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www.fietsplezierheesch.nl

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

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur

Automaterialen Heesch

pag. 5

Fotomomenten en een moment voor foto’s
Expositie Fotoclub Bernheze in Natuurtheater De Kersouwe op 13 mei van 10.00-17.00 uur

Direct na de expositie van vorig 
jaar in natuurtheater De Kersouwe 
werd de opdracht voor de exposi-
tie van dit jaar alweer bekend ge-
maakt: DE FLES. Alle leden kregen 

om beurten dezelfde fles mee naar 
huis om hem op een eigen, crea-
tieve wijze te fotograferen. Deze 
‘rode draad’ opdracht heeft nu, 
na een jaar, 50 bijzondere foto’s 

opgeleverd. Het resultaat is te be-
wonderen in de unieke omgeving 
van natuurtheater De Kersouwe. 
De expositie is een voorbode van 
de opening van het speelseizoen.

Naast de opdracht ‘de fles’, heb-
ben de leden van de club ook aan 
andere opdrachten gewerkt. Ook 
hiervan ziet u een selectie terug op 
de expositie. En ook van het vrije 
werk van deze ‘hobby’ fotogra-
fen. Elk exposerend lid bepaalt zelf 
welke foto’s er getoond worden 
en op wat voor manier. De amfi-
theaters zullen het decor vormen, 
maar ook daaromheen wordt de 
ruimte gebruikt voor de expositie. 
Het belooft weer een verrassende 
ervaring te worden, midden in de 
natuur. 

Inzoomend op het centrale thema 
van alle natuurtheaters in Neder-
land voor 2012, Alice in Won-
derland, hebben de leden van de 
fotoclub ook een thema over dit 

onderwerp uitgewerkt. Hoe deze 
opdracht gestalte heeft gekregen, 
dat verklapt het verhaal nog niet. 
Maar boeiend zal het zeker zijn. 
In stijl met het tot de verbeelding 
sprekend verhaal is gekozen voor 
het kleine amfitheater om de foto’s 
over dit onderwerp te tonen. 

Tijdens een kopje koffie kunt u als 
bezoeker tot slot genieten van een 
audiovisuele presentatie. Voor de 
bezoekende moeders – het is dan 
immers Moederdag – zal er een 
verrassend presentje zijn, gemaakt 
door cliënten van Cello. 

De fles die als inspiratiebron heeft 
gediend voor de leden van FC 
Bernheze is momenteel in het bezit 
van wethouder Ad Donkers. Hij zal 
op 13 mei om 10.30 uur de ope-
ning verrichten van de expositie. 
Wat híj met de fles gedaan heeft 
zullen we dan ongetwijfeld erva-
ren. Entree: gratis

BERNHEZE - Gedurende het hele jaar zijn de enthousiaste leden van 
Fotoclub (FC) Bernheze actief. Soms werken ze aan een opdracht, maar 
heel vaak ook sluipen ze rond met de camera in de aanslag op de meest 
onverwachte plaatsen voor fotogenieke momenten. Het resultaat is 
vaak verbluffend. 

Voor meer informatie: www.fcbernheze.nl
Voor de route: www.kersouwe.nl

Kampioenen in Bernheze
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HEESCH
Dhr. Attevelt

HEESCH
Dhr. Bolwerk

HEESCH
Dhr. Bosma

HEESCH - 
Dhr. Huitink

HEESWIJK-DINTHER 
Mevr. Luijkx - Terlingen

HEESWIJK-DINTHER 

Mevr. van Heertum - Tibosch

HEESWIJK-DINTHER
Dhr. Daandels

LOOSBROEK
Dhr. de Mol

NISTELRODE
Mevr. de Vocht-v.d. Ven

VORSTENBOSCH
Dhr. & Mevr. Geenen - 

van Lieshout

NISTELRODE
Mevr. van 

Heumen-Megens

VORSTENBOSCH - 

Mevr. van den Broek 

- Vervoort

NISTELRODE
Dhr. Fransen

VORSTENBOSCH 
Mevr. van Lith - Claassen

NISTELRODE
Dhr. van Grinsven

HEESCH
Dhr. van der Leest

HEESCH
Dhr. Henze

bErnHEzE

HEESCH 
Dhr. Kocken

Dhr. Daandels

HEESCH
Dhr. Ploegmakers

HEESWIJK-DINTHER 

Mevr. Lucius - 

Heesakkers

HEESCH
Mevr. Hofs - Reyers

NISTELRODE
Mevr. Koenen-

v.d. Heijden

NISTELRODE
 Mevr. v.d Lee-

v.d. Elzen

Lintjesregen Foto’s: Jan Gabriëls en 
Rian van Schijndel
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Column
AD

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

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

MOeten is dWAnG, 
WiLLen is VRijheid

Op vrijdag mochten burgemeester Jan en wethouder Rien 24 Bernhe-
zenaren benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. “Het heeft 
hare majesteit behaagd….” Klonk het voor de verraste, soms geschrok-
ken of verbouwereerde inwoners. Maar allen hebben ze het verdiend 
voor hun inzet als vrijwilligers voor de kerk, school, vereniging of 
buurt. Als collectant, mantelzorger of voor een andere belangrijke 
activiteit. Ze doen het met liefde en plezier en krijgen er veel dank-
baarheid en zichtbaar genot voor terug. 

Met de jaarlijkse lintjesregen wordt maar weer eens duidelijk hoe 
belangrijk vrijwilligerswerk is voor maatschappelijke samenhang en 
sociale verbanden. Daarnaast heeft vrijwilligerswerk ook een eco-
nomisch belang. Volgens een berekening van de Nederlandse Bank 
zouden vooral de gezondheidszorg en zorg voor hulpbehoevenden 
en het onderwijs vele miljarden duurder zijn als er geen vrijwilligers 
waren. De totale economische waarde van ca 5,5 miljoen vrijwilligers 
wordt geschat op ca € 12,5 miljard euro. 

Dat vrijwilligers geld waard zijn was ook de gedachte achter de bezui-
nigingsmaatregelen van de gemeente. Deze week kopte het Brabants 
Dagblad “Bewoners moeten zelf groen onderhouden.”. Gemeente gaat 
het groen versoberen om daarmee de uitgaven te beperken. Plant-
vakken of bloemenperken worden omgevormd naar grasperken die 
minder intensief onderhoud vragen. Willen bewoners dat niet, dan is 
het een optie om het onderhoud over te nemen.

Maar met “moeten” zal dat niet gaan lukken. Dan hebben ze op de 
Misse in Heesch nog niet goed begrepen wat de basis is van vrijwilli-
gerswerk. Het woord vrijwilliger is uit “vrij” en “wil” opgebouwd. Niet 
voor niets, want als je iets graag wilt en daar zelf voor kiest, geeft dat 
voldoening en vrijheid. De drijfveer ben je zelf, niet de dwang of druk 
van anderen. En de waardering zit in reactie en niet in geld. “je krijgt 
er zo veel voor terug” was afgelopen vrijdag dan ook een veel gehoor-
de reactie van de gedecoreerden. Natuurlijk is vrijwillig niet vrijblij-
vend. Als je ergens voor kiest en dat afspreekt met anderen zul je daar 
ook invulling aan geven. Maar hoe vrijwilligers en vrijwilligerswerk in 
elkaar steken weten de 5,5 miljoen Nederlanders als geen ander, daar 
kan de overheid nog wat van leren. 

Over enkele jaren ontvangen de eerste inwoners van Bernheze een 
lintje voor vrijwillig onderhoud van de openbare ruimte. Niet omdat 
het moet, maar omdat het voldoening geeft om samen met je buurt-
genoten de eigen buurt leefbaar en prettig te houden. 

Met groet van Ad

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

In het goed gevulde café van De 
Pas in Heesch werden onder lei-
ding van Jan Berghege de sponsors 
bedankt en de helden in het zon-
netje gezet. Vier deelnemers ver-
telden aan de ‘RUR-tafel’ op een 
luchtige manier over hun persoon-
lijke motieven om mee te doen. 
Het doel is meerledig. Voorop 
staat de fundraising, een sportieve 
prestatie leveren om op die manier 
geld in te zamelen voor mensen 
met kanker. Daarnaast is het een 
uiterst sportieve uitdaging en een 
echte teamprestatie. 

Gemiddeld 65 kilometer lopen
De Roparun is een estafetteloop 
waarbij in teamverband, een spor-
tieve prestatie wordt geleverd om 
geld op te halen voor mensen met 
kanker. Een Roparunteam bestaat 
uit maximaal acht lopers die ieder 
gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen 

oftewel meer dan halve marathon. 
Een team heeft daarnaast minimaal 
twee fietsers en nog een aantal 

mensen in de begeleiding. Denk 
hierbij aan chauffeurs, verzorgers, 
cateraars en wegkapiteins. Gemid-
deld bestaat een team uit 25 perso-
nen. Naast de sportieve inspanning, 
moet er ook een inspanning gele-
verd worden om geld op te halen 
voor het doel. Diverse gulle gevers 
hebben samen al ruim 20.000,- 
euro geschonken! Wilt ook u mee-
doen? U kunt u uw bijdrage kwijt 
op rekeningnummer 1371.52.191 
van de Stichting Lions Bernheze 
of op site www.roparun.nl bij het 
team Lions Bernheze 209.

teampresentatie
roparunteam

Voor degenen die Papa Joe nog 
niet kennen! Papa Joe zingt met 
een afscheiding van zijn “normale” 
band the Rattle Snake Shake, Papa 
Joe dus, een eigen interpretatie 
van bekende en minder bekende 
kinderliedjes. Die eigen interpreta-
tie slaat aan! Overal is binnen no 
time de zaal plat en hossen de jon-
geren, maar ook hun ouders, opa’s 
en oma’s, op het stevige tempo van 
de band. Het bestuur van ’t Kuipke 

is erg gelukkig met dit aanbod en 
biedt Papa Joe natuurlijk graag een 
podium om zijn liedjes samen met 
jong en oud ten gehore te brengen.
Wilt u dit spektakel op 6 mei bijwo-
nen? De entree is 5 euro. Aanvang 
14.00 uur. Voorverkoop is mogelijk 
in de week van maandag 30 april 
tot en met zaterdag 5 mei aan de 
kassa van het zwembad en in de 
Kringloopwinkel aan de Deken van 
der Cammenweg 1A te Heesch.

Papa Joe opent seizoen
Benefietconcert voor ‘t Kuipke op 6 mei 

HEESCH - De inbraken vorig seizoen in ’t Kuipke hebben veel Heesche-
naren niet onberoerd gelaten. Ook Jan Loeffen, voorman van Papa Joe, 
niet. Spontaan heeft hij aangeboden de opening van het seizoen van 
’t Kuipke muzikaal luister bij te zetten en geheel belangeloos een spet-
terend concert te verzorgen met z’n band Papa Joe.

HEESCH - Afgelopen vrijdag was de teampresentatie van de deelnemers 
aan de naderende Roparun. Het team van de Lions Bernheze begint 26 
mei aan de 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Een hele opgave 
met als belangrijkste doel, het inzamelen van geld voor de palliatieve 
zorg van mensen met kanker.

Foto: Arjan Oldenkamp

“Het Doel Is 
meerleDIg”

tE KOOP: Abt van de Venstraat 50 Heeswijk-Dinther
Vraagprijs € 359.000,--k.k.

Verrassend scherp geprijsde, royaal uitgebouwde, vrijstaande woning 
met een luxe afwerking in een kindvriendelijke woonomgeving en een 

inhoud van circa 540 m3. Goed onderhouden, 2 vrije parkeerplaatsen op 
eigen terrein en een zij-ingang voor achterom (293m2). Woonkeuken met 
luxe inbouwkeuken en een spoeleiland. Ruime woonkamer met schuifpui 
naar de tuin. Speelkamer/werkkamer beneden en aanpandige bergruimte. 

Vier slaapkamers en een luxe badkamer met ligbad en inloopdouche. Mooie 
gezinswoning op loopafstand van de dorpskern. Foto’s en brochure van dit 

woonhuis vindt u op: www.funda.nl en www.huislijn.nl.

Bel voor een bezichtiging: mobiel 06 20 44 64 73. 
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Nu tijdelijk de

6e stoel gratis 
op diverse

eetkamerstoelen*

 Uw woonsfeermaker 
Bart Jacobs

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

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei

€ 2.00500 gram ROMATOMATEN  
en krop IJSBERGSLA  samen

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

“Als ik Loosbroek binnen rijd, word ik 
altijd warm van binnen”

 Reünie. Harrie: “In de tijd dat wij 
eigenlijk naar school moesten, za-
ten in Loosbroek veel Engelsen die 
uit hun kannonnen kogels op Den 
Bosch afvuurden. Daardoor konden 
we niet naar school. Het was dus 
heel gewoon, dat toen de school-
deuren weer open gingen, er uit 
één gezin meerdere kinderen (van 
verschillende leeftijden) naar de 
eerste klas gingen. Voor die eerste 

klas hebben we bedacht een reü-
nie te organiseren. Loosbroek had 
toen al een gemengde school, met 
jongens en meisjes én met protes-
tanten en katholieken. Het spreekt 
voor zich dat alles destijds anders 
was, ook het contact met elkaar. In 
de hoogste klas gingen er stiekem 
briefjes rond met ‘ik ben gek op jou 
en ik trouw met jou’.” 

Ik weet niet meer wie waar woont....
Marietje weet ook nog wel ‘op wie 
zij was’. “Ik heb het hem nooit 
verteld, maar dat zal ik straks eens 
doen,” lacht ze. Negenenveertig 
jaar geleden vertrok ze met haar 

Noord-Hollandse liefde Jasper naar 
zijn woonplaats. “Jasper werkte des-
tijds bij aannemer Grad v.d. Zanden 
en zat daar ook in de kost. Ik werkte 
als gezinsverzorgster bij de familie 
Meulenbroek op ’t Retsel. Door een 
bouwproject zijn we met elkaar in 

contact gekomen en verliefd ge-
worden. Noord-Holland en Brabant 
zijn verschillend, maar lijken ook op 
elkaar: hier komt alles achterom en 
wij hebben een voordeur met bel, 
maar de betrokkenheid naar elkaar 

die is in Wilnis niet anders. Toen de 
eerste reünie gehouden werd moest 
ik echt gokken wie wie was. Wil-
nis is mijn thuis. Ik weet hier niet 
meer wie waar woont, maar als ik 
Loosbroek binnen rijd word ik altijd 
warm van binnen.” 

Bij een reünie hoort een klassefoto - herkent u ze nog?

NISTELRODE - De Zonnebloem 
afdeling Nistelrode organiseert in 
de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch 
een Mariamis op dinsdag 8 mei 
om 14.00 uur.

Iedereen die hier bij wil zijn is van 
harte welkom. Pastoor Fr. Ouwens 
van de pastorale eenheid Nistel-
rode-Vorstenbosch gaat ons voor 

in deze viering. De dienst wordt 
opgeluisterd door het dames- en 
gemengd koor van de St. Lamber-
tuskerk te Nistelrode onder leiding 
van Carla van Helvoort-Bons met 
Ben Dikkers op het orgel. Inloop is 
vanaf 13.30 uur. 

Er zal worden gecollecteerd voor 
de parochie van de Sint Jan.

Iedereen welkom bij 
Mariamis in Sint Jan
Organisatie in handen van Zonnebloem Nistelrode 

Foto: Frans van de Lee

LOOSBROEK - Ons kent ons in Loosbroek. Zeker als je met 
elkaar op de lagere school hebt gezeten en nog woont waar 
je geboren bent. Maar niet iedereen is gebleven. Dan is het 
natuurlijk wel heel leuk om elkaar om de 5 jaar te ontmoeten 
en wat bij te kletsen. Marietje Verwoerd-Dobbelsteen woont 
in het Noord-Hollandse Wilnis en kwam voor de derde keer 
naar de Reünie van de St.Albertusschool.

“Ik ben gek op jou en Ik trouw met jou”

Opening
laadpaal voor 
elektrische 
auto’s
BERNHEZE - Hans van der Pas, 
wethouder van de gemeente Bern-
heze, heeft donderdag 26 april een 
elektrische laadpaal van Stichting 
E-laad geopend te Nistelrode, aan 
de Beekgraaf. Dit is de tweede 
elektrische laadpaal in de gemeen-
te. Voortaan kunnen de eigenaren 
van een elektrische auto hun duur-
zame voertuig hier dus opladen.
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ZORG EN HULP

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

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

BERNHEZE
aanZet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

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

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

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

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

Tijdelijke openingsactie:
Gratis zonnebril op sterkte bij aanschaf 
van een nieuw montuur met glazen*

Ons nieuwe adres:

‘ t  Dorp 31 -  5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l 

Gratiszonnebrilop sterkte!*

Gratis parkeren
voor de deur

P

De feestelijkheden rondom de verhuizing van Alferink 

Optiek houden nog even aan… U ontvangt namelijk 

ook de komende periode een gratis zonnebril op 

sterkte bij aankoop van een nieuw montuur met  

glazen*. Onze collectie exclusieve merken is flink uit-

gebreid. En met maar liefst 3 oogmeetruimtes en 

nieuwe oogmeet- en slijpapparatuur, kunnen we u 

als geen ander van dienst zijn. Verras uzelf met een 

bezoek!

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Alferink is verhuisd…
…dat vieren we met gratis 
zonnebrillen op sterkte!

Op zondag 20 mei om 17:00 uur 
zal het startsein gegeven worden 
voor dit geweldige evenement. 
Ook dit jaar zullen weer allerlei zelf 
gebouwde en bestaande wagens 
meedoen en met volle vaart van 
een bijna 4 meter hoge helling zo 
snel mogelijk naar de bel moeten 
zien te komen om de snelste tijd 
te kunnen klokken. Dat dit met 
het nodige spektakel gepaard gaat 

spreekt voor zich. 
Voor de toeschouwers, zelf genie-
tend van een hapje of een drankje, 
is het een lust voor het oog om 
de coureurs , soms zelfs met knik-
kende knieën, naar beneden te 
zien denderen. Het “Glans van de 
schans” parcours ligt midden op 
het kermisterrein met de finish bij 
de feesttent! De wedstrijd begint 
rond de klok van 17:00 uur met 

vooraf een echt Concours du élé-
gance over het kermisterrein. 

Wil je meedoen met dit gewel-
dige spektakel, schrijf je dan snel 
in door een mail te sturen naar 
vorstenboschpaktuit@hotmail.com 
voor meer informatie of het 
complete programma kijk je op 
www.vorstenbosch-paktuit.nl

Graag zien we u op zondag 20 mei 
als toeschouwer of misschien wel 
als deelnemer!

Glans van de schans en snel naar de bel!
‘Vorstenbosch pakt uit’ met finish in feesttent

VORSTENBOSCH - Na het grote succes van vorig jaar, kon het natuurlijk niet uitblijven De tweede editie van 
“Glans van de Schans” staat weer op het programma tijdens ‘Vorstenbosch Pakt uit 2012’.
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

Mensen kijken
‘Waar komt het toch allemaal vandaan?’ denk ik elk voorjaar weer als 
de eerste terrassen uitbundig over iedere stoep worden uitgestrooid 
en meteen in bezit worden genomen door mensen in uiteenlopende 
gradaties van hipheid en raarte. Met het blote oog zijn die twee soms 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden en ben je bijna genoodzaakt 
je al googelend op je iPhone over wat-hot-is-en-wat-not een weg door 
de stad te banen. 
Als je iemand bent met een voorliefde voor een telefoon met 
druktoetsen die je gewoon op de grond kunt laten vallen zonder 
dat ie meteen kapot gaat, hoeft dat echter allemaal niet en heb je 
zeeën van tijd om eens grondig om je heen te kijken. Zo zag ik 
gister bijvoorbeeld een Antilliaanse mevrouw die vergeten was haar 
krulspelden uit te doen. Raar. Het waren heel grote krulspelden die 
je bijna niet zag. Desalniettemin. Raar! Maar vandaag zag ik er nog 
zo één! Ditmaal was het een Aziatisch meisje. Ik watch dan wel geen 
trends, maar eens moet de eerste keer zijn. Haal de krulspelden maar 
van zolder!
Bij ons op de hoek zie ik daarentegen iedere dag iemand die zo 
vreemd is dat ik elke keer langzamer ga lopen als ik hem tegenkom in 
de hoop achter het raadsel van zijn raarte te komen. Ik durf hem niet 
aan te spreken. Straks is hij net zo raar als hij eruit ziet, maar heeft 
hij wel een goed geheugen en kan ik niet meer over straat na vijven, 
omdat hij daar dan staat te springen om een praatje. 
Hij ziet er uit als Michael Jackson in de jaren ‘80, maar dan de dakloze 
variant. En hij heeft geen aap. Of misschien neemt ie die niet mee 
naar buiten om te gaan roken. Dat kan ook. Hij staat voor de deur van 
het café op de hoek met een nietsziende blik naar de vuilnisbakken 
aan de overkant te turen en ik heb hem nog nooit ook maar één geluid 
horen maken. Verder heeft hij een groen mondkapje op dat hij over 
zijn kin schuift als hij een trek van zijn sigaret neemt en een soort 
grote, witte luier over zijn zwarte, leren broek aan. 
O, wat zou ik graag willen weten waarom hij dat mondkapje op heeft. 
Laat staan die luier! Misschien, heel misschien, kan ik het eens vragen 
aan de man die ik elke vrijdag tegenkom als ik op weg van werk naar 
weekend ben. Die heeft iets op zijn hoofd wat wel een zelfgemaakt 
gasmasker lijkt. Compleet met stofzuigerslang, waardoor hij wel wat 
van een fietsende olifant wegheeft. Het zou toch leuk zijn om die 
twee eens samen aan een tafeltje op het terras te zien zitten. Wel met 
krulspelden in hun haar natuurlijk.

Column
De blIekers

Cohda is de samenwerking tussen 
musicus Sjef van Rooij en tekst-
schrijver Hans Lakwijk, die voor de 
vertolking van hun liedjes ad hoc 

(vandaar – andersom - : cohda) 
zangers uitnodigen. Bij deze cd  
‘ ’n Bietje BèBuurten’ schreef Hans 
bij elk van de zes liedjes een ver-

haal, dat hij zelf op de cd vertelt. 
Dit alles in zijn ‘eigeste taol’, het 
Meierijs. 
Bij de presentatie worden alle lied-
jes en enkele verhaaltjes live ten 
gehore gebracht. Gerdy van den 
Heuvel bleek bereid om deze mid-
dag de gastvrouw te zijn, die de 
onderdelen ‘aan elkaar praat’. Het 
eerste exemplaar van dit nieuwe 
album wordt aangeboden aan ere-
gast Cor Swanenberg. De volgen-
de cd’s worden voor 5 euro aan de 
man gebracht.

De aanwezigen krijgen vooraf 
en achteraf volop de kans om ’n  
bietje bè te buurten, het officiële 
gedeelte begint om 15.00 uur. 
De toegang is gratis. Wel is er 
gelegenheid om met een pak va-
cuüm verpakte koffie bij te dragen 
aan het project van het Damiaan-
centrum, dat koffie inzamelt voor 
voedselbanken.

Presentatie nieuwe dialect-cd

Een-jarig bestaan Auto-
materialen Heesch
Compleet aanbod automaterialen voor particulier en bedrijf

Automaterialen Heesch is een 
groothandel, gespecialiseerd in au-
tomaterialen. Ze leveren producten 
van alle bekende A-merken (Gates- 
SKF- Moog- TRW- Brembo- Conti 
-AMC –Knecht- Monroe- Philips –
NGK- Beru Varta Bosal). Naast het 
A-Merk hebben ze sinds kort een 
kwalitatief goed budgetmerk ‘Re-
qual‘. “Dit is”, zoals Yvonne zegt 
“een B-merk dat zeer geschikt is 
voor auto’s vanaf 4 jaar oud. De 
prijs is ook zeer interessant. Het 
verschil in de aanschafprijs kan tot 
30% oplopen.”

Bedrijven 
Automaterialen Heesch is er voor 
bedrijven en particulieren. Tim, die 
sedert afgelopen september full-
time bij Patrick en Yvonne in dienst 

is, rijdt de hele dag naar de klanten 
met bedrijven: zoals schadebedrij-
ven, merkdealers, autohandela-
ren en fastfitters. De service is dat 
bedrijven binnen de regio binnen  
1 uur hun product bezorgd krijgen, 
mits op voorraad. Bovendien ge-
ven ze de garantie van levering op 
voorraad is binnen 24-uur als het 
product niet op voorraad is.

Particulieren
Ook als particuliere klant bent u 
bij Automaterialen Heesch aan het 
goede adres. Een litertje olie, een 
gevarendriehoek, kruissleutel (ver-

plicht in de auto), maar ook au-
tomatten, wieldoppen en fiets- of 
skiboxdragers, kunt u als particulier 
vinden bij Automaterialen Heesch.

Openingstijden
Wilt u na het werk nog even aan 
uw auto klussen en komt u net een 
onderdeel te kort, niet getreurd 
Automaterialen Heesch is van 
maandag t/m vrijdag tot 20.00 uur 
open. Op zaterdag van 08.30 tot 
16.00 uur. Patrick, Yvonne en de 
rest van het team zien u graag in 
de verkoopruimte aan de Bossche-
baan in Heesch

HEESCH - Het is vandaag precies een jaar geleden dat Yvonne en Patrick hun zaak openden op de Bosche-
baan in Heesch. Het team van Automaterialen Heesch bestaat intussen uit 5 personen. Yvonne & Patrick, de 
vader van Patrick; Tonny, chauffeur Tim en baliemedewerker Melvin.

Boschebaan 78, 5384VZ Heesch, Tel: 0412-456263
www.automaterialenheesch.nl

HEESWIJK-DINTHER - De nieuwe dialect-cd van Cohda ‘’n Bietje Bè-
Buurten’ wordt op 6 mei gepresenteerd in zaal De Toren in Dinther. 
Bijzonder is dat, naast een zestal liedjes, er ook zes verhalen op de cd 
staan. Hans Lakwijk schreef de teksten en vertelt de verhalen, de liedjes 
worden vertolkt door Carli Bongers, George Blanken, Roan Raymakers 
en Sjef van Rooij, die ook de muziek componeerde. Gastvrouw bij deze 
presentatie, die om 15.00 uur begint, is Gerdy van den Heuvel.

Zie www.damiaancentrum.nl 
Voor alle verdere informatie: 
tel. 0413-291200 of 
073-6140919 of www.cohda.nl

Hans en Sjef
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LIntJES In bErnHEzE
In de verschillende kernen gingen de oranje-comités ook aan het werk om de gedecoreer-

den nog eens speciaal in het zonnetje te zetten. Oranjeborrel, een oranjereceptie maar 

ook in CC De Pas was er zondagavond een Oranje-concert. Dit concert werd georgani-

seerd door de gemeente Bernheze en werd enthousiast ontvangen door alle genodigden. 

bErnHEzE

Heeswijk-Dinther

koninginnedag

Heesch

Loosbroek

Nistelrode

Nistelrode

Vorstenbosch Heeswijk-DintherHeeschNistelrodeVorstenbosch

Kenmerken van het versiersel, 
opgenomen in artikel 7 van het 
Reglement op de Orde van de Ne-
derlandse Leeuw en de Orde van 
Oranje-Nassau:
Het versiersel bestaat uit het 
kruis dat een diameter heeft van 
35 millimeter, hangend aan het 
lint, breedte 27 millimeter, dat op 
borsthoogte op de linkerzijde van 
de kleding wordt gedragen. 
Vrouwen dragen het lint opge-
maakt in de vorm van een strik. 
Het draagteken is een lint, opge-
maakt in de vorm van een strik. 
Het draagteken wordt gedragen in     
plaats van het hierboven genoem-
de onderscheidingsteken.
De heren en dames hebben ver-
schillende lintjes. Dames: mooie 
strik in de breedte. Heren: lintje is 
recht toe.  Als u meerdere speldjes 

op hebt, dan moet deze van de 
koningin het dichtste bij het hart 
geplaatst worden.

Gedecoreerde ontvangt ook altijd 
een bewaardoos met oorkonde, 
draagwijzer, klein lintje, zodat niet 
altijd het volledige speld met lintje 
gedragen moet worden.

Terreinen waarop bijzondere ver-
diensten voor de samenleving 
ontwikkeld kunnen worden:  mul-
ticulturele samenleving (sociale 
verbanden), milieu en duurzame 
ontwikkeling sociale vernieuwing, 
behoud/creëren van werkgelegen-
heid, vrijwilligerswerk in de ge-
zondheidszorg, mantelzorg, sport, 
buurtactiviteiten en –contacten, 
emancipatie, vluchtelingenwerk en 
humanitaire hulpverlening.

Wat betekent dit?
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Malletband van Fanfare Aurora, Heesch Foto’s: Ad Ploegmakers



Woensdag 2 mei 2012 7
  

Alle gedecoreerden uit Bernheze inclusief de nieuwe van 2012 waren uitgenodigd door 

de gemeente om te genieten van Fanfare Aurora en het Bernhezer Seniorenorkest.   

Burgemeester Boelhouwer noemde nogmaals alle namen van de gedecoreerden op tij-

dens het speciale Oranje concert op 29 april. Alle genodigden konden genieten van een 

fantastische avond, een mooie avond in ons Mooi Bernheze. 

Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther

Heeswijk-DInther

Heesch
Vorstenbosch

Heesch HeeschLoosbroekNistelrodeVorstenbosch

In Nistelrode stak wethouder Rien 
Wijdeven een helpende hand toe 
voor deze leuke taak terwijl Bur-
gemeester Boelhouwer in Heesch, 
Heeswijk-Dinther, Loosbroek en 
Vorstenbosch op weg ging. De he-
ren hadden beiden een dame van 
de communicatieafdeling bij zich, 
Jessica van den Berg, regisseuse 
van de uitreikingen in 2012, ging 
met de burgemeester op pad. Ans 
van Uden ging met Wethouder 
Rien Wijdeven mee. De paparazzi 
volgde om deze speciale dag vast 
te leggen. 

Persoonlijk en uniek
Beiden wisten met humor en het 
nodige respect voor alle gedeco-
reerden een mooie toespraak te 
houden. Bij aankomst stonden 
soms vele vrienden, kennissen en 
familie te wachten om dit speciale 

moment niet te missen. Soms werd 
ook  in de intimiteit van alleen het 
gezin het lintje opgespeld. In ieder 
geval voor de meesten een prach-
tig moment. Een waardering  voor 
vele uren vrijwilligerswerk.  
In de verschillende kernen gingen 
de oranje-comités aan het werk 
om de gedecoreerden nog eens 
speciaal in het zonnetje te zetten. 
In CC De Pas noemde zondag-
avond burgemeester Boelhouwer 
nogmaals alle namen van de ge-
decoreerden tijdens het speciale 
Oranje concert. Deze avond waren 
alle gedecoreerden uit Bernheze 
uit het verleden en de kersverse 
van 2012 door de gemeente uitge-
nodigd om te genieten van Mallet 
Fanfare Aurora en het Maasland 
Seniorenorkest. Een mooie avond 
in ons Mooi Bernheze. 

bernheze Lintjesregen 
MOOI AndErS!

Maasland seniorenorkest

Foto’s:  Ad Ploegmakers, Jo v.d. Berg, Chris v.d. Ven en Rian van Schijndel

Onder het bewind van burgemeester Boelhouwer werden dit jaar de 
Lintjes op een totaal eigentijdse wijze uitgereikt. Een burgemeester die 
dicht bij de mensen staat, gaat naar de mensen toe. Jaren was CC De 
Pas het decor voor deze gebeurtenis, dit jaar was anders. Na ’s-Herto-
genbosch, met 27 lintjes, was Bernheze een goede tweede in Brabant 
met maar liefst 24 gedecoreerden. 

Uitreiking lintjes
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toen en nu: Heesch

Ansichtkaarten of prentbriefkaar-
ten zijn eind 19de eeuw opge-
komen. De Postwet maakte het 
mogelijk om tegen een lager tarief 
afbeeldingen zonder enveloppe te 
versturen. Met de opkomst van 
de fotografie gaven de eerste an-
sichten vaak het aanzicht van een 
straat, gebouw of plein weer. De 
term ‘ansicht’ laat zich zo gemak-
kelijk verklaren en is vanuit het 
Duits overgewaaid. Kaarten met 
dorps- of stadsgezichten kennen 
we nu vooral nog van de toeristi-
sche plekken. Ook van de dorpen 
in Bernheze zijn nog ansichtkaarten 
van ongeveer 100 jaar geleden te 
vinden. 

De Schoonstraat werd begin vorige 
eeuw ook wel ‘ ’t Strotje’ genoemd. 
Rond 1830 droeg deze straat de 
naam Schouwstraat. Waarschijnlijk 
is dit later naar Schoonstraat omge-
vormd. De situatie van omstreeks 
1910 toont een rustige onverharde 
weg met aan weerszijden boeren-
woningen. Dit was ook typerend 
voor het dorp Heesch in die tijd. 
Verspreid liggende clusters met 
boerderijen op de hoger gelegen en 
drogere delen met eromheen gron-
den waar het vee liep en veel ver-
schillende graangewassen werden 
verbouwd. Het gebouw links voor 
kennen ouderen mogelijk nog als 

het Bondsgebouw. Tot eind 19de 
eeuw en bijna twee eeuwen lang 
was hier een bierbrouwerij geves-
tigd die in de negentiende eeuw als 
‘de Drie Leliën’ bekend stond. Nu 
vinden we hier het appartementen-
gebouw met die naam. Even ver-
derop bij Bon Fromage is ook weer 
“Drie Leliën” bier te koop. 

Links en rechts van de weg is de si-
tuatie volledig veranderd in de loop 
der jaren en anno 2012 is hier het 
hart van Heesch te vinden. Achter 
de leilindes op het midden van de 
foto vinden we “De Eijdenric”, een 
van oorsprong 18de eeuwse boe-
renhoeve. Vanaf 1901 tot 1944 
werd het huis bewoond door de fa-
milie Vos-Waterlaat en vanaf 1944 
door Chrisje en Mie van der Doe-
len-van Cuijk. Zij waren tevens de 
laatste bewoners. In 1981 kocht de 
gemeente het eigendom. Er waren 
plannen voor sloop maar uiteinde-
lijk werd gekozen voor restauratie. 
Educatief en cultureel centrum ‘De 
Eijderic’ is er sindsdien gehuisvest. 
Op de binnenplaats vinden we een 
prachtige oude plataan. 
Heesch telde honderd jaar geleden 
2370 inwoners verdeeld over 477 
woningen (volkstelling 1909). Nu 
tellen we in de parochie Heesch 
12634 inwoners wonende in 5058 
huizen (gemeente Bernheze).

HEESCH - Het huidige straatbeeld geplaatst naast dat van een 
ansichtkaart van 100 jaar geleden geeft een goed beeld van 
de veranderingen door de jaren. Dit keer de Schoonstraat in 
Heesch.

door Frank Geenen

Meer over de geschiedenis van de Bernhezer dorpen is te vinden op 
de website van het Brabants Historisch Informatiecentrum 
www.bhic.nl en de websites van de heemkundekringen. 
Voor Nistelrode en Vorstenbosch www.nistelvorst.nl. 
Voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek www.dewojstap.nl. 
Voor Heesch op www.de-elf-rotten.nl en in het gebouw van de 
heemkundekring, eveneens aan de Schoonstraat gevestigd. 

Bijkomen met een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
pauze met een hartige hap onder het dak van Van Tilburg 
Mode & Sport www.vantilburg.nl . 
De keuken van de Orangerie weet u met het gevarieerde 
assortiment altijd weer te verrassen. Ontdek de Orangerie 
en maak gebruik van onderstaande aanbiedingen. 

www.orangerievantilburg.nl

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

*  Openingstijden:
 Ma t/m vrij van 06.30 uur 
 tot 21.00 uur
 Za. 07.30 tot 21.00 uur
 Zon. 09.00 tot 21.00 uur

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje
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mooi & op de markt

op de markt
NistElRoDE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HEEsCH - Woensdag 13.00 - 16.30 uur

HEEsWijK-DiNtHER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VoRstENBosCH - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Hele kilo jong en romig 
voor maar 0 5,99
Hele kilo jong en belegen 
voor 0 6,99

Iedere vrijdag van 
7.30 uur tot
12.30 uur in 
Heeswijk-Dinther

En bij n 10,- of meer 
potje kaas dipper 
cadeau

Hele kilo belegen 0 7,99
Hele kilo extra belegen  0 8,99
oud snijbaar 0 9,99
oud brokkel 0 10,99

Ook leuk om kado te 
geven, een pot of blik met 
een pak stroopwafels.

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

MARKT HEESCH

MARKT HEESWIJK-DINTHER

* 3 kilo 
 schouderkarbonade
 n 10,00
* 4 kilo kippenbouten
 n 10,00
* 10 stuks
  roomsnitsels
 n 10,00

* 3 kilo 
 gegrilde tv sticks 
 n 10,00

MARKT NISTELRODE

Kaas met smaak!

Hollandse kazen van de KaasKoning komen van hofleverancier Cono Kaasmakers uit Westbeemster.

Aanbieding
geldig t/m 

vrijdag 11 mei

Op de Markt 
Heeswijk-Dinther 

vrijdag 

Standplaats 
Nistelrode 

op woensdag

Stunt! 
ROOMbRie 

vAN De MAt
Vers van het mes

 100 gram 

Oud belegen 
kaas No. 5

Pikant en zeer smeuïg

 per 500 gr.

Probeer nu ook 
eens iets uit ons 
nieuw assortiment 
tapa’s
Olijven, tomaatje en ge-
roosterde champignons.

PROef OOk eeNS vAN ONze ligHtkAzeN.
Keuze uit een groot assortiment van mild tot 

oud, met en zonder kruiden van koeien of 
geiten melk. Weinig vet en weinig zout. 
Goed voor de lijn of voor een cholesterol 

verlagend dieet.

0.79

De lekkerste!

4.95

STANDPLAATS NISTELRODE EN MARKT HEESWIJK-DINTHER

8 worstenbroodjes 

voor 0 5,50

6 frikandellen-

broodjes voor 0 5,50

10 zachte witte 

puntjes voor 0 1,00
BAKKERIJ ’T STOEPJE

KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

MARKT HEESWIJK-DINTHER

Gratis
potje mosterd

honinGsaus
bij aankoop van
een stuk kaas

Zolang de voorraad strekt op=op.

MARKT NISTELRODE

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Uw Marktslager
• Het Wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning
• Stephan Passier Kaas

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assusrantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

 

famILIePaKKet
Familiebak kibbeling 
+ 4 hollandse nieuwe
samen  11,-
gratis saus
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InformatIe
 voor de

KERNEN

HEESCH - Op woensdag 9 mei 
maken wij een fietsende bedevaart 
naar de Sint Jan in Den Bosch. 
Daarna gaan wij naar het Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
voor een rondleiding in het mooi-
ste archief van Nederland.

Het centrum geeft informatie over 
de geschiedenis van de provincie 
en van de gemeenten. Wij gaan 
naar de digitale studiezaal waar de 

heemkunde werkt en er bijvoor-
beeld stambomen uitzoekt. Dan 
volgt ook uitleg over hoe wij zelf 
thuis op de computer onze eigen 
stamboom kunnen maken.
Op woensdag 30 mei krijgen wij  
’s-avonds uitleg bij de Eijnderic 
over hetgeen de Zomerschool dit 
jaar te bieden heeft. De Zomer-
school is voor mensen van 55 jaar 
en ouder en biedt activiteiten tij-
dens de vakantieperiode. Heel in-
teressant en leerzaam. 
Daarna volgt een excursie bij ster-
renwacht Halley in Heesch-Vinkel. 
Een rondleiding door de sterrren-
wacht en een voorstelling in het 
planetarium zal meer dan de moei-
te waard zijn.

KVO Heesch op stap in mei
De vrouwen van de KVO Heesch hebben in mei 
weer mooie activiteiten

nationale Herdenking Heeswijk-
dinther-Loosbroek
Vrijdag 4 mei 2012

Samenkomst voor deze herden-
king 18.30 uur, aanvang 18.45 
uur met medewerking van: le-
den van de Koninklijke Fanfare 
St.Willibrord, Gilde St.Barbara met 

Gildekoor, Oranje Comités HDL 
en het Comité Burgerslachtoffers 
1940/1945 HDL. Sprekers zijn pas-
toor Joost Jansen, wethouder Rein 
van Moorselaar, voorzitter Oranje 
Comité Guusje Jacobs en namens 
het Comité Burgerslachtoffers HDL 
Tonny Jacobs.
Na de herdenkingsdienst volgt er 
een stille tocht naar de Airborne 
kapel en het herdenkingsmonu-
ment burgerslachtoffers HDL, 
waar we in stilte alle slachtoffers 
herdenken. 
Sinds enkele jaren worden óók de 
burgerslachtoffers van HDL her-
dacht door een kranslegging bij 

het monument dat ter nagedach-
tenis van hen is opgericht. Namens 
alle nabestaanden wordt dat dit 
jaar gedaan door de familieleden 
van Jan Nouwens en zijn dochter 
Riek, die in september 1944 door 
oorlogsgeweld om het leven kwa-
men.
Meer bijzonderheden over Jan en 
Riek en alle andere slachtoffers 
vindt u in het boekje 
“Herinnering aan de burgerslacht-
offers 1940-1945” uit HDL. Voor 
belangstellenden is dit boekje te 
koop bij André Habraken, School-
straat 10 en bij kantoorboekhandel 
Paperpoint, St. Servatiusstraat 52 
en na afloop van de stille tocht in 
het St. Jozefhuis naast de kerk in 
Heeswijk. Daar wordt ook iedere 
deelnemer uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Landelijk thema van dit jaar 
is: Vrijheid geef je door! Ieder jaar wordt er bij de herdenking in de 
St.Willibrorduskerk te Heeswijk sfeervol stilgestaan bij diegenen die 
hun leven gaven voor onze vrijheid.

Alle geslaagde cursisten van de 
opleiding EHBO voor beginners 
kregen uit handen van wethouder 
Ad Donkers hun diploma. Deze 
had voor iedereen een persoonlijke 
vraag en dat gaf toch iets bijzonders 
aan deze diploma-uitreiking. Wet-
houder Donkers benadrukte het 
belang van een EHBO diploma en 
feliciteerde ook instructeur William 
van Zutphen met het behaalde re-
sultaat; allemaal geslaagd.
Voor de 2 jubilarissen die 12,5 jaar 
lid waren (Mario van Rooij en Da-
nielle van Tilburg) was er een pen 
met inscriptie en bloemen en voor 
de 3 jubilarissen die 25 jaar lid wa-
ren (Marion Aarts, Marielle Muller 
en Peter Brands) een horloge met 
bloemen. Wethouder Donkers had 
het maar druk met het overhandi-
gen van cadeaus. Onze voorzitter 

assisteerde hem hier graag bij. 
Hierna werden de instructeurs en 
lotussen in de bloemetjes gezet 
voor hun verdienste van het afge-
lopen seizoen. Een seizoen waarin 
meerdere cursussen zijn gegeven 
zoals kinder-EHBO en AED training 
en opleiding. Bedankt voor het ver-
richte werk. Corry Ketels werd in de 
bloemetjes gezet omdat zij zeer veel 
extra werk heeft verricht voor de 
vereniging zoals kaarten maken die 
tijdens lief en leed zijn verstuurd en 
ervoor zorgen dat er gewassen werd 
zodat we er altijd fris en schoon op-
staan bij de diverse evenementen. 
Deze avond werd er over en weer 
druk gebuurt. Vooral voor de ge-
slaagden, die er voor de eerste keer 
bij waren, werd de avond als heel 
fijn ervaren. Het bestuur dankt ie-
dereen voor hun aanwezigheid.

Seizoensafsluiting EHbO 
HEESCH - Tijdens een gezellig samenzijn dinsdagavond 24 april werd 
het seizoen 2011/2012 onder het genot van koffie/thee en cake met de 
nodige hapjes en drankjes.biënnale de Heeswijk verbindt 

kunst en natuur, oud en nieuw

HEESWIJK-DINTHER - Een uniek 
evenement met een uitstraling 
ver buiten Brabant en zelfs buiten 
Nederland. Zo kan de Biënnale de 
Heeswijk gekenschetst worden.

Van 1 tot en met 17 juni 2012 or-
ganiseert Interart Beeldentuin & 
Galerie in samenwerking met Kas-
teel Heeswijk de eerste editie van 

deze tweejaarlijkse kunstexpositie. 
De Biënnale zou niet mogelijk zijn 
zonder de financiële ondersteuning 
van de Rabobank Bernheze Maas-
land. Astrid Rakhorst van Interart 
en directievoorzitter Joep Kok van 

de Rabobank Bernheze Maasland 
zetten vrijdag 27 april hun hand-
tekening onder het officiële spon-
sorcontract. 

Ondertekening contract van Interart en de Rabobank. Op de foto Astrid Rackhorst en Joep Kok (Directievoorzitter Rabo 
Bernheze.t.b.v. David/Rabo/Interart  Foto: Van Assendelft Fotografie

BERNHEZE - Zowel Bernheze als Maasdonk hebben 
Deloitte als accountant. Uit de op 21 september 2011 
gehouden presentatie voor beide gemeenteraden 
ontleen ik de volgende cijfers (en dus feiten):

Bij wie wordt nu straks de rekening voor dit negatief saldo van Maasdonk 
neergelegd? Een eenvoudige vraag waarop het antwoord niet moeilijk is, 
lijkt me. 

Sprekende cijfers

 Bernheze Maasdonk 
Inwoners 29738 11251
Spaartegoeden 61 miljoen 17miljoen
Spaartegoed per
 Inwoner € 2046,00 € 1517,00
Schulden 52 miljoen 54,5 miljoen
Schuld per inwoner € 1750,00 € 4830,00
Resteert netto per 
 Inwoner € 296,00 € 3313,00 negatief

Gerjo van 
Kessel, 
Raadslid Bern-
heze Solidair. 

Lees meer over de ‘wandelroute’ en ‘samenwerking en verbinding’ 
op www.mooihdl.nl
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De reeds bestaande en steeds 
groeiende samenwerking sinds 
2010 beantwoordt de vraag. Dit 
brengt besparingen als gevolg van 
schaalvergroting en de uitwisseling 
van wederzijdse kennis. Verder 
weten we dat:
- Steeds meer regionale belan-

gencommissies, werkend voor 
de driehoek Oss-Uden/Veghel 
en Den Bosch,opgericht wor-
den. Hun besluitvorming com-
plex is door onnodig veel lagen 
in de beslissingsprocedure die 
mede veroorzaakt worden door  
het aantal betrokken gemeente-
raden.

- De provincie een herindelings-
voorstel voor Noord Brabant 
uitwerkt met als doel boven-
staand probleem op te lossen 
en de efficiëntie te verbeteren. 
De uitslag hiervan wordt nog dit 
jaar verwacht.

- Omringende gemeenten zich 
minder positief uitlaten over de 
voorgenomen fusie terwijl dat 
juist de partners zijn voor de 

toekomstige regionale besluit-
vorming.

- Gemeenten belast worden met 
o.a. nieuwe taken uit de sociale 
wetgeving, WWB en WWnV, 
die beiden in 2012 ingaan en 
veel extra aandacht vragen van 
de bestuurders

- De gemeenten hiervan de uit-
voerende taak neerleggen bij  
instellingen zoals IBN en Opti-
misd met regionale werkgebie-
den veel groter dan Bernheze-
Maasdonk.

- De huidige recessie een aantal 
besparingen oplegt terwijl nieu-
we taken toebedeeld worden 
zonder proportioneel vergelijk-
bare extra inkomsten 

De dorpsraad Nistelrode spoort de 
Nistelrodenaren aan om op 10 mei 
2012 om 19.30 naar de Kanz aan 
het Maxend te komen. Het herin-
delingbestuur inclusief burgemees-
ters informeert en vraagt onze 
mening over deze voorgenomen 
fusie. Met de informatie zijn wij 
dan veel beter voorbereid om de 
komende enquête-vragen in mei 
weloverwogen te beantwoorden 
en onze bestuurders het juiste ad-
vies te geven. 

Informatie voor de kernen

Recht 
dichtbij….

Iedereen maakt fouten. Toch? Een cliënt van mij vroeg toestemming 
om zijn bedrijf uit te breiden. De gemeente (nee, het speelt niet in 
Bernheze) gaf toestemming. De buren maakten bezwaar en tijdens 
de behandeling van het bezwaar kwam de gemeente erachter dat de 
vergunning niet op de goede gronden was verleend. Een juridische 
misser dus: de vergunning werd ingetrokken. 
De zaak kon wel hersteld worden zei de gemeente en beloofde dat zij 
daarvoor zou zorgen. Mijn cliënt had daar niet veel vertrouwen in (“dat 
duurt allemaal veel te lang”) en ging tegelijkertijd op zoek naar een 
vervangende locatie voor zijn werkzaamheden. Hij stelde de gemeente 
wel aansprakelijk voor de fout met de vergunning. Hij lijdt daardoor 
in elk geval vertragingsschade en kan mogelijk ook de kosten voor 
(tijdelijke) uitwijk van zijn productie verhalen.

Een gemeente mag net zo min als u en ik onoplettend zijn of zo 
maar fouten maken in haar werk. Sterker nog: een gemeente heeft 
als overheidsorgaan eigenlijk een meer dan gemiddelde plicht om 
zorgvuldig te zijn. De overheid heeft veel bevoegdheden, maar moet 
daar voorzichtig mee omgaan.
En als dat nu eens misgaat? In elk geval kunt u vaak zelf tegen besluiten 
van de overheid bezwaar maken. Dan moet het besluit opnieuw 
worden overwogen en soms verandert er dan iets in het besluit. In 
het voorbeeld hierboven ziet u dat de gemeente door het bezwaar van 
anderen een fout ontdekt en een besluit terugtrekt, waardoor mijn 
cliënt opeens met lege handen staat.

Na de bezwaarprocedure is er nog beroep bij de bestuursrechter 
mogelijk. Die geeft een onafhankelijk oordeel over de gang van zaken 
en over het genomen besluit.
Als u –net zoals mijn cliënt- door overheidshandelen schade lijdt dan 
kunt u die vaak bij de bestuursrechter claimen. Soms moet u bij de 
burgerlijke rechter aankloppen. 

Het is lastig om op dit terrein de weg te vinden; daar is wel wat hulp bij 
geboden. Wij staan inmiddels met onze cliënt tegenover de gemeente 
(en haar verzekeraar!) bij de rechter.
Als u met de gemeente, provincie of andere overheid botst, neemt u 
dan tijdig contact op met uw juridisch adviseur.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

 

RABOBANK BERNHEZE MAASLAND SPAARSHOW

DE KIDZ-DJ SONGWRITINGCONTEST
Naast de leuke Spaarshow houdt Rabobank Bernheze 
Maasland dit jaar ook een Kidz-DJ Songwritingcontest. 
Schrijf een nieuwe tekst op een nummer van de Kidz-
DJ met als thema: geld & sparen. De 6 beste teksten 

komen op de Rabobank Bernheze Maasland CD die in 
het najaar zal worden uitgebracht. De winnaars mogen 
zelfs naar de studio om de opnamen van hun nummer 

bij te wonen! 
Voor alle nummers van de Kidz-DJ en om mee te 

doen met de songwritingcontest ga je naar 
www.facebook.com/rabobankBMspaarshow

RABOBANK BERNHEZE 
MAASLAND SPAARSHOW
Kom als kleine spaarder naar 

de Spaarshow! Een spetterende 
discoshow met een educatief tintje! 

De Kidz-DJ neemt je een uur lang 
mee in zijn wereld. Jij mag zelfs 

even de DJ zijn! Ook vertelt de Kidz-
DJ over geld en sparen. Voor alle 

kids tussen 4 en 12 jaar.

DATA
Woensdag 9 mei  Nistelrode De Hoefslag, De Wan 1a
Woensdag 16 mei  Heeswijk Dinther cc Servaes, Raadhuisplein 24
Woensdag 23 mei  Ge� en  De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5
Woensdag 30 mei  Lith  De Hoeve, Pastoor van Hapertstraat 1
Woensdag 6 juni Nuland  De Meent, Prins Bernhardplein 10
Woensdag 13 juni Heesch  ’t Tunneke, ’t Dorp 148

SHOW 1
13.15 ontvangst
13.30 uur-14.30 uur

SHOW 2
15.00 uur ontvangst
15.15 uur-16.15 uur

MELD JE  NU AAN VIA WWW.RABOBANK.NL/BERNHEZEMAASLAND EN KLIK OP DE BANNER VAN DE 
RABOBANK BERNHEZE MAASLAND SPAARSHOW

Doe mee...!

zin in een 
goed gesprek?

HEESWIJK–DINTHER - In Ont-
moetingscafé D’n Eekhoorn in 
Heeswijk-Dinther wordt door 
Maja van Houting en Yvonne van 
Loon maandelijks een avond geor-
ganiseerd waar je gezellig bij kunt 
praten.

Regelmatig zal in het eerste ge-
deelte van de avond een thema 
onder de aandacht gebracht wor-
den.
Op zaterdagavond 12 mei is ieder-
een van harte welkom om, in een 
ongedwongen sfeer, mensen te 
ontmoeten die zich bezighouden 
met de veranderingen van deze tijd 
en die in hun eigen leven. Mensen 
die graag met anderen willen delen 
wat ze voelen, ervaren en denken, 
tijdens een goed gesprek. Als je 
iemand kent die geïnteresseerd is, 
voel je vrij om diegene uit te nodi-
gen. Iedereen is van harte welkom!
Het 2e ontmoetingscafé zal plaats-
vinden op zaterdagavond 16 juni. 

Locatie: Rukven 2a, 5473 VS, 
Heeswijk, tijd: 19.30 tot 24.00 
uur. Entree € 3,- inclusief koffie en 
thee. We schenken frisdrank en 
biologische sapjes, géén alcohol.

Heesch bevrijd!
Lezing over de bevrijding van Heesch in 1944

Verhaal over de bevrijding van 
Heesch
Zoals in veel dorpen en steden in 
het Brabantse werd in 1944 het 
‘bezit’ om Heesch, in militaire zin, 
gekarakteriseerd door een felle 
strijd. Ook wel ‘De Driedaagse 
Slag om Heesch’ genoemd in boe-
ken over de krijgsgeschiedenis; het 
is dan eind september 1944.

Allereerst wordt de interactie mili-
tair-burger uit de doeken gedaan 
aan de hand van getuigenissen 
van geallieerde militairen die daar 
persoonlijk bij betrokken waren, 
waaronder drie Nederlandse mi-
litairen. Hun bijdragen worden 
ondersteund door gegevens uit in-
ternationale archieven. Dankzij de 
moderne techniek kan dit worden 
getoond. Ook de namen van de 
gesneuvelde geallieerde militairen 
binnen de gemeentegrenzen, en 
die nu grotendeels elders begraven 
liggen, worden getoond.

Vervolgens komt de wisselwer-
king burger-militair tijdens die slag 
aan bod, maar ook die gedurende 
de daaropvolgende 67 jaren. Dat 
strekt zich zelfs uit tot Engeland 
en Frankrijk. De grootste pijn ligt 
bij de acht families die doden on-
der hen te betreuren hadden ten 
gevolge van deze bijna onbeheers-
bare vuurstorm. Dit was ook de 
oorzaak van de verwoesting van 
ruim honderd panden. 
Memoreren van een persoonlijk 
zeer gewaagd initiatief en leunend 
op het fotografisch geheugen van 
een inwoner geeft deze uiteenzet-
ting een indringend humaan ac-
cent. Een hectische periode van 
slechts een halve week; meer dan 
een groeistuip in de totale Heesche 
geschiedenis.

Locatie: de Heemschuur, Schoon-
straat 35 in Heesch, aanvang: 
20.00 uur

HEESCH - Op donderdagavond 3 mei organiseert heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ een lezing over de bevrijding van Heesch in 1944. De lezing 
wordt verzorgd door Joop Thuring uit Heesch en wordt gehouden in de 
Heemschuur in Heesch. Met deze lezing wil de heemkundekring een 
bijdrage leveren aan de 4-meiherdenking en het bevrijdingsfeest op 5 
mei. De lezing is gratis.

Herindeling herzien, 
meer kans op succes?

 Bernheze Maasdonk 
Inwoners 29738 11251
Spaartegoeden 61 miljoen 17miljoen
Spaartegoed per
 Inwoner € 2046,00 € 1517,00
Schulden 52 miljoen 54,5 miljoen
Schuld per inwoner € 1750,00 € 4830,00
Resteert netto per 
 Inwoner € 296,00 € 3313,00 negatief
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bErnHEzE

Zondag 6 mei geopend 
van 11.00 - 17.00 uur

Diverse soorten kruiden
  3 voor €2,49

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

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

 FONS BAERKEN HOVENIER
ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25  38           info@baerken.net  
M 06 543 927 01

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. Deze vormen het geraamte van de tuin en 
zorgen voor de structuur. Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld. 

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. 
Deze vormen het geraamte van de tuin en zorgen voor de structuur. 
Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

OPEN DAGEN 5 EN 6 MEI
zaterdag 5 mei, zondag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten in diverse maten en materialen leverbaar voor in en rondom uw
huis of kantoor. Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806, 
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Van de burgt Gazonaanleg & 
tuinonderhoud

Heeft u iets wat gedaan moet wor-
den wat hier niet bij staat, twijfel 
niet maar mail of bel ons. Het be-
drijf is heel breed in zijn werkzaam-
heden.

• Grondwerk: egaliseren, frezen, 
ploegen, dieptanden, cultiveren 
en spitten

• Gazonaanleg: inzaaien en gras-
matten

• Tuinonderhoud: onkruid 
weghalen, verticuteren, bemes-
ten, graskanten steken, gras 
maaien, stoepen schoonspui-
ten, hekwerk schoonspuiten, 
dakgoten leegmaken, vijver 
schoonmaken, etc.

• Tuinaanleg: nieuwe beplanting, 
plantvakken, straatwerk en 
grind

• Bomen: snoeien en weghalen
• Bedrijfspanden: groenonder-

houd, bestrating vegen.
Uiteraard voeren wij ook het af-
val af voor u als u dat wenst.                                                                      
Wij zijn zeer flexibel in onze af-
spraken. 

Wilt u 1x per week, per maand, per 
kwartaal of per jaar een afspraak. 
Bij ons is alles mogelijk.
Van de Burgt Gazonaanleg & Tuin-
onderhoud verzorgt het voor u.

Wilt u meer zien of weten over het 
bedrijf, kijk dan eens op de website 
of neem contact op via e-mail of 
telefoon.

HEESWIJK-DINTHER - Van de Burgt Gazonaanleg & Tuinonderhoud is een bedrijf met vele jaren 
ervaring op het gebied van gazonaanleg, tuinonderhoud en grondwerk. 
Van de Burgt Gazonaanleg & Tuinonderhoud is vooral bezig met tuinen particulier, groen-
onderhoud bedrijfspanden, onderhoud tussen asperges op ‘t land, paardenbakken en groen-
tetuinen.

Van de Burgt Gazonaanleg & Tuinonderhoud 
Contactpersoon: Pascal van de Burgt 
Kastanjedreef 63 | 5473 SG te Heeswijk-Dinther
T: 06 - 539 380 21
E: info@vdburgt.org  web: www.vdburgt.org

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Gratis	rondleiding	in	de	kaasmakerij
•	Tijdens	openingstijden	gratis	proeverij	
	 van	ambachtelijke producten

“Bij inlevering van deze advertentie  
10% kOrTIng op uw eerste aankopen” 
* Deze actie is niet geldig in combinaties met  
andere acties. 

Volop verse kruiden zoals diverse 
soorten mint, tijm, rozemarijn. Ook 
verschillende soorten potgrond

Chauffeur & 
vrijwilligers
HEESWIJK-DINTHER - De Petrus 
Hoeve is een culinair centrum net 
buiten Heeswijk-Dinther. De Pe-
trus Hoeve zoekt een aantal lief-
hebbers van het buitenleven om 
ons vrijwilligers clubje te verster-
ken. Wij zijn opzoek naar mensen 
die er belangstelling voor hebben 
om gedurende enkele uren per 
week de hoeve te ondersteunen 
in de tuin, de kaasmakerij of de 
landgoedwinkel. Als tegenpres-
tatie biedt de Petrus Hoeve een 
heerlijk kopje verse soep, koffie 
en een lekkere lunch aan. Tevens 
is de Petrus Hoeve op zoek naar 
iemand die regelmatig zuivel wil 
rondbrengen in de omgeving. 
Voor deze functie is een vergoe-
ding beschikbaar.                       
Info: Petrus Hoeve Culinair B.V.
Martijn Slokkers of Derk Duit 
T: 0413 – 371400   
E: info@beleefpetrushoeve.nl
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Bij elke knip-kleur behandeling:
Highlights t.w.v. €15,- en hoofdhuidmassage 

+ haarmaskertje GRATIS

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412) 6114 55

Speciale Moederdagactie in de gehele maand mei

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, 
www.jackmartens.nl

Wij verrassen 
moeder samen 

met u
Volop moederdag 

presentjes

Bij Villa d’Arto is er een moeder-
dagbrunch vanaf 11.00 uur tot 
14.00 uur, waar je nu al voor kunt 
reserveren via telefoonnummer 
0412-617275 bij Yvonne de Man. 
Reserveren tot en met 10 mei, kan 
ook via de mail! info@villadarto.nl. 

Dit alles voor het luttele bedrag 
van € 15,00 p.p. Verras je moe-
der of geliefde en schenk ze een 
brunch cadeau en voor de gezel-
ligheid ga je zelf ook mee, met 
heel de familie kan natuurlijk ook. 

NISTELRODE - Zondag 13 mei 2012 tijdens de Slabroekse Paarden-
dag hebben wij voor de moeders “die niet vergeten mogen worden” 
een moederdagspecial. Speciaal voor de moeders die altijd klaar staan 
voor hun man, zoon of dochter die ieder weekend op wedstrijd gaan.

De Wereldwinkels in Bernheze 
hebben stoere cadeaus voor moe-
der. Natuurlijk hebben ze ook 
mooie sieraden of iets lekkers voor 
bij de koffie. Loop vrijblijvend eens 
binnen in een van de Wereldwin-
kels in Bernheze en maak kennis 
met eerlijke handel. Mooi voor 
moederdag!

Fair Trade Break
Om mensen bewust te maken 
dat zij iedere dag op meerdere 
momenten van de dag fairtrade 
producten kunnen gebruiken, or-
ganiseren de Wereldwinkels in 
Bernheze een Fairtrade Break. Zij 
schenken een gratis kopje fairtrade 
koffie. Op woensdag 9 mei, tus-

sen 14.00 en 15.30 uur heeft de 
Wereldwinkel in Heesch de koffie 
klaar, Nistelrode op vrijdag 11 mei 
tussen 10.00 en 11.00 uur en in 
Heeswijk-Dinther eveneens op 11 
mei. Hier kunt u binnenlopen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Een goed 
moment om voor moeder een leuk 
fair trade cadeau te kopen!

Waar vindt ik de Wereldwinkels in 
Bernheze?
In de kernen Heesch, Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther is de Wereldwin-
kel gevestigd. De locatie Heesch 
is te vinden aan de Misse 4. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 
van 13.30 tot 17.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur. In 
Nistelrode kunt u terecht aan het 
Raadhuisplein 1B. Openingstijden: 
woensdag-donderdag-zaterdag 
van 10.00 toto 17.00 uur en op 
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. 
De locatie Heeswijk-Dinther is te 
vinden aan de Jonker Speelmans-
traat 10. Openingtijden: woensdag 
en donderdag van 13.30 tot 17.00 
uur, vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Voor Moederdag naar de
Wereldwinkels in bernheze!

Voor meer informatie 
bezoek dan ook de website www.villadarto.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl
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van Bernheze 2010/2011
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Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Asperges uit Nisseroi

Moederdag special

de Slabroekse Paarden-
dagen Moederdagspecial

BERNHEZE - Buitenleven, het blijft een trend. En onze be-
trokkenheid bij de natuur groeit alleen maar. De tuin, de na-
tuur is een veilige plek om tot rust te komen. En dat is een 
leuke inspiratie voor eens een ander Moederdag-cadeau. 

Verras
je moeder

met 
moederdag
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mooIBernhezertje

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

SudOKu

We hebben in de loop van jaren 
een grote en zeker ook een van 
de mooiste rommelmarkten opge-
bouwd hier in de regio. De orga-
nisatie vergt dan ook veel werk en 
inspanning, maar we doen het elk 
jaar weer met veel liefde en plezier. 
Ook mede buurtbewoners zetten 
zich dan volledig in om deze dag 
goed te laten verlopen.
Wat 18 jaar geleden begon met 
het idee: ‘Moeten of kunnen we dit 
doen of niet’, blijkt nu dat de men-
sen die toen hebben besloten om 
het wel te doen er goed aan heb-

ben gedaan om de rommelmarkt 
op te zetten in het belang van de 
Buurtvereniging, want daar draait 
het toch om. De sfeer op deze dag 
is onder bewoners, bezoekers en 
kraamhouders uitermate goed, ook 
de kraamhouders van buiten de 
wijk vinden het ‘te gek’ om in onze 
wijk de rommelmarkt mee te draai-
en en komen dan ook elk jaar weer 
heel graag terug. We hopen dat het 
weer ons gunstig gezind is op deze 
dag en dat we veel mensen kunnen 
begroeten die even een kijkje ko-
men nemen op onze rommelmarkt.

buurtvereniging 
“de drie dreven”

HEESWIJK-DINTHER - Voor de 18e keer organiseert Buurtvereniging 
De Drie Dreven een rommelmarkt in hun eigen wijk ’de Kastanjedreef, 
Lijsterbesdreef en Lindedreef ‘. Zoals ieder jaar terugkerend op de 1e 
zondag van mei.

Het verhaal wordt verteld vanuit 
het oogpunt van Anton Dijkhoff. 
De jongen komt erachter dat zijn 
familie nauw betrokken is bij het 
verzet. Zijn oudere broer Evert moet 
zelfs onderduiken, omdat officier  

Schmertmann jacht op hem maakt. 
Met het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in zicht, breekt een 
spannende tijd aan voor het hele 
gezin. De vrijheid is nabij, maar tot 
het laatst toe vallen er slachtoffers. 
Het boek is uitgegeven in eigen 
beheer.

In mei drink ik chocomel
Tweede kinderboek Berry van de Wetering

HEESWIJK-DINTHER - Met zijn debuut ‘Nooit meer gewoon’ (2007) 
nam Berry van de Wetering zijn lezers mee in een verrassend avon-
tuur. Zijn nieuwe, spannende oorlogsboek ‘In mei drink ik chocomel’ 
is een fictief verhaal, maar geïnspireerd op echte gebeurtenissen uit de 
Tweede Wereldoorlog in zijn woonplaats Heeswijk-Dinther. 

Vanaf 5 mei, Bevrijdingsdag, 
is het te koop bij Paperpoint in 
Heeswijk-Dinther of te verkrijgen 
via de schrijver zelf: 
berry.wetering@hetnet.nl of 
tel. 0413- 271761

‘de Step’ nieuw op WantV

LOOSBROEK – WanTV heeft een 
nieuw televisieprogramma. Het 
gaat om ‘De Step’ en wordt vanaf 
4 mei uitgezonden. 

In ‘De Step’ wordt een bekende in-
woner van de gemeente Bernheze, 
al rijdende op een step, geïnter-
viewd. In de eerste aflevering staat 
Wilson Bosch uit Heeswijk-Dinther 
centraal. Hij is begin dit jaar uit-
geroepen tot Beste Bernhezer van 
2011. Dit vanwege zijn inzet voor 
het Integraal Platform Gehandi-
capten (IPG). Nieuwe afleveringen 
van ‘De Step’ zijn steeds in het eer-
ste weekend van de maand te zien, 
op vrijdag, zaterdag en zondag. 
Op vrijdag zijn de tijden 18.00, 
20.00, 22.00 en 0.00 uur. Op za-
terdag en zondag 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00 en 0.00 uur.

Opname van De Step met Wilson 
Bosch

Optreden de bokkebloazers
Muziekkiosk te Nistelrode

Het repertoire bestond in het be-
gin vooral uit walsen, polka’s en 
wat Egerlanders. Bijna 25 jaar later 
zijn er nog een vijftal leden van het 
eerste uur actief. De kapel bestaat 
nu uit 15 muzikanten en inmiddels 
zijn er ook Tsjechische composities, 
popklassiekers, meezingers en up-
tempo nummers aan het repertoire 
toegevoegd. Met het uitgebreide 
muziekgenre kunnen De Bokke-
bloazers elk publiek bespelen. Ze 
zijn dan ook graag gezien en ge-
hoord op allerlei feesten. 

Een paar jaar geleden wonnen De 
Bokkebloazers de grote prijs van de 
stad Eindhoven. Elk jaar luisteren 
ze onder andere de wijnfeesten in 
het Duitse Rech a/d Ahr op. Maar 
ook op pleinfeesten, kapellenmid-
dagen, het bloemen- en fruitcorso 
in het Westland, feestavonden en 
dergelijke kom je De Bokkebloa-
zers tegen. De diversiteit aan muzi-
kanten en muzieknummers zorgen 
ervoor dat elk optreden van De 

Bokkebloazers een ware belevenis 
wordt !!
Zondag 6 mei muziekkiosk nabij 
zorgcentrum Laarstede.

Aanvang 15.00 uur. Bij slecht weer 
zal gebruik worden gemaakt van 
de grote zaal in zorgcentrum Laar-
stede.

NISTELRODE / HEESWIJK-DINTHER - In 1985 werd blaaskapel De Bokkebloazers opgericht door Wim Smits. 
Na eerst in verschillende andere kapellen te hebben gespeeld vond hij het tijd worden om in Dinther weer 
een nieuw muziekgezelschap bij elkaar te brengen. Samen met een aantal jeugdige leden van de plaatselijke 
harmonie St. Servaes en onder leiding van (ome) Harrie Smits ging men enthousiast van start. 

VdS tWEEWIELErS
In- en verkoop brommers, 
(snor)scooters en oldtimers 
Merken: Yamaha, Peugeot, 
Vespa, Aprilia, Kreidler, 
Zundapp, Solex en Piaggio 
www.vdstweewielers.nl
RDW - ERKEND Heesch
06- 43030594

FEEStJE? zeskamp? 
huur een springkussen, 
spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste 
attractieverhuurder van de 
regio. Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl 
of www.zeskampen.nl
uit Uden

VORSTENBOSCH - Op zondag 
20 mei zal de country band Little 
Montana haar kwaliteiten ten ge-

hore brengen tijdens het evene-
ment ‘Vorstenbosch pakt uit’. 

De band zal vanaf 11:00 uur live te 
horen zijn op het kermis- en bra-
derie-terrein in de dorpskern van 
Vorstenbosch. Voor de linedance 
liefhebbers wordt er een speciale 
dansvloer aangelegd. 

Verder zal er een gezellig terras 
worden ingericht en zijn er diverse 
andere bezienswaardigheden te be-
wonderen tijdens dit jaarlijkse eve-
nement. Als er nog mensen zijn die 
een kraam willen huren op de voor-
jaarsmarkt dan kunnen die een mail 
sturen naar marcel.dominicus@
home.nl voor prijzen, en andere in-
formatie over het evenement ‘Vor-
stenbosch pakt uit’ verwijzen we u 
naar onze website www.vorsten-
bosch-paktuit.nl

Linedance evenement met Little Montana
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In de pan bij Enjoy Life ‘Kidsjen’
Hoes Champignons op tv, van enting tot in de pan

Hoe wordt…
Enjoy-Life ‘Kidsjen’, Arno Raaijma-
kers is van Nisseroise komaf en hij 
presenteert sinds 2010 met Sanne 
Heijen het programma ‘Enjoy Life’. 
Het dynamische tweetal heeft dit 
jaar het culinaire programma Enjoy 
Life ‘Kidsjen’ gelanceerd. Twee ju-
nior koks laten de potten en pan-
nen rammelen in de keuken en ‘en 
passant’ worden korte culinaire 
uitstapjes gemaakt naar bedrijven 
die een link hebben met de ingre-
diënten die in de pan belanden. 
Hoe worden bijvoorbeeld de eer-
ste asperges van het jaar geoogst, 
waarom wordt zalm gerookt, en 
hoe groeien champignons?

Zo kunnen we 6 mei om 11.00 
uur op RTL 4 zien hoe het bedrijf 

Hoes Champignons van de familie 
Hoes te werk gaat. Interessant dus, 
want een open dag op een cham-
pignonkwekerij kan zomaar niet 
vertelt eigenaar Twan Hoes: “De 
champignons zijn een schimmel en 
heel gevoelig voor invloeden van 
buitenaf. Daarom is het heel leuk 
dat we zo kunnen laten zien vanaf 
het enten tot aan het oogsten, hoe 
het proces gaat. Het programma 
brengt het met de kinderen op een 
komische wijze.” 

De ondernemer heeft zelf ook een 
filmpje op zijn website staan. Hier-
door krijgt men een duidelijk beeld 
van hoe het bedrijf eruit ziet. Toch 
ziet men daar niet aan af hoe groot 
het bedrijf is, kijk daarvoor naar 
het programma. 

NISTELRODE - Hoes champignonkwekerij, uitgekozen om de kids te laten zien hoe een champignon groeit. 
Het programma van rtl 4 ‘Kidsjen’ wordt gepresenteerd door Arno Raaijmakers en Sanne Heijen; deze week 
worden de champignons van Hoes Champignons in het licht gehouden. 

6 mei om 11.00 uur op Rtl4 
Herhaling zal zijn op 12 mei om 11.00 uur.
www.enjoy-life.tv / www.hoeschampignons.nl

Nistelrode

Nistelrode
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Verbouw en nieuwbouw

Ze werken met de bouwservice in 
een straal van zo’n 25 km. Onder 
ander het vakantiepark Libema 

weet de bouwservice uit Hees-
wijk-Dinther vaak te vinden, want 
zij zoeken kwaliteit. 

De ideale partner als het gaat om; 
- nieuwbouw
- uitbreiding bestaande woning
- renovatie. 

Het middelgroot bedrijf kiest voor 
een persoonlijke benadering. 
Daardoor werken ze met heel 
korte lijnen zodat er snel en ver-
trouwd op uw vragen kan worden 
ingespeeld met garantie voor een 
goed en tevreden resultaat. Ton 
en Patty, want Patty doet mede 
de administratie.  
“In onze onderneming werken 
we samen met o.a. metselaars, 
tegelzetters en andere bouwspe-
cialisten. Door de ervaring en het 
vakmanschap dat we van deze 
bedrijven kennen kunnen we kij-
ken naar uitgangspunten zoals; 
kwaliteit, vakmanschap, service 
en flexibiliteit.”, vertelt Ton ent-
housiast.

U kan voor de nodige informa-
tie terecht bij Ton en Patty van 
Uden of kijk eens op de website 
www.vanudenbouwservice.nl.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

de Woodstock tribute band

Deze formatie brengt de muziek 
van 15 t/m 17 augustus 1969 live 
ten gehore. Een groots spekta-
kel waarbij het hippie tijdperk zal 
herleven. Alle nummers passeren 
de: revue: Country Joe Mac Do-
nald, Melanie, Ten Years After, Ja-
nis Joplin, Jefferson Airplane, The 
Who, Santana, Crosby-Stills-Nash 
& Young, Joe Cocker en vele ande-
ren. Maak je op voor een werve-
lende flower power show!!!
Sinds 2010 timmert Carbon Copy, 

een vijfkoppige band uit Oss en 
omgeving, stevig aan de weg. Met 
veel passie spelen zij afwisselend 
pop- en rockcovers van de jaren 70 
tot nu. Zoals het een ware Carbon 
Copy betaamt, coveren zijn num-
mers graag ‘zoals ze horen’, maar 
ze zijn ook niet vies van een lek-
kere mix of vrije interpretatie.

Zaal open 21:00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 www.dezwaan-
live.nl

HEESWIJK-DINTHER - Van Uden Bouwservice is opgericht door Ton 
van Uden in 1999 en biedt u 15 jaar ervaring als het gaat om uw ver-
bouw en nieuwbouw. Ton en Patty hebben 3 kinderen en de drukte 
bevalt ze wel. Ze wonen fijn aan de Vorstenbosseweg en toch hebben 
ze sinds 15 december 2011 een pand op het Retsel betrokken. Mor-
genstond 21 een pand van 525 m2, geeft nu de ruimte die ze nodig 
hebben, want het gaat goed met de bouwservice.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 5 mei gaan we in De Zwaan in Hees-
wijk-Dinther ruim 40 jaar terug in de tijd met De Woodstock tribute 
band. 

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

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T 0413 - 29 19 80
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl
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Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Gigantische kortingen op 2
e paasdag,

alleen voor de snelle beslisser

Van Schijndel Tegelhandel
2e Paasdag openvan 10.00 tot 17.00 uur

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nlwww.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendGRATIS parkeerplek!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

renovatie 
voltooid 
HEESWIJK-DINTHER – Zoals u 
waarschijnlijk al eerder gelezen 
hebt zijn eind 2011 de bronzen 
plaquettes gestolen bij het Air-
borne Monument. Mede naar 
aanleiding hiervan werd door de 
gemeente Bernheze aan het comi-
té Burgerslachtoffers 1940/1945 
HDL gevraagd om samen met een 
aantal vrijwilligers het gehele mo-
nument te renoveren. Deze week 
wordt de renovatie voltooid. Er is 
besloten dat de ontvreemde pla-
quettes met originele teksten in 
hardsteen te vernieuwen en deze 
in de kapel te plaatsen. Tevens is 
de kapel sindsdien voorzien van 
een ijzeren poort. Deze monumen-
ten en hun omgeving worden on-
derhouden door het Sint Barbara 
Gilde uit Dinther en het Sint Wil-
lebrordus Gilde uit Heeswijk. Met 
dank aan iedereen die belangeloos 
hebben meegewerkt.

Loosbroekseweg Nistelrode
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Bernheze sportief

Meer brandstof 
voor je euro

Gratis
autowassen

bij afname 20 Ltr

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

Hescheweg 223 te Oss 
www.dktankstop.nl

2,3
cent per literspaarKortinG*bediend sTaTiOn

altijd GoedKoop tanKen

HEESCH -  Apentrots zijn Marc en 
Fenny vd Ven-Langenhuizen van 
Langenhuizen Glasspecialist op 
de spelers en hun leiders van de 
E9 van HVCH.

Het glaszettersbedrijf uit Heesch 
is shirt-sponsorvan de voetballers 
die zaterdag 28 april kampioen zijn 
geworden.
Na het winnen van alle 9 wed-
strijden met in totaal slechts 4 
tegen-doelpunten heeft het team 

een meer dan knappe prestatie 
geleverd. Over 2 weken staat de 
slotwedstrijd tegen de nummer 2 
Udi’19 nog op het programma. 
Ondanks het reeds behaalde kam-
pioenschap gaat de E9 ook hier 
weer voor de volle winst. Als belo-
ning voor het harde werk zal Lan-
genhuizen Glasspecialist   de spe-
lers in het nieuwe seizoen voorzien 
van gesponsorde trainingspakken, 
zodat het team er ook buiten de 
velden op-en-top op staat.

Langenhuizen glasspecialist 
feliciteerd HVCH E9

voetbal

Sport en kampioenen in bernheze

Enkele spelers komen al aardig in 
de buurt van de 60 jaar en bele-
ven nog iedere week met veel ple-
zier de zaalvoetbalsport. Een mooi 
seizoen 2011-2012 werd door het 

UCE-team afgesloten met een nip-
te 5-6 nederlaag. De vijfde stek in 
de C-poule was het eindresultaat, 
één plaatsje boven het eerste team 
HS Manders. 

De wedstrijd stond in het teken 
van twee jubilea. De vereniging 
stond stil bij haar zesde lustrum 
(opgericht 20 april 1982) en het 
bedrijf van René en Jacqueline van 
Uden ‘UCE Computers’ vierde in 
de maand april haar 20 jarig be-
staan. René is eveneens al 20 jaar 
lid van de zaalvoetbalvereniging. 
De laatste 7 seizoenen speelde hij 
in het shirt van zijn eigen bedrijf. 
Vóór de wedstrijd werden Jacque-
line en René in het zonnetje gezet 
door de aanvoerder van het team. 
Hans Megens feliciteerde en dank-
te het tweetal, hij overhandigde 
bloemen. Daarna werd er een 
teamfoto gemaakt. 

Na het laatste duel was het nog 
lang gezellig in Sporthal ‘De Zaert’. 
Op zaterdag 28 april tijdens de af-
sluitende prijsuitreiking- en feest-
avond van de overkoepelende 
zaalvoetbalorganisatie HDL, ont-
ving dit team nog een hele mooie 
prijs. Evenals vorig jaar kreeg UCE 
Computers de sportiviteitsprijs!

dubbel jubileum

HEESWIJK – DINTHER - Vrijdag 27 april speelde het tweede team van 
Zaalvoetbalvereniging Heeswijk-Dinther haar laatste wedstrijd van de 
competitie. Deze spelersgroep is met afstand de oudste in de Heeswijk-
Dintherse competitie. 

voetbal

Het kan niet op met de korfbalsters 
van Prinses Irene. Zondagmiddag 
werd uit bij Astrantia door een 10-
16 overwinning het vierde kam-
pioenschap in twee jaar gehaald. 
Tot aan de rust was het nog een 
spannende wedstrijd. Die ging in 
met een 6-8 voorsprong voor de 
Badkamermarkt.nl meiden. In de 
2e helft was Astrantia geen partij 
meer. De goed leidende scheids-
rechter De veer blies af bij een 10-
16 stand. Opnieuw kon er gejuicht 
worden met een kampioenschap. 
Linda van Tilburg was het succes-
volste met vier doelpunten. Opval-
lend was de invalbeurt van A– juni-

or Lindy Exters. Zij kwam in de 2e 
helft in het veld en liet zien dat zij 
een belofte is voor de toekomst. Ze 
scoorde niet alleen drie keer, maar 
speelde ook bijzonder sterk. Zon-
der de zusjes Van Venrooij die in 
warme oorden verkeerden en via 
sms’jes op de hoogte werden ge-
houden, werd het kampioenschap 
binnen gehaald.
Opstelling en scores: 
Ella v.d. Graaf (3x), Dianne v.d. 
Burgt, Kristel v. Heumen (2x), An-
nelies Thijssen ( 36e Lindy Exters 
3x), Lotte Wilbers (1x), Linda v. Til-
burg (4x), Robin v. Pinxteren (1x), 
Lieke v. Griensven (2x)

Prinses Irene vierde
kampioenschap in 2 jaar

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Tekst: Adrie van Lokven
Het werd nooit een echte wedstrijd 
in Heesch, want Prinses Irene was 
op alle fronten de betere ploeg. 
Met verzorgd voetbal van achter-
uit werden de spitsen aan het werk 
gezet. Vooral centrumspits Bart 
van Dongen was ongrijpbaar. Hij 
opende de score na een minuut of 
vijf en maakte er in de eerste helft 
in totaal vier. Tim van der Heijden 
maakte er twee, waarvan eentje uit 
een prachtig pass van achteruit van 
Jaap Lindhout. Douwe Herckenrath 
bepaalde de ruststand op 7-1
Na rust eenzelfde spelbeeld. Je-
roen van Hout scoorde 8-1 en Bart 
van Dongen (foto rechts)  maakt 
zijn vijfde van de middag, waarop 
coach Joan van der Heijden hem 
en nog een paar dragende spelers, 

wisselde. Aanvoerder Alain Farneu-
bun krulde prachtig de 10-1 in de 
kruising en Koen Pittens had een 
hakje in huis waarmee hij de elfde 
van de middag achter de Hvch 
doelman deponeerde. Een onacht-
zaamheid in de achterhoede maak-
te nog dat doelman Ezra Wouden 
een tweede treffer moest toestaan. 
Even later kon het goed opgeko-
men publiek met de spelers juichen. 
Met Bengaals vuurwerk, champag-
ne en bloemen werd dat uitbundig 
gevierd. Complimenten aan de spe-
lers, waaronder drie die nog in de 
B jeugd uit mogen komen. Zeker 
ook aan de begeleiding met coach 
Joan van der Heijden en de leiders 
Henk van Venrooij, Peter Pittens en 
grensrechter Leen lindhout.

Kampioen en promotie 
voor Prinses Irene A1 elftal 

voetbal

NISTELRODE - Het A1 elftal pakte zaterdagmiddag in Heesch met over-
macht de titel in de 2e klasse. Hvch werd met 11-2 aan de zegekar 
gebonden. Nadat het twee keer in de vorige seizoenen net niet lukte, 
is nu het ongeslagen kampioenschap met promotie een feit. Volgend 
seizoen speelt men weer in de 1e klasse, het niveau waar Prinses Irene 
(minimaal) thuishoort. 

Tekst: Adri van Lokven
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Het damesteam komt al enige jaren 
uit in de derde klasse van de KNZB 
District 5. Vorig seizoen werd het 
kampioenschap in een van de laat-
ste wedstrijden tegen de onder-
linge concurrent verspeeld. Dit jaar 
heeft het team het zwaarder in de 
competitie, voornamelijk door het 
wegvallen van enkele speelsters. 
Zij zullen in de laatste wedstrijden 

alle zeilen bij moeten zetten om 
lijfsbehoud te garanderen.
Bart Beugt heeft de dames voor-
zien van nieuwe sporttassen en 
poloshirts waarmee ze goed voor 
de dag kunnen komen bij de 
zwembaden. De komende drie ja-
ren zullen de dames uit Heeswijk-
Dinther met trots de naam van hun 
sponsor uitdragen.

dameswaterpoloteam 
Gorgo kan komende
jaren weer vooruit

waterpolo

HEESWIJK-DINTHER - Het eerste dames waterpoloteam van zwem- en 
polovereniging Gorgo uit Heeswijk-Dinther kan de komende jaren weer 
vooruit. Het team is onlangs in het nieuw gestoken door sponsor Bart 
Beugt, eveneens uit Heeswijk-Dinther.

2Complete promoveert naar A-poule
Slotavond van zaalvoetbalcompetitie HaDee 

Eerder die avond werd, door de 
nummer voorlaatst van de B-pou-
le, Heesakkers Beton BV tegen de 
runner up van de C-poule, Ruijs 
Software gespeeld, om een plek 
in de B-poule. Het sterk verjong-
de, Heesakkers Beton wist na een 
spannende strijd haar plaats in de 
B-poule te behouden. Ruijs Soft-

ware drong tot de laatste seconde 
aan, maar trok met 6-5 uiteindelijk 
aan het kortste eind. 
Aan het einde van de avond stond 
de bekerfinale op het programma 
tussen Schuts Elektro en In d’n 
Ollie. Halverwege leidde de kam-
pioen van de B-poule, In d’n Ollie 
met 4-0 tegen Schuts Elektro. Deze 

wist enkele weken geleden de titel 
in de A-poule te halen. Met 7-1 
werd overtuigend de 3e hoofdprijs 
van dit seizoen binnengehaald. Na 
het winnen van de Supercup in au-
gustus tegen GEDO Electro en het 
kampioenschap van de B-poule 
werd een mooie trilogie behaald. 

Feestavond Prijsuitreiking
Voorzitter Camiel van Doorn be-
dankte iedereen en nam ook de 
beheerders en de uitbaters van 
sportcafé de Zaert mee in zijn 
dankwoord. Catering Verheijden 
Shanghai neemt de kampioensbe-
ker van de C-poule in ontvangst. 
Waar In d’n Ollie de kampioen-
schaal in de B-poule en Schuts 
Elektro de kampioenschaal van de 
A-poule ontving. UCE Computers, 
uitkomend in de C-poule, won 
opnieuw de sportiviteitsprijs. Zaal-
voetbalvereniging HDL kijkt te-
rug op een zeer geslaagd seizoen. 
Graag zien we iedereen weer terug 
in de nieuwe competitie in augus-
tus a.s.
Belangstelling om volgend jaar 
ook met een team mee te spe-
len in de zaalvoetbalcompetitie? 
Neem contact met ons op. Voor 
alle wetenswaardigheden over het 
zaalvoetbal bezoek onze website  
www.zaalvoetbalhdl.nl

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - 2Complete heeft zaterdag 28 april de promotie-
wedstrijd voor een plek in de A-poule met 4-2 gewonnen van Arttekst. 
De nr. 2 van de B-poule was de hele wedstrijd dominanter dan de num-
mer voorlaatst van de A-poule. Hierdoor degradeert Arttekst, na een 
seizoen op het hoogste niveau van de zaalvoetbalcompetitie in HaDee 
te hebben gespeeld, weer naar de B-poule. 

HVCH staat op het punt om ge-
schiedenis te schrijven. De Hee-
sche ploeg heeft nog twee pun-
ten voorsprong op concurrent 
Schijndel. Op 6 mei treft HVCH 
op sportpark De Braaken het team 
van Heidebloem, dat vorige week 
de 3e periode wist te behalen. Hei-
debloem is dus verzekerd van na-
competitie. 
HVCH moet echter wel winnen, 
net zoals het dat de laatste wed-

strijd op 13 mei, Moederdag, zal 
moeten doen. LHC is in het laatste 
duel de tegenstander en dat team 
heeft nog punten nodig om recht-
streekse degradatie te ontlopen. 
Ook concurrent Schijndel heeft 
nog een lastige wedstrijd op het 
programma. HVV Helmond heeft 
nog punten nodig om een perio-
detitel over te nemen en zo nog 
recht te krijgen op het spelen van 
de nacompetitie.

Kom op 6 mei naar sportpark De 
Braaken om de Blauwwitten aan 
te moedigen. Zij verdienen het en 
hebben het nodig. Het zou een 
fantastische beloning zijn voor het 
zorgvuldige beleid, als HVCH pro-
motie naar de Hoofdklasse weet af 
te dwingen.

HVCH nog twee duels 
verwijderd van kampioenschap
HEESCH - Misstappen mogen niet meer gemaakt worden, maar HVCH 
heeft een mogelijk kampioenschap nog volledig in eigen hand. Er staan 
nog twee lastige duels op het programma. Heidebloem komt op 6 mei 
naar Heesch en op 13 mei moet HVCH voor het laatste duel naar LHC.

voetbal

VORSTENBOSCH - Met maar liefst 
55 punten uit 11 wedstrijden wist 
het D2g-team van de Vorstenbos-
sche Boys het eerste jaar op een 
groot veld meteen om te zetten in 
een kampioenschap. 
Slechts 2 wedstrijden gingen ver-
loren, de overige partijen werden 
vaak ruimschoots gewonnen. In 
een directe confrontatie met de 
nummer 2, Ravenstein, werd uit-
eindelijk het kampioenschap veilig 
gesteld.

Vorstenbossche boys d2g kampioen

Sport en kampioenen in bernheze
voetbal voetbal

F1 Avesteijn Kampioen

HEESWIJK – DINTHER - Op 20 no-
vember werd de wedstrijd Blerick-
Heeswijk in de rust gestaakt bij een 
0-2 tussenstand. Danny Aarts en 
Frank Dobbelsteen zorgden des-
tijds voor de doelpunten. 
Ruim 5 maanden later werd deze 
wedstrijd uitgespeeld, met grote 
belangen voor Heeswijk. De blauw-
witten stonden namelijk op de 
drempel van een nieuw succes in de 
clubhistorie, er kon een periodetitel 
behaald worden in de 2e klasse! De 
opdracht voor Heeswijk was duide-
lijk, er moest met 2 doelpunten ver-
schil gewonnen worden. Heeswijk 
begon stroef aan het restant van de 
wedstrijd in Blerick. Al na 2 minuten 
scoorde de thuisploeg. Koc reageer-
de het meest attent op een voorzet 

van de rechterkant en schoot de bal 
strak langs doelman Lunenburg. 
Heeswijk voerde de druk daarna 
langzaam op, maar faalde op de 
beslissende momenten voor de Ble-
rickse doelman. In de 69e minuut 
konden de meegekomen suppor-
ters alsnog juichen voor de 1-3. Een 
voorzet werd door Wouter van Dijke 
teruggelegd op Mark Dobbelsteen, 
die beheerst scoorde. Het vervolg 
van de wedstrijd was rommelig en 
grote kansen bleven uit. Na het laat-
ste fluitsignaal mag Heeswijk hopen 
op een periodetitel. Via een beslis-
singswedstrijd maken ze kans op 
deelname in de nacompetitie, voor 
een plek in de 1e klasse.
Tekst: Michel van Druenen en Camiel 
van Doorn

Heeswijk wint in blerick
voetbal

Voorzitter Camiel van Doorn overhandigt de kampioensbeker van de A-poule 
aan aanvoerder Ton Schuts van Schuts Elektro.  Foto: Lambert van der Ven
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Op het programma stonden 4 
manches, verdeeld over 3 dagen. 
Zaterdag was het laatste onder-
deel en werd er een spannende 
strijd geleverd om de titel. Alex 

ging met een tweede plaats in het 
klassement de finale in. Alex reed 
twee sterke rondes, en kreeg maar 
1 springfout te incasseren. Zo wist 
hij deze plaats te behouden en 

werd uiteindelijk beloont met een 
zilveren medaille op het podium. 
Hiermee heeft Alex met Zaderijke 
een topprestatie geleverd om zeer 
trots op te zijn.

Alex Vincentius wint 
zilveren medaille op nK Junioren te Mierlo

paardensport

HEESCH - Het Nederlandse Kampioenschap Junioren werd afgelopen 
week in Mierlo gehouden. Alex Vincentius uit Heesch, en lid van de 
Heemskinderen te Nistelrode, verscheen ook aan de start op het evene-
ment.  Alex bereed zijn Zaderijke. Met Zaderijke heeft Alex afgelopen 
seizoenen als heel wat overwinningen op zijn naam geschreven, zoals 
het behalen van zowel het Brabant Kampioenschap als het Nederlands 
Kampioenschap springen ZZ. 

Altior 1 – Bladella 1
De pupil van de week Nikki Vos zag 
Altior moeilijk uit de startblokken 
komen en er werd te slap gespeeld 
om het de dames uit Bladel moeilijk 
te maken. Nadat Pieter de dames 
had wakker geschud gingen ze be-
ter spelen. Ze werden scherper en 
doeltreffender zodat het uiteinde-
lijk toch een makkelijke overwin-
ning werd. Eindstand 14-3. 
Altior 2 – Avanti 2 Uitslag: 8-12
ELKV/GIBO Gr.2 – Altior 3  
Uitslag: 6-10
Altior 4 – Korloo 2 Uitslag: 11-6
Nijnsel 1 – Altior 5 Uitslag: 8-9 

Boskant/Concordia 6 – Altior 6
In de eerste helft ging het moei-
zaam maar konden we toch de 
leiding nemen met één doelpunt. 
Na vele kansen aan de andere zijde 
viel er uiteindelijk voor de rust ook 
aan de zijde van de thuisploeg een 
doelpunt. Na rust kregen we echt 
overwicht, konden nog 3 maal sco-
ren en gingen met de winst naar 
huis. Op naar het kampioenschap! 
Invallers bedankt ! Doelpunten van; 
Ilse, Imke, Juliënne en Janneke.
Altior A1 – Rosolo A2 Uitslag: 3-5
Boskant B1 – Altior B1 Uitslag: 3-2
BMC B2 – Altior B2 Uitslag: 0-7
Altior C1 – Rosolo C1 Uitslag: 6-12

Altior C2 – BMC C2
De wedstrijd begon goed, met een 
aantal goede kansen voor Charlot-
te. Helaas zaten ze er nog niet in, 
maar dat veranderde toen Charlot-
te door een afstandsschot van be-

hoorlijke afstand scoorde. Niet veel 
later kwam er weer zo’n knap af-
standsschot, dit maal van Kelly, het 
was 2-0. Niet lang na het wisselen 
van de vakken moesten we helaas 
een tegendoelpunt incasseren. Op 
aangeven van Anna scoorde Ilona. 
Daardoor was de ruststand 3-1. 
Vrij snel na de rust werd de 3-2 ge-
scoord. Maar gelukkig werd de 4-2 
een feit. Niet veel later scoorden 
Ilona en Vera en zo kwamen we op 
een eindstand van 6-2. 
Avanti C1 – Altior C3 Uitslag: 0-2
Altior D1 – Emos D2 Uitslag: 11-5
Altior D2 – Blauw Wit D1
Vanaf het begin speelden we ons 
eigen spelletje. Helaas was Blauw 
Wit sterker, ze kregen veel kansen. 
Maar we bleven er voor vechten 
en hebben er uit gehaald wat er in 
zat. Het werd 2-8. Super gespeeld. 
Yara, Kristel, Joni en Evie super be-
dankt.

Avanti E1 – Altior E1 Uitslag: 1-1
Altior E2 – De Korfrakkers E2
We begonnen zeer goed aan de 
wedstrijd. We kregen zelfs zoveel 
kansen dat het na 5 minuten al ge-
makkelijk 8-0 had kunnen zijn. We 
begonnen de tweede helft met een 
4-0 voorsprong. De laatste tien mi-
nuten was het weer de beurt aan 
de tweede aanval, en zij wilden 
laten zien dat ook zij goed kun-
nen aanvallen. En dat hebben we 
gezien! Ook zij wisten nog 4 keer 
te scoren. We wonnen de wedstrijd 
zeer verdiend met 8-0.
Dames, jullie hebben een goede 
wedstrijd gespeeld, maar de eer-
ste en de laatste tien minuten wa-
ren gewoon geweldig. We hebben 
zelfs gezien dat jullie al probeerden 
om een pootje te spelen. Hou dit 
niveau nog even vast !!! Lotte, be-
dankt voor het meespelen.
Altior E3 – De Korfrakkers E3 
Uitslag: 2-0
SCMH E2 – Altior E4 Uitslag: 2-2
Emos F3 – Altior F1 
Uitslag: 2-0 Strafworpen: 2-3 
Korloo W1 – Altior W1   
Uitslag: 0-2 Strafworpen: 3-5
Korloo W2 – Altior W2   
Uitslag: 4-0 Strafworpen: 3-5

Altior blijft op koers!
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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          autosport                      karten              motorsport

Avestyn komt tekort tegen 
kampioen E.V.V.C

De wedstrijd gaf een wisselend 
beeld, soms slaapverwekkend en 
op andere momenten aan beide zij-
den te felle tackles. In de 7e minuut 
was het E.V.V.C.-er Ron v.d. Berg, 
die de kampioensploeg op voor-
sprong schoot. De Dinthernaren 
hadden daar moeite mee want in 
de afgelopen zes wedstrijden had 
men niet verloren en was achter-
staan iets onbekends voor de oran-
jezwarten. 
Stefan v. Zutphen had twee goede 
kansen, maar geen ervan werden 
benut. Ook Dries Heerkens, onder-

tussen een vaste waarde kwam kort 
bij een treffer. Toch zou E.V.V.C. in 
de 43e minuut alsnog scoren, maar 
het doelpunt werd afgekeurd, om-
dat de bal uit de handen van Hein 
v.d. Heuvel zou zijn weggekaapt. In 
de tweede helft werd het spel aan 
beide zijden wat minder. Regio-
topscorer Roel v.d. Heijden zag in 
de 52e minuut de kans schoon om 
zijn gemiddelde op te schroeven 
en kon de 0-2 aantekenen na wat 
gerommel in de Avesteyn-defensie. 
Avesteyn was toen al een geslagen 
ploeg. Na een mooie serie van zes 
overwinningen heeft E.V.V.C. daar 
een einde aan gemaakt. Aanstaan-
de zondag wordt de competitie 
afgesloten met een uitwedstrijd bij 
Cito in Oss. Deze club is nog volop 

HEESWIJK – DINTHER - Op papier was het een topper in de 4e klasse 
H; de nummer twee tegen de nummer één. Vorige week waren de echte 
beslissingen echter al gevallen; E.V.V.C. werd toen kampioen en Ave-
steyn nam bezit van de derde periode.

voetbal

LOOSBROEK - Op zondag 29 april 
2012 speelde Korloo 1 een uit-
wedstrijd tegen De Treffers 1 uit 
Neerkant. Eerder dit seizoen werd 
met 11-6 gewonnen en de insteek 
van vandaag was dan ook om een 
zelfde resultaat neer te zetten. 

We begonnen goed en stonden 
vroeg in de wedstrijd met 2-0 voor. 
Echter wisten De Treffers daarna 
terug te komen tot 2-2. Er waren 
tal van kansen voor beide aanvals-
vakken en aan de andere kant van 
het veld werd door goed overleg 
sterk verdedigd. 

Het was aanvallend zaak om rustig 
te zoeken naar de goede kansen, 
want door de vele mogelijkheden 
werd er op bepaalde momenten 
wat slordig gespeeld en dit leidde 
tot balverlies. Nadat het 4-4 was 
geworden, werden wij de boven-

liggende partij en konden we voor 
rust uitlopen naar 5-7. 
Na rust konden we deze voor-
sprong uitbreiden naar 5-9. De 
tweede helft gaf vrijwel hetzelfde 
spelbeeld als in de eerste helft. We 
kregen veel kansen die we helaas 
niet altijd wisten te benutten. Maar 
we hebben uiteindelijk 14 doel-
punten gemaakt en daar zijn we 
erg tevreden mee gezien het moei-
zame scoren  in onze laatste  drie 
wedstrijden. Verdedigend hadden 
we de aanvallen van De Treffers 
onder controle en dit resulteerde 
in veel balbezit aan onze zijde. De 
wedstrijd eindigde in 9-14.

Doelpunten: Marieke Smits (4), 
Marieke de Wit (3), Sandy van 
Gruijthuijsen (2), Irma Steenbak-
kers, Nicole Habraken, Elrieke 
Roefs, Anne-Lieke van Hooft en 
Marja Smits.

Korloo 1 wint overtuigend!
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Vorstenbosch uit de degradatiezone

Na weer een gemiste kans gaf in 
de 10e minuut Mardo vd Heuvel 
een goede pass op de goed door-

gelopen John v Cleef en deze wist 
net voor de keeper de 1 - 0 aan 
te tekenen. Vorstenbosch heeft het 

betere van het spel en geeft weinig 
ruimte weg aan DVG. DVG krijgt 
wel enkele kansen maar gaat er 
niet goed mee om. De beste kan-
sen zijn voor Vorstenbosch maar 
vergeet deze te verzilveren. Rust-
stand 1 - 0.
In de 2e helft hetzelfde spelbeeld. 
Echter komt Vorstenbosch goed 
weg door dat in de 57e min. een 
snelle aanval van DVG door de 
spits finaal gemist wordt. Even 
komt er wat ruimte voor DVG 
maar ze weten het net niet te vin-
den. Daarna komt er kans op kans 
voor Vorstenbvosch maar een 
goed keepende Sander van Eeuw-
ijk voorkomt erger voor DVG. 

Dus het blijft opletten dat Vor-
stenbosch niet tegen een goal van 
DVG oploopt. In de 82e min. komt 
eindelijk de bevrijdende 2 - 0. Een 
solo van Gilbert Langenhuizen. 
Deze speelt iedereen uit en scoort 
in de korte hoek.

voetbal

VORSTENBOSCH - Dat er gestreden moest worden was vanaf het be-
gin duidelijk. De Boys begonnen met druk zetten en speelde kort op de 
man. Hierdoor kwam de 1e goede kans al in de 2e minuut. Een kopbal 
werd keurig van de lijn gehaald. Vorstenbosch liet aan de supporters 
zien dat het wel degelijk kan voetballen. 

NISTELRODE - De voetbalsters 
van het 1e elftal van Prinses Irene 
spelen nacompetitievoetbal waarin 
een plaats is te verdienen in de 
topklasse. Dehuishoudtotaalmark.
nl girls wonnen in Alkmaar bij Kol-
ping Boys met 4-1. Desk, concur-
rent voor een nacompetitieplaats, 
verloor en kan Prinses Irene niet 

meer inhalen. Na een ruststand 
van 1-0, wisten de oranjedames 
pas na een uur de wedstrijd een 
andere wending te geven. Sanne 
Huberts scoorde. In het vervolg 
van de wedstrijd waren het Hu-
berts, Van de Berg en Langens die 
het vijandelijk doel wisten te door-
boren.

Prinses Irene nacompetitievoetbal
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE
2 - 5 MEi 
Nationale 
zwem4daagse Bernheze
Locatie: Aquarest 
Heeswijk-Dinther

5 MEi 
Milieustraat open 
Locatie: Heeswijk-Dinther

Bevrijdingsdag

9 MEi 
Gemeente zamelt 
snoeihout in 
Locatie: Bernheze

12 MEi
World Fairtrade Day 

13 MEi 
Moederdag
Zie pagina 13

12 - 13 MEi 
Nationale Molendagen

13 MEi 
Foto-expositie 
FC Bernheze
Locatie: Natuurtheater 
de Kersouwe
Zie voorpagina

17 MEi 
Hemelvaartsdag

17 - 18 MEi 
Gemeentehuis gesloten

HEESCH
3 MEi 
lezing over de 
bevrijding van 
Heesch in 1944
Locatie: Heemschuur
Zie pagina 11 

4 MEi 
sterrenwacht Halley: 
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 

5 MEi 
Expositie keramiek en 
schilderijen
Locatie: ‘t Dorp in Heesch 

Dodenherdenking
Locatie: Petrus-
Emmauskerk 

6 MEi 
papa joe opent seizoen 
‘t Kuipke
Locatie: ‘t Kuipje
Zie pagina 2
 
8 MEi 
open avond KBo 
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in 
CC de Pas 

8 EN 15 MEi 
themacursus ‘Venus 
in de zon gezien’
Locatie: Sterrenwacht 
Halley 

9 MEi 
KVo fietstocht
Locatie: Sint-Jan Den Bosch
Zie pagina 10

11 MEi 
presentatie 
van het nieuwe 
theaterprogramma
Locatie: CC De Pas 

12 MEi 
jeugddisco Remix
Locatie: CC de Pas 

15 MEi 
open avond KBo 
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in 
CC de Pas 
 
NISTELRODE
4 - 6 MEi 
EK 2012 Dv Dancing 
Kids EFDo
Locatie: Maaspoort, 
Den Bosch
 
4 MEi 
Dodenherdenking
Locatie: Lambertuskerk 

6 MEi 
optreden de 
Bokkebloazers
Locatie: Muziekkiosk in het 
‘Zeven Eeuwen park’
Zie pagina 14

Kidsjen
Locatie: RTL 4
Zie pagina 15
 

8 MEi 
Maria Mis 
zonnenbloem
Locatie: St. Janskerk
Zie pagina 3

9 MEi 
Rabobank spaarshow
Locatie: De Hoefslag
Zie pagina 11

10 MEi 
inwonersavonden 
herindeling Bernheze – 
Maasdonk
Locatie: De KanZ 

11 - 13 MEi 
slabroekse 
paardendagen
Locatie: Slabroek 
Zie pagina 13

12 MEi 
Receptie n.a.v. 15-jarig 
bestaan DV Dancing 
Kids
Locatie: Feesterij 
De Hoefslag 

13 MEi 
lessen in wijsheid: 
Magda Witsiers
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend 

12 - 13 MEi 
Dressuurwedstrijd
Locatie: Terrein Ferchival

14 - 17 MEi 
‘Vogel - 4-daagse’ 
Locatie: De Maashorst
 
15 MEi 
Voorjaarsreis KBo 

15 MEi 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen
 
16 MEi 
Bobz disco groep 7 & 8
Locatie: Dorpshuis 

LOOSBROEK
10 MEi 
onderonsje loosbroek 
over financiële 
problemen 
Locatie: Steunpunt 
D’n Hoek

13 MEi 
Receptie 100 jaar 
lunenburg
Locatie: Lunenburg 

17 MEi
Hangover 17+
Locatie: Lunenburg

HEESWIJK-
DINTHER
4 MEi 
Nationale 
Dodenherdenking
Locatie: Willibrorduskerk
Zie pagina 10 

5 MEi 
Battle in the pub: 
ViVa EspaNa!
Locatie: Café Zaal de Toren
 
perfect 2
Locatie: Café Jan van Erp 

Woodstock tribute 
Band & Carbon Copy
Locatie: De Zwaan, 
Heeswijk-Dinther 
Zie pagina 16

6 MEi 
Rommelmarkt
Locatie: Kastanjedreef 
Zie pagina 14

Gratis elektrische 
fietsen testen 
Locatie: Bikers 

optreden de 
Bokkebloazers 
Locatie: Muziekkiosk in 
het ‘Zeven Eeuwen park’ 
Nistelrode 
Zie pagina 14

presentatie van de 
nieuwe dialect-cd 
“’n Bietje Bè
Locatie: Café Zaal de Toren
Zie pagina 5
 
7 MEi 
tussen Kunst en Kitsch
Locatie: Kasteel Heeswijk 

8 MEi 
onderonsje Heeswijk in 
teken van de lente 
Locatie: CC Bernrode 

12 MEi - 17 juNi 
Dertien hectare 
presenteert ‘agricola 
Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, 
Heeswijk 

12 MEi 
Rommelmarkt kerktuin 
protestantse Kerk
Locatie: Kerkstraat 2 

12 MEi 
ontmoetingscafé
Locatie: Rukven 2a, 
Heeswijk 
Zie pagina 11

summer’s Callin met 
sandro silva en Yellow 
Claw! 
Locatie: Café Zaal de Toren 

15 MEi 
avondworkshop
Locatie: Avila Coaching 

16 MEi 
Rabobank spaarshow
Locatie: CC Servaes
Zie pagina 11

17 MEi
Middeleeuws 
Kasteelfeest 2012 
Locatie: Kasteel Heeswijk 

VORSTENBOSCH
1-8-15-22-29 MEi 
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

3 MEi
papier dorp

5 MEi
papier buitengebied

15 MEi 
inwonersavonden 
herindeling Bernheze – 
Maasdonk
Locatie: De Stuik

16-20 MEi
Kermis


