Tilburg Mode & Sport
Zie pagina 7

opening Fietsplus Rini
Locatie: Laar
Zie pagina 4

30 mAARt 
Schuimparty
Locatie: Dorpshuis 

31 mAARt 
Ecostyle grondtestdag 
lipsgroen
Locatie: LipsGroen Tuincentrum
Zie pagina 15

ponyclub haalt spullen op 
voor de Rommelmarkt
Locatie: Nistelrode 
Zie pagina 17

1 ApRil 
Art dinner 
Locatie: D’n Bonte Wever 

jeugd-Seniorentoernooi
Locatie: TC Telro 

Kampioenschap tornado 
mini’s niveau 4
Locatie: Zaal de Hazelaar, 
rosmalen & Sporthal de Overbeek
Zie pagina 21

2 ApRil 
paasbingo  
Locatie: Kantine Pr. Irene 

4 ApRil 
heemkundekring Nistelvorst, 
buurtavond
Locatie:  Heemhuis

7 ApRil 
oude kleding, textiel 
en schoeisel ophalen
Locatie: Nistelrode
  
9 ApRil 
Art dinner
Locatie: D’n Bonte Wever 

Rommelmarkt ponyclub
Locatie: Manege 
Zie pagina 17

beleef de lente: 
pasen op Slabroek! 
Locatie: Natuurcentrum Slaboek 

LOOSBROEK

31 maart
Amnesia 14+
Locatie: Lunenburg

5 ApRil 
openbare jaarvergadering 
Kerncommissie loosbroek
Locatie: De Wis
Zie pagina 13

HEESWIJK-DINTHER

30 mAARt - 1 ApRil 
Kasteel Fair
Locatie: Kasteel Heeswijk 

31 maart 
the Fortunate Sons 
Locatie: de Toren in 
Heeswijk-Dinther! 

Creedence Clearwater 
Revival tribute
Locatie: Café Zaal de Toren 

2 ApRil 
ontmoet Adriaan van dis
Locatie: Aula gymnasium Bernrode 

8 ApRil 
opening zomerseizoen 
Kilsdonkse molen
Locatie: Hoofdstraat 10, 
Heeswijk-Dinther 

9 ApRil 
lentefeest Kasteel heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk
 
10 ApRil 
onderonsje in heeswijk 
Locatie: CC Bernrode 

VORSTENBOSCH

t/m 30 mAARt
biljartkampioenschappen
Locatie: De Schaapskooi

3-10-17-24 ApRil
vraagbaak
Locatie:De Stuik

5 ApRil
inzameling oud papier
Locatie: Vorstenbosch


