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MOOIBERNHEZE Mooi!

FOLDER DEZE WEEK
WIELERCLUB BERNHEZE
HEESWIJK-DINTHER,
LOOSBROEK, VORSTENBOSCH

BERNHEZE - Ontzettend veel inwoners waren op de been voor de vele activiteiten die georganiseerd werden. Niet alleen in Bernheze werden mooie
prestaties neergezet door Bernhezenaren.

HEERLIJK HEESWIJK
BERNHEZE
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Een speciaal afscheid bij Avesteyn

Tuinkeukens
Tuinoverkappingen

Eline v.d. Leest winnares
Bernhezer Solistenconcours

Foto’s: Ad Ploegmakers,
Marcel van der Steen en
Lianne Gabriëls

Kijk oma ik heb een melksnor

TRV-Bernheze.nl
Culinaire
Aspergetocht

de kampeerspullen
Mooie dag voor het checken van

Kringgildendag Hoge Schuts

Boomrooijerij

06-57028991

www.elgish.nl

In deze kleuren
verkrijgbaar

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Voor service
& kwaliteit
In de maand mei op

ALLE TASSEN
15% korting

’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Een FAIRrukkelijke biertje uit de Wereldwinkel!

kooktip

(h)eerlijke
biercocktail.
Mongozo ontwikkelde samen met de
Showshakers een speciale biercocktaillijn. De Showshakers staan
bekend om hun spectaculaire cocktailshows. De recepten vindt u op
www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl. Bernheze heeft drie wereldwinkels te weten in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Het
assortiment varieert per winkel.

Gekookte melk

Gekookte melk koekt niet aan
als je het pannetje van tevoren
omspoelt met koud water. Of
je voegt wat suiker toe om
aankoeken te voorkomen.

Vadebo
culinair
• Workshop Sushi bij u thuis?
• Schalen koude schotel met moederdag?
Kijk voor meer informatie op onze website!

PEFC/30-31-421

bakkerij

Guido & Mariëlle van den Boom - Het Geleer 3 - Dinther - 06 134 316 87
info@vadeboculinair.nl - www.vadeboculinair.nl

Column

Bakker of
apotheker?

Bernheze - Voor de derde keer vindt de week van het Nederlandse bier
plaats. Nederlandse bierbrouwerijen zetten hun deuren open op 24 en
25 mei. Zo ook bierbrouwerij Mongoza in Venray. Mongoza brengt een
bierlijn op de markt met exotische ingrediënten.
Mongoza betekent ‘proost’ in de
moedertaal van Henrique Kabia,
afkomstig uit Afrika. Als Henrique
in 1993 als vluchteling naar Nederland komt, is het recept van
het Mongozo bier het enige dat hij
bezit. Inmiddels is de bierlijn wereldwijd een begrip vanwege zijn
unieke kenmerken, waarvan Fairtrade er één is!
Als eerste bierbrouwer ter wereld lanceert Mongozo een pils
met drie unieke elementen in een
fles. Mongozo Premium Pilsener
is biologisch, glutenvrij en Max
Havelaar Fairtrade gecertificeerd.
Dat betekent dat de ingrediënten
tegen een eerlijke prijs zijn ingekocht bij boeren in uiteenlopende
windstreken. Benieuwd hoe Mongozo bier smaakt? Breng dan een
bezoek aan het Pannenkoekenhuis
in Heesch en bestel een Fairtrade
pils bij uw pannenkoek, of loop
eens binnen in de Wereldwinkel.
Zij verkopen een cadeauverpakking met vier exotische smaken, uitermate geschikt voor een

Advertorial

Jaren geleden introduceerden
we het al: Functional Food. Dat
zou het helemaal worden…en
ja, we hebben er een ontzettend
lekker en goed brood aan
over gehouden, Prohart! Met
extra vitaminen B3 en B6 en
magnesium; goed voor hart en bloedvaten.
Destijds weet ik nog de woorden van mijn vader: ‘de bakker lijkt
wel vort un apotheker…’
Natuurlijk lachten we erom en ergens gaan deze woorden nog
steeds op, ook vandaag de dag. In ons geval zoeken fabrikanten
van meel naar extra’s om mee te geven in onze voeding. En ook
andere branches zijn hier volop mee bezig. Een goed streven, denk
aan bijvoorbeeld Becel margarine. De dagen dat de consument
kon kiezen uit alleen wit, bruin of volkoren zijn allang vervlogen.
Tientallen soorten vullen dagelijks onze winkels en elk brood heeft
zijn verhaal.
En daar waar anderen stoppen, proberen wij toch nog net
iets extra’s te geven aan ons brood. Allereerst tijd…dat is het
allerbelangrijkste ingrediënt. Goed ontwikkeld en gerijpt brood
is veel lekkerder, blijft veel langer vers en is vele malen beter
verteerbaar.
De beste ingrediënten… zeer belangrijk. En ook hier weer blijven
we altijd maar denken aan de legendarische woorden van vader
Wim: “Ge kunt er geen rommel in stoppen en iets goeds eruit
halen.” Helemaal waar en nog steeds onze stelregel!
Tijd en ingrediënten, twee belangrijke punten die de basis vormen
van goed brood.
En met deze basis zoeken ook wij nog naar dat beetje extra om
brood van te maken, maar dan wel natuurlijke extra’s. Neem
bijvoorbeeld ons Lamers Natuur. Meergranenbrood gemaakt met
brandnetelblaadjes. Erg verrassend en een bron van energie, extra
vitamines, mineralen. Iets echt uit de natuur! Niet voor niets heeft
Restaurant ’t Bomenpark dit brood op de kaart staan. Gezond en
erg lekker!
Tevens de vele broodsoorten gemaakt met desem, een eigen
ontwikkelde vloeibare desem, bestaande uit enkel meel en water.
Puur natuur!
En chiazaad dat we verwerken in ons boekweit/chiabrood. Ook
weer een natuurprodukt. Zo zijn ook wij dus bezig om het al
gezonde brood nog wat extra’s mee te geven. Spelt, verbouwd en
vermalen in onze eigen omgeving. Hoe puur wilt u het hebben.
Toegevoegde waarden aan gezond brood. Want laten we wel
wezen, ook ‘gewoon’ volkoren en ‘gewoon’ meergranen is
gewoon gezond en lekker, zolang het maar puur blijft en goed
bereid is. Dus bakker of apotheker? Bakker natuurlijk…met heel
veel specialiteiten en extra’s uit de natuur. Daar moeten we het al
eeuwen van hebben, de basis dus!
Bart Lamers, De bakkers Lamers

Advertorial

Eetwinkel

Kloosterkapel Vorstenbosch

Mozart en toegepaste kunst
Stichting

culturele en educatieve ontmoetingsplaats

ZONDAG 25 mei, MOZARTCONCERT door Anne-Mieke PostSmetsers (zang), Rob Hazenberg
(zang en hoorn) en Lisette BolDonkers (piano). Aanvang 15.00
uur, entree € 5,-.
Anne-Mieke Post-Smetsers heeft
een uitgebreid repertoire voor de
muzikale invulling van uitvaarten,
huwelijken, jubilea en andere vieringen, www.afscheidsdiensten.nl.
Rob Hazenberg schitterde in het tvprogramma ‘Una Voce Particolare’.
Hij geeft solorecitals en gastoptre-

dens bij koren en orkesten, soleert
in Bachcantates en oratoria.
Lisette Bol-Donkers heeft zowel op
de Kempische Streekmuziekschool
als de Eindhovense Muziekschool
vele jaren leerlingen begeleid bij
muziekuitvoeringen. Later is zij solisten en koren gaan begeleiden.

Lisette, Rob en Anne-Mieke

VRIJDAG 30 mei en ZONDAG 1
juni, Expositie ‘Hoeden en petten
en dameskorsetten’ van 11.00 tot
17.00 uur, toegang gratis. Tijdens
deze expositie zijn werken te zien
van Jan Jansen, Marjolein Bemel-

mans, Nore Stevelink en Liesbeth
van Well.
VRIJDAG 30 mei, KINDERATELIER
in de bijruimte van 14.00 tot 16.00
uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412 454077 / (06) 21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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Column
D’n blieker

Imba Zimbabwe werkt aan
zelfredzaamheid

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

eLektrISCh

Het eerste huis op de Imba plant

Tekst: Martha Daams

BERNHEZE – Na hun stage in 2005 via Young Africa, besloten Marijke Acket en Ronald van der Laan uit
Heesch in de township van Chitungwiza het project Imba op te zetten voor opvang en opvoeding van kansarme kinderen en tevens de omgeving een stimulans te geven.
Zelfredzaamheid is voor Imba
tweeledig. Kansarme kinderen
(vaak wezen) maar ook Imba zelf,
werken aan hun zelfredzaamheid.
De omgeving van Imba wordt –
waar zinvol – bij de activiteiten
betrokken. Inmiddels bezit Stichting Imba 8,5 ha grond en worden acht kinderen tussen 2-14 jaar
opgevangen door pleegouders in

up zorgt voor transport naar de
markt. En dat terwijl in 2010 Rotary Club Oss-Maasland pas dankzij
een grote actie 220.000 euro kon
doneren aan het project.

LI KE
LINK
MAIL &
WEET
T0
RE0

Bliksemactie
Na het bezoek van John van Boekel en Ton Jenniskens met Marijke
Acket en Ronald van der Laan aan

20.0 1 EURO
KEER
VOOR BA!
IM

Bliksemactie: ‘Hoort, zegt en mailt het voort’
het eerste huis. De kinderen krijgen onderwijs, samen met buurtkinderen. Er wordt gesport en de
bibliotheek wordt druk bezocht
voor studie en lezen. Ondertussen
is een tweede huis voor nog acht
kinderen gebouwd.
Daarvoor zijn nog voorzieningen
nodig om op te starten. Er is een
kantoor, voor de coördinatie van
activiteiten, een elektrische installatie en een watervoorziening met
irrigatiesysteem. Op de akkers
worden aardappelen, tomaten en
mais geteeld. De kippenfarm levert
eieren en vlees, de molen maalt
het mais tot meel en een pick-

Jeugdcursus
Sterrenkunde bij Halley
HeeSCH - Op de zaterdagmiddagen 7, 14, 21 en 28 juni 2014
(telkens van 16.00-17.30 uur) is er
bij Sterrenwacht Halley weer een
Jeugdcursus Sterrenkunde voor
kinderen tussen 8 en 12 jaar. Er
is nog plaats voor enkele deelnemers.
Deze cursus is een eerste kennismaking met sterrenkunde. Allerlei
interessante onderwerpen worden
duidelijk uitgelegd: het ontstaan
van het heelal en van sterren en
planeten, sterrenstelsels, gasnevels, zwarte gaten, kometen en
meteoren en nog veel meer. Daarvoor maken we onder andere gebruik van het planetarium en een
grote telescoop. Bij helder weer
bekijken we de Zon met een heel
speciale zonnetelescoop. tot slot:
lancering waterraketten!
De deelnemende kinderen krijgen
de gelegenheid om een avond (nader af te spreken) bij Halley te komen sterrenkijken.
Cursusgeld: voor leden € 7,50 en
voor niet-leden € 15,-.
Voor meer informatie en aanmelden: Urijan Poerink, tel. 0736569157, poerinku@planet.nl.

het project in Chitungwiza, 50 km
ten zuiden van Harare, kwamen
ze tot de conclusie dat het project
voldoende basis heeft om een vervolgactie te houden. Deze keer is
het doel om 20.000 euro bij elkaar
te krijgen. Die zijn nodig om het
tweede huis op te starten voor de
opvang van weer acht kinderen.
Deze bliksemactie ‘Hoort, zegt en
mailt het voort’ loopt van 20 mei
tot 10 juni. Met flyers, via facebook, linked-in, twitter en de pers,
hopen Imba Nederland en de Rotary Club dat iedereen één euro wil
overmaken om dit project verder
op de rit te helpen. Als over enkele

Oprichters IMBA
zijn Marijke Acket en
Ronald van der Laan
uit Bernheze.

Imba flyer

jaren het project helemaal compleet is en self-supporting, kunnen
al die mensen zeggen: ‘Kijk, daar
heb ik mijn steentje aan bijgedragen.’ Marijke in Nederland en Ronald in Harare houden bij Imba,
samen met Imba Nederland, stevig
de vinger aan de pols.
Bankrekening 1395.44.437 t.n.v.
Stichting Imba.
Zie ook: youtu.be/2k03B-zqZY4
voor de clip.

Besparen op uw
verzekeringen?

Reis- en
annulering

Auto
en
motor

Als ik één keer aan het eind van de week van mijn werk naar huis fiets,
komt altijd een beetje de Joop Zoetemelk in me naar boven. Dat uit
zich in de rare gedachtegang dat ik elke oude man of vrouw op de fiets
voor me moet inhalen. Zodra ik in de verte een plukje grijs golvend
haar in de wind zie wuiven, wordt het een beetje rood voor mijn ogen.
Vraag me niet waarom, maar ik zal en moet ze voorbij suizen op mijn
supersonische Marktplaats-eenversnellings-roestbak.
Ik voel me de laatste tijd steeds vaker een echte Joop Zoetemelk,
want ik word tot mijn eigen ergernis steeds vaker tweede. Mijn
handen kunnen bijna nooit meer symbolisch in de lucht als ik mijn
bejaarde medemens voorbij kom grommen. Het grijze stipje wat ik in
de verte zie, wordt namelijk steeds kleiner als ik versnel op die lange
polderweg. Het grijze stipje zit allang aan een vrijdagmiddagbiertje op
het terras als ik nog lang niet bij de bebouwde kom ben.
Als een zelfkritisch mens heb ik lang gedacht dat ik gewoon meer
aan mijn conditie moest doen. Meer trainen, de auto laten staan
en kilometers maken. Dan zouden mijn inhaalraces weer befaamd
worden en de oudere hobbyfietser weer verbaasd opzij kijken als de
kroegfietsman weer voorbij kwam.
Toen ik laatst toch met veel pijn en moeite mijn voorganger voorbij
hijgde en triomfantelijk opzij keek, bleek mijn concurrent haast niet te
hoeven trappen om toch een flink tempo te kunnen genereren. Zonder
een druppel zweet maar met een flinke elektrische motor zoefde hij
door het kale landschap.
“Elektrische EPO. Vuile, geniepige Lance,” vloekte ik.

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

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

Het zweet gutste me van het lijf. Ik trapte zo hard als ik kon op de
pedalen van mijn fiets. Zo meteen zou ik de bocht om moeten en kon
ik eindelijk profiteren van een stevige bries in mijn rug. Ik overwoog
nog een tandje zwaarder te gaan fietsen, maar toen bedacht ik me dat
de derde versnelling van mijn kroegfiets het allang niet meer deed. Net
als mijn rem overigens, maar die had ik nu helemaal niet nodig. Ik was
op jacht naar de eenzame oude fietser voor me. Die moest ik inhalen,
koste wat het kost.

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig
advies op maat en een snelle service!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

Woonhuis

Buitenhuisdekking
Aansprakelijkheid

VOORJAARSACTIE!
KOM ETEN EN ONTVANG EEN
COUPE MERINGUE GRATIS!
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een
Coupe Meringue gratis bij besteding van een hoofdgerecht

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

Actie geldig t/m 31 mei 2014
‘t Dorp 148 - Heesch
www.tunneke-heesch.nl
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

Woensdag 21 mei 2014

FYsiotHerapie
HooGSTRAAT

Cursus
basis EHbo
Nistelrode

Inloopochtend bij Fysiotherapie
Hoogstraat

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Column

Advertorial

HEESCH - Fysiotherapie Hoogstraat in Heesch
houdt op zaterdag 24 mei, in samenwerking met
BeterZitten®, een gratis inloopochtend voor iedereen
die vragen heeft over nek-, schouder-, RSI- en/of
rugklachten, die zich uiten tijdens of verergeren door ‘zitten’.
NISTELRODE – EHBO-vereniging
Nistelrode start bij voldoende
deelname eind juni met een cursus
basis EHBO in het EHBO lokaal in
het Dorpshuis in Nistelrode.
Tijdens deze cursus wordt geleerd
een slachtoffer te benaderen, te
beoordelen wat het slachtoffer
mankeert en hoe hulp te verlenen.
Cursisten leren levensreddend te
handelen, verbandleer, AED bedienen en deskundige hulp in te
schakelen. Tijdens de cursus wordt
gebruik gemaakt van LOTUS
slachtoffers.
De cursus wordt gegeven volgens
de regels van het Oranje Kruis. De
cursus wordt afgesloten met een
examen, afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis. Geslaagde cursisten ontvangen een
erkend diploma. De cursus wordt
gegeven tijdens vier zaterdagen
van elk vier uur + een zaterdag
examen.
De kosten voor deze cursus bedragen € 175,-, inclusief boekje,
diploma en een jaar gratis lidmaatschap van EHBO-vereniging
Nistelrode.
Aanmelden via: lambert-hendriks@
home.nl.

tip

Thee tegen
stinkvoeten

Heb je last van stinkvoeten?
Maak dan een voetenbadje van
hele zwarte thee en laat je voeten daarin lekker weken. Door
de thee krijgt je huid een andere
PH en thee werkt tegen de vieze
geur.

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes
Helma Verkampen 06 510 79 342
www.livage.nl

Fysiotherapie Hoogstraat
helpt dan graag aan een
antwoord en misschien
zelfs een oplossing voor uw
zitprobleem.
Er zijn in Nederland namelijk
ruim 1,2 miljoen mensen
met nek-, schouder- en
rugklachten. Daarvan
ervaart 80-90% de meeste
klachten tijdens het zitten. Het is dan ook de meest belastende
houding voor onze (onder)rug. Tijdens het zitten is het daarom
erg belangrijk de natuurlijke vorm van de rug zo goed mogelijk
te behouden. Een goed ingerichte werkplek en een passende,
persoonlijk afgestelde stoel zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast
dragen bewustzijn, een goede houding en afwisseling (bewegend
zitten) bij aan verantwoord zitgedrag.
Wat kunt u verwachten tijdens deze zitochtend?
- wat gebeurt er met onze rug tijdens zitten
- invloed op nek en schouders
- welke klachten kunnen er tijdens of door het zitten ontstaan
- wat kan een fysiotherapeut betekenen
- bijdrage van een goede, passende stoel aan een goede houding
en goed zitgedrag
- waaraan dient een stoel te voldoen en hoe stel je hem
persoonlijk in
- hoe richt je een werkplek zo goed mogelijk in
- persoonlijk zitadvies
- voorbeelden en voordelen van bewegend zitten
- eenvoudige oefeningen op balanskrukje
- bekijken en proberen van zitoplossingen voor elk budget
Fysiotherapie Hoogstraat is gevestigd
aan Hoogstraat 11 in Heesch.
Tel.: 0412-453608

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching

Multidisciplinair Instituut voor:
Psychologisch onderzoek
Psychologisch behandeling (GBGGZ)
Behandeling vergoede dyslexie
Remedial Teaching
Huiswerk- en studiebegeleiding
Dramatherapie
Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228 heesch@opdidakt.nl

Scheiden doe
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Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue
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Tel. 06
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72 748
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larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat
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Valkenier zijn is een manier van leven
THIJS FLESKENS: ‘Je

bent één met de natuur’

ter de reigers aangingen.
Voor de valkenier des te
spannender omdat het
veel geduld, goede verzorging en ‘n langdurige
training vergt voordat
een valk klaar is voor
de jacht. Als de reiger
gevangen werd, werd
deze geringd en een aigrette, de zwarte lange
koppluim, was voor de
hoed van de valkenier
als trofee. Daarna ging
de reiger weer zijn vrijheid tegemoet.
Begin twintigste eeuw
waren er nog maar
twee serieuze valkeniers over. Maar in
de jaren dertig is de valkerij weer
van de grond gekomen en zijn de
regels daarvoor vastgelegd in de
vogelwet van 1936. De valkerij is

jachtterrein had en zich kon verdiepen in de valkerij, als bestuurslid van het Wereld Natuur Fonds in
Twente. Hij begon zijn passie voor

‘een eiGen territoriUM waar rooFvoGels
BrOeden en dassenBUrCHten Zijn’
De Harris Hawk op deze foto is niet geschikt voor de jacht, maar wel prachtig om te zien
Tekst: Martha Daams Foto’s: Fons Baerken

NISTELRODE – In een duizelingwekkende vaart ‘valt’ een vogel uit de lucht. Beneden is een bijzonder tafereel. In het ruige landschap zit een hond en staan mannen en vrouwen te turen. Het zijn de valkeniers die in
Schotland verzameld zijn voor een valkenjacht. Spectaculair en in een prachtige omgeving. Thijs Fleskens:
“Valkenier zijn is een passie. Zo’n vogel die door het bos vliegt en op natuurlijke wijze zijn prooi vangt is fascinerend. Je bent één met de natuur en de natuurwetten. Elk jaar gaan we met enkele valkeniers naar Schotland voor de jacht met valk en havik; allemaal serieuze valkeniers die jagen met respect voor de natuur.”
Als ergens in Schotland de jacht
begint, draagt de kagiedrager op
zijn ‘rek’ de gehuifde slechtvalken
over het ruige terrein, door weer en
wind, voorgegaan door de jachthond ‘pointer’ en gevolgd door de
valkeniers. Soms duurt het uren
voordat de pointer een korhoen
‘grouse’ ontdekt. Maar plots staat
hij stil en het gezelschap weet: Nu
gaat het gebeuren. De huif wordt
van een van de spechtvalken verwijderd en zijn vlucht begint. De
rondjes die hij maakt laag over de
grond, zijn om de thermiek op te

zoeken. Maar al snel wint hij hoogte. De grouse die in de struiken zit,
wordt naar het open terrein gejaagd op het moment dat de valk
hoog zit. Als de valk terugkomt
tot hij hoog boven de hond vliegt,
stort hij zich naar beneden met een
snelheid van 200-300 km per uur,
richting korhoen. Toch is deze hem
weleens te slim af, door snelheid
én wendbaarheid. Pech voor de
valk, zijn beurt is voorbij.
Geschiedenis
De valkerij is eeuwenlang een ko-

ninklijke aangelegenheid geweest.
Kostbaar en prestigieus. Ook op
het Loo werd de valkerij beoefend
en een van de laatste beroepsvalkeniers was in 1855 Adriaan Mollen uit Valkenswaard. Door The
Royal Loo Hawking Club werd bij
paleis ’t Loo zestien jaar gejaagd
met slechtvalken en haviken op
reigers; een grote uitdaging voor
de slechtvalken én de valkeniers.
De reigers vliegen vaak op grote
hoogte en zijn groot, maar het
was spectaculair om te zien hoe
de slechtvalken keer op keer ach-

nu een dure hobby geworden en
veel valkeniers zijn er niet, Nederland telt slechts honderd serieuze
valkeniers.
Thijs Fleskens
De familie Fleskens komt uit
Heesch, maar pa was in de oorlog
in Noord-Holland in het verzet actief. Na de oorlog vertrok de familie weer graag naar Brabant, waar
ze eerst opgevangen werden in
een zomerhuis, midden in de bossen van Mierlo. Daar heeft Thijs
Fleskens zijn liefde voor de natuur
opgebouwd. Als jongen heeft hij al
een torenvalk tam gemaakt en ook
nu zijn eigenaar en vogel zeer met
elkaar vertrouwd.
Kostschool, studie en andere zaken kwamen tussenbeide, totdat
in 1968 hij huis, tuin, muithuis en

valkerij weer op te pakken en had
het geluk dat er bij het WNF veel
mensen waren met jachtterreinen.
Toch bleek de valkerij moeilijker
dan het leek. Ook hij moest tijd en
geduld beoefenen om de vogels
tam te krijgen. Uren heeft hij achter vogels aangelopen om ze terug
te zoeken. Toen hadden de vogels
nog geen zendertje om. In Nistelrode aangekomen in 1984 mocht
hij jagen bij Hofmans Zandexploitatie, in afwachting van een jachtterritorium van de WBE, waar hij
secretaris was.
Nu heeft Fleskens een eigen territorium voor de jacht, waar roofvogels broeden en dassenburchten
te vinden zijn. Een prachtig stukje
natuur waar Fleskens zelf regelmatig te vinden is, maar zonder zijn
onlangs overleden havik.
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Bij aankoop van

De kersen die wij gebruiken in onze vlaaien 2 broden
en kersenkruimelstukjes zijn niet de eerste naar keuze
de beste. Die zoeken wij met zorg uit en
kersen- jes
2
maken er een heerlijke vulling van waarbij kruimelstuk
we de kersen heel laten, dus geen kersengelei. En dàt maakt een bijzonder lekker
verschil. Als het om lèkker gaat, weten wij
normaal 2,70
er wel raad mee.
heel veel hele kersen…

1,50
geldt van 22 t/m 28-5-2014

met zorg uitgezocht…

en ’n flinke krokante kruimellaag… dat wordt weer smullen!
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Mooie horizonvakantie
Heesch - Op maandagmiddag 12 mei vertrok een grote groep leden van de doelgroep van Ziekenvereniging
Horizon Heesch voor een vakantie naar de Biestheuvel te Hoogeloon. Bij aankomst stond daar de koffie al
klaar met een lekker stuk vlaai.
duofietsen van de Heesche KBOafdeling, die de voertuigen voor
deze gelegenheid hadden nagebracht. Ondanks het slechte weer
die middag werd erg genoten van
‘weer even buiten zijn’.
Nadat op donderdag het Museum
van Oude Ambachten met een
Heesch huifkarrenbezoek was vereerd, bracht ’s avonds een orkestje
mooie en gezellige Nederlandse
muziek ten gehore.
De maandag werd gezellig afgesloten met een kienavond. Daags
daarna kwam een oude schoolbus
voorrijden. Het leek een schoolreisje zoals vroeger. Met zijn allen

Onderonsje
over Vlinders

werd het DAF-museum bezocht.
Na het avondeten genoot ieder
van een bonteavond, verzorgd
door diverse artiesten. Op woensdag kon er gereden worden op de

Na vijf heerlijke vakantiedagen,
met veel plezier en een hele goede
verzorging, is de dankbare groep
op vrijdag weer in Heesch teruggekeerd.

La Colline / Frankrijk – Seniorenreizen
Nog enkele plaatsen beschikbaar

Hans en Marie-José Egelmeer (oorspronkelijke Bernhezenaren) organiseren
vanuit het Zuid-Franse La Colline enkele keren per jaar een

7-daagse touringcarreis naar de Drôme

Heeswijk-Dinther - Tijdens het
Onderonsje in CC Servaes in Dinther is op donderdag 22 mei Rini
Kerstens te gast.
Hij is een graag geziene inleider
en van 10.00 tot 11.00 uur zal de
voormalige biologieleraar de bezoekers boeiende weetjes en verhalen over vlinders voorschotelen.
Rini Kerstens zal de bezoekers van
het Onderonsje met gemak een
uur vermaken met prachtige verhalen over deze wellicht mooiste
insecten die wij in onze omgeving
kennen.

een gebied besprenkeld met dorpjes en steden als Orange en Avignon,
schaduwrijke pleintjes, eeuwenoude platanen, gezellige terrasjes,
pastelkleurige gevels en ‘maisons en pierre’,
die hun oude charme hebben weten te behouden.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor vertrek 3 en 17 augustus
Week 32: 3 augustus – 9 augustus
Week 34: 17 augustus – 23 augustus
Arrangementsprijs € 465,– p.p.
Inclusief: reis per luxe touringcar, begeleiding, logies in een
2-persoonskamer, bedlinnen en handdoeken, ontbijt, lunchpakket/picknick en diner.
Exclusief: entreegelden excursies

Info: www.lacolline.nl
Hans & Marie-José Egelmeer
0033-475904528
johannes.egelmeer@orange.fr

Kbo

KBO Bernheze

Reizen naar andere oorden en in muziek
ding van Peter van Raak een breed
scala Marialiederen ten gehore gebracht. Het Ceciliakoor uit Heesch
en het Seniorenkoor Nistelrode
verleenden hun medewerking. Het
was ‘n geweldige middag!

Succesvolle reis
naar Normandië
Geslaagde
KBO-reis
VORSTENBOSCH - Klokslag 8.45
uur vertrok KBO Vorstenbosch op
een zonnige dag, met een volle
touringcar van reisorganisatie
EMA, voor een dagtocht naar midden-Nederland.
Aangekomen in Leerdam, gingen
we aan boord voor een boottocht
over de Linge. Onder het genot
van een kopje koffie met gebak
genoot iedereen van het prachtige zonnige weer en het fraaie

landschap. Na de boottocht reden we met buschauffeur Mandy
door het Vijfheerenland naar het
plaatsje Ameide aan de rivier de
Lek. In het ‘Wapen van Ameide’
werd de lunch gebruikt en was er
gelegenheid voor een korte dorpswandeling. Na de middag begonnen we aan een toertocht door de
Alblasserwaard. Met de kundige
en grappige uitleg van gids Dick
kwamen we veel te weten over het
veenweidegebied met zijn molens,
prachtige vergezichten en oude
boerderijen. De dagtocht werd
afgesloten met een diner in het
Utrechtse Montfoort. Door de in-

spanning van alle betrokkenen kan
KBO Vorstenbosch terugkijken op
een geslaagde reis.

Mooi concert
Cantando
Heeswijk-Dinther - Het Seniorenkoor Cantando van KBO Dinther bestaat dit jaar 40 jaar.
Dit jubileum hebben zij op zondag
18 mei gevierd met een zang- en
bloemenhulde aan Maria. Cantando heeft onder de bezielende lei-

H e e swi j k - D in t h e r / L o o s broek - De reiscommissie van
de KBO’s Dinther Heeswijk Loosbroek kan terugkijken op een geslaagde reis naar Normandië, 47
personen hebben hieraan deelgenomen. Een gezelschap dat geweldig goed samen optrok in een
goede sfeer.
Op maandag 12 mei vertrokken
we. Met een tussenstop in Amiens
reden we naar Saint Lô, in het hart
van Normandië. Daags erna bezochten we Mont Saint Michel.
Zeker de helft van het gezelschap
heeft de flinke klim naar de abdij
uit de elfde eeuw ondernomen.
Vandaar reden we naar Dinan,

een prachtig middeleeuws stadje
aan de rivier de Rance. Woensdag
stond helemaal in het teken van de
invasie in 1944.
We bezochten de invasiestranden
van Utah beach, Sainte-Mère-Église, het Arromanches 360 theater
en de Pegasus brug. Een dag met
vele indrukwekkende momenten.
De dag daarop brachten we een
bezoek aan Bayeux, met als hoogtepunt het geborduurd wandtapijt,
over de slag van Hastings. Aansluitend reden we door naar het schilderachtige Honfleur en daarna reden we de Calvados route met een
bezoek aan een Calvados stokerij.
Vrijdag - de vertrekdag - liet, iets
wat ons nog nooit eerder was
overkomen, de bus liet het afweten. We werden opgesleept.
Rouen hebben we niet meer aangedaan, we hebben ons diner in
het Belgische Sint Niklaas gebruikt
en arriveerden in Dinther toen het
al 17 mei was geworden rond 0.45
uur. Ondanks het oponthoud is het
een geweldige reis geweest.
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Team ‘Samen Sterk’ loopt mee en veilt
schilderij ‘Clown met een lach en een traan’
BERNHEZE - Tijdens de 24-uurs estafetteloop ‘Samenloop voor hoop’ op 28 en 29 juni, lopen ook mensen
uit Bernheze mee. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het team ‘Samen Sterk’, om uiteenlopende
redenen. De veiling van een kunstwerk is een van hun acties.

Aanbiedingen geldig van 24 t/m 28 mei
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag gesloten

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

500 gram cordon bleu €
Team Samen sterk

Tijdens de estafetteloop van 24 uur,
kunt u de deelnemers aanmoedigen, of, de openingsceremonie,
of kaarsenceremonie delen. Naast
het parcours staan kraampjes met
veelal zelfgemaakte spulletjes.
Ook kaarsen voor de kaarsenceremonie van 28 juni om 22.30 uur,

Tekst: Martha Daams

is voor haar heel belangrijk en zij
hoopt op een mooi bedrag voor
onderzoek.
Dochter Ilse van Schendel loopt
mee voor haar moeder én voor de
moeder van vrienden die borstkanker heeft, maar waarschijnlijk niet
zo fortuinlijk is als haar moeder.

‘Omdat iedereen een morgen verdient’
waarbij overledenen of mensen die
midden in de strijd zitten herdacht
worden, zijn daar te koop.
Jeroen en Anja van Kampen uit
Heesch hebben met dochter Linda
het team Samen Sterk opgericht
om iets te doen voor mensen in
hun omgeving waarbij kanker is
geconstateerd. Het besef hoe heftig dit ingrijpt in het leven, hebben
ze in eigen familie ervaren.
Monique van Schendel uit Heesch
heeft borstkanker gehad. Zij heeft
dit mogen overleven en daarbij
goede hulp gehad, die zij ook anderen gunt. De kaarsenceremonie

4,99
500 gram runderpuntjes € 7,25
500 gram runder schnitzel € 7,25

Dorien Romme uit Nistelrode verloor haar dochter door kanker. Zij
wil mensen steun geven die kanker
hebben en meelopen. Maar ze wil
ook geld ophalen voor onderzoek,
zodat anderen dit lot niet hoeven
te ondergaan.
Kunstveiling
Teamcaptain Linda van Kampen
wil zoveel mogelijk geld ophalen
voor onderzoek naar kanker. Haar
familie is ook niet gespaard gebleven en ze wordt ook in vriendenen kennissenkring hardvochtig met
kanker geconfronteerd. Ze besloot

am € 1,39

100 gram schouderh
het team op te richten omdat ‘iedereen een morgen verdient.’ Het
team is actief in sponsorwerving
en heeft een uitzonderlijke donatie gekregen van Marion Hoven uit
Oss. Zij doneerde een van haar eigen werken: ‘Clown met een lach
en een traan’. Het kunstwerk meet
80x80x3,5 cm en is geschilderd in
acrylverf op canvas.
Via
www.facebook.com/teamsamensterk kan iedereen op het
schilderij bieden, meer informatie vinden of andere vormen van
sponsoring aanbieden.
De hoogste bieder wordt op 29
juni eigenaar van dit fraaie schilderij.

Tweede plaats gewestelijke brandweerwedstrijden voor brandweer Nistelrode
Nistelrode - Brandweer Nistelrode draaide de eerste ronde van de gewestelijke brandweerwedstrijden
in Lith op 17 mei. Daar heeft Groep Nistelrode de 2e plaats weten te behalen met een startbewijs voor de
volgende ronde, op 21 juni in Rotterdam.
Brandweer Nistelrode wist als snelste van alle ploegen de slachtoffers
in veiligheid te brengen, het warme
weer werkte als extra belasting op
de ploeg die hard moest werken.
Op 5 april wist brandweer Nistelrode de 1e plaats te behalen bij
de provinciale wedstrijden in

‘Door naar de 2e ronde
van de gewestelijke
wedstrijden’

Brandweer Nistelrode kreeg een
melding van een OMS (automatisch brandalarm) bij het voormalige gemeentehuis in Lith. Ter
plaatse aangekomen, bleek een
klusbedrijf bezig te zijn met werkzaamheden aan de luchtbehandeling, waardoor er brand was uitgebroken in de raadszaal. Door het
uitbreken van de brand was één
van de slachtoffers van een ladder

gevallen en deze lag bewusteloos
in de rook. Na een verkenning en
het redden van dat slachtoffer,
bleek er nog een slachtoffer en een
vuurhaard op de eerste verdieping
van het gemeentehuis te zijn.

‘s-Hertogenbosch, waardoor zij
naar de 1e ronde gewestelijke
wedstrijden in Lith mochten. Hier
is de 2e plaats behaald en daardoor mogen zij - voor het eerst in
de geschiedenis van brandweer
Nistelrode - door naar de 2e ronde
van de gewestelijke wedstrijden,
deze keer op 21 juni in Rotterdam.

Toen ook dit slachtoffer in veiligheid was gebracht, kon de brand
geblust en het pand na-verkend
worden.

De ploegen die in Rotterdam op de
1e, 2e en 3e plaats eindigen, mogen door naar de landelijke finale
op 6 september in Oeffelt.

Uw kwaliteitsslager

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

Nectarines 10 stuks
Spitskool gesneden 500 gram
Soepasperges 500 gram
Asperges 500 gram

€ 2,95
€ 0,95
€ 0,98
€ 1,50

Groot assortiment rauwkostsalades
lekker voor bij de barbecue
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Bij aankoop van 2 broden:

4 Zwitserse
Kaiserbollen

Waldkorn
zachte bollen

1,00

4+2

GRATIS

Ook te bestellen via www.vanmook.echtebakker.nl

Turkse pizza
Nu

2,95

Desem belegt met tomaat,
kaas en rode ui

Monchoutaart
met verse aardbeien

7,95

6-8 personen. Bodem van Biscuit
gevuld met monchou, slagroom en
zoete aardbeien uit de streek

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Inschrijfdag KinderVakantieWeek HDL

Welpen Beppino redden
klooster van de bokkenrijders
Heesch - De Welpen Beppino van Scouting Heesch vonden dit weekend een vreemd document. Het bleek een oproep van broeder Cubitus,
van de orde van de Catuli. Hun klooster werd regelmatig overvallen
door de bokkenrijders. Zo kon priester Ignatius niet ingewijd worden tot
bisschop! Natuurlijk waren de welpen bereid de monniken te helpen.

op een vuurtje pannenkoeken te
bakken.
Hierna bedachten de welpen een
plan om de bokkenrijders te stoppen. Blijkbaar was hun bestaan
afhankelijk van hun heilige voorwerp, een gigantische hamer. Om
de hamer af te pakken, lokten de
welpen alle bokkenrijders het scoutinggebouw in. Binnen was een

‘... als eerbetoon
aan de prestaties
van de welpen’
Heeswijk-Dinther/Loosbroek - In elk van ons schuilt een superheld! Wil jij ontdekken wat jouw superkrachten zijn, schrijf je dan
in voor de KinderVakantieWeek in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
De KVW is een week waarin kinderen van alle basisscholen van HDL
5 dagen lang actief, creatief en sportief bezig zijn in de bossen van
Heeswijk en het centrum van Loosbroek.
Natuurlijk is er ook theater en
met mooi weer komt de brandweer voor een schuimfeestje! Dit
jaar vindt de KVW plaats van 18
t/m 22 augustus en het thema is
Superhelden! Dus… doe je mee?
Inschrijven kan op zaterdag 24
mei, voor Loosbroek in de Wis
van 10.00 tot 11.30 uur en voor
Heeswijk-Dinther in soos iMeet
van 13.30 tot 16.00 uur. Er kan
op beide plaatsen voor beide kernen worden ingeschreven.
Voor slechts € 17,50 heb je een

superleuke week, met veel sport,
spel en avontuur. Er kan contant
of met PIN worden betaald. Op
onze site, www.stichting-ranja.nl
staat een inschrijfformulier dat je
thuis print en invult. Dit breng je
mee naar de inschrijfdag. Er zijn
ook inschrijfformulieren aanwezig.
Na-inschrijven kan, telefonisch of
via de website, tot 21 juni. Kosten zijn dan € 25,-. Voor meer
info kijk op onze site of bel met
Carmen van den Boom, 0413291550.

Dit was niet zo makkelijk! De bokkenrijders kwamen achter het plan
van de welpen en overvielen en
vervloekten de welpen. Hierna zaten alle slaapspullen van de welpen
tegen het plafond! Om de vloek op

te heffen maakten de welpen een
tocht langs verschillende leden van
de orde. Een ex-bokkenrijder kon
de vloek gelukkig opheffen. Voor
het avondeten mochten de welpen
zelf een steenfornuis bouwen, om

spooktocht uitgezet om de bokkenrijders de schrik van hun leven
te geven. De spooktocht was een
daverend succes en de bokkenrijders waren zo bang dat de welpen
de hamer konden afpakken en ze
gillend wegrenden.
De volgende dag kwam er een melding van een klooster in Duitsland
dat de bokkenrijders nog steeds
aan ’t rennen waren! Eindelijk kon
priester Ignatius ingewijd worden.
Hij was de welpen zo dankbaar dat
hij de naam Bisschop Beppino aannam, als eerbetoon aan de prestaties van de welpen.
Ben jij een jongen tussen 9 en 12
jaar? En wil je graag een keer meekijken? Mail naar welpenbeppino@
scoutingheesch.nl.

Kinderklas: Vriendelijkheid Opening KDV Klein Drakenstein en BSO
Heesch - Aanstaande zondag 25 mei vindt er in Heesch een kinderklas De Draken in Heeswijk-Dinther
plaats. Een kinderklas is een bijeenkomst van kinderen en ouders waarbij een deugd centraal staat.
Deze keer is het vriendelijkheid.
Het uitgangspunt is dat een kind
een spiritueel wezen is, dat op aarde is gekomen om te groeien. De
kinderklas reikt gereedschap aan
om bewust en vaardig in te gaan
op spirituele behoeften.
Wat is vriendelijkheid? Waarom
zou je vriendelijk zijn?

De klas start om 10.30 uur, inloop
vanaf 10.00 uur eindtijd 12.00 uur
De kinderklas is een initiatief vanuit het bahá’í-geloof, de jongste
wereldreligie, maar zeker niet bedoeld om elkaar te overtuigen.
Meer informatie:
geertjevdstappen@gmail.com
0412 475171/06 44458161.

Musical ‘De verdwijning
van de mislukte Barbie’
HEESWIJK-DINTHER - Jeugdkoor Op-Maat brengt op zondag 1 juni de
musical ‘De verdwijning van de mislukte Barbie’ op de planken in het
Willibrordcentrum in Heeswijk.
Deze musical is gebaseerd op het
kinderboek van Jacques Vriens.
Het speelt in Zuid-Limburg waar
de ‘Bende van de korenwolf’ erg
actief is.
De vijftien kinderen laten het publiek genieten van hun spel, dat
afgewisseld wordt met liedjes. De
regie is in handen van Linda van
de Velden en Angela van de Wijst.
De algehele leiding berust bij Peter
Smulders.
Er zijn op zondag 1 juni twee uitvoeringen, om 11.00 en 14.00 uur.
Kaartjes à € 1,- zijn te verkrijgen
via de leden of 0413-292169.
Het jeugdkoor heeft met enthousiasme gerepeteerd en hoopt op
veel publiek.

Na afloop gingen de groene ballonnen de lucht in

Tekst: Matthijs van Lierop

Heeswijk-Dinther - Kinderdagverblijf Klein Drakenstein en buitenschoolse opvang De Draken van kinderopvang Humanitas openden 16 mei de deuren van hun nieuwe verblijf. Op de plek waar vroeger sporthal d’n
Tol stond, staat nu het gebouw van de kinderopvang.
De nieuwe locatie in de Burgemeester Breukelstraat in HeeswijkDinther werd feestelijk geopend
met een welkomstdrankje en een
soesje bij de ingang.
In het gebouw voerden een kleine
tiental kinderen een toneelstuk op.
Het toneelstuk ging over een kikker, die wist dat het een bijzondere
dag was, maar niet meer waarom.
Aan verschillende vriendjes in het
bos vroeg hij waarom deze dag

bijzonder was, maar niemand kon
hem helpen. Toen de kikker erachter kwam dat er vandaag een
feestje was, waar hij niet voor uitgenodigd was, ging hij boos en
verdrietig naar huis. Eenmaal thuis
aangekomen zag hij al zijn vriendjes, die voor kikker een verrassingsfeest hadden georganiseerd
voor zijn verjaardag.
Na het toneelstuk werden er buiten groene ballonnen opgelaten

om de opening van de kinderdagverblijven af te sluiten. Aan de ballonnen zaten kaartjes vast, waarop
iedereen zijn naam kon schrijven.
De kinderen keken samen met hun
ouders, opa’s en oma’s en met de
medewerkers van Humanitas toe
hoe hun ballon de lucht in ging.
Meer foto’s op
www.mooihdl.nl
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Help mee een kind blij te maken open dag
VORSTENBOSCH - Nederland is een welvarend land, althans voor het
merendeel van de inwoners. Kinderen groeien op in een gezin waar een
eigen mobieltje en laptop heel normaal zijn. En waar vakanties vanzelfsprekend zijn. Maar dit is lang niet zo normaal voor alle kinderen
in Nederland.

kinderboerderij
De Nissebisjes

9

Heeswijkse balletschool
in ‘DansFestijn’

NISTELRODE - Alhoewel kinderboerderij De Nissebisjes in
Nistelrode elke dag geopend is,
vindt er op zondag 25 mei weer
een speciale open dag plaats.
Van 11.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom.
Er is een groot aantal kinderen
dat opgroeit in gezinnen die het
niet zo breed hebben, of zelfs onder de armoedegrens leven. Deze
kinderen kunnen al blij zijn als er
voldoende eten is en ze een keer
‘nieuwe’ kleding krijgen. Een dagje
uit of vakantie is vaak helemaal
uitgesloten, omdat hier simpelweg
geen geld voor is.
Subajo
Stichting Subajo zet zich in om
deze kinderen een handje te helpen. Kinderen worden aangemeld
via de voedselbank, schuldhulpverlening, vluchtelingenwerk en
jeugdzorg uit de omgeving. Rond

de kerstperiode worden de kinderen verrast met een cadeautje.
In de zomer worden de kinderen getrakteerd op een verzorgd
dagje uit naar Dierenrijk. Dit jaar
zal deze dag gaan plaatsvinden op
26 juli en het doel is uiteraard dit
uitstapje mogelijk te maken voor
zoveel mogelijk kinderen. Hiervoor
vraagt Stichting Subajo uw hulp!
Dit kan door middel van sponsoring of een eenmalige donatie op
giro 5220866. Alle kleine beetjes
helpen.
Meer informatie:
www.subajo.nl en bezorg een kind
een onvergetelijke dag uit.

De beekgraaf opent
Wereldwinkel

Op deze dag worden een aantal
speciale activiteiten voor kinderen gehouden, zoals een ritje
maken op een pony en vogelhuisjes schilderen. Er zijn verder
exotische gastdieren vanuit dierentuin ZieZoo op bezoek en er
staat een springkussen.
Ook is er gelegenheid om één
van onze dieren te sponsoren/
adopteren. Zoals gebruikelijk
zijn pannenkoeken, koffie, thee
en limonade weer verkrijgbaar.
De opbrengst hiervan komt ten
goede aan de verzorging van
onze dieren.

HEESWIJK-DINTHER - De kleuters van de Heeswijkse Balletschool treden op tijdens het DansFestijn. Ook de dansafdeling van Fontys werkt
mee aan deze dag, met een speciale kleutervoorstelling.
Zondag 25 mei. Locatie: Spectrum
Schijndel.

te koop bij de Heeswijkse Balletschool via van.oorschot@ziggo.nl
of tel. 0413-291335.
De prijs per kaartje is € 3,- hiervoor krijgt je twee voorstellingen
te zien: Kleutervoorstelling + professionele voorstelling van Fontys.
Iedereen die belangstelling heeft
voor dans en ballet moet zeker
komen kijken. Hopelijk tot ziens in
Schijndel op 25 mei.

Programma voor kleuters
11.30 uur: start voorstelling kleutergroepen
12.15 uur: start kleutervoorstelling
‘Vlieg Tuig’ van Fontys
12.45 uur: einde KleuterDansFestijn.
Kaartjes voor het DansFestijn zijn

De Kiem introduceert loopbus
HEESCH – Basisschool de Kiem heeft woensdag 14 mei een loopbus geïntroduceerd die loopt van de Biezenloop (Hoef 2) tot de school. Op deze manier kunnen kinderen de gevaarlijke rotonde bij De Ploeg op een
veilige manier passeren. De rotonde is erg hoog, waardoor verkeersdeelnemers slecht zicht hebben op de
verkeerssituatie.

Wethouder Wijdeven opent de loopbus
Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Marcel van der Steen

Tekst: Matthijs van Lierop

NISteLroDe – Basisschool De Beekgraaf in Nistelrode opende een
Wereldwinkel op school. Het was de twaalfde keer dat zij dit deden en
dit jaar gaat tien procent van de verkoopopbrengst naar straatkinderen
in Lusaka, de hoofdstad van Zambia.
De Wereldwinkel werd maandag
19 mei geopend en blijft open tot
vrijdag 23 mei. In de middagpauze
en na schooltijd is de winkel open.
De leerlingen van groep acht gaan
gedurende deze weken zelf de
winkel runnen. “Vorig jaar hadden we een nieuw record”, vertelt
rina Zegers van de Wereldwinkel
in Nistelrode trots. “toen hebben
we voor € 1.500,- aan spullen verkocht.”
raadslid Ad Donkers, opende de
Wereldwinkel officieel. “Ik vind
het mooi dat jullie wat willen betekenen voor kinderen in andere landen. Mijn complimenten”, sprak
Donkers de kinderen toe. Vervolgens knipte hij het lint door.

Donkers overhandigde de achtstegroepers een envelop met daarin
€ 25,-. Dit bedrag, afkomstig van

De loopbus is een uit Australië afkomstig idee waarbij een groep
kinderen onder begeleiding van
enkele ouders een vaste route naar
school loopt. Onderweg kan de
‘bus’ stoppen bij eventuele haltes,
zodat andere kinderen zich bij de
groep kunnen aansluiten.
Wanneer de kinderen in een
stoet de rotonde passeren, zullen
zij gemakkelijker zichtbaar zijn,

voriG jaar werD
er voor 1.500 eUro
verkoCHt
de gemeente, is bestemd voor het
project waar de kinderen geld voor
gaan inzamelen. Het project loopt
tot en met vrijdag. Die middag
wordt bekendgemaakt voor hoeveel euro de kinderen aan spullen
hebben verkocht.
Meer foto’s op
www.mooinisseroi.nl

Als de zon
er is dan
‘slaapt
de maan’

verwacht schooldirecteur Archel
Kerkhof. Naast veiligheid levert de

ouders, zo beaamt hij. Daarnaast
zal de verkeersdrukte rondom de
school afnemen.
De loopbus in Heesch, met een
echte halte in de Biezenloop, wordt
tot de zomervakantie uitgeprobeerd op woensdagen. Na de zomer moet blijken of er voldoende
animo is om de loopbus uit te breiden. Het initiatief van de loopbus
is afkomstig van de verkeerswerk-

Onderweg kan de ‘BUs’ stOPPen Bij Haltes
loopbus, volgens wethouder Rien
Wijdeven, die de loopbus opende,
ook andere voordelen op. Kinderen zijn sportief bezig omdat zij lopend naar school gaan en ook is de
loopbus prettiger voor werkende

groep van de Kiem; de gemeente
Bernheze gaf louter advies, evenals
Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Meer foto’s op
www.mooiheesch.nl

Ook uw kinderfeestje viert u
bij Marvy’s speelwereld!
Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren
Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.
Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl
www.marvys-speelwereld.nl
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De kracht van stimuleren
Kinderopvang Humanitas focust op voorsprong

Er is in de diverse media de afgelopen periode veel geschreven over de zin en onzin van VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie). Aan de ene kant wordt VVE - voor kinderen vanaf 2,5 jaar met een (taal)achterstand gezien als een onmisbare voorbereiding voor een goede start op de basisschool, aan de andere kant worden
de tekortkomingen van de verschillende methodes belicht en het effect in twijfel getrokken en zelfs ontkent.
Kinderopvang Humanitas richt zich
op het actief stimuleren van de
ontwikkeling in plaats van op het
wegwerken van de achterstanden.
Wij realiseren ons dat de jonge kinderen van nu de volwassenen van
straks zijn. Volwassenen die een
belangrijke rol gaan spelen in de
toekomstige samenleving.
Dagelijks bieden we daarom op al
onze kindercentra een uitdagend
en veelomvattend activiteitenaanbod, waarbij alle ontwikkelingsgebieden uitgebreid aan bod komen.
Stimuleren van de taalontwikkeling gaat spelenderwijs, evenals de
motorische en sociaal emotionele
ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.
Speelkameraadjes
Met onze eigen ‘Kijk mij nou’- methode houden we het welbevinden en de ontwikkeling van elk
individueel kind structureel in de
gaten. Het uitgangspunt van ‘Kijk
mij nou’ is gebaseerd op het model van ‘Meervoudige intelligentie’
van de ontwikkelingspsycholoog
Howard Gardner. We gaan uit van
acht verschillende soorten intelligentie. Wij hebben deze gebieden benoemd als: Mensen, taal,

zelf, muziek, nadenken & inzicht,
lichaam, beeldende expressie en
natuur.
Het aanbod aan de kinderen dat
hierop afgestemd is, wordt maandelijks vastgelegd in een activitei-

groep kunnen de oudste peuters
die daar behoefte aan hebben al
een stap maken naar de activiteiten en kinderen van de basisschool. Voor andere kinderen is
de overgang naar school al groot

Kinderopvang is leuk en goed voor kinderen
tenplanning. Wekelijks worden
ouders hierover geïnformeerd,
zodat ook zij goed op de hoogte
zijn van wat de kinderen geboden
wordt en waarom. Door de dag
heen is er uiteraard ruimte voor vrij
spel waarbij de ontwikkeling van
de kinderen geprikkeld én gestimuleerd wordt. Pedagogisch medewerkers spelen hierbij in op interesses, vaardigheden en talenten
van de kinderen.
Bij Kinderopvang Humanitas werken we meestal met aparte babyen peutergroepen. Dit betekent
een grotere kans op speelkameraadjes en kinderen met dezelfde
spelbehoeften. Kinderen imiteren
en stimuleren elkaar. Sinds kort
bieden we ook op een aantal locaties de 3-6 groep aan. In deze

Voorverkoop wandeldriedaagse Heesch van start

genoeg en voor hen is het prettig
om - als ze eenmaal op school zitten - meteen bekend te zijn met de
BSO-groep. Dat scheelt een hoop
met het wennen!
Kinderen leren spelenderwijs
De activiteiten die we aanbieden
zijn uitdagend en afgestemd op
het niveau van de aanwezige kinderen. Hiermee leveren we ook
een bijdrage aan het ontwikkelen
van vaardigheden die nodig zijn
om kinderen voor te bereiden op
de basisschool en de ‘21st century
skills’.
21st Century skills zijn de vaardigheden die nodig zijn om kinderen
voor te bereiden op de samenleving waar zij straks als volwassene
deel van uitmaken. Een belangrijke
basis wordt gelegd in de voor-

schoolse voorziening en de kinderen stappen straks goed voorbereid de basisschool binnen.
Kinderopvang Humanitas heeft
kinderdagverblijf Piekobello en
Buitenschoolse opvang De Rebbels

en De Toversteen in Heesch. Kijk
voor meer informatie op
www.kinderopvanghumanitas.nl
of neem contact op met regiokantoor Midden-Brabant, tel.: 073 711 94 00 of mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl.

Als alles om je heen in beweging is, is het tijd om stil te staan.
Als alles om je heen stilstaat, is het tijd om in beweging te komen.

Inschrijven voor wandeldriedaagse Loosbroek op 24 mei



Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - De wandeldriedaagse in Heesch vindt dit jaar plaats op
woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juni. Er kan 5, 10 en 15 kilometer gelopen worden. De voorverkoop startkaarten gaat woensdag 28
mei van start.
Zoals elk jaar is het vertrekpunt
vanaf De Pas. Voor de 10 en 15
kilometer is de starttijd 18.00 uur.
Vanaf 18.30 uur vertrekken de
wandelaars van de 5 kilometer.
De voorverkoop van de startkaarten is in De Pas op woensdag 28
mei en dinsdag 3 juni van 18.30
tot 20.30 uur.
Deelnemerskaarten voor de wandeldriedaagse zijn dan € 3,50,
dagkaarten kosten € 2,-. Aan de
dagkassa kost een kaart € 4,50.

Via Gladiola
Dit jaar is er een speciale ‘Via Gladiola’ op vrijdag. De organisatie
vraagt iedereen (jong en oud) om
zich te verkleden in WK-stijl. Oranje of rood wit blauw zijn de kleuren
voor de vrijdag.
Vrijwilligers die nog tijd over hebben en het leuk vinden om de wandelaars te helpen met bijvoorbeeld
oversteken, zijn van harte welkom.
Meer info hierover: wandeldriedaagseheesch@hotmail.com.

Foto: Michel Roefs

LOOSBROEK – In Loosbroek wordt op 3, 4 en 5 september voor de vijfde keer de wandeldriedaagse gehouden. De inschrijving hiervoor is op zaterdag 24 mei in De Wis.
Vanwege het grote succes van de
vier vorige jaren wil de organisatie ook dit jaar weer werken met
voorinschrijving om ervoor te zorgen dat alles op de startdagen zo
vlekkeloos mogelijk verloopt.

Inschrijven kan zaterdag 24 mei
tussen 10.00 en 11.30 uur in De
Wis. Deelnemers kunnen kiezen
uit drie afstanden: 3, 5 of 10 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt
voor volwassenen (vanaf 16 jaar)

€ 5,-, kinderen (6 t/m 15 jaar)
€ 2,- en kinderen jonger dan 6 jaar
gratis. Het is ook nog mogelijk om
op de startdagen in te schrijven en
er kan ook per dag meegelopen
worden.

Gun uw
spaargeld een
mooie rente

50
Spaar € 7wee
en krijg t kken
o
unieke m u*
cadea

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

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

* Deze actie loopt van 12 mei tot en met 18 juli 2014. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.
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Wij zijn uw bank.

Kermis Heeswijk-Dinther
4 DAGEN LANG FEEST MET ToP ARTIESTEN!

Vervroegd met een paar weken wegens het WK voetbal én om niet samen met andere
kermissen in de gemeente samen te vallen. Waar vorig jaar het grasveld van het oude
‘Terweer’ nog in gebruik werd genomen, staat de feesttent komend weekend midden
op straat. Vier dagen lang kan men terecht in de feesttent, direct naast het kermisterrein en naast de Coop supermarkt, die natuurlijk gewoon bereikbaar is. Vanuit de
feesttent heb je direct zicht op het kermisterrein, het enige wat de feesttent scheidt
van de kermis is een prachtig en gezellig terras!
ZATERDAG: RIVERSIDE
Naast de gezelligheid van de kermis, komt deze avond de band riverside een feest
bouwen. De band die altijd vol enthousiasme het podium opgaat en weet als geen
ander het publiek te bespelen. riverside is een allround coverband van topniveau en
dat laten ze op kermiszaterdag zien!
Gratis entree.
ZoNDAG: THE DARKRAVER & DJ GILbERT
De hele middag gezellige muziek op het terras bij de feesttent, terwijl de kinderen geen
genoeg krijgen van de kermis. tussen 11.00 en 17.00 uur kun je even de braderie
oplopen, waar ook el Capstok met de Benjur-act en jong Nederland Kinderspektakel
hun best doen om bezoekers te vermaken. ’s Avonds komen tHe DArKrAVer & Dj
Gilbert, voor iedereen in de leeftijd van18+ die van een écht feestje houdt en maken er
samen een vette show van! Kaartjes in de voorverkoop € 5,- per stuk bij Café de toren
en Paperpoint Heeswijk-Dinther.
Daarnaast ook online via www.facebook.com/cafedetoren. ticket aan de deur € 10,-.
MAANDAG: TILT & DJ WILLoW
een thuisfeestje voor tilt. In deze nieuwe formatie stonden ze eerder al met de carnaval bij de toren. een pracht van een zangeres met een dijk van een stem!
Zeker een aanwinst voor tilt, dat zich nog altijd weet te onderscheiden van menig andere band door de kwaliteit van show en muziek.
Dj Willow hebben we eveneens met carnaval leren kennen, waar hij zich als nieuwkomer een zeer waardig vervanger heeft getoond als dj van de Foute Avond.
Naast de olympische spelen en bijvoorbeeld Vrienden van Amstel Live, draait Willow nu dus gewoon wéér in Heeswijk-Dinther!
Gratis entree.
DINSDAG; AFSLUITER MET VUURWERK
Dinsdag is er de hele avond muziek op het gezellige terras met omstreeks 22.00 uur, zoals vorig jaar, weer een spetterende vuurwerkshow! Gratis entree.
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SNoEPKRAAM • PULLENS
Alle zuurstokken € 2,- normaal 8 voor € 10,bij inlevering van deze bon 9

voor € 10,-

24 t/m
i
e
m
7
2
2014

PETER EN bELIA VERbRUGGEN-DE RADEN & ZN

K
R
E
W
VUUR

LUCKY CRANES • VoF C. oVERKAMP EN ZooN
13 SPEELMUNTJES t.w.v. € 0,50 voor € 5,28 voor € 10,Speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Dinsdag
PUSHER • W.A. VAN DER VoRST JR
20% EXTRA SPEELPENNINGEN bij aankoop van
minimaal € 5,- tegen inlevering van deze bon
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

bij de kermis 22.00 uur

Aangeboden door kermisexploitanten
Heeswijk-Dinther
Advertorial

Livemuziek in café De Zwaan

Tegen inlevering van deze bon

4 HARINGEN +
1 MAKREEL
VooR € 10,-

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens
de kermis in Heeswijk-Dinther
is er op zaterdag 24 en zondag
25 mei livemuziek in café De
Zwaan.
Zaterdag is het de beurt aan
SLASH N’RoSES, vijf doorgewinterde muzikanten die een
eerbetoon geven aan de levende gitaarlegende Saul Hudson, beter bekend als Slash. Een
show met songs die Slash in
zijn carrière met onder andere
Guns ‘n Roses gemaakt heeft.
Ook werk van Snakepit, Velvet

Revolver, zijn solo debuutplaat
‘Slash’ en meest recente rock ‘n
roll geweld van Slash ft Myles
Kennedy & The Conspirators
komen voorbij.
Verwacht geen verkleedpartijen
en lookalike contests, maar wel
de authentieke Slash Sound,
beleving en kloppende muzikale details. Zaal open 21.00 uur.
Zondag
Twee bands gaan samen zorgen
voor een vlammende zondagavond. De eerste is UNDoNE
DISHES. Ze omschrijven het

zelf kort maar krachtig: Undone Dishes... Alternative Rock
so dirty... U have to do the dishes....
De tweede is WoLFPACK:
Drie jaar terug kwam deze club
uit Mariaheide eindelijk weer
eens boven water. Met Stefan
als nieuwe frontman waren ze
weer op oorlogssterkte. Rechttoe rechtaan gitaarrock. Zaal
open 18.00 uur.
Beide dagen vrij entree, meer
info: www. dezwaanlive.nl

PARADISE EXPRESS • VERSTAPPEN
bij inlevering van deze bon
bij besteding van € 5,- = 1 rit extra
bij besteding van € 10,- = 3 ritten extra

mis
k-Dinther
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DRAAIMoLEN •
A.J.M. HoEFNAGELS
Tegen inlevering van
deze bon:
7 ritten voor € 5, -

MINICARS • boSCHKER

PoLYP • VAN DER VEEN
Tegen inlevering van deze bon

5 kaartjes voor € 6,-

boTSWAGENS • VAN TUYL-VERSTAPPEN
bij inlevering van deze bon
15 penningen voor € 10,of 35 penningen voor € 20,-

SKEEbALL • H.M. SPELbRINK
Tegen inlevering van deze bon
bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (een bon per persoon)
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

LUNAPARK • CHRIS REEMER
Tegen inlevering van deze bon:

6 RITTEN VooR € 6,-

SCHIETSALoN • VERSTAPPEN
Tegen inlevering van deze bon
bij 12 schoten 3 extra schoten
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Na het jubileum van vorig jaar is dit het 11e jaar dat ‘Vorstenbosch Pakt Uit’ een variatie aan activiteiten voorschotelt aan de bezoekers. De wandeltocht, de kermisbrunch,
een ballonnenwedstrijd en nog veel meer, zullen zorgen
voor vertier. Vier dagen lang knalt de tent uit zijn voegen
door een rits muzikale artiesten. Alles mogelijk gemaakt
door ondernemers uit Vorstenbosch en de regio. en natuurlijk met vele vrijwilligers.

oPENINGSTIJDEN:
Donderdag 11.00 uur
Vrijdag 15.00 uur
Zaterdag 15.00 uur
Zondag 11.00 uur

oPENING WoENSDAGAVoND

PUbLIEKSTREKKER bRADERIE

Na drie dagen vertier volgt op
zondag een heerlijke dag met vele
activiteiten. De braderie trekt ieder jaar veel bezoekers. De verschillende kramen met een grote
diversiteit aan waren, worden omlijst met muziek van het Kapellenfestival, waarvan de Pierenbloazers de organisatie op zich neemt;
gewoon als extra aanvulling op de
gezellige voorjaarsmarkt in Vorstenbosch. De kapellen starten
om 12.00 uur met een brunch die
zorgt voor een goede bodem voor
de muzikanten, waarna ze elkaar
op het podium bij Café De Ketel
en achter de Stuik afwisselen.
Daar vind je ook een show van De
Dunsjede Hynders. een enthousiaste groep friezenliefhebbers uit Vinkel, die betoverd zijn geraakt door dit fantastische paard. Maar ook
ambachten zoals ‘t boomstam zagen en de molenaar komen aan bod. De molen is open voor een gezellig
bezoekje aan de molenaars. op vrijdagmiddag kunnen kinderen in de Kloosterkapel hun eigen kunstwerk
maken onder deskundige begeleiding. De Kloosterkapel heeft op vrijdag en op zondag een unieke expositie
die past bij de kleur en levendigheid van een kermisweekend.
tussen de bijna 50 kramen op de braderie, zal de 6 meter lange kraam met technische mecano van landbouwwerktuigen zeker opvallen. Van 11.00 tot 16.00 uur ben je welkom en met de gratis entree is de
gastvrijheid voor iedereen toegankelijk.

Heb jij woonvragen?

Kom binnen!

Kermis

De eerste avond dat de feesttent opengaat worden de feestelijkheden
opgestart door Fanfare De Notenkrakers, zij geven een concert in de
tent. Het eerste gedeelte van het concert wordt uitgevoerd door een
grote groep leerlingen van basisschool op Weg. Wil je getuige zijn
van een spectaculaire opening? Zorg dan dat je om 18.45 uur aanwezig bent in de feesttent.

KERMISATTRACTIES

Autoscooter
Snelheidsmolen
Funhouse
Draaimolen
Lijntrek
X-treme cranes

Fotoschietsalon
Luckey Duck
Dartgame
Gebakkraam
Snoepkraam
Suikerspin
Viskraam

WANDELToCHT MISS MAASAI Go
Wandel mee voor Miss Maasai
Al vele jaren houdt de organisatie van ‘Vorstenbosch Pakt Uit’ met
Hemelvaart een sponsorloop voor het goede doel. Dit jaar is het goede
doel: Miss Maasai. Miss Maasai is in 2013 opgericht door Caroline van
de Wetering uit Nistelrode, Yvonne uit Kortgene en Monique Dortmans uit Vorstenbosch. Miss Maasai zet zich in om Maasai meisjes
naar school te kunnen laten gaan. De meisjes mogen naar de Mara
Hills Academy, een particuliere basisschool die door en voor Maasai is
opgericht. een toekomst met kennis en vrijheid, want kennis is macht!
op de website www.missmaasai.com krijg je een goed beeld van het
wel en wee van de stichting.

Alles over de aankoop,
bouw of verbouwing
van een woning.

Uitnodiging bijeenkomst
dinsdag 10 juni 2014
De woningmarkt trekt aan en misschien ben jij van plan een eerste of andere woning te kopen.
Of wil je gaan bouwen of jouw huidige woning gaan verbouwen.

Bob Sikkens

Rabobank Bernheze Maasland nodigt je van harte uit
voor de bijeenkomst ‘Kom binnen!’ op dinsdagavond
10 juni 2014. Op deze avond krijg je tips over de aankoop,
bouw of verbouwing van een woning. Bob Sikkens
(bekend van tv programma’s als Bouwval gezocht en
RTL Makelaar: Mission Impossible) geeft je inzichten waar
je naar moet kijken wanneer je een woning gaat kopen
en geeft praktische tips voor bouwen en verbouwen.
Bob’s motto voor iedere verbouwing is dan ook: “Je hebt
nog nooit zoveel geld uitgegeven in je leven. Zorg dus
dat je ervan geniet.” Na zijn presentatie kun je jouw
vragen stellen aan een notaris, makelaar en financieel
adviseurs tijdens de ‘durf te vragen’ sessies #dtv.

Programma:
19.00 uur
19.30 uur
19.40 uur
20.30 uur

21.45 uur
22.30 uur

Ontvangst
Welkom door Corné Roovers,
directeur Particulieren
Presentatie Bob Sikkens:
Bouwen & Verbouwen
#Durf te vragen: stel je vraag aan
experts! Met Bernheze makelaars,
notariskantoor Wedemeijer en
Dielissen en financieel adviseurs
van Rabobank Bernheze Maasland.
Naborrel
Einde

Locatie: ‘t Tunneke,
‘t Dorp 148, 5384 ME Heesch

Meld je aan voor de bijeenkomst via www.rabobank.nl/bernhezemaasland en klik op de banner Kom binnen!
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Vorstenbosch
ARTIESTEN PRoGRAMMA

WoENSDAG 28 MEI 20.00 uur Feestavond met Power Strangers – coverband
HEMELVAARTSDAG
7.00 uur
11.30 tot 13.30 uur
12.00 uur
15.30 uur
20.00 uur

29 me
t/m 1 i
juni
2014

29 MEI ’14
Wandeltocht voor Miss Maasai
Kermisbrunch (reserveren op=op)
Kermisattracties
Mega Mindy
Feestavond met Band De Heeren Van…
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Vrijdag in de fee

VRIJDAG 30 MEI ’14
12.00 uur
Kermisattracties
20.00 uur
Feestavond met ‘Mark With a K’ en
Dj Guus & Wes-L
ZATERDAG 31 MEI ’14
12.00 uur
Kermisattracties
18.00 uur
Ballonwedstrijd met de bekende figuren
Mickey en Mini
20.00 uur
Feestavond met Coverband eternity
ZoNDAG 1 JUNI ’14
12.00 uur
Kermisattracties
11.00 – 16.00 uur
Gratis toegang Braderie Voorjaarsmarkt
16.00 uur
‘Wie wordt de held op sokken 2014?’

ED DoEL / MET bRUNCH
De loop
Belangstellenden kunnen kiezen uit verschillende opties, zoals een
wandeltocht van 15 km of 25 km over verharde wegen en paden door
het prachtige natuurgebied richting de Maashorst, Bedaf of gewoon in
het mooie landschap rond Vorstenbosch. Daar waar de koeien lekker
grazen in de wei en de schaapjes vrolijk rondhuppelen in het lentezonnetje. Wellicht een goede voorbereiding op de Nijmeegse vierdaagse. of kies je voor een bos- en heidewandeltocht van 5 km of 10 km? Deze
afstanden zijn ideaal voor gezinnen met kinderen en de recreatieve wandelaars.
Alle ins-en-outs kun je lezen op www.vorstenbosch-paktuit.nl.
om 11.30 uur starten we met onze jaarlijkse kermisbrunch. Voor maar € 3,50 koop je bij de inschrijftafel
een lunchkaart waarmee je na afloop van de wandeltocht heerlijk mee kan brunchen.

Hoeden en petten en dameskorsetten
in De kloosterkapel vorstenbosCH

Advertorial

van de resultaten in de Kloosterkapel te bewonderen zijn.
KUNSTIG GEKLEED
JAN JANSEN brengt schoenen in
beperkte oplage uit onder zijn eigen label. Hij won in 2013 terecht
The Dutch Designer Award. Al
jong onderzocht hij hoe schoenen
gemaakt worden. Liep stage bij
een schoenenfabriek en volgde de
kunstacademie in Eindhoven. Vervolgens ging hij in Rome zijn vakmanschap perfectioneren en tot
kunst verheffen.
LIESBETH VAN WELL is hoedenontwerpster die draagbare hoeden
maakt, of kunsthoeden die een
Even pauze voor de kunstcommissie

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

VORSTENBOSCH – Als het kermisgeweld in Vorstenbosch tijdens het Hemelvaartweekend losbarst, heeft de Kloosterkapel een prachtige expositie, helemaal in stijl met de vrolijkheid en
kleurigheid die een kermis typeren. Vier gerenommeerde kunstenaars sluiten in stijl een succesvol expositieseizoen in de Kloosterkapel af.
De kunstcommissie, Henk Coolen,
Henrian Selten en Liete Scheepstra,
heeft de afgelopen twee jaar met
enthousiasme elk tweede weekend
van de maand een boeiende expositie gehouden in verschillende
disciplines: schilderen, keramiek,
beeldhouwen, fotografie en vele
andere.

in de prachtige expositieruimte die
zich steeds weer aan de wisselende
kunst aanpast. De commissie zoekt
actief naar exposanten die beantwoorden aan de kwaliteitseisen.
Niet voor niets hebben zij een vaste groep enthousiaste bezoekers,
met wel 250 bezoekers tijdens de
open atelierroute.

Voor het komende seizoen staan
al een aantal exposities gepland

KINDERATELIER
Terwijl in de kapel op vrijdag 30

mei de kleurrijke expositie is, worden in de ruimte ernaast kinderen
gestimuleerd zelf kunst te maken.
Als inspiratiebron gaan ze eerste
onder begeleiding kijken bij: ‘Hoeden en petten en dameskorsetten’
en mogen daarna zichzelf uitleven
in kleuren en materialen.
Liete Scheepstra is ook regelmatig
op school te vinden. Daar geeft zij
workshops aan de kinderen, waar-

een praCHtiGe eXpositierUiMte Die ZiCH
aanpast aan De wisselenDe kUnst
verhaal uitbeelden. De kunsthoeden worden ook gebruikt door
Liesbeth om haar maatschappelijke
betrokkenheid te verbeelden.

terialen combineert zij tot kunstwerken in sjaals, stola’s, poncho’s,
schilderijen en objecten. Inspiratie
haalt zij uit de natuur.

De tassen komen van de hand van
MARJOLEIN BEMELMANS. Met
veel creativiteit en precisie maakt
zij patronen, die vervolgens in leer
worden uitgewerkt. De tassen zijn
kunststukjes en stuk voor stuk juweeltjes; een must om te zien.

EXPoSITIE

NORE STEVELINK maakt de verleidelijke aankleding helemaal af. Zij
schildert al jaren op zijde, dunne
wollen stof en maakt vilt. Die ma-

Hoeden en petten en dameskorsetten op 30 mei en 1 juni
van 11.00-17.00 uur. Toegang
gratis. Kijk ook eens op facebook: kunst kloosterkapel of
website: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl/programma.
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INFORMATIE
voor de

Kernen

SP: Wonen

bernheze

voor iedereen in

Jan Prinsen, Raadslid SP
BERNHEZE - Veel inwoners wachten op een woning in Bernheze. Kopen gaat
niet en huurhuizen zijn er niet. Een moeilijke situatie. Ook in Bernheze. Van jong
tot oud is de woningmarkt moeilijk. Vooral de combinatie van wonen en zorg
heeft aandacht van de SP. Door de veranderingen in de WMO heeft dit aandacht
nodig. Iedereen heeft recht op een goede woning die bij zijn/haar situatie past.
De laatste jaren zijn er veel sociale huurwoningen verdwenen door sloop of
verkoop. Dat moet anders.
Wonen en zorg
Zorgen voor geschikte huizen
moet nu echt van de grond komen. Er moet naar nieuwe vormen
gezocht worden. De gemeente
kan zelf gaan meedoen door grond
beschikbaar te stellen voor sociale
woningbouw. Grond hebben we
immers genoeg. De gemeente Assen is hier al verder mee. Daar kunnen we van leren als Bernheze. De

tijd van wachten op woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars is voorbij. Corporaties hebben
zich vergaloppeerd met derivaten
en andere beleggingen.
Daar bouw je duidelijk geen huizen mee. Daar is ander beleid voor
nodig. Dat beleid lijkt voorlopig bij
de corporaties en de ontwikkelaars
niet van de grond te komen. Als

gemeente zijn we zelf dan maar
aan zet. Veel inwoners van Bernheze zitten met smart op een huis
te wachten. Dus de markt is er. Alleen nu de vertaling nog naar betaalbare huizen.
Ook voor mensen met een beperking horen we aandacht te hebben. Zij willen graag volwaardig
deelnemen aan de samenleving.

CDA Lambert van Nistelrooij:

onze brabantse kandidaat
Bestuur en fractie CDA Bernheze
BERNHEZE - Lambert van Nistelrooij is in het Europarlement actief voor de kwaliteit van leven voor senioren. Via het Europese programma ‘Ambient Assisted
Living’ (AAL) worden technieken ontwikkeld voor de zorg voor ouderen. Centraal staat hierbij hoe we senioren kunnen ondersteunen en hoe zij langer veilig
in hun eigen huis kunnen blijven wonen. In Europa willen we solidariteit met
ouderen in stand houden, soms ook met nieuwe ondersteuningsvormen.
Veranderingen
Door de vergrijzing gaan er tot
2040 twee Europeanen met pensioen en komt er één jongere in
hun plaats op de arbeidsmarkt.
De EU ondersteunt deze uitdaging
met ontwikkeling op producten en
diensten gericht op ouderen.

Het Europa van de kansen
We moeten ons meer richten op
toekomstige groei. Ook Brabant
weet Brussel te vinden met goede
voorstellen. Voor Oss hebben we
gelden uit EU-fondsen vrijgemaakt
voor een nieuwe start in de geneesmiddelensector.

Met deze ‘Zilveren Economie’ werken we aan slimme oplossingen in
de zorg en sluiten aan bij de wensen van de ouderen.

We werken daar met andere Pharma-bedrijven uit de EU samen in
het PIVOT-park in Oss. Initiatieven
waar de hele regio baat bij heeft.

DE KERMISSEN VAN
bERNHEZE KoMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

Met het grondwerk van de twee
extra patiowoningen is begonnen.
een succes volgens voorzitter Henk
Verschuur van de stichting CPo,
vooral in een tijd dat de woningbouw nog steeds in zwaar weer zit.
Hij prijst de flexibele en constructieve opstelling van alle betrokken
partijen, zoals gemeente Bernheze en aannemer Van Herpen uit
Heesch. Net als de tien deelnemers
hadden zij er alle vertrouwen in dat
alle kavels en de tien patiowoningen zouden worden verkocht.
een jaar geleden waren de vooruitzichten minder positief toen de
stichting SIr55 failliet ging en het
CPo-bouwplan stil kwam te liggen. De toen nog vier deelnemers
zijn niet bij de pakken neer gaan
zitten en richtten in augustus van
2013 een eigen stichting CPo 55plus op om in eigen beheer het
bouwplan te ontwikkelen en te
realiseren. In oktober werd door
het bouwrijp maken zichtbaar dat
het bouwen van de patiowoningen

echt serieus werd. De belangstelling nam toen in korte tijd snel toe,
waardoor er een wachtlijst voor dit
bouwplan ontstond. Vier nieuwe
deelnemers sloten zich bij de stichting aan. onlangs volgden de laatste twee.
op zaterdag 24 mei wordt - ter
gelegenheid van de open dag van
de bouw - de bouwplaats aan de
Hoogstraat in Heesch tussen 10.00
en 16.00 uur voor belangstellenden opengesteld. Iedereen is van
harte welkom om de bouw van de
woningen nader te komen bekijken!

NIEuw

Olijfolie
Exclusief te verkrijgen in Heesch

Targa Ilva Zita

Extra Vergine Olio de Oliva
De olijfolie zit in een prachtige verpakking,
maar ook in een zeer bijzondere fles in
de vorm van een olijf.

eer informatie

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

wij
doen
mee

HeeSCH - De laatste van de tien in aanbouw zijnde patiowoningen voor
55-plussers aan de Nelson Mandelastraat in Heesch is nu ook verkocht.
Met de bouw van de eerste acht patiowoningen werd al in januari gestart en deze worden in oktober opgeleverd.

RN

EN

Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’actie,
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag
een kermismunt t.w.v. €1,-.

Brabantse kandidaat
Lambert van Nistelrooij is onze
Brabantse kandidaat die ook in de
komende periode weer aandacht
vanuit Europa zal vragen voor verbetering van zelfstandigheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.
Als belangrijkste provincie mogen
wij onze invloed niet verspelen. Als
kiezer heeft u hierover het laatste
woord!”
Wilt u meer weten, kijk dan op
www.lambertvannistelrooij.nl.

Alle patiowoningen CPo
55-plus Heesch verkocht

Een klein stukje Italië
in het mooie dorpje Heesch

H EZE

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
a Mercurio
Gaetano & Yulit
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Communicatie en
zichtbaarheid zĳn
speerpunten
www.centrumheesch.nl

betrokken ondernemers zorgden voor
geanimeerde jaarvergadering
HEESCH – Tijdens de jaarvergadering van Stichting Centrum Management Heesch op 12 mei bleek dat steeds meer centrum ondernemers
zich betrokken voelen bij het wel en wee van de omgeving waarin zij
ondernemen. De diverse branches waren goed vertegenwoordigd en
lieten van zich horen.
De activiteiten van Stichting Centrum Management Heesch zijn legio geweest in het eerste jaar van
hun bestaan. Een terugblik en een
blik in de toekomst lieten zien dat
er hard gewerkt wordt aan het
imago van het centrum in Heesch.
Een continue proces, dat door alle
partijen gesteund en gestimuleerd
wordt. Dat bleek ook tijdens de
jaarvergadering. De betrokkenheid en de wetenschap dat het in
het belang van elke onderneming
is dat de centrum ondernemers samen werken aan levendigheid en

toegankelijkheid, maakte dat de
discussies intensief en geanimeerd

betrokkenHeiD
ZorGDe voor
levenDiGe DisCUssies
waren. Vooral parkeren blijkt belangrijk in mogelijkheden en gedrag.
Communicatie en gastvrijheid
Voor Stichting Centrum Manage-

ment Heesch blijven communicatie en zichtbaarheid speerpunten
die continu op het netvlies moeten
staan van elke commissie en het
bestuur. De hanging baskets en de
welkomstborden zijn tastbare zaken van de inzet, maar ook wordt
gewerkt aan een verlichtingsplan.
OOKS, in de persoon van Marieke Schelfhorst, had samen met
stagiaire Michèle Polderman het
centrum bezocht en zaken als benadering van de klant in de winkel
en op straat beoordeeld op gastvrijheid in de breedste zin van het
woord.
Hoewel een momentopname,
bleek zij toch heel goed in staat
daarover een helder beeld te hebben. Meer daarover over twee weken of www.centrumheesch.nl.

Kennismaken
met D66
Bernheze
op 4 juni
WILLeKe rIJKers Campagneteam D66. D66 is een nieuwe partner in het college en ook nieuw in de
raad van Bernheze. In het coalitieakkoord zijn onze speerpunten duidelijk terug te vinden. Een van die
punten is dat we betrokkenheid en input van inwoners op het gemeentebeleid en de uitvoering daarvan
ontzettend belangrijk vinden.
Inwoners betrekken kan en zal op veel verschillende manieren vanuit ons als partij georganiseerd worden.
Maar natuurlijk is het ook goed mogelijk om als inwoner zelf het initiatief te nemen om mee te doen en mee
te praten. Iedereen kan zaken onder onze aandacht brengen en we worden graag betrokken als u denkt dat
het nodig is. Meedoen door lid te worden en mee te praten over de dossiers die op ons bord liggen en mee
te denken over nieuwe initiatieven is een andere mogelijkheid. Misschien een mogelijkheid waar u interesse
in heeft? We nodigen jong en oud uit om kennis te komen maken met ons team, onze raads- en commissieleden en onze wethouder. We vertellen belangstellenden graag iets over onze uitgangspunten, de sociaalliberale grondslag, over onze overlegstructuur. Daarom organiseren we op woensdag 4 juni om 20.30 uur in
Eetcafé ‘t Pumpke in Nistelrode een informele kennismakingsavond. Om 21.30 uur drinken we samen nog iets
om verder kennis te maken, te horen wat u bezighoudt en vragen te beantwoorden.
Loop gerust binnen, we zien u graag!
www.bernheze.d66.nl.

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten

Barbecue vlees

Kijk voorsoorten
onzevlees
actuele
5 verschillende
al vanaf €

4,95 p.p.

openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
(zelf samenstellen)

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

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

Voor Wat hoort Wat
Waar voor de gemeenteraadsverkiezingen ministers,
staatssecretarissen en Kamerleden werden ingevlogen om plaatselijke
afdelingen support te verlenen, is nu de beurt aan plaatselijke partijen
om inwoners te wijzen op het belang van het stemmen voor Europa.
Zo slaagde de VVD erin om staatssecretaris Teeven naar Heesch te
halen en dat betekent dat men nu natuurlijk als plaatselijke afdeling
de VVD bij de Europese verkiezingen moet promoten.
De SP was van de plaatselijke partijen de eerste die van de eerder voor
de gemeenteraadsverkiezingen geplaatste aanplakborden gebruik
maakte. Het CDA heeft in dit blad een column gewijd aan iemand,
die in het Brabants Dagblad liet weten “Als ik hier niet meer zit,
verliest Brabant zijn invloed.
Waar je met 766 leden van 28 landen in het Europees Parlement zit
en waarvan er 700 Brabant echt niet weten te liggen, is die invloed
tot nul te reduceren. Overigens is de invloed van Nederland met
26 eurocommissarissen, welke ook nog per partij een verschillend
programma hebben, slechts marginaal.
Daarnaast bleek me van de week uit interviews op TV hoe weinig
onze Tweede Kamerleden van Europa wisten. Waar het budget 135
miljard is, dacht een tweede Kamerlid aan 3 miljard en wist een ander
te melden dat Nederland maar 8 vertegenwoordigers had in plaats
van 28. Zou trouwens aardig zijn om de fracties van SP, D’66, CDA
en VVD uit onze gemeenteraad, welke nu in het kader van ‘voor
wat hoort wat’ bezig zijn de Europese verkiezingen te promoten,
te interviewen over hun kennis over Europa. Ten behoeve van uw
deelname aan de op 22 mei te houden verkiezingen enige informatie
op een rij: afdracht Nederland aan Europa 6 miljard euro per jaar,
28 EU landen met 500 miljoen inwoners, waarvan er 375 miljoen
mogen kiezen, Europees parlement 766 leden. Voordelen van Europa:
geen grote Europese oorlog sinds 1945, vergaande economische
samenwerking, uitwisselingsprogramma’s universiteiten,
samenwerking op bestrijding criminaliteit. Nadelen: democratisch
gehalte, grote bureaucratie, omslachtige procedures.
Een meer transparant en democratisch proces zou Europa sterker
maken. Om dat te bereiken zullen de inwoners van Europa zelf van
hun democratisch recht - het mogen stemmen - gebruik moeten
maken. Voor 70 cent per dag of € 256,- per inwoner per jaar mag u als
Nederlandse burger toch ook iets van Europa verwachten.
Gegroet
Adriaan.

Europese
verkiezingen

22 mei
2014
Kerkstraat 3 5384 KA Heesch
0412-451755

www.restaurantdewaard.nl
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Jan van de Vorle
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Rita van Beek
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Lavendel
(Lavendula
Felice)
Hoogte 35 cm,
volle zon,
potmaat 17 cm.

prijsplukker
4.99

2.

Intratuin Veghel
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond
www.intratuin.nl
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AANGEBODEN
WORKSHOP PERCUSSIE
FOR FUN
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,Volksuniversiteit OSS
Meer info: 0412-632331

Dienstenveiling op Pi
NISTELRODE – Op het moment dat deze krant op de deurmat valt, is
het nog twee weken en twee dagen voordat in Nistelrode het jubileumgeweld losbarst van Pinksterfeesten Nistelrode. Eerst kunnen alle inwoners van Bernheze nog genieten van de kermissen in Heeswijk-Dinther
en Vorstenbosch met de daarbij behorende activiteiten. Aan de bedrijven vragen wij al een moment van aandacht, want het aanbod voor de
dienstenveiling, groeit nu iedere dag en de PinksterApp is verkrijgbaar
in de AppStore van iTunes.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

TE KOOP
PRINTPAPIER
OCÉ BLACK LABEL ZERO
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5
pakken € 19,99. ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode.

OPROEP
WIE WIL ER DARTEN
OF BILJARTEN IN
CLUBVERBAND?
Vanaf 18 jaar bij Sportcafé
de Zaert? Heeswijk-Dinther
Meld je aan: 06-42968565.

GESLAAGD
KANJERS GEZOCHT
Iemand die geslaagd is
feliciteren met het behaalde
diploma? Stuur dan de naam,
leeftijd, school en felicitatie,
(eventueel foto) van de kanjer
die geslaagd is naar
info@demooibernhezekrant.nl.
WILT U EEN ZOEKERTJE
PLAATSEN?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

Organisatie Pinksterfeesten Nistelrode v.l.n.r.: Jelmer, Martien, Thieu, Wim,
Marieke, Judith, Gert-Jan, Mark, Hanneke, Debby en Rian

Stichting Jeugdbelangen
Stichting Pinksterfeesten Nistelrode viert in het weekend van 8 en
9 juni a.s. haar 40-jarig jubileum.
Dit willen we vieren met al onze
bezoekers; klein en groot, jong en
oud. “We zijn er trots op dat het al
die jaren gelukt is om in samenwerking met gemeente, horeca, hulpdiensten én sponsoren een mooi
feest te organiseren, voor vele duizenden bezoekers. Dit is alles vrij
toegankelijk”, vertelt de PR groep
van de organisatie. ‘We vieren het
feest wat soberder en passen ons
aan, aan het klimaat waarin de ondernemers en de meeste mensen
zich nu bevinden.

PinksterAPP
In de AppStore kan er een PinksterApp gedownload worden.
Met de App vind je alle activiteiten, de EHBO posten, de toiletten,
parkeerplaatsen op een kaart, de
MisterPix-fotowedstrijd en ook is
de veiling te volgen.
Het parkeerterrein aan Laar (bij het
Kruidvat) wordt omgedoopt tot
Jubileumplein. Hier komt de ‘Col-

Er komt een feest voor de jongeren t/m 12 jaar van Nistelrode en
met wie kunnen we dat beter doen
dan met Stichting Jeugdbelangen
Nistelrode. Samen met hen willen we een groots feest organiseren met alles erop en eraan voor
de kinderen van Nistelrode. Via
diverse activiteiten, met name tijdens de Pinksterdagen zelf, wordt
er geld ingezameld om dit doel te
verwezenlijken.’

SUDOKU

Advertorial

De Eijnderic licht graag een tipje van de sluier op
HEESCH - De laatste weken hebben
wij u geregeld geïnformeerd over de
Zomerschool voor 55-plussers die dit
jaar gehouden wordt van 7 t/m 24 juli.
Inschrijven is nog steeds mogelijk dus
aarzel niet als u mee wilt doen.
We zouden ondertussen bijna vergeten dat het ook weer bijna tijd is om
ons cursusprogramma voor het seizoen 2014/2015 te presenteren! Vanaf
aanstaande woensdag 28 mei presenteren wij onze cursussen voor het volgende seizoen aan u op onze website
www.eijnderic.nl.
Natuurlijk is er weer volop keuze; we
beginnen met maar liefst 240 cursussen. Daar zit vast ook iets voor u bij.
Eind augustus valt de programma-

krant samen met DeMooiBernhezeKrant in uw brievenbus. Tot die tijd
vindt u geregeld een artikel in deze
krant waarin we alvast enkele cursussen onder de aandacht brengen.
We beginnen deze week met een opsomming van enkele nieuwe cursussen. Dit is nog maar een greep uit ons
programma; zoals gezegd volgen er
de komende weken nog veel meer.
• ‘Fairrukkelijk’ koken met Fairtrade
producten
• Amigurumi haken
• Mindmapping
• Solliciteren XXL
• Uw kind begeleiden met wiskunde-huiswerk

• Illustreren voor de jeugd van 16
t/m 21 jaar
• Vrij schilderen
• Communicatie en feedback
• Coach jezelf
• Make-up made easy
Houd u onze website vanaf volgende
week in de gaten en schrijf direct in
als u verzekerd wilt zijn van deelname.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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nksterApp Maashorstfair: ruim 12.000 bezoekers
7 t/m 10 juni

Meer foto’s op: www.mooinisseroi.nl

id!
hheeid
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lecteBus’ te staan. een bus met
podium en terras, waar het de gehele dag zal bruisen van de energie
en activiteiten. Middels een dienstenveiling, en allerlei leuke acties
zullen we er alles aan doen om een
mooi bedrag bij elkaar te krijgen
voor het genoemde feest.
Dienstenveiling
online is de dienstenveiling al gestart en op dit moment worden de
bedrijven nog eens extra benaderd
om een dienst aan te bieden. Het
hoeft niet veel geld te kosten, maar
moet wel veel geld opleveren.
een aantal ondernemers en inwoners van Nistelrode en omgeving
gingen jullie al voor. Zoals Verzorging aangifte inkomstenbelasting,
workshop haken/breien, GPS tandemtour, sport of ontspanningsmassage, zelfs werd aangeboden
een metselwerk van vier uur.

Aankondiging
Afdelingsbijeenkomst
Donderdag 12 juni 2014
Agro – Zakelijk – Particulieren

Maar ook de kermisexploitanten
helpen mee, zou jij eens een kijkje
achter de schermen willen hebben bij de Polyp? Bied dan mee op
deze dienst op www.pinksterfeesten-dienstenveiling.nl
Ontzettend spannend
Natuurlijk kom je ook naar Pinksterfeesten Nistelrode tijdens dit
jubileumjaar. er komt een grote
publiekstrekker, dat houden we
nog even geheim. er is ontzettend
veel te beleven.
Behalve alle jubileumactiviteiten is
er voor de bezoekers: Circus Pom
Pom - een grappig clownsduo,
Melige Melis - levend standbeeld,
Lesly van eldijk - goochelaar-entertainer, de Nisseroise toneelvereniging - efkes Anders, De reizende
fabriek - fiets je eigen kunstwerk!
Hans van Gils - als ‘Hippie’ en als ‘
Zweefkees’, Magic Flowers - steltenlopers, Ben jur - eenmansorkest. Artiesten als tim Schalkx,
Vinzzent, feestduo de D!kdakkers,
Wesley Klein en onze eigen Nisseroise Djonina Mulder en nog veel
meer.
Meer informatie
www.PinksterfeestenNistelrode.nl.

Op donderdagavond 12 juni 2014 zijn
de prachtige uiterwaarden aan de Maas
in Lith het decor voor onze gecombineerde
Afdelingsbijeenkomst voor de ledenafdelingen Agro, Zakelijk en Particulieren.
Wij nodigen leden van Rabobank Bernheze Maasland
van harte uit voor onze Afdelingsbijeenkomst.
Wij hebben dit jaar opnieuw gekozen voor een
gecombineerd programma, voor de ledenafdelingen
Agro, Zakelijk en Particulieren tezamen. Aansluitend aan
het formele programma vindt een voorstelling plaats
van het unieke openluchtspektakel ‘Dorp aan de Rivier’,
exclusief voor onze leden.

Aanmelden
Leden van Rabobank Bernheze Maasland hebben
een uitnodiging ontvangen waarin een unieke
persoonlijke code staat afgedrukt. Hiermee kunnen
zij zich aanmelden, via de speciale banner op onze
website www.rabobank.nl/bernhezemaasland.
Voor meer informatie over de Afdelingsbijeenkomst of over
het lidmaatschap kunt u contact met ons opnemen via
e-mail communicatie@bernhezemaasland.rabobank.nl
of telefoon: (0412) 45 77 77.
Aanmelden kan tot 5 juni 2014. Leden wordt verzocht zich snel
aan te melden, want het aantal plaatsen is beperkt.

Rabobank
Bernheze Maasland
Programma:
19.00-19.30 uur Ontvangst
19.30 uur

Welkom, door Huub
Baijens, voorzitter raad
van commissarissen
Officiële ledenzaken*

20.30 uur

Einde formele programma
en korte pauze

20.50 uur

Start voorstelling
Dorp aan de Rivier

22.00 uur

Pauze

22.30 uur

Vervolg voorstelling
Dorp aan de Rivier

23.30 uur

Einde

Locatie: Veerweg, Lith
* Een overzicht van aftredende en door de directie voorgestelde
(her)benoembare ledenraadsleden ligt uiterlijk twee weken
voorafgaand aan de Afdelingsbijeenkomst ter inzage op onze
kantoren. Volgens artikel 18 lid 3 van de statuten van de bank
hebben de leden van iedere afdeling het recht de kandidaatstellingen te doen aanvullen met één of meer door
henzelf gewenste kandidaten. Een daartoe strekkende
voordracht dient, ondertekend door ten minste tien
leden van de betreffende afdeling, uiterlijk de vijfde
dag vóór de Afdelingsbijeenkomst bij de directie te
worden ingediend.
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Advertorial

Nieuw smaakmakend restaurant geopend
in Veghel: WITTERN
Waar de machines op de Noordkade stil zijn komen te staan, laten
ondernemers van zich horen. Het historische, industriële gebied in
Veghel is een plek geworden waar jong en oud, bedrijvigheid en
vrijetijd en cultuur en food elkaar vinden. Bij Wittern restaurant
komen verschillende tijden bij elkaar. De industriële, toegankelijke
ambiance wordt op de locatie van de oude mengvoederfabriek opnieuw gemixt met trendy en hippe ingrediënten en bouwstenen.
Wittern is in alle opzichten een
toegankelijk
familierestaurant
dat hier uitstekend bij past. Wittern heeft het Italiaanse denkbeeld in haar hoofd van families – kinderen, ouders en opa
en oma – die gaan uit eten. een
plek waar kinderen een kindermenukaart hebben en de
ruimte krijgen om te spelen, de

ouders genieten van een goed
glas wijn en opa en oma klassieke gerechten op de menukaart
vinden.
Maar niet alleen klassieke gerechten. De menukaart is een fijne combinatie van klassiekers en
trendy gerechten. Liefhebbers
genieten van fijne - waar moge-

lijk biologische - smaken van de
streekproducten op hun bord.
Vlees van de slager uit het dorp,
brood van de bakker op de hoek
van de straat en groente van de
bekende groenteboer.
Laat u verrassen door een culinair hoogstandje uit eigen streek
of kies bewust voor een gerecht
dat bij velen al naar de achtergrond is verdreven, maar bij Wittern op de kaart staat.
Vijf dagen per week staat er
een enthousiast en gemotiveerd
team voor u klaar om u mee te
nemen in een culinaire oase.

ook liefhebbers van bier kunnen
zich uitleven; in Wittern treft u
een heuse eigen stadsbrouwerij!
In een woord geweldig.
Wittern is geopend voor lunch

en diner van woensdag t/m zondag van 12.00 - 24.00 uur.
Meer informatie treft u op
www.wittern.nl

FRUSAN
VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

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

www.humstijl.nl

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl
Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd 1

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen
Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Allround
haarstudio
dienstverlening op maat

Haarstudio Hebbess
Hoogstraat 18
5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

27-02-2012 18
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Riny van Esch en
Gastronomia Italiana
slaan handen ineen
HEESCH - Slagerij-Eetwinkel Riny van Esch en Gastronomia Italiana zullen
tijdens het komende WK voetbal een samenwerking aangaan en met diverse
acties komen waar we zeker mee zullen scoren!
Half juni gaat het toernooi van start en komt de zomer ons tegemoet, dus tijd om weer
lekker te genieten van het buitenleven. Heerlijk BBQ-en met vrienden of familie, met een Italiaans
tintje. Binnenkort zullen we u verder informeren hierover, dus houd de DeMooiBernhezeKrant en
Mooiheesch.nl in de gaten, of loop gerust binnen bij één van onze winkels voor verdere info.
Zie ook: www.g-italiana.nl
Tel.: 0412-474000.
www.slagerijpoelierrinyvanesch.nl
Tel.: 0412-454077.

Hartelijk welkom
Altijd
Actieprijzen

Extra
Maandelijkse

Proﬁteer van ons

Actie

Faya Shop

Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen

Wij
gaan
naar
de
bodem!

COLOFON

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

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

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO
propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

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

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

mooi & in bedrijf

-

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

mooi & online

www.tonnywillemsen.nl

Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!
Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode
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.
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GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

WMO & EIGEN BIJDRAGE

EEN DRUKBEZET LEVEN

Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging, hulp-

Lezing over de ‘Nieuwe Hollands Waterlinie’
Nistelrode - Op woensdag 28 mei organiseert HKK Nistelvorst een
lezing over de ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie’ met het accent op de
vestingdriehoek Gorinchem- Woudrichem-Loevestijn en Fort Vuren.

Fort Vuren (aan de overzijde van de
Waal, Slot Loevestein)

De spreker is Chris Will, een kunsthistoricus met als specialisatie militaire architectuur. Chris werkt bij
het projectbureau van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie waar hij zich
bezighoudt met de herontwikkeling van de waterlinieforten en het
post-militaire landschap.
Verdedigen met water is van alle
plaatsen en tijden, maar eeuwenlang als hoofddefensie voor een
heel land is uniek. De Hollandse
Waterlinie (1588-1951) is een typische Nederlands verdedigingsmiddel, waarbij het watermanagement
een belangrijke rol speelt. Onze
oervijand, het water, kan soms
ook als bondgenoot fungeren. Het
concept en de geschiedenis van
de Oude en de Nieuwe Hollandse

Waterlinie komen uitvoerig aan
de orde in een PowerPoint lezing.
De linie was 85 km lang en 5 tot
7 km breed. Nu is dit postmilitaire
landschap het grootste rijksmonument van Nederland en staat op
de shortlist voor Unesco Werelderfgoed.
Met het oog op onze heemreis in
juni naar Gorinchem en Woudrichem is deze zeer interessante lezing zeker aan te bevelen.
Woensdag 28 mei
Heemkamer Nistelvorst, Maxend 3
Nistelrode.
Aanvang 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen € 2,50 inclusief
koffie/thee.

HKK Wojstap lezing
Lezing met fotopresentatie over de omgeving Kasteel Heeswijk door Jan van Gemert op donderdag 22 mei.
Heemkamer De Wojstap Heeswijk-Dinther

middelen, met kapper, en pedicure aan huis, met glazenwasser, klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.

De wol centraal
Heesch - Aanstaande zondag 25 mei opent de Heemschuur in Heesch weer haar deuren voor het publiek
van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openstelling staat deze keer het thema wol centraal.

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

verschillende schaapherders zoals
Gradus van Dinther en Driek van
den Elzen. Tijdens deze zondagmiddag worden demonstraties gegeven op het spinnenwiel en uitleg
gegeven over het bewerken en het
kleuren van wol. Tegenwoordig
gebruiken we in Nederland ook
wol van de kameel, de dromedaris,
de lama’s en de alpaca’s.

VOOR HET BESTE HOORADVIES

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

• persoonlijk deskundig advies
• alle dagen audicien aanwezig
• altijd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankelijk
• voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk
Alledagen
dagenaudicien
audicienaanwezig
aanwezig
• Persoonlijkdeskundig
deskundigadvies
advies •• Alle
• Gratis
parkeren
voor
de
deur
•
Onafhankelijk
• Parkeren voor de deur • Onafhankelijk
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

Nieuw in de Heemschuur is ook een
kast vol met albums met (kranten)
knipsels over Heesch vanaf 1960
tot en met 2013 en ingebonden
uitgaven van ‘D’n Herd’ van 1968
tot 1994.

Heesch 0412-475959
• Veghel
0413-288338
Meijerijstraat
6 • Veghel
• (0413) 28• Uden
83 38 0413-330905
’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch • 0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

www.vanschijndelhoortechniek.nl
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

www.mooihdl.nl

Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Er wordt aandacht besteed aan het
schaap, de scheper, maar vooral
de wol. Heesch kende vroeger

De Heemschuur is het verenigingsgebouw van Heemkundekring ‘De
Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw
herbergt een museum, een multifunctionele ruimte, waar wisselex-

De oplossing van vorige week

Eur Opa gaat stemmen

posities worden georganiseerd en
waar groepsontvangsten, vergaderingen, lezingen en presentaties
plaatsvinden, een lees- en studiezaal met bibliotheek en archief en
een bestuurskamer.
Het museum, de multifunctionele
ruimte en de lees- en studiezaal
zijn vernoemd naar mensen, die
zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de geschiedschrijving van en
over Heesch: Lee Ceelen, Albert
van den Berg en Piet Hendriks.
De mogelijkheid bestaat een kopje
koffie of thee te nuttigen.
Het adres van de Heemschuur is:
Schoonstraat 35 in Heesch.
Meer informatie: www.de-elf-rotten.nl tel.: 06-10463762 e-mail:
secretariaat@de-elf-rotten.nl.
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Zolder
overvol?

Levering binnen 24 uur
Gemak op uw locatie
All-in tarief
Milieuvriendelijke afvalverwerking
Eenvoudig bestellen

Laat uw afval een
duurzame toekomst
tegemoet gaan...

che
Elektris n
te
a
r
a
app

Herkent u dat; een zolder die in de loop der jaren overvol is geraakt met
inmiddels onbruikbare materialen? Het sorteren en wegbrengen ervan is een
tijdrovende bezigheid. Bespaar uzelf tijd en geld door een portaalcontainer
te plaatsen. Daarnaast bespaart u het milieu; door een milieuvriendelijke

Kunsts
to

Papier

Metaal
f

Ver
f

Hout

All-in*
(incl. BTW)

€ 90,00

verwerking worden deze materialen weer ingezet als grondstof. Een overzichtelijke zolder creëert u duurzaam, samen met Van Munster Recyclers!

bespaar

tip!

Bel nu met (0412) 451695 en bestel uw container. Of mail
naar portaalcontainer@vanmunster.com.
Zoggelsestraat 7 5384 LL Heesch

www.vanmunster.com

*let op! Deze aanbieding geldt niet voor
puin, grond/aarde en snoeiafval!

(0412) 451695

papier hout plastic & Folie metaal overig aFval consultancy inFormatiebeveiliging gegevensopslag gegevensvernietiging
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Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•
•
•
•

K

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

Een
greep
uit voorraad
Een
greep
uit onze

AUToRADIo’S
Veel auto’s hebben tegenwoordig een
ISO-stekker, waardoor je zelf je radio
en/of cd-speler kan inbouwen. Een ISO
is makkelijk aan te sluiten met de radio,
doordat het ‘vrouwelijk’ draadje van de
radio met de ‘mannelijke’ ISO-stekker
verbonden kan worden. Wanneer je
auto geen ISO-stekker heeft, kun je
bij de dealer een verloopstekker kopen
waardoor je alsnog je eigen radio of cdspeler in je auto kan monteren.

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
Audi500
A3zeer
quatro
4 wd
20- 16v
line 200pk
Fiat
apart
40.00
km sairco
..........2005
2007
Fiat
Panda
4200
2009
Audi
a4 pro
linekm.
163................................
pk
2007
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
BMW 118 d 5drs
2006
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen
C11.4 16V 5-drs. .......................2011
Ford
Fusion
2006
Honda
Civic
5-drs. automaat
.........2005
Fiat Panda1.4
1,216V
stuurbekr.
80.000 km
2004
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford Fusion airco 41.000 km
2008
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
FordCooper
Transit.............................................
260s fd
2007
Mini
2007
Mini
2008
MiniCooper
Cooper1.6 16V .................................2007
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Mitsubishi Colt 5-drs
2009
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
Corsa
1.4 color Z1.OXV
edition 12V 3-drs...2010
Opel
Easytronic
2002
Opel
1.21.35-drs
km. airco
2010
OpelCorsa
Corsa
cdti 20.000
navi 79.000
km ....2011
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
OpelVectra
Corsa1.6
1.316V
cdti.................................
navi 40.000 km 2011
Opel
1998
OpelZafira
Meriva
Cosmo
airco
2004
Opel
1.9D
......................................
2006

OpelZafira
Astra2.0
statoncar
1,6 16v airco navi 2009
Opel
DTH .................................
2003
Opel
Zafira206
2.2iccElegance
2002
Peugeot
cabrio 80.000 km. ......2002
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Renault206
Megane
stationcar
Peugeot
1.4i 16V
85.000expression
km. ............2012
2006
Peugeot
206
cc
1.6
16V
quiksilver
Volkswagen New Beetle 1.6 55.000km ..2004
2001
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Volkswagen Fox
2006
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen
Golf
Plus
1.664.000
clima km. ..... 2006
Renault
Clio 1.2
16V
airco
Renault
Clio
2003
49.000
km1.6 16V airco ........................2009
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen Polo 5drs Airco
2010
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen
Touran9.000
1.9 TDI
Suzuki
Swift 4-drs.
km.77Kw
.................. 2010
Toyota
Aygo airco 20.000 km. ..................2010
2008
trendline
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
VolvoXC70
XC 70
automaat
Volvo
d55-drs
automaat
..........................2005
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Mocht je deze uitleg acacadabra vinden, dan kan je terecht bij je eigen autogarage/autobedrijf of bij Car Media,
de inbouwspecialist.

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Chevrolet
Matiz
geel div. opties
2008
Audi
A4 blauw
Metalic
2001
Citroen C5
2CVbr.1.8
AZ2CH
1961
Citroën
grijs72.958
met. km
2004
Citroen Xsara
2 CV 6 picasso
Charlestonblauw
53.497
1981
Citroen
met.km 2003
Tacuma
1.8 205.627 km 1971
2000
2Daewoo
CV 6 blauw
(belastingvrij)
DaihatsuXara
Cuore
zwartgr.
Airco
2007
Citroën
Pic.1.8
met.
2004
Fiat Panda
Blauw
2000
Citroen
Xara
Coupé
1999
Ford Fiesta 3drs zwart
1996
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Mazda Premacy 1.8 Exclusief
2001
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Opel Agila 1.2 grijs metalic
2003
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
Peugeot 206 1.1 rood metalic
2003
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Peugeot 206 SW 1.4 Xs
2003
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Renault Laguna 1.8 Automaat
2002
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renault Megane Coupe
2001
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

€ 4.950,4950,€€4.750,11.250,€€3.950,9800,€€3.900,999,€€4.950,3450,€€4.950,999,€€1.500,€ 999,€ 2.750,€ 3.949,€ 1.999,€ 2950,€ 1.999,€ 2999.€ 3.499,€ 2999.€ 2.750,€ 2950.€ 650,€ 2999.€ 3.250,€ 2250,€ 7.750,-

voorraad!

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Renault
Scenic
MazdaMegane
2 automaat,
28dkm
2005 € 6.450,privilege
2.0-16V
Automaat
f zwart,
verlaagd, div opties2006
2002€€4450.3.800,Mazda 323
Renault
MazdaModus
MX 5Automaat
cabrio, zeer nette staat2004
1991€€5600,2.950,Renault
Modus
Bordeaux
metalic 2005
Mercedes
250
TD autom.youngtimer
1996€€5250,5.950,2xPeugeot
Suzuki Alto
geel
vanaf
2000
€
1250,307 hdi break
2007 € 7.600,Suzuki
wagon R Automaat
2001
€ 2950.Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Volvo
C70 2.3 T5 Automaat 300PK 1998 € 3950.Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Volkswagen Beetle CABRIO
2004 € 8950,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Bedrijfswagens:
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Peugeot
Partner
1.9grijs
D metalic
2001
Renault
Twingo
2003€€1800,2.750,Classic-timer:
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Mercedes-Benz
230 TE groen
Volkswagen Kever
belastingvrij1982 €€8950,2.750,Motoren:
VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986 € 2100,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Mitsubishi Colt 1.3i 5drs airco zwart

82.000 km

2007

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Agila autom airco zwart

59.000 km

2009

Opel Vectra C GTS autom leer zilver

195.000 km

2005

Volkswagen golf 1.6 airco 3drs blauw

118.000 km

2005

Volvo XC 90 D5 autom 7 pers blauw

146.000 km

2007

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
25 JAAR Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
- telefoon:
(0412) en
451066
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

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

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

Het adres voor al uw autozaken!
Hèt adres voor al uw autozaken!

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

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

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

• Velgen en
sportvelgen
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen
• Voor caravan
onderhoud en
kleine reparaties
kunt u ook bij
ons terecht

•• In-car
Car kitentertainment
•• Track
In- car&entertainment
trace
•• Ritregistratie
Track & trace
•• Mobiele
RITREGISTRATIE
telecom

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

Muntenactie

• Camerasystemen
Voorkom bijtelling.
• Navigatiesystemen
Fors besparen op
administratiekosten.
• Voertuigbeveiliging
Inzicht in rijgedrag van
• Signaleringsverlichting
medewerkers.
CarCAR
Media
BV BV
Gasstraat-oost 28-B
Media
Gasstraat-oost 28B Oss
www.inbouwspecialisten.com

0412-635545

www.inbouwspecialisten.com

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

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

25

Woensdag 21 mei 2014

Kersouwe start seizoen met
Droog brood

Wandel je ook mee?
Met St. Barbaragilde naar de Sint Jan

kunst hebben verheven, kan de
conclusie alleen maar zijn: dit was
lachen van het betere soort.
Voor Droog Brood-fans is de show
een glijbaan van herkenning van
de beste sketches uit de vorige

ACtIe

Voor deze openingsvoorstelling heeft de Kersouwe een ludieke actie op Facebook gestart:
Maak een kunstwerk, selfie of
iets anders creatiefs met droog
brood en je wint gratis kaarten.

HEESWIJK-DINTHER – In natuurtheater de Kersouwe gaat het seizoen
vrijdag 30 mei van start met een jubileumvoorstelling van het duo
Droog Brood.
In de jubileumvoorstelling brengen
Bas Hoeflaak en Peter van de Witte
hoogtepunten uit zes eerdere pro-

gramma’s. Na twee uur het beste
van twee kleinkunstenaars die de
miscommunicerende mens tot

shows. Voor de mensen die nog
geen show van dit duo hebben gezien, is het een aanrader vanwege
de hoge kwaliteit sketches met
lachgarantie.
De voorstelling begint om 21.00
uur, kaarten € 15,- te reserveren
op www.kersouwe.nl, bij VVV
Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.

HEESWIJK-DINTHER - In mei gaan bedevaartgangers van alle kanten
naar de Sint Jan, met de Zoete Moeder van Den Bosch als middelpunt.
In deze Mariamaand zijn er telkens vieringen in de kathedraal, die bij
toerbeurt door de verschillende gildes worden opgeluisterd.
Het St Barbaragilde uit Dinther
doet dat in de viering op Hemelvaartsdag - donderdag 29 mei om 8.30 uur. Als vanouds wordt
dat ook dit jaar gecombineerd met
een voettocht van de parochie
Dinther naar Den Bosch.
Lekker vroeg en mooi te combineren met belangstellenden voor het
traditionele dauwtrappen op Hemelvaartsdag.
Gildebroeders, parochianen, belangstellenden uit naburige parochies, dauwtrappers en wandelliefhebbers vertrekken om 5.00 uur
gezamenlijk vanaf het kerkplein in
Dinther. Iedereen die er zich bij wil
aansluiten is welkom.Heb je zin in
een mooie wandeling op een vroege lenteochtend, sluit je dan aan.
Aanmelden hoeft niet, maar zorg

Dubbelconcert Aurora

er gewoon voor om ruim op tijd
aanwezig te zijn.
Het parochiebestuur zorgt rond
6.45 uur voor koffie/thee en een
broodje tijdens een korte tussentijdse stop bij de Dungense brug,
zodat je fit in Den Bosch arriveert.
Er wordt niets speciaal geregeld
voor fietsers en automobilisten,
maar ook zij zijn van harte welkom
om met Gilde Sint Barbara en alle
wandelaars naar de viering te komen. Tot Hemelvaartsdag!
Donderdag 29 mei 2014
5.00 uur vertrek vanaf kerkplein
Dinther.
6.45 uur koffiestop bij Dungense
brug.
8.30 uur viering in de Sint Jan.

www.diepvriesspecialist.nl

Beste
prijs

Panini

Pangasius
f ilet
1 kg.
Epic

ham-kaas, kip-pesto,
geitenkaas of tonijn

2,

Normaal 5,99

99

Hoofdgerecht

Kleintje kip

Foto: Ad Ploegmakers

1 kg.

HEESCH - Fanfare Aurora uit Heesch verzorgde in samenwerking met Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel
afgelopen zaterdag 17 mei een bijzonder dubbelconcert
in De Pas. Beide orkesten brachten een zeer gevarieerd
programma ten gehore. Tevens heeft Fanfare Aurora opgetreden met zangeres Maartje Rammeloo.
Meer foto’s op www.mooiheesch.nl

4 stuks
Niko’s

boeken lezen door
te luisteren in Week
van Luisterboek
BERNHEZE - De week van 19 t/m 25 mei staat in het
teken van het luisterboek. Om ook voor deze vorm van
‘lezen’ aandacht te vragen, staan er tijdens deze week in
de bibliotheken van Bernheze ook presentaties van luisterboeken.
Luisterboeken zijn door steeds meer mensen ontdekt als
ideale manier om te ontspannen en toch te lezen. De een
wil graag zijn reistijd aangenaam doorbrengen in auto of
trein, de ander luistert graag in bed. Veel mensen vinden
luisteren een toegevoegde waarde en weten de stem te
waarderen. En voor blinden en slechtzienden is het luisterboek dé manier om te lezen.
In de Week van het Luisterboek doen openbare bibliotheken het Luistergeschenk cadeau aan hun klanten.
Het geschenk is dit jaar geschreven en ingesproken door
Renate Dorrestein. In de vestigingen Heesch, Nistelrode
en Heeswijk-Dinther wordt - zolang de voorraad strekt
- het geschenk gegeven aan nieuwe leden en leners van
luisterboeken.

5,
Normaal 7,95

Beste
prijs

Mexicano
15 stuks
De Vries

Diepvriesspecialist

99

4,
Normaal 6,95

99

Snack

Maaltijdloempia

Dikke of
dunne frites

schaal à 2 stuks

zak à 2,5 kg

Diepvriesspecialist

Lutosa

Normaal 3,79
Normaal 3,99 / 4,25

Normaal 13,95

9,

2 schalen voor

Snack

5,

25
%
korting

Snack

Hoofdgerecht

Hamburgers

Stoplichtijs
Raketijs
Dubbellikkers

Authentiek
Italiaans ijs

99

Evenement
doos à 30 stuks
Van Lieshout

99

doos à
8/10/12 stuks
Normaal 11,99

Dedert. Vanaf 1,09
2 dozen voor

Snack/BBQ

Beste prijs

9,

99

2,

00

Verkrijgbaar in
8 smaken
1 liter
Tonitto
Normaal 2,95

25
%
korting
Nagerecht

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

Meer informatie: www.nobb.nl.

van woensdag 21 mei t/m dinsdag 3 juni 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl
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Dierenopvangcentrum
Hokazo zoekt pleeggezinnen

VAN VENROOIJ
TRANSPORT VOF

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

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

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

UDEN - Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden vangt zwerfdieren op uit twaalf gemeenten, waaronder Bernheze. Hokazo is dringend op zoek naar pleeggezinnen voor kittens.
Een groot deel van de zwerfdieren
die Hokazo in deze periode opvangt zijn jonge kittens. Honderden kleintjes. Soms met moeder,
vaak zonder.
Omdat moeder is overleden of
omdat de kleintjes gewoon harteloos zijn gedumpt. In het asiel krijgen de kittens niet de aandacht en
zorg die ze nodig hebben en verdienen.
Daarom is Hokazo dringend op
zoek naar mensen die thuis moederloze kittens, zwangere poezen

en/of poezen met kittens kunnen
opvangen.
Belang
Kittens die in huis opgroeien wennen aan huiselijke geluiden, eventuele andere huisdieren en de
aandacht van mensen. Ze worden
veel socialer en aanhankelijker en
vinden veel gemakkelijker een liefdevol thuis. In een pleeggezin is
het infectiegevaar bovendien veel
kleiner dan in het asiel en zijn de
overlevingskansen dus veel hoger.

U kunt zelf aangeven welke dieren
u wilt opvangen. De allerkleinste
kittens zonder moeder vragen de
meeste tijd en zorg.
Zij moeten om de paar uur geflest
worden, ook ’s nachts. De pleegzorg kost u geen geld. Alle kosten
komen voor rekening van Hokazo.
Voor meer informatie:
Dierenopvangcentrum Hokazo
0413-260546 of
admin@hokazorg.nl.

Seizoenskampioenen!
R47V

X155R

R43

Z253

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

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)
Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

X125

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

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

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
voor uw dichtstbijzijnde
* Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30

JohnDeere.com

Wijnhuizen vertegenwoordigen
elf landen op Wijnmarkt Heeswijk

HeeSWIjK-DINtHer – Wijnhuizen - 19 stuks - uit de bekende wijnlanden zoals Frankrijk,
Duitsland, Italië, Portugal, Nederland, Zuid-Afrika, Argentinië en Chili presenteren hun
witte, rode, rosé of mousserende wijnen.
Maar ook uit relatief onbekende landen, zoals Kosovo, Servië en Bosnië-Herzegovina
zijn wijnen te proeven en te kopen, per glas,
fles of per doos. De bezoekers kunnen op
de wijnmarkt ook genieten van lekker eten
en gezellige muziek. Locatie is de orangerie van het prachtige middeleeuwse Kasteel
Heeswijk.
De entree bedraagt € 10,- per persoon, inclusief parkeren, een eigen wijnglas, proeven van 2 glaasjes wijn naar keuze en transporthulp (bij aankoop van minstens een
doosje wijn, tot aan de auto). t/m 12 jaar
gratis toegang.
De wijnmarkt wordt gehouden op vrijdag

23 mei, 16.00 tot 20.00 uur in de orangerie
naast Kasteel Heeswijk.
Meer informatie:
www.wijnmarktheeswijk.nl
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keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Inzamelactie
gereedschappen succesvol

Waarom het werk
laten
liggen, als u het m
ij
kunt laten doen
VAKMANSCHAP & SPECIALISME

Meulendijk

www.jmeulendijk.nl

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
Groene waterontharder: zuinig in water en zout

CV Installatie * Vervanging, services en
onderhoud van uw CV ketel
Installatie * Plaatsen/vervangen van
radiatoren, kranen en leidingwerk.
Loodgieterswerk * Leidingwerk plaatsen voor
toilet, bad, douche of wastafel.
Schilderwerk * Voor binnen/buiten
Timmerwerk * Voor binnen/buiten
Ramen wassen * Standaardhuis vanaf € 20,Dakgoot reinigen * Standaardhuis voor en
achter € 20,Stucwerk * Voor al uw stucwerk
Bestrating
Vraag vrijblijvend een offerte aan (Geen voorrijkosten binnen regio)

Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen
merkbaar, op de huid en in gebruik.

UDEN – De Solidariteitswerkplaats Uden bedankt de inwoners van Bernheze die massaal
oude gereedschappen hebben
ingeleverd tijdens een inzamelactie.
Toen Annemie Bergsma, pastoraal werkster bij de PetrusEmmaus parochie in Heesch,
bij Karwei een gereedschap inzamelkist zag staan, ten bate
van de Solidariteitswerkplaats in
Uden, besloot ze een inzamelactie op touw te zetten.
De actie werd 1 mei afgesloten. Vrijwilligers van de Solidariteitswerkplaats haalden de
spullen op, waarna ze werden
gesorteerd. Vervolgens zullen
ze worden schoongemaakt, nagekeken en zo nodig vakkundig
gereviseerd. Daarna begint hun
‘tweede leven’ in andere gereedschapskisten. Die gaan dan
naar diverse projecten in Afrika
of de Balkanlanden.

De beste
planttijd voor
waterplanten

DE bESTE TIJD oM WATERPLANTEN TE PLANTEN IS
MEI/JUNI
Dan is het aanbod ook het
grootst. Let wel op: Is de vijver
nieuw of opnieuw gevuld, laat
het water dan eerst een paar
dagen opwarmen. Dit is beter
voor de waterplanten en krijgen
ze geen schok als ze geplant
worden.

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon
en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet
ontkalkt te worden
• koffie en thee smaken beter
• Waterflessen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl
I www.goverswaterservices.nl

• Levering, installatie en
onderhoud
• Benodigdheden; zoals
zout, filters etc. (ook voor
Amerikaanse koelkasten)
T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27
F 0412 63 19 70

tuin,
Wilt u iets aparts in uw
e.
kijk dan eens op de sit

www.elgish.nl

ELGISH
Tollensstraat 20 - 5343 HK Oss
Tel: 0412-656336 / 06-57028991

buitenspeeldag!
Aanmelden tot 1 juni op www.buitenspeeldag.nl

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

Foto: Michel Roefs

Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf
de snelweg.

Bakken waar u uw metaal
in kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend.

Ophaal service.

Nieuwstraat 10 - 5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

NeDerLAND - Over 4 weken is het zover. Op woensdag 11 juni is het
Buitenspeeldag! In vrijwel alle gemeenten in Nederland worden buitenactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Op www.buitenspeeldag.
nl zijn al meer dan 500 initiatieven aangemeld en er komen dagelijks
geweldige activiteiten bij! Aanmelden kan tot 1 juni op www.buitenspeeldag.nl.
Gratis actiepakket op!
Iedereen die op 11 juni buitenactiviteiten voor kinderen organiseert,
maar zich nog niet heeft aangemeld, kan dat nog tot 1 juni doen
via www.buitenspeeldag.nl. Aanmelders ontvangen een leuk actiepakket met posters en ballonnen
zodat zij aan kinderen kenbaar maken op welke locaties er activiteiten
worden georganiseerd. ook voor
tips, draaiboeken, promotiematerialen en inspiratie voor de leukste
activiteiten kan iedereen terecht op
www.buitenspeeldag.nl.
Met de Buitenspeeldag willen de
initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen.

juist in een tijd waarin 80 procent
van de kinderen onvoldoende beweegt, houdt buitenspelen hen
spelenderwijs in beweging. onderzoek toont aan dat kinderen
die meer buitenspelen en meer bewegen, aantoonbaar minder overgewicht hebben. ook bevordert
buitenspelen de mentale en sociale
ontwikkeling van kinderen.
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KAMPIOENEN BERNHEZE

HEESCH - HVCH 2E

HEESCH - HVCH 2

HEESCH - HVCH E4 KAMPIOEN

HEESCH- HVCH - F11

HEESWIJK-DINTHER - ALTIOR PUPILLEN E1

LOOSBROEK - KORLOO D1

LOOSBROEK - WELPEN 2 KAMPIOEN

LOOSBROEK - KORLOO A1

LOOSBROEK - KORLOO E1

beachvolleybaltoernooi in Nistelrode alweer ‘n groot succes!

Foto’s: Wim van Tilburg

NISteLroDe - Volleybalvereniging Tornado hield op zondag 18 mei
een beachvolleybaltoernooi, geïnspireerd door het succes van vorig
jaar. De vele leuke en spannende wedstrijden, de vele toeschouwers en
vooral het mooie weer zorgden ook nu voor een groot succes. . Met de
warme ochtendzon, bij een strak blauwe lucht startte de dag met een
volleybalclinic voor de jeugd.
ruim vijftig kinderen stapten rond
9.30 uur met blote voeten op het
zand. onder leiding van topvolleyballer joost ronnes kregen zij een
uur lang les in de basistechnieken
van het (beach)volleybal, met diverse oefeningen. Daarna mochten de jonge spelers het geleerde
in praktijk brengen. er werden
wedstrijden gespeeld in twee poules, met een winnaar per poule.
om 10.30 uur startte het seniorenprogramma met maar liefst 27
teams. er werd gespeeld in drie

poules van verschillende niveau’s;
beginners, gemiddelden en gevor-

ZonDer ZanD
Geen toernooi
derden, wat uitmondde in sportieve en leuke wedstrijden.
Door het mooie weer was het op
het terras ook erg gezellig. De
wedstrijden namen de hele middag
in beslag op vijf velden, met om
17.00 uur de finales per catego-

rie. een heerlijke barbecue volgde
op het terras. Het bleef nog lang
lekker weer en gezellig! De 200m3
zand, gesponsord door jos van der
Heijden, werd om 18.00 uur weer
verwijderd. rond 21.00 uur was
al het zand verdwenen van het
raadhuisplein en uit de tramstraat
dankzij de vele vrijwilligers.
Volleybalvereniging tornado is
zeer tevreden en kreeg veel positieve reacties. De organisatie is
van plan volgend jaar weer een
toernooi te organiseren.
Alle sponsoren, in het bijzonder
jos van der Heijden, hartelijk dank.
Want, zonder zand geen toernooi.
Meer foto’s op
www.mooinisseroi.nl

De organisatie kijkt tevreden terug
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voetbal

HeeSCH - Het achtendertigste Horizon voetbaltoernooi is opnieuw
een groot succes geworden.
Alle wedstrijden, waarvan de opbrengst ten goede komt van Ziekenvereniging Horizon Heesch,
mochten zoals altijd weer in
Heesch op Sportpark de Braaken
gehouden worden, met als gastheer voetbalclub H.V.C.H. er wa-

Geslaagd Horizon voetbaltoernooi

ren vele sportliefhebbers die meededen aan dit jaarlijkse evenement.
Het schitterende lenteweer speelde een belangrijke rol in dat succes. er streden zestien clubs mee
om de jo de Haas wisseltrofee.
Nadat jo van Bakel de aftrap had
verricht, ontbrandde een sportieve
krachtmeting, die uiteindelijk werd
gewonnen door F.C. Gazzerop. Zij
bleken te sterk voor F.C. de optre-

dens. op de derde plaats eindigde
F.C. Wezienwel, terwijl de sportiviteitsprijs - met een record aantal
punten - naar de Apresskischule
Heesch ging.
De grootste winnaars zijn ook nu
weer de leden van de Heesche
ziekenvereniging Horizon, die de
gehele opbrengst mogen besteden
aan het mooie doel van deze vereniging.

voetbal

Mountainbikewedstrijd bij
Stanserhorn in Heeswijk-Dinther
HeeSWIjK-DINtHer - Heel mountainbikend Nederland strijkt neer in
Heeswijk-Dinther om op zondag 1 juni deel te nemen aan de eerste van
een reeks nationale MTB-wedstrijden in de aanloop naar het Nederlands Kampioenschap halverwege juli in Noorbeek.
9.15 uur: Funklasse Heren/Dames
10.45 uur: Funklasse jeugd 13-14
jaar
10.48 uur: Funklasse jeugd 11-12
jaar
10.51 uur: Funklasse jeugd 8-10
jaar
11.45 uur: Masters (30+)
11.50 uur: Masters (40+)
13.20 uur: junioren
13.23 uur: Nieuwelingen
13.26 uur: Vrouwen
15.00 uur: elite-Mannen/Beloften
15.03 uur: Amateurs/sportklasse
Het afwisselende en zware parcours ligt in de bossen rond de
motorcrossbaan nabij Café restau-

rant Stanserhorn, waar de permanence is gesitueerd en is tot stand
gekomen dankzij de medewerking
van de families Van Boxtel en Van
Heugten. Van Boxtel Grondwerken heeft op eigen terrein een
pittige helling aangelegd. Het parcours gaat niet over landgoed De
Wildhorst, waardoor de toeschouwers vaker de doorkomsten van de
deelnemers zien.
Funklasse
De meeste wedstrijden zijn voor licentiehouders, maar ook voor niet
licentiehouders zijn er mogelijkheden. om 9.15 uur kunnen alle
mannen en vrouwen vanaf 15 jaar,

vissen

bS ’t Palet op Visles

zonder licentie aan de Funklasse
deelnemen in een wedstrijd van 60
minuten.
Kinderen tussen 8 en 14 jaar kunnen meerijden bij de verschillende
Funklassen jeugd, die in de ochtend
worden verreden. In alle gevallen
is het dragen van een valhelm verplicht en mag alleen op een mountainbike gereden worden!
Het belooft 1 juni een mooie sportieve dag te worden. De vrijwilligers zorgen dat alles goed verloopt
en de voorinschrijvingen zijn veelbelovend. De aanwezigheid van
toeschouwers maakt het pas echt
compleet. Kom eens kijken, toegang is gratis.

Avesteyn neemt
afscheid van
vier spelers
HeeSWIjK-DINtHer - Het eerste team van Avesteyn nam
zaterdag afscheid van vier spelers.

HeeSWIjK-DINtHer – De leerlingen van groep 8 van basisschool
’t Palet heeft op woensdag 14 en
donderdag 15 mei visles gehad.
Vanuit de Vorstenbossche Visclub
kwamen woensdagochtend twee
mensen theorieles geven. op donderdagmiddag was de praktijklei-

der bij de waterzuivering voor de
praktijkles. De leerlingen werden
bij het vissen begeleid door mensen van de club. jammer genoeg
konden ze deze keer niet naar de
Klotbeek.
Het was een leerzame en leuke activiteit, waarbij veel angst is overwonnen.

roy Wijlaars, rob Kuijpers, roel
van de Leest en Bart Faro zetten een punt achter hun carrière. Het viertal heeft, als je hun
jaren bij het eerste bij elkaar optelt zo’n vijftig jaar(!) voor het
hoogste team van Avesteyn gespeeld. De mooiste herinneringen aan hun tijd bij het eerste
elftal vinden zij de twee promoties. Vooral de promotie van
vorig jaar naar de derde klasse
vond het viertal erg bijzonder.
Tekst: Matthijs van Lierop
Zie foto voorpagina
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turnen

NK 3e divisie en
districtsfinale 5e divisie HGC

HeeSCH - Nadine Visser had zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen voor de 3e divisie turnen op 17 mei in Waalwijk. Nadine was blij verrast met de vele supporters en het spandoek. Ze startte
met de eerste oefening; op vloer. Nadine zette een mooie oefening neer,
met een streksalto halve draai en kreeg een score van 11.450; een goed
begin. De goed uitgevoerde overslag half in half uit werd beloond met
11.675; goed voor een achtste plaats in het totaalklassement.
Door de spanning ging de brugoefening niet vlekkeloos, maar de
score was toch 10.250. Als laatste deelneemster op de balk was
zwaar en zenuwslopend! toch
behaalde ze 10.200 punten die in
dit deelnemersveld een 24e plaats
opleverde.
op zondag, de tweede dag, waren
de toestelfinales. ook hier was Nadine Visser deelnemer; ze kon om
19.00 uur eindelijk haar sprongcombinatie laten zien; een overslag
en een half in heel uit. De eerste
sprong werd goed uitgevoerd, met
een mooie hoogte. Bij de tweede
sprong waren enkele details die
beter konden. De moeilijkheidsgraad van deze sprongen waren
mede oorzaak dat Nadine op de
8e plaats eindigde van de 10 deelnemers.

Districtsfinale 5e divisie
De turnsters van de 5e divisie hebben zaterdag hun wedstrijdseizoen
afgesloten met de districtsfinale in
Zundert. Het was nog spannend of
de senioren turnsters zich hadden
geplaatst voor deze finale, maar ze
mochten alle drie nog één keer hun
oefeningen laten zien. jessica van
de Grint, Ilja van Bergen en joska
Wingens hebben een mooie wedstrijd met weinig fouten geturnd.
Na een lange, vermoeiende en gezellige wedstrijd met de beste turnsters van dit niveau uit Brabant,
Limburg en Zeeland, eindigde joska op de 14e, jessica op de 16e en
Ilja op de 21e plaats. We zijn trots
op de dames. Alle turnsters gaan
zich voorbereiden op het volgende
seizoen.

Spinning – Personal Training – Body Support – Do-In Yoga
Zumba – Les Mills – Xco – Senioren Fit – Kids Fit en MEER

Slank de zomer
in?
Maak gebruik va
n onze speciale
acties!
BODY SUPPORT

Start nu met ons vo

Nu 10 weken van €

edingsprogramma Bo

199,- voor € 99,-

dy Support en val 8

tot 10 kilo af!

LENTEPAKKET

- Body Support
- Personal Training 1
uur per week
- Groepsles 1x per we
ek
- Fitnesstraining on
der professionele be
geleiding 1x per we
ek
Nu 4 weken lang vo
or slechts € 199,-

Meer info check on

ze site: www.mee

rsports.nl

Sport & Healthclub Meer Sports
‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) (0412) 40 44 74
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beugelen

turnen

Districtsfinale
turnsters Sine-Cura

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Woensdag 14 mei 2014

korfbal

Altior 2 promoveert naar
reserve Topklasse
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Odilipeel/Heeswijk-Dinther Op de laatste competitiedag van
het seizoen 2013-2014 heeft Altior 2 een hele belangrijke overwinbiljartengeboekt
duivensport
ning
tegen Dejudo
Peelkorf 2. vissen
Er werd met 6-9 gewonnen bij De
Peelkorf. En na afloop bleek hoe
belangrijk die overwinning was,
want de belangrijkste concurrent
had de beslissende wedstrijd verloschaken
ren,
waardoor Altior 2 in
dit seizoen
dammen
voor de tweede keer promoveert
naar de reserve topklasse. Eerder
was er al promotie in de zaalcompetitie. Het was
1cm b onverwacht maar
het feestje werd er naderhand niet
minder om. Dames, proficiat!

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1,2 cm b

Heeswijk-Dinther - Isabelle van der Linden, Mandy Verhoeven en
Maaike van der Pas lieten tijdens de districtsfinale turnen van de 5e
divisie in Zundert hun kunnen zien.
Isabelle en Mandy mochten zaterdag 17 mei ’s-middags als eersten
van Sine-Cura turnen. Ze begonnen op balk, daarna vloer, toen
sprong en als laatste brug. Isabelle
heeft een erg nette vloeroefening
laten zien en werd daarvoor beloond met een 11,35. Mandy liet
een erg mooie brugoefening zien

en kreeg daarvoor een welverdiende 11,65. Maaike was ’s-avonds
aan de beurt om haar turnprestaties te tonen. En dat heeft ze
gedaan! Zo kreeg ze voor sprong
een 10,725. Mandy is uiteindelijk
geëindigd als 12e, Isabelle als 19e
en Maaike als 24e. Prestaties waar
ze bij Sine-Cure heel trots op zijn!

budo

Taekyon Berghem
Open NW Veluwe toernooi in Elburg
Elburg/Berghem - Zaterdag 17 mei was in Elburg voor de dertiende
keer het Open NW Veluwe toernooi. Dit taekwondotoernooi had dit
jaar maar liefst 300 deelnemers. Vanuit Taekyon Berghem waren er
zestien deelnemers die een prima resultaat neerzetten. De deelnemers
werden ingedeeld in verschillende klasses, verdeeld op leeftijd, gewicht
en ervaring.
Op het onderdeel tuls werden de
volgende prijzen behaald:
3e prijs: Mike Bloks.
Een 2e prijs was er voor: Ken Dekkers, Esli van Leuken en Ilse van
Leuken.
De 1e prijs was er voor: Stef van
den Berk, Dave Dekkers, Huberto
van de Wetering, Romy Staal.
Bij het sparren behaalde de volgende mensen prijzen:

3e prijs: Toby Dominicus, Giovanni
Timmers, Esli van Leuken
2e prijs: Mike Bloks, Dave Dekkers,
Daiko Martens, Niek Landman.
1e prijs: Stef van den Berk, Ken
Dekkers, Romy Staal.
In totaal werden er 18 prijzen behaald, de coaches zijn dan ook
uitermate trots op dit mooie resultaat!

jeu de boules

Jeu de boulestoernooi in Dinther
HEESWIJK-DINTHER – Op het terrein van gilde St. Barbara in Dinther wordt zondag 25 mei een jeu
de boulestournooi gehouden.
Jeu de boules heeft bij de gilden in
de wijde omtrek enorm gewonnen
aan populariteit. Het spel is uit de
schuttersgilden niet meer weg te
denken en het wordt door jong en
oud beoefend. Nu heeft het gilde
St. Barbara een toernooi georganiseerd voor iedereen uit Bernheze.
Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen. Een team bestaat uit twee
spelers plus eventuele reserve(s).
Per team moet er minstens één
volwassene meespelen.

Spes 1 – Altior 1: 16-13
Zigo 2 – Altior 3: 5-10
Spes 3 – Altior 4: 3-12
1,4cm b
SCMH 3 – Altior
5: 7-12
Flamingo’s MW 2 – Altior MW 1:
17-5
autosport
BMC
A1 – Altior A1: 7-9karten
Altior A2 – Flash A1: 3-7
Spes B1 – Altior B1: 1-7

Altior C1 – De Korfrakkers C1: 2-5
Altior C2 – De Korfrakkers C3:
12-1
Altior D1 – Spes D1: 3-7
Altior D1 – Swift D1: 8-5
(inhaalwedstrijd)
Altior D2motorsport
– Avanti D1: 5-3
Flamingo’s D1 – Altior D2: 4-2
(inhaalwedstrijd)

paardensport

Bernhezer springconcours

Drie dagen spannende sportwedstrijden op een prachtige locatie!
Heeswijk-Dinther - Ruitersportvereniging De Valianten houdt op
vrijdag, zaterdag en zondag 23, 24
en 25 mei springwedstrijden: ‘het
Bernhezer Springconcours’.
Op de schitterende locatie nabij
Heibloemsedijk 10 in HeeswijkDinther komen zo’n 750 paarden
en pony’s met hun ruiters aan de
start van 9.00 uur tot ongeveer
20.00 uur.
Op vrijdag en zaterdag worden alle
paardenrubrieken verreden. Op
zondag
komen
eerst de
ponyruvoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
brieken aan bod. Op zondagmiddag gaan de beste paardencombinaties van vrijdag en zaterdag van
start in de finale. Er zal fanatiek U bent van harte welkom om sa- ons mooie terras te genieten van
gestreden worden om de goed ge- men met ons - onder het genot prachtige paardensport. De toevulde
van eenwaterpolo
hapje en
een drankjetafeltennis
- op gang is gratis.
beugelen prijzenpot.
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten

korfbal

Prinses Irene walst
in tweede helft over SVSH heen
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Nistelrode - De korfbaldames
van Prinses Irene wilden perse als
tweede eindigen in de veldcompetitie, net als in de zaal. Ze voldebiljarten
duivensport
judo deze op- vissen
den
uiteindelijk
ruim aan
dracht met een 9-18 overwinning.
In de 1e helft leek het er niet op
dat dit zou gaan gebeuren; de
speelsters waren te individueel bezig. De strijd ging gelijk op, met
schakenvan 7-6
een
dammenminieme achterstand
in de rust. In de pauze werden de
dames door de coaches duidelijk
geïnstrueerd dat er als ‘collectief’
gespeeld diende
1cm b te worden.

Inschrijving om 12.30 uur. aanvang wedstrijden: 13.30 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50
per team, inclusief een kopje koffie met lekkernij, te voldoen bij opgave van deelname. Info: Henny
van Hooft (06-30488512) of Ad
Verhagen (06-30043094).

Blauw Wit D1 – Altior D3: 2-7
De Korfrakkers E1 – Altior E1: 1-3
Flamingo’s E1 – Altior E1: 0-5
(inhaalwedstrijd)
Prinses Irene E4 – Altior E2: 3-9
Altior E3 – Celeritas E1: 1-3
NDZW F1 – Altior F1: 0-3
Strafworpen: 2-0

Dat lieten ze in de 2e helft van de
1,2 cm
b scoren ging van
wedstrijd zien.
Het
een ‘leien dakje’ en de dames uit
Someren (met een Topklasse verleden) konden alleen nog maar toe1,4cm b
zien hoe de dames
uit Nistelrode in
hun reserve-tenue gestaag verder
van hen wegliepen.
autosport

karten

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

Aanvoerster Lieke van Griensven
(foto) schoot zelfs 6x raak en was
daarmee topscorer in deze wedstrijd.
De einduitslag werd 9-18 en daarmee was de 2e plaats een feit.
motorsport

Hockeyen in
je pyjama!

Heeswijk-Dinther - Elke
woensdag van 17.00-18.00
uur trainen de allerjongste hockeysterren van HDL: de Benjamins (5 en 6 jaar).
Op woensdag 28 mei vindt er
een hele bijzondere train- en
plaats; de trainingspakken worden verruild voor een pyjama of
nachtjapon.
Kom je woensdag 28 mei meedoen in je pyjama? Je kunt een
hockeystick lenen op de club.
Tot dan! Voor meer informatie:
kijk op www.hdlhockey.nl.

Bernheze sportief
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hardlopen

Marikenloop 2014

De kernen van
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mooIbernHeZe

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

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

NIJMEGEN/NISTELRODE – Nijmegen werd op 18 mei overspoeld door vrouwen. 14.000 Hardloopsters stonden aan de start van de Marikenloop in Nijmegen, de grootste ladies run van Nederland. De duizenden
vrouwen hadden zich ingeschreven voor de 5 of 10 kilometer.
Bernheze
was
daarbij tennis
goed verVan tilburg
& Sport, zijn
ze
voetbal
hockey
basketbal
turnen Mode volleybal
handbal
tegenwoordigd; er liep een hele allemaal van start gegaan. Ze hebgroep vrouwen en kinderen mee ben met plezier gelopen, aangeuit Nistelrode en Heesch. De afge- moedigd door supporters langs de
lopen maanden is die groep uitge- route en veel gezelligheid.
groeid tot ruim 30 lopers. Na wat
trainingsavonden,
verzorgd
door
De finish
werd door
alle dames
en
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

kinderen gehaald; de groep was
tevreden.
Het goede doel van de Marikenloop was ook nu voor Stichting
KiKa, die strijdt tegen kinderkanker. De deelnemers hebben ruim
€ 25.000,- opgehaald.

Korloo 1 blijft in 1e klasse

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LooSBroeK - De laatste wedstrijd van het seizoen stond op deze zonnige zondag op het programma. De
thuiswedstrijd tegen Bio 1 werd met 3-5 verloren, dus de kans dat er punten gepakt konden worden was
aanwezig.
om degradatie te voorkomen en gen ze de rust in met 4-2. Het spel
om het heft in eigen hand te hou- werd beter, naarmate de wedstrijd
biljartenwas dit
duivensport
judo aan het vissen
snowboarden
den,
ook het doel
vorderde,skien
was er meer
balbezitkano
en
begin van de wedstrijd. De start hield de verdediging het doel goed
van de wedstrijd was vanuit Kor- dicht. Nog steeds werden de vele
loo slordig en na 10 minuten stond kansen niet afgerond en zo stond
er 4-0 op het scorebord, toch gin- er na het eindsignaal 9-6 op het

dammen

budo

schaken

oSS - Tijdens het Zuid-Nederlands
Kampioenschap
1cm b voor teams hebben de combinatieteams van Van
Buel Sports en JC Berlicum twee
1,2 cm bbronzen medaille
zilveren en een
behaald.
Brons was er voor het team -12:
1,4cm b
jesse van Buel,
Kay van Nuland,
jan Willem Bello, owen van de
Veerdonk en Mike Smits.
autosport
Zilver
voor de heren -15:karten
Scott Sieliakus, Benaja Haurissa, Max Henkelman, Cian Schellekens en Glenn
van den Berg.
Zilver voor de meiden -15: Sophie Spijkers, Zara Schellekens, Inez
Verhoef, Germaine Galliart en Sen-

scorebord. De einduitslag van de
concurrent moest dus de beslissing brengen. Daar bleken ook zij
punten te hebben laten liggen.
Korloo 1 mag zich dus gaan opmaken voor nog een jaar in de eerste
klasse.

Van buel Sports veel prijzen
kaarten/bridgen

na van de Veerdonk.
In Boven-Leeuwen waren er tijdens het jaarlijkse Leeuwentoernooi nog eens 28 ereplaatsen voor
de judoka’s uit oss, Heesch, oijen
en Berghem.
Goud: Senn van Buel, Sem van
Lent, tom Pijl, recay Yilmaz, Dilay Yilmaz, laura van Vliet, Lester
Snellen, Lizz Sieliakus, Lucas van
Griensven, jitske Ceelen, rowan
van Leur,motorsport
Lex Heins, ties van Dijk
en Stefan van Vliet.
Zilver: Femke van Lier, ruben van
Nuland, Marcel Aleksik.
Brons: Stan van den Hurk, Mara
van de Akker, Maxc van Lent,
Daan van Loon, Niels Wilms, Yoeri

Pouwels, Destin Bunthof, Lars
Hoogstraten, Sers van den Hout,
Gijs Hol, jim tholhuijzen en David
Mulder.

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

Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
Strijbosch Store
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

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

www.mooinisseroi.nl

CEES VAN SCHADEWIJK
www.mooiheesch.nl
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Woensdag 21 mei 2014

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
22 MEI
Seminar ‘de winst van
verduurzaming’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Onderonsje Dinther
over vlinders
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

De Eijnderic:
Werken op doek
Locatie: De Eijnderic Heesch

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
pagina 11

Pony dressuur
Locatie: Stal het Kantje Nistelrode

Open dag kinderboerderij
‘de Nissebisjes’
Locatie: Maxend Nistelrode
pagina 9

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
pagina 11

Lezing over de omgeving
van Kasteel Heeswijk
Locatie: Heemkamer de Wojstap
Heeswijk-Dinther

Bernhezer Springconcours
Locatie: Heibloemsedijk 10
Heeswijk-Dinther
pagina 30

Biljartkampioenschap
Kring Nistelrode
Locatie: De Pas Heesch

Inschrijfdag
KinderVakantieWeek
Locatie: Loosbroek en
Heeswijk-Dinther
pagina 8

Wereldwinkel op School
Locatie: BS de Beekgraaf
Nistelrode
pagina 9
Voorlichtingsavond (lymfe)
oedeem en fibrosende
littekens
Locatie: Fysiotherapie Hoogstraat
Heesch
Lezing over de omgeving
van Kasteel Heeswijk
Locatie: Heemkamer de Wojstap
Heeswijk-Dinther

Inschrijven wandeldriedaagse Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek
pagina 10
Slash N’ Roses
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther
25 MEI

23 MEI

Heemschuur Open
‘de wol centraal’
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
pagina 22

Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Internationale Wijnmarkt
Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Reünie Mavo Heesch
1983/84
Locatie: D’n Haon Nistelrode
Wereldwinkel op School
Locatie: BS de Beekgraaf
Nistelrode
pagina 9
Bernhezer Springconcours
Locatie: Heibloemsedijk 10
Heeswijk-Dinther
pagina 30
24 MEI
Gratis inloopochtend over
BeterZitten®
Locatie: Fysiotherapie
Hoogstraat Heesch
pagina 4

Keepersdag V.V. Heeswijk
Locatie: De Balledonk
Heewijk-Dinther
375 Jaar Gilde
Locatie: Vorstenbosch

Bobz disco voor groep
7 en 8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Expositie hoeden en petten
en dameskorsetten
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
pagina 2
Kinderatelier
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
pagina 2

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
pagina 8

Vorstenbosch Pakt Uit
Locatie: Vorstenbosch
pagina 14 & 15

Undone Dishes & Wolfpack
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther

Wandel3daagse Nistelrode
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode

Bavaria Summer Breeze
Locatie: Sportpark De Hoef
Loosbroek

Optreden Heeswijkse
balletschool
Locatie: Spectrum Schijndel
pagina 9

Lezing ‘De Nieuwe
Hollandse Waterlinie’
Locatie: HKK Nistelvorst Maxend
3 Nistelrode
pagina 22

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

Hockeyen in je pyjama
Locatie: Steen en Stokstraat 1
Heeswijk-Dinther
pagina 30

Vorstenbosch Pakt Uit
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
pagina 14 & 15

Voorverkoop wandeldriedaagse Heesch
Locatie: De Pas Heesch
pagina 10

1 JUNI

26 MEI
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan
Heesch
Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Wandel3daagse Nistelrode
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
pagina 11
27 MEI
Dokter op Dinsdag:
bekkenbodemproblematiek
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Wandel3daagse Nistelrode
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther
pagina 11

Jeu de Boules toernooi
Locatie: Gildeterrein St. Barbara
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Mozart concert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
pagina 2

Biljartkampioenschap Kring
Nistelrode
Locatie: De Pas Heesch

Bernhezer Springconcours
Locatie: Heibloemsedijk 10
Heeswijk-Dinther
pagina 30

28 MEI

Voorlichtingsavond (lymfe)
oedeem en fibrosende
littekens
Locatie: Fysiotherapie Hoogstraat
Heesch

29 MEI
Vorstenbosch Pakt Uit
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
pagina 14 & 15
Wandeltocht 15 of 25 km
Locatie: Vorstenbosch
pagina 14 & 15
Voettocht naar de Sint Jan
Locatie: Kerkplein
Heeswijk-Dinther
pagina 25
Heerlijk Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
30 MEI
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

31 MEI

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Musical ‘De verdwijning
van de mislukte Barbie’
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
pagina 8
Mountainbikewedstrijd
Locatie: Heeswijk-Dinther
Buro Lima: High Tea
Locatie: Restaurant NEGEN
Heeswijk-Dinter
MTB wedstrijd
Locatie: Nabij Café Restaurant
Stanserhorn
pagina 29

Vorstenbosch Pakt Uit
& Kermis
Locatie: Vorstenbosch
pagina 14 & 15
Droog Brood
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
pagina 25

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

