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Dit is toch het allerleukste wat er is!
15 jaar DV Dancing Kids met zoveel mensen
NISTELRODE - Hans en Rose-Marie van Heumen waren lid van een carnavalsclub in Oss. Ze trouwden in
1978 en via een collega leerkracht kwamen ze op de Blauwesteenweg in Nistelrode terecht. Een grote stap,
maar - bekend met het carnavalsleven - besloten ze lid bij CS De Wevers te worden. Hans was al snel penningmeester en Rose-Marie gaf jaren training aan de Huppeltjes. Uit deze passie is dansvereniging Dancing
Kids ontstaan.

Het NK afgelopen weekend bracht succes en dat mag gevierd worden! Voorzitter Rose-Marie van Heumen deelt samen
met het bestuur de bubbles uit om te proosten.

17 jaar geleden gingen ze een keer
bij een toernooi kijken, want twee
van de dansmariekes, Marieke
Timmers en Moniek van Heumen,
wilden meer, ze wilden wedstrijddansen.
Zo gezegd zo gedaan, en na 2 jaar
solo aan het wedstrijddansen mee

te hebben gedaan, werd een oproep in de krant gezet of er geïnteresseerden waren die zin hadden
om mee te dansen.
Sanne, Marieke, Kristel, Wendy en
Moniek waren de eerste leden en
daarna reageerden binnen korte
tijd nog 15 meiden. Dat is nu 15
jaar geleden.

Samen de uitdaging aanpakken
Ze gingen een nieuwe uitdaging
aan: DV Dancing Kids. Hans was
al net zo enthousiast als de dames
Van Heumen. Ze zijn gestart met
twee solo’s, een juniorengarde en
een minioren karaktergroep en ze
werden lid van het NDO.
Ze leerden van hele bekwame

mensen uit de danswereld, Heidi
Megens uit Berghem kwam en
Thea Willemsen uit Son en Breugel. Moniek heeft duidelijk talent
als danseres, als trainster en ook
de dansen zet ze feilloos in elkaar.
Er komen twee schriftjes voor de
dag: ‘Ik heb al die tijd bijgehouden
wie gestart zijn als lid en hoelang
ze lid waren. Ook alle behaalde resultaten heb ik mooi op een overzichtelijke lijst’, vertelt Rose-Marie
en met gepaste trots laat ze de
verzameling zien van foto’s, bekers
en kleding. ‘De jaarlijkse vakantiekampen waren een hoogtepunt.
De kampcommissies hadden het
altijd goed voor elkaar’, weet ze
als ouder, over de gezellige activiteiten. Ook blijkt het vinden van
bestuursleden geen probleem te
zijn voor de dansvereniging.
Helaas kreeg Hans 12 jaar geleden Parkinson, de ziekte die hem
steeds meer uit de running haalde.
Hans bleef betrokken en genoot
van de geweldige resultaten van
Moniek en wat er allemaal leefde
binnen de vereniging, want RoseMarie bleef voorzitter van de vereniging en kon hem van alles op de
hoogte houden.
‘We doen het met z’n allen‘
De eerste reactie na haar onderscheiding als sportvrijwilliger 2010
ging uit naar de mensen waarmee
ze al die jaren haar passie gedeeld
heeft. Het kamp werd reeds als
een hoogtepunt genoemd maar
ook de aanhoudende geweldige
resultaten waren mooi.
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Wecycle: vorstelijke behandeling
overgebleven apparaten
Bernheze - Op Koninginnedag bieden veel kinderen weer oude
spullen te koop aan op de vrijmarkt. Als er na afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever
ze later in bij onze Milieustraat, De Morgenstond 4 in HeeswijkDinther.
De eerste honderd inwoners die
vanaf 1 mei 2012 oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de Milieustraat,
krijgen gratis de unieke Wecyclestuntvlieger! Ook worden er 500
kanskaarten voor een luxe hotelovernachting uitgedeeld.

Gerard van Ras neemt afscheid, voorzitter OVH kijkt toe

Heesch – De leden van de Ondernemersvereniging in Heesch waren op 11 april in de nieuwe zaal van ‘t Tunneke bijeen voor een
ledenvergadering. Hier nam bestuurslid Gerard van Ras afscheid van
het bestuur van Ondernemersvereniging Heesch (OVH).
Hij was lid van het bestuur sedert 2003 en heeft zich in al die jaren
op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt. Zo verdiepte hij zich voor
de leden in diverse bestemmingsplannen en ook kwam hij op voor
de belangen van de detaillisten en horeca-ondernemers. Gerard gaat
zich in de toekomst meer richten op het centrummanagement en ook
daar zullen we hem actief in zien. Zoals hij zelf zegt: “Ik voel me betrokken en ik wens het bestuur alle goeds voor de toekomst.”

Zo zorgen we ervoor dat deze
worden gerecycled. We wensen
alle kinderen natuurlijk heel goede zaken!

Om u te helpen kleine elektrische
apparaten en kapotte spaarlampen te verzamelen in huis, krijgt
iedereen een gratis inzamelbox
Jekko mee.

Openingstijden:

Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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COLOFON

25 jaar Heemkundekring De Elf Rotten

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Cultuur en geschiedenis voor de toekomst

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

door Martha Daams

DeMooiBernhezeKrant

HEEScH - Heemkunde is kennis van de eigen omgeving in al haar aspecten. Er komen dus veel zaken aan
bod: stamboomonderzoek, archeologie, lokale geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur, straatnaamgeving, vervoer, de natuurlijke omgeving, folklore, kerkaangelegenheden, geologie, en noem maar op. De
vereniging De Elf Rotten verzamelt al 25 jaar gegevens en voorwerpen over Heesch.
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www.demooibernhezekrant.nl
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‘De elf rotten
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25 Jaar Cultuur
over heesCh’
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Activiteiten
In de Heemschuur vindt u een uitgebreide collectie gebruiksvoorwerpen uit landbouw, beroepen
en huishouden. Voor vele bezoekers is een bezoek een feest van
herkenning. De jongeren helpt een
bezoek om zich een voorstelling te
kunnen geven van de geschiedenis
van Heesch en hoe men vroeger
leefde. Bovendien is er een uitgebreide bibliotheek, vele foto’s en
schilderijen.

Ger Fransen bij het bord met de Elf Rotten

De Elf Rotten
De naam De Elf Rotten ontleent
de vereniging aan de elf buurtschappen die vroeger gezamenlijk
Heesch vormden. U komt ze nu
nog tegen in namen van o.a. wijken en straten: Kerkeind, Hoogstraat, De Wijst, Soggel, Loosbroek, Vinkel, Heelwijk, Beemd,
Broekhoek, Schutsboom en Groes.
Heemkunde
Voorzitter Ger Fransen is er trots
op dat de vereniging in Heesch zoveel informatie heeft weten te verzamelen. Niet helemaal zelf, want
toen in 1987 de Heemkundekring
De Elf Rotten opgericht werd,
was er al een verzameling landbouwwerktuigen die in bezit was
van Heemschuur Maasland. Het
oudste landbouwwerktuig – een
ploeg - dateert nog uit de middeleeuwen. De Heemschuur waar de
Elf Rotten hun thuis hebben was
tot 2009 een vochtige schuur met
weinig isolatie of verwarming. Dat
is nu anders. In juni 2009 startte
de vereniging, na goedkeuring van

de eigenaar Gemeente Bernheze,
een grondige verbouwing. De kosten van de verbouwing kwamen
ten laste van de vereniging. Geen
nood; mede dankzij de opbrengst
van de fotoboeken, de inzet van
vele vrijwilligers en goed budgetteren was het mogelijk om het
pand te voorzien van muurisolatie
en dubbel glas, en de verdiepingsvloer hoger te leggen. Op die manier was het mogelijk om beneden
een bibliotheek in te richten, een
zaal in te richten voor lezingen en
exposities, te vergaderen en genealogisch onderzoek te doen.

Foto’s: Marcel van der Steen

is behaaglijk en wordt zelfs energiezuinig als straks de warmteterugwinningsinstallatie er is. Ook
hieraan heeft de gemeente meebetaald.

Op 21 april zal de jubileumviering
voor genodigden gepaard gaan
met de heropening van het pand
door wethouder Ad Donkers en directeur van BHIc René Bastiaanse.
Een dag later, op 22 april, gaan de
deuren van de Heemschuur wijd
open voor alle belangstellenden.
Daarna zullen regelmatig lezingen,
exposities (kunst, foto’s, architecten, verzamelaars) georganiseerd
worden.

Vervolg van voorpagina

Dit is toch het allerleukste wat er is!

Samenwerking gemeente Bernheze
Dat de samenwerking met de gemeente opperbest is komt wellicht ook doordat de gemeente
halverwege de verbouwing kwam
voor groot onderhoud. Daarin zat
isolatie van het dakbeschot (wat
er nog niet was) en de rest van
de bovenverdieping. Hoewel de
verbouwingswerkzaamheden nog
niet helemaal zijn afgerond, is het
resultaat verbluffend. Het pand

RoseMarie en Moniek van Heumen, 15 jaar Dv Dancing Kids

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
De mensen op de foto zijn onbekend. Kent u een van hen? Wilt u dan dan een
5388 PP Nistelrode mail sturen aan info@mooiheesch.nl met vermelding van naam en plaats op de
foto. Wij zorgen dat de informatie bij de Elf Rotten komt.

t. 0412 611383
M. 06 53716610

Ze heeft nog veel meer hoogtepunten van alle leden en vrijwilligers over 15 jaar Dancing Kids te
vertellen. De vele karakterdansen
in het begin, de gardegroepen,
het paar Evy en Sacha, de solo’s
en de moderne groepen. Er zijn
al heel veel dansen gemaakt en
muziekstukken gelast. Vele vrijwillige uren werden besteed aan het
naaien van pakken en plakken van
steentjes op de jurkjes. Ontelbare
uren training werden gegeven en
er is enorm goed gescoord door
de jaren heen. Niet alleen landelijk, maar ook Europees hebben ze
naam gemaakt met het gardepaar
Evy en Sacha, modern groep Twister en garde Touch.

De vereniging werd ook regionaal
bekender en uit heel Bernheze en
ver daarbuiten, komen ze nu dansen bij de vereniging. Want hoe
leuk is het op dat podium!
Nederlands Kampioen en zelfs Europees Kampioen! wie had dat ooit
gedacht? In 15 jaar groeide het initiatief uit tot een grote groep hele
enthousiaste leden die allemaal
nog steeds met een ongelooflijke
inzet dansen. Een topsport laat dat
duidelijk zijn.
Het is topprestatie, zowel de prestaties van de dansers als de vereniging die al zo lang succesvol
draait. Bernheze kan trots zijn op
zo’n vereniging.
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Marcel van Herpen presenteert op Omroep Brabant
‘Denk Groter Debat’
Vorig seizoen was Marcel van Herpen te zien bij Omroep Brabant, als presentator van De Kamer van
Brabant. Naar aanleiding van deze uitzendingen is hij gevraagd om, in een serie van zes debatten, samen met studenten
van Fontys Hogescholen in debat te gaan met topmensen uit bijvoorbeeld politiek, sport en media. “Ik heb inmiddels een
aantal debatten achter de rug en vind het geweldig om te doen: niet alleen omdat het een leuk format is, maar omdat we
de diepte in kunnen met de gasten!”

HEESWIJK-DINTHER -

Roemer tweette na het debat dat
hij het top vond en dat de studenten goede en scherpe vragen stelden. Nuttig voor mij om ook mijn
vragen in de tweede kamer scherper te formuleren. Op de vraag uit
het filmpje van Prins carnaval van
Sambeek of Emile prins carnaval
wil worden, reageert hij: ‘Dat laat
ik over aan degene die daar tijd
voor heeft: ik word liever premier!’
Persoonlijk vond ik het gesprek
met Generaal Mart de Kruif heel
boeiend.
Hij vertelde dat hij 284 kisten vanuit Afghanistan naar huis moest
sturen en over een zelfmoordaanslag die 2 minuten voor zijn
aankomst gepleegd werd: hoe
verschroeid mensenvlees ruikt en
dat je het proeft op je tong. Toen
moest ik de volgende vraag stellen...
Kijk op Omroep Brabant:
www.omroepbrabant.nl
MARJA VAN BIJSTERVELDT:
21 april (15.30) uur
22 april (17.55 uur)
25 april (21.54 uur)
MART DE KRUIF:
5 mei (15.30 uur)
6 mei (17.55 uur)
9 mei (21.54 uur)
MINKE BOOIJ:
9 mei (15.30 uur)
20 mei (17.55 uur)
23 mei (21.54 uur)

In de setting van een collegezaal
gaan 200 studenten in gesprek met
een gast. “Het doel van het Denk

die zij waarderen en hen inhoudelijk met hen te laten debatteren.
Ideeën voor dit programma lagen

‘Ik word liever premier!’
Groter Debat is om studenten in
contact te brengen met mensen

al op tafel, maar ik heb samen met
Fontys over het format nagedacht.

altijd GoedKoop tanKen

Meer brandstof
voor je euro

2, 3

cent pe

BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Presentator Marcel van Herpen in gesprek met Emile Roemer. Foto: Bob Barten

Aan elke gast stellen we de vraag:
Wie was jouw onvergetelijke leraar
en waarom? De gast krijgt interessante fragmenten te zien waarop
hij/zij meteen reageert. Zo ook
met een aantal dilemma’s. Elke
gast moet een stelling deponeren
waarop studenten reageren en die
het er niet mee eens zijn gaan ver-

Gratis stofzuigen
en meting bandenspanning bij een
wasbeurt in de
Carwash.
Geldig van 20 t/m 30 april.

THEO MAASSEN:
2 juni (15.30 uur)
3 juni (17.55)
6 juni (21.54 uur)
Actuele informatie:
www.marcelvanherpen.nl

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

VOOR•HET
BESTE HOORADVIES
Persoonlijk deskundig advies

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

• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

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

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

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

r liter

spaarKo
bediend

volgens met de gast in debat. Aan
het einde kiest de gast één student
uit die hem/haar het meest aan het
denken heeft gezet. Iedereen kan
de debatten livestream volgen op:
www.fontys.nl/denkgroterdebat.
Daarna wordt het materiaal gemonteerd tot een programma van
een half uur,” legt Marcel uit.

ALBERT VERLINDE:
26 mei (15.30 uur)
27 mei (17.55 uur)
30 mei (21.54 uur)

rtinG*

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

sTaTiOn

Gratis
autowassen

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88
Hescheweg 223 te Oss
www.dktankstop.nl

Nieuw oogst mandarijnen
Geldig op vrijdag 20 en zaterdag 21 april

15 stuks

€ 2.50

’t Dorp 58a • 5384
Heesch
0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
‘t MC
Dorp
29 •• Heesch
• (0412)
47 59 59

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112

Woensdag 18 april 2012

Een appeltje voor de dorst
Jumbo deelt uit op Basisscholen Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen
week heeft Jumbo een actie gestart om 100% kwaliteit van het
AGF-assortiment extra te benadrukken.

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

Deze wordt nu extra uitgelicht
door onder andere het uitdelen
van appeltjes. We noemen het:
‘Rechtstreeks van het land, direct
in het schap’. Elke klant die komt

BERNHEZE
aanZet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

winkelen bij de Jumbo ontvangt
een appel. Patrick Straver van de
Jumbo in Heeswijk-Dinther pakt
het nog grootser aan en heeft de
basisscholen gebeld of de Jumbo in
de pauze appels mag komen uitdelen. BS de Bolderik , BS ’t Mozaiek
en BS ’t Palet hebben afgelopen
donderdag en vrijdag de appels
ontvangen. De kinderen vonden
het heerlijk.

Huseyin, AGF-chef en Filiaalmanager Patrick delen appels uit bij BS ‘t Mozaiek

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

Gratis
zonnebri
l
op sterkt *
e!

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.

De feestelijkheden rondom de verhuizing van Alferink
Optiek houden nog even aan… U ontvangt namelijk
ook de komende periode een gratis zonnebril op

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

sterkte bij aankoop van een nieuw montuur met
glazen*. Onze collectie exclusieve merken is flink uitgebreid. En met maar liefst 3 oogmeetruimtes en
nieuwe oogmeet- en slijpapparatuur, kunnen we u
als geen ander van dienst zijn. Verras uzelf met een
bezoek!
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Ons nieuwe adres:

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

P
Gratis parkeren
voor de deur
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Acht dagen fietsen in
de Tour for Life

De eigen grens opzoeken voor artsen zonder grenzen

door Martha Daams

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulp-organisatie die
wereldwijd mensen helpt. Daarbij kijken zij niet naar afkomst, religie of politieke overtuiging.
Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van
rampen, oorlogen en epidemieën. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven de
medische teams ter plekke steun aan de slachtoffers. Zij geven medische basiszorg tot noodchirurgie, van psychosociale hulp tot het uitdelen van hulpgoederen.

Heesch -

d’Huez (1860m), Col de Madeleine (2000m) en de Col du Grand
Ballon (1325m). De langste etappe
telt maar liefst 225 kilometers; in

ben zelf is al begonnen met trainen
voor de tour for life

broodnodige hulp in crisisgebieden
én natuurlijk de sportieve uitdaging voor de deelnemers.
Deelnemers verplichten zich om
het sponsorbedrag zelf bij elkaar te
sprokkelen.
Door zes landen
Gelukkig wordt er in groepsverband gereden. Dat geldt ook voor
Ben Hekerman uit Heesch. Hij rijdt
samen met collega’s van Enexis
in ‘s-Hertogenbosch de Tour for
Life die acht klassieke etappes
kent en door zes landen voert
over wereldberoemde cols en trajecten van de Tour de France: de
Col de Lautaret (2058 m), de Alpe

de Ardennen. De laatste etappe
eindigt in Nederland, Valkenburg
op de Cauberg.
Ben zelf is al begonnen met trainen. Hoewel hij graag en vaak
fietstochten maakt, is dat niet voldoende voor al die bergetappes die
in augustus gereden moeten worden. Per week traint hij twee keer
op de Tacx trainer. Dat is ‘droog’
fietsen, maar wel met de mogelijkheid de weerstand op te voeren,

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

boe!

Foto: Marcel van der Steen

De Tour for Life is een sponsorfietstocht die dit jaar voor de vierde keer wordt verreden. Het doel is
tweeledig, geld inzamelen voor de

Column
De Bliekers

alsof je een berg op rijdt dus. Daarnaast worden tochten gemaakt in
de weekends van 70 – 100 km, dat
moet dan langzaam oplopen tot
meer dan 150 km per rit.
Hij moet ook nog wennen aan het
idee in een klein tentje te slapen
tijdens de tour. De € 15.000 aan
sponsorgeld gaat in zijn totaliteit
naar Artsen zonder Grenzen. Zijn
inschrijfgeld wordt benut voor
overnachting op de camping, de
verzorging en de maaltijden. Die
kosten worden daarom ook zo
laag mogelijk gehouden.
Samen met zijn collega’s is Ben
plannen aan het maken voor het
bijeenrapen van de sponsorgelden.
Enexis sponsort een gedeelte van
de tocht, maar de heren moeten
zelf het leeuwendeel bijeen zien te
krijgen.
Ongetwijfeld hoort u hier nog
meer over via www.mooiheesch.nl

Wilt u meer weten over het team, surf dan naar:
www.enexis-tfl-team.nl/
En wilt u meer weten over de Tour for Life: www.tourforlife.nl/

Soms wil je dingen die niet in de stad te krijgen zijn. Een leuke vriend
bijvoorbeeld. Die zijn hier zeer schaars. Het ziet er vaak veelbelovend
uit, maar als ze eenmaal hun mond opendoen, vliegen de spatjes
je om de oren. Al mijn vriendinnen hebben er uiteindelijk eentje
gevonden buiten de stad. Ik ook trouwens. Een verdwaalde Limburger
met veel zin om te verhuizen naar de stad.
Wat je hier ook niet hebt, zijn koeien. Wel in kleine stukjes verpakt
in de supermarkt natuurlijk, maar geen echte die je kunt knuffelen,
mocht je daar behoefte aan hebben. Nou was dat bij mij niet zo het
geval, maar ik wilde wel eens kijken hoe ze voor het eerst de wei in
huppelen en april is de maand waarin dat schijnt te gebeuren. Mijn
import-bruidegom en ik sprongen op de fiets en reden op onze vrije
dag de stad uit. Dansende koeien kijken dus.
O. Wat een romantiek! Ondanks dat het een ietsje regende. En dat
beetje tegenwind deed er ook al niets aan af. Nee hoor. Want wij
stonden zometeen, met één arm leunend op het hek, naast de boer,
met een grasspriet in onze mondhoek en zagen de allereerste koe
haar allereerste sprongetje van die lente maken. Dan brak natuurlijk
net de zon door. En na een dartelend schouwspel en een glaasje ranja
in de bijkeuken, zouden we weer glimlachend en gelukkig op weg
gaan naar huis.
Dat was tenminste het idee.
We waren alleen niet de enigen met dat idee.
Toen we aankwamen in het dorp waar het allemaal te doen was,
hoefden we alleen maar de file te volgen om aan te komen op de
plaats waar spoedig onze illusie aan diggelen zou vallen. Behalve
dat er uit al die auto´s het ene na het andere gezin met veel te veel
kinderen rolden en we ons al ellebogend een weg moesten banen
naar de wei waar de koeien ten tonele zouden verschijnen, was er
een dixie toilet met een oneindig lange rij wachtende vrouwen erbij
en een springkussen. Een springkussen! De kers op de taart van
elk evenement waar je helemaal niet wil zijn. En om de keiharde
werkelijkheid nog net even wat kracht bij te zetten, begon het, precies
op het moment dat we constateerden dat die zwartwitte glimpen
die we opvingen tussen de mensenmassa door vermoedelijk koeien
waren die een heel mooi dansje deden, ook nog eens kei- en keihard
te regenen.
Sommige dingen zijn misschien wel helemaal nergens meer te krijgen,
mijmerden we, toen we, bibberend op de fiets en onderweg naar onze
eigen ranja, een heerlijke griep aan het oplopen waren.
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Opening muziekkiosk
seizoen 2012

Moederdagidee: Sieradenparty

Crommenacker automobielen concert

NISTELRODE - Sieraden gebruiken
we om ons lichaam te versieren.
Ze maken ons mooier en worden
van allerlei materialen gemaakt. In
de Wereldwinkel zijn de sieraden
vaak geïnspireerd door symbolen
en motieven uit andere culturen.
Sommige sieraden hebben een
betekenis en andere zijn gewoon
bijzonder. Met de hand gemaakt
door trotse mensen.

NISTELRODE - Zondag 22 april
a.s. verzorgt het studie-orkest en
de studie-malletband van muziekvereniging Aurora uit Heesch een
muzikaal optreden op de muziekkiosk te Nistelrode.
Dit concert wordt u aangeboden
door Crommenacker Automobielen te Nistelrode. Als bezoeker
kunt u blijven staan en genieten
van de muziek die gemaakt wordt.
Ook kunt u een kleed meebrengen
waar u op kunt gaan zitten.
Mensen die rustig willen luisteren
en genieten, kunnen plaatsnemen

op de bankjes rond de muziekkiosk.
Voor mensen die niet stil kunnen
blijven staan op de klanken van
de jeugdige muzikanten is er voldoende ruimte om zich vrij te bewegen. Breng ook gerust uw eigen
stoeltje mee! Aanvang optreden
zondagmiddag 22 april, 15.00 uur,
de Kiosk bevindt zich in het ‘Zeven
Eeuwen Park’ nabij het zorgcentrum Laarstede.
Bij eventueel heel slecht weer kunnen we gebruik maken van de zaal
in zorgcentrum Laarstede.
Wij wensen u veel luisterplezier.
Comité: Muziekkiosk Nistelrode

Wereldwinkel Nistelrode

Sieradenparty
De Wereldwinkel in Nistelrode wil
u graag kennis laten maken met de
mooie verhalen achter de sieraden.
Op dinsdag 24 april van 19.00 tot
21.30 uur ontvangt u 20% korting op alle sieraden. De handgemaakte sieraden in allerlei kleuren,
maten en materialen zijn stuk voor
stuk uniek! Voor alle betalende
klanten hebben we een extra leuk
presentje.
Moederdag
De sieradenparty is een mooie
gelegenheid om aan Moederdag

te denken. Deze valt dit jaar op
zondag 13 mei. Uiteraard staan
onze winkels in Bernheze vol met

geweldige andere FairTrade producten.

Loop vrijblijvend binnen bij onze winkels in Heesch, Heeswijk-Dinther
en Nistelrode. De medewerkers staan u graag te woord.
Voor de openingstijden zie: www.openingstijden.com

Muzikale ontmoeting
harmonie en fanfare

Expositie keramiek en
schilderijen
In ‘t Dorp te Heesch
HEESCH - Op de zaterdagen 21 en 28 april en 5 mei presenteert een
groep keramisten en schilders hun creatieve werken aan belangstellenden in het winkelpand naast het Kruidvat in het dorpscentrum te
Heesch. De keramiek deelnemers zijn cursisten van de woensdagmorgengroep “keramiek” o.l.v. de professionele keramiste Carla Teer van
het creatief centrum “De Eijnderic”.
De groep bestaat uit de volgende
personen: Thea Eijsink (Heesch) ,
Gerda van Gogh (Vinkel), Wilhemine van Luijtelaar (Herpen), Mari
van den Oord (Heesch) en Hanneke van Oort (Nistelrode).
Daarnaast stellen Frans Eijsink (abstract), Nel van Liempd (abstract)
en Ans van den Oord (abstract) enkele van hun schilderijen ten toon.
Zij hebben hun opleidingen bij de
Eijnderic en/of elders gevolgd.
U bent welkom om op de genoemde data tijdens de openingsuren
kennis te maken met en te genieten
van de variaties aan werkstukken.
En…… misschien is het nog een
leuke kans om een artistiek, creatief cadeau te kopen.
Daartoe nodigen wij U van harte
uit. De expositie is open van 11.00

tot 15.30 uur. De toegang is geheel gratis.

Veelzijdige

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

en solide

communicatie

Heeswijk-Dinther - Op zondag 22 april ontmoeten harmonie Sint
Servaes en Koninklijke fanfare Sint Willibrord elkaar in de aula van
gymnasium Bernrode op muzikale wijze. Het is alweer ruim 15 jaar geleden dat de beide muziekkorpsen uit HaDee een uitwisseling hielden,
een bijzonder moment dus. Het concert begint om 11.00 uur, de zaal is
open om 10.30 uur en de entree is gratis.
Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk
komt uit in de derde divisie en staat
onder leiding van dirigent Mari van
Gils. Het korps bestaat op dit moment uit ongeveer 45 muzikanten
en stak zich vorig jaar in prachtig
nieuwe uniformen.
Harmonie Sint Servaes komt uit
in de tweede divisie van de Brabantse Muziekbond en staat onder
leiding van dirigent Eric Swiggers.
Dit korps bestaat uit ongeveer 55
muzikanten en bereidt zich op

dit moment voor op haar buitenlandse reis. Met Hemelvaart gaat
de vereniging met de leden van de
slagwerkgroep en het harmonieorkest en hun partners voor een vierdaagse trip naar Oostenrijk.
Onlangs hebben de twee verenigingen samen het project Windkracht 6 verzorgd op de basisscholen van HaDee en Loosbroek. De
slotmanifestatie liet zien wat de
beide opleidingsorkesten samen in

hun mars hebben. Een mooie gelegenheid nu om de grote korpsen
achtereenvolgens aan het werk te
zien.
Tijdens het concert overhandigen
De Vrienden van Harmonie Sint
Servaes een nieuwe althobo, die
zij onlangs aan het harmonieorkest
hebben geschonken. Harmonie
Sint Servaes is haar vrienden zeer
dankbaar voor deze gulle geste.
U kunt op zondag 22 april a.s.
dus genieten vanaf 10.30 uur van
Heeswijk-Dinthers’ muzikaal erfgoed, wat zich laat beïnvloeden
door hedendaagse muzikale ontwikkelingen en daardoor springlevend is.
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Muzikale open dag

RaMMBaMM in de Zwaan

Muzelinck en Aurora

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag
21 april in De Zwaan: RaMMBaMM. Het zingt, het brult, het
kraakt, het zweet, het swingt, het
rockt, het stoomt!

HEESCH - Zaterdag 21 april houdt de Muzelinck samen met Aurora voor
het eerst een open dag in Heesch! Het leek Aurora de moeite waard om
dit jaar apart in Heesch een open dag te houden zodat men in het eigen
dorp kan blijven. Kinderen kunnen eventueel ook zelf komen want het
Aurora gebouw ligt midden in het centrum aan ’t Dorp 138 in Heesch.
Maar het leukst is als ook hun ouders mee komen. De open dag is voor
elke leeftijd!
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Topcoverband Rammbamm brengt
heftige rocknummers en vette
grunge: rock in haar strakste vorm.
Op de setlijst o.a. Alter Bridge,
Audioslave, Foo Fighters, Gary
Moore, Jimi Hendrix, Muse, Van
Halen, Red Hot Chili Peppers en
Danko Jones. Als je RaMMBaMM
wilt zien als nooit tevoren, zorg
dan dat je er bij bent!
Zaal open 21:00 uur
Iedere zaterdag gratis entree
Info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

Start Alice in Wonderlandzomer in de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - In 2012 is het de Zomer van Alice in alle openluchttheaters in Nederland. En daarom
wordt op zondag 20 mei in de Kersouwe De grote gekke theevisite gehouden. De Kersouwe is die dag omgetoverd tot een fantastisch Wonderland.

Er wordt informatie gegeven door
de muziekdocenten van de Muzelinck. Aurora vertelt welke voordelen het heeft om ook lid te worden
van Aurora. Denk hierbij aan een
gratis leeninstrument en al snel
deelname aan een orkest! Op de
open dag kun je informatie krijgen
over de instrumenten: trompet,
bugel, saxofoon, hoorn en slagwerk maar ook over hoe dat gaat
met de muzieklessen. Vragen over
andere instrumenten kunnen natuurlijk ook gesteld worden. Op
een “podium” kan men luisteren
naar enkele solisten en de work-

shoppers geven een kleine presentatie. De workshoppers zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 8/9 jaar
die elke week een workshop volgen in muziek. Er zijn 2 verschillende workshops, slagwerk of blazen.
Deze zijn speels en vooral bedoeld
om te kijken of muziek iets voor je
is. Ook hierover is informatie op de
open dag.
De open dag is op 21 april 2012
van 13.00 uur tot 15.00 uur bij Aurora!! ’t Dorp 138 Heesch. Verder
zal er een optreden zijn van Lennart de Jong van The Voice Kids of
Holland!!

In Wonderland mag je verdwalen,
jezelf verliezen, nieuwsgierig zijn,
op pad gaan zonder dat je weet
waar naartoe, maar met de absolute
zekerheid dat je iets bijzonders gaat
meemaken. De toegang is gratis.
Spannende activiteiten
Tijdens de grote gekke theevisite
op 20 mei staat er een prachtige,
grote tafel in de Kersouwe waaraan zoveel mogelijk mensen van
een grootse theevisite kunnen genieten. Daarnaast krijgt iedereen
de gelegenheid om op verschillende manieren zélf het Wonderland
van Alice te ontdekken.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur vindt

er een doorlopend programma
plaats dat bestaat uit theatervoorstellingen van ‘Alice in Wonderland’, een wandeling in de voetsporen van Alice, een bezoek aan
de kamer van Ames, een fototentoonstelling over Alice, volgen van
een workshop in het maken van
cupcakes en een optreden met een
bekende Nederlander.
Bekijk op www.kersouwe.nl het
programma van 20 mei.
Alice speelt in heel Nederland
In 2012 is het 150 jaar geleden
dat Lewis Carroll het beroemde
verhaal van Alice in Wonderland
bedacht. De openluchttheaters,

die bij de Vereniging Nederlandse
Openluchttheaters (VNO) aangesloten zijn, schenken hiet aandacht
aan door in de zomer van 2012
allerlei vormen van Alice in Wonderland onder de aandacht van het
publiek te brengen. Met dit project
beogen de Nederlandse Openluchttheaters de veelzijdigheid van
het fenomeen openluchttheater in
al haar facetten landelijk onder de
aandacht te brengen.
In de openluchttheaters in Nederland (aangesloten bij VNO) worden jaarlijks ruim 600 voorstellingen opgevoerd, waar meer dan
250.000 mensen buitengewoon
van genieten!
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Achtste Nacht van Heesch
Hét muzikale excuus voor een slapeloze nacht

Foto: Marcel van der Steen

Meer dan sirenes en rode auto’s
De brandweerposten in Bernheze zoeken vrijwilligers!
BERNHEZE - De brandweerposten in Heesch, Heeswijk-Dinter en Nistelrode zijn onderdeel van de regio Brabant-Noord. Samen met 38 andere
posten maken zij deel uit van deze regionale brandweerorganisatie. In
deze regio zijn in totaal zo’n 1.200 collega’s aan het werk. Binnen de
organisatie voeren beroepsmedewerkers ondersteunende taken uit op
het gebied van preventie, preparatie en repressie.
Brandweerposten in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode tellen
elk 20 postleden. Dit zijn mensen
met een hele diverse achtergrond:
mannen en vrouwen die naast hun
brandweerwerk als administratief
medewerker of beleidsmedewerker
werken, of ondernemer, leraar of
monteur zijn.
Brandweerman/-vrouw worden?
Alles over de regels en de wensen
die de organisatie heeft kunt u lezen op de sites van MooiBernheze.
org. Ook staan hier de opleidingen
die u kunt volgen, de vergoeding
en de karaktereigenschappen van
de man/vrouw die ze zoeken.
Het is belangrijk dat u zelf, uw
partner en uw directe omgeving
voor honderd procent achter deze
keuze staan. Ook uw werkgever
moet op de hoogte zijn en toestemming geven om direct uit te
rukken tijdens werktijd. Uw werkgever heeft ook een voordeel van u
als brandweerman/-vrouw. Als u de

basisopleiding voor brandweerpersoneel hebt gevolgd, is een cursus
‘bedrijfshulpverlener’
overbodig.
Werken voor de brandweer betekent dat u in principe 24 uur per
dag, 7 dagen in de week oproepbaar en beschikbaar bent. Naast het
bijwonen van de wekelijkse oefenavond op maandag bent u verplicht
de basisopleiding voor brandweerpersoneel te volgen.
Meer weten?
Op maandag 23 april houden de
brandweerposten open avond. U
bent welkom vanaf 20.00 uur om
een kijkje te nemen in de brandweerkazerne en te kijken of het
werkelijk iets voor u is.
U kunt ook al vooraf contact opnemen met één van de postcommandanten. Voor Heesch is dat Frank
van Hoek, tel. 06-50265950, voor
Heeswijk-Dinther Henk de Laat,
tel. 06-18305023 en voor Nistelrode Hans van der Heijden, tel. 0655107581.

Memphis Maniacs, zaterdag één van de topacts tijdens de Nacht van Heesch

HEEScH – Vier topacts, voor elk wat wils, plezier tot in de kleine uurtjes
en dat alles voor niet meer dan € 16,- per persoon. Die barst zaterdagavond 21 april in alle hevigheid los in CC De Pas. Met optredens van
Silly Putty, Memphis Maniacs, BZB en Dearworld wordt het een muzikaal feest van de bovenste plank.
De Nacht van Heesch kent dit jaar
opnieuw een ijzersterke programmering. De zaal gaat om 20.30 uur
open. Het podium wordt meteen
al bij de eerste act goed gevuld.
Silly Putty brengt niet minder dan
elf muzikanten op de planken. De
tweede band is de Memphis Maniacs, zij pakken uit met een vette
show, waarin bekende hits uit allerlei genres live met elkaar wor-

den gecombineerd in vlammende
mash-ups.
BZB en Dearworld
De derde band op het affiche behoeft eigenlijk geen introductie
meer. De mannen van BZB maken
immers van elk optreden een feest.
Slotact van dé Nacht is Dearworld,
een viertal uit Oss dat er met een
rauwe elektrorockshow voor zorgt

dat iedereen aan het dansen slaat.
En dat is dan ook precies wat de
heren willen.
Kaarten voor de Nacht van Heesch
kosten in de voorverkoop 16 euro,
aan de dagkassa moet je er 19
euro voor betalen. De kaarten zijn
te koop bij café Babbels, restaurant
De Waard, De Pas en boekhandel
ceelen in Heesch en bij cd-kiosk
De Schakel in Oss. Ze kunnen
ook nog worden gereserveerd via
www.nachtvanheesch.nl. Zorg dat
je deze week goed uitgeslapen
bent. Dan ben je helemaal klaar
voor de Nacht van Heesch!

Nationale Zwem4Daagse
BERNHEZE - AquaRest is tevreden met alle belangstelling die
er rondom de Nationale Zwem4Daagse is.
Voor de organisatie op de dag zelf,
zoeken wij nog enkele extra handen. Heb jij tijd om te helpen tijdens de Zwem4Daagse? We zoeken nog vrijwilligers! Bel AquaRest
0413-291800.
Bijna gratis!
De Zwem4Daagse valt precies in
de 2e week van de meivakantie.
Voor iedereen die niet op vakantie gaat is dit een geweldige kans
om voor heel weinig geld een hele
mooie dagindeling te hebben.
Voor € 2,00 per dag, dus € 8,00
voor alle dagen heb je een fantastische vakantie invulling.
Nationaal showacrobatiek team
Tijdens de Zwem4Daagse komt het
nationale showacrobatiek team in
AquaRest. Zorg dus dat je erbij
bent! Tijdens de opening om 15.00
uur op woensdag 2 mei 2012.

Nog veel meer activiteiten
Je kunt leren duiken, waterbasketballen, synchroomzwemmen en
waterpoloën. Maar er is meer, véél
meer.De kinderen kunnen zich laten schminken, ze kunnen een circuit mountainbiken.
Tijden
15.00 uur opening van de dag
16.00 uur gezinnen
18.00 uur jeugd
19.00 uur volwassenen.
Daarna zal er om 20.00 een geweldige afsluiting verzorgd worden,
door de vereniging die ‘s middags
een demonstratie heeft gegeven.
Zorg dat je erbij bent, anders mis
je HET evenement van het jaar, namelijk de National Zwem 4 Daagse
van 2 mei tot en met 5 mei 2012
in AquaRest.
Inschrijven
Via onze website www.aquarest.nl
kan je een contactformulier invullen. Het deelnemerskaartje ligt dan
op 2 mei voor je klaar. Maar ook
bij de kassa van AquaRest kan je je
deelnemerskaartje kopen.

Open dag
omroep
Bernheze
LOOSBROEK – Wan houdt zaterdag 21 april een open dag. De
studio van de lokale omroep van
de gemeente Bernheze is dan van
9.00 tot 18.00 uur open voor publiek.
Tijdens die uren wordt live de
Bernhezer Nederlandstalige top
100 uitgezonden. Bezoekers kunnen onder meer zien hoe dat programma gepresenteerd wordt.
Verder wordt ook uitleg gegeven
over alle andere activiteiten van
Wan op het gebied van radio, televisie, kabelkrant en internet. Het
pand van de omroep is te vinden
aan de Schaapsdijk 7 in Loosbroek.
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Hele maand april € 50,korting op iedere Oad reis
Exclusief bij Reisburo de Wit
HEESCH - Onze reisadviseur Michal van Bavel van Reisburo de Wit in
Heesch ging voor u op ontdekking naar Aruba: Ik ging naar Aruba voor
een 5-daagse studiereis verzorgd door Oad Reizen.

Het was voor het eerst dat ik de
Antillen bezocht en ik kan meteen
vertellen dat het een geweldige
bestemming is! Er is een aangenaam klimaat en er zijn prachtige
witte stranden, echt een aanrader!
De vlucht gaat non-stop met de
KLM. De vlucht is erg comfortabel,
genoeg beenruimte, een hapje en
een drankje en gratis een entertainment systeem zodat je lekker
films kunt kijken of spelletjes kunt
spelen. De vlucht duurt 9,5 uur.
Aruba is geweldig
Als je naar buiten loopt op het
vliegveld voel je de heerlijke temperatuur, een lekker windje en zie
je de prachtige, oogverblindende
stranden. Door die relaxte sfeer

kom je dus in een ware vakantiestemming. Tijdens deze studiereis
heb ik veel verschillende accommodaties bezocht. Ik kan u dus
perfect adviseren om het juiste
hotel op Aruba te kiezen! Natuurlijk ontbrak een jeeptocht over
het eiland niet aan deze reis. De
eerste stop was bij het California
Lighthouse, de vuurtoren van het
eiland.
Daarna zijn we nog gestopt bij de
oude goudmijn. Hier liggen allemaal kleine steentjes op elkaar
gestapeld. Dit is een oud Indiaans
ritueel, maar het wordt nu voornamelijk door toeristen gedaan. De
laatste stop van de eilandtour was
bij The Natural Bridge, het hoogtepunt van de tour. Hier heeft de
zee een doorgang gesleten door
de rotsen waardoor de brug is gevormd. Heel mooi om te zien. Er is
echt een prachtig uitzicht over de
mooie blauwe zee.
Ik kan niet anders concluderen dan
dat de slogan ‘One happy Island’
echt waar is!
The Mill resort Aruba
Actie: diverse data in Mei
Normaal € 957,- per persoon
Nu dus € 907,- per persoon
Meer info: www.reisburodewit.nl

Op de uitkijk voor
Zonnebloem Nistelrode
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Pinksterfeesten Nistelrode
schudt u wakker
De winterslaap is voorbij, tijd voor evenementen

Nistelrode - De organisatie van de Pinksterfeesten Nistelrode heeft
weer een prachtig programma opgesteld en om u alvast in de stemming
te brengen, kunt u de komende weken de vele verrassende initiatieven
op de website volgen. Intussen wil de organisatie u alvast uw agenda
laten pakken want we gaan op vrijdag 25 mei van start met een kermis
voor ECHT iedereen.
‘De Kermis voor Echt iedereen’
Tientallen jaren heeft Nistelrode
een speciaal Pinksterweekend en er
zijn altijd weer mensen die met veel
ideeën komen en dit organiseren.
Door de jaren heen groeiden de vele
ideeën bij elkaar uit tot het grootste
feest van Nistelrode maar ook van
heel Bernheze. Daar zijn we trots op
en we hopen ook dit jaar weer dat u
hier volop van komt genieten.
Sinds twee jaar hebben we op vrijdag een kermis die ECHT voor ie-

dereen is. Ook voor oudere mensen, mensen met een beperking of
kinderen. Op vrijdag wordt rekening gehouden met iedereen.
‘De Kermis voor Echt iedereen’
dus waarbij alle kermisexploitanten

zorgen dat het een mooie avond
wordt.
Meer ruimte voor de braderie
Al enkele jaren is door de uitbreiding van het parcours het schuifelen
door de hoofdstraat voorbij en kunt
u op uw gemak niet alleen genieten
van het Rabobank Straattheater, de
volle en gevarieerde braderie en de
kermis, maar ook van de nostalgische route, het terras achter Van
Tilburg Mode & Sport en de vele
optredens op het podium aldaar.

Mocht u zich nog voor de braderie op willen geven om ons deze dagen
te komen versterkten, dan bent u van harte welkom.
Meer informatie hierover of de kraamhuur tijdens het evenement:
info@pinksterfeestennistelrode.nl
www.pinksterfeestennistelrode.nl

Fijn gevoel om ouderen in en
om huis te kunnen helpen
RIGOM helpt bij het oplossen van ongemakken in huis

BERNHEZE - Een loszittende trapleuning, een klemmende deur of het bevestigen van handgrepen in de douche. Vaak kleine ongemakken in huis die voor ouderen gevaarlijke situaties op kunnen leveren. Maar ook
het onderhouden van de tuin is voor veel ouderen niet altijd even goed te doen. Klussenhulp Thuis en Klein
Tuinonderhoud van RIGOM Ouderenwerk Maasland kan in deze gevallen een prima oplossing zijn.
NISTELRODE - Je kon ze niet missen, de 18 auto’s met 87 Zonnebloemgasten en Zonnebloemvrijwilligers uit Nistelrode. Voor de
tweede keer was er een Zonnerit.
Ditmaal ging de tocht vanaf het
parkeerterrein van RKSV Prinses
Irene via Heesch, Oss, Geffen, het
open land van Lith naar Lithoijen
en over de dijk door Macharen
richting Oss. De groene waas op
het land, de bloesems aan de bo-

men, de lammetjes in de wei en
de ganzen bij de Maas gaven deze
lentetocht een mooi aanzien. Ook
de boerderijen langs de route werden besproken; herinneringen opgehaald. Om van alle indrukken
te bekomen en weer even bij te
buurten was er een hartelijk onthaal in het restaurant naast het
golfslagbadbad in Oss. Hier werd
men voorzien van een hapje en
een drankje voordat de tocht naar
Nistelrode werd vervolgd.

Het verzorgingsgebied van het Rigom in Bernheze is Heeswijk- Dinther, Vorstenbosch, Heesch en
Nistelrode.
Een groot voordeel van deze service zijn de relatief lage kosten.
“RIGOM is een non-profit organisatie en heeft als doel de medemens te ondersteunen bij het
langer op jezelf kunnen blijven wonen. Gelukkig kunnen we de kosten voor Klussenhulp Thuis / Tuinhulp laag houden. Alle 55-plussers

kunnen gebruik maken van de
diensten van RIGOM. Je hoeft
hiervoor geen lidmaatschap af te
sluiten of contributie te betalen,
een telefoontje is al voldoende.
Speerpuntactie
Op dit moment heeft RIGOM een
speerpuntactie voor het plaatsen
van rookmelders en beugels in
huis. Verhagen: “De rookmelders
kosten nu slecht € 8,- per stuk en
worden gratis door ons geplaatst.

Ook de beugels voor gebruik in
toilet en badkamer worden gratis geplaatst en kosten € 15,- per
stuk.”
Voor meer informatie over Klussenhulp Thuis en Klein Tuinonderhoud kunt u contact opnemen met
RIGOM Ouderenwerk Maasland,
telefoon (0412) 65 32 35. Op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en
10.30 uur.
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Ruik de lente! Kersenbloesemtocht

Het ruikt naar lente tussen Vorstenbosch en Dinther. En
je krijgt een kijkje in de agrarische keuken van Stal Timmermans en
bij de varkenshouderij van de familie Krol. Tenminste als je mee doet
aan de ongeveer 15 kilometer lange Lentetocht die ZLTO Bernheze
heeft georganiseerd op zondag 22 april. Tussen 11.00 en 17.00 uur
zetten beide familiebedrijven hun deuren open en geven graag een
rondleiding. Deelname € 5,-- en kinderen t/m 12 jaar gratis. Tevens
serveert ZLTO Bernheze op de bedrijven een hapje en een drankje.

BERNHEZE -

Stal Timmermans, Meuwelweg 5 in
Vorstenbosch laat een moderne dressuur –en pensionstal zien waar Erik Timmermans, naast het management ook
intensief bezig is met het trainen van
(jonge) paarden en instructies verzorgt
aan ruiters en paarden op verschillende
niveaus. Erik vertelt u ook graag hoe zijn
ouders met het gemengde bedrijf (varkens én koeien) begonnen zijn: vanuit
de oudste stal, die nog steeds in bedrijf
is, heeft de familie gezamenlijk langzaam
maar zeker het bedrijf opgebouwd tot
een vier sterren dressuur - en pensionstal die plaats biedt aan 60 paarden. Het
rundveebedrijf wordt gerund door zoon
Remco en ook met deze bedrijfstak kunt
u kennis maken tijdens deze Lentetocht.
Kinderen kunnen knuffelen met dieren
en een rondje stappen op een pony.

LOOSBROEK – Symbolisch op de tandem door de kersenboomgaard. Hiermee
werd door de burgemeesters van Uden en Bernheze de kersenbloesemtocht langs
de kersenboomgaarden in de Maashorst zondagochtend geopend bij de Heische
Hoeve in Loosbroek. De fietstocht is tegelijkertijd de aftrap voor het recreatieseizoen in de Maashorst.

Bij de varkenshouderij van de familie Krol
vertelt Herman u over zijn bedrijf. Over
bijvoorbeeld de duurzaamheid daarvan.
Wist u dat het brijvoer wat hij voor zijn
vleesvarkens bereidt uit 80% food-sector restproducten bestaat?
En wist u dat die producten elke dag
vers binnenkomen en dat Herman daar
zelf brijvoer van maakt. Hij laat u graag
dit proces zien. De mest van zijn bedrijf
wordt afgevoerd naar de biogasinstallatie en geeft stroom aan heel HeeswijkDinther. Herman vertelt u er graag meer
over op 22 april. ZLTO Bernheze nodigt
u van harte uit mee te doen aan de Lentetocht.
De route ligt op de deelnemende bedrijven. U kunt zelf bepalen waar u start in
Vorstenbosch of in Dinther.

Burgemeester Henk Hellegers (Uden) en Burgemeester Jan Boelhouwer samen op de tandem.

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
• Ambachtelijke producten uit de streek
• Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij
• Tijdens openingstijden gratis proeverij
van ambachtelijke producten
“Bij inlevering van deze
advertentie 10% kOrTIng op
uw eerste aankopen”
* Deze actie is niet geldig in combinaties
met andere acties.

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl
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De Maashorstfair zoekt jong talent!
De organisatie van de Maashorstfair die dit jaar op 20 mei in Loosbroek wordt gehouden, brengt talenten bij elkaar. Talenten uit de streek. Talenten op verschillende
gebieden. Zang, dans, toneel, ondernemerschap, muziek, in de keuken, alles kan. De
organisatie heeft de slogan ‘Maashorst heeft TALENT’ als thema gekozen.
Een podium voor talent
Tijdens de fair is het mogelijk talent een podium te geven, niet
in wedstrijdverband, maar gewoon omdat het leuk is om te
zien hoeveel talenten De Maashorst herbergt. Op het gebied
van pleinkunst en cultuur zijn
allerlei disciplines en dus talenten die wat kunnen laten zien
zoals beeldhouwen, bronsgieten,
schilderen, smeden. Maar ook de
natuur en het landschap, bieden
talent in de vorm van streek-

producten, dieren en landschapsbeheer. Het toerisme en de recreatie kunnen zich onderscheiden
door bijzondere activiteiten en
vindingen. Talent laten horen
en zien, daar gaat het om op de
nieuwe Maashorstfair.
Zingen, dansen of spelen
Voor wat de jeugd betreft, zijn
er twee categorieën; 8 t/m 13
jaar en 14 t/m 20 jaar, individueel en groepen. Voor de deelnemers staat er begeleiding klaar,

een presentator en professionele
technici. Dus, Ben je tussen 8 en
20 jaar, kun je dansen, zingen
en/of een instrument bespelen
en vind je het leuk om op te treden? Dan is dit je kans. Het gaat
om optredens zonder strenge
jury maar wel voor een gezellig
publiek. Laten zien wat je kan.

COLOFON

MEEDOEN?
Stuur dan een mail naar: info@de-verrijking.nl of bel met
06-15082914 (Marij van der Leest). Doe dit wel voor 30 april.
Meer info: www.maashorstfair.nl

mooi & in de streek

Remco Kuijs

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.

•
•
•
•
•

Lunch/diner
Feesten & partijen
zwembad
vergaderen
Streekproducten

Restaurant D’n Bonte Wever
Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode
te Nistelrode
De plek voor
De plek voor
goed, gezellig
goed, gezellig
en gastvrij
en gastvrij
genieten!
genieten!

Vanaf deze week Nisseroise asperges

Informatiepunt natuurgebied De Maashorst
Startpunt van vele wandel-,
fiets-, en ruiterroutes

www.kriekeput.nl

Schaijkseweg 3a, Herpen
Tel.: (0486) 41 51 00

Beste jonge ondernemer
van
Bernheze
2010/2011
Beste
jonge ondernemer
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28
0412 - 61 08 28

www.dnbontewever.nl
www.dnbontewever.nl

Vakantiekriebels...?

Genieten!
bij ‘t Pumpke
Geniet van een
heerlijk kopje
koffie met vers
gebak uit de
streek.
Vanaf heden
zijn wij 7
dagen in de
week geopend.
En mocht u lekker buiten blijven keuvelen dan zit u er tot
het einde warmpjes bij op ons verwarmd terras.
Raadhuisplein 7 ~ Nistelrode ~ 0412 61 29 56 ~ www.eetcafetpumpke.nl

Recreatie
Verhuur Chalets
Camping
Bedrijfsfeesten
Landelijk vergaderen
Terras aan het water
Taveerne

Straatsven 4 - 5411 RS Zeeland
Tel: (0486) 451458
www.heischetip.nl

Bistro
Ridderzaal

boerderij ijs

Coupe Bonte koe

Loei lekker!

Dagelijks geopend
www.Cleefshoeve.nl - Berkenvenseweg 2 - Heeswijk-Dinther

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

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

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

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.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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Fijn dat de zon weer
volop schijnt

KBO afdeling Heesch organiseert een
vakantieweek

Voorlichting over huidkanker door Dr. R. Frank

Naar Hotel de Oringer Marke te Odoorn van 21 t/m 28 juli 2012

BERNHEZE - In 2011 werd bij zo’n 40.000 mensen huidkanker ontdekt.
Er sterven ruim 6oo mensen per jaar aan huidkanker. De verwachting
is dat deze aantallen de komende jaren zullen stijgen. Huidkanker is
over het algemeen goed te behandelen, maar wel vaak met littekens
tot gevolg.

HEESCH - Aan deze vakantieweek
kunnen naast leden van KBOHeesch ook leden van andere
KBO-afdelingen uit de regio deelnemen.

Voorkomen is daarom echt beter
dan genezen. Bij het ontstaan van
huidkanker wordt verband gelegd
met de totale hoeveelheid UVstraling (zonlicht) die iemand in de
loop van zijn leven opdoet en de
mate van zijn/haar gevoeligheid.
Het huidtype speelt hierbij een belangrijke rol.
Hoe we ons naast te genieten van
het zonlicht ook moeten beschermen tegen de kwalijke invloeden
van diezelfde zon wordt ons op
23 april duidelijk gemaakt. Ook
het ontdekken en de behandeling

De reis bestaat uit een volledig verzorgde vakantie op basis van volpension in een 4**** hotel in het
typisch Drentse brinkdorp Odoorn.
Alle kamers zijn modern ingericht
en voorzien van douche en/of
bad, toilet, kluisje, föhn, telefoon
en flat screen tv. Het hotel beschikt
over een lift en al het andere wat
u in een modern hotel verwachten
kunt. En wat ook zeer belangrijk
is, bijzonder zorgzaam en hartelijk
personeel onder leiding van de directeur/eigenaar.
In het programma zijn 4 middagexcursies opgenomen en ook
‘s avonds is er voor gezellige activiteiten gezorgd.
De prijs van deze vakantie op basis van volpension, inclusief de excursies, gidsen, eventuele entrees,
avondprogramma’s, met ‘s-ochtends en ‘s-avonds koffie of thee,
geserveerd met koek of cake, be-

van huidkanker komt uitvoerig aan
bod.
De voorlichtingavond is georganiseerd door Stg. Gezondheidsvoorlichting Heesch. De voorlichting
wordt gegeven door Dr. R. Frank
(dermatoloog aan het ziekenhuis
Bernhoven )
Maandag 23 april in CC de Pas in
Heesch. Aanvang 20.00 uur en
duurt tot maximaal 22.00 uur.
De voorlichtingavond is voor iedereen vrij toegankelijk

BerneZorg start
project Exbelt
HEESWIJK-DINTHER - Het project Exbelt is een project dat erop is gericht het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor mensen met dementie terug te dringen. Het project is gestart op Kastanjedreef 52/55 van Cunera, één van de locaties van BerneZorg.
kan leiden tot lichamelijke maar
ook psychische schade. En onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van fixatiemiddelen op een
verantwoorde manier kan worden
afgebouwd en dat andere, minder
ingrijpende maatregelen kunnen
worden toegepast, zonder dat dit
leidt tot een groter risico op vallen
of ander letsel.”

Mevr. Y. Bouwman, lid van de raad
van toezicht van BerneZorg knipt een
Zweedse band door, de symbolische
start van het project Exbelt.

Trudy Fitzgerald, specialist ouderengeneeskunde van BerneZorg:
“Vrijheidsbeprekende maatregelen
worden soms toegepast. Je kunt
dan denken aan een gordel in de
stoel, een blad op de stoel of een
bedrek. We gebruiken die om de
cliënt te beschermen tegen letsel door vallen of stoten. Steeds
vaker blijkt dat het toepassen van
vrijheidsbeperkende maatregelen

“Exbelt is een methode die al een
aantal jaren met veel succes wordt
gebruikt in verpleeghuis Lückerheide in Kerkrade en die is onderzocht door de Universiteit van
Maastricht.
Onze medewerkers worden geschoold, waarbij de nadruk ligt op
het goed leren kijken naar risicogedrag, vragen naar het ‘wat, hoe
en waarom’ van het gedrag van de
client en het creatief zoeken naar
alternatieven. Dat kan een laag
bed zijn of heupbeschermers, maar
bijvoorbeeld ook extra beweging.
Per cliënt wordt ‘op maat’ een oplossing gezocht.”
“En het is belangrijk om de familie
van de cliënt bij de veranderingen
te betrekken. Zij kunnen ons informatie geven over de mogelijke
bron van onrust bij de cliënt en
zij kunnen helpen bij het verminderen ervan, bijvoorbeeld door
kleine stukjes met de cliënt te gaan
lopen, in plaats van de rolstoel te
pakken.”

draagt € 520,00. Toeslag 1-persoons-kamer € 50,00. Eventuele
annuleringsverzekering € 9,00.
De overige consumpties zijn voor
eigen rekening. De toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen.
Deze reis is niet geschikt voor personen die aan een rolstoel gebonden zijn.
Het hotel is zonder meer geschikt
voor deelnemers die gebruik maken van een rollator. Ook is hulp
van thuiszorg mogelijk.
In een presentatie op vrijdag 27
april 2012 om 10.30 uur in zaal
D’n Herd in cultureel centrum De

Pas in Heesch wordt u meer verteld
over deze vakantie in die prachtige
omgeving.
U kunt dan tevens kennismaken
met de directeur/eigenaar Klaasjan
Niezing.
Aanmelding voor deze reis is mogelijk tot en met 11 mei 2012.
Mevrouw Nelly Welten van KBO
Heesch is de begeleidster van deze
vakantie.
Voor inlichtingen kunt u haar bellen, telefoon 0412-452591.
VER-commissie KBO-Heesch

Herindeling, wat schiet Nistelrode
daarmee op?
ners van Nistelrode onevenredig

NISTELRODE - Als je de publiciteit volgt van de dagen na de laatste
openbare herindelingscommissie-vergadering van 11 april jl. kun je alleen maar vaststellen dat ons gemeentebestuur geen solide draagvlak
toont om de voorgenomen fusie met Maasdonk op een voor de inwoner
verantwoorde manier in uitvoering te nemen.
De dorpsraad heeft zich verdiept
in de onderzoeksresultaten die
door de provincie uitgevoerd zijn
en waarvan een lijvig rapport, met
een aantal cijfermatige verschillen
per gemeente, gepubliceerd is op
www.bernheze-maasdonk.nl. Na
dit rapport gelezen te hebben zijn
we er van uitgegaan dat na de fusie
alle voorzieningen van Maasdonk
en Bernheze geharmoniseerd worden en dat de kosten gelijk over
beide gemeente verdeeld gaan
worden. In het onderzoeksrapport
van de provincie wordt vermeld
dat Maasdonk daarover onduidelijk
rapporteert en daarbij veel kosten
moet accepteren van het geplande
industrieterrein Heesch West dat
met de huidige reecessie in beeld
nog heel ver weg is van de beoog-

de mogelijke winsten. Verder geeft
het rapport weer dat Maasdonk
verhoudingsgewijs de bibliotheekkosten zo laag begroot heeft dat
er in tegenstelling met Bernheze
nauwelijks nog dienstverlening zal
plaats vinden.
Deze informatie roept voor Nistelrode direct een aantal vragen op
waarvan de volgende zaken een
goed voorbeeld zijn:
- Wetende dat de bibliotheek
de grootste gebruiker is van
het nieuw te bouwen gemeenschapshuis en daarmee het
grootste deel van de kosten
draagt, is de vraag gerechtvaardigd of na de fusie hun bestaansrecht ter discussie staat en
daarmee de kostendekking van
het gemeenschapshuis de inwo-

zal belasten?
- Als de buiten proportionele
kosten van de grondbank van
Maasdonk mede door Bernheze
gedragen moeten worden rijst
de vraag hoeveel de inwoners
van Nistelrode extra moeten betalen na de fusie ?
- Hoe denkt Bernheze de mogelijke toekomstige inrichtingskosten, die benodigd zijn om de verkeersproblemen in het centrum
op te lossen, te realiseren als de
nu voorliggende reserves aangewend moeten worden voor
meer urgente behoeften van de
nieuwe gemeente.
- Is het juist om nu te beslissen
voor een extra kostenpost, van
tussen de 3 en 4 miljoen euro
om de directe fusiekosten te betalen, terwijl een provincie-breed
onderzoek voor regionale herindeling nog niet afgerond is?
De dorpsraad Nistelrode spoort
daarom alle inwoners aan om de
gemeente alle vragen duidelijk te
laten beantwoorden alvorens de
voorgenomen fusieplannen te ondersteunen.
Wil je hierover meepraten neem
dan contact met arie.kemps@planet.nl en laat uw stem horen op
de informatieavond in De Kanz in
Nistelrode op 10 mei 2012.

Informatie voor de kernen
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Heesch-West, afvalputje van de regio?
bernheze - Terwijl wij als betrokken inwoners van Oss en Bernheze in
afwachting zijn van de antwoorden op onze vragen over nut en noodzaak van bedrijventerrein Heesch-West, blijkt tot onze verbazing dat
de wethouders van de betrokken gemeenten hun conclusies al hebben
getrokken.
Het bedrijven terrein Heesch-West MOET er komen.
Dit ondanks de onderzoeken die
aantonen dat er veel minder behoefte is aan bedrijfsgronden in
deze regio dan eerder verwacht
werd.
Vooropgesteld: wij begrijpen dat er
al geld is gestoken in Heesch-West
en in de aanleg van de A59. Wij
begrijpen dat men dit graag wil terugverdienen.
Maar zal bedrijventerrein HeeschWest zodanig te exploiteren zijn
dat de betrokken gemeenten er op
termijn beter van worden of blijkt
Heesch-West over een aantal jaar
een molensteen om de nek van de
gemeenten en hun inwoners?

Minstens zoveel zorgen baart ons
het feit dat ook in het Brabants
Dagblad de terechte conclusie
wordt getrokken dat vooral Den
Bosch belang heeft bij de aanleg van Heesch-West. Bedrijven
die niet aan de Bossche milieueisen kunnen voldoen mogen naar
Heesch-West verhuizen. Dat zijn
dus geen kleinschalige bedrijven,
geen bedrijven uit Bernheze die
meer ruimte nodig hebben, maar
grote bedrijven die lawaaioverlast
geven, het (leef) milieu alhier belasten, stank kunnen veroorzaken,
veel verkeersdrukte met zich mee
brengen en extra eisen stellen aan
de logistieke situatie.
Bernheze en Oss zullen in dit sce-

nario worden ingeklemd tussen
twee categorie-5-industrieterreinen, met alle gevolgen en risico’s
van dien.
Maar Heesch-West mag niet het
afvalputje van de regio worden!
Geen categorie-5-bedrijven wat
ons betreft in Heesch-West.
Medio juni willen we graag met
deskundigen en een ieder die geïnteresseerd is in de voors en tegens van Heesch-West in discussie
gaan. We hopen op een grote opkomst, het gaat tenslotte ons allen
aan. Dat er over Heesch-West een
echt goed afgewogen beslissing
genomen wordt, is in het belang
van alle inwoners.

Bernheze Solidair:

Fuseren of samenwerken
Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair
bernheze - Op 28 september 2011 besloot de gemeenteraad van Bernheze om
een bestuurlijke fusie met Maasdonk aan te gaan. Het College van Burgemeester en Wethouders kreeg de opdracht om de wettelijke procedure te starten. Het
College werd ook verzocht om de inwoners hierbij middels een representatieve
enquête te betrekken én om een herindelingsscan te laten uitvoeren. Dit om inzicht te krijgen in het financiële beleid voor de nieuwe gemeente. Als Bernheze
Solidair kozen wij niet voor een fusie, maar wel voor het doorzetten van de in
gang gezette samenwerking en ook om die te verbreden.
Het College van Burgemeester en
Wethouders heeft de opdrachten
keurig uitgevoerd. De financiële
scan van de Provincie is op tijd binnen en kan als informatie gebruikt
worden op de te houden inwonersavonden zoals door de herindelingscommissie is gevraagd.
Daarna staat de enquête onder de
inwoners gepland.

Als Bernheze Solidair hebben wij
ons zeer uitdrukkelijk uitgesproken
voor samenwerking met Maasdonk. Die samenwerking loopt
nu vanaf 1 januari 2011 en levert
goede resultaten op. Hieruit halen
beide gemeenten voordelen.
Wij zijn van mening dat door verbreding van die samenwerking,
waarbinnen we tot een ambtenarenkorps voor beide gemeenten komen, grotere voordelen te behalen

zijn voor de beide gemeenten dan
nu te fuseren. Het onderzoek van
de Provincie naar de financiën van
beide gemeenten en het onderzoek
door de beide gemeente van de
welzijnsvoorzieningen, levert nu
zoveel grote verschillen op dat een
fusie, naast politieke onrust, ook
erg veel maatschappelijke onrust
zal veroorzaken. En dat laatste willen wij de inwoners van Bernheze
niet aandoen.
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Recht
dichtbij….
Wat je in mijn praktijk wel vaak ziet is dat mensen van het ene
probleem in het andere komen. Een scheiding kan leiden tot
problemen met een onverkoopbaar huis. Of je neemt de problemen
met de kinderen mee naar je werk, waarna je ook daar achterop komt
en je ontslagen wordt. Pas maakte ik een ontslagzaak mee, waarna mijn
cliënt zo overstuur was dat hij op hoge snelheid door de stad reed en
even later zijn auto en rijbewijs kwijt was….
Vanuit de juridische praktijk kun je hier natuurlijk wel wat aan doen.
Je kunt een ontslag bestrijden, we kunnen eens bespreken of er binnen
de scheiding oplossingen te treffen zijn die ervoor zorgen dat de expartners niet ook financieel in de problemen komen en we kunnen
de rechter uitleggen dat de verkeersfout eenmalig was en geen schade
heeft opgeleverd.
Maar het is wel goed om daarnaast eventueel andere hulp te zoeken
als je er zelf niet uitkomt en merkt dat je van het ene probleem in het
andere rolt. Dat begint natuurlijk in eigen kring van familie, de buurt
en een verstandige vriend. Eventueel kun je ondersteuning krijgen door
maatschappelijk werk (zie: www.aanzet.nu), het Centrum voor Jeugd
en Gezin (www.centrumjeugdengezin-maasland.nl) en de huisarts.
De gemeenten helpen op het gebied van de schuldhulpverlening.
Kijk verder ook eens op www.eigen-kracht.nl (mét streepje) voor het
systeem van de eigen kracht centrale, waarbij een structuur wordt
opgezet om ingewikkelde problemen zelf op te lossen.
Eventueel kunnen via deze hulpverleners verder experts worden
aangeschakeld voor moeilijke zorgvragen bijvoorbeeld op het gebied
van (geestelijke) gezondheid, maar ook voor financiële hulp.
Wat ik maar wil zeggen: het is belangrijk om bij juridische problemen
eerst snel met je juridische adviseur te praten, maar dan ook verder de
juiste hulp in te schakelen. Wij denken daarover graag met u mee.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Autotocht Zonnebloem

Voettocht naar de Sint-Jan Lenteconcert
Startpunt de Heesche en Vinkelse parochie

HEESCH/VINKEL - Voor de 2e keer
wordt de voettocht gehouden en
dit jaar op dinsdag 1 mei. Vanuit
Heesch wordt ongeveer 20 kilometer gelopen en start de wandeling om 7.30 uur voor de Petrus
Emmaüs Kerk aan de Kerkstraat 2.
Op het kerkplein kunt u uw auto
parkeren. Fietsen kunnen in de
stalling worden geplaatst. Er wordt
zoveel mogelijk naar Den Bosch
door de natuur gewandeld. Iedere
driekwartier is er een rustpauze
van ongeveer 10 minuten. De
eerste pauze is in het parochiecentrum van de Kerk OLV van de
Rozenkrans aan de Lindenlaan 22

in Vinkel. Dit is tevens de vertrekplaats voor degenen die een iets
kortere afstand willen lopen. Vanaf
deze plek start de tocht om 9.00
uur. Als alles volgens planning verloopt zal aan het einde van de ochtend het einddoel bereikt zijn: de
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Wie dat wil kan na het gezamenlijk
ontsteken van een kaarsje bij Maria in de Sint-Jan deelnemen aan
het middaggebed. De terugtocht
naar Vinkel of Heesch is per bus. Er
mag ook naar huis terug gewandeld worden.
Voor meer informatie, kunt u terecht bij Maria Hanegraaf: (0412)
450811 of mwlhanegraaf@kpnmail.nl of met Annemie Bergsma:
(0412) 451215 of bergsma@ petrusemmausparochie.nl. Opgave is
niet nodig, maar op tijd aanwezig
zijn wel! Er wordt om exact 7.30
uur gestart bij de Petrus Emmaüs
Kerk in Heesch en om exact 9.00
uur bij de Kerk OLV van de Rozenkrans in Vinkel.

met gastkoor
MAASDONK - Het Nulands gemengd koor zal op 22 april a.s.
een Lenteconcert verzorgen in
gemeenschapshuis ‘De Meent’ te
Nuland. Het gastkoor is deze keer
het uit 60 personen bestaande
Mannenkoor uit het gebied Maas
en Waal ‘De Bronzen Stemmen’.
Beide koren staan onder leiding
van dirigent Mathieu van der
Burgh. Aanvang: 11.30 uur. Toegang is gratis en ook het kopje
koffie.
Op 14 en 21 mei a.s. zijn er open
repetitie-avonden. Op deze avonden wordt begonnen met nieuwe
liedjes, zodat iedereen gemakkelijk
kan inspringen en meedoen. Het
koor bestaat bijna 50 jaar en heeft
de laatste jaren het repertoire fors
uitgebreid met o.a. film- en musical-liedjes.
Op maandagavond om 20.00 uur
wordt er in De Meent te Nuland
gerepeteerd. U bent van harte
welkom op deze open repetitieavonden!

HDLV - Op woensdag 11 april
was de jaarlijkse autotocht van de
Zonnebloemafdeling HeeswijkDinther-Loosbroek-Vorstenbosch.
Er deden 28 auto’s aan mee, bestuurd door vrijwilligers met daarin als passagiers 84 gasten.
Via een mooie landelijke route ging
de tocht in gematigde snelheid
vanuit Heeswijk-Dinther richting
Wijbosch en via Olland door het
gehucht Kasteren en door Liempde

richting Oirschot naar café “Vingerhoeds”. Hier werd genoten van
koffie/thee met taart.
Daarna werd de terugtocht gereden via een andere route naar zaal
Van Erp in Heeswijk-Dinther waar
de middag afgesloten werd met
een heerlijke koffietafel.
De gasten hadden genoten van
deze tocht door de ontluikende
natuur en door een mooi stukje
Brabant en grotendeels onder goede weersomstandigheden.
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BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor
de overweldigende en warme belangstelling die wij mochten
ontvangen bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma.
BETS VAN SCHIJNDEL - FRANSEN
Uw bezoeken, de vele kaarten, bloemen en donaties waren en zijn
voor ons een enorme steun.
Dank aan allen hiervoor.
Namens cor van Schijndel
Kinderen en kleinkinderen.
VRIENDEN OF FAMILIE FELICITEREN? LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF info@demooibernhezekrant.nl

mooIBernHeZertJe
WORKSHOP/REPETITIERUIMTE AANGEBODEN
Faciliteiten aanwezig (toilet/
keuken) Afmeting 60 m2 nabij
centrum Heesch. Huur per
dagdeel € 50,00 exclusief btw
Informatie: 0412 855372.

WILT U OOK EEN ZOEKERTJE
PLAATSEN?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

25% kORtINg

Actie
geldt
van 9 t/m
t/m 2130
aprilapril
2012.
actie
geldt

John’s Woondesign
Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
T: 0412 612193
W: www.johnswoondesign.nl
E: info@johnswoondesign.nl
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
* Niet in alle winkels aanwezig.
Deze actie geldt niet op confectie en niet op reeds
geplaatste orders. Acties gelden alleen op de collecties van
de deelnemende merken. Niet in combinatie met andere
acties. Prijs-, assortiments- en kleurwijzigingen voorbehouden.
Niet alle winkels voeren het afgebeelde assortiment. Dit is
een uitgave van Concepts & Companies B.V. te Amersfoort.

Uw secretaresse is uw steun en toeverlaat.

Nationale Secretaressedag
donderdag 19 april

is daarom de uitgelezen kans om
uw waardering voor haar uit te spreken.

Bestel of koop
een mooi boeket bij
Ari-Jenne

Nistelrode
(0412) 61 13 97
Heesch
(0412) 45 18 48

PROFICIAT HUUB

Jaarlijkse
OP beHANg eN gORDIJNeN Kofferbakmarkt
Colors@Home is specialist op het gebied van onder andere behang en
gordijnen. We kunnen u niet alleen adviseren over de praktische kanten
van de verschillende materialen, maar we combineren dit graag met
een persoonlijk kleur- en interieuradvies. Heeft u voorkeur voor
een bepaalde stijl of wilt u juist een keer iets anders? Vraag gerust
om een stylingadvies.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de secretaressedag.
De rechterhand van vele managers is een gewaardeerde kracht die
op secretaressedag eens extra in het zonnetje gezet mag worden.

1001 KRALEN + SIERADEN OP MAAT EN KLEUR.
Tevens: reparaties, kinderfeestjes + workshops.
Kerkstraat 11 te Sint Oedenrode. Tel: 06-31230566 of
0413-472351
WWW.VDSTWEEWIELERS.NL
Snor-scooter brommer,
onderhoud montage
in- verk NIEUW of jong
gebruikt
alleen A merken 06 43030594

SUDOKU

DONDERDAG 19 APRIL SECRETARESSEDAG

Plaats reserveren op
voorjaarsmarkt
zo uw oude of nieuwe goederen
vanaf een kleed of verkopen vanuit uw auto of kofferbak. Het huren van een marktkraam (lengte 4
meter incl. zeil) en klemmen blijft
natuurlijk ook mogelijk. De kosten
zijn dan € 15,00 per kraam. Misschien ook leuk voor kinderen die
op deze manier voor weinig een
plaatsje kunnen bespreken.

BV Bluumkesbuurt

HEEScH - Buurtvereniging Bluumkesbuurt organiseert haar jaarlijkse
kofferbakmarkt aan de Narcislaan
in Heesch op zondag 3 juni 2012.
Er zijn ruim 150 standplaatsen en
u kunt nog een plaats huren vanaf
€ 10,00. Informatie of reservering
0412 - 455267 of mail kofferbakmarkt@kpnmail.nl. U kunt ook op
onze website kijken
www.bluumkesbuurt.nl

VORSTENBOScH - Op zondag
20 mei organiseren we weer onze
voorjaarsmarkt in de dorpskern.
De markt zal voor het publiek gratis toegankelijk zijn en vindt plaats
tussen 11:00 tot ongeveer 16:00
uur. U kunt hiervoor een plaats reserveren.
De kosten zijn € 2,50 per m1 zo
kan iedereen zelf bepalen hoeveel plaats hij nodig heeft. U kunt

Reservering van een plaats zijn mogelijk door een e-mail te sturen naar
m-dominicus@home.nl vermeld in
uw mail ook uw telefoonnummer.
Onze marktmeester Marcel Dominicus zal dan contact met u opnemen. Naast de voorjaarsmarkt zijn
er onder de noemer Vorstenbosch
pakt uit, nog diverse andere activiteiten op deze dag. Kijk voor meer
informatie op onze website www.
vorstenbosch-paktuit.nl
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Even kijken voor een ‘kleinigheidje’
Rebecca pakt het groots aan

Opa Piet was jarig op 6 november en hij had de eigenaar van het pand
op bezoek. Rebecca was er ook en zij hoorde dat het pand leeg stond. Dezelfde avond keek
ze samen met Dennis, haar partner, door het raam naar binnen en slechts één nachtje slapen was genoeg, de knoop werd doorgehakt. Op 1 december 2011 werd Een Kleinigheidje
geboren en kon de deur open.

grote motor, daaromheen zien we
wat goedgekozen aankleding kan
doen. Een cadeautje, een versiering
aan het huis of in het huis. Maar
ook thema-artikelen zien we in de
winkel.

In de Brouwersstraat in HeeswijkDinther gaan Dennis Smetsers
en Rebecca van der Linden een

Rebecca is een echte onderneemster, ze gaat niet zitten wachten
tot de mensen komen. De ‘Ladies
Night’, was afgelopen donderdag
al een succes en u heeft nog een

Heeswijk-Dinther -

thuis maken voor het gezin. De
Autocorner van Dennis gaat van
Rosmalen naar Heeswijk-Dinther

en Dennis Smetsers gaat hier verder ondernemen met Autocorner
Dinther. Rebecca van der Linden
is van vele markten thuis. Ze was
manager in een drogisterij, de horeca, maar ook heeft ze als keukenadviseuse gewerkt. Van huis uit
kreeg ze het ondernemen al mee
doordat ze jaren bij haar ouders
in de zaak met Oosterse tapijten
heeft geholpen.
Kleinigheidje
Voor de 33-jarige Rebecca is het
werk geen kleinigheidje, ze heeft
het er gelukkig druk mee. De dochter van Dennis, Vivian is aan het
helpen. Ze loopt stage en dochter
Dewi is hier ook regelmatig te vinden. Ze zijn lekker enthousiast bezig in het mooie winkeltje ‘Fantasy
is leuk’. Rebecca vertelt gedreven:
“ik wil mijn naam eer aan doen en
er zijn dan ook veel kleinigheidjes,
maar ook komen er nog armbanden voor tieners en leuke gadgets.
Iedere keer denk ik: en nu kan er
echt niets meer bij en dan lukt het
toch weer.”
De etalage wordt gesierd met een

herkansing, want ook donderdag
26 april is de winkel open. Riverdale-aanbiedingen zijn een goede
reden, maar ook de promotie van
de Lampe Berger is een extra reden
om de winkel van binnen te komen
bekijken.
Een hapje en drankje, zorgen dat u
de tijd heeft om Rebecca en haar
winkel ‘Kleinigheidje’ te leren kennen.

Ladies Night: 26 april zal de winkel overdag open zijn en tot
21.30 uur heet Rebecca u graag welkom.

Bouw gestart!
Donderdag 26 april vanaf 18.30 uur
Inloopavond onder het genot van een hapje en een drankje
bij d’n Bonte Wever, Laar 24, Nistelrode

17 5 appartementen
Sparrenweide wordt gebouwd aan een nieuwe aan te leggen straat tussen Laar en de
Parkstraat. Een nieuwe centrale plek in het gezellige centrum van Nistelrode. Hier worden
17 appartementen gebouwd met daaronder commerciële ruimtes. Alle appartementen
hebben een heerlijk balkon en zijn allemaal voorzien van minimaal 2 slaapkamers.
Er worden diverse type appartementen aangeboden, vanaf

€ 199.000,- v.o.n.

Informeer naar de mogelijkheden voor de starterslening.

www.sparrenweide.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de makelaar. Bernheze
Makelaars & Adviseurs Bitswijk 10, 5401 JB Uden,

0413-24 38 18

Iedereen komt in aanmerking
voor deze appartementen!

Sparrenweide is een particulier initiatief van L. en M. de Lorijn,
Nistelrode.
Restaurant
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BERNHEZE
Werken aan groei
in de natuur

FONS BAERKEN HOVENIER

ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25 38
M 06 543 927 01

info@baerken.net

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

Voor meer aanbiedingen zie

www.lipsgroen.nl

Openingstijden: ma t/m do 9.00 -18.00 uur,
vr 9.00-20.30 uur en za 8.00 -17.00 uur
LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77,
5388 HM Nistelrode

MAASHORST - Afgelopen zaterdag was Dorsclub de Stofvreters druk bezig met het planten van struiken
en bomen op hun akker. Deze akker pachten zij van de gemeente Bernheze. Zij proberen met deze akker
de natuur terug te brengen en kleinschalige landbouw te creëren. In de ochtend kwam de WBE, Wildbeheereenheid ook helpen om alles tot een goed resultaat te krijgen.
De spelt, gerst en de rogge groeien goed en deze hopen ze vanaf
begin juli tot eind augustus te
kunnen oogsten.
Ook werden er lindebomen
gepland op de Keltenweg, de
dwarsstraat aan de Slabroekseweg en aan de zijlijn van het perceel. De lindebomen die gepland
zijn aan het einde van de akker
zullen, als ze eenmaal in bloei
staan een mooie afscheiding zijn
van het akkerland.
Meer leren van de natuur
Ook is er een begin gemaakt

voor het natuur-leerpad, dwars
door de akker tussen de spelt en
het gerst in ligt een wandelpad.
De struiken zijn deze zaterdag
ook gepland. Er is gekozen voor
vooral bloeiende bessoorten. Binnenkort zullen de organisaties de
verschillende struiksoorten gaan
voorzien van informatie, zodat
men hier meer kan leren over
de bomen en struiksoorten. Dit
natuur-leerpad is mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het
Brabants Landschap.
Pieter van der Meer, lid van Dorsclub ‘De stofvreters’: ”Enkele

Pim Langens
M 06 525 448 08

2 stuks € 5,00
incl. inlegvel.

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

weken geleden werd er al een
valkenkast op het einde van de
akker neergezet en enkele dagen
later had een torenvalk er zijn intrek ingenomen, helemaal geweldig. Intussen heeft de valk geAdv Langens Hoveniers 109x53_3.indd 1
27-02-2012
zelschap van het andere geslacht
dus we hopen dat er jonge torenvalkjes geboren zullen worden.”
Over enige tijd zullen er ook bij• Gazon & tuinaanleg
• Bomen snoeien & weghalen
enkasten neergezet worden op
T 0413 - 22 91 45
Kastanjedreef 63
• Onderhoud
tuinen
• Grondwerk
het einde van het akkerland in
F 0413 - 22 91 45
5473 SG Heeswijk-Dinther
samenwerking met de ImkerverM 06 - 53 93 80 21
eniging Bernheze. Als de bloeE info@vdburgt.org
men zullen zorgen voor heerlijke
Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
www.vdburgt.org
honing.
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21

www.vdburgt.org

Natuurwandeling met IVN gidsen
BERNHEZE – IVN Bernheze is één van de 178 afdelingen binnen IVN
Nederland en heeft ongeveer 80 leden. De oorsprong van IVN Bernheze ligt bij IVN Heeswijk-Dinther. Door de gemeentelijke herindeling
in 1994 is de gemeente Heeswijk-Dinther samengevoegd met de gemeente Heesch en de gemeente Nistelrode tot de gemeente Bernheze.
Een logisch gevolg was dat IVN Heeswijk-Dinther haar werkgebied
heeft uitgebreid over de hele gemeente.
Afdeling Bernheze heeft een sterke
relatie met landgoed Heeswijk.
Vele activiteiten worden op dit
mooie landgoed van Stichting het
Brabants Landschap georganiseerd. Maar Bernheze heeft meer
mooie gebieden waar voor een
IVN afdeling veel te halen is. De

Diverse Hanging baskets
om zelf in te planten.

activiteiten breiden zich geleidelijk
aan uit over de hele gemeente.
Een kenmerk van Bernheze is een
sterke samenwerking tussen de
partijen in het landelijke gebied.
De partijen ontmoeten elkaar periodiek in de adviesgroep Flora en
Fauna. De volgende partijen heb-

ben naast IVN Bernheze zitting in de
adviesgroep onder voorzitterschap
van de gemeente: ZLTO(agrariërs),
WBE(Samenwerkingsverband
Wildbeheerseenheden Bernheze),
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Stichting het Brabants
Landschap en een burger vertegenwoordiging. Op 29 april 2012
van 10:00 tot 12:00 uur is een natuurwandeling georganiseerd met
IVN gidsen. De Berkt, Kasteellaan
1: Natuurwandeling met IVN gidsen van 10.00 -12.00 uur.
Info: Frans de Laat;
tel. 06-33661994
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Column
aD

Fysiocentrum Heesch
Kinderen tellen mee, en hoe

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

bUiGeN oF bReKeN
Ogenschijnlijk ontspannen waren enkele wethouders en de burgemeester van Bernheze en Maasdonk deze week de beloofde fusiekoekjes aan het bakken bij een bakker in Nuland. Wethouder Rien
van Bernheze was ook aanwezig. Hij en zijn partij zien niets in een
fusie. De koekjes van zijn hand zullen dan mogelijk ook erg broos
worden, te zoet of te zout en weinig smaakvol zijn. “Daar valt ook
geen koek van te bakken” is dan wellicht zijn excuus. Wethouder Rein
van Bernheze was niet aanwezig. Met enkele dagen later de uitspraak “Maasdonk is wel een risicogemeente” weten we ook waarom.
Maar met die publieke uiting bakte hij het te bruin aldus velen in de
gemeenteraad van zowel Bernheze als Maasdonk. Deze laatste partij
riep begin vorige week al om “respect voor de situatie van Maasdonk”
nadat er uitlatingen waren geweest vanuit Bernheze over een slechte
bruidschat en noodzaak voor infuus.
Het college van Bernheze, met uitzondering van destijds burgemeester Jos, zag het al niet zitten. Maar Jos had een meerderheid van de
fractievoorzitters al op zijn hand en de gemeenteraad besloot met een
krappe meerderheid afwijkend van het collegevoorstel tot volwaardig
samengaan. De twijfelaars en tegenstanders kregen nog een handreiking. Informatieavonden en een enquête zullen de mening van
inwoners moeten blootleggen.
Deze week zijn ze begonnen. Zullen inwoners de informatie als zoete
koek aannemen, of oordelen ze dat het college lariekoek verkoopt. En
wat zullen college en gemeenteraad uiteindelijk met de resultaten van
de informatieavonden en enquête doen?
De tegenstanders in de raad zullen bij een negatief geluid roepen “zie
je wel” en opnieuw op de rem gaan staan. De voorstanders echter zien
dan aanleiding om het gas erop te zetten. De uitslag zal wel genuanceerder zijn en opnieuw tot discussie en touwtrekken leiden.
Bernheze solidair startte deze week een campagne richting verenigingen. Want die gaan er op achteruit als de gemeenten samengaan,
concludeert fractievoorzitter Gerard uit de herindelingscan. Hoezo?
Daar gaat straks een nieuwe gemeenteraad toch over en die moeten
nog met verkiezingen worden gekozen. Dus Gerard, doe je best!
Ook in Maasdonk zit er twijfel, maar daar is of misschien beter gezegd was de bestuurlijke situatie anders. Want de rollen zijn wel wat
omgedraaid. Bestuurlijk heeft Maasdonk zich in de afgelopen jaren
weten te versterken terwijl in Bernheze jammer genoeg de bestuurlijke kracht af aan het nemen is. Het Brabants Dagblad oordeelde
zaterdag over coalities in de regio halverwege de rit: “Coalities zitten
in de regio stevig in het zadel, alleen in Bernheze rommelt het.” Het
fusietraject is al lang beschadigd en dat gaat niet meer goed komen.
Fuseren doe je alleen als je er allemaal nut en de noodzaak van inziet.
Dat gemeenschappelijke beeld is er bij lange na niet. De provincie en
het rijk kijken vooralsnog alleen nog maar toe.
Burgemeester Jan riep vrijdag het college voor een spoedvergadering bijeen om naar verluid wat billenkoek uit te delen. Hij liet voor
WanFM slechts los “dat wethouder Rein geen misprijzend oordeel
over de burgemeester had willen uitspreken” en “Verder wacht ik de
ontwikkelingen af ”. Dat doen wij ook. Want buigen of breken, het
resultaat is hetzelfde.
Met groet van Ad

Heropening ‘Dorpshuis’
NISTELRODE - Zaterdag 14 april
werd het Dorpshuis in Nistelrode
officieel heropend. Stichting Dewan Maluku, Jongerencentrum
BOBZ/Knock-OUT en Stichting
EHBO – afdeling Nistelrode konden niet wachten om hun nieuwe
onderkomen te laten zien. Meteen
na de plechtigheid werden de deuren geopend en kon iedereen gaan
kijken hoe het geworden is.
Lees meer: www.mooinisseroi.nl

HEEScH - “Een heldere kijk op kinderen en hun wereld is van groot
belang om motorische problemen te ontdekken. Een vroege signalering
helpt om de behandeltijd te verkorten. Elk kind moet gewoon kind kunnen zijn!”
Aan het woord is Ellen Leenders.
Gespecialiseerd in kinderfysiotherapie en met een goede kijk
op diverse problemen die kunnen
ontstaan als gevolg van motorische problemen. Dit kan zelfs tot
gevolg hebben dat een kind een
buitenstaander wordt op school.
Bij de behandeling is het van cruciaal belang om breder te kijken dan
alleen behandeling door de fysiotherapeut.

betrekt die, en ouders, intensief bij
de behandeling. En, het behandelingsprogramma wordt afgestemd
op het schoolprogramma. Bezig
zijn met oog-hand coördinatie is
immers van belang als een kind
leert knippen, vouwen en schrijven. Als kinderen zich motorisch
niet kunnen uiten door te springen,
sporten en rennen kunnen ze op
gaan vallen tussen hun leeftijds-

Ellen Leenders

genootjes en daar zelf hinder van
ondervinden. Dit kan leiden tot
weinig beweging en eventueel tot
obesitas. Voor Ellen voldoende redenen om zich 100% in te zetten.
Vanaf de middelbare school wordt
de innerlijke onrust vaak omgezet
in intensief sporten. Gevolg: blessures en rugklachten. Ook daar
zorgen de fysiotherapeuten van
Fysiocentrum Heesch voor de nodige ketenzorg.

Bij baby’s en peuters zijn het de
voorkeurshouding en de trage motorische ontwikkeling die de omgeving wakker moeten schudden.
Een voorkeurshouding kan meestal
snel verholpen worden met enkele
behandelingen en adviezen voor
thuis. Baby’s worden vaak aan
huis behandeld om adviezen op de
thuissituatie aan te kunnen passen.
Om het beste resultaat te bewerkstelligen heeft Ellen, naast de ouders, contact met kinderdagverblijven en consultatiebureaus.
Tot de schoolgaande leeftijd hebt
ú nog zicht op de ontwikkelingen
van uw kind, daarna spelen veel
zaken zich af buiten uw blikveld.
Daarvoor moet een beroep gedaan worden op het onderwijzend
personeel. Ellen heeft dus bij haar
behandeling contact met school en

van jong tot oud
therapie voor u
Onze oplossing:

Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie
Geriatriefysiotherapie

Verdilaan 48 | Heesch
T. 0412 - 45 70 67 | I. www.fysiocentrumheesch.nl
. twitter.com/fysioheesch |

. facebook.com/fysiocentrumheesch
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Welkom bij de Orangerie...

Bert, Lid van Verdienste
NISTELRODE - Op de jaarlijkse vrijwilligers- en sponsoravond van Prinses Irene, is Bert de Veer uitgeroepen tot “Lid van Verdienste”. Bert de
Veer (57) is al twintig aar actief als vrijwilliger bij de vereniging.

De Orangerie weet wat gastvrijheid is en wil u hiervan laten genieten. In het centrum van Nistelrode neemt de Orangerie een centrale
plaats in onder het dak van Van Tilburg Mode & Sport, meer informatie
www.vantilburg.nl
Bijkomen met een kopje koffie, een heerlijke lunch of een pauze met een
hartige hap. De keuken van de Orangerie weet u met verse gerechten en
een gevarieerd assortiment altijd weer te verrassen. Ontdek de Orangerie en maak gebruik van onderstaande aanbiedingen.
Website: www.orangerievantilburg.nl
E-mail: info@orangerievantilburg.nl

In de jaren negentig was hij actief
bij het jeugdvoetbal als trainer/
coach en sinds het begin van deze
eeuw, in dezelfde functie, bij de
senioren. Bij de senioren was hij
verschillende jaren bij de lagere
elftallen actief. De afgelopen drie
seizoenen bij dames 1. Sinds dit
seizoen is De Veer trainer/ coach
bij dames 2 en probeert daarbij het
niveauverschil met dames 1 te verkleinen. Daarnaast probeert hij de
binding tussen de drie damesteams
en het meisjesvoetbal te vergroten.

werkzaamheden gedaan. Bij de
nieuwbouw was hij vanaf het allereerste begin betrokken en heeft

...keuze voor
bert werd met
enthousiasme
ontvangen
heel wat uren en liters verf weggeschilderd op het clubgebouw. Recent had hij nog een belangrijke rol
bij het opknappen van de “Ewab
kleedlokalen”.

Naast zijn activiteiten als trainer/
coach deed de vereniging, de afgelopen twintig jaar, nimmer tevergeefs een beroep op hem als er
werkzaamheden op het sportpark
moesten gebeuren. Als schilder
heeft hij jarenlang onderhouds-

De keuze voor Bert werd met groot
enthousiasme ontvangen door de
aanwezigen op de feestavond
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RegioBank Spaar-op-Maat Vrij
Hoogste score Consumentenbond
Geldgids 2011!

Van Grunsven & Haerkens
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* Spaar-op-Maat Vrij per 23 maart 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Ja,
langdurig
hogere rente

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

Van Heck Assurantiën

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

Rabobank-Rabo Internet(Loyaal)Sparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen
in Nederland

Van Ravensteijn

Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Open Golfdagen op Golfbaan “De Schoot” Weerbaarheid en zelfZaterdag 21 en zondag 22 april 2012
verdediging voor vrouwen
Golf wordt toegankelijker!
Op zaterdag 21 en zondag 22 april a.s. worden de Nationale Open
Golfdagen gehouden. Dit jaar zijn deze interessant omdat er nogal wat
veranderingen in het golf plaatsvinden. De golfsport wordt toegankelijker gemaakt! Voor velen, die nog maar net met golfen begonnen zijn,
is het verkrijgen van baanpermissie om op golfbanen te mogen spelen,
vaak een struikelblok.
Vooral ook het praktijkexamen van
het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB)

kan moeilijk zijn. De Nederlandse
Golf Federatie (NGF) heeft onlangs

besloten dit examen te vereenvoudigen en te vervangen door het
spelen van een proefronde op de
golfbaan, onder begeleiding van
een golfer die al in het bezit is van
het GVB. Men kan zowel het tijdstip als de begeleider zelf uitkiezen.
Als deze proefronde succesvol verloopt, en ook het vereenvoudigde
theorie-examen wordt gehaald,
bent u in het bezit van het GVB.
Dit betekent, dat u op de meeste
banen in het binnen- en buitenland mag spelen.
Dit examen is onderdeel van het
onlangs door de NGF geïntroduceerde 9-stappenplan. Dit is een
degelijk begeleidingsplan voor
nieuwe golfers aan de hand waarvan het spelniveau stap voor stap
verbeterd wordt en men naar het
verkrijgen van het GVB en een
handicap toewerkt.
Over deze nieuwe ontwikkelingen
binnen het golf en over de mogelijkheden te golfen bij Golfclub
“De Schoot”, kunt u tijdens de
Open Golfdagen van 12.00 tot
16.00 uur de nodige informatie
krijgen en zelf een balletje slaan
onder deskundige begeleiding van
een golf professional.
Golf &Country Course
Sint-Oedenrode,
Golfclub “De Schoot”
Schootsedijk 18,
5491 TD Sint-Oedenrode

Inclusief Kobutan

Instituut
STERK!

HEEScH - In een 4-tal lessen
leert u zowel mentale als fysieke
technieken die gestoeld zijn op
weerbaarheid en zelfverdediging.
Naast u zelfverzekerder op te stellen en tips voor effectieve communicatie in penibele situaties,
leert u bovendien fysieke verdedigingstechnieken.
In een veilige, informele, ontspannen én gezellige sfeer werkt u aan
het vergroten van uw assertiviteit
en het verhogen van uw weerbaarheid. Aangevuld met vaardigheden op basis van zelfverdediging, komt dit uw zelfvertrouwen
absoluut ten goede.
Een sportieve achtergrond is geen

vereiste, wel er is een minimale
leeftijd van 16 jaar.
Wij starten op zaterdagmorgen 12
mei aanvang 09.30 uur tot 11.00
uur.
Locatie: DOJO MeerSports
Adres: ‘t Vijfeiken 14 (Achter de
Lidl). Plaats: 5384 ES Heesch
Kosten: € 55, - voor 4 lessen (inclusief (pauze)drankje en Kobutan)
Voor meer informatie kun u contact
opnemen met Instituut STERK!.
contactpersonen: Joep van Aar
RDG (Geregistreerd Docent Gevaarbeheersing & Docent Regeling
Toetsing Geweldbeheersing BOA’s
& Instructeur Kobutan) en Sandra
Spijker (Instructrice Kobutan)
Wij zijn bereikbaar op:
0412 - 45 75 48
Mail: info@instituutsterk.nl
Web: www.instituutsterk.nl

www.mooiheesch.nl

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

zaterdag 21 en zondag 22 april
van 12.00u tot 16.00u

Maak kennis met golf!!!
Grijp nu uw kans en neem uw vrienden mee
naar de Open Golfdagen 2012
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode
op zaterdag 21 en zondag 22 april a.s.
Warm ontvangst met koffie
Rondleiding over de golfbaan
Demonstratie van professionals
Zelf een balletje slaan op de drivingrange
Informatie over lidmaatschap en spelen op Golfclub de Schoot
Golf is een sport voor iedereen,
dus ook voor u!!

Schootsedijk 18 - Sint-Oedenrode
www.golfbaandeschoot.nl
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dansen

voetbal

Prinses Irene geeft voetballes
NISTELRODE - Prinses Irene verpletterde Boekel Sport met 0-6. De
vraag is dan, is Prinses Irene zo goed, of Boekel Sport zo slecht. Zondagmiddag waren de oranjes zo goed. In een van de beste wedstrijden
van het seizoen, werd in een geweldig tempo, met veel beweging in
het hele elftal en veel druk naar voren de Boekelse formatie aan gort
gespeeld.

Verslag A. v. Lokven

Fotograaf: T. Bevers

In de eerste helft stond het al 0-3
door twee goals van Cobenn Farneubun en eentje, van de gevaarlijkste man aan Prinses Irene zijde,
Jeroen Bekkers. Na rust maakte
Tim v.d. Brand al snel de 0-4 op
aangeven van de ingevallen Rens
v.d. Heijden. Robert van Pinxteren,
scoorde 0-5 na een goede actie
van Jeroen Bekkers. Tim v.d. Brand
was er als de kippen bij toen doelman Verhagen een voorzet van
Teun van Schadewijk losliet en tikte de 0-6 binnen. Door de gunstige
uitslagen van andere wedstrijden,
heeft Prinses Irene in de resterende
3 wedstrijden nog één puntje nodig om nacompetitievoetbal te halen. Deso werd zondag kampioen.
Volkel is definitief gedegradeerd.

Het Leerling Dansproject
(LDP)
HEESCH - Leerlingen en docenten werkten samen om het LDP vorm te
geven. De leerlingen kregen de opdracht om een choreografie te maken
voor zichzelf op zelf gekozen muziek. Er waren heel veel solo’s aangedragen en daaruit zijn een aantal solo’s uitgekozen om deze middag in
CC De Pas op het toneel tot leven te laten komen.

voetbal

Prinses Irene vrouwen blijven in de
race voor nacompetitie
De theaterzaal van De Pas zat bom- Foto: Ad Ploegmakers
vol en het publiek genoot zichtbaar
en hoorbaar van het gebodene. klassiek tot super-hip, tot musical
De dansers hadden dan ook hard als Hakuna Matata. Het geheel was
gewerkt om de dansen in te stude- een goed verzorgd schouwspel.
ren en daarmee hun eigen niveau De dansen hadden een behoorlijk
ook weer op een hoger niveau te hoog niveau, al was er hier en daar
brengen. Er waren solo’s en work- wel een klein danseresje dat haar
shops. Was er bij het instuderen ouders even toe wilde wuiven.
ondersteuning vanuit de docenten Voor de solo-danseressen was er
om
de dans volledig
onder
de knie
na afloop
een verdiende
medaille
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
te krijgen, bij de workshops kregen voor de geleverde prestatie en voor
de docenten ondersteuning van allemaal een daverend applaus. De
de leerlingen. Muziek, thema en foto’s op www.mooiheesch.nl laten
kleding werd in overleg tussen de zien hoe kleurrijk het podium was
docenten en de leerlingen samen- en hoe gedisciplineerd er gedanst
gesteld.
De muziek
varieerde
van
werd. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene
in zetel
korfbal

NISTELRODE - Prinses Irene blijft in de race voor een nacompetitieplaats. Dan moeten ze wel als derde eindigen in de competitie. De meiden van aanvoerster Inge v.d. Berg, die voor de wedstrijd werd gehuldigd vanwege haar 250e wedstrijd, deden wat ze moesten doen en wonnen met 1-4. Desk won echter ook en staat in
verliespunten gelijk.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Met een rijdersaantal van 140
deelnemers kon hij zich op vrijdag
de dertiende toch staande houden
om zich in een spannende kwalificatie te plaatsen voor de wedstrijd
van zaterdag die meetelt voor de
Wereldbeker 4cross.
In de late avond van zaterdag fietste Joey na een 1/8ste een kwart en
een halve finale zich verdienstelijk
naar een finaleplaats, om uiteindelijk als derde te eindigen. Met een
ticket voor de worldcup en een
leuk geldbedrag keerde hij met een
tevreden gevoel huiswaarts.

golf

waardoor de rust werd ingegaan
met een voorsprong van 2-4.

Podiumplaats voor Joey van Veghel
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen
weekend heeft in het Belgische
Houffalize onze plaatsgenoot,
Joey van Veghel zich van zijn beste kant laten zien.

darten

NISTELRODE - De Prinses Irene korfbalsters hadden een geweldig
weekend. Zelf wonnen ze met 7-16 bij Geko in Sint Michielsgestel.
biljarten
duivensport
kano
Concurrent
SCMH gingjudo
onderuit bijvissen
Astrantia. skien
Met nog snowboarden
vier wedstrijden
te gaan is de voorsprong op de concurrentie opgelopen naar 5 punten.

wielersport

4cross houffalize

wielrennen

schaken

dammen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport
Linda
van Tilburg

karten

Prinses Irene kende een moeilijke
1e helft, de start was voortvarend.
Er stond al snel een 2-0 voorsprong op het scorebord. Geko
kwam echter weer terug tot 2-2.
In de laatste 5 minuten van de 1e
helft maakten Ella vd Graaf en Linda van Tilburg beide een doelpunt,

In de rust werd het achttal op
scherp kaarten/bridgen
gezet door coach Toine
Verwijst. Dat had resultaat, want
er vielen meteen na rust drie snelle
doelpunten. Daarmee was het gat
definitief geslagen. De aanvallen
werden in de tweede helft beter
uitgespeeld en er was meer dreiging van de aanvallende speelsters. De verdedigende druk werd
hoog gehouden, waardoor er bijna
niets werd weggegeven. De score
werd opgeschroefd. Via afstandschoten, doorloopballen en korte
kansjes werd het, via een 6-12
motorsport
tussenstand,
uiteindelijk een 7-16
eindstand.
Opstelling en scores:
Ella vd Graaf (1x), Marina van
Venrooij (3x), Dianne vd Burgt
(1x), Linda van Tilburg (1x), Lieke
van Griensven (2x), Lotte Wilbers
(4x), Esther van Venrooij (4x), Robin van Pinxteren
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beugelen

voetbal

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

Altior 3
boekt monsterzege!
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tafeltennis

korfbal

Gevreesde tegenstander D.V.G
Knockout in Dinther

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther
Altior 1 – De Merels 1
De pupil van de week Luna van
Kessel zag een wedstrijd waarin
biljarten moeizaam
duivensporttot scoren
judo
skien
snowboarden
kano
Altior
kwam vissen
en ging rusten met een kleine voorsprong 5-2. Deze stand bleef ook
in de 2e helft ruim 20 minuten lang
op het scorebord staan. Maar de 2
punten namen de gasten niet mee,
het werd uiteindelijk 9-6.			
schaken
kaarten/bridgen
		
dammen
Altior 2-SCMH 2, uitslag: 8-6
Concordia/Boskant 3-Altior 3,
Luna van Kessel Altior
uitslag: 4-21
Altior 4-Odio1cm2,b uitslag: 5-7
Altior 5-Geko 3, uitslag: 5-4
Be Quick C2-Altior C2, uitslag: 2-0
Celeritas 3-Altior 6, uitslag: 3-4
Spes C2-Altior C3, uitslag: 2-0
1,2 cm b

Heeswijk-Dinther - Avesteyn heeft afgelopen zondag revanche genomen op de nederlaag tijdens de uitwedstrijd bij D.V.G. In Dinther
werd het geen goede wedstrijd, maar de drie punten bleven verdiend
in eigen huis. Bovendien is de kans aanwezig dat het seizoen nog een
aangenaam staartje krijgt.
Avesteyn begon de wedstrijd in
de vertrouwde opstelling. Stefan
van Zutphen was geschorst maar
Dries Heerkens was een sterke
vervanger. In de 10e minuut was
de defensie van Avesteyn nog niet
goed wakker, want de rechterspits
van D.V.G. had toen vrije doorgang naar keeper Hein v.d. Heuvel
en scoorde. Avesteyn zocht hierna
de aanval. In de 35e minuut werd
uit een goed lopende aanval Dries

Heerkens aangespeeld. De jeugdige aanvallende middenvelder
maakte geen fout en passeerde
de Liempdse keeper (1-1). In de
49e minuut kwam Avesteyn op
voorsprong. Uit een hoekschop
van Wesley Verkuijlen kopte Roy
Wijlaars binnen (2-1). D.V.G. wilde
zich niet neerleggen bij de achterstand. Vier minuten vóór tijd viel
echter de beslissing. Uit een vrije
trap van Wesley Verkuijlen ging de

Liempdse keeper weer in de fout
en was de 3-1 overwinning voor
Avesteyn een feit. Door deze zege
heeft Avesteyn vijf achtereenvolgende overwinningen geboekt.
Voorwaar een knap resultaat.
Vóór de wedstrijd werden drie
spelers van Avesteyn gehuldigd in
verband met veel gespeelde wedstrijden in het vaandelteam.
Hein v.d. Heuvel stond 300 wedstrijden onder de lat, terwijl Roy
Wijlaars en Rob Kuijpers ieder
250 keer de oranjezwarte kleuren
van de Dintherse club hebben verdedigd.

voetbal

VV Heeswijk pakt punt bij Margiet
Heeswijk-Dinther - VV Heeswijk heeft een roerige week afgesloten met een gelijkspel in Oss. De ploeg
van Ton Berens kreeg deze week wat tikjes te verwerken. Op maandag werd flink verloren van Mierlo-Hout
(4-2), vervolgens maakte Mark Dobbelsteen bekend Heeswijk aan het eind van het seizoen te gaan verlaten voor een avontuur bij Schijndel en ook nog kregen de blauwwitten twee punten in mindering voor de
ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Volharding. Met een 1-1 tegen Margriet afgelopen zondag kon
Heeswijk vrede hebben.
De eerste helft op Sportpark Amstelhoef in Oss, was weinig verheffend. Wouter van Dijke had een
aardige mogelijkheid op aangeven
van Hein van Nuland, maar de
spits van Heeswijk kon zijn voet
net niet lekker achter de bal krijgen
en schoot ruim over.

reidende actie was van Turgay Arslan, het doelpunt van Toine Smulders. Met een 1-1 score keerde

VV Heeswijk huiswaarts. Volgende
week speelt Heeswijk om 14.30
uur, thuis tegen Blerick.

Altior A1-Be Quick A1, uitslag: 1-7
Altior B1-Be Quick B1, uitslag: 5-4
Flamingo’s B1-Altior B1,
uitslag: 6-11 (Inhaalwedstrijd)
NDZW B1-Altior B2, uitslag: 3-2
Altior C1-De Korfrakkers C1
Ze begonnen sterk aan de wedstrijd
en namen brutaal een voorsprong
2-0. De Korfrakkers scoorden 2-1,
maar toch wisten ze op 3-1 te komen. Daarna zakte het spel steeds
verder weg en liep het verdedigingsvak niet optimaal, het was allemaal net iets te traag waarvan De
Korfrakkers meteen gebruik maakten en steeds verder weg liepen.
Altior kond geen vuist meer maken
en moest uiteindelijk buigen voor
de meiden uit Erp. Ze verloren de
wedstrijd met 4-9.

Altior D2-Be Quick D1
Vol goede moed begon Altior aan de
wedstrijd, de clubs waren goed aan
elkaar gewaagd. Altior kreeg best
veel kansen maar maakte deze helaas niet af. De kansen die Be Quick
motorsport ze wel. Maar ook
kregen benutten
Altior wist er weer één te scoren.
Eindstand 1-3. Esmee bedankt.
Altior E1-BMC E1, uitslag: 1-1
Altior E2-Avanti E1
We hadden de opdracht om in de
aanval te dubbelen en zelfs te proberen om het eerste potje te spelen. We waren hartstikke fanatiek,
maar vaak ook erg slordig. Eerst
een goede actie om de bal te onderscheppen, en vervolgens de bal
gewoon bij de tegenstander in de
handen gooien. Dat is zonde van al
het harde werken! Toch hadden we
ook goede momenten in de wedstrijd en wisten we 4 keer te scoren.
Avanti scoorde 2 keer. Ook slechtere wedstrijden moet je winnen,
en dat hebben we gelukkig ook gedaan. De volgende wedstrijd gaan
we weer spelen zoals we dat de rest
van het jaar al gedaan hebben !
Altior E3-Jes E1, uitslag: 1-0
Altior E4-SCMH E2, uitslag: 2-1
Strafworpen: 3-4
De Korfrakkers W1-Altior W1,
uitslag: 3-1 Strafworpen: 7-3
Altior W2 – Be Quick W2 ,
uitslag: 1-3 Strafworpen: 1-3
(Inhaalwedstrijd)

voetbal

Vorstenbossche Boys-NLC03
VORSTENBOSCH - Zondag was de beladen wedstrijd tegen NLC die als
laatste op de ranglijst staat. Beide teams streden tegen degradatie, dus
punten waren zeer belangrijk. Vorstenbosch begon sterk en gemotiveerd
aan de wedstrijd. Door druk te blijven zetten kon in de 14e minuut Gilbert Langenhuijzen de 1 - 0 aantekenen na een doorgekopte bal.

Na die kans nam Margriet steeds
meer het initiatief en werd het
vooral dreigend via linksbuiten
Mehmet Gurbuz.
Het was dan ook niet verrassend
dat hij aan de basis stond van de
1-0. Een uitstekende voorzet van
Gurbuz werd slecht verwerkt door
de Heeswijk-verdediging en belandde voor de voeten van Smits
die niet nadacht en doeltreffend
afrondde.
In de tweede helft stroopten de
spelers van Heeswijk de mouwen
op en knokten ze voor elke meter.
Een kwartier voor tijd kwam de
beloning. De fantastische voorbe-

Altior R 1-De Corridor R 1
Zingend in de regen gingen ze van
start en het werd snel 1-0 en 2-0
1,4cm b
door twee doorloopballen
van Ilse
en Mireille. Een afstandsschot van
Corridor bracht de stand op 2-1
autosport
kartenafstand
maar
Martine kan ook van
goed schieten en dus werd het 3-1.
Mireille wist tweemaal het gele gat
knap te vinden en ze liepen uit naar
5-1 ! Na nog een tegentreffer van
Corridor, via weer een afstandsschot wisten ze maar liefst drie keer
te scoren door een kort schotje van
Inge en een doorloopballetje en op
afstand van Astrid, eindstand 8-2 !

Hierna liet Vorstenbosch het spel
wat lopen en kon men elkaar slecht
vinden. Passes kwamen niet goed
aan en er kwam meer druk van
NLC. Er kwam wat meer ruimte
zonder echt gevaarlijk te worden.
Een keer kwam een speler van
NLC tot een goed schot maar door
een goede redding van de keeper
kwam NLC niet tot scoren.

Toine Smulders (15) maakt de 1-1 (Foto: Selly van den Akker)

In de 2e helft begon Vorstenbosch
weer sterker en er kwam al snel
een goede kans, maar die werd om
zeep geholpen. Er werd door beide
teams hard gewerkt maar er werden ook veel fouten gemaakt. Uit

een rommelige situatie viel de bal
in een kluts voor Gilbert Langenhuijzen. Deze zag dat de keeper uit
de goal stond en maakte er keurig
2 - 0 van. In de 80e minuut kreeg
NLC een penalty na wat getrek
over en weer in het strafschopgebied. Tim Ruijs werkte deze keurig
in de touwen: 2 - 1 Hierna leek het
echt een degradatieduel. In de 87e
minuut kwam dan toch de bevrijdende treffer door een goede actie
van Rob vd Wijst. Een verdiende
maar zeker zo belangrijke overwinning in dit degradatieduel. Met nog
enkele zware wedstrijden voor de
boeg was dit een mooie opsteker.

reclame
kunnen staan.
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Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Dos ’80
Beachhandbaltoernooi
Inschrijving geopend
handbal

Hier had uw
reclame
kunnen staan.
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hardlopen

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

SP Maasland Run

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

HEEScH - Het Dos’80 Beachhandbaltoernooi zal dit jaar plaatsvinden op 8, 9 en 10 juni 2012.
Daarbij zullen op zaterdag overdag
de voorbereidingen plaatsvinden
voor het NK Beachhandbal voor Bjeugd en A-jeugd. Op zondag 10
juni zullen de senioren zich voor
kunnen bereiden op het NK Beachhandbal.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Vrijdagavond 8 juni: NK Bedrijven beachhandbal
- Zaterdag 9 juni : c-, B- en Ajeugd
- Zaterdagavond 9 juni:
Recreanten- en vriendenteams
- Zondag 10 juni: Senioren

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE
WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Sponsor worden?
We zijn nog druk op zoek naar
sponsoren voor het toernooi. Wilt
u net zoals Hanex en MooiHeesch.
nl ook sponsor worden van het
Dos’80 Beachhandbaltoernooi en
gebruik maken van ons netwerk?
Vrijwilliger worden?
Zonder vrijwilligers is het Beachhandbaltoernooi natuurlijk niet
mogelijk. Wij zoeken vrijwilligers
die ons op alle fronten willen versterken bij het toernooi, meld je
dus snel aan!
Inschrijven, vrijwilliger of sponser,
neem dan gerust contact op door
een mail te sturen naar dos80.
beachhandbal@gmail.com.

De start van de 5 km Bomenparkloop
afgelopen zaterdag. Meer foto’s kunt
u zien op www.mooiheesch.nl
De uitslagen kunt u vinden op:
http://ronald.beetz.nl/Bomenparkloop.html

paardensport

R.S.V. Vorstenbosch
Dressuurwedstrijd 14 & 15 april

Verdienstelijke start van
trampolinespringsters
turnen

Gympoint Nistelrode

VORSTENBOScH - De organisatie van deze dressuurwedstrijden
was in handen van onze eigen
paardensportvereniging RSV. De
wedstrijden werden gehouden op
het clubterrein Brakkensedijk te
Vorstenbosch.
Op zaterdag waren er alleen Friezen- en Koudbloed paarden aanwezig. Er was ook nog een wedstrijd op zondagochtend, voor de
ponyruiters. Onderstaande de uitslagen van onze leden:
Koudbloed paarden 14 april 2012
categorie B
5e plaats Danielle Mater met Alexia
Van ‘t Jentink 183 punten 1e proef
4e plaats Danielle Mater met Alexia

Van ‘t Jentink 181 punten 2e proef
categorie L1/L2
9e plaats Anita Bouwhuis met
Ynskje F 183 punten 1e proef
6e plaats Anita Bouwhuis met
Ynskje F 182 punten 2e proef
Dressuur Pony’s Vorstenbosch 15
april 2012
categorie DE-B
7e plaats Renza van der Wijst met
Orchid’s Nina 184 punten 1e proef
7e plaats Renza van der Wijst met
Orchid’s Nina 174 punten 2e proef
categorie cD M1/M2
6e plaats Renza van der Wijst met
Orchid’s Amanda 152 punten 1e
proef
5e plaats Renza van der Wijst met
Orchid’s Amanda 176 punten 2e
proef
categorie cDE- Z1/Z2
2e plaats Baukje Litjens met Orchid’s Joel 255 punten 1e proef
2e plaats Baukje Litjens met Orchid’s Joel 248 punten 2e proef.

biljarten

Beste driebanders van de
wereld voor Kika
Demonstratie-clinic in De Toren
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 22 april a.s. zal er in de Toren in Heeswijk-Dinther een uniek evenement plaats vinden. Deze middag spelen
namelijk de beste driebanders van de wereld een demonstratie-clinic
t.b.v. Kika. Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Martin Horn, en Jean van
Erp zullen deze middag de kunst van het driebanden tonen op 2 biljarts
in het café en in de kleine zaal van De Toren in Heeswijk-Dinther.
NISTELRODE - Tijdens de 1e
plaatsingswedstrijd trampolinespringen in Goes hebben 3 meiden van Gympoint een verdienstelijke start gemaakt. Waren het
vorig seizoen vooral vriendschappelijke en recreatieve wedstrijden,
nu is het echte werk begonnen.
Het was nog een beetje wennen voor de meiden. Voor het
eerst deelnemen aan een officiële
wedstrijd onder auspiciën van de
Gymnastiekunie. Dat is niet niks.
Belangrijk tijdens deze eerste wedstrijd was dan ook de zenuwen onder controle te krijgen, de oefening
uitspringen maar vooral ervaring

opdoen. Tijdens trampolinewedstrijden moeten deelnemers 3 keer
een sprongserie van 10 sprongen
laten zien. De 1e serie is daarbij
verplicht, de 2e en 3e een serie bestaan uit keuze-sprongen. De jurywaardering van de 3 sprongseries
worden bij elkaar opgeteld voor
het eindklassement. In Goes werd
daarbij in een deelnemersveld van
ruim 80 springers, verdeeld in c-,
D, en E-niveau, gestreden om het
eremetaal.
In de categorie E-pupillen werd
Inge Exters 6e en caitlyn Jacobs
7e. In de categorie E-jeugd werd
Evi van Dinther verdienstelijk 4e.

Foto: vlnr Inge, Evi en Caitlyn

Ondanks een aantal kleine technische- en schoonheidsfoutjes hebben zowel caitlyn, Evi en Inge het,
aangezien dit hun eerste wedstrijd
was, goed gedaan. Aanstaande
zaterdag is de 2e plaatsingswedstrijd in ’s-Hertogenbosch op 12
mei volgt de laatste in Oss. Springers kunnen zich middels de plaatsingswedstrijden plaatsen voor de
Nederlandse Kampioenschappen.
Gympoint Nistelrode kijkt terug
op een verdienstelijke start door
de trampolinemeiden en gaat dan
ook met vertrouwen de volgende
wedstrijd in.

Dit initiatief komt van driebandenteam van Donge & de Roo. Deze
ploeg behaalde vorig jaar o.a. het
landskampioenschap in het driebanden, maar zullen deze niet prolongeren. Door een conflict met de
bond heeft van Donge & de Roo
zich teruggetrokken uit de competitie en gaan volledig voor Kika.
Door sponsoren, maar zeker ook
door een bijdrage van bezoekers
proberen de driebanders zoveel
mogelijk geld bij elkaar te spelen.
De middag zal vooral in het teken
staan van een gezellig samenzijn
met een directe kennismaking
(voor zover nodig) met de driebandensport.

Jaspers, Blomdahl, Horn, maar
vooral onze H-D trots Jean van
Erp gaan een bijzondere middag
voorschotelen, samen met de biljartclub van De Toren. Het publiek
zit door de kleine setting dicht op
het biljart en komen dus makkelijk
in contact met de sporters.
Een middag voor iedereen die
graag naar biljarten kijkt, kennis
wil maken met de sport of zomaar
gezellig een pilsje wil drinken. Dit
met constant grote driebandentoppers aan de biljarts.
Kom zondag 22 april vanaf 13.00
uur naar De Toren in HeeswijkDinther en steun Kika.
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dansen

10 kampioenen op NK

tennis

Dv Dancing Kids uitzonderlijk gepresteerd
Nistelrode - Een gezellig, sportief, verrassend en vooral oranje toernooi, het NK voor het NDO. De NDO,
Nederlandse Dans Organisatie, kan met een tevreden gevoel terugkijken op het toernooi. Dv Dancing Kids
niet minder. De vele vrijwilligers die dit toernooi voor de dansvereniging mee volbrachten met schminken,
rijden, begeleiden en alles wat zo’n toernooi vereist, kunnen ook terug kijken op twee mooie dagen. Met
de vele startbewijzen voor het EK die op dit NK in de Rusheuvel verdiend werden, kunnen ze zich voor gaan
bereiden op het Europees Kampioenschap.

Nieuwe outfit 1ste
herenteam TV de Balledonk

HEESWIJK-DINTHER - Het 1ste
herenteam van Tennisvereniging
de Balledonk gaat de voorjaarscompetitie in met een compleet
nieuwe outfit.

Untouched Mars Hoofdklasse danste in deze categorie voor het eerste jaar

Voor de kampioenen met hun
trainsters kon de feestvreugde niet
op. Op www.mooinisseroi.nl kunt
u de fotoimpressie bekijken van
het grote feest.

3. Spirit
modern
junioren.
Trainsters: Kristel – Astrid en
Lotte
4. Untouched mars hoofdklasse.
Trainsters: Wendy en Moniek
5. Diamonds
garde
jeugd.
Nederlands Kampioenen:
Trainsters: Sabine en Lotte
1. Melody garde minioren- voor 6. Touch
garde
hoofdklasse.
onze vereniging en ook bij het
Trainsters: Moniek en Wendy
NDO, voor het tweede jaar op 7. Twister
modern
jeugd.
rij een minioren groep kampiTrainsters Moniek – Sabine en
oen Trainsters: Marlon, Sarah
Renate
en
Rose-Marie
8.
modern
hoofd.
voetbal
hockey
tennis
basketbal Inspiration
turnen
volleybal
handbal
2. Miracle garde junioren -vorig
Trainsters: Sabine en Moniek
jaar kampioen in de minioren- 9. Moniek van Heumen solo
klasse- dit jaar gestart in de jun.
hoofd. Trainster Wendy
vrije klasse en meteen doorge- 10.Kimberly Xhofleer show solo
stroomd naar de sportklasse.
hoofd. Trainster: Debby en hulp
Trainsters:boksen
Wendy badminton
en Marlon zwemmen vanwaterpolo
Roy
beugelen
handboogschieten
tafeltennis

Korloo 1 komt tekort in
de afronding
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

Solo junioren vrije klasse; 1e plaats
voor Guusje van Thiel. Solo junioren sportklasse Vice Kampioen
Lieke van de Ven en Vera Oomen
verdiende 261 punten. Modern junioren vrije klasse – Release danste
235 punten bij elkaar. Solo jeugd
sportklasse Cheyenne Willemsen
met 278 punten op een eervolle
3e plaats – haar zus Sharona eindigde helaas deze keer door ziekte
op een 9e plaats maar zij mag wel
als 2e beste solo van de jeugd Nederland vertegenwoordigen op het
EK. Modern Straight eindigde met
273 punten op een 3e plaats en
heeft net genoeg punten gehaald
om als 3e groep naar het EK te mogen.

Het tennisteam bestaat uit Ron,
Edward, Rogier en op de onderste
rij Jurgen, sponsor Paul Bouwman
en Rob.
Deze mannen gaan hun uiterste
best doen om dit seizoen hoge
ogen te gooien in de competitie.

Door een gedegen voorbereiding
en deze strakke outfit zijn de eerste
games al binnen.
Paul Bouwman heeft samen met
een partner al enkele jaren het
bedrijf Bruiloftzuil.nl en opereert
hiermee zowel in binnen- als buitenland.
Heeft u een bruiloft of een ander
evenement in de planning en wilt
u de gasten voorzien van een origineel aandenken? Kijk dan eerst op
Bruiloftzuil.nl Paul: hartelijk dank.

wielersport

budo

korfbal
korfbal
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wielrennen

darten

golf

voor De Wilma’s gemakkelijker. Zij
hielden veel meer ballen over en
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien van de
snowboarden
kano
wisten goed
verdedigingsfouten van Korloo gebruik te maken. Bij Korloo 1 liep dit minder gemakkelijk, maar qua balspel en het
creëren van kansen deden ze nog
LOOSBROEK - Op zondag 15 steeds niet veel voor De Wilma’s
april 2012 speelde Korloo 1 de onder. Echter kon de tegenstander
uitwedstrijd
tegen Deschaken
Wilma’s die nu beterkaarten/bridgen
het gaatje in de korf vindammen
op dit moment bovenaan in de den en wist daardoor uit te lopen
poule staan.
naar 7-4. Dit was tevens de uitslag
van deze wedstrijd. 4 Doelpunten
In de thuiswedstrijd
eerder dit maken is te weinig, maar toch Kor1cm b
seizoen werd met 6-11 verloren. loo 1 niet heel erg ontevreden zijn
Vandaag kon Korloo op 0-1 voor- over de wedstrijd, gezien de kan1,2 cm b Daarna hielden
sprong komen.
sen die ze creëerden en de manier
beide ploegen elkaar in evenwicht waarop ze verdedigd hebben.
gedurende de eerste helft. Er wa- Doelpunten: Marieke Smits, Carmi
ren mooie kansen aan beide kan- Mulders, Marieke de Wit en Josine
1,4cm b
ten, maar zowel
Korloo als De van Santvoort.
Wilma’s wisten deze kansen niet te
benutten. Daarom begon de rust Volgende week spelen ze om
autosport
karten
motorsport
met
een 2-2 stand.
13.00 uur
thuis tegen Blauw Wit
In de tweede helft liep het spel uit Handel.

23 ereplaatsen
voor
Judoselectie
Van Buel Sports
BERNHEZE - Afgelopen zondag
is de judoselectie van Van Buel
Sports afgereisd naar Haps om
daar deel te nemen aan het jaarlijkse judotoernooi. De volgende
resultaten werden behaald door de
judoka’s afkomstig uit Oss, Geffen, Berghem, Oijen en Heesch:
1e plaatsen: Mike Smits, Kay
van Nuland, Senna van de Veerdonk, Scott Sieliakus, Daisy Bens,
Laurens Wilms, Joep Henkelman,
Daan Duijs, Ziggy Horsten, Max
Henkelman, Lucas van Griensven
en Harm van Toor.
2e plaatsen: Mike Bens, Lieve
Grimmelikhuizen, Owen van de
Veerdonk en Roy de Haard.
3e plaatsen: Yasper van Tuyl, Jesse
van Buel, Odin van der Linden,
Milo van Rossum, Frank Kuiper,
Thijs Bodar en Jasmijn Linskens.

Mountainbiker Martijn van
Doorn lijkt onverslaanbaar
HEESWIJK-DINTHER - Martijn
van Doorn uit Heeswijk van The
Whoopers reed ook gisteren weer
een goede wedstrijd in Breda. Als
een speer ging hij van start en na
een strijd van 55 minuten won hij
met ruim een minuut voorsprong.
Martijn werd vorig jaar Nederlands

kampioen in de klasse 6 van de
LJC. Dit jaar rijdt hij in de klasse 7.
Dat zijn jongens die geboren zijn
in 1998. Martijn heeft dit seizoen
7 wedstrijden gereden en daarvan heeft hij er 5 gewonnen en is
tweemaal als 2e geëindigd.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
19 APRIL
Nationale Secretaressedag
Zie pagina 14
22 APRIL
Lentetocht ZLTO Bernheze
Locatie: Bernheze
Zie pagina 10
23 APRIL
Open avond brandweerposten
Locatie: Brandweerkazerne
Zie pagina 8
30 APRIL
Koninginnedag
Gemeentehuis gesloten

Open dag HKK DE Elf Rotten
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat 35
Zie pagina 2
23 APRIL
Voorlichtingsavond over
huidkanker
Locatie: CC De Pas
Zie pagina 12
24 APRIL
Open Avond KBO
Locatie: CC de Pas

21 APRIL
Open dag omroep Bernheze
Locatie: Schaapsdijk 7
Zie pagina 12

29 APRIL
Oranjeconcert Fanfare Aurora
Locatie: CC De Pas

Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1, Heesch

Natuurwandeling met
IVN gidsen
Locatie: Kasteellaan 1

21 APRIL
Open dag Fanfare Aurora
en Muzelinck
Locatie: ’t Dorp 138
Zie pagina 7

Koninginnenacht met
Helemaal Hollands
Locatie: ’t Tunneke

De Nacht van Heesch
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 8

25 APRIL
Workshops Balletstichting
Nistelrode
Locatie: Balletzaal
[tc Telro gebouw]

27 APRIL
Presentatie KBO vakantieweek 20 APRIL
Bonte Avond 2012
Locatie: CC de Pas
Locatie: De Wis
Zie pagina 12

20 APRIL
Vuile Huichelaar met
“Het zal je kind maar wezen”
Locatie: CC De Pas

Officiële opening Heemschuur
Locatie: Heemschuur,
Schoonstraat 35

24 APRIL
Sieradenparty
Locatie: Wereldwinkel
Zie pagina 6

LOOSBROEK

28 APRIL
Brabantse avond
Locatie: CC De Pas

HEESCH

Fietstocht: Streekgerechten
Locatie: Natuurcentrum Slabroek

1 MEI
Voettocht St. Jan
Locatie: Petrus Emmaus kerk
Zie pagina 13

NISTELRODE
20 APRIL
Bobz Rock & Roll
Locatie: Dorpshuis

21 APRIL
CD Presentatie Jacky vd Acker
Locatie: Vivaldi in Oss

Uitzending Kinderopvang de
Benjamin bij de Vara

21 EN 28 APRIL
Expositie keramiek
Locatie: naast het Kruidvat
Zie pagina 6

21 APRIL
Afdruipbal C.V.
De Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ’t Maxend

22 APRIL
Eindpresentatie leerlingen
van Stop!
Locatie: CC de Pas

22 APRIL
Opening muziekkiosk seizoen
Locatie: Zeveneeuwenpark
Zie pagina 6

HEESWIJK-DINTHER
21 APRIL
Rammbamm
Locatie: Café de Zwaan
Zie pagina 7
22 APRIL
Muzikale ontmoeting
harmonie en fanfare
Locatie: Gymnasium Bernrode
Zie pagina 6
22 APRIL
Beste driebanders van de
wereld spelen voor Kika
Locatie: Café Zaal de Toren
Zie pagina 22
Concert door vocaal
ensemble Phos Hilaron
Locatie: Abdij van Berne
BZB Zuiderslag
Locatie: Café de Zwaan
23 APRIL
Oranje bridgedrive
Locatie: CC “Servaes”

27 APRIL
Oranje Party ‘de aftrap’
Locatie: Café Zaal Jan van Erp
Onbeperkt Spareribs eten!
Locatie: Café Zaal de Toren
28 APRIL
Battle in the Pub: Dutch
Night, Pré EK Party!
Locatie: Café Zaal de Toren
30 APRIL
Feesttent Plein 1969
Locatie: Plein 1969
Stichting Ranja: Survival
rondom het Aadal
Locatie: Heeswijk-Dinther

VORSTENBOSCH
24 APRIL
Vraagbaak
Locatie:De Stuik
26 APRIL
Kleding actie
Locatie:De Stuik
29 APRIL
Zeskamp Volwassenen
Locatie: KPJ terein
30 april
Kinderactiviteiten
Locatie: SJB gebouw
Fietstocht
Locatie: SJB gebouw
Felicitatie gedecoreerde
Locatie: SJB gebouw
23 APRIL
Meivakantie basisschool
30 APRIL
Meivakantie voortgezet
onderwijs

26 APRIL
Ladies Night
Locatie: Kleinigheidje,
St. Servaesstraat
Zie pagina 15

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

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

