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de ‘dam tot dam Loop’ voor peet
prAder WiLLi stoorZender en iMpULsGeVer

FoLders deZe Week
beAUtÉ totALe didi - Nistelrode
bbbQenZo.nL - BerNHeZe

in Amsterdam wordt op 22 september de grootste hardloopwedstrijd van Nederland gehouden. Maar liefst
55.000 startbewijzen worden uitgegeven. een van die
start4
M
bewijzen is voor Nina Franke (11 jaar) uit Heesch.
HeesCH –

Care
Health, Beauty,

Spoed, als
Brandweer,
Alarmnummer
Politie 112
Ambulance en
horenden
Doven en Slecht 0900-8112
hulp
spoedeisende

peet
in Heesch kent iedereen Peet Franke. Hij houdt van hardlopen en
heeft in oss bij de Cross Competitie meegedaan, buiten competitie.
soms gaat hij in zijn eentje hardlopen en soms met Nina.
Mensen met Prader Willi hebben
van nature slappe spieren, zijn niet
erg beweeglijk hebben een onverzadigbare eetlust. toch gebruikt
het lichaam maar 50% van de
calorieën, met overgewicht als gevolg. sporten is dus zeldzaam.

Peet en Nina Franke

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Prader Willi is niet erg bekend.
Vader en moeder Franke hadden
het geluk van de juiste mensen de
juiste begeleiding te hebben gekregen. Bovendien werken beiden
met mensen met een verstandelijke beperking. toch was het ook
voor hen vaak heel moeilijk de
juiste handvatten te vinden. Zo zijn
zij bij de Prader Willi Vereniging terechtgekomen.
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den
en slechthoren
Politie doven
0900-1844
0900-8860
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ninA en het
expertiseCentrUM
in de nieuwsbrief stond het verhaal van Marleen die met haar
zoon tiebe de Venloop (Venlo)
ging doen om zodoende fondsen
te werven voor een fysiek en digitaal expertisecentrum voor patienten en hun ouders. Niet voor
onderzoek, maar voor begeleiding
en ondersteuning. dat wilde Nina
ook, voor haar broer!
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inForMAtie
Nina hoopt op veel sponsoren en
met een minimum bedrag van
€ 5,- moet dat lukken. Nina zelf
traint keihard, haar ouders ondersteunen met de communicatie en
het Parder Willi Fonds heeft een
webpagina voor haar aangemaakt.
daar vindt u alle informatie
www.prader-willi-fonds.geef.nl/
actie/sponsor-nina iNG 956.42.68
t.n.v. Prader-Willi-Fonds te delft
o.v.v. sponsor Nina.
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Nistelrode - Ties Daverveld en Jos van Erp zijn al vanaf vorig jaar november druk bezig met het digitaliseren van alle 316 HaalOvers,
een tweemaandelijks contactblad over Nistelrode en Vorstenbosch, verschenen vanaf 1955 tot en met 2007.

“Het is veel werk om alle nietjes
eruit te halen en ze te snijden, in
te scannen en de kwaliteit zo optimaal mogelijk te maken, maar

zijn jos en ties nog op zoek naar
een paar namen. Weet u nog wie
deze missionarissen zijn, of heeft
u een vermoeden?
Neem dan contact op met jos en
ties via ti-an.daverveld@kpnmail.
nl of jverp@home.nl
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Feestavond met BN’ers

we willen deze enorme geschiedenis van Nistelrode en Vorstenbosch niet in een doos op zolder
laten liggen”, aldus ties en jos. Ze
zijn met de laatste loodjes bezig,
voordat iedereen een UsB kan bestellen met alle digitale Haalovers
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Wie zijn dit?

Het idee achter dit blad was om de
emigranten uit Nistelrode en Vorstenbosch van de laatste nieuwtjes op de hoogte te brengen en
uiteraard ook voor de inwoners
van Nistelrode en omgeving. de
opbrengst van abonnementsgel-
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Nina is verlegen, maar kan haar
verhaal heel goed vertellen. Zij
houdt van hardlopen en heeft met
de dam tot damloop een bijzonder
doel voor ogen. Haar oudste broer
Peet van 18 heeft een afwijking
van de 15e chromosoom het zgn.
Prader Willisyndroom. Voor Nina,
haar broer Brad en haar ouders is
dat soms heel moeilijk, maar ook
heel bijzonder, want Peet vraagt
veel aandacht, maar is ook heel lief.
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan
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WIST u dat...

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant

Advertorial

onze ambachtelijke producten,
uit eigen keuken komen

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

10 mei DJ MENNO Bekend van o.a. zijn hit ‘Weekend’
11 mei PARTYDJTOM.COM

Pinksterfeesten bij De Snor

17 mei Zanger Rinus & PARTYDJTOM.COM
18 mei Peter Loree & DJ PEET
19 mei Feest DJ Joost
20 mei Danny Panadero & PARTYDJTOM.COM
21 mei DJ Menno
Openingstijden:
Van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

Een eigentijds (afhaal)restaurant

WE ZĲN TROTS OP DE
VLEESWAREN UIT EIGEN
KEUKEN.
afkomstig uit de achterhiel van het
varken, het zogenaamde spaakbeentje.
Dit wordt nog traditioneel gepekeld en gemarineerd, waarna het
in de oven op lage temperatuur gegaard wordt.
We zijn er trots op dat ook een aantal vleeswaren uit eigen
keuken komen, zoals ons gebraden gehakt, boterhamworst en
ook gebraden kipfilet, een heerlijk en mager vleeswaar voor
op uw boterham. Wat uiteraard niet mag ontbreken, is mijn
huisgemaakte balkenbrij, volgens oud-Brabants recept.
Loopt u gerust eens binnen, om ook onze
eigen grillworst te proeven, in de varkens- of
kipvariant. Heerlijk op de boterham of als
hapje bij de borrel.
Riny van Esch

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Sushi, grill of wok; Alei en Ehua Zhao
laten het u graag proeven.

Nistelrode - Al enkele weken is May Day Wok & Go geopend. “De
mensen denken dat we het Chinees restaurant opnieuw geopend hebben, maar we hebben voor een eigentijdse formule gekozen.”, vertellen
de eigenaren van de Wok & Go. Ze zijn zich wel bewust dat de meeste
vaste klanten van voorheen, nog steeds denken dat ze de bekende menuutjes kunnen bestellen. Dat willen ze graag veranderen.
Wok & Go –
Eenpersoons gerechten
“de reacties zijn al heel enthousiast, ook al is het nieuw. Belangrijk
is dat de verwachtingen van de
klant aansluiten bij het concept,”
merken Alei en ehua Zhao op.
Geen menu A of B maar gewoon
bestellen per persoon. “de klanten
kiezen één maaltijd per persoon.
dit kan zijn een wok- of een japanse teppanyaki-(op bakplaat
gebakken) menu, om ter plekke op
te eten of om mee te nemen. Maar
ook soepen, salades en extra’s, zoals kipsaté en mini-loempia’s kan
men apart bestellen”, het klinkt zo
logisch als Alei Zhao het uitlegt.

U kiest uw vlees/vis, daarbij welke
complete versspecialist
saus u wenst en of u groente uit de
voor de horeca
koelvitrine erbij wil. daarbij komt
Waardestraat 15
gebakken nasi, rijst, japanse udon5388 PP Nistelrode
of Chinese eiernoedels.
t. 0412 611383
15 U kunt kiezen voor extra pittig, of
M. 06Waardestraat
53716610
extra vlees/vis. een aparte sushif. 0412 613104
5388 PP Nistelrodekaart maakt de keuze nog breder.
info@heerkensagf.nl
elke week gaan ze twee tot drie

De complete versspecialist

t. 0412 611383
M. 06 53716610

Het oerboutje is een echte aanrader;
een heerlijk stukje varkensvlees,

Wok & Go; Lekker,
gezond en makkelijk

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

De

Ik denk graag met u mee, om uw vrienden of familie te verrassen
met een heerlijk klaargemaakt vleesgerecht. Liefde voor het
vak, een passie voor lekker eten en een tomeloze inzet, zijn
de drijfveren die ons er elke dag weer toe doen bewegen om
hiermee bezig te zijn. Vanuit mijn ambachtelijk vakmanschap
maak ik een groot aantal producten zelf, afkomstig dus uit eigen
keuken. Zo verzorg ik o.a. een groot
aantal gebraden producten, zoals
gehaktballen, onze welbekende spareribs en de oerboutjes.

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

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

A

ls ambachtelijke scharrelslager heb ik alle aandacht voor
de verkoop van vlees dat voldoet aan hoge eisen van
kwaliteit en verantwoorde oorsprong en met oog voor
dierenwelzijn en milieu. Daarnaast ben ik dagelijks bezig om
ambachtelijke kwaliteit te leveren in producten en vakmanschap.

column

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

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

keer verse vis halen voor de smakelijke vishapjes. Hip, lekker en
gezond, met komkommer, zalm,
krab, tonijn, garnaal of een heerlijke omelet als vulling.

Kip-Shoarma
menu
heerlijk gekruide shoarma,
met knapperige frites en
een frissse salade

‘DE KLANTEN KIEZEN
ÉÉN MAALTĲD PER
PERSOON OF SUSHI’
Belangrijk!
“Uiteindelijk gaat het erom dat u
gemakkelijk en snel, gezond eten
op tafel heeft. en voor ieder wat
wils. Probeer het eens, ons team
staat klaar om u de heerlijkste gerechten te serveren.
Binnen korte tijd zal ook de website online zijn. Voor nu: nodigen
wij iedereen uit de menukeuzefolder op te halen”, sluiten Alei en
ehua af.
de koffie staat klaar!
May day Wok & Go,
0412-617248

KIP-SHOARMA

VAN

9,25
VO O R

TOP MENU

6,

95

Deze aanbieding is geldig tot 31 mei.

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur
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VRĲWILLIGER

van de maand COLUMN
D’N BLIEKER

Vrijwilliger van Loosbroek

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Ere-snevelbok en actief mens Henk Bronts

LIKEN
Like ons op Facebook en win fantastische prijzen! Geef je mening door
via Twitter en ding mee naar de hoofdprijs! Meer info over ons en
meer: check de website!
Ik heb het opgegeven. Ik ga niet meer eindeloos uitzoeken tegen welke
voorwaarden je mee kan doen met een bepaalde actie. Tegenwoordig
doen bedrijven niet meer aan rechtstreekse reclame. Ze geven je een
teaser en dan moet je het verder maar uitzoeken op de website. Als je
dan eindelijk de website hebt gevonden, zitten er zoveel haken en ogen
aan de actie dat ik met een diepe zucht mijn laptop weer dichtklap. En
dan heb ik ‘t niet eens over de karrenvracht aan ongevraagde junkmail
die je na je aanmelding toegezonden krijgt.
Ik ga terug naar de basis. Naar de bedrijven die gewoon met een goede
kneuterige slogan hun producten aan de man brengen. Geen Engelse
termen, niet liken, geen achterliggende gedachte, geen Twitter of
junkmail.

Henk Bronts legt graag uit waar hij mee bezig is

Tekst: Martha Daams

loosBroeK – Geboren tussen Kerkzicht en Uitgaanscentrum Lunenburg, kon het niet anders dan dat Henk
Bronts zich met kerkelijke en aardse zaken zou bemoeien. Maar eerst heeft hij een basis gelegd door zijn studie als chemisch analist, wis-/natuurkunde en werktuigbouw (NI-akte) en de functies bij DMV International.
Leefbaarheid
de lijst met activiteiten is lang. Zo
was hij voorzitter van de ouderraad op school en mede-oprichter
en voorzitter van de wandelsportvereniging. in 1975 heeft hij samen met mede-dorpsgenoten de
kerncommissie loosbroek opgericht, een van de eerste dorpsraden
in Brabant. die commissie heeft
zich hard gemaakt om de bouwvergunning van 3 woningen naar
5 woningen per jaar te krijgen.
Vele discussies zijn gevoerd met
het stadsgewest den Bosch en…..
het lukte; de leegloop stopte. in
2000 heeft de kerncommissie zelfs
een symposium gehouden over de
leefbaarheid in dorpskernen. Na de
samenvoeging Bernheze is Henk
raadslid geweest (1998 – 2010).
Natuur
tot 2013 was Henk Bronts actief
bij de iVN, eerst de jeugdafdeling
en later de Venelwerkgroep (poe-

len schoonmaken en wilgen knotten). Nu is hij lid van de werkgroep
Buitengebied ruimtelijke ontwikkeling. Als u wandelt in het buitengebied, weet dan dat de wandelroute van 225 km is vastgelegd
dankzij een aantal vrijwilligers, met
Henk Bronts als coördinator. Nu
nog zorgen zij gezamenlijk voor
controle en klachtenafhandeling.
ook de ‘ommetjes in en om loosbroek en op de kinderboerderij bij
de basisschool’, die met de heemkundekring de Wojstap en iVN
Bernheze tot stand zijn gekomen,
met informatie en opdrachten voor
kinderen over ‘vroeger en nu’, horen daarbij.
Monumenten
Mede dankzij Henk is er dit jaar
een historische optocht op monumentendag met als thema ‘macht,
pracht en praal’. deze wordt gerealiseerd samen met de Kilsdonkse
molen, Kasteel Heeswijk, Muse-

umboerderij, Abdij van Berne en
heemkundekring de Wojstap. Bij
de Wojstap werkt hij, met de andere leden, al 5 jaar aan verschillende projecten. een daarvan is
‘een fototentoonstelling in loosbroek’ ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de parochie.
Heel veel werk daarin is met jan
van den Bosch gedaan, die foto’s
digitaliseerde en daarna gebruikte
voor drukwerk.
soms lijken projecten door elkaar
te lopen. de projecten binnen de
heemkundekring, de museumboerderij (waar hij ook actief is)
en de iVN zijn zo nauw met elkaar
verweven dat het voor een buitenstaander bijna niet meer te definieren is. en er is nog een groot project in de maak. daarover vertelt
Henk later meer… Gelukkig is hij
nog vol energie en heeft hij, met
zijn vrienden van de heemkundekring, de museumboerderij en de
iVN nog genoeg te doen.
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Gewoon ouderwets aan de keukentafel een reclamezin bedenken die
meteen aanspreekt. Daarna even bij de buurman, die zo handig is met
computers en letters, een ontwerpje laten maken voor het bord langs
de weg. Natuurlijk een niet te opvallend en kleurig lettertype, want ze
moeten wel met de beide benen op de grond blijven. Paar dagen dat
bord langs de weg en dan kunnen ze in het in de winkel niet meer aan,
zeker weten.
Ik hoop dat reclamebureaus met me mee willen denken. Ik zou eens
ophouden met adviezen richting winkeliers over Facebook, Twitter
en websites. Er zijn potentiële klanten van deze winkeliers voor wie
dat allemaal averechts werkt. Klanten die gewoon waar voor hun geld
willen en niet weer aan een nieuwe actie mee willen doen waar je een
half jaar zegels voor moet sparen. Ze willen niet aanmelden voor de
nieuwsbrief als ze er toch al twintig jaar komen. Ze willen alleen de
man of vrouw achter de toonbank ‘liken’ als ze met volle tevredenheid
de winkel weer verlaten. Meer info: check het bord langs de weg recht
voor de winkel!

Voorverkoop Wandeldriedaagse heesch

e Luxaflex
hor

®

NÚ 50%
KORTING

Foto: Marcel van der Steen

er kan 5, 10 en 15 kilometer gelopen worden. Zo als elk jaar is het
vertrekpunt vanaf de Pas. Voor de
10 en 15 kilometer is de starttijd
18.00 uur. Vanaf 18.30 uur vertrekken de wandelaars van de 5
kilometer.

actie geldig t/m 30 juni 2013. Vraag in
de winkel naar de bijzonderheden.

Zo mooi en ook
zo betaalbaar…

Zeker Jacobs
& Jacobs

Kom kijken en
laat u inspireren!

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 www.jacobsenjacobs.nL

GRATIS

HeesCH- De wandeldriedaagse
in Heesch gaat weer van start en
vind dit jaar plaats op woensdag
22 mei, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei.

de voorverkoop is in de Pas op
donderdag 16 en dinsdag 21 mei
van 18.30 tot 20.30 uur.
deelnemerskaarten voor de wandeldriedaagse zijn dan € 3,50.
dagkaarten kosten € 2,-. Koop je
kaart in de voorverkoop, want bij
de dagkassa betaal je € 4,50.
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Dimphy: ‘Ik kan eigenlijk toch wel zeggen: heerlijk’
een week gaat snel voorbij als je 3x gaat sporten en naast de zorg voor je gezin, je hobby’s, ook nog
je werk hebt. ja, zo zal het bij iedereen wel zijn. Maar we weten waar we het voor doen… een nieuw
gezond en sportief leven! een massage voor je lichaam zou een goede en fijne ervaring moeten zijn.
ik zou er niet voor kiezen, maar de gelegenheid bood zich aan om het toch te gaan doen! We werden
uitgenodigd bij sylvia van dinther, sèma-Wellness te Heesch. een heerlijke ontspanning waarbij ik tintelingen voelde tot aan m’n tenen. ik kan eigenlijk toch wel zeggen: ‘heerlijk’, maar het blijft voor mij
‘gekriebel’ aan je lichaam. ik had niet verwacht deze aandacht en professionele ontspanning van sylvia
zo te kunnen voelen. dat is het leuke van winnaar te zijn van lifestyle. deze behandeling zou ik zelf
nooit gekozen hebben, maar is voor iedereen toch een aanrader.
Het sporten moet voor mij een uitdaging blijven, daarom heb ik met laurens van Wt-t een nieuw
schema met andere oefeningen besproken en uiteraard kan ik me hierin weer volledig geven en is een
stimulans om door te gaan in deze toch wel mooie situatie.
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Voor echte
.
en meer..
‘t Dorp 22, 5384 MA Heesch

GRATIS
QUICKSCAN
bij FysioCentrum Heesch

Bel: 0412-457067
of kom langs

Google Buzz

P

Ebay

F

Wilt u af van uw bloedblaartjes of Gowalla
steelwratjes? Ontsieren ze uw hals,
nek, buik of armen?

Verdilaan 48 - Heesch

I

Xing

P

Laat ze verwijderen bij Intense skin and
Salon Intense gaat verhuizen
body improvement.

Gezond bezig! tip 4

Vanaf 24 september 2011 kunt u voor het verbeteren en verjongen van uw huid

Podcast

terecht in onze gloednieuwe salon op Laarhof 22 in Nistelrode.

Probeer op onze groente - en fruitafdeling het vers geperste
sinaasappels. erg gezond vanwege het hoge vitamine C
gehalte. Vitamine C zorgt voor een goede weerstand.
Maar vitamine C is voor nog veel meer dingen goed.
Het beschermt ons tegen hart- en vaatziekten, diabetes,
zorgt voor gezonde botten en bevordert de opname van ijzer.

B

Flickr
Twitter
Het is een snelle behandeling
en u heeft Retweet
direct resultaat!
Button Red
Schrijf u in voor één van de twee gratis kennismakingsbehandelingen:
Delicious
Kom kennismaken met Intense en onze nieuwe merken: La Colline
skincare en

Youngblood Cosmetics op zaterdag 24 september 2011 van 9.00 tot 16.00 uur.

• Huidanalyse, halfuursbehandeling en productadvies
op maat
Facebook

MySpace

StumbleUpon

Mixx

Skype

Update #2
Kom langs en we verwijderen kosteloos
het eerste steelwratje of bloedblaartje!
Bij aankoop van drie La Colline producten ontvangt u een Hydra Firming Body Cream

B

Digg

• Kleuranalyse, make-up behandeling en productadvies op maat

(t.w.v. € 245,-) cadeau. Deze actie geldt alleen op 24 september 2011.Slash Dot
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Marloes: ‘Het blijft zo belangrijk om
goed voor jezelf te zorgen en naar je
lichaam te luisteren’
Nog steeds enthousiast en vol energie! Ik begin het verschil nu
écht te merken, ten opzichte van een aantal weken geleden. Ik
ben fitter en heb een beter uithoudingsvermogen. Fantastisch!
Wat een genot om steeds een stapje verder te komen!
Meedoen met dit lifestyleproject heeft zeker z’n voordelen. ik krijg
veel leuke en lieve reacties van mensen om me heen. ook mocht
ik afgelopen week een heerlijke ontspanningsmassage ondergaan
van sylvia van dinther van sèma, praktijk voor massage en wellness. dat was een welkome verrassing moet ik zeggen. Wat een
weldaad is het toch, om zo intens met jezelf bezig te zijn. Het blijft
zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en naar je lichaam te
luisteren. en met wat hulp van een aantal goede coaches blijkt dat
niet eens zo moeilijk! daarnaast merk ik dat ik soms toch teveel wil doen. ik word dan ook regelmatig
teruggefloten door mijn lichaam. Mijn weerstand heeft schijnbaar door de chemo’s een flinke klap gehad.
ik ben nu nog regelmatig een dag niet lekker of zelfs ziek. dan moet ik echt een paar dagen herstellen en
dat merk ik dus ook bij het sporten. daar baal ik ontzettend van, maar het is niet anders. ik zal het ermee
moeten doen en mezelf die tijd geven. Maar ik weet zeker: uiteindelijk komt ’t goed!

kleur op je bord….
De asperges worden weer gestoken, het zomerfruit komt er weer aan en de groenten worden weer geoogst.
Vandaar vandaag een ‘loflied’ op groenten en fruit. Groenten en fruit, bevatten naast vitamine C, ook veel
zogenaamde bioactieve stoffen, deze kleurstoffen zorgen voor een mooie variatie in kleuren op je bord maar
hebben ook ieder voor zich een positief effect op de gezondheid.

Kleurrijke weken toegewenst!

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Klaar voor de Zomer?
www.bbyr.nl
Permanente
make-up
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl

Bij cadeaubon* voor moederdag

gratis travelsize
product naar keuze

permanente make-up, wimperpermanent
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bbyr.nl
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bbyr.nl

*voor behandelingen
of sieraden besteden

Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455

Er komt meer kijken bij trainen dan alleen een abonnement nemen

Waar moet u aan denken en waar
moet u op letten?
met prima basisproducten voor
een aantrekkelijke prijs.
Hartslagmeters
de afgelopen weken las u over
het belang van trainen op de juiste
hartslag. Met het Fitness sportonderzoek van Wellness test & training meten we welke hartslag de
juiste is. tijdens het trainen is een
goede hartslagmeter nodig om
de hartslag te kunnen volgen. die
zijn er in verschillende merken en
in alle prijsklassen. Wij adviseren
suunto. een vooruitstrevend merk
met de nieuwste gadgets maar ook

Kleding en schoenen
Veel mensen onderschatten het
belang van goede kleding en vooral van goede schoenen. elke voet
en elk lichaam is anders. daarom
zijn er vele typen schoenen, elk
met extra steun op een andere
plaats en voor verschillende lichaamsgewichten. in het Fitness
sportonderzoek analyseren we
ook de manier van lopen. We kunnen dan een goed advies geven
over de keuze van schoenen. Zo
voorkomt u blessures.

Laverhof is een instelling voor ouderenzorg en bestaat uit de
locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en St. Barbara en
Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Verder biedt Laverhof Zorg
Thuis hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging bij
cliënten aan huis in Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek,
Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch.

De economische administratieve dienst, gevestigd in St. Barbara
te Schijndel, is op zoek naar

Medewerker cliëntenadministratie
20 uur per week |

vacature nr. 9920-22-0605-IE

Medewerker financiële administratie
12 - 14 uur per week |

vacature nr. 9920-20-1604-IE

Meer informatie
Een uitgebreide vacaturetekst is beschikbaar op
www.laverhof.nl/vacatures. Je kunt ook contact opnemen met
Rina van der Heijden, hoofd EAD/ICT, tel. (073) 544 33 00.
Belangstelling?
Stuur een e-mail (vacature@laverhof.nl) of schrijf een brief
met CV naar Judith de Koning, HR adviseur, Postbus 154,
5480 AD SCHIJNDEL. Reacties graag vóór 19 mei a.s.

ten en sperziebonen heb je altijd
mogelijkheden om te varieren en
iets kleurrijks op tafel te zetten.
denk aan een geurige kop soep of
wat rauwkost op de boterham.
dit geldt ook voor het fruit, ook
ingevroren fruit is het hele jaar
verkrijgbaar en ieder seizoen heeft
zijn ‘eigen’ fruit dus ook hier volop
kleur mogelijk!

Moederdag actie

Amerika is al jaren een campagne
aan het voeren om te streven naar
meer variatie met verschillende
kleuren groenten en fruit: “5 a day,
the color way” is het streven: elke
dag 5 kleuren op je bord.
Zorg daarom dat je altijd groenten en fruit in huis hebt; het kan
vers maar ook zeker de groenten
uit diepvries, blik of pot bevatten
ook nog veel goede voedingsstoffen. door een voorraadje van verse tomaten, wortelen, komkommer, verse uien, knoflook, blikken
gepelde tomaten, peulvruchten,
mais, artisjokken en in de diepvries
spinazie, doperwten, soepgroen-

Kom jij ons
EAD-team
versterken?

Aanvullende producten bij sporten
Bij duurtrainingen is vaak een aanvulling op de dagelijkse voeding
nodig. Producten van PowerBar en
Beet-it zijn daarvoor zeer geschikt.
icepower helpt bij kleine blessures
en overbelastingsklachten en sinds
kort hebben we de o2 trainer voor
weerstandstraining voor de ademhaling. Wellness test & training
Heesch is dus meer dan alléén testen, trainen en begeleiden. We adviseren graag welke producten bij
welke sporter passen.
Kom gerust langs of mail uw vraag
naar info@wt-t.nl

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor
verzorgende, Begeleidende
en ondersteunende
werkzaamheden.
06-33100341
4mevers@gmail.com

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Sport – Inn

Bewegings- en afslankstudio
een platter buikje
nog voor de zomer
Aantrekkelijke korting
Power Plate
Cardiotraining
Vacutraining
Voedingsadvies

Kleine sportschool met vele mogelijkheden
onder persoonlijke begeleiding
Elma v.d. Wielen - Kampstraat 6 - Heesch
Tel. 0412-455353 - www.sport-inn.info

6

Woensdag 8 mei 2013

Bernhezefamilieberichten

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

Bovendien hebben wij een extra service

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de steun en
het medeleven die wij hebben mogen ontvangen tijdens het
ziek zijn en na het toch nog plotselinge overlijden van ons pap,
opa en overgrootvader.

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de
mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt
ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Martien Pittens
Bedankt namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gratis juridisch inloopspreekuur
elke woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur
in de Pas in Heesch
Ook op afspraak
www.arguendo.nl

Lotenverkoop
Zonnebloem

Taxatiemiddag

Heeswijk-Dinther/Vorstenbosch/Loosbroek - Vanaf half
mei tot half juni gaan de vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-LoosbroekVorstenbosch loten verkopen à
€ 2,- per stuk.
Dat doen zij in het kader van de
Nationale Zonnebloemloterij. Deze
loterij vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor De
Zonnebloem.
De opbrengst is volledig bestemd
voor de dagjes uit, de vakanties
en de andere activiteiten, die de
Zonnebloemvrijwilligers elk jaar
verzorgen voor mensen met een
lichamelijke beperking of hoge
leeftijd. Mogen zij op uw steun rekenen?

Heesch - Op maandag 13 mei,
van 13.00 tot 16.00 uur, opent de
Pas haar deuren op de Misse voor
taxateur en veilinghouder Arie
Molendijk uit Rotterdam. Hij zal
deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor het
publiek op waarde schatten.
Verder kan advies worden gegeven tot verkoop of restauratie van
oude boeken, bijbels etc. Bijzondere stukken komen meestal in aanmerking voor een veiling. Ook het

opstellen van een taxatierapport
voor de verzekering is mogelijk.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan
de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van
de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat
waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms
duiken zelfs geheel onbekende
boeken op.

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

Huisvuilinzameling
Hemelvaartsdag
Bernheze - In verband met
Hemelvaartsdag worden de
verzamelcontainers zaterdag 11
mei leeg gemaakt (in plaats van
donderdag 9 mei).
Op uw persoonlijke Afvalkalender kunt u zien op welke alternatieve dag uw afval opgehaald
wordt. Deze datum wordt aangegeven met een vraagteken.

Workshops voor
mantelzorgers

Bernheze - Thuis voor iemand
zorgen geeft vaak veel voldoening,
maar kan ook erg zwaar zijn. Om
dit vol te houden is van belang dat
de mantelzorger af en toe ‘op adem
kan komen’. Maar ook belangrijk is
dat de mantelzorger beschikt over
kennis en over handigheid in de
dagelijkse praktische hulp.
Ter ondersteuning van mantelzorgers en geïnteresseerden organiseren RIGOM en Beter Thuis
fysiotherapie & ergotherapie workshops. De bijeenkomsten vinden
plaats op vrijdag 17 en 24 mei
met als thema’s: ‘Hulpmiddelen en
woningaanpassing’ en ‘Jezelf verplaatsen buitenshuis/vervoer’.
De workshops worden gehouden in de praktijk van Beter Thuis
van 15.00 tot 17.00 uur, kosten
€ 5,- per workshop. Voor aanmelding, RIGOM Ouderenwerk Maasland, (0412) 653240.

Hovenier

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

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

kbo dinther

KBO Bernheze
Hemelvaartsdag:
Uitverkoop handwerkgroep KBO Nistelrode
Nistelrode - In verband met de
op handen zijnde verhuizing naar
het Nesterlé gebouw, houdt de
handwerkgroep van KBO Nistelrode op Hemelvaartsdag 9 mei
een grote uitverkoop in Paviljoen
De Wevershof.
Diverse mooie handwerkstukken
worden tegen aantrekkelijke prijzen te koop aangeboden. Voor elk
wat wils! Iedereen is welkom om
iets leuks uit te zoeken van 10.00
tot 13.00 uur.
De koffie staat klaar.

KBO Dinther
is actief

Korte fietstochten van 30 km
Per 2013 zijn de korte fietstochten
van de donderdag verplaatst naar
de dinsdag. De eerste tocht van dit
jaar is afgelopen dinsdag 7 mei geweest. Bij veel belangstelling wordt
iedere week gefietst. Het vertrek is
steeds om 13.30 uur precies van
CC Servaes. Daarom is het fijn als
u iets eerder aanwezig bent.
Jeu de Boules en Sjoelen
Wil je een activiteit voor de donderdag? Dat kan. Voortaan wordt
iedere week op donderdag jeu de
boules gespeeld. Ook sjoelen is
dan mogelijk. Aanvang is steeds
om 13.30 uur.
U bent altijd welkom bij het Gildehuis. Ook zonder opgave!

‘De korte fietstochten verplaatst van donderdag naar dinsdag’

Zwemmen
in Heesch
Heesch - Zwembad ’t Kuipke is
weer open. Instructiebad ’t Kuipke
is in 1967 opgericht om de jeugd
van Heesch en directe omgeving
in staat te stellen om op een verantwoorde wijze te leren zwemmen.
Een groot gedeelte van het benodigde budget werd destijds opgebracht door een huis aan huis
bijdrage van alle gezinnen in het
dorp. Daarnaast kent ons zwembad een recreatieve doelstelling
voor kinderen, scholen maar zeer
zeker ook voor ouderen.
Ondanks de tot nu toe geringe
reacties is toch besloten om het

zwembad ‘s morgens open te houden van 7.30 tot 10.00 uur. Vele
ouderen hebben zo royaal de tijd
om elke ochtend de spieren in lekker warm bad te verwennen.

jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten
die een rijbewijskeuring moeten
ondergaan, kunnen daarvoor terecht in Heesch in De Pas.

Een 20 badenkaart kost € 30,-.
Veel voordeliger is nog een abonnement van € 70,- voor het hele
seizoen. De abonnementen zijn
meteen aan de kassa te koop. Kom
het ‘s morgens een keer proberen. U kunt dan beleven hoe het
is om ‘s morgens een paar baantjes
te trekken. Voor meer informatie:
www.zwembadhetkuipke.nl, tel.
0412-451779.

Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk
afsprakenbureau van Regelzorg,
telefoon: 088-23 23 300. Zelf een
datum plannen kan via de website:
www.regelzorg.nl.
Het tarief bedraagt € 35,- voor de
seniorenkeuring en € 52,50 voor
chauffeurs jonger dan 70 met
groot rijbewijs.

Rijbewijskeuring
via Regelzorg
Heesch - 70-Plussers, chauffeurs

Het is raadzaam om tijdig bij de opticien de ogen te laten controleren.
Tot nu toe bekende data waarop
dit jaar gekeurd wordt, zijn: 13 mei
- 17 juni - 8 juli - 19 augustus - 16
september - 21 oktober.
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pinksterfeesten breed gedragen

1-PERSOONS WOKGERECHTEN, JAPANSE TEPPANYAKI EN VERSE SUSHI

Gemeente tekent voor 3 jaar met Stichting Pinksterfeesten Nistelrode
Nistelrode - Maanden geleden kwam de gemeente samen met de organisatie van Stichting Pinksterfeesten Nistelrode om nieuwe afspraken te formuleren voor het convenant van 3 jaar. De kermisexploitanten tekenden ook voor 3 jaar en de stichting bekeek het met de gemeente ook voor dezelfde periode. De afspraken
werden door de verantwoordelijke wethouder Rien Wijdeven en voorzitter Gertjan Hermes, Pinksterfeesten
Nistelrode door een handtekening bekrachtigd.

Kies uw menu vanaf m 6,20 p.p.

Snel, makkelijk & gezond - 0412 617248

Vlinderwandeling
Onder leiding van Joep Steur

Rien Wijdeven en Gertjan Hermes

“de samenwerking met de politie, brandweer en gemeente zorgt
al jaren voor een wederzijds goed
gevoel en het is belangrijk dat dit
ook op papier goed geregeld is”,
vertelt de voorzitter, “binnen de
vergunningen zijn wij vrij om te organiseren wat we voor ogen hebben en zorgen hiermee dat er meer
mensen naar de kermis komen dan
wanneer er niets extra’s georganiseerd wordt.”
de wethouder geeft aan: “Het is
meer dan een kermis: er is ruimte
voor ontmoeting, ook is het geweldig dat vele verenigingen hand- en
spandiensten aanbieden tijdens
deze dagen en hiermee zorgen
voor een extraatje voor de vereniging. Als gemeente hebben we
meer werk door dit evenement, dus

meer schoonmaakkosten van parcours en het verlenen van materialen. echter, door de extra aanloop

jan: “We mochten nog heel veel
steun van de ondernemers ontvangen ondanks dat veel ondernemers

MET THEMA ‘CARRIBEAN’ BENADRUKT DE
ORGANISATIE DE ZOMER
verkrijgen we wat extra pacht van
de kermisexploitanten en wordt
Bernheze op de kaart gezet.” Gertjan vult nog aan: “er is een grote
verantwoordelijkheid en na 18.00
uur verschuift deze naar de horecaondernemers. Het is super dat ook
deze hun verantwoording nemen
met de extra beveiliging.”
Ondernemers helpen
“Het evenement wordt breed gedragen, blijkt na een sponsorronde
bij de ondernemers” vertelt Gert-

het zwaar hebben. daar zijn we
heel dankbaar voor, want zonder
de sponsoren geen pinksterfeest in
Nistelrode”, weet Hermes.
de organisatie gaat dit jaar voor
het zomerse thema Caribbean
sound. op het parcours wordt u
verrast met vele samba geluiden
en grandioos straattheater gesponsord door de rabobank. Hoofdact
is, bekend van vele grote festivals
‘soundsystem Boomshakalak’, de
hele maandag op het podium.
www.pinksterfeestennistelrode.nl

HeesWijK-diNtHer - Zondag 12
mei neemt vlinderkenner Joep
Steur belangstellenden mee voor
een mooie vlinderwandeling door
het natuurgebied De Geelders.
de wandeling is onderdeel van
het project Vlinders in het Groene
Woud en gebaseerd op het gelijknamige unieke boek.
de tocht gaat over kronkelende
bospaden en dreven door een afwisselend landschap van bossen,

graslandjes, weiden en heidegebieden.
tijdens de wandeling vertelt joep
steur u alles over de vlinderpopulatie die hij de afgelopen jaren
in de Geelders in kaart heeft gebracht.
start om 13.30 uur op parkeerplaats aan de schijndelsedijk.
Wandelschoenen zijn gewenst.
Meer informatie: 073-5492208 of
06-12637025.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

krijg jij ook visite
deze zondag?
Op zaterdag 11 mei maken onze banketbakkers in de winkel Visite-taartjes.
Dit zijn 5 persoonstaartjes gevuld met Zwitserse room en verse aardbeien.
Verser kan het niet, en lekkerder eigenlijk ook niet
want hier lik je je vingers bij af. En dat mag ook .
Komt u maar lekker proeven in onze winkels. Moederdag

Visite-taartjes

de bakkers Lamers

6,95

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

we maken ze waar je bij staat

deze aanbiedingen gelden van 9-5 t/m 15-5-2013

We zijn nog even aan het oefenen… zodat we straks de mooiste Visite-taartjes kunnen maken in de winkel… waar je bij staat!
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Leren is ontzettend belangrijk
Succesvolle leergang voor agrarische ondernemers
- in de afgelopen maanden konden agrarische ondernemers deelnemen aan een leergang, als onderdeel van het ondernemerslokaal. Het ondernemerslokaal,
mogelijk gemaakt vanuit het Maatschappelijk stimuleringsfonds van rabobank Bernheze
Maasland, ondersteunt de ontwikkeling van kennis en het onderhoud en de ontwikkeling
van een netwerk voor lokale ondernemers.

BerNHeZe-MAAslANd

de aangeboden leergang, speciaal voor agrarische ondernemers
uit de omgeving en ontwikkeld
in samenwerking met de lokale
Zlto’s, bestond uit een reeks van
workshops en excursies op het
gebied van imago, reputatiemanagement en innovatie. joep Kok,
directievoorzitter van rabobank
Bernheze Maasland: ‘’Wij willen
ondernemers ondersteunen in de
ontwikkeling van hun kennis op
het gebied van de voor hen steeds
belangrijker wordende thema’s
van communicatie en reputatie.
Zo krijgen ze handvatten om in gesprek te treden met hun omgeving
en als sector samen verder op te
trekken in een duurzame ontwikkeling.’’

Klaar zijn voor de toekomst
de deelnemers van de leergang
hebben diverse interactieve workshops gevolgd en zijn op excursie
geweest naar bedrijven die in hun
sector innovatief en omgevingsgericht opereren.
edwin daandels (41) uit Heeswijk
is varkenshouder en nam deel aan
de agrarische leergang.
“Met een grote groep boeren
zijn we bij andere, agrarisch georiënteerde ondernemers op bezoek geweest. Het was innovatief,
duurzaam en inspirerend. iedereen
trok er zijn eigen les uit. dat is
winst. de agrarische leergang was
heel praktijkgericht, dat gaat sneller dan een boek lezen. een mooie

manier om te leren hoe je vernieuwend kunt zijn, dat kunt blijven en
die voorsprong ook kunt behouden. omdat ik klaar wil zijn voor
de toekomst grijp ik elke kans om
te leren aan.”
Nieuwe leergang
op dit moment wordt gewerkt aan
het samenstellen van een nieuwe
leergang voor agrarische ondernemers, wederom in samenwerking
met de Zlto.
Het nieuwe programma wordt aangeboden in het vergaderseizoen
van 2013-2014 aan alle agrarische
ondernemers uit de omgeving en
wordt gepubliceerd op de website
www.ondernemerslokaal.nl.

nationale herdenking 4 mei
Onthulling ‘herinnering in steen aan burgerslachtoffers’

Edwin Daandels

Bron: Rabobank Bernheze Maasland

thema-avond: ‘Vrouwen
in de politiek’
BerNHeZe - Progressief Bernheze organiseert op maandag 13 mei een
thema-avond over vrouwen in de politiek. Tweede Kamerleden Sultan
Günal (PvdA) en Linda Voortman (GroenLinks) worden over de eigen
ervaring aan de tand gevoeld, evenals wethouder Annemieke van de
Ven van de gemeente Veghel.

Tekst: Martha Daams Foto’s Fons Baerken

HeesCH – Tijdens de slag om Heesch 26-28 september 1944 zijn, naast
militaire slachtoffers, ook burgerslachtoffers gevallen. Dankzij de inzet
van de werkgroep Herdenkingsmonument Heesch (initiatief Joop Thuring) en het unanieme positieve besluit van de gemeenteraad is er op
4 mei 2013 eindelijk een toevoeging gekomen aan de herdenkingszuil
aan De Misse.
In stilte gedenken
Na een dienst in de Petrus-emmauskerk, een bezoek aan het
kerkhof met aansluitend een stille
tocht naar het monument aan de
Misse met fanfare en trom, werd
tijdens een druk bezochte ceremonie het monument – opnieuw
– onthuld. Burgemeester Van Beek
stond stil bij het feit dat nu eindelijk ook in Heesch burgerslachtoffers kunnen worden herdacht.
Want, zo zei hij: “de kracht van
herdenken ligt in ’t gedenken, ’t

gaat niet alleen om het verleden
maar ook om het heden. ook nu
vallen slachtoffers in oorlogen en
het is belangrijk om de jeugd mee
te geven dat alleen tolerantie zoiets kan voorkomen. onschuldige
mensen hebben ontzettend geleden.”
What’s in a name
samen met nabestaanden werd
het monument onthuld, waarna elly van Kaathoven het gedicht ‘what’s in a name’ voorlas,

gemaakt voor vader en zus Bert
en Pieta van Herpen. Hannie van
Uden sprak namens de werkgroep
over de symboliek van een samengesteld monument, waarbij militaire en burgerslachtoffers samenkomen. de grillige bovenkant als
symbool voor afgebroken levens
en de opening die als symbool
staat voor de herinnering aan “je
kon dwars door Heesch kijken”,
van een ooggetuige.
Na de twee minuten stilte en de
kranslegging door burgemeester
en nabestaanden, klonk uit de
mond van Mas Papo het gedicht
‘slag om Heesch’, dat drie dagen
onder spervuur lag.
Het combo van zanggroep Koraal
zorgde voor een waardige afsluiting.
Het was een indrukwekkende ceremonie waarbij de aanwezigen
zich duidelijk bewust waren van de
kwetsbaarheid van vrijheid.

www.mooiheesch.nl
INfoRmEERt, boEIt
EN INtEREssEERt

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

de vrouwen uit de Bernhezer gemeenteraad gaan met elkaar en de
zaal in discussie over het belang
van vrouwen in de politiek. Voor
de vrolijke noot zorgt de vrouwenband ‘dolly i beg your pardon’. de
avond die naast informatief ook
vooral gezellig zal zijn, is gratis
toegankelijk en vindt plaats in de
Pas, Heesch. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.
Vrouwen zijn nog steeds in de
minderheid in de lokale en landelijke politiek. er zijn ook aanzienlijk minder vrouwen dan mannen
in topfuncties in het bedrijfsleven, ondanks extra aandacht voor
emancipatie in de afgelopen decennia. Hoe komt dat, willen vrouwen deze functies niet, kunnen
ze het niet? en waarom is het belangrijk dat vrouwen in de politiek
meedoen? doen ze het anders dan
mannen, doen ze het beter? Met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gaan
partijen binnenkort hun kandidatenlijsten samenstellen.
Progressief Bernheze wil graag de
beste vrouwen van Bernheze op
haar lijst. Met extra aandacht gaat
dat mogelijk lukken.
SULTAN GÜNAL, voormalig wethouder van de gemeente Uden is

sinds eind 2012 tweede Kamerlid
voor de Partij van de Arbeid.
LINDA VOORTMAN zit sinds
2010 in de tweede Kamer voor
Groenlinks.
ANNEMIEK VAN DE VEN is wethouder in de gemeente Veghel.
deze politieke topvrouwen worden door Annie van der Ven en
Annemieke van der Aa uitgehoord
over hun ervaringen en visie op
vrouwen in de politiek.
in de gemeenteraad van Bernheze
worden vijf van de eenentwintig
raadszetels door een vrouw bezet.
Het college bestaat alleen uit mannen. Hanny van Uden van ABB,
jolanda school en saskia van dalen namens het CdA en Maayke
Wooning en Bellinda van der Helm
van Progressief Bernheze gaan met
elkaar en de zaal in discussie over
vrouw zijn en politiek.
de vrouwenband ‘dolly i beg your
pardon’ bestaat uit drie vrouwen
en zij spelen professioneel vrolijke
bluegrass muziek. Voor, tussen en
na de interviews zullen zij voor de
nodige muzikale begeleiding zorgen.
U bent van hart uitgenodigd om
deze informatieve, interessante en
vrolijke avond ‘topvrouwen’ bij te
wonen.
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30 JAAR LEDERZAAK VERHAGEN HEMELVAART 9 MEI
OPEN

VAN 12.00 - 17.00 UUR

LEDEREN KLEDING, STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING, TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

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

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

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

www.lederzaakverhagen.nl

een zelfstandig bernheze

Lederzaa
k
VERHAG
EN

Zo denken de inwoners
BerNHeZe – Het besluit om in te zetten op een Bernheze met een zelfstandige positie, maar met een intensivering van de samenwerking binnen de As50-Regio is inmiddels wel breed bekend, denken wij. Of dit waar
is en hoe mensen hierover denken, daarover heeft DeMooiBernhzeKrant een klein onderzoek gehouden.
Zomaar op straat, met mensen die winkelen, die een praatje maken of de auto wassen. In alle kernen.
We vroegen de mensen welke
voorkeur zij hadden bij een samenwerking vanuit Bernheze. Hadden
zij een voorkeur voor oss, Uden of
Veghel, of wisselde dit per project.
Vervolgens vroegen we of zij denken dat wij zeggenschap hebben
over de toekomst van Bernheze als
gemeente.
daarna vroegen we nog of zij vonden dat de informatie vanuit de
gemeente voldoende is.
opvallend genoeg wilde men
graag vertellen hoe er over de
diverse zaken gedacht wordt. Al
gauw bleek de restrictie dat dit
anoniem gebeurde. in elk geval

hebben wij op straat heel veel geleerd.

voeren en de gemeente een positieve uitstraling heeft.

Samenwerking
over de samenwerking liggen de
meningen nogal uiteen, hoewel
oss niet bovenaan op het verlanglijstje staat. Uden en Veghel strijden om de voorrang, maar ook
het idee van projectafhankelijke
samenwerking heeft aantrekkingskracht. We weten alleen niet voldoende over de projecten waarin
samengewerkt wordt/gaat worden. opvallend is dat er over een
samenwerking met Uden wordt
vermeld dat zij een goed beleid

Zeggenschap
of wij zeggenschap hebben over
de toekomst van Bernheze als gemeente, daarover vinden wij dat
we op gemeentelijk niveau wel invloed kunnen uitoefenen, mits wij
ons organiseren en ons uitspreken
over wat we willen. dat wordt veel
te weinig gedaan. Wel vinden wij
de afstand tussen gemeente en
burger groot. Zeker nu we afspraken moeten maken voor dingen
die op het gemeeentehuis geregeld moeten worden.

of wij zeggenschap hebben over
de toekomst van Bernheze op landelijk niveau, daarover is het vertrouwen toch niet zo groot. Als
men van hogerhand beslist, hebben wij als gemeente, en zeker als
burger, geen enkele invloed. integendeel. de beslissing is al gevallen, voordat wij het weten.
Informatievoorziening
over de informatieve en communicatieve kant van de gemeente
zijn de ondervraagden toch wel
positief. er wordt wel gecommuniceerd. jammer dat de informatie
taalkundig niet zo toegankelijk is.

daardoor gaat veel van de communicatiekracht verloren. Bovendien is de informatie vaak abstract.
Als we het hebben over samenwerking met gemeenten As50,
wat bedoel je dan met samenwerking. op welke concrete gebieden
wordt samengewerkt en welke
projecten worden uitgevoerd?
de uniformiteit van hetgeen verteld wordt is bovendien vaak ver
te zoeken. dat komt omdat de
politieke partijen de zaken belichten vanuit hun eigen belang, zonder dat er een objectief verhaal bij
staat. dat maakt veel informatie
verwarrend, blijkbaar.

Met een stralende huid de lente in!

Advertorial

Eindelijk is het zover: Lente! Vrolijkheid en de eerste zonnestralen komen ons tegemoet.
Ook al kan het buiten nog koud, guur en winderig zijn, toch is het slim om ons al op het voorjaar te richten!
Bij Huidinstituut Beauté totale didi richten we ons geheel op dit nieuwe seizoen. in de lente
hebben we meer energie, dat komt o.a. doordat we weer meer vitamine d op kunnen nemen
via de zon. Vitamines zijn ontzettend belangrijk voor onze weerstand en immuunsysteem maar
ook voor het cellulair vermogen van onze huid. Zo is b.v. vitamine C onze belangrijkste bouwsteen voor de aanmaak van collageen en elastine, en daardoor onmisbaar ter voorkoming van
verslapping van de huid.
Lente staat geheel in het teken van het lichaam ‘zomerklaar’ maken.
Voed dus niet alleen de huid van je gelaat, maar ook dat van je lichaam! Als je straks weer voor
het eerst dat mooie rokje en/of topje draagt, kun je tot de ontdekking komen dat je huid er niet
al te best uitziet! deze heeft een hele periode verstopt gezeten onder uw kleding en is klaar om
uitgepakt te worden.

Nog geen klant?
Op vertoning van deze
bon ontvangt u

€15,- korting
op een Spring Treatment naar keuze

Ben jij bang om op dat moment geconfronteerd te worden met een droge huid, cellulite, een te wit velletje
of ongewenste haartjes?... Dan is het nu tijd voor een afspraak bij Huidinstituut Beauté Totale Didi!

GRATIS n
n va
onthare
oksels

BERNHEZE LENTE ACTIE:

Ontmoedigt het jou ook om 1 dag na het scheren al weer stoppeltjes te voelen?
Boek dan nu een kuur IPL!

VOORJAARSACTIE:

Gratis IPL ontharing van oksels bij het IPL ontharen van de benen.
Dit is een speciale actie voor de lezers van deMooiBernhezeKrant,
dus vergeet niet dit artikel mee te nemen.
Voor meer acties kijk op; www.btdidi.nl

ITC
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Advertorial

dagworkshop Yantra
Nistelrode - Op vrijdag 24 mei geeft Willemien Geurts een dagworkshop samen met Astrid Eijgenberger.
Astrid is yogadocente en schildert al jaren yantra’s. Zij heeft zich hierin gespecialiseerd en geeft ook cursussen yantra schilderen. Willemien is een ervaren docente/begeleider mandalatekenen.
heersen en voor meditatie. Het is
enerzijds een wiskundige figuur,
maar aan de andere kant spreekt
dit figuur door zijn kleuren en diepliggende betekenissen ook de intuitieve en gevoelskant aan. Kennis
en wijsheid die in je liggen komen
al tekenend naar voren. Het heeft
vaak een helende, kalmerende en
verhelderende werking.

YANTRA
een Yantra is een geometrische
figuur dat volgens vaste regels
wordt opgesteld en gekleurd. een
yantra kan worden gebruikt als
hulpmiddel om gedachten te be-

WORKSHOP
in deze workshop leer je de herkomst, de betekenis van yantra’s
en hun kleurgebruik kennen. je
kiest op eigen gevoel een yantra
van een planeet of chakra. de achtergronden van deze yantra’s worden mondeling toegelicht.

om deze workshop te volgen hoef
je geen ervaring te hebben met
mandalatekenen of schilderen.
de workshop begint om 10.00 uur
tot 16.00 uur.
Voor materialen (zowel teken- als
schildermaterialen) wordt gezorgd.
tijdens de lunchpauze wordt er
een vegetarische soep, brood en
een salade geserveerd. Na afloop
krijg je een mapje met korte schriftelijke uitleg mee.
Informatie en opgave
Heb je zin om mee te doen of
heb je nog vragen? Willemien
Geurts 0412 612022 of Astrid
eijgenberger 0487 573095

Geschenken met een bijzonder karakter
Heemkundekring Elf Rotten

nieuwe plek frituurvetcontainer scouting
Nistelrode - Zoals in ons dorp wel al een behoorlijke tijd bekend is,
zamelen de Roverscouts van Scouting Mira Ceti frituurvet in. Voorheen
was dit bij de Jumbo aan de Heuvelstraat.
Bij de nieuwe jumbo aan de parkstraat was er geen plek meer. Na
overleg is er een nieuwe locatie
gevonden voor onze frituurvetcontainer. de container staat sinds
kort achter de bibliotheek, aan de
rand van de parkeerplaats voor de
jumbo.
op deze locatie zullen wij doorgaan met het inzamelen van uw
gebruikt frituurvet en zo samen
met u werken aan een duurzaam
milieu.
Als promotieactie kunt u ons nu
liken op facebook.
Ga naar www.facebook.com/roverscoutsmiracetinistelrode, druk
op ‘vind ik leuk’ en win een jaar
lang gratis frituurvet! (Actievoorwaarden zie de facebookpagina)

rommelmarkt voor
Guatemala
HeesWijK-diNtHer – Op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 15.00
uur bent u van harte welkom op
onze jaarlijkse rommelmarkt in de
kerktuin van de Protestantse Kerk
Dinther, Kerkstraat 2 Dinther.
Bijzondere sierraden en mooie
cadeauartikelen uit Guatemala,
plantjes, curiosa, boeken, platen,
goed tweedehands speelgoed,
mooi borduurwerk en kaarten en
een hapje en drankje.
loop eens binnen in onze gezellige
tuin. toegang is gratis.
de gehele opbrengst gaat naar de

Ger Fransen (voorzitter Heemkundekring) en Ad Donkers (wethouder
gemeente Bernheze) tekenen de overeenkomst van schenking
Foto: Ad Ploegmakers

HeesCH – 3 mei 1995 was een bijzondere dag. Zussen van Sergeant
G. Thompson VC en een delegatie van het 9e squadron brachten een
bezoek aan Bernheze, samen met 5 overlevenden van de Lancaster die
betrokken was bij de bevrijdingsoperatie van het Dortmund Eemskanaal. Tijdens dat bezoek werd de Sergeant Thompsonstraat in Heesch
onthuld.
Als geschenk overhandigde de
familie aan de gemeente een afbeelding van de bommenwerper lancaster, waarmee sergeant
thompson vloog, en replica’s van
de onderscheidingen van deze
wireless operator van het 9e squadron. ook de twee duitsers van
het afweergeschut waren bij die
gelegenheid aanwezig, een mooi
teken van verbroedering.

Na dit bombardement werd de
lancaster beschoten boven landbergen door duits afweergeschut en vloog in brand. sergeant
thompson heeft zijn kameraden in

Wat er gebeurde
Met dank aan johan van der steeg
en laura van Herpen wist wethouder Ad donkers te vertellen dat
sergeant thompson een van de
zeer weinigen was die het Victoria
Cross (postuum) kreeg uitgereikt
op Buckingham Palace.
op 1 januari 1945 werd het dortmund eemskanaal gebombardeerd
door de genoemde lancaster met
sergeant thompson aan boord en
nog 6 andere militeiren.

veiligheid gebracht door ze vanuit
de brandende staart van het vliegtuig naar voren te brengen. Na de
noodlanding aan de Vosbergstraat
is sergeant thompson naar het ziekenhuis vervoerd en enkele weken
later aan brandwonden met bijkomende longontsteking overleden.

bliek onder de aandacht gebracht
worden en, omdat bekend is dat
de Heemkundekring zorgvuldig
met de haar toevertrouwde spullen

BEKEND IS DAT DE HEEMKUNDEKRING
ZORGVULDIG MET DE HAAR TOEVERTROUWDE
SPULLEN OMGAAT.

Overhandiging
op het gemeentehuis konden de
replica’s van de onderscheidingen
en de afbeelding niet bij het pu-

omgaat, is besloten om deze erfenis van sergeant thompson, die
een grote rol heeft gespeeld in de
bevrijdingsoperatie, aan de Heemkundekring te overhandigen.
Piloot van deze bommenwerper
lancaster was Harry denton, die
het vliegtuig brandend en wel,
toch veilig op de grond wist te zetten in Heesch. Uiteindelijk waren
er 2 doden te betreuren van de 7
inzittenden.

stichting los Niños in Guatemala
die zich al ruim 11 jaar inzet voor
onderwijs aan de arme Mayakinderen. een nieuwe basisschool
met drie jaar vervolgonderwijs in
Alotenango, steun aan andere onderwijsprojecten in de afgelegen
bergdorpen en studiebeurzen voor
een vakopleiding.
Het afgelopen jaar behaalden 3
leerkrachten, 2 secretaresses en 2
automonteurs met succes hun diploma. een prachtig resultaat!
onderwijs… een weg uit de armoede voor de Mayakinderen!
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

10 jaar Vorstenbosch-info.nl

VORSTENBOSCH - Vorstenbosch-info.nl was 4 mei 2003 de eerste dorpssite in Bernheze. Later volgden de Mooisites (Nistelrode,
Heesch en Heeswijk-Dinther-Loosbroek) en de HaDeejer (HeeswijkDinther). De site is uitgegroeid tot een volwaardig digitaal dorpsplein met nieuws, informatie, kalender, links, enz. voor, door en over
Vorstenbosch.
Zelfs Twitter is toegevoegd. Via
twitter-meldingen kan iedereen
met een twitteraccount een berichtje plaatsen met #Vorstenbosch in het bericht. Maar ook
via email (webmaster@vorstenbosch-info.nl) of het contactformulier.
De volledigheid van de website zorgt voor veel verkeer op
de website. Er worden zo’n 300
pagina’s per dag bekeken, 2100

bezoeken per week, 100.000 per
jaar.
Bedankt
Frank Geenen is de drijvende
kracht achter de website, die
sinds de start van DeMooiBernhezekrant ook bijdraagt aan het
Vorstenbosche nieuws in dit
weekblad. Op zijn website bedankt Frank Geenen de vrijwilligers! Uniek aan Vorstenbosch-in-

gespecialiseerd in bbq en satévlees

fo.nl is, dat het vrijwillig, zonder
bronnen van inkomsten en met
beperkte menskracht al 10 jaar
floreert, maar vele Vorstenbosschenaren zorgen voor nieuws
en voor de foto’s van alle activiteiten zorgt Jo van de Berg. Ook
Stichting Dorpsraad en de carnavalsstichting zorgen voor input.
Nieuwsberichten en activiteiten
staan op de activiteitenkalender
en dankzij Martin Post ook de
activiteiten in de kapel. Ton Strik
zet de parochieberichten online.
Cor Ottenheim zorgt voor de
KBO-pagina. Bart van Kessel is
de man achter de Vraagbaak.
Namens de dorpsraad zorgt Leo
Somers voor informatie. Ralph
de Groot verzorgt op de achtergrond de techniek. Allemaal,
zeker ook de niet met name genoemde ondersteuners en bezoekers van de website; bedankt
hij hartelijk.

Diepvries & Versproducten

zie de actuele
aanbiedingen op
www.hbfoods.nl
HB Foods - Kerkstraat 24
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

Naast nieuws ook ouds
Oude krantenberichten en geschiedenis van Vorstenbosch
worden door Frank Geenen op
Vorstenbosch.info gezet.
Cor
Ottenheim levert historie van
oude woonplekken en genealogieën van het dorp aan, inclusief
het bijnamenregister en de informatie over de trots van Vorstenbosch, molen de Windlust.
Dankzij alerte en attente inwoners blijft de website actueel en
leuk. Bijdrage leveren? Reageer
naar webmaster@vorstenboschinfo.nl, kom langs of bel.

Sierbestratingtotaalmarkt.nl
De grootste sierbestrating
webwinkel van Nederland!

COLOFON

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

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

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

mooi & online
www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Tuinhuistotaalmarkt.nl
De grootste verzameling van
tuinhuisjes, blokhutten en
tuinmeubelen online!

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

KERNEN

Uw visie op een
gezamenlijk gedragen
Nisserois welzijn?

SP: strenge

Nistelrode - Van alle kanten komen geluiden over de maatschappelijke veranderingen en de wijze waarop ons toekomstig welzijn gedragen wordt. Vele koppen in het nieuws over de jeugdzorg, de kanteling van bijstand, bijzondere bijstand en WMO, de nieuwe richtlijnen
inzake PGB, een totaal veranderende UWV en niet te vergeten de grote
besparingen op de gezondheidskosten waarbij de ouderenzorg de boventoon voert.

bernheze - Wederom worden we in 2013 opgeschrikt! Opgeschrikt door gesjoemel met luchtwassers. Een goed functionerende luchtwasser is noodzakelijk
om megastallen verantwoord te laten draaien. Het blijkt dat 40% van de luchtwassers nog niet gecontroleerd is. Verder hebben in Noord-Brabant 120 veehouderijen geen luchtwasser of een luchtwasser die te klein is. De SP laat onderzoek
doen naar de situatie in Bernheze.

Dit alles valt samen met een krimpende economie waarbij de uitvoering van een groot deel van bovenstaande maatschappelijke diensten
in de toekomst door de gemeente
uitgevoerd wordt terwijl die taken
voorheen bij andere overheden lagen, die daarvoor veel meer middelen beschikbaar hadden. Samenvattend zal ons toekomstig welzijn
minder door de overheid ondersteund worden en meer afhankelijk
zijn van de onderlinge samenhang
binnen achtereenvolgens gezin, familie, buurt, dorp, gemeente, regio,
provincie en landelijke schaalgroot-

te. Dit vraagt van het, gedurende
de laatste jaren steeds versterkte
maatschappelijk
individualisme,
een ommekeer en extra inspanning, gericht op onderlinge solidariteit. Binnen het bestuur van de
dorpsraad is hierover uitvoerig gesproken, waarbij wij ons afvroegen
in hoeverre hiervoor zinvolle initiatieven op het niveau van ons dorp
opgestart kunnen worden. Bent u
bezorgd over onze gezamenlijke
toekomst in de vorm van zelfredzaamheid of bent u lid van een van
de reeds in dit maatschappelijk middenveld betrokken organisaties, bezoek dan onze website www.dorpsraadnistelrode.nl. Daarin vragen wij
u om uw reactie of deelname voor
een verdere opzet van een verdere
samenwerking op dit gebied.

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Duik de (energie)koffer
in met BECO
Bernheze - “Wat is duurder in gebruik, een gloeilamp of een LED
lamp, maar hoe vergelijk je die dan? En gaat dat niet ten koste van de
warme sfeer die ik nu heb met mijn verlichting?“
“Ben ik eigenlijk zuinig met mijn energieverbruik of juist niet? Ja, de
pomp van de vloerverwarming draait continu, maar kost dat dan zoveel?” BECO, de Bernhezer Energiecoöperatie wil graag de helpende
hand bieden bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om het
terugdringen van het energieverbruik.

Op 14 mei organiseert BECO
daarom weer een energiecafé,
ditmaal vanuit Cultureel Centrum
Willibrord in Heeswijk. De avond
begint om 20.00 uur. Ditmaal
gaan we het over verlichting en
het electriciteitsverbruik in huis
hebben. Tijdens het eerste E-café
bleek dat er grote verschillen in
electriciteitsverbruik bestaan tussen huishoudens, vaak zonder
dat men een idee heeft waar die
verschillen vandaan komen. Maar
die verschillen kunnen wél tot een
grote teleurstelling leiden als de
eindafrekening van de energienota
in de brievenbus valt!
Hoe gaat BECO u nu daadwerke-

lijk helpen? De eerste stap moet u
zelf zetten door naar het E-café te
komen. Daar krijgt u een presentatie over de grote mogelijkheden
die energiebesparing u kan bieden.
Maar het blijft niet bij woorden alleen. BECO heeft een aantal energiekoffers ontwikkeld waarmee u
zelf thuis aan de slag kunt gaan.
Tijdens het E-café krijgt u uitleg
over deze koffers en hoe ze u kunnen helpen bij het maken van de
juiste keuzes ten aanzien van de
aanschaf van verlichting en electrische apparatuur.
Nieuwsgierig geworden? Meld u
aan op de website van BECO en
kom op 14 mei naar het E-café in
Heeswijk! Bent u nog geen lid van
BECO? Schrijf u dan gelijk in op
deze avond of meld u aan via de
website:
www.bernhezeenergie.nl.

controle luchtwassers gewenst

Cor van Erp, Raadslid SP

Gesjoemel
Het aantal veehouders dat sjoemelt met luchtwassers loopt fors
op, aldus een bericht in het Brabants Dagblad. Dit is zeer ernstig.
Luchtwassers zijn namelijk nodig
om een intensief veehouderijbedrijf verantwoord te laten draaien.
Fijnstof, met daaraan schadelijke
bacteriën en ammoniak, mogen
niet in het milieu terecht komen.
Door sjoemelen met gaswassers
worden er onverantwoorde risico’s

voor de volksgezondheid en het
milieu genomen. De SP Bernheze
wil dat hier streng tegen opgetreden wordt en dat recidivisten gestraft worden met sluiting van het
bedrijf.
Om te beginnen voor bepaalde
tijd. Aan het gesjoemel dient een
einde te komen. De veehouders
die het wel goed doen, worden
hier de dupe van. Er is sprake van
concurrentievervalsing als malafide

ondernemers luchtwassers niet
plaatsen of gewoon afzetten. Crimineel gedrag in de ogen van de
SP. Dit accepteren we ook niet op
bedrijventerreinen. Dus waarom
wel in het buitengebied? Daar
wonen ook mensen en is er kwetsbare natuur. De SP Bernheze heeft
over deze problematiek artikel 39
vragen gesteld aan het college. Zo
gauw er meer bekend is, komt de
SP erop terug. Zorg voor de volksgezondheid vereist dat.

Bernheze Solidair: Economische

onzekerheid!

Gerjo van Kessel, raadslid Bernheze Solidair
bernheze - Een paar weken geleden sloeg Minister President Rutte de plank
mis. Hij spoorde ons als inwoners van Nederland aan om nu te gaan potverteren. Op dat moment hoorde ik de volgende uitdrukking direct naar voren komen
“De kloof tussen politiek en burger wordt steeds groter”.
Economie laat zich niet sturen door
een uitspraak, maar heeft alles
van doen met vertrouwen. Op het
moment dat je baan op de tocht
staat, denk je niet aan kopen van
luxe goederen. De economie zal
zich pas herstellen als er zekerheid
is over werk, wonen en zorg. En dit
zijn juist de onderdelen waarover
nog veel onzekerheid is. Door de
regering worden een aantal grote
takenpakketten (AWBZ, huishoudelijke hulp, jeugdzorg en de par-

ticipatiewet) op het bordje van de
gemeente geschoven, met daarbij
een onrealistische korting op het
beschikbare budget.
Dit betekent voor gemeentes een
dermate grote verzwaring van de
lasten en taken dat uitvoering alleen mogelijk is door regionale
samenwerking. Maar er ontstaan
ook kansen op het gebied van de
jeugdzorg en de participatiewet.
Doordat taken gedecentraliseerd

worden, zal de afstand tussen burger en overheid weer verkleind
kunnen worden. En met name
deze taakvelden zijn onderdelen
waarvan het succes afhangt van
persoonlijke en lokale betrokkenheid.
Welke wijzigingen exact op ons af
komen is niet duidelijk, maar voor
Bernheze Solidair is er één zekerheid. In de gemeente Bernheze
mag niemand in de knel komen!

Progressief Bernheze: Topvrouwen
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Vrouwen zijn onmisbaar in de politiek. De gemeenteraad en de
Tweede Kamer moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij. Echter de
meerderheid van de politici zijn blanke mannen. Ik kan moeilijk zeggen dat deze
mannen niet hun best doen en er niets van bakken. Maar voor goede discussies en een goede brede kijk op diverse onderwerpen is de inbreng van meer
vrouwen nodig. Progressief Bernheze organiseert maandag 13 mei, in de Pas te
Heesch, een thema-avond over vrouwen in de politiek.
Toppers
Twee vrouwelijke kamerleden en
één vrouwelijke wethouder zijn de
hoofdgasten op deze avond. Linda
Voortman, Tweede Kamerlid voor
GroenLinks, Sultan Günal, Tweede
Kamerlid voor de PvdA en afkomstig uit Uden en Annemieke van de
Ven, wethouder voor het CDA in
Veghel, komen vertellen hoe zij als
vrouw in de politiek hun mannetje
staan.

Maar ook vier van de vijf vrouwen
uit de gemeenteraad van Bernheze
zijn present. Maar het zijn er niet
genoeg. Het doel is minimaal tien
vrouwen in de gemeenteraad van
Bernheze.
Kandidaat
Het aantal vrouwen en mannen
in Bernheze zijn nagenoeg gelijk.
Meer dan 8.000 vrouwen kunnen
in overweging nemen zich kandi-

daat te stellen voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen
in
Bernheze. Een ideale gelegenheid
om thuis de rollen opnieuw te verdelen.
Een kans om je talenten tot volle
ontwikkeling te laten komen. Een
stap in je loopbaan die je veel kennis en ervaring brengt. Dit wil je
niet missen. Begin op maandag 13
mei in de Pas.
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Ook de bewoners in
het centrum spelen
een rol.

CDA: in

dialoog over de toekomst
BerNHeZe - In Bernheze mijmert men over het feit dat Bernheze voorlopig nog zelfstandig kan blijven. Dat getuigt in onze ogen niet over een
visie, een weg die we moeten inslaan om zelf te bepalen waar we over
8 tot 10 jaar KUNNEN staan, want als we maar vooral ballonnetjes oplaten, vanaf de zijlijn wachten tot we gevraagd worden, dan zijn we te
laat voor eigen inbreng en is er op termijn alleen sprake van toevoeging
aan andere gemeenten. Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel praten al
over samensmelting. Wat doet Bernheze? Wachten we af? Dat is niet
de keuze van het CDA.
derd, schijndel, sint Michielsgestel
en bijvoorbeeld Maasdonk bestaan
uit een aantal kernen. dorpen die
in belangrijke mate zelf wel een
idee hebben wat het beste voor ze
is. organiseren van onderaf.
samensmelten of samenwerken?
Wat is wijsheid, wat is de juiste
weg? Bernheze zoek de aansluiting op termijn met de gemeente
Uden/Veghel. opsplitsing draagt

niet bij aan het karakterbehoud
van de kernen, opsplitsing gaat
alleen om het belang van HeeschWest. Bernheze is inmiddels uitgenodigd voor een miniconferentie
over de toekomst. Andere deelnemende gemeenten: Uden, Veghel,
schijndel en sint oedenrode. een
stap richting de toekomst kan hier
worden gezet.
www.cdabernheze.nl

thema-avond FnV bouw
BerNHeZe - FNV Bouw afdeling Bernheze gaat voor de leden van de
afdeling Bernheze, Maasdonk en Heeswijk-Dinther een thema-avond
houden. Dit wil ze gaan doen op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in het
gemeenschapshuis ‘De Wis’ te Loosbroek, Schaapsdijk 27.

‘Er komt veel op je af als je je baan kwĳt raakt.
Belangrĳk is te weten waar je aan toe bent’
Het thema is, ‘werk vinden hoe
doe ik dat?’ steeds meer mensen
raken hun baan kwijt of weten
dat zij na een reorganisatie op termijn hun baan gaan verliezen. dan
moet je gaan solliciteren. Maar hoe
pak je dat nou het beste aan?
struin je alle vacaturesites af?
Wacht je de advertenties in de

krant af? Gebruik je social media?
stort je je op het versturen van
open sollicitaties? Hoe zorg je ervoor dat je een goede brief en CV
krijgt? Hoe moet je je onderscheiden van anderen om uiteindelijk de
baan te krijgen die jij graag wilt en
die ook helemaal bij jou past? Wat
kun je doen om bij het sollicitatiegesprek zo goed mogelijk uit de

de kerMissen VAn
bernheZe koMen er AAn:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

dus leden, kom naar deze themaavond. Hier zullen gediplomeerde
mensen aanwezig zijn die je op
weg kunnen helpen naar een nieuwe toekomst. een leervolle avond,
waar we allemaal wat mee kunnen.
leden kunnen zich telefonisch
aanmelden op maandagavond van
19.00 – 20.00 uur 06-53466373
of bij de plaatselijk bestuursleden
in Nistelrode - Heesch – Vorstenbosch - loosbroek – Heeswijkdinther.

wij
doen
mee
E

RN

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

Ter ere van de inhuldiging
van de nieuwe koning werd in
Nistelrode een koningslinde
gepland. Toepasselijk op de
hoek van de Beatrixstraat en
de Willem Alexanderstraat.
Die traditie bestaat al langer en
er zijn in Bernheze ook meer
kronings- en prinsessenbomen te
vinden. Jammer genoeg is er in het persmoment weinig aandacht voor de
symboliek van de toevoeging van een boom, die in een goede omgeving
tot een volwassen boom kan uitgroeien, ten dienste van de inwoners.
Want, of de ooit geplante gedenkbomen ter ere van -bijvoorbeeld- de
geboorte van Juliana of Beatrix, de kroning van Wilhelmina of Juliana er
nog allemaal staan valt te betwijfelen. De boom die er doorgaans voor
gebruikt wordt, de linde, moet dat zeker kunnen overleven. Lindebomen
kunnen honderden jaren oud worden. In Vorstenbosch staat een linde die
er zeker al zo’n 300 jaar staat en er misschien nog wel 300 jaar zal staan.

OMDAT ER WORTELS AANZITTEN DIE WEL
EENS VOOR HINDER ZORGEN, BLAADJES ER
IN DE HERFST AFVALLEN...
..….als de boom niet ten prooi valt aan bouwdrift, bouwschade of
boomirritatie van bewoners. Want de boom verdwijnt steeds vaker uit het
straatbeeld. Ook bomen in tuinen van bewoners leggen vaker het loodje.
En met bomen bedoel ik dan volwassen exemplaren. Deze week verdween
in Heeswijk weer een partij gezonde bomen uit het straatbeeld. “Kaalslag
in de Willebrordusstraat in Heeswijk.”melde het Brabants Dagblad. Dertig
gezonde bomen gaan er tegen de vlakte. “Omdat er wortels aan zitten die
wel eens voor hinder zorgen, blaadjes er in de herfst van af vallen
(ja, dat is een van de eigenschappen van bomen) en de vogels in de bomen
poepen” aldus een bewoonster. Dat de bomen ook voor noodzakelijke
schaduw zorgen, van belang zijn voor waterhuishouding, biodiversiteit
en luchtkwaliteit, is even minder belangrijk. Wethouder Rein zwichtte
voor de verzoeken van bewoners. Het feit dat de gemeenteraad een
bomenbeleid heeft vastgesteld om bomen als collectief kapitaalgoed te
beschermen, lijkt minder relevant, ook niet voor de gemeenteraad zelf.
Maar we hebben de foto’s nog om te genieten van de prachtige
moeraseiken in herfsttooi in de Willebrordusstraat. Intussen kunnen de
volgende straten zich mobiliseren om een verzoek bij de gemeente in te
dienen om de bomen maar uit het straatbeeld te halen. Aan argumenten
geen gebrek: schaduw, luizenplak, rupsen, blaadjes, wortels, vruchten,
allergieën, vogels, parkeren. Kiest u maar!
Met groet, Ad
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deze munten worden je aangeboden door de
winkelier zelf, gewoon als bedankje voor jou als
klant! Kermismunten kun je besteden op alle
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en
kramen! deelnemende winkeliers en marktkramen
zijn te herkennen aan de ‘Wij doen mee!’
actieposter.

verf te komen? Hoe moet je netwerken? Allemaal vragen waar je
bij geholpen kunt worden.

EN

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

COLUMN
AD

NOG MAAR EENS EEN BOOMPJE….

Fractie CDA Bernheze

Als we er als Bernheze voor kiezen niet opgedeeld te worden betekent dat in onze ogen dat we
moeten uitspreken, dat we ons
moeten richten op Uden en Veghel. Gemeenten die qua opbouw,
schaal en cultuur raken aan die van
Bernheze. Het is essentieel goed te
kijken met welke partners je gaat
samenwerken. Bernheze, evenals
omliggende gemeenten als lan-
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NISTELRODE - Bij de volgende deelnemers vindt u de poster: Slagerij Jos van Kessel,
Van Mook-de Echte bakker, Ceelen groente- en fruitspecialist, Cafetaria ‘t Tramplein,
Eetcafé ‘t Pumpke, Rainbow Centre bowling, May Day Wok & Go, Jack Martens Tweewielers,
Kapsalon Koppig, Marya Schoenmode, Kapsalon Hairzz & Bijoux, Fietsplus Rini en
Bloemsierkunst Ari-Jenne.
Let goed op de posters, wellicht sluiten meer bedrijven zich aan bij deze actie.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: noUd donkers
leeFtijd: 19
WooNPlAAts:
VorstenbosCh
stUdie: WerkVoorbereider
op het hMC
Noud donkers (19) uit Vorstenbosch is bezig aan zijn derde jaar op
het Hout- en Meubileringscollege, kortweg HMC, in rotterdam. Hij
wordt daar opgeleid tot werkvoorbereider in de timmerindustrie. de
appel valt in huize donkers niet ver van de boom: vader Ad is eigenaar van Ad donkers Machinaal timmerbedrijf BV in Vorstenbosch.

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

5x 1/5 staatsloten

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
olaf van rooij
Mark Verwijst
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-dinther
tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

KRUISWOORDPUZZEL
Kruiswoordpuzzel
1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Veel jongeren hebben moeite met het kiezen van de juiste studie.
Voor Noud was dat geen probleem. “ik ben dankzij mijn vader opgegroeid met het vak. Het stond voor mij al lang vast dat ik daar iets
mee zou gaan doen. ik heb voor het HMC in rotterdam gekozen,
omdat ze nergens anders in Nederland zulke gerichte opleiding hebben als daar. daarnaast heeft
mijn broer ruud deze studie ook gevolgd. Hij heeft nu een jaar zijn diploma. Zijn positieve verhalen hebben mijn keuze nog gemakkelijker gemaakt”, legt hij uit.
“Mijn studie is specifiek gericht op het maken van kozijnen, ramen en deuren. inderdaad precies
hetzelfde als wat mijn vader doet. omdat ik thuis al jaren meeloop, gaat het praktische deel me
goed af. We krijgen ook heel wat theorielessen. daar heb ik iets meer moeite mee. We krijgen
gevarieerde lessen, zoals het uittekenen en calculeren van kozijnen, ramen, deuren en trappen
die geproduceerd moeten worden in de timmerfabriek. We leren dat zowel handmatig als machinaal.”
Het lijkt voor de hand te liggen dat Noud in de voetsporen van zijn vader zal treden. “dat klopt, ik
zou graag in het bedrijf van mijn vader stappen. Wel zou ik graag eerst ergens anders ervaring op
doen, zodat ik ook weet hoe het er bij andere bedrijven aan toe gaat”, zo blijkt Noud al over zijn
toekomst na te denken. over een jaar hoopt hij met zijn diploma in de hand het HMC te verlaten.
Tekst: Rob Aarts

puzzel eens
door bernheze
Een mooie puzzel waarmee
u Bernheze nog beter leert
kennen. Onze krant staat vol
wetenswaardigheden en we
hopen dat u als lezer hierin voldoening vindt.
Natuurlijk blijft het nog beter in
uw geheugen hangen, wanneer
we er nog eens aandacht aan
besteden. U zou er zomaar eens
overheen kunnen lezen. Test
uzelf of de informatie goed is
blijven hangen en beantwoord
de vragen.
Veel puzzelplezier!

mooiBernhezertJe

11

Bezorger

van de maand
keVin breedVeLd
uit Nistelrode

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815
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Horizontaal

Verticaal

2. Welke voetbalclub is kampioen periodetitel 1. Hoe heten de hockeylessen voor kinderen
horiZontAAL
van 4 en 5 jaar oud in Heesch
7. Wie heeft de grootste verzameling
2.
Welke voetbalclub is kampioen3.van
periodetitel?
tuinhuisjes
Waarde
is het
vanaf 9 mei kermis
7.
Wie
heeft
de grootste
verzameling
4. Voortuinhuisjes?
welk land is de opbrengst van de
12. Uit
welke
kern komt
het blad de haalover
rommelmarkt
in Dinther
12. Uit welke kern komt het blad de
Haal Over?
5. Welke nederlandse bondcoach komt naar
Heesch

VertiCAAL
1. Hoe heten de hockeylessen voor kinderen van
4 en 5 jaar oud in Heesch?
3. Waar begint de kermis vanaf 9 mei?
4. Voor welk land is de opbrengst van de rommelmarkt
in Dinther?
5. Welke Nederlandse bondscoach komt naar Heesch?
6. Op welke dag kun je in Dinther jeu de boules spelen en sjoelen?
8. Wie was tot 2013 actief bij IVN?
9. Waar wordt de grootste hardloopwedstrijd van Nederland
gehouden?
10. Waar treedt Dreamfield 12 mei op?
11. Waar vindt de expositie van FC Bernheze plaats op moederdag?

MeUbeLspUiteriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel spuiterij siis
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
te koop
Aanhangwagen 1 bij 2 meter
met reservewiel nieuwe
kogelkoppeling en slot.
Vraagprijs € 200,tel. 06-83575352

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode
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AUT O

r

U

b

r
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e

openingsaanbieding slipcursus
Bij Financieel Adviesburo Bernheze

k

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C11.3i 51 kW .............................2011
Ford
Fiesta
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km ..2006
FiatFocus
pandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000km
2004
Ford
1.4 16V
5-drs. .......................2004
2006
FordFusion
Fiesta1.3i
51 kw
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Fieste
1,4 titaniumdikke
5drsuitlaat .......2010
Honda
Civic sportwielen
2001
Ford C-Max
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2007
2003
Mini
Cooper
2007
Honda
Civic.............................................
sportwielen dikke uitlaat 2001
Mini
Cooper
1.6 30.000
16V .................................
2008
Hyundai
Getz
km airco
2007
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Nissan
16v70.00
60.000
Opel
Agilaqashqai
1.2 16V1.6
airco
km.km..........2008
2005
Mercedes
sprinter 208
cdi 180.000
km..2004
Opel
Corsa Easytronic
Z1.OXV
12V 3-drs.
2002
Opel
Corsa 1.2
5-drscdi20.000 km. airco ....2006
2010
Mercedes
B, 180
Opel
1999
MiniOmega
Cooper2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008
Opel
Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Agila 1.2
32.00080.000
km km. ......2009
Opel
2.2iairco
Elegance
2002
OpelZafira
Astra Y20
station
1.6-16v
Opel
DTH
.................................2007
2005
Peugeot
206 2.0
GTI .........................
2001
Opel Meriva
1,616V
essentia
80.000 km 2004
Peugeot
2006
Peugeot206
2061.4i
1.4i16V
16V85.000
85.000km.
km............2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot
16vheel
lekker
2001
Peugeot
206206
rallyGTI
car 2.0
20i 16v
apartsportief
en snel..2004
Peugeot306
207cc
cabrio
km
2007
Peugeot
Break
1.6 50.000
............................
1999
Renault
2006
RenaultClio
Clio1.2
1.216V
16Vairco
airco64.000
64.000km.
km.....2006
Renault
2003
RenaultClio
Clio1.6
1.616V
16Vairco
airco........................2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
SuzukiJimny
SX 4 4+4
airco ...................................
60.000 km
2007
Suzuki
2000
Volvo XC
704
4wd9.000
airco km. ..................2004
Suzuki
Swift
4-drs.
2010
Toyota
km. ..................2005
2008
Volvo Aygo
XC70airco
5-drs20.000
automaat
Volkswagen
cabriolet
kW 2.0 aut ...1994
VolkswagenGolf
passat
1.9 tdi85station
2007
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

• Velgen en
sportvelgen
• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Wouter van de Wetering - Financieel Adviesbureau Bernheze

Nistelrode – “Met een nieuwe huisstijl en een nieuw onderkomen
aan de Parkstraat 6a in Nistelrode is Financieel Adviesburo Bernheze
helemaal klaar voor de toekomst”, vertelt eigenaar Wouter van de
Wetering enthousiast. “We hopen met deze nieuwe locatie dat klanten ons nog beter kunnen bereiken. Met een groot parkeerterrein voor
de deur wordt het in ieder geval allemaal een stuk makkelijker. Tegelijk liseerd in hypotheken en verzekemet de nieuwe locatie hebben we ook onze huisstijl een upgrade ge- ringen, waarbij de wensen van de
geven.
klant centraal staan. Persoonlijk
advies is hierbij een pré! GeïnteMet de opening van ons nieuwe eens kans op het winnen van een resseerden kunnen vrijblijvend een
kantoor hebben we meteen een antislipcursus bij het safety expe- afspraak met ons maken of tijdens
leuke actie. Wie in mei of juni een rience Center in rosmalen. Begin de openingstijden bij ons binnennieuwe autoverzekering bij ons af- juni zullen wij bekend maken wie lopen.”
sluit, heeft naast een goede prijs/ de prijs in ontvangst mag komen
kwaliteitverhouding, ook nog nemen. ons kantoor is gespecia- www.financieeladviesburobernheze.nl

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes B-klasse 170 avt. VERKOCHT
99.000 km, 2006 Clima
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Opel Vectra 1.6i cv., 1996
• Mitsubishi aSx 1.6 navi, pdc, clima
36.000 km, 2012
• Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC,
49.000 km, 2004

BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode

• Peugeot 206 1.6 16v sx 99.000 km, 2003
• Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km,
dubbelzonnedak, PDC, 2003
• Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
• Suzuki Swift 1.3i airco 5-drs 63.000 km 2006
• Toyota auris 1.6 aut. clima, navi,
54.000 km, 2007
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo xC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

Tank voor de
mooiste films
bij BP van
Duijnhoven!

dakkoffers
Zo win je snel aan laadruimte
Wie met kinderen en auto op reis
gaat, heeft vaak een nijpend tekort
aan ruimte. een dakkoffer en een
fietsdrager kunnen dan een goede
oplossing zijn. U heeft plots veel
meer ruimte zonder dat u een veel
grotere auto hoeft te kopen.
Dakkoffer: dit moet u weten
Inhoud
Kan sterk verschillen per dakkoffer.
Ze zijn er van ongeveer 300 liter
tot zo’n 650 liter.

Afsluitbaar
er zijn diverse sluitsystemen voor
dakkoffers. de meeste sluit je met
een sleutel. Het slot kan één enkele zijn, of het heeft meerdere
aangrijppunten met één centraal
slot.
Gewicht
Het gewicht van de dakkoffer is
van belang voor de maximale dakbelasting van je auto. die dakbelasting vind je terug in het instructieboekje van de auto.

Maximum laadvermogen
dat geeft aan hoe zwaar je de dakkoffer mag beladen.
Opening
de meeste dakkoffers zijn alleen
van opzij te openen. een enkel
exemplaar kun je ook aan de achterzijde openen
Bron: www.anwb.nl
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Moederdag

Special

ook Moederdag verdient een
Fairtrade moment!
BerNHeZe - Op zondag 12 mei is het moederdag. Een dag die is ingegeven door waardering voor een ander.
De Wereldwinkel doet dat in de vorm van een fraai Moederdaggeschenk dat ook de makers ervan in het
zonnetje zet.
geschenkdoos kruidenthee vol
bijzondere smaken en geuren.

de Wereldwinkel combineert de
aandacht voor eerlijke handel met
aandacht voor Moederdag door
de verkoop van een exclusieve

de thee is om zelf van te genieten én te delen met gezinsleden en bezoek.
Voor ieder moment van de dag
en voor ieder wat wils en dat
brengt ons weer terug bij de
fairtrade gedachte. in de geschenkdoos komen de producten helemaal tot hun recht. de
boeren verkopen hun hoge
kwaliteit thee onder
eerlijke voorwaarden.
Zij delen in de winst
en maken aanspraak
op de fairtrade ontwikkelingspremie. Alle
aangesloten
boeren
ontvangen bovendien
een huishoudbonus in
de vorm van een pakket levensmiddelen.
de geschenkdoos kruidenthee
is te koop in de Wereldwinkel in
Heeswijk-dinther en in Heesch.
de thee is ook los verkrijgbaar.
Hiervoor kunt u terecht in Heesch,
Nistelrode en Heeswijk-dinther.

Naast deze exclusieve geschenkdoos hebben de Wereldwinkels
een uitgebreid assortiment cadeauartikelen en tal van leuke aanbiedingen.
Zo ontvangt u, tot en met 11 mei,
bij de Wereldwinkel in Heesch
20% korting als u een vaas koopt
en heeft de Wereldwinkel in Heeswijk-dinther rosé en witte wijn in
de aanbieding.
Bernheze telt 3 Wereldwinkels.
iedere winkel heeft een eigen inkoopteam waardoor het assortiment en de aanbiedingen per winkel variëren. loop eens binnen in
de Wereldwinkel in Heesch, Nistelrode of Heeswijk-dinther.

optreden dreamfield Muziekkiosk
Nistelrode - Met de tin whistle, bouzouki en mandoline neemt Dreamfield je mee in dromerige ballades
naar mistige Ierse velden, maar even gemakkelijk schudden ze je wakker met opzwepende klanken uit de
saloons van Texas, muzikale rock uitspattingen of verrassen ze je met het Spaanse ritme.
rico van Hooren, rené Heesakkers, eric Megens en rené Bissels
zijn van alle markten thuis. Alle
nummers komen van eigen hand:
zowel muzikaal als tekstueel.
sommige nummers zijn autobiografisch en worden door de schrij-

vers zelf gezongen. Volksmuziek,
of misschien beter gezegd, traditionele wereldse muziek met een
specifiek herkenbare eigen stijl
die toeschouwers amuseert, boeit
of ontroert, dàt is het accent van
dreamfield.

daarin ontmoeten expressie en
melancholie elkaar en worden verhalen al zingend doorgegeven.
Zondag 12 mei
Muziekkiosk – Zeveneeuwenpark
Nistelrode, 15.00 - 17.00 uur
entree gratis.

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Volg
@tpumpke
en blijf altijd
!
op de hoogte

Al ingecheckt
bij
eetcafetpum
pke?

Zomer tractaties
Proef de verrukkelijke,
verse vruchtensappen en milkshakes

Heerlijke verse asperges,
verfraaien de dagkaart
Op Moederdag een verrassing voor de moeders
Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

lunch • diner
borrel• terras• feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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De bomen van De Kersouwe
hangen vol
Expositie Fotoclub Bernheze
Bernheze – Natuurtheater De Kersouwe wordt met moederdag weer prachtig aangekleed. Niet met juwelen, maar met juweeltjes van foto’s, gemaakt door de leden van Fotoclub Bernheze (FC Bernheze).
Het is traditie geworden dat
FC Bernheze op moederdag exposeert met werken van de leden in
Natuurtheater De Kersouwe. Zo’n
45 fotografen zullen hun werk in
de natuur vlijen, zodanig dat hun
foto’s een passende entourage krijgen. U kunt hierbij, als gast, gratis
genieten van een bijzondere expositie.

10.30 uur officieel geopend worden door wethouder Rein van
Moorselaar.
Hij zal het boekje met de foto’s van
de jaaropdracht overhandigd krijgen. U als bezoeker kunt het boek-

je kopen om thuis nog eens na te
genieten van de juwelenboompjes.
Wilt u eerst meer weten over de leden van FCBernheze en hun werk?
www.fcbernheze.nl

Puzzeltocht
Voor kinderen is er een speciale
puzzeltocht uitgezet. Zij zullen aan
de hand van details uit foto’s de
desbetreffende foto gaan opzoeken en daarbij een letter uit de
naam van de fotograaf gebruiken
voor het oplossen van de woordpuzzel.
Het lijkt heel ingewikkeld, maar is
heel leuk om te doen. Bovendien
is er een leuke beloning verbonden
aan de juiste oplossing van de puzzel.
De expositie wordt van 10.0017.00 uur gehouden en zal om

Voor meer informatie zie www.hetsentiment.nl/nieuws

de heerlijke asperges

zijn er weer

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20

Regelmatig presenteert een van de leden werk in DeMooiBernhezeKrant.
Kranten over de voorbije periode kunt u vinden op www.demooibernhezekrant.nl.

Gratis Moederdag Goodybag
t.w.v. € 10,00 bij een Moederdag-cadeaubon

Zomeractie mei & juni

NU € 22,50

Frivool lentemenu
voor € 27,50 p.p.

Speciaal
voor
mama

Tentoongestelde werken
Naast foto’s die gemaakt zijn naar
aanleiding van de jaaropdracht
‘juwelenboompje’, zullen ook de
foto’s uit het vrije werk van de fotografen bewonderd kunnen worden. En, in samenwerking met de
BKK (Bernhezer Kunst Kring) zijn
foto’s gemaakt voor de in 2013
uitgegeven gedichtenbundel ‘Wat
ons bezighield’. Speciaal voor deze
expositie is elk gedicht uit de bundel, met bijbehorende foto, uitvergroot en opgehangen.

Opsteken
van de haren

Van 8 t/m 12 mei, dus ook op
Moederdag & Hemelvaartsdag
serveren wij een

Nieuwe set nagels
French manicure
NU € 35,00

Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode - 0412-612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch - 0412-451004
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Advertorial

Een modern optiekbedrijf dat zeker klaar is voor de toekomst’

Alferink Optiek: kwaliteit, service en vakkundigheid
35 jaar Alferink optiek, 35 dagen, 35% korting op alle monturen
Heesch - Alferink Optiek begon 35 jaar geleden in de noodvoorziening, op een slaapkamer in het ouderlijk
huis aan de Witte Molenweg in Heesch. Al snel, een half jaar later startte Henry Alferink met zijn eenmanszaak in de nieuwe winkel aan de John F. Kennedystraat 3, waar in 1981 Coby in de zaak mee ging werken,
meteen na hun trouwen. Er is veel veranderd sinds die tijd, echter aan de service en kwaliteit van zijn diensten als opticien is niet getornd. Door de bijzondere band die groeide met vele gezinnen, ontvangen ze
inmiddels de 3e generatie voor bril en/of lenzen.
De vakkundigheid is door de jaren
heen veel breder geworden. Sinds
de start in december 1977 is er
veel veranderd in de optiekwereld.
Verkochten ze in het begin alleen
monturen en glazen, vanaf 1985
werd er ook een opticien en een
contactlensspecialist in dienst genomen en werden contactlenzen
met toebehoren toegevoegd aan
het assortiment.

V.l.n.r.: Henry, Thijs, Coby, Paul, Gijs en Floris

Foto: Ad Ploegmakers

“In augustus 2008 werden we
onderdeel van de Briljant Groep
in maart 2012 zijn we verhuisd
naar de huidige prachtlocatie aan
‘t Dorp 31 in Heesch. Met 3 oogmeetruimten die allemaal voorzien
zijn van de nieuwste apparatuur”,

Henry Alferink stelt ook graag zijn
Alferink Optiek team voor: “er zijn
5 vaste medewerkers en 1 parttime
kracht; allemaal gediplomeerd opticien en/of gediplomeerd contactlensspecialist.“

zorgen ervoor dat dit in het begin
zo was en nu nog altijd zo is.

‘t Dorp 31
Alferink Optiek is met z’n 35 jaren
modern optiekbedrijf dat zeker
5384 MB een
Heesch
klaar is voor de toekomst.
T.de Briljant
0412
10het 3503
Als onderdeel van
Groep 45
Vanwege
jarig bestaan is er
kan men ten allen tijde ook gebruik nu een speciale actie : 35 jaar Alfewvan
weenw.
a l f e r i nrinkkoptiek
o p/ 35t idagen
e k/ .35%
n korl
maken
optometrist.
Alferink Optiek stond vroeger en
staat nog steeds voor: kwaliteit,
service en vakkundigheid.

ting op alle monturen. Ook voor
de lensdragers zijn er interessante
aanbiedingen.

P

‘t Dorp 31 - 5384 MB Heesch
Ook is het streven steeds bij de
0412-451003
Gratis
voor de deur
tijd te zijn en de
laatste parkeren
brilmode
in huis te hebben. Bezoeken aan
www.alferinkoptiek.nl
beurzen in binnen- en buitenland

Update Bibliotheek Nistelrode
Nistelrode - Nu de aannemer van het Nesterlé gebouw zijn werk er op heeft zitten, krijgen de bibliotheekmedewerksters in Nistelrode dagelijks de vraag wanneer de bibliotheek
weer gaat verhuizen naar haar prachtig gerenoveerde plek in het gebouw.
De komende twee maanden wordt er nog hard
gewerkt aan de inrichting van de diverse ruimtes in het gebouw. Als alles volgens planning
verloopt heropent de bibliotheek op woensdagmiddag 26 juni 2013, 13.30 uur haar deuren op
de vertrouwde plek aan de Parkstraat 2.
De bibliotheek op Laar 29 is vanaf donderdag
13 juni gesloten.

Fanfare Aurora helpt met
voorjaarsschoonmaak
HEESCH – We hebben er dit jaar lang op moeten wachten maar de eerste zonnestralen hebben zich inmiddels aangediend. Tijd voor de voorjaarsschoonmaak, de tuin weer op orde brengen en het schuurtje maar
weer eens opruimen. Fanfare Aurora helpt u hierbij graag een handje!

van uw schuurtje nog oud ijzer
tegenkomt, Fanfare Aurora haalt
dit graag bij u thuis op. Hierdoor
bespaart u zich het nodige sjouwwerk en stelt u ons in staat om uw
oud ijzer te gelde te maken voor
onze vereniging. Met behulp van
uw oud ijzer kunnen wij nieuwe instrumenten aanschaffen voor onze
leden, oftewel: ‘Van oud ijzer naar
nieuw koper!’.
Aanmelden oud ijzer
Heeft u oud ijzer en wilt u dit laten
ophalen door Aurora, schroom dan
niet om het aan te melden via:
- 06 – 1010 8468
- oudijzer@fanfare-aurora.nl

Sinds 2012 is de Heesche fanfare
in navolging van andere muziekverenigingen in Bernheze gestart
met het ophalen van oud ijzer in
Heesch.

Onder de noemer ‘Van oud ijzer
naar nieuw koper!’ wordt op de
laatste zaterdag van de maand bij
de mensen thuis oud ijzer opgehaald. Als u tijdens het opruimen

De ophaalrondes zijn standaard
op de laatste zaterdag van iedere
maand. Bij voldoende aanbod
wordt een extra ophaalronde ingepland. Hartelijk dank alvast voor
uw hulp namens leden en bestuur
van Fanfare Aurora!
Kijk voor meer informatie op
www.fanfare-aurora.nl

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

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

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

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

VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Ma. t/m vrij. van 13.00-17.00 uur.
Zaterdag van 9.00 -17.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

Een geijkte weegschaal voor de
exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf de
snelweg.

Bakken waar u uw metaal in
kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het weekend
geopend.

Ophaal service.

Direct contante betaling.

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL
Nieuwstraat 5a | 5384 TC Heesch
Telefoon: 06-46326467 | E-mail: info@oudijzerbrengen.nl
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EXTRA HOGE KORTINGEN*

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

benzine & diesel autogas

ad blue

motor olie

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

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

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

nieuwe wasformule per 1 mei 2013

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

Wasprogramma’s personenauto
Aantal keer
drogen

Super wax

Onderkant
wassen

Wielwassen

Hoge druk
zijkant

Hoge druk dak

Schuimbad

Wassen met
onthard water

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

Programma

Normaal
tarief

10 liter
getankt

1. Alles d’r op en d’r aan

n 8.00

n 6.00

3

3. Uitgebreid, zeer goed

n 6.00

n 4.00

3

5. Zeer snel en toch met drogen

n 6.00

n 3.00

1

6. Tank gevuld, snel gewassen

n 3.00

n 1.00

Wasprogramma bestelauto

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

11. Bestelbus alles d’r op en d’r aan

n 7.00

n 5.00

3

hescheweg 223 oss | T 0412 - 451 464 | www.dkTanksTop.nl
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Feestavond met bn’ers
voor het goede doel!

Stichting BLUV zoekt talenten uit bernheze
Voor nieuwe muzikale productie

BerNHeZe - Het is bijna zover! Party 4 Charity. Vrijdag 10 mei in Uitgaanscentrum Lunenburg te Loosbroek. Feesten en drinken voor het
goede doel: Alpe D’HuZes voor de KWF Kankerbestrijding, en dit samen met o.a. Marco V, Tilt!, Starkoo, Het Feestteam en nog meer surprise acts.
reikt als je je met hart en ziel inzet
voor een ander.

‘OPGEVEN IS
GEEN OPTIE’
Wij, leden van het team Bike 4
Charity, doen dit door zo vaak mogelijk op één dag de legendarische
Alpe d’Huez omhoog te fietsen.
jullie kunnen ons helpen door naar
onze feestavond te komen!
Wat wil je nog meer, gewoon een
supergezellige avond stappen en
drinken voor dit doel!
jij bent er toch ook bij?
de gehele opbrengst van deze
avond gaat naar dit goede doel, en
iedereen werkt belangeloos mee
om ons met deze actie te steunen
in de strijd tegen kanker.
team Bike 4 Charity doet mee aan
de Alpe d’HuZes om de onmacht
die door kanker ontstaat om te
zetten in kracht. dit doet ze door
de grenzen van het mogelijke te
verleggen.
Alpe d’HuZes is gegrondvest op
de absolute overtuiging dat je de
grootst mogelijke voldoening be-

er zijn nog kaarten beschikbaar bij:
Restaria Revival in Loosbroek
MooiNisseroi in Nistelrode
Coöp Hubers in Vinkel
Boekhandel Wijgergangs in
Berlicum
Paperpoint in Heeswijk-Dinther
RS Verzekeringen in Veghel
Alle 400 Primera winkels in
Nederland of www.lunenburg.nl
tot vrijdagavond 10 mei bij
Uitgaanscentrum lunenburg.
Met sportieve groet,
team Bike 4 Charity: Martijn,
Hugo, Pierre, erik, luc, Bart.

www.vorstenbosch-info.nl
INfoRmEERt, boEIt EN INtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit

Stichting BLUV in een eerdere productie

BerNHeZe - Rond de zomer van 2014 brengt stichting BLUV voor de tweede keer een eigen muzikale theaterproductie op de planken. Na het succes van ‘Oorsprong’ wat opgevoerd werd in de Koekbouw te Veghel
in oktober 2012, wordt nu ‘Moeder Courage en haar kinderen’ van Bertolt Brecht als muziektheater geproduceerd. De marketentster moeder Courage trekt met een huifkar, getrokken door haar kinderen, door de oorlog
om haar waren te verkopen. Zij leeft van de oorlog, maar de oorlog eist ook zijn tol.
Talenten gezocht
stichting BlUV bestaat uit een
groep creatieve en enthousiaste
mensen die deze muzikale theaterproductie samen met regionale
talenten wil gaan uitvoeren. Ben
jij een muzikaal of acteertalent en

BlUV en staat onder leiding van
Hans Kenens. regie is wederom in
handen van Harold schraven, die
naast oorsprong een aantal grote
regionale producties leidde.
Meld je aan of kijk voor meer informatie op www.stichtingbluv.nl.

efkes Anders is terug!
Kaartverkoop voor de theaterwandeling is begonnen
Nistelrode - Het is eindelijk
weer zover, na een voorproefje op
de pronkzitting in Nistelrode afgelopen januari, zal nu de volledige
efkes Anders crew te bezichtigen
zijn tijdens een wandeling door
het sfeervolle Nistelrode op 1 juni.
Kaartjes voor deze theaterwande-

ling zijn te koop bij Bloemsierkunst
Ari-jenne voor maar vier euro.
efkes Anders zal je meenemen
naar verrassende plekjes in Nistelrode en op deze bijzondere locaties
zullen de leden leuke sketches opvoeren. Uiteraard zullen de wandelaars ook voorzien worden van

een ‘natje en een droogje’. er zal
een middagwandeling plaatsvinden om 14.30 uur en een avondwandeling om 19.00 uur. de leden
van efkes Anders zien u graag bij
het startpunt van de theaterwandeling; het tramstation Nistelrode.
tot dan!

Vluchtelingen in Algerije

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee

in Algerije, waar de bevolking de
dupe werd van de Algerijnse vrijheidsstrijd tegen de Franse bezetters. eerst gaf hij les op een schooltje in de bergen aan kinderen. later
was hij leraar aan het nationale
doveninstituut in Algiers. tegenwoordig leidt hij een oecumenisch
steunpunt voor vluchtelingen en
andere mensen in nood.

OPEN DAG
ZATERDAG 18 MEI
9.00 - 17.00 uur

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

Extra
kortingen

wil je deelnemen aan deze productie geef je dan op voor de audities. deze worden gehouden op
9 en 13 juni 2013 in de stapperij
in Veghel.
de productie, organisatie en uitvoering is in handen van stichting

• demonstraties
• rondleidingen
• diverse acties

Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

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

HeesWijK-diNtHer/loosBroeK - Elk jaar voert de Week
Nederlandse Missionaris (WNM)
campagne voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers
wereldwijd. In 2013 staat het thema vluchtelingenwerk centraal in
de Pinksteractie op 18 en 19 mei.
Broeder Jan Heuft
Al 43 jaar werkt broeder jan Heuft

Een betere wereld
de grenzen van europa zijn potdicht. in Algerije kamperen veel
mensen rond de steden, wachtend
op een gelegenheid om weg te
trekken. eten, werk, huis, ziekenzorg - ze hebben niets. Bij de hulp
wordt prioriteit gegeven aan zieke
en zwangere vrouwen en aan aidsbestrijding. ‘Het is zwaar, maar ik
vind altijd weer kracht. door veel

met God bezig te zijn. door naast
het kwade vooral het goede te
zien. We blijven in gesprek gaan
met andere culturen. Het gaat immers om een betere wereld!’ vertelt broeder jan.
De Pinksteractie
Wij roepen de parochianen van
Heeswijk, dinther en loosbroek op
loyaal en royaal bij te dragen aan
de Pinkstercollecte, een tweede
collecte tijdens de vieringen van 18
en 19 mei voor mensen als Broeder
jan Heuft.
een bijdrage overmaken op giro
676 ten name van de Week Nederlandse Missionaris in den Haag
kan ook.
Hartelijk dank voor uw hartverwarmende en onmisbare steun en
inzet.

expositie tijdens de kermis Vorstenbosch
VorsteNBosCH - In de Kloosterkapel in Vorstenbosch zal van
9 t/m 12 mei gedurende de kermis-dagen weer geëxposeerd
worden. Ditmaal wordt aan kunstenaars uit Vorstenbosch de gelegenheid geboden om hun werk
te laten zien.
in die dagen is iedereen welkom

van 11.00 tot 17.00 uur om binnen te lopen en deze kunstwerken
te bewonderen.
ook zullen kinderen van groep 3
t/m 8 uit Vorstenbosch op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
een schilderij kunnen maken met
als thema de kermis. ook deze
kunst is in de twee
dagen daarna te zien in de kapel.

dus kom ook vrijblijvend een kijkje nemen in de kapel! iedereen is
weer welkom.
Van 9 t/m 12 mei is ook het jaarlijks evenement ‘Vorstenbosch
pakt uit’. dit evenement is mooi
te combineren met een bezoek
aan de expositie. Meer informatie
www.vorstenbosch-paktuit.nl
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dansen

prinses irene
nog niet helemaal veilig

Wat een mooi weekend voor
de dancing kids op ek 2013 in Lommel

Nistelrode - Op een zonovergoten sportpark De Schellen speelde
Prinses Irene met 2-2 gelijk tegen
Mierlo Hout, een van de directe
concurrenten in de strijd tegen degradatie.

V.l.n.r.: Garde Hoofd Touch 1e plaats, Garde Solo Hoofd Kimberley Xhofleer 1e plaats: Europees Kampioen!
Garde Junioren Miracle 3e plaats, Mars Hoofd Untouched 2e plaats.

de mannen van oranje hadden in
de eerste helft al veel verder afstand moeten nemen van de Helmonders. Nu stond het ‘slechts’
2-1. in de 10e minuut kwam Prinses irene zelfs op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Mark

raaijmakers. jorg v.d. Berg, de
routinier speelde weer voortreffelijk, en tim v.d. Brand zorgden snel
voor gerechtigheid. in de 2e helft
bleef Mierlo Hout daardoor geloven in een beter resultaat en was
ook gelijkwaardig aan de Nistelrodenaren.
Het was opnieuw raaijmakers die
scoorde. robbert van Pinxteren
kopte in de 80e minuut nog op de
binnenkant van de paal, maar verder kwam Prinses irene niet.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

voetbal

NISTELRODE – Vrijdag werd Miracle 3e op het Europees Kampioenschap in Lommel. Zaterdag wel deelnemers geen podiumplaatsen, maar de zondag knalde Nistelrode weer van het podium met 2 Europees
Kampioenen en een vice kampioen. Kimberley Xhofleer werd Europees Kampioen Garde Solo en Touch werd
Europees Kampioen Garde, Garde Mars Untouched behaalde een prachtige 2e plaats in een categorie waarin
de Duitsers de ranglijst domineerden, tot vandaag.
Park de soeverein in lommel, een
mega grote zaal voor de honderden dansers uit oostenrijk, duitsland, België en Nederland. een
superstrenge jury, veel danspakjes,
schmink, een gezellig publiek en
meer dan 5.000 fans met alle landenkleuren aan vlaggen, mutsen,
toeters en een trom, zo zag het eK
tafereel eruit. drie dagen in lommel was voor vele leden al reden

genoeg tot feesten. sommige ouders en leden reden elke dag op
en neer, wat ook goed te doen
was voor de Nederlanders. dit allemaal om erbij te zijn wanneer er
eventueel mooie resultaten te vieren waren. Garde jeugd diamonds,
modern junioren spirit, modern
jeugd euphoria, modern hoofd inspiration, garde solo junioren Vera
oomen, Guusje van thiel, Gwen

opstal en garde solo jeugd sharona Willemsen, lieke van de Ven en
Cheyenne Willemsen hebben ook
op het podium hun best gedaan,
maar behaalden helaas geen erepodiumplaats.
Mooi resultaten werden behaald
een hoog niveau, het is dan ook
het beste van heel europa wat hier
tegen elkaar danst.

top * oss * CUp 2013

Prinses Irene uit Nistelrode weer van de partij
Van 9 tot 12 mei zal alweer voor de 15e keer het internationale voetbaltoernooi om de TOP * OSS * CUP
plaatsvinden. De organisatie is in handen van de stichting TOP * OSS * CUP. In samenwerking met de
jeugdafdelingen van TOP, CITO, Prinses Irene uit Nistelrode, Ruwaard en FC Schadewijk.
oss zijn wij dit jaar alweer toe aan
de 15e editie. doordat sv ruwaard
is toegevoegd aan het rijtje van organiserende clubs is deze 15e editie, met 128 teams, groter dan ooit
tevoren.

Na de succesvolle start van dit
internationale toernooi in 1999.
destijds gestart in het kader van
het 600-jarig bestaan van de stad

de deelnemers komen dit jaar uit
5 verschillende landen. de buitenlandse teams zijn afkomstig uit
België, duitsland, denemarken en
Polen. Natuurlijk wordt het deelnemersveld gecompleteerd door
diverse teams uit Nederland.
Al met al staat er dus wederom
een zeer internationaal gezelschap
aan de start op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei op de velden van toP,

www.tikkenklikkenprinten.nl

Cito, Prinses irene, ruwaard en
FC schadewijk.
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

15 JAAR INTERNATIONAAL JEUGDVOETBAL
in totaal zullen er door circa 2200
deelnemers, in maar liefst zeven
verschillende leeftijdscategorieën,
ruim 400 wedstrijden gespeeld
worden. daarnaast zal er voor de
jongste leeftijdscategorieën ook
nog een penalty bokaal plaatsvinden.
Meer informatie kunt u lezen op
www.toposs-cup.nl

Super latex
eigen merk
10 liter €

39,50

Sigmatin DGL Matt
10 liter €

59,95

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

2e pinksterdag

www.gsbsierbestrating.nl

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

aanBiedingen

(geldig tot 1 juni 2013)

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

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

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES • BLOKHUttEN EN MEEr
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hockey

vissen

Nederlandse bondscoach komt
naar Heesch en Vinkel

Funkey Hockey Lessen

Heesch - Op zaterdag 11 mei, 25
mei en 1 juni worden van 10.00
tot 11.00 uur de laatste drie funkey lessen van dit seizoen gegeven. Kinderen van 4 en 5 jaar oud,
die zin hebben om het volgende
seizoen te komen hockeyen, kunnen gratis aan deze drie lessen
deelnemen.
Ze kunnen zich opgeven via funkey@mhcheesch.nl. Maar ze mogen ook gewoon langs komen
en meedoen. Vanaf het nieuwe
seizoen is funkey op dinsdag van
17.00 tot 18.00. De training is dan
gelijk met de de F-jes (dit zijn de

jeu de boules

Je weet nooit welke vis je vangt

Heesch - Visclub de Bleeken houdt voor haar leden een zogenaamde
´Visclinic´. Niemand minder dan de bondscoach zelf, Jan van Schendel,
zal deze clinic, samen met enkele bestuursleden, geven.
De clinic bestaat uit twee onderdelen:
- het theoretische onderdeel zal
op woensdag 15 mei om 18.30
uur bij café/restaurant de Driehoek, Brugstraat 34 te Vinkel
plaatsvinden
- het praktische onderdeel zal op
donderdag 16 mei om 18.30
uur op de vijver aan de Langven
te Heesch zijn.
Gelieve van tevoren aan te melden

via e-mail: debleeken@planet.nl.
Nu heb je de kans om alle kneepjes
van het ‘vak’ te leren. Wij hopen
dan ook op een grote opkomst!
Bij eventuele vragen kunt u bellen
naar Jan Oliemeulen, tel.: 0412456259 of Frans Wijnen: 0412454477.
P.S. is je vriendje nog geen lid,
geen probleem. Neem hem/haar
toch mee! Wie weet wordt hij/zij
ook enthousiast.

Jeu de Boules Toernooi

Heeswijk-Dinther - Het jeu de boules heeft bij de gilden in de wijde
omtrek enorm gewonnen aan aandacht en de wedstrijdmogelijkheden
zijn goed. Deze fraaie tak van sport, die in Frankrijk door jong en oud
wordt beoefend, heeft zijn weg gevonden in het Brabantse gildewezen.
Het spel is uit de schuttersgilden
niet meer weg te denken en ook
hier wordt het door jong en oud
beoefend. Fantastisch om te zien
hoe een geïntroduceerd spel zo
groot kan worden. De kunst van
aanpassen en vernieuwen waarmee gilden hun overlevingsstrategie meteen hebben verklaard.

solex

Het gilde St. Barbara uit Dinther
organiseert op 26 mei een toernooi
voor iedereen uit Bernheze om zo
onze gezamenlijke passie uit te
dragen. Iedereen vanaf 16 jaar kan
en mag meedoen op het gildeterrein St. Barbara Dinther op zondag
26 mei om 13.30 uur.
Elk team bestaat uit twee spelers

Vroeg in de ochtend meldden de
eerste jonge deelnemers van het
beachvolleybaltoernooi zich op het
plein in Nistelrode. Ruim 25 kinderen stapten rond 9.30 uur met blote voeten het nog koude zand in.
Onder leiding van topvolleyballer
Joost Ronnes werden hen gedurende 1,5 uur de basistechnieken
van het (beach)volleybal geleerd.
Na de clinic kregen de jonge spelers
de kans om het geleerde in praktijk
te brengen. Er werden wedstrijden
gespeeld in twee poules, waarna
er per poule een winnaar bekend
werd gemaakt. Alle jeugdteams
gingen met een beachvolleybal
naar huis en de winnaars kregen
ook nog twee grote snoepzakken
als beloning!
Om 12.00 uur startte het senio-

renprogramma, waar maar liefst
22 teams zich voor hadden ingeschreven. Er werd gespeeld in twee
poules in zowel de categorie beginners als gevorderden. Vele sportieve en leuke wedstrijden werden
gespeeld. Het was prachtig weer,
waardoor het op het terras ook erg
gezellig was met enthousiaste supporters en kijkers. De hele middag
werden er wedstrijden gespeeld
met om 18.00 uur de finales per
categorie.
Een aantal minuten na de prijsuitreiking arriveerden de loaders om
de 150 m3 zand, gesponsord door
Jos van der Heijden, weer te verwijderen. Met vele vrijwilligers en
een aantal loaders was rond 22.00
uur al het zand weer verdwenen
van het Raadhuisplein.

plus eventuele reserve(s). Per team
moet er minstens 1 volwassene
meespelen. Tijdens een wedstrijd
mag er niet gewisseld worden! Wel
per wedstrijd.
Inschrijven voor deze wedstrijden
kan op de dag zelf om 13.00 uur
op het terrein, tegen betaling van
€ 7,50 per team. Het reglement
ligt ter inzage.
Voor informatie: Henny van Hooft
06-30488512 / Ad Verhagen 0630043094.

Vroege Vogel Voordeelactie

Extra kortingen t/m 2 juni voor deelname aan 24-uurs Solexrace
HEESWIJK-DINTHER – De 24-uurs Solexrace wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd in Heeswijk-Dinther op 2, 3 en 4 augustus.
Het spektakel wordt uiteraard lekker ingepakt in een 3-daags muziekfestival zodat het geheel weer garant staat voor drie dagen feest.

Nistelrode - Op zondag 28 april werd door Volleybalvereniging Tornado een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Vele leuke en spannende wedstrijden, het mooie weer en de vele toeschouwers maakten
de dag tot een groot succes!

6 jarigen mogen deze proeflessen
mee komen doen.

Gilde St. Barbara

volleybal

Beachvolleybaltoernooi groot succes!

6 en 7-jarige kinderen). Dus dat is
voor ouders ook gemakkelijk! Ook

voetbal

hockey

beugelen

boksen

tennis

badminton

basketbal

turnen

volleybal

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

handbal

tafeltennis

Muziekprogramma en camping
De eerste namen op het muziek-affiche zullen ook in deze periode bekend gemaakt worden. Nu al staat
vast dat het er weer gaat krullen
in ‘de Hei’ van Heeswijk-Dinther.
Sowieso zal medeorganisator WC
Experience iedereen aangenaam
verrassen met een speciale show.
Alle bezoekers kunnen ook dit jaar
weer ontnuchteren op onze beregezellige camping. Inschrijven en
kaarten www.24uurssolexrace.nl

Altior 1 naar halve finale

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Altior 1 – wat in, wat resulteerde in een
DDW 1. Afgelopen donderdag- eindstand van 16-12. Dankzij deze
avond 2 mei trad Altior thuis aan overwinning mag Altior de halve
tegen DDW voor een bekerwed- finale van de beker gaan spelen op
strijd. Een wedstrijd waarin veel 16 mei. Thuis of uit is nog niet beuitgeprobeerd kon worden wat be- kend. Hou www.altior-korfbal.nl in
biljartende opstelling
duivensport en dat
judogebeurde vissen
snowboarden
kano
treft
de gaten.skien
dan ook. In de eerste helft lukte het
Altior nog niet om zich los te ma- Be Quick 5 – Altior 6
ken van DDW. Het duurde te lang In de eerste helft hadden we veel
voordat het verdedigende spel van kansen nodig om enkele punten te
DDW aanvallend goed werd opge- scoren. De dames uit Nuland walost. Russtand 8-6. De thuisploeg ren zuiverder en kwamen op een
kaarten/bridgen Met 2 doelpunspeelde
na de rust erg schaken
sterk en wist 3-0 voorsprong.
dammen
uit te lopen naar 15-7.
ten wisten we de stand enigszins
Hierna zakte de concentratie weer recht te trekken. Daarna scoorde
1cm b

Vroege Vogel Voordeel
De voorverkoop voor hét 24-uurs
Solexfestijn start met een Vroege
Vogel Voordeelactie t/m 2 juni. Als
je in die periode je entreekaarten
bestelt, kun je genieten van flink
wat extra voordeel, bovenop het
normale
voorverkoopvoordeel.
Daarnaast maken Vroege Vogels
óók nog kans op gratis weekendkaarten voor 2014!

de thuisploeg nog 3 maal voordat
we er met moeite nog 1 in kregen. Na rust hadden beide ploegen gewisseld, wat resulteerde in
een totaal ander spel. Veel sneller,
met leuke spelletjes en even zoveel
doelpogingen. De stand kwam op
7-6 te staan. De spanning was terug maar we kwamen toch weer
achter te staan met 9-6. Uiteindelijk scoorden beide ploegen nog 2
maal voordat de scheidsrechter het
welletjes vond. Al met al een gelijk
opgaande wedstrijd met vele kansen, helaas voor ons werd de eindstand 11-8.

Bernheze sportief
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volleybal

beachhandbal op de hisse Misse

HeesCH - Nog even en dan is het weer zover... In navolging op dertien
succesvolle jaren organiseert Handbalvereniging DOS’80 ook dit jaar
weer een beachtoernooi in Heesch. Dit toernooi dat ooit startte als een
intern gezelschapsspel, is in ‘notime’ uitgegroeid tot een groots regionaal spektakel.

het aantal kubieke meter zand van
het toernooi constant gestegen.
dit toont de populariteit en bekendheid die het evenement heeft
verworven.
Programma
dit jaar vindt het beachtoernooi
plaats op 7, 8 en 9 juni aan de
Misse te Heesch. Achtereenvolgens strijden de bedrijventeams op
vrijdagavond, de junioren-teams
op zaterdagmiddag, de recreanten- en vriendenteams op zaterdagavond, en de senioren-teams
op zondagmiddag tegen elkaar.
ter ontspanning en voor de gezelligheid, zijn er op vrijdag- en zaterdagavond feestjes gepland waar
eenieder onder het genot van ‘n
drankje en muziek nog wat kan
nagenieten.

Foto: Ruud Schobbers

Beachhandbal
Beachhandbal is de snelst groeiende beachsport in europa. Meer en
meer teams in Nederland doen de
laatste jaren dan ook een poging
eenzelfde toernooi te organiseren.

Het was echter dos’80 dat reeds
in 1999 een van de regionale voorlopers werd.
in dertien jaar tijd zijn het aantal
dagen, het aantal deelnemers en

Inschrijven
de inschrijvingen zijn reeds geopend, maar wie nog geïnteresseerd is in deelname aan het
toernooi, dient zich vóór 20 mei
aan te melden. ook vrijwilligers
en scheidsrechters verwelkomen
wij met open armen. Voor meer
info over het toernooi of voor het
downloaden van een inschrijfformulier, verwijzen wij u naar de
website (www.dos80.heesch.nl).
Wij zien u graag 7, 8 en/of 9 juni.
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voetbal

heeswijk houdt
handhaving in eigen hand
dwars door de Heeswijk-defensie
heen. Met rechts liet hij doelman
lunenburg kansloos met een bekeken schuiver. tot aan de rust bleef
de 0-1 stand op het bord staan.

HeesWijK-diNtHer - Afgelopen zondag kwam Rood Wit op
bezoek op een zonovergoten
sportpark De Balledonk. Voor
beide ploegen stond rechtstreekse
handhaving op het spel. Rood Wit
begon met 1 punt voorsprong aan
de wedstrijd.
rood Wit begon sterk aan de
wedstrijd. de snelle buitenspelers
Van Hout en Fasen zorgden direct
voor gevaar. in de 9e minuut brak
Van Hout door op rechts en sneed

Na rust was Heeswijk sterker. de
gasten uit Veldhoven leken meer
last te hebben van het warme lenteweer en vooral door het sterke
middenveld kreeg Heeswijk steeds
meer grip op de wedstrijd. Het
duurde tot de 75e minuut voordat
zich dat ook uitbetaalde in doelpunten. invallers rutger van der
Burgt en turgay Arlsan speelden
hierbij een hoofdrol. eerst legde
Van der Burgt de bal uit een vrije
trap bij de 2e paal op het hoofd
van sten van den Berg die vallend
de gelijkmaker binnenkopte. Nog
geen 5 minuten later pikte danny
Aarts de bal op het middenveld op
en bediende turgay Arslan. Met
een bekeken punter in de lange
hoek verschalkte hij doelman Van
der Zande en bracht hij het volle
sportpark in extase, 2-1!
Volgende week kan Heeswijk zich
definitief veilig spelen. Winst is
hierbij noodzakelijk.

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

voetbal

Vrouwen dompelen Fortuna in rouw
Nistelrode - Het vrouwenelftal van Prinses Irene blijkt de kampioenendoder te zijn, waarover vooraf al
werd gespeculeerd. In Wormerveer werd gelijk gespeeld tegen Fortuna. Bij winst waren de Noord Hollandse
vrouwen kampioen geweest, nu zorgde Prinses Irene voor vreugde in het FC Gelre kamp in Jamie Nieuwendijk scoorde voor Prinses Irene voor rust. In de 2e helft maakte Sheryl de Boer de gelijkmaker Wehl. Dat elftal
was al uitgespeeld en kreeg het kampioenschap in de schoot geworpen.
Prinses irene begon ijzersterk aan
de wedstrijd. de Fortunezen spelen vooral op de counter en houden het graag fysiek. Prinses irene
is een ploeg met rust aan de bal en
moet het vooral hebben van verzorgd spel.
de niet altijd krachtdadig optredende scheidsrechter zag nogal
wat door de vingers, dit tot ongenoegen van al wat oranje was. in
de 37e minuut kwam Prinses irene
op 0-1. Nikki van Wijk rukte via de
rechterwing op. Haar afgemeten

voorzet werd bijzonder knap ingeschoten door jamie Nieuwendijk.
ook in het 2e bedrijf bleef Prinses
irene de beter voetballende ploeg,
maar in de 57e minuut moest toch
de gelijkmaker worden geïncasseerd.
Met goed positiespel bleef Prinses
irene makkelijk overeind en creeerde nog een aantal kansen, die
niet verzilverd werden. de ploeg
bleef hard werken en sloot met dit
gelijkspel op een zeer mooie wijze
het seizoen af.

budo

Goud mee naar heesch
BerGHeM - Zondag vijf mei was
in het Belgsche Steenokkerzeel
het Flanders Fields kampioenschap. Dit is een taekwondotoernooi in Semi-contact stijl. Vanuit
Taekyon Berghem nam een aantal
leden deel aan dit internationale
toernooi. Daarbij werden mooie
resultaten geboekt.
op het onderdeel tuls behaalden
romy staal, Huberto van de Wetering en eliza van de Wetering een
mooie bronzen plak. daiko Martens behaalde een mooie 2e plaats.
een 1e plek op het onderdeel tuls

werd behaald door Gerben Bels, hij
deed dit bij de senioren heren A.
op het onderdeel sparring werden maar liefst zeven prijzen gewonnen. een 3e plek was er voor
eliza van de Wetering. een zilveren
medaille was er voor romy staal,
luuk roovers en Huberto van de
Wetering. Goud was er voor esli
van leuken uit Heesch, Giovanni
timmers en daiko Martens.
Met tien deelnemers werden er
maar liefst twaalf prijzen behaald.
Het was dus een bijzonder succesvolle dag voor taekyon Berghem.

voetbal

voetbal

WhV boekt
Avesteyn kampioen periodetitel grote overwinning
van zich liet horen werden de aanvallen van Avesteyn weer beter. in
de 28e minuut werd ’n hoekschop
door Pieter Kuijpers steenhard ingekopt (2-0). tot aan de rust waren beide ploegen wat meer aan
elkaar gewaagd. echter, in de 48e
minuut werd een vrije trap van
dVG in een keer verzilverd ( 2-1).

HeesWijK-diNtHer - Vooraf was duidelijk dat de tweede plaats in de
4e klasse G ontzettend belangrijk was. Hierdoor kwam die ploeg in het
bezit van de periodetitel die eerder door kampioen Boekel Sport was
ingenomen.
onder zonovergoten omstandigheden zocht Avesteyn van meet af
aan de aanval. en in de 4e minuut
was het al raak! door ’n fout in de
liempdse defensie kwam dries in

balbezit en hij rondde doeltreffend
af (1-0). ook de gasten kwamen
tot ’n aanval maar onze defensie
was heel attent om erger te voorkomen. ondanks dat dVG echt

daarna brak een periode aan
waarin het spel op en neer ging,
zonder dat een van beide ploegen
aanspraak maakte op een doelpunt. Nadat in de 72e minuut dries
had naastgeschoten gaf rens van
Vugt een minuut later een voorzet
en kon joost voor 3-1 zorgen. Bij
het eindsignaal was het duidelijk:
door dit resultaat nam Avesteyn de
periodetitel van kampioen Boekel
sport over.

loosBroeK - In de laatste wedstrijd van het seizoen heeft WHV een
monsterscore behaald tegen het al gedegradeerde Irene. Vanaf het begin van de wedstrijd was WHV de bovenliggende partij. In de 20e minuut scoorde Thijs Lunenburg de 1 – 0.

er kwamen gedurende de 1e helft
nog diverse kansen maar de 17-jarige keeper van irene hield ze uit
het doel tot de 40e minuut. in
de laatste 5 minuten voor de rust
moest hij nog 3 keer een bal uit het
net vissen. thijs lunenburg scoorde 2 keer en tim Buunen 1 keer,

ruststand 4-0.
toen de spelers naar de kleedlokalen liepen kreeg de spits van irene
2 keer geel wegens commentaar
op de leiding. Met 10 tegenstanders in de 2e helft kon de ploeg
van de afscheid nemende Gerrit
van Uden, probleemloos uitlopen
naar een monsterscore. Yorrick vd
rakt bekroonde een goede wedstrijd door in de 53e en 59e minuut de 5 - 0 en 6 - 0 te scoren.
Hierna was het weer tijd voor thijs
lunenburg. Na 3 keer gescoord te
hebben voor rust, herhaalde hij dit
in de 63e, 81e en 89e minuut. dit
bracht de eindstand op 9-0.
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EVENEMENTEN
9 mEI
Uitverkoop handwerkgroep
Kbo Nistelrode
Locatie: Paviljoen Nistelrode
Pagina 6
Workshops bij tanoshii
en Gympoint
Locatie: HealthCenter Nistelrode
Expositie Vorstenbossche
Kunstenaars
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 20
sponsorloop voor
stg. Heppie
Locatie: Vorstenbosch

Expositie Vorstenbossche
Kunstenaars
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 20

Rijbewijskeuring
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

‘De Heeren van …’
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

oude tijden herleven in
onderonsje
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther

Pinksterloop
Locatie: Centrum Nistelrode

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

19 mEI

24 mEI

Energiecafé
Locatie: CC Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

Kermis
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
funkey hockeylessen
Locatie: Heesch
Pagina 23
12 mEI
moederdag

Het foute matinee
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
Coverband ‘de Directie’
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
Kermis
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
10 mEI
spetterende feestavond
met bN’ers!
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 20

open Dag van boxtel Groep
Locatie: Meerstraat 42,
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Expositie fotoclub bernheze
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 17
optreden Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode
Pagina 16

Workshop schilderen
kinderen groep 3 t/m 8
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 20

Expositie Vorstenbossche
Kunstenaars
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 20

Expositie Vorstenbossche
Kunstenaars
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 20

Voorjaarsmarkt
Locatie: Dorpskern Vorstenbosch

the 90’s en DJ Paul Elstak
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Vorstenbosch pakt uit
Locatie: Vorstenbosch

Kermis
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Vlinderwandeling
Locatie: de Geerdes Schijndel
Pagina 7

11 mEI

Kapellenfestival
Locatie: Vorstenbosch

13 mEI

Demonstratiedag
fischertechnikclub
Nederland
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

thema-avond Vrouwen
in de politiek
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 8

Rommelmarkt voor
Guatemala
Locatie: Protestantse Kerk
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

KVo Heesch
Kruidenwandeling
Locatie: Nistelrode
taxatiemiddag
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

18 mEI
opening mG service
Locatie: Canadabaan 2 Nistelrode
Pagina 20

14 mEI

Zonneochtend
Locatie: Paviljoen Nistelrode

Pinksterfeesten Nistelrode
Locatie: Centrum Nistelrode

Juridisch spreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6
23 mEI

Dagworkshop Yantra
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Pagina 10

HKK Nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
schilderijen
Locatie: Heemhuis Nistelrode

25 mEI

fietstocht beestenboel
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst

Lente kruidenwandeling
Locatie: start Stekstraat
Nistelrode

Visclinic door Nederlandse
bondscoach
Locatie: Heesch
Pagina 22

20 mEI

Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek

KVo Heesch bedevaart
st. Jan
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

HKK Nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
schilderijen
Locatie: Heemhuis Nistelrode

Cursus reanimatie en AED
bedienen
Locatie: EHBO lokaal Dorpshuis
Dag van de beroerte
15 mEI

mantrazang
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Pinksterfeesten Nistelrode
Locatie: Centrum Nistelrode

21 mEI
Voorverkoop
wandeldriedaagse
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 3

Juridisch spreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6
Inschrijven kindervakantieweek Vorstenbosch
Locatie: Frans Geenen,
Broekkant 6
16 mEI

Kermis
Locatie: Centrum Nistelrode
thema-avond fNV bouw
Locatie: de Wis Loosbroek
Pagina 13

Remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch

funkey hockeylessen
Locatie: Heesch
Pagina 23
26 mEI
Lions Clubs bernheze en
Rosmalen organiseren
meierij Classic 2013
Locatie: Conferentiehotel De
Ruwenberg Sint-Michielsgestel
Jeu de boules toernooi
Locatie: Gilde terrein St. Barbara
Heeswijk-Dinther
Pagina 22
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

Visclinic door Nederlandse
bondscoach
Locatie: Heesch
Pagina 22

22 mEI

Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss

KVo Heesch Viering
Locatie: Abdij van Berne van
Heeswijk

Cursus reanimatie en
AED bedienen
Locatie: EHBO lokaal Dorpshuis

Romantische
Kastelentournee van Wibi
soerjadi
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

29 mEI

Voorverkoop
wandeldriedaagse
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 3
Herhalingsles EHbo jeugd b
Locatie: EHBO lokaal Dorpshuis
teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

28 mEI

Juridisch spreekuur
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

