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Gildekoning Vorstenbosch

VORSTeNBOSCH - Het gilde Sint Antonius Abt houdt traditioneel tijdens de
Vorstenbossche kermis wedstrijden koningsschieten. Op zaterdagmiddag waren de gildebroeders naar ‘t Gildebergske
gekomen voor de strijd om het koningsschap. Henri van de Wetering schoot het
laatste stukje van de houten vogel van de
schuttersboom en is daarmee voor een
jaar gildekoning. Anke van de Wetering
(dochter van de Gildekoning) is jeugdkampioen geworden en Jan van Grunsven
Foto’s: Jo vd Berg is de nieuwe Schutterskoning.

Gilde Sint Antonius Abt

Wereldwinkel in
basisschool ’t palet!

Nieuwe voorzitter en
penningmeester Halley

Leerlingen groep 8 starten eigen wereldwinkel

HeeSCH - De Vereniging Sterrenwacht Halley heeft sinds 6 mei een
nieuwe voorzitter: ing. Werner Neelen (33) uit Heesch. Werner Neelen
is Marinus van Ginkel opgevolgd, die deze functie vanaf april 1997
vervulde.

HeeSWIJK-DINTHeR - Al enkele jaren werkt de Wereldwinkel samen
met de basisscholen in Heeswijk-Dinther. Door leerlingen zelf een
winkel op te laten zetten brengt zij fairtrade onder de aandacht bij de
consumenten van de toekomst. Afgelopen week startten leerlingen van
groep 8 van basisschool ’t Palet weer hun tijdelijke filiaal.
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De nieuwe penningmeester Bareld Muurling en voorzitter ing. Werner Neelen

Onder begeleiding van de vrijwilligers van de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther vormen de kinderen
een bestuur, worden de inkopen
gedaan bij FairTrade in Culemborg,
wordt de winkel ingericht, leren de
leerlingen hoe de kassa werkt en
zorgen de kinderen voor PR. Dit alles resulteert ieder jaar weer in een
prachtig filiaal.
Tot en met 22 mei verkopen de
kinderen de fairtrade producten
aan medeleerlingen en ouders. In
verband met de jaarlijkse sportdag
is het filiaal op 17 mei gesloten.
Op 23 mei vindt de jaarlijkse ‘Actie
adoptiedag’ plaats. Deze dag sluit
prima aan bij de doelstelling van
de Wereldwinkel. Alle leerlingen

van basisschool ’t Palet zetten zich
dan in om geld in te zamelen voor
de derde wereld. Het tijdelijke filiaal op school is dan ook ’s avonds

de JaarLĲkse
‘adOPtiedaG’
open. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere dag.
Als afsluiting gaan de leerlingen
van groep 8 samen met de penningmeester van de Wereldwinkel
de winst berekenen. een gedeelte hiervan mogen de leerlingen
schenken aan een goed doel.

WERNER NEELEN was in de ledenvergadering van 26 april al benoemd
tot bestuurslid. Hij is werkzaam bij de gemeente Bernheze en al vier jaar
actief bij de sterrenwacht.
BARELD MUURLING uit ’s-Hertogenbosch is op 6 mei penningmeester van de vereniging geworden. Hij heeft die functie overgenomen van
Anton Valks. Valks was, met onderbrekingen van enkele jaren, penningmeester sinds de oprichting van de vereniging in 1985. Van Ginkel en
Valks blijven lid van het bestuur.

Krant niet op woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

Openingstijden:

2e Pinksterdag
geopenduu!r
van 12.00 tot 17.00

Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

Hedi Meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther www.hedimeubelen.nl
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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DeMooiBernhezeKrant
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Tuinterras &
feestprogramma
bij café De Snor
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Nistelrode - Bijna een half jaar geleden opende Dennis Nelissen de
deuren van Café De Snor. Het is een hectische tijd geweest, velen hebben de weg gevonden naar ’t Laar. De drukte rondom het café van de
afgelopen week was gebaseerd op een nieuw project, dat al even op
de planning stond, het tuinterras. Achter het café is een gezellige binnenplaats, perfect om tijdens een heerlijke zomeravond te vertoeven.
gaan om er voor de Pinksteren nog
een tuinterras van te maken.”
Met man en macht werden alle
zeilen bijgezet om op tijd klaar te
zijn. Nu is het terras bestraat en de
gasten zijn van harte welkom.

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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 toestemming van Bernheze Media.

‘de tuin achter het
café is megagroot’

De tuin was jaren niet gebruikt en
dat had zijn sporen nagelaten. Het
was dan ook een hels karwei om de
wildernis in de tuin te verwijderen.
Dennis vertelt: “De tuin die achter
het café ligt is megagroot en het
was zonde om daar niets mee te
doen, daarom zijn we er voor ge-

Behalve de gezellige ruimte binnen
en het mooie terras buiten heeft
Café De Snor een prachtig pinksterprogramma. Donderdag, vrijdag en dinsdag zijn we geopend
vanaf 19.00 uur. 1e en 2e pinksterdag zijn we vanaf 10.00 uur geopend. In het pinksterprogramma
o.a. zanger Rinus, Peter Loree & DJ
Peet en Feest DJ Joost, DJ Menno.
De actuele status vindt u altijd op
Facebook@Cafe-De-Snor.

Column
ton bens

Advertorial

Vers gebrande
noten… uniek in
deze regio
Het is en blijft altijd een sport om je
als speciaalzaak te onderscheiden op
kwaliteit en diversiteit. Je wilt bij de
klanten de zintuigen blijven prikkelen
en dat doen wij dan ook wekelijks.
Het bakken van de pinda’s, mixen
met diverse andere soorten noten en tot slot het toevoegen
van speciale kruiden is elke week weer een nieuwe uitdaging.
Natuurlijk houden we hierbij ook rekening met het seizoen of
speciale gebeurtenis,
zoals onlangs met de
kroning van de nieuwe
Koning. Topper is en
blijft onze Bon Fromage
huismix met ‘die lekkere
grote’ macadamia’s
erin. Voordat de
macadamia’s bij ons
worden afgeleverd
hebben ze al een hele
reis achter de rug.
De macadamia is
van oorsprong een
Australische noot
welke in 1857 door
de filosoof Dr. John
Macadam werd ontdekt
aan de oostkust van dit
zuidelijke werelddeel.
Na zijn ontdekking
ontstonden er wereldwijd nog een aantal plantages waar men de
noot ging verbouwen, onder andere in de de Afrikaanse landen
Kenia, Malawi en Zuid-Afrika maar ook Guatemala en Porto Rico
waren hierbij. Door het feit dat de noot erg schaars is en ook
nog eens moeilijk te behandelen, ligt de prijs al sinds jaar en dag
redelijk hoog, al is door het ruimere aanbod de noot tegenwoordig
wel betaalbaarder dan vroeger. Ondanks de vele landen waar
ook nog tegenwoordig de macadamia verbouwd wordt is de
‘echte’ Australische macadamia nog steeds
het lekkerst, deze is na jaren van ‘enten’ en
kruisen super romig en vol van smaak.
Dat maakt onze notencollectie uniek en mag
je die dan ook met recht je eigen huismix
noemen.

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeit en interesseert
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

Rowwen Hèze opent Kersouwe seizoen
Een niet te missen feestavond in de openlucht

lunch
diner
borrel
terras
feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

HEESWIJK-Dinther - Binnenkort in de Kersouwe; hooggeëerd bezoek
uit America! Met een C inderdaad, want onze favoriete Limburgers komen weer naar De Kersouwe: Rowwen Hèze! Zaterdagavond 25 mei,
aanvang 21.00 uur. Entree: €22,50. Er zijn nog kaarten te bestellen in de
ticketshop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk Dinther en Uitpunt
Veghel.
Altijd feest
De band rond zanger Jack Poels
is al sinds 1985 bezig om Nederland nog feestelijker te maken met
hun live optredens. De muziek die
Rowwen Hèze maakt is niet in
een hokje te stoppen. Van gevoelige nummers (‘De Peel In Brand’,
‘Auto Vliegtuug’) tot feestnummers (‘Bestel Mar’, ‘Kwestie Van
Geduld’).
Wat ze ook spelen, Rowwen Hèze
weet live altijd te imponeren. Of
dit nu in een feesttent, theater of
een poppodium is.

Nieuwe en oude liedjes
Naar aanleiding van het nieuwe album ‘Geal’ dat in augustus 2012
uitkwam heeft de band intensief
langs de verschillende feesttenten
van Nederland getoerd. Nu het
zomerse weer er weer aankomt,
is het tijd om de tenten in te ruilen voor het openluchttheater. En
waar kan dat beter en mooier dan
in Heeswijk!
Rowwen Hèze geeft een vlammend concert, geen optreden om
rustig bij te blijven zitten. Kort op

het publiek, veel interactie, een
ontspannen sfeer en genieten van
het nieuwe materiaal of meedeinen met klassiekers die speciaal
voor de clubs worden bewerkt.
Kaarten voor deze voorstelling zijn

te bestellen in de ticketshop op
www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk Dinther en Uitpunt Veghel.
Op www.kersouwe.nl vind je meer
informatie en het hele programma.
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‘Keepersclinic’ geef je op!

mooI VAn Hans manders
Op donderdagavond ga ik van tien tot elf met een
clubje vijftigplussers zaalvoetballen in De Zaert.
Toen ze hoorden dat ik tot gemeentedichter was
benoemd, kreeg ik de (ietwat spottende) vraag of
ik nu over hen ook een gedicht zou gaan schrijven.
“Uiteraard,” antwoordde ik. Het eerste van de
onderstaande gedichten had ik toen al geschreven.
Deel 2 volgde een paar dagen later.

Organisatie in handen van v.v. Heeswijk

VV de zaert 1
HeeSWIJK-DINTHeR - Verleden jaar heeft v.v. Heeswijk met veel succes een keepersclinic georganiseerd voor de F, e, D en C keepers . Vanwege het grote succes organiseert v.v. Heeswijk
op 26 mei weer een keepersclinic voor alle jeugdkeepers t/m 15 jaar uit de omgeving.
De clinic is zo opgezet dat de jeugd
via een interactief programma met
alle facetten van het keepersvak
in aanraking komt. Zo zullen zij bij
alle trainingsoefeningen gecoacht
en begeleid worden door ervaren
keepers/trainers.

Om tien uur ‘s avonds op de donderdagen
Dan gaat een clubje mannen naar de Zaert.
Ze zijn al oud, hoewel nog niet bejaard
En durven nog een korte broek te dragen.
Hun tempo is een beetje gaan vertragen
En schoten hebben niet meer zoveel vaart.
Al is het spelpeil soms betreurenswaard
Op voetbal lijkt het heus nog wel bij vlagen.
Daar gaat het om, dat jeugdige gevoel
Van lekker tegen leer te kunnen schoppen,
De bal te kunnen schieten in het doel.

speciaLe aandacHt
Voor Jeugdkeepers

En naderhand het tappen van wat moppen,
Het praten over, nooit een saaie boel.
Ze zijn te jong om hier al mee te stoppen.

Waarom deze Keepersdag?
Ten eerste natuurlijk om de jeugd
een leuke en spannende dag te
bezorgen. Maar vooral omdat het
nog al eens voor komt, vooral tijdens trainingen, dat de jeugdkeepers niet die specifieke aandacht
en begeleiding krijgen welke een
jeugdkeeper nodig heeft. De oorzaak hiervan ligt vaak in de onbekendheid met de specifieke positie
van de jeugdkeeper binnen het
team.
Niet iedere trainer weet hoe een
jeugdkeeper correct getraind dient
te worden. Daardoor zal er niet een
maximale verbetering optreden op
bijvoorbeeld sprongkracht, wendbaarheid of snelheid.

2

pROGRaMMa KEEpERScLINIc 26 MEI
Vanaf 9.00 uur: melden op sportpark de Balledonk bij v.v. Heeswijk
10.00 uur: welkom door jeugdvoorzitter v.v. Heeswijk.
10.15 uur: aanvang ochtendprogramma - oefeningen onder begeleiding. eind van de ochtend evaluatie van de training met de keepers.
12.00 uur: pauze.
13.00 uur: aanvang middagprogramma - oefeningen onder begeleiding. eind van de middag evaluatie van de training met de keepers.
15.30 uur: prijsuitreiking van de ‘keeper belofte’.
16.00 uur: einde keepersdag en een aandenken voor iedere deelnemende keeper. Dus heb je zin in een leuke dag, waarbij je ook eens
nog een hoop kunt leren, meld je dan aan via: keepersdag@vvheeswijk.nl. Inschrijving € 10,00 per keeper (te voldoen op de keepersdag
bij inschrijving).

open van 11 tot 17 uur
Zaterdag 18 mei
van 8.00 tot 10.00 uur

20%
KORTING
OP ALLES*

*Alleen geldig op
zaterdag 18 mei 2013
bij Intratuin Veghel.
M.u.v. blokhutten,
bestrating, zakgoed
grind en zand,
boeken, bestellingen,
gasflessen, levende
dieren, cadeaukaarten,
horeca, lopende
(kortings) acties en
aanbiedingen.

Fons Baerken
T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

De grijzen winnen meestal, dat is waar,
De roden evenwel die blijven dromen.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

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

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
dan dat u heeft durven denken.

Op maandag
Ons voordeel is ook uw voordeel!
20 mei
Loop
opent Buro Lima
Loop eens even binnen
of eens
haar deuren neem contact op met:
HeeSWIJK-DINTHeR - Buro Lima
biedt pedagogische begeleiding
en ondersteuning aan kinderen
en jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende
problematieken zoals ADHD, Autisme spectrum stoornis (ASS),
Syndroom van Down en hechtingsproblematieken.
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Hovenier

Ze hebben steeds twee shirtjes meegenomen:
Het ene grijs, de kleur van ieders haar,
Het tweede rood. Zij die het eerste komen
Bepalen wie er spelen met elkaar.

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

S

Intratuin Veghel Heuvel 11, www.intratuin.nl

De een heeft elke week een losse veter,
Een ander gaat het liefst voor eigen kans
Bij drie zijn wil en kan nog in balans
En nummer vier die vecht voor elke meter.

Voor iedereen die geïnteresseerd
is en meer zou willen weten en
zien, is er op maandag 20 mei (2e
pinksterdag) een open dag. Tussen
13.00 en 16.30 uur ben je van harte welkom. Buro Lima is gelegen in
HeeswijkDinther, Fokkershoek 8b.

binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op
Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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2e Pinksterdag

Ze heten Marcel, Michel, Gerard, Peter
En Willem, Erik, Harrie, Toine en Frans
En ook nog Ben en Sjaak en Peer en Hans.
Ze worden geen van allen ooit nog beter.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, Beauty, Care
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

Voor elke nieuwe haartrend of sportief kapsel
Kapsalon Van Dinther zorgt op de braderie voor leuke aanbiedingen
NiSTELRoDE – Kapsalon van Dinther heeft zondag op de braderie van Pinksterfeesten Nistelrode leuke demonstraties met: de steampod, featherhead extensions en kleurig extensions voor de haren van kinderen. De
juiste producten en veel ervaring binnen handbereik, zorgen op het knusse parkeerterrein, achter Van Tilburg
Mode & Sport, voor een interactief programma met het publiek. Marianne van Dinther kapt met haar team
de haren bij enkele modellen om mooie voorbeelden te laten zien.
den en die tegelijk met uw eigen
haar gestyled worden. U kunt alles

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

gaVe spuLLen Voor kinderen zoaLs
kLeurrĲke HaireXtension, featHerHeads,
mini stĲLtang, enz.

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

vragen over de fijne kneepjes van
het vak. Marianne en haar team
nodigen u uit om op de stoel plaats
te nemen, terwijl uw familie en/of
vrienden op het terras zitten.

Marianne van Dinther, eigenaresse geeft aanwijzigingen aan leerling
Joyce Verbakel

U kunt hier enkele mooie voorbeelden voor een gala of groot
feest bekijken, maar ook kunt u
in de stoel gaan zitten voor een
proefkapsel of het juiste advies.

Heeft u de juiste coupe, maar zit
het altijd hetzelfde? Vraag eens
naar de haarextensions die ze zo
bij u erin klikken, de featherheads
die gewassen kunnen kunnen wor-

Laat u adviseren over wat het beste bij u past of laat u verrassen!
Kapsalon van Dinther is gevestigd
op Weijen, voor nieuwe haartrends
worden de dames van de kapsalon
steeds bijgeschoold, ook gezellige
workshopavonden zorgen voor
oefening.
In de dames- en herenkapsalon
voelen ook de kinderen zich helemaal thuis. U kunt kiezen tussen

zomaar binnenlopen of een afspraak maken via: 0412-612764
in Nistelrode en voor Heesch belt u
naar 0412-451004.
Wij heten u van harte welkom.

Kapsalon van Dinther
Weijen 11 - Nistelrode
Kerkstraat 26/28 - Heesch
www.kapsalonvandinther.nl

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl

www.scheidingshuys.nl
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Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!
Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

Hammam met warmeoliemassage €30,Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

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

voor vrouwen met lef!

Op woensdag 22 mei is er bij TO B Me fashion, aan de Schoonstraat 24 in Heesch, een speciale presentatie
van het Deense topmerk NÜ BY STAFF. Van 11.00 tot 16.00 uur is Styliste Alice van NÜ BY STAFF Nederland in de
winkel van TO B ME aanwezig om je de vele combinatiemogelijkheden van het veelzijdige merk te laten zien.

Heesch -

Merken o.a. MASAI – PEPPERZ – CREAM – ANGELS NEVER DIE – TRAMONTANA –
BOBBY BLUEZ – WEARHOUSE – VICCIO – PARA MI – SLIPPELY

Misschien dat je als ‘Staff-fan’ haar
advies wil vragen over hoe te combineren met de kledingstukken die
je al hebt. Alles is mogelijk en vragen staat vrij.
Ken je het merk nog niet, dan is dit
hét moment om kennis te maken

met dit bijzondere label. Het is origineel en staat voor stijlvol, nonchalant, vrouwelijk maar tegelijk
stoer en sportief.
De verschillende items uit de collectie kunnen altijd met elkaar
worden gemixt, waardoor er
steeds een verrassend totaalbeeld
ontstaat.
Het belooft een gezellige dag te
worden, waarbij er voor iedere
klant een presentje is. En bij een
besteding van € 100,- of meer aan

Staff kleding krijg je een cadeau
van NÜ BY STAFF.
Van To B Me ontvang je deze dag
bovendien 10% kassakorting op je
aankopen van Staff!
Dus noteer in je agenda: woensdag
22 mei van 11.00 tot 16.00 uur in
de winkel van To B Me fashion,
Schoonstraat 24 in Heesch.

kom! Schoonstraat 24 - 5384 AP Heesch - Tel. 0412-450440
el
w
te
r
a
h
n
a
v
t
en
b
e
J
TO B ME fashion
www.tobme.nl

Back to the 90’s

Advertorial

Met PartyDJTom.com

om een videoclip op te laten nemen voor
deze zomer hit!
Next generation happy hardcore DJ
Op 17 mei is het plaatje compleet! Dan introduceert PartyDJTom zijn nieuwe track ‘A
RED HOT SUMMER NIGHT’. Via YouTube

‘Happy Hardcore muziek
uit de jaren 90’
zal de gloednieuwe videoclip te zien zijn.
Bij tracksellers zoals Itunes zal zijn nummer te downloaden zijn. Zijn eigen nieuwe
Tekst: Martha Daams
website www.partydjtom.com zal ook deze
Nistelrode – Tom Baltussen is beter be- dag online gaan! Bij Café De Snor gaat –
kend als de eigenaar van Fairtime, maar laat op de avond – zijn nieuwe 90 minuten
het beste kennen we hem als DJ, Feest- durende happy hardcore act in première,
beest en muziekfreak. Tom slaat vanaf 17 inclusief zijn eigen nummer en dan zal iemei een nieuwe weg in als ‘Happy Hard- dereen van de vloer geveegd worden door
core DJ’.
de geluiden van PartyDJTom.
De ‘next generation happy hardcore’ is dan
De vaste gasten van Café De Snor en De geboren.
Ontmoeting kennen hem van zijn all-round
DJ muziek. Maar Tom wil iets anders dan Voor optredens kan de 90 minuten durende standaard muziek die je dan ook vrij- de act geboekt worden via de boekingswel niet meer tegenkomt in de DJ-scene. bureaus die te vinden zijn via een link op
De Happy Hardcore muziek uit de jaren 90 www.partydjtom.com.
heeft wat hem betreft veel aantrekkingskracht, maar te weinig nieuwe nummers.
Daar wilde hij wat aan doen en dus heeft
hij een geheel nieuw nummer gemaakt.
De track heeft hij zelf gemaakt met behulp
van een studio, de zang is opgenomen in
een profesionele studio om het zo strak
mogelijk te laten klinken en om de zaak
compleet te maken is hij naar Ibiza gegaan
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Bernhezefamilieberichten

Gratis juridisch inloopspreekuur

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

elke woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur
in de Pas in Heesch

Bovendien hebben wij een extra service

Ook op afspraak
www.arguendo.nl

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst,
wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl.

T: 0412 - 76 44 42
E: info@arguendo.nl

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het
biedt mensen de mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart
die uw familie-bericht al bevat.
Laat u eens informeren over de mogelijkheden.
T. 0412 795170.

Advertorial

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

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

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Langenhuizen Hoveniers
Het complete pakket voor uw tuin
– Dit jaar is de aanleg of renovatie van uw tuin extra interessant. Tot 1
maart 2014 geldt er een verlaagd btw-tarief van 21% naar 6% op de arbeidskosten van
het ontwerp, aanleg en onderhoud. Profiteer dus nu! Met behulp van de kennis van hedendaagse vormgeving en uitgemeten projectervaring komen wij graag met u tot een creatieve,
duurzame en kwalitatief perfecte inrichting van uw buitenruimte.

heeswijk-dinther

Onze werkwijze hierbij is als volgt.
In eerste instantie komen wij vrijblijvend langs, om uw wensen op
te nemen.
Langenhuizen zorgt vervolgens
voor het complete tuinontwerp.
Onze kernpunten:
-	Effectief en klantgericht.
-	Eenvoud in vormgeving met
krachtige lijnen.
- Kwalitatief hoogstaande en
duurzame materialen.

- Weloverwogen beplantingskeuze.
Na een eerste schetsontwerp in 3d
tekening en gedetailleerd beplantings- en bestratingsplan, zal altijd
een omschrijvende offerte worden
toegevoegd voor de realisatie.
Doordat nagenoeg alle werkzaamheden in eigen beheer worden uit-

gevoerd, is Langenhuizen een heus
totaalbedrijf voor buiteninrichting
op alle fronten.
Of het nu gaat om een grote,
kleine, landelijke of stedelijke tuin,
bij Langenhuizen bent u aan het
goede adres.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. Telefoon: 0413-379770
E-mail: info@langenhuizen.eu Website: www.langenhuizen.eu

VRIJWILLIGER BIJ HEELWIJK

Enthousiaste vrijwilliger met aandacht voor de ouder wordende mens
Over de organisatie:
In BrabantZorg locatie Heelwijk Heesch wonen bijna 100 ouderen. Om het welzijn
van onze cliënten zoveel mogelijk te bevorderen hebben wij de hulp en persoonlijke
aandacht die vrijwilligers kunnen geven hard nodig. Dit kan bij het verenigingsleven, individueel, in het restaurant en bij nog veel andere activiteiten. Wij gaan uit van de wensen en mogelijkheden van onze cliënten
en zoeken hierbij de mogelijkheden en vaardigheden van de vrijwilliger zodat het voor beiden passend is.
Korte omschrijving werkzaamheden: Het begeleiden en ondersteunen van onze cliënten bij
allerlei activiteiten.
Gevraagd wordt: De vrijwilliger heeft aandacht voor en interesse in de ouder wordende mens.
Voorop staan de wensen en mogelijkheden van cliënten én vrijwilliger.
Geboden wordt: Voor elke vrijwilliger zoeken wij een passende werkplek.
Werktijden: Wij kijken samen met de vrijwilliger welke tijden voor ons beiden het beste uitkomen.
Er is veel mogelijk.
Aannameprocedure: Eerst krijgt elke nieuwe vrijwilliger een intakegesprek; daarna wordt besproken wat voor deze vrijwilliger de beste werkplek zou zijn. Er is een proefperiode van ongeveer 4 weken,
waarna we samen evalueren hoe het gaat en hoe we verder gaan.
Vivaan - 0412-474851

Zondag 19 mei staan wij op de
Pinksterfeesten-braderie

met gave acties

Zomeractie mei & juni

Opsteken
van de haren

NU € 22,50

Nieuwe set nagels
French manicure

NU € 35,00

Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode - 0412-612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch - 0412-451004
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30 JAAR LEDERZAAK VERHAGEN 2E PINKSTERDAG
OPEN

VAN 12.00 - 17.00 UUR

LEDEREN KLEDING,
MOTORKLEDING, TASSEN & KOFFERS,
KLEIN LEDERWAREN

Al 30 jaar!
DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN DE REGIO! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-AFDELING.
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

www.lederzaakverhagen.nl

De jeugdzorg verandert
Bernheze - Twintig gemeenten uit Noordoost Brabant werken samen aan de transitie jeugdzorg. Voor het
oppakken van de transitie in grote lijnen, hebben de gemeenten een visiedocument gemaakt. Op 7 mei 2013
heeft het college van burgemeester en wethouders met het visiedocument ingestemd. Op basis van dit document kunnen gemeenten de transitie op onderdelen verder uitwerken.
dicapte jeugd (AWBZ).
De overdracht van taken van de
diverse overheden naar de gemeenten noemen we ‘transitie
jeugdzorg’.

Wat is de transitie jeugdzorg?
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincie, de AWBZ
en de Zorgverzekeringswet valt.
De gemeente wordt hiermee verantwoordelijk voor:
• Provinciale jeugdzorg (Wet
op de jeugdzorg), waaronder
jeugdbescherming en jeugdreclassering;
• Jeugd GGZ (Zorgverzekering en
AWBZ);
• Zorg voor verstandelijke gehan-

van kinderen, ouders en andere
opvoeders over opvoeden en
opgroeien. Dat voorkomt mogelijk het ontstaan of het verergeren van problemen. In iedere
gemeente is het CJG aanwezig;
• Om problemen te voorkomen/
verhelpen, wordt eerst gekeken
naar de mogelijkheden binnen
het eigen netwerk van het gezin;
• Gespecialiseerde hulp of zorg
wordt ingezet als eenvoudige
hulp of zorg niet genoeg is;
• Er zijn minder verwijsmomenten
en maar één plan en één contactpersoon per gezin.

Wat verandert er voor cliënten?
De belangrijkste veranderingen
voor cliënten van de jeugdzorg
zijn:
• Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor het gezond en
veilig opgroeien van hun kinderen en voor de talentontwikkeling van hun kinderen op weg
naar een zelfstandig leven. Ouders worden aangesproken op
die verantwoordelijkheid.
• De overheid komt pas in beeld
als dit niet vanzelf gaat.
• Cliënten krijgen bij problemen
eerder ondersteuning en zorg
op maat.

Waar kunnen cliënten terecht?
Meer informatie over de transitie
jeugdzorg staat op www.bernheze.
org. Met vragen over opvoeden en
opgroeien of voor hulp kunnen cliënten terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Maasland
www.cjg.nl

Hoe gaat dit in de praktijk?
• Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beantwoordt vragen

GeslaagdL
ederzaak
VERHAG
EN

Vorstenbosch - Vorstenbosch pakt uit was weer geweldig. Na een
druk bezochte zondag kan de organisatie terug kijken op een geslaagd
evenement. Ondanks het wat frisse weer kwamen veel bezoekers even
een kijkje nemen naar het mooie programma wat we te bieden hadden.
Terwijl velen een rondje maakten
over de braderie, of een kijkje namen bij onder andere de Kinderboerderij, het schapen scheren, of
genoten van een van de velen kapellen die aanwezig waren tijdens
het kapellen festival genoten honderden mensen van een geweldige
westernshow van de Future Gays.
Op de donderdag (Hemelvaart)
liepen 267 mensen mee in de jaar-

vlieg er ’ns uit
met Pinksteren

en vergeet je sixpack niet!

de bakkers Lamers

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

ers:
n de bakk

tip va

Perenvnlean €a1i2,95
10-12 perso

deze aanbiedingen gelden van 16-5 t/m 22-5-2013

1
2
3
4
5
6

• 2 hamkaascroissants
• 1 portugees stokbroodje
• 1 franse stok
• 4 zonnepompoenbollen
• 4 eierkoeken
• 10 picopuntjes
13,50

Pinkster 6-pack

9,25

lijkse sponsorloop. We liepen dit
jaar voor de stichting Heppie en
we konden Wendy Dominicus die
werkzaam is voor deze stichting
een cheque overhandigen van duizend euro (zie foto) We bedanken
alle wandelaars maar ook alle vrijwilligers en sponsoren voor hun
inzet en bijdrage.
Namens de organisatie ‘Vorstenbosch pakt uit’.
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Gerry Steenbergen zingt en voelt zich goed
Koor Chaja (= hebreeuws voor leven)
Koor Chaja wil zoveel zeggen als ‘zingen voor je leven’. Voor Gerry Steenbergen
voelt het meer als ‘zingen omdat ze leeft’. Stichting Chaja wil mensen die met kanker zijn
geconfronteerd, handvatten bieden om hun ziekteverwerking creatief vorm te geven. Eén
van de activiteiten is ‘Zingen voor je Leven Oss’. Voor Gerry zijn de 2-wekelijkse repetities
een moment van plezier, delen met lotgenoten en uiting kunnen geven aan wat haar bezighoudt.

Heesch –

Koor Chaja
Het koor is verbonden aan het landelijke korennetwerk van Stichting
Kanker in Beeld, die sinds 1997
creatieve en beeldende expressie
bij de verwerking van kanker stimuleert. Gerry is al lid van het koor
in Oss sinds de oprichting in 2009.
De repetite bestaat uit twee delen,
voor de pauze stemexpressie en na
de pauze zingen. Gerry kan niet
heel goed zingen, maar dat is niet
nodig. Het belangrijkste is het positieve effect van zingen en het weten dat iedereen die meezingt heel
veel heeft meegemaakt. Er hoeft
dus ook niet steeds over ziekte
gesproken te worden. Men ‘weet’

enkele kaarten beschikbaar voor
slechts 15 euro, inclusief koffie,
thee en een maaltijd. De masterclasses starten om 13.00 uur en om
19.30 uur zal een korte presentatie
voor publiek te zien zijn in zaal De
Linck van de Muzelinck in Oss.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar Stichting Chaja, stichtingchaja@live.nl. Kijk voor meer
informatie over het programma op
de website: www.stichtingchaja.nl.
Lustrum
Dit jaar viert Stichting Chaja, creatief platform Oss en omgeving
voor mensen die met de ziekte
kanker te maken hebben of heb-

‘Het belangrijkste is het positieve effect
van zingen’
en mag zichzelf zijn. Het zingen bij
Chaja geeft Gerry energie.
Unieke masterclass
Op 30 mei organiseert Stichting
Chaja in het kader van de ‘Week
van Amateurkunst’ het zangevenement ‘Zing, voel je goed.’
Operazanger Ernst Daniël Smid en
stembevrijder Jan Kortie geven dan
masterclasses in zang en stemexpressie. Dit is o.a. mogelijk dankzij
Stichting Roparun, Stichting Kanker in Beeld en Kunstbalie.
Er zijn voor die masterclasses nog

Koor Chaja

ben gehad, haar eerste lustrum.
Het zangevenement ‘Zing, voel je
goed’ is een van de activiteiten die
dit lustrumjaar plaatsvinden. Naast
zang, biedt de stichting ook mogelijkheden voor dans, schilderen,
dichten en koken aan een groeiend
aantal deelnemers.
In 2007 ontving de Stichting Chaja
voor haar werk de CZ Zorgprijs en
in 2008 de Lefprijs tijdens de 100e
internationale vrouwendag. Ook
over die andere activiteiten kunt u
op de website van Stichting Chaja
kijken.

kbo nistelrode

KBO Bernheze

Informatiemiddag

KBO Biljart
kampioenschappen
federatie
Vorstenbosch/Nistelrode
- Op 23, 28 en 30 mei worden
om 13.00 uur de federatie, biljart
kampioenschappen kring Nistelrode’ in Vorstenbosch gehouden
in gemeenschapshuis ‘De Stuik’.
De spelers Fr. Janssen, H. vd Loop,
J. vd Lisdonk, J. vd Akker, M. v
Delst en A. v Schijndel gaan de
strijd aan om de 1e plaats. De
voorronden zijn 23 mei en 28 mei
en de finale op 30 mei. Aansluitend volgt de jaarvergadering.
Agenda jaarvergadering biljartfederatie ‘Kring Nistelrode’ 2013
1. Opening finalewedstrijden (vicevoorzitter, Piet vd Heijden).
2. Opening jaarvergadering door
vicevoorzitter en introductie
Kees v Wanrooij, als opvolger
voor Jan Roefs, die om gezondheidsredenen aftreedt, ‘Uitzwaaien’ Jan en welkom Toon
van Schijndel als nieuwe vertegenwoordiger van Dinther.
3. Herdenking overleden clubgenoten.
4. Ingekomen stukken/mededelingen.
5. Notulen jaarvergadering 2012
(secretaris).
6. Financieel verslag 2012, (Nico,

‘De ouderenzorg in Nederland is ingrijpend aan het veranderen’

‘Scheiden van wonen en zorg’

penningmeester, is verhinderd
en wordt vervangen door Piet
vd Heijden).
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe reserve voor
de kascommissie.
8. Volgens schema is Jos vd Lisdonk als bestuurslid aftredend.
Hij heeft besloten nog een periode van 4 jaar aan te blijven.
9.	Enquête: De uitslag heeft bepaald dat de gemiddelden per
half jaar worden aangepast en
het aantal te spelen caramboles
volgens de oude lijst wordt bepaald.
10.Rondvraag.
11.Prijsuitreiking.
12.Sluiting.
Tijdens de vergadering zal een
drankje en een hapje worden geserveerd.
Het bestuur hoopt op een grote
opkomst, zodat de winnaar van
deze individuele biljartstrijd en de
winnaars van de teamwedstrijden
seizoen 2012-2013 op een passende manier gehuldigd kunnen
worden.

Nistelrode - KBO Nistelrode
organiseert, in samenwerking met
de gemeente Bernheze en BrabantZorg, op donderdag 23 mei
een informatiemiddag in Gasterij
Laarstede. De middag begint om
14.00 uur. De entree en de koffie
zijn gratis. De uitnodiging geldt
niet alleen voor KBO-leden; iedereen is van harte welkom.
De ouderenzorg in Nederland is
ingrijpend aan het veranderen. De
overheid wil dat mensen steeds
langer thuis blijven wonen. Daarom wordt het wonen in een verzorgingshuis niet langer vergoed.
Toch wil BrabantZorg het mogelijk
blijven maken voor mensen met
een zorgvraag om in Laarstede te
komen wonen. BrabantZorg heeft
hiervoor ‘Zorgwonen’ ontwikkeld.
Op verzoek van het KBO-bestuur
zal Suzan Kroesen, locatiemanager
locatiegroep Maasland West, waar
Laarstede onder valt, ons informeren over deze veranderingen.
Vragen die aan de orde komen:
- Wat is scheiden van wonen en
zorg?
- Wat is het verschil met de situatie tot 2013?
- Wat betekent dat voor verzorgingshuizen zoals Laarstede?
- Wat is een zorgwoning?

- Op basis waarvan worden deze
zorgwoningen toegewezen?
- Welke kosten zijn verbonden
aan een zorgwoning?
- Kan iedereen met een zorgvraag
in Laarstede wonen?
Natuurlijk is er volop gelegenheid
om vragen te stellen.
Uit privacyoverwegingen kunnen
helaas geen persoonlijke aanvragen/situaties worden besproken.
Wilt u persoonlijk advies? Neem
dan contact op met de klantenservice van BrabantZorg, tel. 0412
622678 of met één van de ouderenadviseurs.

Dagtocht
KBO-Heesch
Heesch - De commissie Vakanties en Reizen van KBO-Heesch
heeft een dagtocht gepland naar
de Orchideeën-Hoeve te Luttelgeest in de kop van Overijssel. Ook wordt er een boottocht
gemaakt door natuurgebied De
Weerribben. Dit gaat plaatsvinden
op vrijdag 7 juni.
Omdat zich geen aan de rolstoel
gebonden deelnemer heeft aangemeld, zijn er enkele plaatsen meer
beschikbaar. Volledige omschrijving van deze dagtocht kunt u vinden in de INFO KBO-Heesch uitgave april 2013, op blz. 21 en 22 .
Leden van de andere KBO afde-

lingen in de gemeente Bernheze
kunnen voor informatie terecht bij
Mevrouw Adri van Oss, tel 0412853197. Aanmelding kan alsnog
op dinsdag 21 mei van 19.00 tot
20.00 uur in zaal D’n Herd van De
Pas in Heesch.

Vakantieweek
KBO-Heesch naar
Valkenburg
Heesch - KBO-Heesch organiseert een volledig verzorgde vakantieweek van zaterdag 14 t/m
vrijdag 20 september naar Grand
Hotel Monopole te Valkenburg.
Mevrouw Danielle Knarren van
VVV Zuid-Limburg gaf dinsdag 6
mei een presentatie met prachtige
beelden van het hotel en van het
Zuid-Limburgse landschap. Ook
de mogelijkheden van het stadje
Valkenburg werden uitvoerig belicht.
Deelname aan deze vakantie is
mogelijk voor alle KBO-leden van
de gemeente Bernheze. Volledige
informatie over deze reis is beschikbaar bij de secretariaten van
de plaatselijke KBO afdelingen.
Maar u kunt ook direct contact opnemen met Mevrouw Adri van Oss
van KBO-Heesch, telefoon 0412853197, waar u zich eveneens
kunt aanmelden tot 20 mei a.s.
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Alferink Optiek bestaat 35 jaar!

35

35% korting

op alle monturen

35

35% korting

op een reservebril*

Bij aanschaf van contactlenzen
35% korting op een reservebril

*

Alferink Optiek bestaat 35 jaar en dat vieren we
met 35 dagen lang fantastische aanbiedingen.
Zo ontvangt u gedurende 35 dagen maar liefst
35% korting op alle monturen. Bij aanschaf van
contactlenzen ontvangt u ook nog eens 35%
korting op een reservebril.
*De actie loopt vanaf 1 mei 2013. Vraag in de winkel naar de bijzonderheden.

‘t Dorp 31 - 5384 MB Heesch
T. 0412 45 10 03
www.alferinkoptiek.nl

P
Gratis parkeren
voor de deur

10

Woensdag 15 mei 2013

N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST
www.demaashorst.nl
Reacties op deze Maashorstpagina?
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door
de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en
heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers
en toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In Stuurgroep
De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de kernwaarden van het gebied te versterken,
de regionale economie te stimuleren en economie en ecologie duurzaam te verbinden. De natuur, het unieke water,
een fraai landschap en bijzondere archeologische vondsten maken De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Een mooi
voorjaar met
een nieuw
fietspad
Maashorstfair op
2 juni in Herpen
Op 2 juni vindt bij de Kriekeput te Herpen wederom de Maashorstfair plaats.
Van 10.00 tot 17.00 uur kunt u genieten van mooie en spectaculaire demonstraties, livemuziek, speelplezier voor de
kinderen, heerlijke producten en dranken uit de regio. Op een terrasje kunt
u genieten van de streekproducten die
met liefde verbouwd zijn door boeren uit
De Maashorst! Op de pleinen Recreatie,
Kunst en Cultuur, Natuur, Landbouw en
Verbrede Landbouw en het Energieplein,
presenteren zich diverse standhouders
uit het gebied. Op het podium van het
Horecaplein zijn onder andere optredens
van Cor Swanenberg, Theater Hoessenbosch, Smartlappenkoor Tiona en heel
veel lokaal talent.

Geert Versteijlen nieuwe voorzitter

Geert Versteijlen (59) uit Oss is sinds 1 mei jl. de opvolger van Peer Verkuijlen als voorzitter van
Stuurgroep en de Stichting Uitvoering De Maashorst. Hij is geboren in Oss en studeerde Planologie
en Sociale Geografie. Daarna vervulde hij tal van functies bij de ministeries van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en Economische Zaken waar hij nu werkzaam is als adviseur en interim-manager. “Ik ben in mijn werk bezig geweest met gebiedsontwikkeling à la De Maashorst. Bijzonder
om dat nu in mijn eigen geboortestreek ook te kunnen doen. De uitdaging is de komende tijd de
koers, zoals verwoord in het Maashorstmanifest voor 2020, vast te houden ook bij economische
tegenwind. Dit met bewondering voor het goede fundament, dat door de partners onder voorzitterschap van Peer Verkuijlen is gelegd. Dit jaar zullen weer stappen worden gezet. De ecoducten
worden aangelegd. Het (fiets)padennet is en wordt uitgebreid en beter bewegwijzerd. De kansen
voor streekproducten worden onderzocht. Er zijn en worden voorstellen ontwikkeld voor 2014. Wat
te denken van de afronding van de ecologische hoofdstructuur door aankoop van de landbouwenclave midden in het natuurgebied. Om maar wat voorbeelden te noemen. Er is veel ambitie bij veel
partijen. Dit in goede banen leiden is een prachtige opgave.”

Zomerse
agenda bij
Natuurcentrum
De Maashorst
26 mei: Beestenboel
Een fietstocht voor het hele gezin waarin
de dieren die in Natuurgebied De Maashorst wonen centraal staan.
19 juni: Kindermiddag ‘De natuur op je
bord’
Lekker en gezond eten en drinken en
iets heerlijks van groente of fruit uit eigen tuin maken? Kom dan naar de kindermiddag koken.

Werk aan de ecoducten
Stuurgroep De Maashorst heeft het initiatief genomen om De Maashorst dat door de wegen
A50 en N324 wordt doorsneden weer te verbinden door twee ecoducten. Voor de bouw van
het ecoduct zijn inmiddels de kabels en leidingen verlegd en ook het fietspad is tijdelijk
omgelegd. Aan beide zijden van de weg zijn nu terpen van ‘gewapende’ grond gerealiseerd. Op
deze terpen worden de landhoofden van de ecoducten gemaakt. Inmiddels is er ook gestart
met het aanleggen van het betonwerk van de landhoofden. In de middenbermen worden
nu boorpalen geplaatst. Het ecoduct zelf bestaat uit drie zogenaamde ‘overspanningen’. Eén
overspanning gaat over het bestaande fietspad aan de zuidzijde, één overspanning gaat over
de N324 en de laatste overspanning gaat over de parallelweg aan de noordzijde.

23 juni: Zomerse Smultocht.
Een heerlijk wandeling met voor iedere
deelnemer een knapzak met lunchpakket vol lekkers uit de streek. Beleef het
‘Swiebertje-gevoel’!
3 t/m 24 juli: De Vakantiekoffer
Vier verrassende vakantiemiddagen voor
kinderen. Neem een kijkje in de vakantiekoffer, iedere week opnieuw een belevenis!

Bij een mooi voorjaar hoort een mooie
fietstocht. Dat kan nu nog beter in
De Maashorst. 26 april is het nieuwe
fietspad geopend dat de nog ontbrekende
schakel vormt in het ‘fietsrondje De
Maashorst’ gelegen in de oostelijke ring
van Brabants grootste aaneengesloten
natuurgebied. De Maashorst had al een
fietsknooppuntennetwerk, maar er ontbrak
een belangrijke verbinding nabij de Schaijkse
bossen om een hele ronde door De Maashorst
te kunnen fietsen. Daar is nu verandering
in gebracht door een nieuw 4,8 kilometer
lang geasfalteerd fietspad aan te leggen.
Door de aanleg van dit nieuwe fietspad, dat
opgenomen is in het knooppuntensysteem,
is de oude knooppuntroute dwars door
de natuurkern komen te vervallen. Ook
zijn er enkele nieuwe knooppunten
toegevoegd. Om fietsers goed te informeren
zijn overzichtspanelen geplaatst. De
fietskaarten inclusief erratum vel met de
wijzigingen zijn verkrijgbaar bij de VVVvestigingen en –agentschappen in Brabant.
Ook is het erratum vel online te vinden op
www.vvvdemaashorst.nl

Met asperges
het voorjaar op
uw bord
Asperges, het voorjaarsgoud en de koningin
onder de groentes, nodigen uit tot de
lekkerste kookinspiraties. Uitstapjesspecialist.
nl, een dochter van kookstudio’s de
Peppelen in Schaijk, is gespecialiseerd in de
Asperge Kookworkshop. Zij zijn lid van het
kookstudiogilde en Maashorst Betrokken
Ondernemers en leren u vijf oneindig lekkere
gerechten met en van asperges maken. Met
onder andere biologisch varkensvlees van De
Maashorst, vis en zomergroenten. U kunt
de aspergeworkshop volgen op inschrijving.
Meer info:
www.uitstapjesspecialist.nl

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.
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mooi & in de streek

in de streek

Maashorstfair presenteert een
Maashorst met allure

MAASHORST – De organisatie van de Maashorstfair heeft weer een
aantrekkelijk programma samengesteld voor de achtste editie van de
Maashorstfair bij de Kriekeput in Herpen op zondag 2 juni. Van 10.00
tot 17.00 uur kunnen de bezoekers genieten van mooie en spectaculaire demonstraties, livemuziek, speelplezier voor de kinderen, heerlijke
producten en dranken uit de regio. Vele standhouders presenteren zich
en u kunt er op een terrasje neerstrijken om te genieten van de streekproducten, die met liefde verbouwd zijn door boeren uit De Maashorst.
Podium Horecaplein
Op het podium van het Horecaplein zijn gedurende de hele
middag optredens. Van 12.00
tot 14.00 uur zijn er optredens
van Cor Swanenberg en Theater
Hoessenbosch. Cor Swanenberg
houdt zich al meer dan dertig jaar
bezig met publicaties in en over
het Brabants dialect. Hij heeft
tientallen titels gepubliceerd op dit
gebied. Op de Maashorstfair zal
hij Brabantse liedjes en verhalen
ten gehore brengen. Van 14.30
tot 16.00 uur komt het jeugdig
talent van De Maashorst aan bod.
Vorig jaar heeft het jeugdig talent
voor het eerst een podium gekre-

gen tijdens de Maashorstfair. Dit
was zo’n groot succes dat hier
dit jaar een vervolg aan gegeven
wordt. Op het gebied van zang,
dans, theater en musical zullen
jongeren tot 20 jaar zich presenteren. Dit mag individueel, maar
ook in groepjes. Opgeven voor
het open podium kan nog bij Sylvia Kuijs, sylviakuijs@home.nl of
06-31076050.
Het Smartlappenkoor Tiona sluit
de middag af met een groot meezingfestijn (16.00-17.30 uur).
Pleinen
Op de pleinen Recreatie, Kunst
en Cultuur, Natuur, Landbouw

Activiteiten stal EquiZenz

Equi
Zenz

“Het ritme van het paard”

Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden
06-212 503 62
info@equizenz.nl

www.EquiZenz.nl

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

COLOFON
en Verbrede Landbouw en het
energieplein presenteren zich diverse standhouders uit het gebied.
Daarnaast kan het publiek genieten van de volgende activiteiten:
Friespaardenshowteam De Dunsjede Hynders, Theater Hoessenbosch, Shotokan karate Dojo, presentatie over de ecoducten in De
Maashorst, kunstenaar Alex v/d
Heijden, demonstratie glasblazen
door Katinka Waelbers, Hulphond
Nederland (onder voorbehoud),
Pipopolleke
ballonnenclown,

koeknuffelen en kleindieren.
In het paviljoen van de De Kriekeput laat natuurfotograaf Hans
Koster een impressie van zijn bijzondere werk zien en presenteert
de gemeente Oss de Weg van de
Toekomst. De Maashorstfair is een
prettige manier om met dit bijzondere gebied kennis te maken.
Kijk voor meer informatie
op www.demaashorst.nl of
www.maashorstfair.nl.

Fietstocht Beestenboel
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst organiseert op zondag 19 mei een hele leuke fietstocht. Onder leiding van deskundige
IVN natuurgidsen leert u welke dieren van nature voorkomen op De
Maashorst en kunt u deze in een kleine tentoonstelling in het Natuurcentrum ook zien.
De start is om 10.30 uur in het Natuurcentrum. Na een korte introductie wordt vertrokken voor een fietstocht van ongeveer 30 kilometer. een leuke, boeiende fietstocht voor het hele gezin! Kosten:
volwassenen € 2,50/kinderen € 1,50.
Opgeven bij de infobalie of via www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

KINDERFEESTJE
bIJ bEELDIG
Je maakt een beeldje van
speksteen eventueel met lintje
en kraal. Kosten: n 9,50 p.p.
Je krijgt drinken en iets lekkers.
Op woensdagmiddag vanaf
13.30 uur tot we klaar zijn.
0412 463181 Nistelrode - www.beeldig.biz

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

mooi & duurzaam
• BECo
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VoF
• orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Meubel en Ambacht
Frans v.d. Heijden
• V.o.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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infOrmatie
voor de

Kernen

Column

SP: aftrap in de Hildebrandstraat
Theo van der Heijden, fractievoorzitter SP

reCHt
diCHtbiJ….
In mijn oude vak: - interim-management en organisatieadvies - ben
ik steeds bezig geweest met organisatiestructuren en in dat kader
natuurlijk met menselijk gedrag. Ik heb organisaties veranderd,
bestuurders geadviseerd, beleid ontwikkeld en mensen gecoacht. Het
is mooi werk, iedereen en alles verandert onder je handen; als het een
beetje meezit, de goeie kant op.
Mensen kunnen overigens niet goed tegen veranderingen. Dat zit een
beetje in onze aard besloten; gedragsdeskundigen zeggen vaak dat
veranderingen tot angst leiden. Een van de dingen die dat kan dempen
is goed nadenken over je risico’s bij verandering. Angst is - zoals
bekend - een slechte raadgever.

‘gedragsdeskundigen zeggen dat
Veranderingen tot angst Leiden’
Bij bedrijven spreken we dan vaak over risicomanagement. Dat
kan in veel dingen terugkomen. Is uw productieproces stabiel in
technische zin? Zijn uw werknemers niet teveel ziek? Zijn uw
afnemers goed voor hun geld? Heeft u uw vergunningen op orde? Zijn
de algemene voorwaarden en contracten up-to-date? Is de model- en
merkbescherming geregeld? Technische, personele, financiële en
juridische vragen door elkaar.
En hoe zit het met de ondernemer zelf? Kunt u het nog overzien en
managen? Is uw vervanging geregeld? Begrijpt uw accountant het nog
allemaal?
Risicomanagement is een breed begrip. Een onderneming kan beter
vooraf bedenken waar de gaten kunnen vallen, dan op het moment dat
het zover is. U loopt al genoeg risico in uw gewone bedrijfsvoering.
Vragen op dit gebied kunt u gerust eens -kosteloos en vrijblijvendmet mij bespreken, dan kunnen we eens bezien of een quick-scan,
resultaatgericht advies of begeleiding voor u iets zou toevoegen.
Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op
Kerkstraat 2 A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij het
kantoor van notaris Groeneweg.
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl / mob: 06 11 72 70 28

BeRNHeZe - Aan een lange periode van 8 jaar onzekerheid lijkt nu een einde te
komen in de Hildebrandstraat en omgeving! Al in 2005 liet Mooiland weten de
79 woningen in de Hildebrandstraat en omgeving te slopen. Aanvankelijk waren de bewoners in meerderheid tegen. Later zijn de bewoners alsnog akkoord
gegaan. Een moeizaam proces volgde. Zonder hulp van de gemeente Bernheze
was er niets van terecht gekomen.
Narcisveld
De prijs die de gemeenschap van
Heesch mag betalen voor de realisatie van de woningen in de Hildebrandstraat en omgeving heet
Narcisveld.
Door 40 koopwoningen te realiseren, kunnen de 79 huurwoningen
gesloopt en herbouwd worden.
Daarvoor is het groen van het Narcisveld nodig. De enige mogelijkheid om het project financieel rond
te krijgen. Mooiland kwam name-

lijk, net als andere corporaties, in
de problemen door het bezit van
derivaten (beleggingsproducten).
Daardoor moest de gemeente
Bernheze bijspringen in de projectfinanciering. Van groot belang
voor de SP is de realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Van (te) dure huizen
hebben we er al meer dan genoeg
in Bernheze. Die kun je zoveel kopen als je wilt. Het probleem ligt

vooral in de betaalbare hoek. Daar
zijn tekorten. Veel jongeren zitten
nog steeds op hun eerste woning
te wachten. Gelukkig heeft dit college, met steun van de SP, deze
bestuursperiode laten zien hoe het
moet!
Het CPO project in het Beemdpark
is daar een mooi voorbeeld van.
Meer CPO projecten staan op stapel. Als nu de financiers mee gaan
werken, komen we verder.

Bernheze Solidair: Bezuinigen

doen we samen

Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair
BeRNHeZe - Binnen welke organisatie kunnen we dat waarmaken? Samen kijken op welke uitgaven we kunnen bezuinigen. In een gezin zal het wellicht nog
wel lukken, binnen een gemeente wordt het al een stuk moeilijker en binnen de
rijksoverheid is het helemaal onmogelijk.
Jaarlijks buigen wij ons als gemeenteraad in de maand mei over
de begroting voor het nieuwe jaar.
We kennen op dat moment de
uitkomsten van de jaarrekening
van het voorgaande jaar en hebben dan een goed beeld van onze
financiële positie. en die is er de
afgelopen jaren door de malaise in
de bouw niet beter op geworden.
We moeten dus gaan bezuinigen
en dat wil doodgewoon zeggen
dat we sommige dingen niet meer

kunnen doen. Dat besef is er bij
iedereen, alleen niemand wil er
persoonlijk op achteruit gaan. Ons
college heeft een dertigtal voorstellen gedaan voor bezuinigingen
en nu al durf ik te voorspellen dat
de voorstellen, waarin altijd wel iemand zich benadeeld voelt, stevig
worden bekritiseerd.
Om in de toekomst het rijke voorzieningenniveau te behouden wat
we nu hebben, zullen we hier en

daar als gemeente toch echt wat
minder moeten uitgeven. Ongetwijfeld zult u als inwoner daar
direct of indirect gevolgen van
ondervinden. en toch hopen wij wellicht tegen beter weten in - dat
we bij bezuinigingen binnen een
pakket, waarbij wij u als inwoners
zoveel mogelijk ontzien is op uw
begrip mogen rekenen. Solidair de
economische crisis te lijf kan alleen
dan als we ook samen willen bezuinigen.

Weekmarkt Nistelrode
17 mei 2013

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

In verband met de
opbouw van de jaarlijkse
kermis in Nistelrode
wordt de weekmarkt
op vrijdag 17 mei 2013
verplaatst naar de
Kromstraat.

KoRTmaar KRACHTIG
Fractie CDA Bernheze, Jolanda,
Saskia, Margriet, Antoon,
Wim en Peter
Meer info: www.cdabernheze.nl

De portemonnee is leeg, het geld is op. De perspectiefnota is door het college van B&W van de 4x3 coalitie gepresenteerd. Daarin beschrijft het
college wat we de komende jaren met ons Bernhezer geld (niet) gaan doen. Er moeten stevige maatregelen genomen worden. Afgelopen jaren is voor
miljoenen uit de reserves gehaald. Nu wordt op subsidies aan verenigingen en instellingen fors gekort. Onze culturele centra en dorpshuizen zullen
creatief moeten meedenken als er minder geld vanuit de gemeente komt. De budgetten voor het ouderenbeleid gaan fors achteruit. Het budget voor
het jongerenwerk Checkpoint in Heesch wordt gehalveerd, budgetten voor bibliotheekwerk, vluchtelingenwerk, Vivaan, Rigom worden minder.
Maar ook in het personeelsbestand van de gemeente zal gesneden worden en opnieuw worden de budgetten voor het onderhoud van onze wegen en
groenvoorzieningen kleiner. Herinrichtingsprojecten worden op de lange baan geschoven en maatregelen om het doorgaande verkeer door HeeswijkDinther aan te pakken worden niet gehonoreerd. Perspectief (nota), welk perspectief?

Informatie voor de kernen

Woensdag 15 mei 2013

Druk verkeer
Stichting centrum Management Heesch…
HEESCH – Tijdens het groots opgezette lentespektakel hebben we al
mogen ervaren waartoe de goede samenwerking binnen het Centrum
Management Heesch kan leiden. Ook nu zitten de werkgroepen niet
stil, ook al was dat misschien voor u niet zo duidelijk zichtbaar.
De verkeerssituatie in het centrum
van Heesch houdt de leden van het
Centrum Management flink bezig.
Vooral nu de plannen voor het herinrichten van het centrum in een
steeds verder gevorderd stadium
komen.

besproken en mogelijke stappen
die leiden tot verbetering van de
situatie.
Zo is er onduidelijkheid over de
blauwe zone, over de maximum
snelheid en zijn er vragen over veiligheid.

Verkeer in Heesch
Onlangs is de werkgroep Ambiance, Inrichting en Verkeer bijeen geweest om de verkeerssituatie in het
centrum van Heesch te bespreken.
Ze hebben daarbij de knelpunten

Om een compleet beeld van de
knelpunten te krijgen en daarbij
dan ook de beste oplossingen te
kunnen aandragen, is het van belang dat alle partijen betrokken zijn
bij de besprekingen.

De werkgroep Ambiance, Inrichting en Verkeer van het Centrum
Management Heesch wil over de
bestaande én gewenste situatie
in het centrum ook partijen horen
die intensief gebruik maken van de
infrastructuur in Heesch. Scholen
(verkeersouders) en IPG (voor gehandicapten) zijn hiervan een voorbeeld.
Ondertussen zijn ook de andere
werkgroepen van het Centrum Management actief om het centrum
van Heesch nog aantrekkelijker te
maken.
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Column
ad

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

er zit een LuCHtJe aan

Alarmerende berichten enkele weken geleden over de intensieve
veehouderij en het gebruik van luchtwassers. Intensieve veehouderijen
zijn verplicht om luchtwassers te hebben en daarmee de uitstoot van
milieugevaarlijke stoffen te voorkomen. Het gaat dan om de uitstoot
van ammoniak en fijnstof. Beiden gevaarlijk voor de volksgezondheid.
60% van de Brabantse bedrijven blijkt de zaken niet op orde te hebben.
16% van de bedrijven overtreedt in ernstige mate de regels. Dat zegt
de provincie in een persbericht. Ook het toezicht van de gemeenten
schiet ernstig tekort zo blijkt uit het onderzoek van de provincie. Zal
dat met de nieuwe regionale omgevingsdienst die de vergunning- en
handhavingstaken voor de gemeente gaat uitvoeren beter worden?
Zal dat door toenemende bezuinigingen beter gaan functioneren? We
kunnen het alleen maar hopen.

De koopzondag op 20 mei staat in
elk geval al gepland, bij u ook?

ABB: Volksverlakkerij?
Roel Monteiro, namens ABB burgerlid raadscommissie ‘Ruimtelijke Zaken’
BeRNHeZe - In de jaarstukken (huishoudboekje) van de gemeente Bernheze
staat op pagina 111 te lezen: ‘Nadelig saldo jaarrekening 2012: € 4.430.000’.
Kortom een enorm verlies! Met verbazing nam ik dan ook kennis van de publicatie van de SP die vermeldde dat ‘de financiën van de gemeente Bernheze wederom dik in orde zijn’, en met een positief saldo van maar liefst € 2,3 miljoen.
Het gaat helaas niet goed met de
financiën van de gemeente Bernheze. De bovengenoemde jaarstukken maken tevens melding van
reserves die drastisch slinken. Dit
kan ook niet anders met een verlies van ruim € 4,4 miljoen. Het is
dan ook hoog tijd om weer aan de
financiële bel te trekken en Algemeen Belang Bernheze doet dat en
blijft dat doen in het belang van de

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*
Nu met
gratis Mo
bie
Bankiere l
n
app.
Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren

inwoners van de gemeente Bernheze. een verlies van € 4.430.000
blijft een verlies van € 4.430.000.
Het verschil tussen de jaarstukken en de interpretatie daarvan
door de SP is zelfs € 6.730.000,
een enorm gat waar de huidige
coalitiepartijen SP, Bernheze Solidair, OPG en Progressief Bernheze
verantwoordelijk voor zijn en geen
uitleg over geven.

Informatieavond

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Ik laat het aan u als lezer om te
beoordelen welke van de twee
hierboven genoemde feiten juist is.
Het enerzijds, door een onafhankelijke accountant berekende verlies van ruim € 4,4 miljoen, die in
de jaarstukken staat of anderzijds
de vermeende winst van € 2,3 miljoen, zoals vermeld door de SP, die
nota bene medeverantwoordelijk
is voor de financiën.

iDEAL

Deze keer over werken,
seksualiteit en drukke
kinderen.
BeRNHeZe - Op woensdag 5 juni
organiseert Mee drie informatiebijeenkomsten voor mensen met
een beperking en hun naasten.
Deze keer over arbeidsmogelijkheden, seksualiteit bij jongeren met
een (licht) verstandelijke beperking
en omgaan met drukke kinderen.
Kies één van de thema’s en meld
u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMee (of telefoon 0413 33 47
33).

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

RivezVan
assurantiën
Heck Assurantiën
& Risicobeheer
't Dorp 124
Laar 16,
5388
Nistelrode
5384
MDHe
Heesch
088 - T8000
0412900
- 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

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

Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur
op het kantoor van Mee Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in
Uden.

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

www.mee-nob.nl

Bernheze en de omliggende gemeenten kennen een groot aantal
intensieve veehouderijen. Met de onvolkomenheden lopen inwoners
onnodig gezondheidsrisico’s. Een ernstige zaak. Dat moet veel partijen
in de gemeenteraad aanspreken. Was gezondheid niet HET thema bij de
verkiezingen in 2010? En dan lezen we afgelopen week ook nog dat het
spuiwater van de biologische luchtwassers tot problemen kan leiden.
Deze gebruiken geen zwavel en filteren meer geur, beter voor het milieu
zou je zeggen. Maar het spuiwater bevat gevaarlijk nitriet en boeren
mogen het over het land uitrijden. Dat doen ze ook en daarmee kan het
gevaarlijk water afstromen naar sloten. Ook Bernhezer bedrijven hebben
deze biologische luchtwassers. Welke risico’s lopen we daarmee?
Het lijkt allemaal misschien nog weinig vergeleken bij het treinongeluk
in Wetteren waar een grote hoeveelheid extreem giftig en
kankerverwekkend acrylonitril vrij kwam. In het menselijk lichaam kan
dat cyanide worden, ook wel bekend als blauwzuur. Gevaarlijk transport
over spoor kennen we niet in Bernheze, maar wat komt er allemaal over
de weg?
En dat allemaal omdat onze moderne westerse beschaving het gebruik
van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen met zich meebrengt om in
onze consumptiebehoefte te voorzien. En dan kan het ook wel eens mis
gaan, goed mis.
Velen zullen het niet beseffen dat ook in huis gevaarlijke chemische
stoffen worden gebruikt. Denk aan schoonmaakmiddelen waarin chloor
verwerkt is of andere oplosmiddelen. Denk aan chemische middelen
om onkruiden of ongedierte te bestrijden. Gelukkig zijn hiervoor ook
milieuvriendelijke alternatieven. Een veiligere samenleving begint bij
jezelf.
Met groet, Ad

Ad
Hier een reactie over je column. Als je de zaak beter gaat bekijken zul
je snappen dat dit geen overbodige luxe is dat deze bomen weg zijn.
Als je op een avond in het donker over deze stoep moet, lig je al in het
ziekenhuis voor je aan het einde van de straat bent. Je hebt of je benen
gebroken of iets anders door de levensgevaarlijke situatie. Sorry het zijn
altijd de zelfde personen die overal commentaar op hebben en niets
doen, en dan zullen we het nog maar niet hebben over de vuiligheid van
deze bomen. Dus schrijf over zinnige dingen in het leven.
M. Sloot
Beste M. Sloot,
Bedankt voor uw reactie. De ongelijke stoeptegels duiden op slecht onderhoud. Terecht dat u de gemeente daar op aanspreekt. Wanneer vervolgens ook een herinrichting van de straat aan de orde is, dan lijkt me
vervanging van de moeraseiken door andere bomen een optie. Maar om
nu slechts gezonde bomen te kappen en vervolgens niets aan herinrichting te doen?
Ad
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

mOOiBernhezertJe

LUCHtPost
freeK sPIts

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

nIsseroIse GLorIe In KenIA
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

TE KOOp
Aanhangwagen 1 bij 2 meter
met reservewiel nieuwe
kogelkoppeling en slot.
Vraagprijs € 200,Tel. 06-83575352. Nistelrode

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

Verhuizing en Kroningsdag in Kenia

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Cees Markus
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Fred van den Berg
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

www.mooihdl.nl

Informeert, boeIt
en Interesseert

SUDOKU
Easy
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Ook de verhuizing naar een groter en eigen kantoor hebben
zij mogen meemaken. We zijn gestart vanuit een ronde hut,
maar al snel merkten we dat daarin niet te werken valt met
zes personen. We hebben het nu voor elkaar om een eigen
kantoor met stuk grond te hebben, waar we onze activiteiten
kunnen uitvoeren en uitbreiden. De groei is nu echt zichtbaar
en vanuit deze locatie, als demonstratie- en trainingcentrum in
landbouw kunnen we onze partners beter ondersteunen en ze
een ‘Helpende Hand’ bieden naar een beter bestaan.

Kent u de OuderenOmbudsman?
Die wijst u de weg!

Dank gaat uit naar mijn vader, Ronald Spits, die al sinds het
begin van Stichting FreeKenia in 2006 binnen Bernheze onze
activiteiten meer onder de aandacht probeert te brengen en
door fondsenwerving de directe link legt waar steun nodig
is. Meer helpende handen zijn echter nodig om ons werk te
kunnen blijven voortzetten.
Kijk www.FreeKenyaFoundation.org

0900 - 60 80 100 (5c. p/m)
www.ouderenombudsman.nl
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Groeten vanaf het Victoriameer in Kenia!
Freek Spits
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Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
Pim Langens
M 06 525 448 08

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.
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De overgevlogen twee bestuursleden van Stichting FreeKenia,
Guus Roozendaal en Ursula Timmermans, hebben ook
weer een goede indruk gekregen van onze activiteiten. Een
bezoek is gebracht aan het Windmolen waterproject dat we
hebben opgezet met een actieve groep, waarbij water uit het
Victoriameer wordt gepompt. De verdere ontwikkeling om nu
landbouwactiviteiten te starten is in volle gang, en ook wordt
water voor een klein bedrag verkocht aan de gemeenschap.
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TROUWEN OF zWaNGER
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
TE KOOp ScREENS
Screen 2,65 breed en 1,40
hoog. Kleur groen, van binnen
uit te bedienen met de hand.
Prijs n.o.t.k.
Info:06-83575352

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

5

De weken zijn weer bewogen en gevlogen…Ook hier in
Kisumu, Kenia hebben we met een aantal Nederlanders
de Kroningsdag gevolgd. Het vaderlandsgevoel werd extra
versterkt door het meegebrachte Oranjebitter uit Nederland en
zelfgemaakte bitterballen. Uiteindelijk blijf je Nederlander en
ik voel me trots te merken hoe positief we in de smaak liggen
bij de diverse nationaliteiten hier in Kenia.

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

€ 2000,- opbrengst rommelmarkt
Actie Los Ninos Guatemala

5

HeeSWIJK-DINTHeR - De opbrengst van de Rommelmarkt van de Protestantse Kerk in Dinther afgelopen zaterdag was bijna €2000,-! Hier
gaan geen investeringskosten meer van af. Dit is mogelijk door schenkingen, sponsoring en - niet te vergeten - de ondersteuning van vele
diaconie leden. Dit mooie bedrag wordt meteen door de diaconie overgeboekt op de rekening van Los Ninos.

kinderspeelgoed, mooi borduurwerk met hele praktische gebruiksartikelen, kaarten, boeken, elektra,
enz. en leuk om te horen dat de
planten die verleden jaar verkocht
zijn, het goed gedaan hebben.

Het weer viel tegen, het was regenachtig en koud met af en toe
momenten waarop de zon scheen.
Maar ondanks het tegenvallend
weer hebben toch 206 mensen
belangstelling getoond en is bijna
€2000,- opgehaald. Langs deze
weg willen we iedereen bedanken
die op een of andere manier hebben bijgedragen aan het slagen

De catering was dit jaar zelfs uitgebreid met beschuit met aarbeien (dank je wel, Jo Verkuijlen).
Kortom: eigenlijk te veel om hier te
benoemen, ons advies is dan ook:
Kom volgend jaar de zaterdag voor
Moederdag zelf weer even kijken.

van deze dag.
We merken dat we op een trouwe
aanhang van bezoekers kunnen
rekenen en we hebben het idee
dat er elk jaar een beetje meer bezoekers komen. Zelfs als de markt
op een regenachtige dag valt! Ook
de aangeleverde ‘rommel’ is echt
geen rommel meer.
er was een ruim aanbod aan leuk

Namens de werkgroep Rommelmarkt Protestantse Kerk.
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EXTRA HOGE KORTINGEN*

OP VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
DK LEVERT UITSLUITEND MERKPRODUCTEN VAN TOPKWALITEIT!
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

benzine & diesel autogas

ad blue

motor olie

tankstation open 24/7
HESCHEWEG 223 OSS I T 0412 - 451 464 I Onbemand
WWW.DKTANKSTOP.NL

lpg maandag t/m zaterdag van 7.00 - 21.00 uur. Zondag van 9.00 t/m 21.00 uur.

Full service bediening station geopend maandag t/m zaterdag
van 7.00-21.00 uur. Zondag van 9.00 tot 21.00 uur

nieuwe wasformule per 1 mei 2013

Bij 10 liter getankt
krijgt u m 2,- korting
op het wasprogramma

Wasprogramma’s personenauto
Aantal keer
drogen

Super wax

Onderkant
wassen

Wielwassen

Hoge druk
zijkant

Hoge druk dak

Schuimbad

Wassen met
onthard water

(Maximale hoogte tot 2,10 meter, maximale breedte 2,20 meter)

Programma

Normaal
tarief

10 liter
getankt

1. Alles d’r op en d’r aan

n 8.00

n 6.00

3

3. Uitgebreid, zeer goed

n 6.00

n 4.00

3

5. Zeer snel en toch met drogen

n 6.00

n 3.00

1

6. Tank gevuld, snel gewassen

n 3.00

n 1.00

Wasprogramma bestelauto

(Maximale hoogte tot 2,70 meter, maximale breedte 2,20 meter)

11. Bestelbus alles d’r op en d’r aan

n 7.00

n 5.00

3

hescheweg 223 oss | T 0412 - 451 464 | www.dkTanksTop.nl
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Nistelrode
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Beuningen
Liempde
Nistelrode
Weert

geen afwas

®

nu NO

COMPLEET BIJ U THUIS

ZOMER EDITIE 2013
IN KOELBOXEN GELEVERD

b
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BBQ
Kipﬁlet
2 Satéstokjes
Hamburger
BBQ-worst

€ 12,95
p.p

Satéstokje
Bourgondische rib
Kipﬁlet
Hamburger
Speklap
Shaslick €

14,95

Speklap
Spareribs
Presa steak
Biefstuk
Ambachtelijke hamburger
Varkenshaasspies

p.p

BBQ
halal

Groenteburger
Gepofte aardappel
Satéstokje
Shaslick
Vegetarische schnitzel

Kipﬁlet
Lamskotelet
Runderhamburger
Kippenbout
Kippenhamburger

€ 15,95
p.p

Bourgondische rib
Hamburger
Varkenshaasspies
Gambaspies
Vispakketje
Pangaﬁlet

€ 16,95
p.p

p.p

sausjes

groepsbbq

BBQ-worst
Marshmallo
ws
Hamburger
Kipspies
Speelgoedv
errassing

€ 15,95

salades
Rundvleessalade
Brabantse salade
Columbus salade
Tomaat-komkommersalade
Vers fruitsalade
Kartoffelsalade (halal+vega)

Satéstokjes
Kipﬁlet
Hamburger
Varkenshaasspies
Bourgondische rib
BBQ-worst
Speklap

vanaf 25 personen te bestellen

p.p

p.p

Zalmﬁlet
Tilapiaﬁlet
Gambaspies
Vispakketje
Pangaﬁlet

BBQ
vlees/vis

€ 18,95

BBQ
Plop

BBQ
vega

€ 14,95

BBQ
zee

BBQ

BBQ

p.p

€ 7,25

Verdeeld over 5 stukken vlees p.p.

TAPAS
maaltijdvullend

TAPAS LUXE
partybox

GEVULD MET
10 Gamba’s
itenkaas
10 Dadels met ge
jes
10 Oude kaasblok
kte zalm
10 Wraps met geroo
10 Peppersweets
nee
Olijven Mediterran
PARTYBOX
ten
ors
zow
ori
Ch
n
10
Ideaal voor ee
kant-en-klare en
overheerlijke
tapascombinatie
STANDAARD
Plukbrood
Kruidenboter
Tapenade
Aïoli

€ 44,95

GEVULD MET
8 Gamba’s
8 Haringen met
frambozendressing
8 Gehaktballetjes in
saus
10 Wraps met gerook
te zalm
8
Mo
zza
rell
PARTYBOX
a-tomaat spiesjes
Ideaal voor kant- 10 Paprikawraps met kip
10 Chorizoworsten
en-klare en
Olijven Mediterranee
overheerlijke
tapascombinaties 8 Dadels met geitenkaas
10 Wraps met tonijn
10 Peppersweets
STANDAARD
Plukbrood
Kruidenboter
Tapenade
Aïoli

per box

STANDAARD
Plukbrood
Kruidenboter
Tapenade
Aïoli
WARM
Tortilla
Kipsaté
Gamba’s
Mini spareribs
Falafel
Kip Piri Piri

€ 69,95

€ 18,95
p.p

x

gekoelde dranken
partyverhuur

standaard

TAPAS
maaltijdvullend

KOUD
Peppersweets
Wrap kruidenkaas en zalm
Wrap tonijn
Paprikawrap gerookte kip
Mozzarellaspies met tomaat
Haring met dressing
Oude kaasblokjes
Olijven Mediterranee
Dadels met geitenkaas
Gehaktballetjes in saus
Kaas met spek

per bo

Satésaus
Knoﬂooksaus
Cocktailsaus
Barbecuesaus
Kruidenboter
Remouladesaus (vis)

Bijbehorend serviesgoed
Barbecue + toebehoren
Genoemde salades
Genoemde sausjes
Stokbrood met kruidenboter

€ 12,50

p.p

TAPAS
partybox

Met terras en
lekkere hap op de
kermis in Nistelrode

STANDAARD
Plukbrood
Kruidenboter
Tapenade
Aïoli
WARM
Tortilla
Kipsaté
Gamba’s
Chorizoworstje
Falafel

KOUD
Chorizoworst
Peppersweets
m
Wrap kruidenkaas zal
te kip
ook
ger
p
wra
rika
Pap
t tomaat
Mozzarellaspies me
Oude kaasblokjes
Olijven Mediterranee
s
Gehaktballetjes in sau
Kaas met spek

€ 15,95
p.p

• Dranken worden koel geleverd
• Niet aangebroken ﬂessen worden retour genomen
• De online rekenmodule helpt u bij het berekenen
hoeveel drank u nodig hebt.
• Uw drankbestelling is los, dan wel in combinatie met
andere onderdelen te bestellen op www.bbqenzo.nl

OOK AANWEZIG AAN HET KERMISTERREIN BIJ DE SPARRENWEIDE
Volg @BBQenzo_nl en

blijf op de hoogte! www.facebook.com/BBQenzo

BESTEL MAKKELIJK EN SNEL OP WWW.BBQENZO.NL

T
A
P
A
S
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FoToCluBBernheze

mARCEl VAn DER STEEn

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
ik ben marcel van der steen, 67 jaar en
woon in Heesch. mijn belangstelling voor de
fotografie werd in de zestiger jaren gewekt.
destijds werkte ik in een laboratorium waarin
we veel foto’s maakten met de microscoop.
toen is het begonnen.
al gauw had ik een spiegelreflexcamera. toen
we in 1971 in Heesch gingen wonen, kwam
er ook een donkere kamer waarin vele uurtjes
zijn doorgebracht.
sinds 2009 ben ik lid van de fotoclub
bernheze (www.fcbernheze.nl). Voortdurende
inspiratie is daarmee gegarandeerd. Via een
collega binnen de club kwam ik in contact
met bernheze media. zo komt het dat u nu
regelmatig in deze krant foto’s van mij ziet
van allerlei evenementen die er in onze mooie
gemeente plaatsvinden.
onlangs werd een foto van mij uitgekozen
om in nijmegen een congres aan te kleden.
de opdracht was: maak een foto in zwartwit met een rood accent. foto fiene is het
resultaat. de oorspronkelijke kleurenfoto vind
ik overigens zeker zo mooi!

Fiene

Papaver

Opdracht: boer – boerin

Opdracht: vergane glorie

zonnebloem Nistelrode
Filmmiddag en lentewandeling

Roma in Rome

Alpe d’HuZes: voor de 6e keer omhoog

Punkmeisje in Luik

Rust roest op de Koekbouw in Veghel

Voettocht van Dinther
naar Den Bosch
De hele meimaand, Mariamaand, gaan
bedevaartgangers te voet, met de fiets of met de auto naar
de Sint Jan. De Zoete Moeder van Den Bosch is daar het
middelpunt van jaarlijkse bedevaarten.

HeeSWIJK-DINTHeR -

NISTeLRODe - Dinsdagmiddag 7 mei genoten gasten van de Zonnebloem Nistelrode van een filmmiddag die was georganiseerd in Zaal ’t
Tramstation in Nistelrode. Na een kopje koffie met wat lekkers begon
de boeiende film Winged Migration over trekvogels.
Zonnebloemvrijwilligers zorgden
in de pauze voor een glaasje. Zo
had men even tijd voor een praatje
voordat het tweede deel van de
film zou beginnen.
Bestuurslid Ad van den Tillart van
de Zonnebloem Nistelrode verzorgde de film en bedankte na afloop ieder voor zijn of haar komst
en medewerking aan deze fijne
middag en Tonnie van es voor de
ontvangst.

Lentewandeling in Schaijk
De lentewandeling op 20 april van
de Zonnebloem Nistelrode rondom
Charmecamping De Holenberg in
Schaijk is goed verlopen. Gasten
van de Zonnebloem Nistelrode
kwamen op eigen gelegenheid
om gezamenlijk een wandeling te
maken naar het dierenpark van De
Nieuwe Hoeven in Schaijk. Ook
was er de gelegenheid om het
avonturenpad van Docus de Das
te bewandelen en te genieten van

Mooi in Bernheze

capriolen aan het water. Na alle inspanningen was het genieten van
een kopje koffie. Docus de Das liet
zich zien en zorgde voor hilariteit.
Het was een geslaagde middag.
Alle vrijwilligers heel hartelijk dank
voor jullie hulp bij deze buitenactiviteit.
Aanmelden gasten en vrijwilligers
Mensen uit Nistelrode die zich willen aanmelden als Zonnebloemgast of -vrijwilliger kunnen zich
gratis aanmelden bij Mientje van
de Graaf tel. 06-2093-8499 of bij
Annie van Lokven tel. 612436.,
Zonnebloem Team Nistelrode.

Uit stad en dorp komen opa’s en
oma’s en kleinkinderen, zonen en
moeders, vaders en dochters, ge-

Gilde Sint Barbara uit Dinther. Traditiegetrouw staat daarom ook dit
jaar een voettocht van de parochie
Dinther naar Den Bosch op het
programma.
Gildebroeders, parochianen en belangstellenden uit naburige parochies, ja allen die graag deelnemen
aan deze voettocht, verzamelen
zich om 6.15 uur en vertrekken
uiterlijk om 6.30 uur. Iedereen die
zich daarbij wil aansluiten is welkom. Wie zin heeft in een mooie
wandeling op een vroege lenteochtend kan dus terecht in Dinther. Zij die mee willen wandelen,

Maria blijft mateloos populair.
Voor sommigen is het nostalgie
zinnetjes, maar ook alleenstaanden
naar de vieringen. Maria blijft mateloos populair. Voor sommigen is
het nostalgie. Voor velen betekent
Maria hulp, troost en houvast. Zij
geeft een gevoel van vertrouwen.
Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, is er om 10.00 uur
in de kathedraal van Sint Jan een
viering met medewerking van het

hoeven zich niet aan te melden,
maar zorgen er gewoon voor om
op 20 mei om 6.15 uur op het
kerkplein in Dinther present te zijn.
Het parochiebestuur zorgt voor
koffie/thee/water/sap en een
broodje tijdens een korte tussenstop, zodat u fit in Den Bosch arriveert.
Tot Tweede Pinksterdag!
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BERNHEzE

b o UW t

UW BOUWpERIKELEN IN BERNHEzE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEzEKRaNT.NL

Een rondje op de bouw…

Mooiland en gemeente Bernheze samen aan de slag
Nieuwbouwplan Hildebrandstraat Heesch definitief
de 40 koopwoningen. In de zomer komt hier meer duidelijkheid
over. Ongeveer 35 tot 40 huurders van Mooiland keren terug
naar de wijk.

Impressie plan Hildebrandstraat

BeRNHeZe – Woningcorporatie Mooiland en de gemeente Bernheze gaan samen aan de slag in de Hildebrandstraat in Heesch. Mooiland bouwt 79 huurwoningen. De gemeente Bernheze realiseert 40 koopwoningen. In de zomer wordt, naar verwachting, gestart met de bouw van de eerste woningen.
Jaren geleden bracht Mooiland
haar huurders op de hoogte van
het voornemen tot het opnieuw
inrichten van hun wijk. Het
nieuwbouwplan bestaat uit vier
bouwfasen. Zo kunnen huurders

verhuizen naar hun nieuwe of
tijdelijke onderkomen op het moment dat hun woning gesloopt
wordt. De nieuwe woningen
sluiten goed aan op de toekomstige woonvraag in het dorp. er

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee

komen veel nultredenwoningen.
Dat zijn woningen waarvan de
woon-, slaap-, badkamer en keuken op dezelfde verdieping liggen. De gemeente bouwt, met
een nader te kiezen ontwikkelaar,

De 79 huurwoningen van het
nieuwbouwplan bestaan uit 47
nultredenwoningen, 18 appartementen, twaalf eengezinswoningen en twee patiowoningen. Zes
nultredenappartementen op de
begane grond en zes grondgebonden nultredenwoningen krijgen een label met een woonindicatie (zorg). een groot deel van
de nultredenwoningen is voor 60
plussers. De eengezinswoningen
en de patiowoningen zijn voor
iedereen toegankelijk.

Informatieavond cpO

OPEN DAG
ZATERDAG 18 MEI
9.00 - 15.00 uur

Onze winkel en werkruimten op de Canadabaan
zijn vernieuwd, dit laten we u graag zien!

Extra
kortingen

Mooiland en de gemeente zijn
blij met het nieuwbouwplan voor
de Hildebrandstraat en omgeving. “De bewoners wachten
al lange tijd op de sloop en de
nieuwe woningen. We hebben
veel energie gestoken in de voorbereidingen. Het bouwen van
de woningen en het aanleggen
van wegen en groenvoorziening
moeten financieel goed haalbaar
zijn voor alle partijen”, aldus
Mirjam Kräwinkel, directeur van
Mooiland, woonbedrijf Grave.
“De gemeente is blij dat dit jaar
de eerste fase van start gaat van
het omvangrijke en complexe
nieuwbouwplan Hildebrandstraat
en omgeving. Maar het resultaat
mag er dan ook zijn. een plan
met levensloopbestendige en
zorggeschikte woningen zijn een
belangrijke toevoeging voor de
kern Heesch”, zegt wethouder
Hans van der Pas.

Het gewijzigde bestemmingsplan is in april definitief verklaard.
Mooiland heeft de omgevingsvergunning van de tien huurwoningen van de eerste bouwfase
aangevraagd. Als de procedures zonder bezwaren verlopen,
wordt in de zomer gestart met
de bouw van de eerste tien huurwoningen en 22 koopwoningen
op het Narcisveld. De oplevering
van de woningen is dan, naar
verwachting, in het voorjaar van
2014. De gemeente en Mooiland
bereiden de komende maanden
de werkzaamheden voor.

• demonstraties
• rondleidingen
• diverse acties

BeRNHeZe - Op deze avond
informeren wij u over de mogelijkheden die CPO u biedt in
de volgende projecten: Toniesplein (Nistelrode), Hoogstraat
(Heesch) en Gymnasium (Heeswijk-Dinther)

In 2011 zijn we gestart met een
aantal CPO-projecten (Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap)
in diverse kernen van de gemeente Bernheze. In een aantal
projecten zijn nog kavels vrij.
Daarom organiseren wij een informatieavond voor belangstellenden. Iedereen is van harte
welkom om op deze avond aanwezig te zijn.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Particulieren kopen in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich in een vroeg stadium

in groepsverband. Dit treedt als
opdrachtgever naar architect en
aannemer van het project op.
Daarnaast neemt men een adviseur/procesbegeleider in dienst.
Uiteindelijk realiseren de particulieren hun individuele woonwensen dus in groepsverband.
Belangrijk voordeel is natuurlijk
dat u zelf invloed heeft op en
zeggenschap over de bouw en de
kostprijs van uw eigen woning.
Tijdens de informatieavond krijgt
u hier meer uitleg over.
WANNEER : MAANDAG 27 MEI
AANVANG: 19.30 UUR
LOCATIE: DE PAS IN HEESCH

Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding
Reparatie & Onderhoud
Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305
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Prijsvraag. Bedenk een originele naam voor het nieuwe

appartementencomplex naast Laarstede en win een cadeaubon van € 50,-.

NISTeLRODe - Aan de noordzijde van Laarstede bouwt Woningcoöperatie Mooiland momenteel
16 appartementen voor ouderen met een zorgindicatie. Aannemer Nieuwenhuizen Daandels is al enkele
weken aan het werk met deze nieuwbouw en de fundamenten zijn inmiddels gestort.

Bedenk een passende naam voor
dit gebouw. Uit de inzendingen
kiest een jury de meest originele
naam. De jury zal bestaan uit
afgevaardigden van Mooiland,
architect, Dorpsraad Nistelrode,
KBO Nistelrode en Heemkundekring Nistelvorst. De winnaar ontvangt van Mooiland een cadeaubon van € 50 en krijgt een rol bij
de opening van het gebouw.
Wat moet u hiervoor doen?
elke deelnemer mag één voorstel

indienen. Geef ook aan waar de
voorgestelde naam op is gebaseerd. Mail de door u bedachte
naam met de motivatie voor 15
juni naar
info@dorpsraadnistelrode.nl
of kbo.nistelrode@home.nl.
Vergeet hierbij niet uw eigen
naam, adres en telefoonnummer
te vermelden. U mag het ook opschrijven en dan deponeren in de
brievenbus van Paviljoen De Wevershof.

De fundamenten voor het appartementencomplex zijn gestort

Officiële opening blokhut Vorstenbosch
VORSTeNBOSCH -

Op zaterdag 25 mei wordt de nieuwe

blokhut in Vorstenbosch officieel geopend. De receptie
vindt plaats van 18.00 tot 20.30 uur en is vrij toegankelijk. Voor de bezoekers zal er een welkomstdrankje klaar

Problemen op
gebied van
ruimtelijke
ordening?

staan. Tevens zal om 18.00 uur direct de nieuwe naam
van de blokhut bekend gemaakt worden.
De leden van Jong Nederland Vorstenbosch zullen de
nieuwe blokhut op vrijdag al inluiden. Voor hen is er een
speciaal programma, inclusief overnachting, georganiseerd.

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?
Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?
Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.
Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

Verbouwen en renoveren
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Open dag bij MG Service op 18 mei
Bezoekers zijn welkom voor uitleg en bijwonen van demonstraties
Na een ingrijpende verbouwing opent MG Service op 18 mei haar deuren
voor bezoekers en belangstellenden. MG Service heeft het pand enorm uitgebreid met
maar liefst ruim 500 m2 waardoor het sterk uitgebreide assortiment aan gereedschappen
en apparatuur nu overzichtelijker en ruimer staat opgesteld. Ook de kledingshowroom
heeft een ware metamorfose ondergaan en er is een fraaie, doelmatig ingerichte presentatieruimte bijgekomen.
NiSTELRoDE –

waarom MG Service echt anders
en zo bijzonder is ten opzichte
van collega’s op dit gebied. MG
Service onderscheidt zich door
hang naar kwaliteit en service,
dit is bij vele bedrijven een verdreven karaktereigenschap. Bij
MG Service vertelt men u graag
alles over wat men onder kwaliteit, gedegen service, advies en
dienstverlening verstaat.

Het logistieke proces en het magazijn werden aangepakt. Last
but not least is de werkplaats vernieuwd, daar waar de klantwaarde van MG Service zich primair op
richt, zodat men nog beter technische uitdagingen de baas kan.

MG Service biedt (toekomstige)
klanten op deze open dag graag
de gelegenheid om met eigen
ogen haar pand en producten te
komen bewonderen. Bezoekers
krijgen uitleg en kunnen demonstraties bijwonen van de gereed-

schappen die MG Service in haar
pakket heeft.
Terwijl de inwendige mens niet
vergeten wordt, zal de familie Van
Grinsven haar visie op service en
kwaliteit geven. U krijgt te zien

Verder zijn er demo’s over veiligheid, hang- en sluitwerk en hoogstaande gereedschappen.
Het onderbouwd advies en de
maatwerkoplossing die MG Service biedt is uniek. Dienstver-

lening gaat immers beduidend
verder dan het louter dozen
schuiven. Zo organiseren zij ook
toolbox meetings, keurt men uw
gereedschappen en klimmaterialen en voorzien zij uw werk- en
sportkleding van uw logo.
Laat u inspireren op deze dag
door de mooie openingsaanbiedingen en mogelijkheden waarna
u, goed geïnformeerd en efficiënt,
aan de slag kunt.

De open dag wordt gehouden op zaterdag 18 mei van 9.00 tot
15.00 uur. MG Service is te vinden aan de Canadabaan 2 in
Nistelrode en op haar website www.mgservice.nl

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties
En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F.
M.

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl

*
*
*
*
*
*

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

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek
witgoed, reparatie en verkoop

Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)
T. (06) 22 69 23 38
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TEaM BIKE 4 cHaRITY heeft als doel de onmacht die door

kanker ontstaat om te zetten in kracht

alpe d’Huzes team Bike 4 charity
HeeSWIJK-DINTHeR/LOOSBROeK - Team Bike 4 Charity dat op 6 juni deelneemt aan de Alpe d’HuZes
heeft de afgelopen maand twee acties gehouden waarbij geld werd ingezameld voor het KWF. Onder het
motto ‘opgeven is geen optie’ proberen deze deelnemers op één dag tot maximaal 6 keer de Alpe d’Huez
te bedwingen. Dit doen zij fietsend. Al het sponsorgeld komt ten goede aan het onderzoek: Kanker zo snel
mogelijk onder controle krijgen en ermee kunnen leven.
Over 10 jaar is het de bedoeling dat deze personen niet meer sterven door kanker maar sterven met kanker.
Voor deze onderzoeken is nog veel geld nodig. In de strijd tegen deze vreselijke ziekte ervaren zowel de patienten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Ertegen vechten lijkt in veel gevallen zinloos, terwijl
één op de drie Nederlanders ermee te maken krijgt.
Door een zeer enthousiaste inzet
van de kinderen en van de leraren
met ouderraad, heeft deze sponsorloop een bedrag opgeleverd
voor het KWF van € 4.162,73. een
gigantisch bedrag voor deze relatief kleine school. Deze cheque is

Nieuwe producties op
een nieuwe locatie
Toneelvereniging ‘Kantlijn’
HeeSWIJK-DINTHeR - De jeugdgroep van toneelvereniging ‘Kantlijn’ is
al volop aan het repeteren voor hun nieuwe stuk: ‘Sneeuwwatje en de 7
erge’, een hilarisch sprookje voor jong en oud. De voorstellingen zullen
gegeven worden op vrijdag 4 oktober om 19.30 uur en zaterdag 5 en
zondag 6 oktober om 14.30 uur in het Willibrord Centrum in Heeswijk.
De repetities van de volwassenen
gaan binnenkort ook beginnen. De
titel van het stuk is nog niet bekend,
maar zoals u gewend bent zal het
weer een klucht van formaat worden. ‘Tussen Sint en Kerst is Kantlijn op zijn best!’, dus de data die u
kunt noteren zijn: 12-13-14 en 15
december om 20.30 uur.
Jarenlang was zaal ‘Jan van erp’ het
thuistheater van ‘Kantlijn’, maar nu

gaan we met veel plezier, net als
de jeugd, spelen in het Willibrord
Centrum. Omdat daar wat minder
zitplaatsen zijn, vervalt de all-inclusive première. Dat wordt een ‘gewone’ première avond. Zo kunnen
we toch zoveel mogelijk mensen
laten genieten van ons spel. Nadere informatie volgt te zijner tijd.
We hopen u te mogen begroeten
tijdens een van onze uitvoeringen.

een gigantiscH
bedrag Voor deze
reLatief kLeine
scHooL

Team Bike 4 Charity heeft als doel
de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht. Dit
doen ze door hun grenzen van
het mogelijke te verleggen. Alpe
d’HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst
mogelijke voldoening bereikt als je
je met hart en ziel inzet voor een
ander!
eén van de twee belangrijke acties

van de afgelopen maand die veel
geld heeft opgeleverd is een grootse sponsorloop met de kinderen
van de basisschool te Loosbroek.
Dit team heeft de basisschool erbij
betrokken omdat de vader van één
van de deelnemers uit dit team directeur was op deze school. René
Hoezen is in augustus 2011 op
57-jarige leeftijd overleden aan de
gevolgen van kanker.

door een aantal kinderen afgelopen maandag overhandigd tijdens
de weekopening van de basisschool.
De andere actie is afgelopen vrijdag gehouden in Uitgaanscentrum
Lunenburg te Loosbroek middels
een grootse feestavond met medewerking van deze discotheek
en van Viking entertainment. Met
optredens van Marvo V, Mental
Theo, Tilt, Starkoo, Het Feestteam
en Maaike Jansen heeft deze feestavond ook bijna € 4.000,- opgeleverd!

Team Bike 4 Charity is momenteel nog druk in training om die legendarische berg te kunnen bedwingen waarbij opgeven geen optie is. Ook kunnen ze nog steeds donaties gebruiken. Dit kan
via de site: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/bike4charity/teamactions.aspx

Nu ook pasfoto’s
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Wok of stoofschotel

450 gram € 5,-

Verse zalmfilet

hele kilo € 15,-

Wandeldriedaagse Heesch
Zorg dat je erbij bent
HeeSCH - De wandeldriedaagse in Heesch gaat weer van start en vindt
dit jaar plaats op woensdag 22 mei, donderdag 23 mei en vrijdag 24
mei. Er kan 5, 10 en 15 kilometer gelopen worden. Zoals elk jaar is het
vertrekpunt vanaf de Pas.

de dagkassa betaal je € 4,50. Deze
prijzen kunnen wij handhaven, als
iedereen zijn startkaart koopt!
Iedereen die drie dagen meeloopt
krijgt vanzelfsprekend een mooie
medaille!
Dit jaar hebben we een speciale
‘Via Gladiola’ daarom vragen wij
iedereen (jong en oud) om zich te
verkleden in DISNeY STYLe. We
hebben juryleden geregeld die de
mooist en origineelst verkleedde
wandelaars eruit zal pikken. Deze
worden met een prijsje verblijd tijdens de discoavond voor de Pas.
Een veldboeketje voor de organisatie (2012)

Voor de 10 en 15 kilometer is de
starttijd 18.00 uur.
Vanaf 18.30 uur vertrekken de
wandelaars van de 5 kilometer.
Startkaarten kunt u in de voorverkoop vinden bij de Pas op donder-

Foto: Marcel van der Steen

dag 16 mei en dinsdag 21 mei van
18.30 tot 20.30 uur. Deelnemerskaarten voor de wandeldriedaagse
zijn dan € 3,50.
Dagkaarten kosten € 2,-. Koop je
kaart in de voorverkoop, want bij

Heb je nog tijd over en vind je het
leuk om de wandelaars te helpen
met b.v. oversteken, dan ben je
van harte welkom.
Stuur even een mail, dan nemen
wij contact met je op: wandeldriedaagseheesch@hotmail.com.

Geldig van vrijdag 17 t/m woensdag 22 mei
Nistelrode – woensdag v.m.
Heesch – woensdag n.m. & zaterdag 9.00 – 15.30 uur
Heeswijk-Dinther – vrijdag v.m.

OPEN DAGEN

zaterdag 18 mei en zondag 19 mei
van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Buitenpotten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.
I.s.m. www.ketrading.com
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl
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Tentoonstelling Schilderijen bij Nistelvorst
NISTeLRODe - Op 1e en 2e pinksterdag, 19 en 20 mei, houdt HKK Nistelvorst een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen, gemaakt door haar leden. Er worden ca. 80
werken geëxposeerd van 11 leden. Het gaat om moderne kleurrijke werken, houtskool- en pentekeningen, aquarellen en een groot aantal acryl- en olieverfschilderijen. Ook in de
stijl is er variatie; zo zijn er abstracte, naïeve, impressionistische en realistische werken.
er is een keur aan onderwerpen en
variëteiten te bewonderen, landschappen en gebouwen uit de directe omgeving, stillevens, portretten en abstract.
De exposanten zijn weliswaar allen amateur, maar de kwaliteit van
een aantal schilderijen kunnen we
zeker professioneel noemen. een
deel van de getoonde werken is te
koop. U kunt bijvoorbeeld voor de
prijs van een etentje eigenaar worden van een gezicht op de Maashorst of de Plattedel.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk op beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur in het Heemhuis,
Maxend 3 te Nistelrode. Ook kunt
u er in alle rust genieten van b.v.
een kop koffie.

Veldschuur op Donzel
Advertorial

EMVEHa Laser Solutions:
als het puntje precies moet zijn

Raadhuis en Tramstation

Nisseroise Kwis daagt uit
tijdens de pinksterfeesten
de uitdaging aangaan. Heb je stalen zenuwen en een vaste hand?
Voor 1 euro strijdt je mee. Degene
die zonder de zoemer af te laten
gaan de spiraal bedwingt in de
snelste tijd wint.

Gespecialiseerd in het graveren en snijden van materialen
- eMVeHA Laser Solutions uit Nistelrode is gespecialiseerd in het lasersnijden
en lasergraveren van bijna alle materialen. Of het nu gaat om het snijden van kunststoffen,
hout, leder enz. of het graveren van acrylaat, glas, spiegels, natuursteen, mdf, metalen of
hout. Voor alle materialen bent u bij ons aan het juiste adres.
NISTeLRODe

Naambord 4 mm 250 x 150 mm

Designlamp

Klokken

enkele stuks of grote aantallen,
zowel bedrijfsmatig als voor de
particulier vertalen wij uw wensen
naar een pasklare oplossing tegen
uiterst scherpe prijzen.

Ook nieuw is de eigen productie
van LP klokken. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op www.emveha.nu. Op de braderie, tijdens
de Pinksterfeesten Nistelrode kunt

met de hand in elkaar gezet. Het
resultaat is een unieke en sfeervolle designlamp tegen betaalbare
prijzen.

emVeHa Laser soLutions maakt
WerkeLĲk aLLes uniek!

NISTeLRODe - Wie bedwingt
eerste pinksterdag de Nisseroise
Kwis-zenuwspiraal? De organisatie van de Nisseroise Kwis daagt
alle bezoekers aan de Pinksterfeesten uit om de NK-zenuwspiraal te bedwingen.
Ken je de spiraal nog uit televisieshows van vroeger? Tijdens de
Pinksterfeesten staat in de Nisseroise Kwis-kraam dit jaar de NKzenuwspiraal. De oplettende bezoeker ziet misschien een hint voor
een van de categorieën later dit
jaar. Maar iedereen kan op zondag

2e pinksterdag
Nieuw bij emveha is de specialisatie op het gebied van (bedrijfs-)
spiegels en spiegelklokken. Met de
laser worden de spiegels nauwkeurig gegraveerd en volledig met de
hand ingekleurd.
Voorbeelden hiervan kunt u vinden in onze webshop. een passend
cadeau bij (her-)opening van een
bedrijf.

Graag tot ziens bij de
PINKSTERRACES
in OSS!
Spierings Motorservice Heesch
Graafsebaan 29A Heesch
tel. (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

u zo’n unieke LP klok aanschaffen
met een hoge eenmalige korting
van € 10,- . Voor een bedrag van
€ 15,- heeft u de keuze uit 35 standaard modellen, maar wij kunnen
ze natuurlijk ook helemaal voor u
op maat produceren.
een derde, nieuw rageproduct is de
designlamp. Deze wordt door ons
met de laser gesneden en volledig

Doe mee en maak kans op mooie
prijzen. Volwassenen dingen mee
naar twee kaartjes voor Night of
the Music 2013 en de Versmand
van de Versdriehoek Nistelrode.
Kinderen tot 16 jaar dingen mee
naar een dagkaart voor het Lunapark op de kermis.
Meer informatie
De organisatie bereidt zich voor op
de derde editie van de Nisseroise
Kwis. De dorpskwis vindt jaarlijks
plaats op 28 december.
Vanaf 1 november kun je je team
aanmelden voor de kwis. Actuele
informatie over de Nisseroise Kwis
is terug te vinden via:
www.nisseroisekwis.nl of via
Facebook.

www.gsbsierbestrating.nl

maandag 20 mei
open van 10 tot 17 uur
de klant is koning BiJ Bevers
steenCentrum in nistelrode

06-22956993
info@emveha.nu
www.emveha.nu
Tijdens de pinksterdagen op
braderie Nistelrode

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert

aanBiedingen

(geldig tot 1 juni 2013)

KUNStGrAS COMfOrt LIGHt
van e22,95 voor e18,95 per m2
dE NErO BEtONtEGEL
60 x 60 x 6 cm. voor e13,95 per m2

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES • BLOKHUttEN EN MEEr
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Publieksavond Halley

Hartstichting bedankt alle collectanten
Avond over vrouwen en hart- en vaatziekten
Bernheze - Op donderdagavond 16 mei nodigt de Hartstichting alle
collectanten uit Gemeente Bernheze uit voor een informatieve en gezellige avond. Op het programma staat o.a. een informatieve presentatie
over vrouwen en hart- en vaatziekten.

Natuurlijk worden ook de collectanten in ‘t zonnetje gezet. Daarnaast kunnen de stands van de
E.H.B.O.-vereniging, vereniging St.
Raphael DHL bezocht worden,
van verpleegkundig overgangsHeesch - Sterrenwacht Halley is consulente Caroline van Lokven
op vrijdagavond 17 mei voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. De rechterhelft van
de Maan is deze avond verlicht; het
is ‘eerste kwartier’. De Maan is dan
de hele middag al te zien geweest
en blijft ‘s nachts nog tot een paar
uur na middernacht aan de hemel
zichtbaar.
Zijn imponerende oppervlak met
‘zeeën’, bergen en kraters kun je
met een telescoop bekijken.
Vrij laag aan de westelijke hemel
staan maar liefst drie planeten dicht
bij elkaar: Mercurius, Venus en Jupiter. Elders aan de hemel, in sterrenbeeld Maagd, houdt zich de geringde planeet Saturnus op. Als de
weersomstandigheden dat toelaten,
kunt u het drietal goed observeren.
In de loop van de schemering zullen steeds meer sterren oplichten,
waaronder de Poolster, en zijn uiteindelijk verscheidene sterrenbeelden te onderscheiden.
In de publiekslezing komen allerlei
sterrenkundige onderwerpen aan
de orde. In het digitale planetarium
vind je een spectaculaire voorstelling over planeten, sterren en sterrenbeelden, en je maakt een reisje
naar het ISS.
Entree sterrenwacht: € 5,00 (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,00).
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1,
5383 KT Heesch/Vinkel.
www.sterrenwachthalley.nl

en is er informatie over de hart- en
vaatgroep en de hartstichting. De
avond vindt plaats bij de Wis in
Loosbroek en begint om 19.30 uur.
Programma:
Vanaf 19.30 uur: Inloop en ont-

vangst met koffie/thee en zoetigheid
19.30-20.00 uur: Gelegenheid tot
bezoeken informatiemarkt
20.00-21.15
uur:
Presentatie
Vrouwen en hart- en vaatziekten
21.15-21.30 uur: Pauze met een
drankje
21.30-22.00 uur: Wij bedanken
onze collectanten
Tot 22.30 uur eventueel gezellig
napraten

Contactpersonen
Hartstichting Bernheze
Mevr. Giny van der Burgt uit Vorstenbosch, De heer Alfred de Bree
uit Nistelrode, Mevr. Gemma Swanenberg en Mevr. Ellen Hoeks uit
Heesch, Mevr. Lucius en Mevr.
Maria van den Akker uit Dinther,
Mevr. Angelique van Empel uit
Loosbroek en Mevr. Brigitte Habraken uit Heeswijk.

Mariëtta van den Berg,

Ambassadeur Rabobank
Bernheze Maasland

Rose-Marie van Ark,

De Zonnebloem Nistelrode

Naar het Dolfinarium met
De Zonnebloem

Uw vereniging

Onze vereniging

De Zonnebloem Nistelrode maakt zich al jaren sterk voor mensen met een fysieke beperking
die graag leuke dingen willen doen en anderen willen ontmoeten. Dat is de reden waarom
Rabobank Bernheze Maasland de vereniging van harte ondersteunt. Want als coöperatieve
bank weten wij dat je samen meer bereikt dan alleen.

H e e swijk - D inth e r / L oos broek/Vorstenbosch - Op
dinsdag 7 mei ging de Zonnebloemafdeling Heeswijk-DintherLoosbroek-Vorstenbosch met de
bus naar het Dolfinarium in Harderwijk.
Het was prachtig weer. De 40 gasten en 8 vrijwilligers genoten van
de knappe en soms grappige kunsten van de dolfijnen, zeeleeuwen,
walrussen en andere zeedieren en
van koffie/thee met appelgebak en
de lunch.

Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving?
Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl.

Check de nieuwe spelregels van het Coöperatief Dividend
op de site en dien uw aanvraag in vóór 1 juli!

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

26 Bernheze sportief
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Vereniging Green Fee Spelers Bernheze

BeRNHeZe –

een prachtige golfbaan met even zo mooi clubhuis is nu nog voorbehouden aan
leden van de Company Club Hooge Vorssel. Nog even en dan zal golfbaan De Hooge Vorssel ook toegankelijk zijn voor green fee spelers uit Bernheze.

vormen het bestuur van de Vereniging Green Fee Spelers Bernheze
en een eerste algemene ledenvergadering is al gehouden.
Lidmaatschap
Mensen die op het grondgebied
van Bernheze wonen en in bezit
zijn van een GVB kunnen lid worden van de vereniging. entreegeld

Restricties
Als lid van de vereniging kunt u
maximaal 1 week van tevoren een
starttijd reserveren en er zijn (nog
geen) mogelijkheden voor het verbeteren van uw handicap. Daarvoor is een NGF (Nederlandse Golf
Federatie) registratie nodig voor
de vereniging. Naast het lidmaatschap betaalt u natuurlijk voor het

‘Op 19 juni is in de Pas een informatieavond
voor belangstellenden’
is € 130,-. Het maximum aantal
leden is 50. Deze 50 leden kunnen 10% van de capaciteit van
de golfbaan benutten. Daarnaast
kunnen zij gebruik maken van de
faciliteiten van de golfbaan zoals
het nemen van lessen.

Gerard van Dijk en Jan van Gorp op het terras van de Hooge Vorssel

Dankzij de toezegging om de golfbaan toegankelijk te maken voor
GVB
(golfvaardigheidsbewijs)
houders uit Bernheze, is het bestemmingsplan gewijzigd en kan

voetbal

Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

men de golfbaan uitbreiden tot
18 holes. Om de toegankelijkheid
voor de mensen van Bernheze te
realiseren is op 12 maart 2013 een
vereniging opgericht voor green

fee spelers. In het bestuur zit een
afgevaardigde van de gemeente
(Gerard van Dijk), van de Company Club (Bert van Bommel) en een
privé-persoon (Jan van Gorp). Zij

Op 19 juni zal om 20.00 uur in de
Pas een informatieavond gehouden worden. Daar zal het bestuur
u vertellen hoe de toegankelijkheid van de golfbaan voor bewoners van Bernhezer grondgebied
gewaarborgd worden, welke connecties er liggen met de Company
Club, welke faciliteiten ter beschikking staan, etc. Wilt u zich nu al
aanmelden als lid of informatie
ontvangen? Jan van Gorp zal u
graag te woord staan:
0412-455594.

Vorstenbossche Boys nam afscheid van een aantal mensen

VORSTeNBSOCH - Hemelvaartsdag was er een wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid
van een aantal mensen bij de Vorstenbossche Boys. Het waren twee bijzondere teams die het tegen elkaar
opnamen; het eerste elftal zoals het tot nu toe was en het eerste elftal zoals dat vanaf nu zal zijn.
Peer van der Zanden (foto rechts)
nam na 12 jaar afscheid als leider
van het eerste elftal. Peer heeft altijd gezorgd voor de pupil van de
week. Dat wil zeggen dat hij in die

Toch moet u nog even geduld
hebben. De vereniging wordt pas
operationeel als de 18 holes gerealiseerd zijn, waarschijnijk 2015.
Desondanks raden de heren Van
Gorp en Van Dijk u aan om nu al
lid te worden. De eerste 25 leden
hebben zich al ingeschreven, dus
het maximum van 50 leden is snel
bereikt.

gebruik van de baan per keer. De
verwachting is dat deze kosten liggen rond het landelijk gemiddelde.

12 jaar 134 pupillen van de week
voorbij zag komen. In deze laatste
wedstrijd van Peer was Kai van de
Laar van 3 jaar pupil van de week,
hij is een neefje van Peer. Ondanks

dat Peer vertrekt, blijft hij wel betrokken bij de Vorstenbossche
Boys, in commissies.
Ook trainer Willem v.d. Burg nam
afscheid van het eerste elftal. Hij

gaat in Venhorst verder trainen.
Vervolgens zijn er een aantal spelers
die de afgelopen
jaren
in het
voetbal
hockey
tennis
basketbal
eerste elftal hebben gevoetbald
en die vanaf nu in een lager team
gaan voetballen: Rob van de Wijst,
Gijs van Kessel, Mardo van den
Heuvel, Pim Dortmans, Ronald Bijl
en
Gilbert Langenhuizen.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

voetbal

turnen

volleybal

handbal

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

korfbal

HVcH F11 derde op internationale toernooi
HeeSCH - Afgelopen zaterdag had HVCH F11
hun allereerste toernooi in Oisterwijk bij SV Nevelo. Op dit internationale toernooi waaraan ook
vele Belgische teams deelnamen verloren ze in de
poulefase slechts een wedstrijd.
De laatste wedstrijd was dan ook om de 3e of
4e plek en er werd super hard gewerkt door Bas,
Coen, Hein, Joey, Kane, Luke, Nick en Thijs. Na
het fluitsignaal was het 1-1 en moesten penalty’s
de beslissing brengen. Het was uiteindelijk Kane
die de beslissende penalty wist te maken. een hele
dik verdiende beker voor de derde plaats was de
beloning voor dit team van eerstejaars F pupillen.
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Korfbalsters
prinses Irene verliezen
hardlopen

korfbal
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dammen
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Bernheze sportief

tafeltennis

darten
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Nistelrode - Het blijft behelpen
voor coach Toine Verwijst bij het
1e team. Door blessures en andere
zaken, moest hij een beroep doen
vissen
skien
snowboarden en verkano
op de nodige
A-junioren
scheen een oude bekende aan de
start; Sanne van Tilburg (foto).
Zij speelt al weer enkele seizoenen
in het 3e team, vanwege haar studie (medicijnen) kan zij niet trainen, een paar jaar geleden was
kaarten/bridgen
ze een vaste
kracht. Na een 5-10
ruststand trok Jes met 13-16 de
wedstrijd naar zich toe. In de slotfase wisten de Nistelrodese vrouwen de stand nog wat dragelijk te
maken. Ze verkleinden een 9-16
stand uiteindelijk tot 13-16.

E5 VV Heeswijk Kampioen

Heeswijk-Dinther - Vele supporters hadden gehoor gegeven aan de
oproep om mee naar Oss te gaan om deze spannende wedstrijd bij te
wonen. Een spandoek met de tekst “Wij zijn tevree met plaats twee,
maar liever nemen wij de beker mee” werd opgehangen en de wedstrijd
kon beginnen.

ruststand op 1-2.
We begonnen de tweede helft wat
zwakker en zo scoorde O.S.S. al
snel de gelijkmaker. Supporters van
O.S.S. (die aan een gelijkspel genoeg hadden) haalden de bloemen
en champagne al uit de tassen.
Maar het liep anders. De spelers
van O.S.S. waren geschrokken van
de mooie acties van Jarno, zodat
ze hem met drieën gingen dekken.
Zo kregen Luus en Stan veel ruimte
en maakten daar slim gebruik van.
Jarno kon tussen drie spelers door
de bal toch nog voor Stan neerleggen, zodat die met een schuiver
de Osse keeper passeren kon 2-3.
Het feest was helemaal compleet
toen 5 minuten voor tijd Stan de
2-4 binnenschoot. Nu kon het niet
meer misgaan; de kampioenstitel
was binnen.

We gingen fel van start en het was
al vlug duidelijk dat beide teams
aan elkaar gewaagd waren. Onze
spits Jarno opende de score na
een kwartier spelen. Nog geen vijf

Wat hebben we een geweldig team
gezien!! Jarno, Stan, Siep, Job, Tijmen, Tobias, Kevin, Hein, Luus en
Roy: complimenten en felicitaties
voor deze geweldige prestatie.

1,2 cm b

voetbal

Prinses Irene
blijft in 2e klasse
1,4cm b

autosport

karten

Nistelrode - Prinses Irene en
Nulandia spelen volgend seizoen
beiden weer in de 2e klasse. Toen

na 90 motorsport
minuten scheidsrechter
Charl Kezer uit Loosbroek affloot
stond het 1-1.
De doelpunten vielen in de 1e
helft. Zo rond de 35e minuut
schoot Rik Korsten knap raak. Op
slag van rust was het Tim van den
Brand die de 1-1 liet aantekenen.
De laatste 20 minuten was er
geen sprake meer van een echte
wedstrijd en wisten beide ploegen
dat ze bij deze stand zich zouden
handhaven.

HVCH Vr2
zoekt trainer/coach m/v
Meer informatie
Jack Neelen 06-51332532
Chris Ploegmakers 0412-451609
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De MooiRooikrant
krant
De
SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernheze

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS

De

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

krant

MooiLaarbeek

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS

NIEUWS
BEDRIJVEN
ACTIVITEITEN
VERENIGINGEN
WETENSWAARDIGHEDEN

MooiMega
Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

ien
Het meest gelezen
weekblad
van
v
Son en Breugel

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD

WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!
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badminton

minuten later gaf Stan een mooie
pass op Jarno, die dat prima afrondde en zo de stand op 0-2
bracht. O.S.S. kon nog in de eerste helft tegen scoren en bracht de

Minioren BC Argus kampioen

heeswijk-dinther - Eindelijk weer
een kampioensteam bij de jeugd sinds
jaren! En dit door de minioren die voor
het eerst competitie spelen! Het waren zeer spannende wedstrijden. Maar
dankzij het doorzettingsvermogen van
alle vier is het ze gelukt om kampioen
te worden. Stijn van den Broek, Bram
van de Greef, Suze Loomans en Anne
van de Greef van harte gefeliciteerd
met het behalen van dit kampioenschap. Super gedaan!

wielersport

BOVAG lanceert Elektrische
Wielerploeg met Henk Lubberding
nistelrode – Voormalig profwielrenner Henk Lubberding gaat leiding geven aan de nieuwe Elektrische Wielerploeg, een initiatief van de
BOVAG-afdeling Fietsbedrijven onder het mom ‘fietsen met de beste
ondersteuning’. De ploeg wordt een afspiegeling van de steeds grotere
en diversere groep consumenten die voor een e-bike kiezen. Inmiddels
zijn in Nederland al ruim 1 miljoen elektrische fietsen verkocht.

Binnenkort kunnen kopers van een
e-bike zich via hun eigen BOVAGfietsbedrijf aanmelden voor een
plek in de Elektrische Wielerploeg.
Onder leiding van 3-voudig Touretappewinnaar Lubberding neemt
de ploeg deel aan diverse recreatieve toertochten en criteria in het
land.
Het team wordt ondersteund door
de deskundige mecaniciens van de
circa 1.000 bij BOVAG aangesloten fietsbedrijven, die de komende
tijd speciale technische opleidingen gaan volgen bij de Tweewieler
Academy.

Niels Hansen, manager BOVAG
Fietsbedrijven: “Met de Elektrische Wielerploeg zetten we zowel
de fietsspecialist als de consument
in de spotlights. Met hun kennis
en expertise op het gebied van
e-bikes bieden BOVAG-leden letterlijk en figuurlijk de beste ondersteuning. Niet voor niets wordt
het overgrote deel van de nieuwe
elektrische fietsen via de vakhan-

del verkocht. Het is een aankoop
waarbij men niet over één nacht
ijs moet gaan. Deskundig advies is
van het grootste belang en vanuit
BOVAG gaan het we het niveau
van de aangesloten fietsspecialisten nog verder verhogen.
Meer dan 1 miljoen Nederlanders
hebben inmiddels een e-bike aangeschaft en dat betreft al lang niet
meer alleen senioren. Ook forenzen en jonge gezinnen hebben de
elektrische fiets ontdekt. Ze kunnen daarmee immers meer kilometers afleggen met minder inspanning. Samen met Henk Lubberding
biedt BOVAG al deze mensen komend jaar een unieke plek als lid
van de Elektrische Wielerploeg.”
Tijdens de BOVAG Fietsbranchedag in Ede op maandag 4 februari
2013, tekenden maar liefst veertien vooraanstaande partijen uit de
Nederlandse fietsbranche een officieus sponsorcontract met de Elektrische Wielerploeg. Naast BOVAG
als initiatiefnemer, haakten ook
Bovemij Verzekeringen en ENRA
Verzekeringen aan. Daarnaast ondersteunen Giant, Sparta, Batavus,
Gazelle, Koga, TDR, Schwalbe,
Kruitbosch, Juncker, Biretco en
Bike Totaal het initiatief.

Chevrolet levert een elektrische Volt als ploegleiderswagen die tijdens
de Pinksterfeesten in Nistelrode te zien zal zijn bij Jack Martens
Tweewielers, een van de mecaniciëns van de electrische wielerploeg.

28 Bernheze sportief
biljarten

Woensdag 15 mei 2013

Biljartkampioen

HeeSWIJK-DINTHeR – Van 1 t/m 4 mei zijn voor de 3e keer de interne
clubkampioenschappen biljarten gehouden bij de Toren. Onder leiding
van Gerard Gabriels, die elk jaar zorgt voor een fraai toernooischema
en alle uitslagen en gemiddeldes bijhoudt, was dit weer een zeer geslaagde editie.

De gezelligheid onder de biljarters
van de Toren staat hoog in het

vaandel, maar daarbij komt wel
een zeer sportieve rivaliteit om de
hoek kijken die voor de volgende
top 3 heeft gezorgd:
1. Ad van Lieshout
2. Henk van Krieken
3. Cor v/d Pas
Vorig jaar was edwin Daandels
degene die er met de hoofdprijs
vandoor ging, maar ook in het 1e
jaar was Ad van Lieshout clubkampioen. Voor Ad was dit dus de
2e keer dat hij de clubkampioenschappen wist te winnen. Proficiat!

hockey

HDL voorkomt
kampioenschap HOD niet
HeeSWIJK-DINTHeR – De hockeyers van HDL H1 speelden de
moeilijke uitwedstrijd tegen HOD
H5, dat bij winst verzekerd was
van het kampioenschap. Tevergeefs probeerde HDL het kampioensfeest uit te stellen: 4-0.

in de strijd om de bal uit het doel
te houden. Pas in de 43ste minuut
maakte HOD de openingstreffer,
die er al een tijdje aan zat te komen. De tegentreffer betekende
ook direct de start van een inzinking van HDL. De tweede en derde
treffer van de thuisploeg volgden
Had HDL ineens te maken met een elkaar snel op en voorin maakte
kleine conditionele opleving of was HDL geen vuist meer. De regen die
HOD erg slecht in het afmaken van steeds erger werd deed HDL ook
de kansen? Feit in Valkenswaard geen goed en uiteindelijk moest de
was in elk geval dat HOD over uitploeg, onder leiding van coach
meerdere kwaliteiten beschikte, Marcel Kuijpers, zich tevreden stelmaar de eerste 35 minuten kwam len met een 4-0 nederlaag. HDL
HDL wonderbaarlijk zonder te- had gehoopt op minimaal een punt
gendoelpunten door. Goalie Robin om op die manier roet in het kamvan Grinsven keepte formidabel pioensfeest van HOD te gooien,
Beide
van 10.00
en hield
de pinksterdagen
bezoekers knapgeopend
op de maar
gezientot
de17.00
eersteuur.
43 minuten
been. Met succes gooide hij alles mag de equipe van HDL trots zijn.

pinkster
feesten
pinkster
actie
feesten
Actie
A
a
actie
ctie

basketbal

Team U16 J.
Slam Dunk ’97
Kampioen
HeeSCH - Om kampioen te worden moest het U16 j. team uit de
laatste 2 wedstrijden maximaal 2
punten halen. De wedstrijd begon
erg slecht, misschien zijn het de
zenuwen en daarnaast heeft dit
team al 2 weken niet getraind.
We begonnen met een een-op-een
verdediging die van alle kanten
rammelde. er werd teveel ruimte
aan de aanvallers geboden. Door
een surplus aan individuele klasse
en lengteoverwicht begonnen we
eindelijk aan de lopende band te
scoren. De score met de rust was:
20 - 58.
Na de rust mocht Rens de plaats
van Martijn als point guard innemen. We gingen gewoon verder
met scoren. Veel spelers waren niet
snel genoeg met het achtervolgen
van hun tegenstander wanneer
deze van positie veranderde. Dit is
een leerpuntje voor volgend jaar.
eindstand: 37 - 101
Na 11 wedstrijden en 22 punten is
dit team duidelijk de terechte kampioen in deze klasse. Hierbij felicitaties aan het hele team, inclusief
de trainer en coach.

hockey

Beide pinksterdagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

HeeSCH - In het weekend van 3
mei hebben wij een kamp gehad
met de D-teams van de hockeyclub
MHCH.
In verband met de kroning die eer-

is
at ee
r
g tr
en

outdoor
vorstenbosch
Locatie: Brakkensedijk
1 & 2 juni 2013

Zaterdag 1 juni
springen en
dressuur pony’s

springen paarden
klasse BB & B
Ludieke rubriek
aansluitend springen
klasse B
(opgave tijdens wedstrijddag)

Zondag 2 juni
springen en
dressuur paarden

www.rsvvorstenbosch.nl

Koningsweekend MHcHeesch
der die week plaats vond, hebben
we het kamp koningsweekend genoemd.
De teams waren allemaal vernoemd naar leden van ons koningshuis. Het kampboekje was
helemaal in stijl. We kunnen terugkijken op een geweldig weekend.
Het weer zat natuurlijk enorm mee.
De kinderen waren allemaal in een
opperbeste stemming. Ze hebben
allemaal ontzettend genoten. De
eerste avond hebben we ‘Ik hou
van Holland’ gespeeld. Hier werd
met veel enthousiasme aan meegedaan. Zaterdag in de ochtend
hockey wedstrijdjes gespeeld en
’s middags diverse spellen met water. Dit was zeer aangenaam met
het warme weer. Daarna zijn we
met zijn allen weer teruggefietst
naar onze accommodatie in Nistel-

rode, waar alle kinderen, na het
bosspel, lekker van een BBQ hebben genoten. Daarna lekker marshmallows geroosterd bij het kampvuur. ’s Avonds was de bonte avond
en een bingo. Ook hier werd weer
met veel plezier aan meegedaan.
De volgende ochtend weer een
ontbijt. Daarna op de fiets terug
naar de hockeyclub, waar iedereen
werd opgehaald door de ouders.
Wij willen alle ouders die hebben
meegeholpen, bedanken voor hun
inzet en alle kinderen bedanken
voor hun gezellige aanwezigheid.
en natuurlijk niet te vergeten, de
sponsors: Albert Heijn, Bon Fromage en Heerkens groente en fruit.
Bedankt voor jullie bijdrage aan ons
D-kamp. We hebben er met zijn allen een super kampweekend van
gemaakt.

mountainbike

Bij aankoop van een nieuwe fiets

Laar 27 5388 HB Nistelrode T 0412 611 231
www.jackmartens.nl

Laar 27 5388 HB Nistelrode T 0412 611 231

raag naar de voorwaarden
* vraag naar de voorwaarden

gratis 3 jaar
*
Bij
aankoop van een nieuwe fiets
fietsverzekering
gratis 3 jaar
Bij aankoop van een nieuwe E-bike
*
fietsverzekering
10% korting en
Bij
aankoop van een nieuwe
E-bike *
servicepakket
gratis
10% korting en
servicepakket gratis*

Weekend van bezinning voor
team Bikers Heeswijk Dinther
HeeSWIJK-DINTHeR - Dit weekend reden de renners van team
Bikers de volgende topcompetitie
wedstrijd op de mountainbike in
Apeldoorn.
Als eerste verscheen eric van den
Boogaard aan de start. Het was helaas niet zijn dag. eric kwam vervelend ten val en kon zijn ritme niet
vinden. Hij moest dan ook steeds
meer plaatsjes laten gaan en genoegen nemen met een dertiende
plaats. Rick van den Hanenberg
had een zeer goede start, maar
merkte al snel dat hij explosiviteit
tekort kwam. In een zeer sterk veld
wist Rick toch nog snel beslag te
leggen op de vierde plaats. Deze
plaats kwam gedurende de wed-

strijd niet meer in gevaar en Rick
nam dan ook geen onnodige risico’s. Aan het einde van de dag was
het de beurt aan de amateur Guus
Smits. Ook hij nam een goede start
en ging als derde het veld in. Guus
had een rustweek achter de rug
waardoor hij slappe benen had. Hij
moest dan ook snel de nodige renners voorbij laten en moest genoegen nemen met een elfde plaats.
Op zondag moest Martijn van
Doorn aan de start verschijnen bij
de nieuwelingen. Martijn is goed
van start gegaan. Hij moest van
achter komen en na de start lag hij
al vijftiende. Gedurende de wedstrijd schoof hij langzaam verder op
naar een uiteindelijke tiende plaats.
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handbal

voetbal

Bij DS1 Dos’80
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Heeswijk blijft in 2e klasse

HeeSCH - De dames senioren 1 van Handbalvereniging DOS’80 hebben
de afgelopen twee seizoenen een geweldige prestatie neergezet. Zij zijn
maar liefst tweemaal op ‘n rij kampioen geworden in hun klasse, en zullen aankomend seizoen zelfs aantreden in de 1e klasse van de afdeling
Brabant. Ondanks twee geweldige opeenvolgende seizoenen en een
fantastisch vooruitzicht in de 1e klasse, is DS1 van Handbalvereniging
DOS’80 genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe leden.
Uiteraard is dit een uitgelezen kans
voor speelsters die bij hun eigen
team geen progressie meer zien
en het op een hoger niveau willen proberen, of voor speelsters die
(recent) gestopt zijn en weer eens
willen proberen goed te spelen.
De dames trainen iedere dinsdagen vrijdagavond in het Vijfeiken in
Heesch. Je mag daar - in overleg
- altijd gratis een aantal trainingen meedraaien. Vervolgens kun
Helaas is in deze twee seizoenen de je dan, na het ontvangen van eerselectie speelsters erg uitgedund en lijke feedback, aangeven wat je er
het besef bestaat dat er met de hui- van vindt. Als je vragen hebt kun
dige
groep dames
een smalle
basis
je altijd turnen
terecht bij volleybal
Joop Baltussen.
voetbal
hockey
tennis
basketbal
handbal
is om deze grote uitdaging aan te Hij is de trainer en coach van het
gaan.
dames team. Hij is te bereiken via
“Wij willen dan ook graag andere joop.baltussen@home.nl, of via
speelsters de kans geven om samen 06-21457280. Tevens staat veel
met ons die nieuwe uitdaging aan informatie op de DOS’80 website
te
gaan.” aldus
de groep
dames. zwemmen
www.dos80.heesch.nl
.
beugelen
boksen
badminton
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HeeSWIJK-DINTHeR - Na een seizoen waarin Heeswijk de punten moeizaam wist binnen te halen, konden de mannen van trainer Ton Berens zich op de laatste speeldag veilig spelen bij Theole in Tiel. De blauw-witten lieten zich
nog één keer van hun beste kant zien en wonnen met 0-2. Daardoor mag Heeswijk zich ook volgend seizoen 2e
klasser noemen en kan Berens de club met opgeheven hoofd verlaten.

Dorpszeskamp HDL
Nieuwe teams, nieuwe uitdagingen!

Kampioenen

paardrijden

wielrennen

darten

golf

zette Spes nog even flink aan en de
eindstand was 8-15.
Altior 2-De Peelkorf 2.
Uitslag: 11-6
Altior 3-BIO 2. Uitslag: 13-7
Altior 4-Spes 4. Uitslag: 8-5
biljarten
duivensport
judo
vissen
skienKorfrakkers
snowboarden
kano
Altior 5-De
5.
Uitslag: 12-5
Altior A1-De Horst A1.Uitslag: 3-5
Altior B1-VVO B1. Uitslag: 4-8
Altior B2-VIOS B1. Uitslag: 5-2
Altior C1-Concordia C1.
Lieke Roefs
Uitslag : 7- 2
schaken
kaarten/bridgen
HeeSWIJK-DINTHeR
- Afgelopen Altior C2-emos
C1. Uitslag: 12-3
dammen
zondag speelde Altior een thuis- Avanti C2-Altior C3. Uitslag: 4-1
wedstrijd tegen Spes.
NDZW D1-Altior D1. Uitslag: 4-2
Celeritas e2-Altior e1. Uitslag: 0-1
De pupil van1cm
deb week Lieke Roefs NDZW e1-Altior e2. Uitslag: 0-6
zag in de eerste helft dat de thuis- Prinses Irene F1-Altior F1
ploeg zich helemaal liet wegspelen Uitslag: 3-7. Strafworpen: 1-2
1,2 cm baan scherpte. De
door een tekort
Corridor F2-Altior F2
ruststand was dan ook 3-10 in het Uitslag: 1-1. Strafworpen: 2-3
voordeel van Spes. In de tweede Corridor F1-Altior F3
helft herpakten de dames van Al- Uitslag: 2-2. Strafworpen: 1-2
b
tior zich en 1,4cm
ze wisten
het de uit- Altior W1-Korloo W1
ploeg nog flink moeilijk te maken. Uitslag: 7-0. Strafworpen: 5-6
Helaas was het gat te groot om te Altior W2-De Korfrakkers W2
autosport In de laatste vijf
karten
motorsport
Strafworpen: 5-1
dichten.
minuten Uitslag: 2-10.

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Jeugdelftal
F7
Als ondernemer zoektavesteyn
u bekwaam personeel
Uitbesteding van uw salaris- en personeelsadministratie bespaart u veel tijd en rompslomp.

hartelijk gefeliciteerd
met het behaalde
Meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend
contact met ons op om te kijken wat
kampioenschap
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

HeeSWIJK-DINTHeR - Op 1ste pinksterdag, zondag 19 mei, wordt voor
de 28ste keer het grootste eendaagse evenement van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek, de jaarlijkse dorpszeskamp, georganiseerd.
Op het terrein van VV Heeswijk be- natuurlijk in het spelschema opgeginnen
de 24hockey
deelnemende
nomen. turnen
voetbal
tennis teams
basketbal
volleybal
handbal
met in totaal ruim 250 deelnemers Nieuw zijn de kamelenrace, het
’s ochtends om 10.00 uur aan de duo-zaklopen en het klimkanon
7 veldproeven. Het publiek krijgt waarbij uithoudingsvermogen, beopnieuw een mooi schouwspel hendigheid en lef gecombineerd
voorgeschoteld! Het vertrouwde moeten worden en het uiterste
waterbassin
en
de zeephelling
zijn
vragenwaterpolo
van de handboogschieten
deelnemers. Spekbeugelen
boksen
badminton
zwemmen
tafeltennis

korfbal

Korloo 1 ten onder
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

LOOSBROeK - Korloo 1 kwam
zondag uit tegen SVOC ‘01 in Oirlo. We kregen deze wedstrijd de
opdracht om op afstand niet te kort
biljarten
duivensport
judoniet in te vissen
op
de dame
te gaan en
springen zodat er geen doorloopballen gemaakt konden worden.
We begonnen de wedstrijd lijdend
onder het spel van SVOC. er werden veel ballen verspeeld en de
frustraties liepen op. SVOC wist
schaken
hierdoor
al snel op een
6-0 voordammen
sprong te komen. We hadden enige
tijd nodig om op hun spel te anticiperen en zelf een spel op te zetten. In de rust
1cm bwerden nieuwe afspraken gemaakt. Niet meer lijden,
maar gaan strijden werd de nieuwe
cm bweer als een team
insteek. We 1,2
zijn
gaan spelen en wisten zowel ons
aanvallende als verdedigende spel
aan te passen aan het spel van
b
SVOC. We 1,4cm
hebben
een goede
tweede helft gespeeld en hebben,
met een eindstand van 14 - 2, onze
autosport
karten
teller
niet op nul laten staan.
Doelpunten: Mariska Nuijen, Brenda
van Aspert - Lunenburg.

wielrennen

skien

kaarten/bridgen

motorsport

darten

snowboarden

golf

kano

takel gegarandeerd dus!
Na deze vermoeiende, maar altijd
ook zeer gezellige dag, verplaatst
het festijn zich ’s avonds naar
sporthal De Zaert in Dinther waar
om 20.00 uur de afsluitende proef,
de playbackshow, begint. Net als
vorig jaar wordt de Zaert compact
ingericht, waardoor alle deelnemers een zitplaats dichtbij het podium hebben. Verschillende teams
zijn al lang aan het oefenen voor
een spectaculaire playbackact,
met veel dans en grootse decors.
Aansluitend vindt in de Sporthal
ook de loterij en de prijsuitreiking
plaats, waarna het feest in volle
hevigheid kan losbarsten. Het belooft dus weer een uiterst gezellige
avond te worden!
Op sportpark De Balledonk is iedereen vanaf 10.00 uur van harte
welkom om de teams gedurende
de dag aan te moedigen. De playbackshow ‘s avonds is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. De toegangsbewijzen zijn
te koop voor € 5,- bij de kantine
van VV Heeswijk en ook te bestellen via dorpszeskamphdl@hotmail.
com.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

30

Woensdag 15 mei 2013

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
16 meI
Visclinic door nederlandse
bondscoach
Locatie: Heesch
Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 oss
Voorverkoop
wandeldriedaagse
Locatie: de Pas Heesch
Herhalingsles eHbo jeugd b
Locatie: EHBo lokaal Dorpshuis
Nistelrode
teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode
17 meI
Publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 25

Jack martens tweewielers
geopend
Locatie: Laar 27 Nistelrode
Pagina 28
20 meI
Pinksterfeesten nistelrode
Locatie: Centrum Nistelrode
HKK nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
schilderijen
Locatie: Heemhuis Nistelrode
Pagina 24
bevers steencentrum
geopend
Locatie: Canadabaan 10
Nistelrode
Pagina 24
Vogel- en
kleindierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
Lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ’t Dorp 44 Heesch
Pagina 7

18 meI

Hedi meubelen geopend
Locatie: Laag-Beugt 1a
Pagina 1

opening mG service
Locatie: Canadabaan 2 Nistelrode
Pagina 21

Heerkens meubels geopend
Locatie: Laag-Beugt 1
Pagina 5

Pinksterloop
Locatie: Centrum Nistelrode

Dag van het Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

19 meI
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Pinksterfeesten nistelrode
Locatie: Centrum Nistelrode
HKK nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
schilderijen
Locatie: Heemhuis Nistelrode
Pagina 24
fietstocht beestenboel
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst
Pagina 11
Vlinderwandeling met
Joep steurs
Locatie: de Prekers Schijndel
Dorpszeskamp HDL
Locatie: Sportpark de Ballendonk
Heeswijk-Dinther
Pagina 29

Voettocht van Dinther
naar Den bosch
Locatie: Kerkplein Dinther
Pagina 17
open dag buro Lima
Locatie: Fokkershoek 8b
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Jack martens tweewielers
geopend
Locatie: Laar 27 Nistelrode
Pagina 28
21 meI
Voorverkoop
wandeldriedaagse
Locatie: de Pas Heesch
Kermis
Locatie: Centrum Nistelrode
thema-avond fnV bouw
Locatie: de Wis Loosbroek

22 meI

25 meI

29 meI

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 23

remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch

Gratis juridisch
inloopspreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

KVo Heesch Viering
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
romantische
Kastelentournee van
Wibi soerjadi
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
nu by staffdag bij tobme
Locatie: Schoonstraat 24 Heesch
Pagina 5
Gratis juridisch
inloopspreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

Lente kruidenwandeling
Locatie: Stekstraat Nistelrode
Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de overbeek
Nistelrode
rowwen Hèze in concert
Locatie: Natuurtheather
Kersouwe Heeswijk-Dinther
Pagina 2
opening blokhut
Locatie: Tipweg Vorstenbosch
Pagina 20
26 meI
Lions Clubs bernheze en
rosmalen organiseren
meierij Classic 2013
Locatie: Conferentiehotel De
Ruwenberg Sint-Michielsgestel

23 meI

Jeu de boules toernooi
Locatie: Gilde terrein St. Barbara
Heeswijk-Dinther

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 23
Lezing: Hoe om te gaan
met hooggevoeligheid
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Informatiemiddag
‘scheiden van wonen
en zorg’
Locatie: Gasterij Laarstede
Nistelrode
Pagina 8

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Keepersclinic
Locatie: Sportpark De Balledonk
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

30 meI
Lezing: u, uw testament
en het bejaardenhuis
Locatie: de Pas Heesch
masterclass zang en
stemexpressie
Locatie: Muzelinck oss
Pagina 8
biljartkampioenschappen
finale
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 8
1 JUnI
outdoor Vorstenbosch
Locatie: Brakkensedijk
Vorstenbosch
Pagina 28
Inschrijfdag KVW HDL
Locatie: De Wis Loosbroek &
Soos imeet Heeswijk-Dinther
Workshop: Wat is mijn
grens? Wat is mijn ruimte?
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
theaterwandeling van
efkes Anders
Locatie: Nistelrode
roefeldag
Locatie: Nistelrode

mee over eigen bijdrage
voor zorg in onderonsje
Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

27 meI

2 JUnI

Informatieavond CPo
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 19

biljartkampioenschappen
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

Gratis inloopspreekuur
Liebrand ruys advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Pagina 12

outdoor Vorstenbosch
Locatie: Brakkensedijk
Vorstenbosch
Pagina 28

24 meI

28 meI

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Pagina 23
Dagworkshop Yantra
Locatie: Palmenweg Nistelrode
schuimparty in Imeetstyle
Locatie: imeet Heeswijk-Dinther

Cursus reanimatie en
AeD bedienen
Locatie: EHBo lokaal Dorpshuis
Nistelrode
biljartkampioenschappen
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 8

maashorstfair
Locatie: Kriekenput Herpen
Pagina 11
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
fietstocht met een missie
Locatie: Petrus-Emausparochie
Heesch
Hissche Kofferbakmarkt
Locatie: Schoonstraat 101a
Heesch

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

