
  jaargang 3 • Week 18 • 30 april 2014

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Nationale Dodenherdenking HDL 

pag. 24

Opening BS Emmaus 

pag. 7

Stormloop

pag. 20

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Veel fi etsplezier 
in de voorjaarsvakantie

’t Dorp 108
HEESCH  
0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

vaN mooK 
DE EcHtE BaKKEr - HEESCH 
NISTELRODE - LOOSBROEK - 
VORSTENBOSCH

FoLDEr DEzE WEEK

Lintjesregen in Bernheze

cor Verberk
heesWIjk-dInther
een bezige bij die zichzelf 
wegcijfert en nooit nee 
zegt.

Foto’s: Jan Gabriëls 
en Rian van Schijndel

cor Verberkcor Verberk

marIetje Van GaaL 
- VersteGen
heesWIjk-dInther
enthousiast in alles en 
een druk bezet, gelukkig, 
gezond mens. 

jantIena kaLfster-
man – WILLems
heesWIjk-dInther
zorgzaam, behulpzaam en 
flexibel, ze maakt makkelijk 
contact als gastvrouw.

jantIena kaLfster-jantIena kaLfster-

marIa Van de braak 
– Van der WIjst
Vorstenbosch
Plichtsgetrouwe en zorg-
zame volhouder die alles 
voor de volle 100% doet.

rInI somers 
Vorstenbosch
een stille werker en grote 
steun voor de missionaris-
sen uit Vorstenbosch.

tInI somers 
Vorstenbosch
De 72-jarige boer is een 
grote steun voor het 
missiewerk in Tanzania.

jan Van nuLand 
nIsteLrode
Tikkeltje eigenwijs en 
vindt dat iedereen 
gelijkwaardig is.

cees VerWIjst 
nIsteLrode
Onmisbare schakel en 
staat voor iedereen klaar.

jos bonGers, nIsteLrode
Accuraat, grote betrokkenheid en 
mag iets meer gaan delegeren.

theo kappen 
nIsteLrode
een echte voetbalman, die 
je al van mijlenver hoort 
lachen.

ad Van den tILLart 
nIsteLrode
enthousiast, dienstbaar, loyaal 
en behulpzaam. Lambert hendrIks

nIsteLrode
zeer bescheiden en altijd 
staat de koffie klaar.

WILma onsteIn 
heesch
Komt altijd haar afspraken 
na en maakt zelf ook nog 
graag een dansje.

rIekY VermeuLen – Van 
de LanGenberG, heesch 
een kartrekker en het gezicht 
van De Pas. 

tIneke VerhoeVen – 
Van heLVoort, heesch 
Moeder van DOS ’80 met haar 
favoriete uitspraak: Kommetje 
maken en bal nawijzen.

corrIe spIerInGs – 
broeksteeG, heesch
een bezige bij met een 
hekel aan ruzie.

bij number3 lifestyle

jan Van den akker 
heesch 
Sociaal en actief persoon 
en zet zich belangeloos in 
voor velen.

Wij feliciteren Toon en Joys met 25 jaar Horeca Exploitatie van Duren

                             Het personeel van

ZIE MEER OP PAGINA 28
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Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

FRIET MET VERSE SLA, KNOFLOOKSAUS EN KAAS 
KEUZE UIT: KIPSHOARMA - KIPGYROS - DONER

*NIEUW*            
FRIET KAPSALON

€ 6,75
Op donderdag 8 mei is er weer een 
meditatie-uur. Van 20.00 tot 21.15 
uur zal theologe Emmy Simons dit 
meditatie-uur begeleiden. Kosten: 
€ 7,50.
Zaterdag en zondag 10 en 11 mei 
exposeert Liseth Visser. Beide da-
gen van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. 
Liseth Visser is een portrettist in 
hart en nieren. Zij maakt klassiek 
realistische portretten in olieverf 
volgens een arbeidsintensieve am-
bachtelijke techniek. Zij maakte 
o.a. op verzoek van het tv-pro-

gramma Sterren op het Doek een 
portret van Irene Moors. Zie ook 
haar website: www.elisabethv.nl.

Zomeryoga. (De lessen zijn los van 
elkaar te volgen en te betalen,  
€ 7,-per les).
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur 
en 18.45 / 19.45 uur en 20.00 tot 
21.00 uur. De data zijn: 12, 19 en 
26 mei en 2, 16 en 23 juni. Bij vol-
doende deelname gaan de lessen 
door. Aanmelden minstens twee 
dagen voor de les begint bij Lea 
van den Bergh tel. 0413-342656.                                                                   

Op donderdagavond 15 mei ver-
zorgt Martijn van Raak (osteopaat) 
uit Oss een lezing over Osteopa-
thie. Aanvang 20.00 uur, entree  
€ 5,-. Osteopathie is een manuele 
‘door de handen uitgevoerde’ me-
thode die gebaseerd is op princi-
pes uit de anatomie, embryologie, 
neurologie en fysiologie. Onder-
werpen deze avond zullen zijn: wat 
is osteopathie?, de geschiedenis 
hiervan, de filosofie en principes. 
Vaak heeft men wel van osteo-
pathie gehoord, maar wat het nu 
precies inhoudt...?

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

Expositie, zomeryoga en lezing in Kloosterkapel

De ‘crew’ van Bon Fromage bestaat uit 
zeer gemotiveerde medewerkers. Elk 
met een eigen talent en daar zijn we 
met recht ook heel erg trots op. Tot 
de jongste van onze crew in Heesch 
behoren Sophie en Lisa. 

Zij volgen allebei een opleiding in de 
recreatie- en reisbranche. Sophie volgt 
een opleiding tot stewardess
en Lisa vertrekt binnenkort voor ruim 

vier maanden naar de Balearen (Spanje) om deel uit te maken van 
een show- en animatieteam. Zoals zoveel andere jongeren hebben 
ook zij een bijbaantje om wat extra’s te verdienen. Het leuke van 
het werken in een klein team zijn de contacten onderling (wij 
hebben een groeps-WhatsApp) maar ook met de klanten en het 
uitwisselen van nieuwe ideeën. En daar leer je heel veel van. 

Voor ons is het vooral 
leuk om te zien hoe 
deze jonge meiden 
zich ontwikkelen tot 
‘wereld’meiden. Maar 
ook scholen spelen hier 
op in door leerlingen 
presentaties te laten 
verzorgen over hun 
bijbaantje! Hoe leuk is 
het als je een presentatie 
op school mag 
verzorgen in het Duits 
over je bijbaantje bij Bon 
Fromage...

Niet minder trots zijn we op Keshia van onze crew in Oss die 
binnenkort een week vrijwilligerswerk gaat doen op een school 
in Bosnië. Uiteraard doen wij verslag van haar verhaal na 
terugkomst.

Zo krijgt u een kleine impressie van een deel van onze 
crew en wilt u meer weten, breng dan gerust een 
bezoek aan één van onze winkels, want ook hier staan 
zij uiteraard graag voor u klaar!

Column
ton bens Advertorial

HEESWIJK-DINTHER - In de abdij-
kerk in Heeswijk vindt op zondag 
4 mei het eerste concert van de 
serie 2014 plaats. Ditmaal concer-
teert de Thuredrecht Cantorij uit 
Dordrecht. 

De Thuredrecht Cantorij werd in 
1978 opgericht, met als doel het 
uitvoeren van zowel kerkelijke als 
wereldlijke vocale muziek. De Can-
torij is onlosmakelijk verbonden 
met de Grote Kerk in Dordrecht, 
die de bakermat en thuisbasis van 
de Cantorij vormt. 
Sinds 2006 staat de Cantorij onder 
leiding van Frans Huijts, hoofd-
vakdocent solozang aan het Rot-
terdams Conservatorium en actief 
solist.

Het repertoire is breed: koormu-
ziek van de vroege Middeleeuwen 
tot aan hedendaagse composities. 
Ongeveer drie keer per jaar zingt 
de Cantorij samen met professio-
nele solisten, in de Grote Kerk een 
Bach Cantate, tijdens de vespers, 
begeleid door authentieke barok-
instrumenten en het Bach Orgel. 
Organist daarbij is Cor Ardesch. 
Daarnaast verleent de Cantorij en-
kele keren per jaar medewerking 
aan kerkdiensten en staan er jaar-
lijks enkele kleine concerten op het 
programma.

Het concert in de abdijkerk, met 
medewerking van organist Aart de 
Kort, begint zondag om 16.00 uur, 
entree is € 12,50.

Berne abdijconcert met 
koor en orgel

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

• Workshop Sushi bij u thuis?
• Schalen koude schotel met moederdag?

Kijk voor meer informatie op onze website!

Vadebo
culinair

NISTELRODE - HKK Nistelvorst 
houdt op woensdag 7 mei een le-
zing over de bevrijding van ooste-
lijk Noord-Brabant in de Heemka-
mer in Nistelrode. 

Ruud Wildenkamp neemt de be-
zoeker mee naar de spannende 
septemberdagen van 1944. De be-
vrijding stond voor de deur. Maar 
welke prijs zou er betaald moeten 
worden voor dat moment waar al 
zo lang en zo verlangend naar uit 
was gekeken?

Het begon allemaal op 17 septem-
ber 1944 met de luchtlandingen 
bij Son, Veghel en Grave en het 
oprukken van het Britse Tweede 
Leger naar Nijmegen en Arnhem, 
operatie Market Garden dus.
De zware Duitse tegenaanvallen bij 
Eindhoven en Veghel zijn er mede 
oorzaak van dat Market Garden 
mislukte en Arnhem in Duitse han-
den bleef.

Tijdens de operatie op de flank, 
door het Britse Achtste Korps, wer-
den grote delen van Oost-Brabant 
bevrijd maar de Duitsers hergroe-
peerden zich bij Overloon waar 
zich een zware slag ontwikkelde en 
waar soms harder werd gevochten 

dan tijdens de bevrijding van het 
Franse Normandië.
Nadat de Duitsers uit Overloon en 
omgeving waren verdreven, kon 
het inmiddels geheel verwoeste 
Venray worden bevrijd. Toch zou-
den de Duitsers zich opnieuw her-
groeperen en bij Meijel een tegen-
aanval in de richting van Asten en 
Deurne uitvoeren. Helmond werd 
zelfs bedreigd.
Met de grootste moeite konden de 
Amerikanen de Duitsers tegenhou-
den. Slechts, met de hulp van de 
Schotten, die eerder een aandeel 
hadden in de bevrijding, van oos-
telijk Noord-Brabant, konden de 
Duitsers worden teruggedrongen 
naar de Maas.  

De lezing begint om 20.00 uur, 
niet-leden betalen € 2,50 inclusief 
koffie/thee.

Lezing in de Heemkamer 
over de bevrijding
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lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Al eerder nam ik in deze rubriek een gedicht op 
over mijn geliefde stad Rome. De dag nadat ik 
dit stukje schrijf, vertrek ik met een groep oude 
studievrienden en hun partners naar Rome. Ik 
mag als gids hun de geheimen van de eeuwige stad 
laten zien. Toen we deze reis boekten, wisten we 
nog niet dat dit weekend twee oud-pausen heilig 
verklaard zouden worden (Johannes XXIII en 

Johannes-Paulus II). Het zal dus in ‘mijn’ stad nog drukker zijn dan al 
die andere keren dat ik er was. 
De dag waarop u dit stukje leest, ben ik alweer op de terugweg. Dan 
heeft de onbarmhartige tijd helaas alweer een einde gemaakt aan deze 
reis, waar ik erg veel zin in heb. Want zelfs in de eeuwige stad verstrijkt 
de tijd. Daarover schreef ik een tijdje geleden het onderstaande gedicht, 
dat is opgenomen in mijn bundel ‘De eeuwige stad. Rome in sonnetten’. 

DE TIJD IN ROME 

De eeuwigheid die druipt hier van de daken,
Onthult op elke straathoek haar gezicht,
Is met het heden haast in evenwicht:
Ze liggen samen in de zon te blaken. 

De tijd geeft telkens opening van zaken
En haar voorbijgaan lijkt hier bijna licht.
Ze zegt: “Kom dichter, schrijf toch dat gedicht.
Je weet: je zult jezelf gelukkig maken.” 

Helaas, ik laat me veel te snel verleiden
Door zoveel tekens van de eeuwigheid
Als ook door die Romeinse mooie meiden.

Zoals in zwarte lokken van zo’n meid
Het grijs zich op den duur toch zal verspreiden
Zo is zelfs hier de eindigheid een feit.

mooI VAn hans manders

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

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

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

Loop eens 
binnen of 

neem 
contact op

AssurAnti
ekAnto

or

Zelf
stA

ndig
 in

te
rm

ediA
ir

sns r
egio

bAnk

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

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

Met hun prachtige vacht en lieve 
kop zien ze er vertederend schattig 
uit. “Het zijn ook super lieve die-
ren. Ze zijn heel vriendelijk en be-
naderbaar,” aldus Willem-Mathijs 
en Anne. Het jonge stel is - samen 
met Henk van Kessel - in augustus 
2013 gestart met een alpacafarm 
in Vorstenbosch. 

Een collega van Willem-Mathijs 
kwam met enthousiaste verhalen 
thuis uit Peru over Alpaca’s. “Wij 

zijn ons in de dieren gaan ver-
diepen en hebben verschillende 
alpacaboerderijen in de Benelux 
bezocht. Ook wij werden besmet 
met het alpaca-virus: we hebben 
vijf Huacya alpaca’s aangeschaft 
om mee te gaan fokken. Dit ras 
geeft prachtige wol. De markt voor 
de wol groeit voorzichtig. Er is in-
middels één specialistische alpaca-
spinnerij en in de toekomst willen 
wij daar graag toeleverancier van 
worden, maar van het eerste deel 

van onze ‘oogst’ laten we een dek-
bed maken. De alpacawol is hypo-
allergeen en uitstekend vocht- en 
temperatuurregulerend, dus dat 
slaapt niet alleen heerlijk, maar de 
kleding die ervan gemaakt wordt 
is daardoor ook heel comfortabel. 
We laten 14 mei onze alpaca’s 
scheren, dus daarna is er wol te 
koop voor de liefhebbers.”

Kampioen
In november 2013 namen Willem-
Mathijs en Anne voor het eerst deel 
aan een show. “We hadden onze 
Fenna meegenomen en gingen 
super trots naar huis met Fenna 
als kampioen in haar kleurklasse. 
Voor ons ook een bevestiging van 
kwaliteit! Die willen we nóg beter 
gaan maken door goede hengsten 
te gaan zoeken voor onze merries. 
We hebben beiden een full-time 
baan, maar we willen graag onze 
activiteiten met betrekking tot de 
boerderij uitbreiden. Niet alleen 
met het fokken, maar ook richting 
recreatie: bijvoorbeeld kinderfeest-
jes en rondleidingen op ons bedrijf. 
Naast de alpaca’s staan er ook nog 
rosé kalveren. Er is dus genoeg te 
zien.”
De alpaca is een intelligent gezel-
schapsdier, dat eenvoudig te hou-
den is. “Ze leven heel sober; gras 
en hooi zijn voldoende en ze kun-
nen altijd buiten staan. Het zijn wel 
kuddedieren.”

Wie geïnteresseerd is in alpacawol 
of meer wil weten over alpaca’s, 
kan altijd contact opnemen: 
06-23073883. 
Voor meer info: 
www.alpacavorstenbosch.nl en op 
facebook (www.facebook.com/
alpacavorstenbosch).

D’N 
BOER 
OP

Willem-mathijs en anne hebben 
alpacafarm in vorstenbosch
Eerste oogst alpacawol gaat in het dekbed

Anne en Willem-Mathijs met een van de cria’s Tekst en foto: Hieke Stek

VORSTENBOSCH - In de weide bij het huis van Willem-Mathijs van der 
Aa en Anne van Kessel aan de Leeghandseweg 12 in Vorstenbosch zijn 
ze te bewonderen: de acht alpaca’s met twee cria’s (veulentjes). 

Advertorial

Niemand is zo arm dat hij geen glimlach 
geven kan en niemand is zo rijk 
dat hij geen glimlach nodig heeft
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

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

Health, Beauty, Care

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Niet in de laatste plaats vanwege 
mijn beroep ben ik gefascineerd in de 
veroudering van de mens, zowel van 
binnen als van buiten. In de afgelopen 
100 jaar is onze levensverwachting 
verdubbeld en de kans dat we een 
eeuweling worden is enorm toegenomen. 
Ons lichaam is nauwelijks mee 
geëvolueerd, maar de omstandigheden 
zijn drastisch beter geworden. Er is 
volop voedsel en een betere hygiëne 
en geneeskunde, waardoor de kans 
om vroeg te overlijden veel kleiner is 

geworden. Het leven na de pensioengerechtigde leeftijd kan dan ook 
veel langer zijn dan de tien jaar die er vroeger voor stond. Willen we 
dan met zijn allen onze tijd gaan uitzitten? Wat dat betreft loopt onze 
emotionele en maatschappelijke aanpassing nog fors achter.
Er staan ons grote veranderingen te wachten. We zullen ons leven 
anders moeten gaan invullen. Maar, wat is nou het geheim van het 
bereiken van een hoge leeftijd? Natuurlijk spelen de genen een 
behoorlijke rol, evenals de leefstijl en niet te vergeten de mate van 
stress. Maar gek genoeg is welbevinden de belangrijkste factor om heel 
oud te kunnen worden. Welbevinden creëert men met het hebben van 
sociale contacten, ambitie, passie en zingeving. 

Biologisch gezien is ons lichaam tot ons 50ste levensjaar sterk en 
gezond. Daarna beginnen de problemen en aftakeling. Het zicht wordt 
slechter, het lichaam gaat lubberen, we hoeven niet meer aantrekkelijk 
te zijn. We hebben immers onze taak in het leven volbracht met 
voortplanting en om onze kroost op eigen benen te laten staan. Daarna 
kan het lichaam in de ruststand. 

Inmiddels weten we dat ‘rust roest’ en blijven we veel meer actief en 
in beweging. Toch worstelen veel mensen ermee hoe ze hun nog lange 
leven invulling moeten geven. Het maakt ze onrustig hoe de toekomst 
eruit zal zien. 

Als we nu eens anders gaan denken, dat je met je 70ste pas net komt 
kijken, of dat je met je 75ste start met een nieuwe hobby, zodat je op je 
85 nog iets te vertellen hebt? Bovendien houdt het je geest scherp! Door 
onze levenservaring kunnen we pas na ons 40e levensjaar een wijs mens 
zijn, of een goed leider. Dus er kunnen ons nog grote uitdagingen te 
wachten staan, mits we daar open voor staan. Blijf goed voor je lichaam 
zorgen, probeer in je kracht te staan en sla je vleugels uit. Ik wens je een 
mooie toekomst.
Bron; ‘Oud worden zonder het te zijn’ van prof. Rudi Westendorp.

Oud en bevlogen

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Number3 zet dames graag in het zonnetje

Number3 heeft 2,5 jaar geleden 
haar deuren geopend en heeft 
in die tijd een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt. De modecollectie 
is verdubbeld, er zijn leuke slip-
pertjes/schoentjes bijgekomen en 

sinds ruim één jaar is het mogelijk 
de artikelen ook online te shop-
pen. Bezoek hiervoor 
www.fashionitems2have.nl
Om haar klanten eens in het zon-
netje te zetten en nieuwe dames kennis te laten maken met deze 

leuke winkel, organiseert Num-
ber3 op 9 mei vanaf 19.00 een 
speciaal ladies event. Bezoekers 
kunnen zich laten verrassen door 
visagie, nagelstyling, een fijne 
korting van 20%, lekkere hapjes/
drankjes en een goed gevulde 
goodiebag. 
Number3 is gevestigd naast Hedi 
meubelen op Laag Beugt 1a in 
Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER – Het gezellige mini-warenhuis Number3 in 
Heeswijk-Dinther houdt op vrijdag 9 mei een speciaal ladies event. 
Wekelijks ontvangt Number3 nieuwe mode, sieraden, tassen en 
woonaccessoires van verschillende toonaangevende merken. Parke-
ren kan makkelijk voor de deur en de cappuccino staat altijd klaar. 

Gewijzigde 
openingstijden 
Bernhoven 
op 5 mei
UDEN - De poliklinieken van Bern-
hoven in Uden en Oss zijn op 
maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
gesloten. 
Wel geopend zijn alle bloedafname-
posten in de regio (behalve bloed-
afnameposten in het ziekenhuis in 
Uden, de polikliniek Oss, Mill en St. 
Oedenrode). De poliklinieken zijn 
alleen telefonisch bereikbaar voor 
het maken van afspraken.

Blauwalgen in 
Heesch
HEESCH - Waterschap Aa en Maas 
heeft blauwalgen aangetroffen 
in Het Langven te Heesch. Deze 
blauwalgen kunnen gezondheids-
klachten veroorzaken bij mens en 
dier. Daarom adviseert het water-
schap om ieder contact met water 
van deze vijver te vermijden. De 
gemeente Bernheze plaatst waar-
schuwingsborden en waterschap 
Aa en Maas houdt de situatie in de 
gaten.

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

tip van de bakkers:

meivakantie
6-pack10 picopuntjes, 4 rozijnenbollen, 4 harde broodjes naar keuze en 4 eierkoeken

6,00 normaal 9,70

We gaan weer Six-packen. Onderweg, bij depicknick, tijdens ’n fi etstocht… broodjes van de bakkers Lamers smaken altijd en overal.

tips van de bakkers:

Kruidig Kreta brood

Met paprika, kaas en gyroskruiden       € 2,95

Fruitvlaai 
5 personen                € 7,50

geldt van 1 t/m 5-5-2014

Als ze trek krijgen! Dus nemen ze ’n 6-pack mee. Lekker makkelijk. 
Gevuld met broodjes en eierkoeken…die vindt iederéén lekker!

Six-packers weten wanneer ze moeten stoppen

Deze zomer mindful yoga beoefenen in 
de Kloosterkapel

Hatha yoga heeft als doel bewust-
wording van jezelf. Omdat hatha 
yoga gebaseerd is op houdingen, 
adem-, concentratie- en ontspan-
ningsoefeningen worden lichaam 
en geest verbonden in het hier en 
nu. Eenzelfde verbinding van li-
chaam en geest wordt nagestreefd 
met mindfulness. Yoga – en dan 
met name hatha yoga – gaat nog 
iets verder dan mindfulness. De 
statische houdingen zorgen ervoor 
dat jouw focus ligt op het lichaam 
en de adem zorgt voor kracht en 
ontspanning. Een goede manier 
om stress los te laten en spieren 
soepel te maken. Vooral de grote 
spiergroepen hebben profijt van de 

‘oefeningen’. Bijkomend voordeel 
is dat je het gevoel hebt beter in je 
vel te zitten. 

Voor wie
Yoga is voor iedereen geschikt die 
de verbinding tussen lichaam en 
geest wil bevorderen. Het is geen 
religie of zweverige aangelegen-

heid. Integendeel! Door de verbin-
ding van het lichaam met de geest 
sta je steviger op de grond en heb 
je een beter idee van je eigen li-

chaam. De ontspanning die je er-
vaart dankzij de oefeningen zorgt 
ervoor dat je meer in balans bent 
en gemakkelijker met de dagelijkse 
strubbelingen omgaat. De oud-
ste leerling in de Kloosterkapel is 
80 jaar en heeft veel profijt van de 
yogabeoefening. 

Docenten
Gerry Rooijakkers en Lea van de 
Bergh-de Groot wisselen elkaar 
af met lesgeven. Lea is naast yo-

gadocente ook doktersassistente 
en Gerry was verpleegkundige. 
Beiden hebben een gedegen op-
leiding tot yogadocente gevolgd 
o.a. bij Ron van de Post opleiding 
in Nijmegen en Jos Plenkers van 
Saswitha in Zeist. 
De dames geven al enige tijd les in 
de Kloosterkapel in Vorstenbosch, 
waar de leerlingen aangaven ook 
in de zomer les te willen hebben. 
Daarom zullen op 12, 19 en 26 mei 
en 2, 16 en 23 juni lessen gegeven 
worden van 9.00-10.00 uur, van 
18.45-19.45 uur en van 20.00-
21.00 uur. Deelname à € 7,- per 
les. Aanmelden dient uiterlijk twee 
dagen voor elke les te geschieden 
via 0413-342656 of lesbergh@
hotmail.com. 

Een unieke kans om eens een les 
te ervaren en te voelen wat hatha 
yoga met je doet. 

VORSTENBOSCH – De Kloosterkapel in Vorstenbosch zal als experiment dit jaar een zomerpro-
gramma voor hatha yoga aanbieden op zes maandagen. Het is een initiatief op verzoek van 
de leerlingen van de yogalessen en ook geschikt voor mensen die zich willen oriënteren op 
yoga.

Lea en Gerry op hun yogamat  Foto’s: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

‘liChaam en geest in verbinding’

Advertorial

 

Klein gebaar; 
groot geluk

Het geluk zit ‘m 

in kleine dingen

OPROEP
jouw moeder: 

Meer dan 135 uur per week, 

nauwelijks pauze en verant-

woordelijkheid voor zeker 10 

tot 15 projecten per keer en dat 

met oneindig veel geduld. Wil je 

haar laten weten dat je die liefde 

en aandacht van haar waardeert 

en wil je dat op een verrassende 

manier doen?

Laat de Moederdageditie van 
DeMooiBernhezeKrant nog 
mooier worden met jouw be-
richt van max 25 woorden of 
een foto van jouw moeder op de 
‘Liefste moeders van Bernheze’ 
pagina. 
De kosten zijn € 5,- per bericht 
of foto. De foto of het bericht 
ontvangen we graag voor 2 mei 
via 
info@demooibernhezekrant.nl.

Wij sturen je dan een bevesti-
ging en de betalingsgegevens 
en dan staat jouw moeder vol-
gende week op de speciale 
Moederdagpagina van 
DeMooiBernhezeKrant.
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Op/bij de fi ets, v.l.n.r. Jo van Kreij, Harrie Otjens, Adriaan van Nistelrooy  en Michel van de Wetering. 
 Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

Steeds meer mensen maken gebruik 
van de duo-fietsen en rolstoelfiets
Vierde duo-fiets voor ‘Begeleid fietsen’

De feestelijke overhandiging bij 
zorgcentrum Heelwijk in Heesch 
werd druk bezocht door genodig-
den, zoals bewoners van het zorg-
centrum, mensen van Dichterbij en 
Blink, bestuurders KBO, Bestuur 
Stichting Gezondheidsvoorlichting, 
wethouder Ad Donkers en Michel 
van de Wetering van Fietsplezier. 

Voor wat hoort wat
De vierde elektrisch ondersteunde 
duo-fiets, geleverd door Fietsple-
zier, is voor de komende weken 
al geboekt. Daaruit blijkt dat zo-

wel vrijwilligers als gebruikers veel 
plezier beleven aan het fietsen. 
Jammer dat de toegangen naar 
Natuurgebied De Maashorst een 
doorgang hebben van 90 cm, ter-
wijl de fietsen 130 cm breed zijn. 
Vicevoorzitter Martien van Iersel 
hoopt vurig dat het overleg met 
gemeente en natuurcentrum leidt 
tot toegangen die door begelei-
ders gemakkelijk kunnen worden 
bediend. 
De paden op het natuurgebied zijn 
aangepast aan de duo-fietsen en 
de rolstoelfiets. 

Voor gemeente en Bestuur Na-
tuurcentrum De Maashorst biedt 
dit het voordeel dat tijdig aan de 
bel wordt getrokken bij manke-
menten aan paden. 

Wethouder Ad Donkers, tevens 
bestuurslid van De Maashorst, wil 
proberen nog tijdens zijn bestuur-
lijke periode hier iets aan te doen. 

Fietsplezier schonk het team ‘Be-
geleid fietsen’ een cheque van 
€ 300,-, die goed van pas zal ko-
men voor het fietsonderhoud.

HEESCH – Toen Harrie Otjens de vraag neerlegde voor een extra duo-fiets bij de Stichting Gezondheids-
voorlichting Heesch, was de eerste gedachte ‘dat hoort niet in ons pakket’. Maar gelukkig is het bestuur van 
de stichting tot andere gedachten gekomen en kon op woensdag 23 april de vierde duo-fiets aan de ‘stal’ 
worden toegevoegd. 

a. s. zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

16.95

9.99
Solanum
Bloeit de hele zomer, 
hoogte 50 cm, 
volle zon, 
potmaat 27 cm.

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

zonnige boottocht zonne-
bloem met zilvermeeuw ii

Iedere twee jaar organiseert de 
Zonnebloem Regio Oss voor Zon-
nebloemgasten van de afdelingen 
Oss en Nistelrode een boottocht 

over de Maas vanaf de Maaskade 
van Agrifirm in Oss. De boottocht 
gaat deze keer naar Nijmegen en 
weer terug. 

Zonnetje
Door het mooie weer genieten 
heel wat gasten van het zonnetje 
op het dek. Voor de dertig Zon-
nebloemvrijwilligers en verpleeg-
kundigen is het een fijne dag, 
waarop zij hard werken om het alle 
gasten naar de zin te maken. De 
Zonnebloemvrijwilligers doen sa-
men de bediening en afwas en de 
verpleegkundigen de verzorging. 
Toine van Eerdewijk, bestuurslid 
activiteiten van de Zonnebloem 
Regio Oss: “De gasten amuseren 
zich prima. Ze genieten binnen of 
buiten met accordeonisten als ex-
tra sfeermakers.”
Na de heerlijke maaltijd praten 
de mensen even bij voor het tijd 
is voor de loterij, waarbij aantrek-
kelijke prijzen te winnen zijn. Na 
een laatste kop koffie en het zin-
gen van het Zonnebloemlied is de 
haven van Oss in zicht. Verpleeg-
kundige Cees Peterbroers: ”Het 
is een heerlijke dag geweest”. De 
Zonnebloem Regio Oss dankt alle 
vrijwilligers, gasten en sponsors 
die deze Zonnebloemboottocht tot 
een succes hebben gemaakt. 

OSS/NISTELRODE - Voor het eerst heeft woensdag 23 april de Zon-
nebloem Regio Oss met de MS Zilvermeeuw II gevaren. jaap Nentjes, 
voorzitter van de commissie en aanspreekpunt op de boot, vindt de 
boottocht al vanaf de vroege ochtend succesvol. “De organisatie en 
sfeer zijn prima door goede samenwerking van geroutineerde vrijwil-
ligers en nieuwe mensen.”

Nieuwste Daisy-spelers in 
de bibliotheek

Voor thuisgebruik zijn er verschil-
lende tafelmodellen, met of zonder 
sd-kaart. Voor kinderen en jonge-
ren met dyslectie is er een handig 
pocketmodel (de opvolger van de 
discman). 
Voordat ouders een speler zelf ko-
pen of aanvragen bij de verzeke-
ring, biedt de bibliotheek de mo-
gelijkheid om een aantal van deze 

nieuwste Daisy-spelers uit te pro-
beren. 
Op vertoon van de bibliotheekpas 
lenen bibliotheekleden de speler 
voor € 3,- voor een periode van 4 
weken. Niet-leden kunnen gebruik 
maken van deze dienst door zich 
in te schrijven als gratis proeflid, 
waarvoor een pasje aangevraagd 
moet worden.

BERNHEZE – De Bernhezer Bibliotheken gaan de nieuwste modellen 
Daisy-spelers met sd-kaart en mogelijkheid tot streaming uitlenen. De 
Daisy-speler wordt gebruikt door kinderen en volwassenen met een 
leerstoornis en/of een visuele of motorische beperking. Met de speler 
kun je luisteren naar een ingesproken boek. Een praktisch en eenvoudig 
alternatief voor het ‘lezen’ van boeken.

Daisy-speler uitleen service

Een schouderklop is net als een glimlach.... 
....het kost je niks 

en iedereen stelt het op prijs
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 mei

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

100 gram  snijworst € 1,09

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Verse krielaardappels 1 kilo € 1,00
Champignons 2 doosjes € 1,50
Asperges geschild/ongeschild

Verse hollandse aardbeien

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

Kip smeltkaas 4 +1 gratis
Gehaktballen 
uit eigen keuken  4 +1 gratis

Bij aankoop van 2 broden:

4 eierkoeken
Witte zachte 

bollen

8+4 
GRATIS

1,00

Van Mook

Nieuw! Nieuw!

Asperge Quiche 
8 personen

   Nu
Met ham en asperges 

uit de streek

Van MookVan Mook

   Nu

Aardbeienvlaaitjes

3+1
GRATIS

Met aardbeien uit de streek

4,85

Feestelijke opening School-
gebouw BS Emmaus

Liefst 490 kinderen stonden om 
precies half tien te zingen en te 
dansen als allemaal groene rups-
jes, dankzij de T-shirts gesponsord 
door Bouwbedrijf Van Herpen. Als-
of dat nog niet genoeg was, was 
daarna door de leerkrachten een 
vossenjacht georganiseerd. Veertig 
ouders hadden zich verkleed als 
o.a. Anky van Grunsven, Ruud van 
Nistelrooij, fakir of schoonmaak-
ster. Allemaal voor de vossenjacht.

Officiële opening
Het grote feest was niet alleen 
opgezet voor Koningsdag. Na en-
kele maanden lekker in het nieuwe 
schoolgebouw aan het werk te zijn 
geweest, werd op deze dag het 
gebouw officieel in gebruik geno-
men. 

Directeur Joris Dekker verklaarde 
zijn spiekbriefje met zenuwen en 
trots, want: “Een prachtig gebouw, 
maar dat is buitenkant. De ware 
kracht zit ‘m in de kinderen, ouders 
en medewerkers.” Er was ook een 
cadeau van de OR en MR (ouder-
raad en medezeggenschapsraad), 
een doel voor het balspeelveld, dat 
in gebruik genomen werd met een 
schot in het doel. Voorzitster MR 
Bernadette Dijk, sprak mede na-
mens de OR en wist met haar ci-

taat van Antoine de Saint-Exupéry 
de kern van het verhaal te raken en 
wethouder Hans van der Pas was 
super trots namens de gemeente 
het woord te mogen doen. Hij was 
op deze school ook lid van de me-
dezeggenschapsraad geweest.

Bestuursvoorzitter Primair, Ineke 
Coppes had zelfs twee cadeaus 
voor de school. Op de gevel prijkt 
nu voortaan in prachtig schrift de 
naam Basisschool Emmaus en voor 
de inrichting van de dakterrassen 
overhandigde zij een cheque van 
€ 7.500,-. 

Nog meer feest
Na de middag konden de kinde-
ren van de benedenbouw genieten 
van hun rust, terwijl de kinderen 
van de bovenbouw op het speel-
plein konden skeeleren, skaten en 
natuurlijk voetballen, afgewisseld 
met Mad Science: een ervarings-
gerichte manier om kinderen in 
aanraking te laten komen met we-
tenschap en techniek. Daarna was 
er voor genodigden en buurtbe-
woners nog een receptie.

Meer foto’s:
www.mooiheesch.nl

HEESCH – Het nieuwe schoolgebouw van BS Emmaus in Heesch is vrijdag 25 april op een feestelijke manier 
geopend. De heugelijke dag ging al om half negen van start met een ontbijt. Daarna werd een poging gedaan 
om met Kinderen voor Kinderen in het Guiness Book of Records te komen met de Kanga dans.

‘De ware kracht zit ‘m in de kinderen, ouders en medewerkers’ Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers 

BErNaDEttE DijK: ‘Een steen heeft geen hoop iets anders 
te zijn dan steen, door zich te verenigen, samen te werken, 
vormen ze ’n tempel’ (Antoine de Saint-Exupéry)

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 Informeert, boeIt 

en Interesseert
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Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 

of heeft u een langlopend probleem 
wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

A L F E R I N K  O p t I E K ;  v I s I O N A I R  I N  O O g z O R g !

Klaar voor  
een zomer  
vol kijkplezier!
Heeft uw bril nog de  
juiste sterkte? Doe nu  
een gratis oogcheck!een gratis oogcheck!

Wilt u er zeker van zijn dat uw glazen nog de juiste sterkte hebben? 

En wilt u zorgeloos én voordelig in de zon kunnen genieten? Doe 

dan een gratis oogcheck. Bij aankoop van een complete bril krijgt u 

nu namelijk één van de twee Xperio™ glazen van de zonnebril gratis!* 

Xperio™ is een hoogwaardig gepolariseerd en ontspiegeld glas;  

het állerbeste zonneglas dat verkrijgbaar is!

Zorgeloos én voordelig in de zon!

“Xperio™ is het állerbeste 
zonneglas dat u kunt krijgen!”

NU Gratis
 OOGCHECK

!

 2E  bril - 
1 Glas G

ratis
*

www.alferinkoptiek.nl

HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
t (0412) 45 10 03

*Bij aankoop van uw nieuwe bril  
één van de twee Xperio™ glazen
van de zonnebril gratis!

uw ogen én een 
veilige verkeers-
deelname vragen 
om Xperiotm

Ervaar bij Alferink Optiek de 
nieuwste generatie brilglazen

HEESCH - Bent u al klaar voor een zomer vol kijk-
plezier? Een zomer waarbij u geniet van het heer-
lijke weer, zonder dat de zon uw ogen beschadigt?! 
En natuurlijk een zomer waarbij u zich verzekert van 
een veilige verkeersdeelname, omdat u een gebrek 
aan contrast en een overdaad aan schitteringen bent 
tegengegaan?! Dan wordt het beslist een zomer met 
XperioTM glazen. 

GoEDE ooGzorG
Door regelmatig uw ogen te laten controleren, verze-
kert u zich van optimaal zicht. En door het kiezen van 
de juiste glazen vergroot u uw kijkplezier. 

XperioTM is een hoogwaardig gepolariseerd en ont-
spiegeld glas. Het voldoet aan de hoogste eisen en 
is dan ook onomwonden het allerbeste glas dat mo-
menteel verkrijgbaar is. Deze nieuwe generatie glazen 
is nu al verkrijgbaar bij Alferink Optiek, gevestigd in 
Heesch aan ’t Dorp 31. Goede oogzorg vormt er het 
centrale thema, dus het is bepaald niet verwonderlijk 
dat XperioTM juist daar tot de collectie behoort.

KijKcomFort
Met XperioTM verzekert u zich van talloze voordelen. 
Naast het voorkomen van alle hinderlijke schitterin-
gen biedt het u volledige UV-bescherming. Uw zicht 
is dan ook te allen tijde helder. Dat biedt u een opti-
male veiligheid in het verkeer. Dankzij de realistische 
kleurwaarneming neemt u alles op de gewone wijze 
waar. Dat betekent het kijkcomfort dat u gewend 
bent. Laat de zon maar komen…, dankzij de glazen 
van XperioTM en het advies van Alferink Optiek!

zovEEL voorDELEN
De nieuwe glazen zijn beschikbaar in alle sterktes. U 
beschikt dus altijd over de perfecte oplossing. Xpe-
rioTM voorkomt daarnaast vermoeide en branderige 
ogen. Bovendien gaat het hoofdpijn tegen. Nooit eer-
der kwamen zoveel voordelen samen in één glas. 

oNWEErStaaNBaar
Bij Alferink Optiek profiteert u nu tijdelijk van extra 
voordeel. Bij aankoop van uw nieuwe bril, ontvangt 
u één van de twee XperioTM glazen van de zonnebril 
helemaal gratis. 
Dat maakt een kennismaking met XperioTM toch echt 
onweerstaanbaar? Wilt u meer informatie of een vrij-
blijvende afspraak?

Ga dan naar www.alferinkoptiek.nl, maak een af-
spraak bij Alferink Optiek Heesch (0412-451003) of 
loop gewoon eens binnen.

R43

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

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

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

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

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

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Informeert, boeIt 
en Interesseert

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Advertorial
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Groene locatie zet deuren open voor BBE

Een plek waar de mensen van Lan-
genhuizen normaal gesproken hun 
liefde en aandacht steken in de 
groene voorzieningen, wordt op 
deze avond de plek waar de he-
ren Langenhuizen de gasten van 
het Bernhezer Business Event in de 
watten zullen leggen. Het bestuur 
van het BBE 2014; Joep Kok, Rien 
Wijdeven, Frank van Soest, Ton 
Willemse en voorzitter Jack van 
der Dussen waren al op bezoek bij 
Gert, Tjerry en Mari Langenhuizen 
om alle mogelijkheden te bespre-
ken en sfeer te proeven. Dat viel in 
goede aarde.

Een extra reden om die avond tij-
dens dit Bernhezer feest aanwezig 
te zijn, is het feit dat Gert, Tjerry en 
Mari Langenhuizen extra glans wil-
len geven aan het 40-jarig bestaan 
van hun mooie bedrijf tijdens dit 
Event. Dit prachtige familiebedrijf, 
waar vader met twee zonen, heel 
veel hoveniers, tuincentra, hande-

laren, gemeentes en particulieren 
uit de regio van groen voorzien. 

Ook dit jaar zullen weer een aantal 
ondernemers genomineerd wor-
den voor de titel ‘Beste Onder-
nemer van het Jaar’/’Beste Jonge 
Ondernemer van het Jaar’. Voor al 
die ondernemers een spannende 
tijd, maar ook een tijd waarin zij 
de kans krijgen om te genieten van 
de aandacht en de extra publiciteit. 
Vorig jaar werd Restaurant Bo-
menpark in Heesch gekozen tot de 
beste ‘Jonge Ondernemer van het 
Jaar’ en De Toren Eten & Drinken 
in Heeswijk-Dinther tot ‘Onderne-
mer van het Jaar’.

Het evenement laat zien wat Bern-
heze in huis heeft en biedt de 
deelnemende gasten volop kansen 
om te genieten en elkaar te ont-
moeten. Bernheze Media houdt u 
natuurlijk ook dit jaar weer op de 
hoogte.

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

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

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

De fietsploeg van Loosbroek sleutelt vrolijk door

Waar enkele jaren geleden de 
koeien, vaarzen en kalveren ston-
den, staan nu de opgeknapte fiet-
sen te wachten om van eigenaar te 

wisselen. De fietsploeg bestaat on-
geveer twintig jaar en heeft in die 
jaren heel wat fietsen samenge-
steld uit losse onderdelen, andere 

fietsen opgeknapt en gerepareerd. 
Ze komen uit Loosbroek en om-
geving, soms brengen kopers van 
opgeknapte fietsen een exemplaar 

mee en zelfs de fanfare uit Nistel-
rode is toeleverancier. 

De ploeg
Twintig jaar geleden werd gestart 
bij Cor v.d. Wielen, maar toen hij 
overleed heeft Martien zijn koei-
enstal ingericht om de fietsen in 
ontvangst te nemen, die Harrie 
Lunenburg – jawel de ex-prof-
wielrenner – overal vandaan haalt 
of die geleverd worden. Daarna 

worden ze door vakkundige man-
nen met veel geduld onder handen 
genomen. Martien en Joke zorgen 
voor de verkoop, Bert de Vries, 
Jan v.d. Velden en tot voor kort 
ook Jan Verwijst repareren thuis, 
Marinus van Helvoort is expert in 
versnellingen en Bert de Vries in 
damesfietsen en schilderen. Nico 
van Zutphen en Jo Lunenburg zijn 
nieuwe aanwinsten van de ploeg 
en hebben verstand van nieuwere 
technieken. 

Historie
Alle fietsen die door de ploeg on-
der handen genomen worden, 
hebben een geschiedenis. Net als 
de mannen. Ze werken hard, maar 

het is gezellig en om half elf is er 
koffie met koek van Joke. Zij be-
antwoordt bovendien de telefo-
nische vragen en zorgt voor de 
advertenties op marktplaats. De 
voorzitter van de parochie zorgt 
voor publiciteit. 
De een doet het om wat om han-
den te hebben en de ander is erin 
gerold door de aankoop van twee-
dehandsfietsen bij Cor, ‘omdat die 
van de kinderen steeds gestolen 

werden.’ De fietsen vinden hun 
weg naar mensen die een fiets 
‘voor erbij’ willen hebben, naar 
jeugd die hem gebruikt voor de 
kroeg en naar studenten. Maar 
ook Optimisd en Lichtpunt hebben 
de weg gevonden.

Opbrengst
De fietsen gaan van de hand voor 
40-85 euro en de opbrengst is voor 
de parochie. De parochie helpt met 
gereedschappen en onderdelen 
en met de kerst krijgen de ploeg-
leden een kerstpakket. Heel iets 
anders dan de ploegen uit de Tour 
de France, maar zeker zo waarde-
vol. Meer weten: 0413-229487/ 
06-13501992.

MARTIEN: ‘De parochiekas kan het geld goed gebruiken’

LOOSBROEK – Elke dinsdagmorgen zijn ze te vinden bij Martien en Joke Roefs om te sleutelen aan fietsen: 
de fietsploeg van Loosbroek. Niet om medailles in de wacht te slepen, ze sprokkelen op deze manier geld 
bijeen voor de parochiekas.

In de schuur wordt hard gewerkt   Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

‘DE FIETSEN WORDEN MET VEEL GEDULD 
ONDER HANDEN GENOMEN’

V.l.n.r.: Ton, Gert, Joep, Mari, Jack, Tjerry, Rien en Frank

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

BERNHEZE– Langenhuizen Plant in Loosbroek zet haar deuren op 4 
oktober 2014 wijd open voor alle ondernemers tijdens het Bernhezer 
Business Event. De groene locatie van Langenhuizen aan de Nistel-
rodesedijk in Loosbroek is bijzonder geschikt om dit mooie evenement 
onderdak te geven. 
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‘We merken dat het ieder jaar drukker wordt’
BERNHEZE – Tussen Empel en Grave kronkelt de Maas langs 21 kerkdorpen. “Een gebied, zó mooi”, vindt Wim Hoezen, bestuursondersteuner van Stichting 
Maasmeanders. “We hebben hier goud in handen en steeds meer mensen lijken zich dat te realiseren.” 

Samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

bernheze – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang 
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

Samen met ZLTO Bernheze, gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P stuurgroep 
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. In oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’, aange-
boden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de 
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit 
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

De voormalig wethouder van 
de gemeente Lith is trots op de 
prachtige omgeving waarin hij 
woont, onder de kerktoren van 
Oijen. Trots ook op de inwoners 
en ondernemers in het stroom-
gebied van de Maas. Zij hebben 
hun zorgen over de afname van 
de agrarische bedrijvigheid en een 
dreigende leegloop van de dorpen 
omgezet in daden. “Door open te 
staan voor nieuwe kansen, met 
name op het gebied van toerisme, 
recreatie, sport en cultuur.” 

Wonen, werken en recreëren
De Stichting Maasmeanders dient 

daarbij als aanjager. Het verbindt 
partijen en profileert het gebied 
aan de hand van drie thema’s: de 
gezonde rivier, de culturele rivier en 
de culinaire rivier. Langzaam maar 
zeker krijgt ‘de witte vlek’, zoals 
Hoezen het gebied typeert, meer 
kleur op de wangen. Kunst aan de 
Maas bijvoorbeeld trok duizenden 
bezoekers. De Maasdijk Marathon 
is uitgegroeid tot een publiekstrek-
ker en moet de motor gaan wor-
den van andere initiatieven. Het 
wandelknooppuntennetwerk is 
geopend. Recreanten hebben de 
70 kilometer lange wandelroute 
tussen station Den Bosch en sta-

tion Cuijk ontdekt. De Open-deur-
route was een succes. Hoezen: “In 
onze visie moeten Planet, Profit - 
geld is geen vies woord - People en 
Passie elkaar versterken. Nieuwe 
vormen van vrijetijdsbeleving wor-
den opgezet, maar altijd met res-
pect voor het gebied. Zo ontstaat 
er een nieuw economisch perspec-
tief én een fijne leefomgeving.” 

Maasvallei
“Wij zorgen voor reuring”, ver-
volgt Hoezen. “Ondernemers 
spelen daar op in. Theehuizen ser-
veren huisgemaakt gebak. Restau-
rants zetten streekproducten op 

de kaart. Horecazaken bieden in 
gezamenlijkheid eigen fietsroutes 
aan. Mensen kunnen overnachten 
bij de boer, in B&B’s, op de Botel 
(een hotelboot), een woonark, ho-
tels, campings. 
Nieuwe ondernemers trekken de 
aandacht met kook-, kruiden-, 
teken- en schilderworkshops. Die-
renverhuur! Boerensolex! Er ont-
staan ook allerlei dwarsverbanden 
tussen ondernemers die bijvoor-
beeld cultuur, activiteit en culinair 
genieten combineren in arrange-
menten. Dat slaat aan. We merken 
dat het ieder jaar drukker wordt.” 
Met de Maasdijk Marathon en 

Kunst aan de Maas als vliegwiel 
wil de Stichting Maasmeanders nu 
ook de rest van Nederland overtui-
gen van de rijkdom van het Mean-
dergebied. 

Ondersteund door de gemeente en 
het Maatschappelijk Stimulerings-
fonds van Rabobank Bernheze 
Maasland. En bij voorkeur in een 
groter verband, samen met andere 
ondernemersclubs, gemeenten en 
provincies. “De Maasvallei als ‘na-
tuur- en vrijetijdsparadijs”, droomt 
Hoezen hardop. “Als we de kop-
pen bij elkaar steken is hier zoveel 
mogelijk!”

Wim Hoezen Foto: Jan Gabriëls

Advertorial

St. Maasmeander Foto: Jan Gabriëls

moederdagtip: Trendtuintjes to-go Advertorial

HEESCH - Heeft u in de tuin een verloren stukje, een trampoline of vijver die weg moet, of wilt u gewoon 
wat meer kleur en bijvoorbeeld vlinders in de tuin? Dan kunt u een kant-en-klaar mini-beplantingsplan 
inclusief de planten bestellen.

Een kant en klaar Trendtuintje to-go wordt aangeleverd zoals 
in de tuin geplant kan worden (zie voorbeeld). 
U krijgt de planten inclusief een duidelijk beplantingsplan, zo-
dat iedereen zelf een border kan aanleggen. 

Op www.trendtuin.nl kan een 
keuze gemaakt worden uit 
verschillende kleuren, op de 
website zijn de trendtuintjes 
ook te bestellen. De planten 
zijn na bestelling af te halen 
bij Trendtuin aan de Graafse-
baan 33 in Heesch.
En natuurlijk kunt u ook bij 
Trendtuin terecht voor een 
tuinontwerp en/of beplan-
tingsplannen op maat.

Anja Heiligenberg

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl

Op www.trendtuin.nl kan een 
keuze gemaakt worden uit 
verschillende kleuren, op de 
website zijn de trendtuintjes 
ook te bestellen. De planten 
zijn na bestelling af te halen 
bij Trendtuin aan de Graafse-
baan 33 in Heesch.
En natuurlijk kunt u ook bij En natuurlijk kunt u ook bij 
Trendtuin terecht voor een 
tuinontwerp en/of beplan-
tingsplannen op maat.

Anja Heiligenberg

En natuurlijk kunt u ook bij 

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters
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duurzaam
mooi & duurzaam

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Nu € 750,- 
extra vergoeding 
van onze 
gemeente Bernheze

Schaf een 
autolaadpaal

aan!

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen

COLOFON

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

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

oud ijzeractie fanfare St. Willibrord loopt op rolletjes

“Veel oud ijzer komt terecht in 
een van de afvalcontainers bij de 
plaatselijke milieustraat. Zonde”, 
zo vinden Gerrie van den Broek 
en Piet van de Velden van fan-

fare St. Willibrord. Oud ijzer kan 
volgens het tweetal namelijk veel 
beter bij de fanfare of andere 
muziekverenigingen worden in-
geleverd, want het ijzer wordt 

verkocht, waardoor de vereni-
gingen de kas kunnen spekken. 
Bijvoorbeeld voor de aanschaf 
van nieuwe instrumenten. “Een 
nieuwe bas kost al gauw acht-
duizend à negenduizend euro”, 
vertelt Van den Broek. 
De Heeswijkse fanfare haalt mi-
nimaal twee keer per week oud 
ijzer op en is eenmaal per week 
bezig met het sorteren van het 
materiaal. Snoeren, wasmachines 
en toetsenborden kunnen niet 
compleet worden ingeleverd. 
Het deel wat van ijzer is, moet 

van het andere materiaal worden 
losgekoppeld. “Dat doen we al-
lemaal zelf”, vertelt Piet. “Vorig 
jaar hadden we 28.000 kilo oud 
ijzer opgehaald”, voegt Gerrie er 
trots aan toe. 
“We halen van alles op. Fiet-
sen, vijverpompen, lantaarnpa-
len. Noem het allemaal maar 

op.” Een aantal keer per jaar 
haalt Leon Dijkhoff het ijzer op 
met een container en krijgt de 
fanfare loon naar werken, want 
de vereniging doet de nodige 

moeite om zoveel mogelijk oud 
ijzer op te halen. “We hebben 
eens gehad dat iemand belde uit 
de Zandkant. Hij had een aantal 
oude spullen voor het huis ge-
zet. ‘Die kom ik wel halen’, zei 
ik. Toen ik aankwam, had de 
gemeente de spullen al wegge-
haald. Het werd als zwerfafval 

HEESWIJK-DINTHER - Sinds 2011 haalt de fanfare St. Willibrord oud 
ijzer op. Met verve. In 2013 verzamelde de muziekvereniging maar 
liefst 28.000 kilo oud ijzer. “Het is een mooi vrijwilligerswerk”, ver-
telt Gerrie van den Broek. 

Piet en Gerrie Tekst en foto: Matthijs van Lierop

gezien”, vertelt Gerrie. “Oud 
ijzer dus nooit voor het huis 
zetten!”, waarschuwt Piet. 

Heb je oud ijzer dat je kwijt 
wilt? Neem contact op met 
een van de leden van de fan-
fare St. Willibrord of mail naar 
oudijzer@koninklijkefanfare.nl.

 “we halen van alles oP, zoals fietsen, 
VĲ VERPOMPEN EN LANTAARNPALEN”

Koop zoveel 
mogelijk voedsel 
van het seizoen 

en uit eigen 
regio

DuurzaamHEiD
tip



Woensdag 30 april 201412 
  

Het dak gaat er op!

Met een dosis gezonde spanning werd ik vorige week dinsdag wakker. De bouw van onze woning ging namelijk een nieuwe fase in, die van het 
plaatsen van de dakplaten. Hoe zouden de kamers op de eerste verdieping eruit gaan zien? Zouden we ergens schrikken van te weinig licht of 
ruimte? In alle vroegte stond de vrachtwagen al klaar om de dakplaten af te leveren. Wij maken gebruik van een innovatie op het gebied van 
geïsoleerde dakplaten, ze bevatten namelijk een luchtdichte verbinding die er voor zorgt dat er minder warmte naar buiten gaat. Voor de leve-
rancier van de platen, Unilin, zijn wij het eerste huis in Nederland waar dit type dakplaat wordt toegepast. En daar zijn we ontzettend trots op!
Vanwege een drukke werkagenda kon ik zelf niet aanwezig zijn op de bouw, maar middels een live cameraverbinding heb ik af en toe vanaf een 
afstand een glimp kunnen opvangen. Mijn ouders namen de honneurs waar en zorgden voor een mooie foto-impressie. Heel erg leuk om op die 
manier toch wat te zien van de ontwikkelingen op deze bijzondere dag. 
Op de bouw had iedereen zijn eigen rol: van het voorbereiden, het leggen, tot aan het controleren. Ook vanuit de fabriek waren er mensen 
aanwezig en er was zelfs een cameraman die alles heeft vastgelegd. Om 11 uur even tijd voor koffie en vlaai en daarna weer snel aan de slag. 

’s Avonds toen ik thuis kwam kon ik het resultaat aanschouwen. Gauw het huis in, met de ladder om-
hoog. Met een lach op mijn gezicht (en ook op die van mijn vriend) liepen we door de kamers. Vanwege 
de dakkapellen aan beide zijden van de woning komt er nog enorm veel licht naar binnen en de steile kap 
die op één meter hoogte begint zorgt ervoor dat er weinig ruimteverlies is. Een goede keuze. 
De volgende stap is de buitenkant van de woning verder afronden. De panlatten worden aangebracht 
zodat de dakpannen geplaatst kunnen worden. De dakkapellen en de topgevels worden voorzien van 
zink en de gevel wordt gevoegd. Elke dag sta ik ’s ochtends tijdens het tanden poetsen even naar buiten 
te kijken en besef ik dat onze droomwoning werkelijkheid wordt. Ik verheug me op de stappen die we de 
komende tijd gaan zetten om ook de binnenzijde mooi te maken!

Column van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

duurzaam

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

DUURZAAM BOUWEN 
IS DE TOEKOMST

BOUWMATERIALEN

Maak kennis met het uitgebreide assortiment van UNILIN Insulation bv

Deze duurzame woning in Vorstenbosch is gerealiseerd mede dankzij:

www.unilininsulation.nl
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Na elektrotechniek is technitrexx een zakelijk logisch stap
‘DUURZAAMHEID IS EEN INTERESSANT THEMA, WE GAAN GEWOON MET DE TIjD MEE’

Joost en Willy geloven in duur-
zame oplossingen. Joost: “Ook 
wij weten dat er in de toekomst 
dingen moeten veranderen en 
wilden dit ook zakelijk in prak-
tijk brengen.” Dit heeft ervoor 
gezorgd dat ze - naast het tradi-
tionele installatiewerk - specialist 
zijn in duurzame oplossingen voor 

energiebesparing. Op de foto is 
een mooi project te zien, net af-
gerond bij melkveehouderij Van 
Kessel in Heeswijk-Dinther, waar 
Technitrexx een 73,5kWp zonne-
energiesyteem geïnstalleerd heeft. 
Hier is gekozen voor power-one 
omvormers. Dit omdat deze een 
goede opbrengst hebben, zowel 

bij piekvermogens als bij de lage 
opstartvermogens. Het resultaat is 
bevredigend. 
Joost en Willy hebben ruim 20 jaar 
ervaring en zijn continu op zoek 
naar innovatieve producten. Zowel 
op de zakelijke als op de particu-
liere markt, waarbij ze graag van 
een goed advies voorzien. 

Uniek garantiemodel
Met een uniek garantiemodel ge-
ven ze garantie op de opbrengst 
van de zonnepanelen. Op maat 
gemaakte projecten brengen een 
nog hogere opbrengst en zijn niet 
afhankelijk van prijsontwikkelin-
gen. Door de mindere uitstoot van 
CO2 is het beter voor het milieu. 
“Alle zonnepanelen die door ons 
geleverd worden, zijn volledig ge-
certificeerd. Naast certificering van 
de fabrikanten, stellen wij zelf ook 
zeer hoge eisen aan onze zon-
nepanelen en de omvormers. We 
werken voor grote bedrijven, die 
afhankelijk zijn van onze diensten. 

Kwaliteit moet voorop staan.” Met 
de prijs die daar bij hoort, garan-
deert hij techniek en service. 

De speciale dimbare LED arma-
turen voor de agrarische markt, 
waar Technitrexx sinds 1 jaar het 
dealerschap voor het zuiden heeft 
verworven, worden d.m.v. een zelf 
ontwikkelde daglichtsturingsrege-
ling aangestuurd. 

Door deze sturing bespaart men 
maximaal op de energiekosten 
omdat de lampen afhankelijk van 
de intreding van natuurlijk licht 
automatisch gedimd of uitgescha-
keld worden. Eenzelfde soort lamp 
met lichtsturing is ook reeds in een 
tennishal aangebracht. Ook in be-
drijfshallen zijn deze lampen zeer 
geschikt voor het vervangen van 
bestaande tl-verlichting of gasont-
ladingslampen. 
 
Sinds enige tijd is ook het leveren 
en installeren van oplaadzuilen en 
kasten voor elektrische auto’s en 
fietsen toegevoegd aan de dienst-
verlening van Technitrexx. Want 
ook voor voertuigen geldt ons cre-
do: Mooi duurzaam.

HEESWIJK-DINTHER - ‘Mooi duurzaam’ bedachten oprichters joost Kanters en Willy van den Heuvel, toen 
ze alle voordelen van zonnepanelen en LED verlichting hoorden. Voor de elektro-specialisten geen onbekend 
terrein, het was een kwestie van met de tijd meegaan. Technitrexx ontstond in 2012 uit de behoefte om 
duurzame en energiezuinige producten te leveren in de elektrotechniek. 

Duurzaamheid is meer dan het zakelijk bekijken

Meer informatie: Technitrexx - Raadhuisplein 16 - 0413-293438
www.technitrexx.nl

Advertorial

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

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

T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27 
F 0412 63 19 70

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon 
 en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet 

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

• Waterfl essen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders 

• Levering, installatie en 
onderhoud

• Benodigdheden;  zoals 
zout, fi lters etc. (ook voor 
Amerikaanse koelkasten) 

Bedrijven besparen fors op energiekosten

UDEN/BERNHEZE - Energieadviesbureau 
Cinergie uit Uden koopt collectief elek-
triciteit en gas in voor meer dan 200 be-
drijfspanden in Bernheze. Dit initiatief is 
opgezet samen met de Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen in Bernheze.

“Energieprijzen zijn momenteel historisch laag”, 
vertelt directeur Dave Lusthof van Cinergie. “Hier-

door hebben we een besparing kunnen realiseren 
van bijna € 200.000 per jaar.”

Ook de werknemers van bedrijven in Bernheze kun-
nen nu privé profiteren van de collectieve inkoop van 
elektriciteit en gas. Speciaal hiervoor is ONS energie-
collectief opgericht.
Slechts 14% van de Nederlanders wisselt ieder jaar 

van energieleverancier, terwijl dit wel nodig is om 
de energiekosten in de hand te houden. “Als 

je niet overstapt, betaal je al snel € 200,- per 
jaar teveel”, aldus Cas van den Elsen van ONS 
energiecollectief. Mensen die zich aanmelden 

hoeven hier niet meer naar om te kijken, omdat ONS voor hen 
doorlopend op zoek is naar de best mogelijke energieprijzen.

DE voorDELEN
• Besparing tot € 250,- per jaar
• Onafhankelijk energiecollectief
• Overstapcoach voor een zorgeloze overstap
• 100% groene stroom
• Een vaste prijs t/m 2016.

Cas van den Elsen (l) van ONS energiecollectief 
en Dave Lusthof (r) van Cinergie.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Kijk voor meer informatie op 
www.onsenergiecollectief.nl

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Advertorial
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Omroepen 
Bernheze 
en Oss
samen verder
HET GOEDEMORGEN CAFé OP MFM

Het Goedemorgen Café is de nieu-
we naam van Goedemorgen Bern-
heze. Een nieuwe naam was nodig 
omdat de oude naam de lading 
niet meer dekte. Het programma 
is nu immers ook in de gemeente 
Oss te horen. 
Verder blijft alles bij het oude. Het 
team bestaat nog steeds uit Roy 
van Brink, Anke Fransen, Nathalie 
Deckers en Wilma Pepers en het 
programma is nog steeds elke za-
terdag te horen van 8.00 tot 12.00 
uur. Het enige verschil is dat de 
show in Oss wordt gemaakt in de 
studio van MFM in Oss. “En dat 

het bereik veel groter is geworden 
en dat er daardoor dus ook meer 
mogelijkheden zijn”, zegt Roy. Dat 
is positief, vindt hij. “Want het is 
de ultieme manier om je netwerk 
qua nieuws te verbreden.” Dat 
vindt ook Nathalie: “Door de fu-
sie hebben we een groter bereik 
en meer luisteraars gekregen. We 
kunnen nu meer nieuws, evene-
menten en uittips uit de hele regio 
onder de aandacht brengen.” Aan 
de andere kant is er ook weer niet 
veel veranderd, vindt Anke. “We 
hadden altijd al veel plezier, hele 
leuke gasten en goede muziek op 
de zaterdagochtend en nu kan niet 

alleen Bernheze maar óók Oss en 
omgeving hiervan meegenieten. 
Het Goedemorgen Café is het ge-
zelligste café van Noordoost-Bra-
bant en iedere zaterdagochtend 
open!”

Aquarium
Luisteraars uit Bernheze hoeven 
Goedemorgen Bernheze (of het 
Goedemorgen Café, zoals het 
programma nu heet) dus niet te 
missen. Dat geldt ook voor pro-
gramma’s als Muzikaal Ontwaken 
en Op onze Misse. Ze zijn te horen 
op dezelfde dag en hetzelfde tijd-

stip. En via de dezelfde frequentie, 
105.6. De zender heet nu alleen 
MFM in plaats van WanFM. De 
studio van MFM is te vinden aan 
de Angelenweg in Oss. Het gaat 
om een nieuw pand met veel glas. 
En dat spreekt Roy ook wel aan. 
“Alsof je in een aquarium zit, zo 
mooi is de studio.”
Tot slot Anke nog een keer. “Ben je 
nieuwsgierig, heb je iets te vertel-
len of zin in een kopje koffie? Kom 
dan gewoon eens langs en ervaar 
hoe leuk radiomaken is!”
Het Goedemorgen Café heeft een 
eigen website. Deze is te vinden op 
www.goedemorgencafe.nl.

Bernheze in het nieuws
Sinds de omroepen van Oss en Bernheze samen zijn, verzorgt Dtv het nieuws voor de gemeente Bernheze. 
Niet alleen op televisie, maar ook op de radio (MFM), internet (www.d-tv.nl) en Twitter (@dtvoss). Op Dtv 
is elke werkdag, vanaf ongeveer 19.00 uur, een journaal te zien met onderwerpen uit het hele gebied, dus 
ook uit Bernheze. 
Of het nou gaat om een 100-jarige, politiek, een jubileum, een brand of een ongeval; Bernheze krijgt volop 
aandacht. Het journaal wordt steeds 24 uur lang herhaald, zodat iedereen de kans krijgt te kijken. Dtv is te 
vinden op kanaal 41 van Ziggo. Mensen die op een andere manier televisie kijken, kunnen alle items altijd 
terugvinden op de website. Tips zijn altijd welkom. 
Persberichten kunnen gestuurd worden naar redactie@d-tv.nl. Bellen kan ook: 0412-622230. Voor wie de 
studio van MFM/Dtv een keer in het echt wil zien, kan terecht op een open dag. De eerstvolgen is op zon-
dag 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur aan de Angelenweg 153 in Oss. Verder zal MFM/Dtv ook aanwezig zijn 
op de Pinksterfeesten in Nistelrode.

bernheze – Onlangs zijn de omroepen van Bernheze en 

Oss samengegaan. Hoewel de programma’s van WanFM 

voortaan vanuit Oss worden gemaakt, is er verder weinig 

veranderd. De komende tijd besteden we in deze krant gere-

geld aandacht aan de fusie. Deze keer staat het Goedemor-

gen Café centraal.

Anke Fransen en Roy van Brink in actie voor Het Goedemorgen Café

aNKE: ‘Ben je nieuwsgierig, heb je iets te vertellen of zin in een kopje koffie? 
Kom dan gewoon eens langs en ervaar hoe leuk radiomaken is!’

elke zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Advertorial
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Even de boel flink opruimen? Een portaalcontainer bij u aan huis vormt de 
perfecte oplossing om snel en gemakkelijk van uw overtollige (kapotte) 
spullen af te komen. Van fietsen tot elektrische apparaten, van oude tijd-
schriften tot matrassen; u kunt het allemaal kwijt in de portaalcontainer 
die daarna weer bij u opgehaald wordt. Bespaar tijd, geld en het milieu: 
laat een container plaatsen en wij zorgen voor het sorteren en een duur-
zame verwerking. Opruimen doet u samen met Van Munster Recyclers!
Bel nu met (0412) 451695 en bestel uw container. Of mail 
naar portaalcontainer@vanmunster.com.

Zoggelsestraat 7  5384 LL  Heesch  www.vanmunster.com

Levering binnen 24 uur

Gemak op uw locatie

All-in tarief

Milieuvriendelijke afvalverwerking

Eenvoudig bestellen

Laat uw afval een 
duurzame toekomst 
tegemoet gaan...

(0412) 451695 

Grote 
opruimklus?

bespaar
tip!

All-in*

(incl. BTW)

 € 90,00

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

PapierMetaal
Verf

Kunststof
Elektrische 

apparaten
Hout 

papier   hout   pLastic & FoLie   metaaL   overig aFvaL   consuLtancy   inFormatiebeveiLiging   gegevensopsLag   gegevensvernietiging
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SuDoKu

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Harrie van Helvoort
uit Heeswijk-Dinther

oogcontact

Winnaar:
Hendrik en Ann 

Dobbelsteen
kunnen de 

staatsloten ophalen 
bij boekhandel

Ceelen

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Luchtpost
drôme frankrIjk

Wij, Hans en Marie-josé Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Op de voorpagina van de Dauphiné Libéré staan Francois 
Hollande en Nicolas Sarkozy gebroederlijk naast elkaar. 
Breeduit grijnzend, beiden blijven hopen op het Elysée, maar 
niet echt. Mevrouw Sarkozy doet het beter. Charmant, 
koket, handje voor de mond, alsof ze Nicolas wil toevoegen 
vooral te blijven lachen. We staan aan de vooravond 
van de gemeenteraadsverkiezingen en het dreigt een lastig verhaal te worden voor beiden. 
President Hollande mag dan ongekend impopulair zijn, het UMC van Sarkozy doet het na alle 
schandalen, machtstrijd en intriges nauwelijks beter. 
Ik zit aan een kopje koffie in café l’Europe in Cléon d’Andran. In de naastgelegen garage 
wacht onze auto op wat er komen gaat. 10.000 kilometer geleden was alles nog okay en 
normaal gesproken mag dat ook nu geen probleem zijn, maar je weet maar nooit. Een 
onduidelijk rammeltje, of opspelend contact kan vervelende gevolgen hebben.  
Gezellig is het wel zo’n dorpscafeetje. In veel Nederlandse dorpshuizen probeert men al jaren 

zo’n ‘huiskamergevoel’ te creëren, maar het doet vaak 
wat geforceerd aan. Subsidie, vrijwilligers, beheerder 
erop. Hier hangt de krant van vandaag nog aan de stok 
en liggen eerdere edities er stukgelezen (kanshebbers 
voor ‘les courses’ omcirkeld) en (winnende lottolijstjes 
uitgescheurd) verfomfaaid bij. 
Een man aan de bar kijkt wat om zich heen. Op zoek 
naar een gesprek. Een ander schraapt met een muntje zijn 
kraslot af. Helaas, ‘rien du tout’. Verderop spelt een gast 
de ‘Drômoise’, een wielerkrantje. En loopt de overbuurman 

binnen die vertelt dat de vader van de Tabac-eigenaar zojuist is overleden. “Wordt donderdag 
begraven”. De Tabac zal die dag gesloten zijn. Er zijn niet zoveel mensen binnen op dit uur van 
de dag, toch wordt er wat geld ingezameld voor een krans. “Amis de Jean-Pierre”. Voormalig 
Point P.- franchiser en vaste bezoeker Dominic hijst zich op een barkruk, bestelt een “petit 
Calvados” en raakt vervolgens in gesprek met zijn buurman over de verkiezingen. “Vanuit de 
raad zelf kijk je er heel anders tegenaan”. De burger, de straat, de overheid, het nieuw aan te 
leggen fietspad. “Het wordt elk jaar mooier”. 
“Iemand nog koffie?”, Nicole staat die morgen achter de bar, kent al zo’n 40 jaar alle grappen, 
grollen, affaires en familiezaken van haar clientèle. “Bonjour Claude, ça va?” “Ça va, Nicole”. 
“Et Regine?” Lachje, kuchje, “doe mij nog maar een Pastis”. Rond het middaguur zal Fabrice 
haar komen versterken voor het ‘repas’. Croque monsieur en pommes frites t.b.v. de chauffeurs 
en enkele vaste gasten. Wat later op de middag loopt dan Nadine (dochter van) binnen. Fris 
jurkje, leuk opgemaakt. Vangt vrijgezellen en bouwvakkers voor het vijfuurtje. “Deux bières, un 
Pastis en pak zelf ook wat ma petite”. Tenslotte verschijnt Nadine’s vriend. “Hé Fabian wat ben 
je vroeg”, gevolgd door een goedmoedig “Ach je kent je pappenheimers Michel”. “Mij er nog 
maar eentje”, waarna een kortstondig gelach, geroezemoes en het gerinkel van glazen de boel 
weer neutraliseert.
Ik sta op om af te rekenen. “€ 4,80, Monsieur”, Nicole rommelt nog wat met een paar 
wedrenformulieren, wisselgeld, “merci” en “au revoir”. 11.50 Uur loop ik de garage binnen, 
eens kijken hoe het met mijn auto staat. Twee wielrenners stoppen bij het café voor een vroege 
lunch. Misschien is de fiets (vélocipède) ook wel in Frankrijk uitgevonden. www.lacolline.nl

HEESWIJK-DINTHER - Buurtvereniging De Drie Dreven uit Heeswijk-
Dinther houdt op zondag 4 mei een grote rommelmarkt in de wijk Ro-
denburg II. 

Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen weer komen snuffelen om te zien 
of er iets van zijn of haar gading tussen ligt. Entree is € 2,-, kinderen tot 
12 jaar gratis. Voor inlichtingen en kraamverhuur: Riek v.d. Aa (0413-
291004). 

rommelmarkt buurtver-
eniging De Drie Dreven

MooiBernhezertje

WiLt u EEN zoEKErtjE pLaatSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf €5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

FEEStjE tHuiS!
Wij komen graag met onze 
POFFERTJES- OF FRIETKRAAM 
bij u bakken op locatie.
Mario & Christa Bok
Volg ons op FB frietkraam.net
info: frietkraam.net@live.nl
0413-292911/06-25416954.

GEvraaGD

GEBruiKtE/ouDE 
WENSKaartEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

tE Koop
priNtpapiEr
océ BLacK LaBEL zEro
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

aaNGEBoDEN
pEDicurE NiStELroDE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

pEDicurE 
HEESWijK-DiNtHEr
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

DivErSE mErKEN 
aaNHaNGWaGENS iN 
aLLE matEN
Bak- of plateauwagen - open/
gesloten - enkele op voorraad 
leverbaar. 
Meer info Chris van Velzen 
0413-292607.

EEN pErSooNSBED
Zwarte aluminium spijlen, 
90 x 200 cm in goede 
staat. Prijs € 50,- . Inclusief 
lattenbodem.  Meer informatie 
Nistelrode 06-36226561.

Dit jaar viert piNKStErFEES-
tEN Nistelrode haar 40-jarig 
jubileum. Om de geschiedenis in 
beeld te brengen zijn we op zoek 
naar materiaal uit het verleden. 
Kunt u ons helpen? Laat het weten 
via info@pinksterfeestennistelrode.
nl. Bellen kan ook: 06-55701417 
(Mark Baltussen). Uiteraard ont-
vangt u alles weer netjes terug.

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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inForMAtie
 voor de

KErNEN
Centrumondernemer grĳ p 
je kans: jaarvergadering 
12 mei 20.30 uur De Pas.
Let op de mystery guest.
www.centrumheesch.nl

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

DE KAARTEN ZIJN GESCHUD
CDA, LOKAAL, SP en D’66 hebben elkaar gevonden en gaan de 
nieuwe coalitie vormen en dat betekent dat het kiertje in de deur, 
dat door de informateur aan Progressief Bernheze was gelaten, echt 
helemaal is gedicht.
Sneu voor wethouder Van der Pas, die vier jaar voortreffelijk 
functioneerde, maar door het verdeeld optreden van zijn partij, zowel 
binnen de raad als binnen de coalitie, nu door zijn eigen partij is 
afgestraft.
Hans liep nooit uit de pas, deed zijn werk voortreffelijk en is een 
goede troefkaart binnen elk college en eigenlijk moet je een dergelijke 
kaart kunnen inzetten.
Zijn partij - Progressief Bernheze - heeft de laatste vier jaar niet 
goed opgepast en staat voor de opgave om het verloren terrein de 
komende jaren terug te heroveren. Rikken doe je met vier personen 
(partijen), waarvan er een rikt, er vervolgens een mee mag en er twee 
passen. Dat Hans van der Pas nog niet eens mee mag passen, maar 
stil moet zitten, moet Progressief Bernheze zich aantrekken. Voor de 
politiek en die van Bernheze in het bijzonder, hoop ik dat Hans niet is 
uitgepast.

Met gepaste groet
Adriaan

Column
adriaan

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

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

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

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Progressief Bernheze ziet liever 
concrete plannen en uitkomsten 
van gesprekken. Wat willen de 
onderhandelende partijen de ko-
mende jaren met Bernheze en haar 
inwoners? Hoe gaan we om met 
de nieuwe (zorg)taken die op de 
gemeente afkomen, hoe gaan we 
om met regionale samenwerking 
en hoe houden we onze dorpen 

leefbaar? Dat zijn vraagstukken die 
er voor onze gemeente en haar in-
woners toe doen, niet wie er in dat 
kantoortje op het gemeentehuis 
zitten. Al zien wij ‘onze’ wethou-
der Hans daar tot op de dag van 
vandaag nog graag werken aan 
het Bernheze van morgen. Want 
hij is het bewijs dat wij beleid en 
inhoud ook waar kunnen maken.

Voor Progressief Bernheze is de 
inzet voor de komende jaren dui-
delijk: wij blijven constructief mee-
praten over een betere gemeente. 
En het leuke is; bij ons mag ook u 
meepraten en luisteren.

Voor meer informatie; 
reactie@progressiefbernheze.nl of 
www.progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
pas op: transparantie!
BERNHEZE - Transparantie, het lijkt bijna een vies woord te zijn op dit moment. 
Waar partijen in verkiezingstijd nog volop in hebben gezet op meer transpa-

rantie in de Bernhezer politiek, zijn het nu diezelfde partijen (CDA, SP, Lokaal en D66) die de deur keihard 
dichtgooien (en houden) voor de Bernhezer burgers. Krantjes, websites; ze blijven leeg. Het lijkt voor die 
partijen meer te gaan om de poppetjes (lees: beoogde wethouders) die het, namens die partijen, moeten 
gaan ‘doen’. Dit in tegenstelling tot wat sommige partijen tijdens de campagne beloofden: transparantie en 
openheid zijn ver te zoeken. 

CDA-voorman Peter van Boekel 
gaat het akkoord presenteren tij-
dens een ingelaste raadsvergade-
ring op 8 mei. Daarin worden de 
speerpunten en ambities toegelicht 
en hij is benieuwd hoe de oppositie 
hier tegenaan kijkt. Een opmerking 
alléén voor de bühne!

Het is niet zo belangrijk wat de 
oppositie hiervan vindt, maar de 
VVD-Bernheze vindt het uitermate 

belangrijk van de kiezers te horen 
wat zij hier van vinden. Partij Lo-
kaal werd gehalveerd van 8 naar 
4 zetels. Enige consequenties? Het 
woord is aan de kiezers!

Aangezien de VVD-Bernheze 
vooraf geen inzage zal krijgen in 
het bestuursakkoord, zullen wij 
daar geen mening over hebben. 
Wel roept de VVD-Bernheze alle 
inwoners op het akkoord terdege 

te bestuderen en zich te laten ho-
ren als zij daar niet voor gestemd 
hadden. Laat dat ons weten, zo-
dat wij dan de coalitie ter verant-
woording kunnen roepen, want de 
VVD-Bernheze zal uw belangen 
blijven behartigen.

8 Mei weten wij meer en mogen 
dan een mening vormen. 

Jack.vanderdussen@planet.nl.

VVD: coalitie Bernheze 
helemaal rond

BERNHEZE - Dat lazen wij eind vorige week in het Brabants Dagblad en dit is 
de enige informatie waarmee de coalitie naar buiten komt sinds de openbare 
raadsvergadering van 2 april 2014. Belangrijker was dat u eerder te horen kreeg 
wie er wethouders zouden worden, zonder ook maar enige informatie over de 
inhoud van het bestuursakkoord. Blijkbaar zijn de baantjes belangrijker. En van 

transparantie in het proces, waar D66 en SP uitdrukkelijk voor gepleit hadden, is totaal geen sprake geweest 
en werd het in de achterkamertjes besloten, zonder ook maar enige mededeling aan de kiezers.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

BERNHEZE - De coalitiepartijen in 
Bernheze, CDA, Lokaal, SP en D66 

hebben donderdagavond een ak-
koord bereikt over het te voeren 
beleid voor de komende jaren. 

In een extra raadsvergadering op 
donderdag 8 mei wordt het coa-
litieakkoord gepresenteerd en het 
nieuwe college geïnstalleerd.

Deze week zal de achterban van 
de betrokken partijen worden in-
gelicht over het programma.

coalitieakkoord op 
8 mei gepresenteerd 

perceel agra-
rische grond 
te koop
BERNHEZE - Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Bernhe-
ze hebben besloten een perceeltje 
agrarische grond bij inschrijving te 
verkopen. Het betreft een gedeelte 
van het perceel Heeswijk-Dinther 
C 5275, van circa 1.850 m², gele-
gen aan de Hommelsedijk in Hees-
wijk-Dinther. Meer informatie 
www.bernheze.org
Inschrijven kan tot 13 mei 2014.
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Health, Beauty, Care

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Vanaf 1 mei te 
downloaden 
onze eigen App.

SPIN & WIN 2 weken 
lang in onze zaak en voor 
elke klant een prijs.

Met als hoofdprijs 
een supermooie fi ets.

Vanaf 1 mei te 

60-jarig
jubileum

Telefoon: 06 - 300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl

Telefoon: 06 - 300 74 272
www.podotherapievandenheuvel.nl

Podotherapie
van den Heuvel

Nistelrode - Schaijk

‘Een mooi kapsel en bijpassende make-up’

De geboren en getogen Heesche 
Danique Wijnen wilde niet alleen 
kapster worden, maar ook graag 
eigen baas zijn. “Tijdens mijn op-
leiding op de kappersschool was ik 
de enige in de klas die gelijk ook de 

ondernemerskant op ging. Ik heb 
eerst vier jaar bij Haarmode Win-
gens in Oss gewerkt, en daarna 
4,5 jaar bij Kapsalon Van Dinther in 
Heesch en Nistelrode. Nu was voor 
mij de tijd rijp om mijn eigen zaak 
te starten”, vertelt Danique. 

Vanaf het begin heeft de kapsalon, 
waar dames, heren en kinderen 
welkom zijn, een goede start ge-
maakt. In Haarmode Haren Majes-
teit wordt gewerkt met de produc-
ten van L’Oréal Professionnel.

Ook visagiste
Behalve kapster is Danique ook vi-
sagiste. “Wanneer een klant een 
feest heeft en hier komt voor een 
mooi kapsel, dan kan ik daarna te-
vens de bijpassende make-up ver-

zorgen. Ook aanstaande bruiden 
zijn van harte welkom.” Als aan-
vulling op de visagie wil Danique 
zich gaan toeleggen op grimeren. 
Om de trends bij te houden volgt 
Danique Wijnen regelmatig cur-
sussen en workshops, zoals on-
langs nog bij stylist en visagist Leco 
van Zadelhoff. “Dit vak is veel in 
beweging, je moet goed op de 
hoogte blijven van alles wat zich 
afspeelt. Een trend voor komende 
zomer? Nou, de mannen dragen 
het haar kort, we zien veel opge-

schoren kapsels. Voor de vrouwen 
is ‘brond’ erg populair, een combi-
natie van bruine en blonde tinten. 

Verder komen de roodtinten weer 
terug.”
Toekomstplannen heeft Danique 
ook genoeg zoals een uitbreiding 
van haar salon, maar voorlopig 
is ze zeer tevreden zoals het nu 
gaat. De kapsalon is van maan-
dag tot en met zaterdag geopend. 
Wie een afspraak wil maken, 
kan bellen naar telefoonnummer 
06-22623936.

Catharinahoeve 23 
5384 MH Heesch

DaNiQuE: ‘Voor vrouwen is ‘brond’ erg populair’

Danique Wijnen in haar salon Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Ruim een maand geleden opende Danique Wijnen 
haar eigen Haarmode Haren Majesteit aan de Catharina-
hoeve 23 in Heesch. Met deze mooie woordspeling geeft 
Danique aan dat elke klant voor haar speciaal is. “Iedereen 
verdient het om mooi en verzorgd de salon uit te lopen.”

Haarmode

font versie

Lettertype:  Dynalight   
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Lettertype:  Helvetica Neue LT Std  
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Huisstijl Haren Majesteit

Ruim twee eeuwen 
geleden ontstonden 
de eerste fabrieken 
en daarmee de 
fabrieksarbeiders.
Deze nieuwe slaven 
maakten lange dagen 
en werkten zeven 
dagen per week en dat 
was geen feest.
Ze moesten het recht 
op werkdagen tot acht 
uren en later een vrije 
dag in het weekend 
bevechten.
De succesvolle strijd 
om die rechten wordt 
sindsdien op 1 mei 
gevierd als het Feest 
van de Arbeid.
Wie nu bij de stijgende 
werkloosheid dagelijks 
nog naar het werk 
mag is bijkans een 
feestganger.

De oplossing van vorige week

Beautycare – Nistelrode - 06-20213114 - www.beautycarenistelrode.nl

Slank de zomer in?
Actie: 
Vacustepkuur van 20 trainingen € 199,00 en 4 gratis 
trainingen + waardebon om uw wenkbrauwen te 
laten harsen en in model te brengen.
Actie is geldig t/m 31 mei (bel voor een gratis proefles)

ResultAten:
Vermindert de omvang - Vermindert cellulitis
Verbetert uw conditie

Advertorial
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E-bikE 
opstapdag

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

Iedereen kan gratis gebruik maken van de mogelijkheid om 5 bekende 
merken E-Bike fietsen uit te proberen. Fietsen van de merken Trek, Sparta, 
Gazelle, Batavus en Ecomo zullen aanwezig zijn.
Kom langs en wij bieden u een extra aantrekkelijk voorstel.

Onder alle e-bike kopers in de maand mei 2014 verloten wij een 
spinderfietsdrager t.w.v. € 299,-

Bij aankoop van een Ecomo E-bike Nescafé Dolce koffiezetapparaat 
t.w.v. €119,95 cadeau.

Vrijdag 2 mei 13.00 - 17.00 uur

Partycentrum ’t Maxend Nistelrode

De koffie staat klaar

‘Samen werken aan één doel’

“Het was helemaal super”, blikt 
ze terug. “De filmploegen kwa-
men iedere keer enthousiast terug. 
Er was erg veel persaandacht, dat 
had ik helemaal niet verwacht.” 
Omroep Brabant en SBS6 weten 
voortaan waar Heeswijk-Dinther 

ligt. “We hebben de journalisten 
niet alle filmlocaties gegeven, dus 
de spontaniteit die we wilden, is 
overeind gebleven.”
Het beeldmateriaal wordt terugge-
bracht tot een film van 24 minu-
ten, die op vrijdag 12 september in 

première gaat. De beelden die niet 
voor de film gebruikt worden, ver-
dwijnen niet. “Ho eens, we gooien 
niets weg”, aldus Van Driel, die het 
betreurt dat de opnames voorbij 
zijn. 
“Vrijdagochtend hebben we ge-
zamenlijk geluncht ter afsluiting. 
Toen ik thuiskwam was het toch 
even relativeren en kwam ik met 
beide voetjes op de grond. Ik ben 
superblij, maar ook een beetje ver-

drietig. We hebben nu een hoofd-
stuk afgesloten.”

Van Driel genoot van de betrok-
kenheid in Heeswijk-Dinther. “Dit 
project hebben wij niet alleen ge-
daan. We deden het samen met de 
inwoners. Ik ben blij dat het pro-

ject zo breed gedragen is. Iedereen 
was enthousiast. Allemaal deden 

we ons best voor één doel.” 
Meer lezen over HaDee 24/24 en 
foto’s bekijken? Lees dan het arti-
kel ‘Ik sta weer met beide voetjes 
op de grond’ op www.mooihdl.nl 

‘IK BEN SUPERBLĲ , MAAR OOK EEN BEETJE VERDRIETIG’

HEESWIJK-DINTHER – De opnames voor de HaDeefilm 24/24, een film 
over het dagelijks leven in Heeswijk-Dinther, zitten er op. Liefst 35 
uur beeldmateriaal is donderdag opgenomen en organisator Nadja van 
Driel kijkt terug met een lach en een traan.

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

FILM LORE in filmhuis De Pas

HEESCH - Filmhuis De Pas in Heesch presenteert zondag 4 mei in samenwerking met Oranje Comité de film Lore.
De film is een voming-of-agedrama door de ogen van de antisemitische Lore, die haar broers en zusje in veiligheid moet brengen na de val van het 
Derde Rijk. Tijdens de gevaarlijke tocht begint ze een complexe relatie met Thomas, een vluchteling met Joodse papieren. Intieme film over het verlies 
van onschuld. De Australische Cate Shortland richt zich in deze film op een thema dat veel verder van huis ligt: de fysieke en mentale ruïnes in het 
Duitsland van 1945, direct na de capitulatie. Lore (een indrukwekkende rol van Saskia Rosendahl) is een meisje met een rotsvast geloof in de waarden 
van haar opvoeding. Dat geloof komt zwaar onder druk te staan wanneer - kort na Hitlers zelfmoord - zowel haar vader, een SS-er, als haar moeder 
verdwijnen - vermoedelijk naar de gevangenis. Lore staat er alleen voor en moet haar jongere zusje en drie broertjes in veiligheid zien te brengen.

LorE, een intiem verhaal over indoctrinatie en de ineenstorting van een wereldbeeld, won onder meer de publieksprijs op 
het filmfestival van Locarno. Aanvang film ongeveer 20.45 uur, entree € 2,50.

De film SaviNG mr BaNcKS is te zien op 26 en 27 mei. Noteer deze data alvast in de agenda!

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Theo Verhoeven

Oude metalen voor 
nieuwe instrumenten
De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord Heeswijk 
heeft muziekinstrumenten nodig voor haar 
leerlingen. Daarvoor verzamelen we oude 
metalen.

Heeft u oude metalen en wilt u ons helpen?
Bel de oudijzerlijn 06-30160758 
of mail oudijzer@koninklijkefanfare.nl
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KINDERPAGINA

Buiten werd er gezocht naar meer mieren manieren Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Als blijk van waardering werd Anja 
afgelopen vrijdagochtend in het 
zonnetje gezet. Dat begon al in 
de ochtend, Anja werd opgehaald 
in een mooie cabrio waarna ze 
vorstelijk onthaald werd door alle 
kinderen en collega’s. Via een ere-
haag en een heuse rode loper be-
trad Anja de school en konden de 
festiviteiten beginnen.
Met de kinderen van groep 3 ge-
noot ze, samen met haar gezin, 
van een ontbijt.

Ook de koningsspelen stonden he-
lemaal in het teken van haar jubi-
leum. 

Het officiële gedeelte werd om 
12.00 uur afgesloten met een ge-
heel verzorgde lunch met haar ge-
zin en dankbare collega’s.
Collega’s, ouders en kinderen van 
’t Palet willen Anja nogmaals be-
danken voor haar inzet en hopen 
dat ze nog vele jaren deel mag uit-
maken van het team.

25-jarig jubileum 
anja van de ven

HEESWIJK-DINTHER - Anja van de Ven vierde vrijdag 25 april op basis-
school ’t Palet in Dinther haar 25-jarig jubileum. Al 25 jaar zorgt Anja er 
samen met haar collega voor dat de school elke dag helemaal schoon is. 

Stormlopen als een echte soldaat

“Als je vragen hebt, dan roep je 
gewoon ‘hé soldaat!’ of ‘hé ser-
geant!’”, begint sergeant Ivo Was-
sink, die samen met soldaat Roy 
Gerards namens de Koninklijke 
Landmacht een interactieve les 
verzorgde. De landmacht moet 
overal inzetbaar kunnen zijn. “Dus 
bijvoorbeeld ook in Noorwegen. 
Daar kan het 25 graden onder nul 
zijn”, vertelt Ivo de leerlingen van 
docenten Frenk Nagel en Nicole 
van Orsouw aan ’t Maxend. 
De landmacht is ook erg actief in 
Nederland, bijvoorbeeld bij bos-
branden of ceremonies. Na de 
uitleg van Ivo liet Roy zijn grote 
camouflagetas zien. “Hoe zwaar 

denken jullie dat deze tas is?” 35 
kilo, wordt er geroepen. “Nee, on-
geveer twintig kilo”, verbetert Roy 

de leerling. In de tas zitten allerlei 
spullen waarmee een soldaat kan 
overleven. Een warme deken, een 
slaapzak, een gasstelletje en pan-
netjes bijvoorbeeld. 
Ivo deelde lunchpakketjes uit die 
soldaten altijd meekrijgen als zij 
op pad gaan. In het pakketje zaten 
vooral zoetigheden, zoals kauw-
gom, rollen Mentos, stroopwafels 

en siroop. “Soldaten hebben sui-
kers nodig. Energie”, vertelt Ivo.
Die energie konden de achtste-

groepers na de presentatie direct 
weer kwijt op een stormbaan. Kin-
deren kropen onder een camoufla-
genet door, drukten op en spron-
gen over touwen heen. Frenk keek 
lachend toe hoe de kinderen hun 
spieren inspanden. “Maar”, ver-
telde hij met een lach, “vanmiddag 
hebben we gewoon nog een gym-
les op het programma staan!”

NISTELRODE – Leerlingen van groep 8 van basisschool ’t Maxend in Nistelrode weten sinds dinsdag 22 april 
alles over de landmacht. Zij kregen die dag een informatieles, speelden soldaat op de stormbaan, zagen een 
auto van de landmacht van binnen en kregen camouflageschmink op. 

De landmacht moet overal ingezet kunnen worden

 Tekst en foto: Matthijs van Lierop 
De schuimparty van Imeet wordt 
ieder jaar druk bezocht en is vaak 
al snel uitverkocht. “De kinderen 
en de vrijwilligers kijken er echt 
naar uit. Vooral de kinderen heb-
ben echt veel lol”, vertelt Daisy 
van de Moosdijk, bestuurslid van 
Imeet. “Het feest begint heel rus-
tig, maar plots komt er veel schuim 
naar beneden. Er is dan echt over-
al schuim, kinderen staan volledig 
onder. Alleen de garderobe blijft 
droog.” “Het wordt gewoon een 
superavond”, vult bestuurslid Rini 
Vogels haar aan. “En we kunnen 
niet garanderen dat ook maar ie-
mand droog blijft!” 
“We proberen iedere maand 
iets leuks te organiseren voor de 
jeugd”, vertelt Vogels. Imeet is er 
niet alleen voor de jongste groep 
tieners. Imeet probeert ook acti-

viteiten op touw te zetten voor 
kinderen van veertien tot en met 
zeventien jaar, om de twee weken 
op zaterdagavond. “Die doel-
groep valt buiten de boot. Voor 
de feesten voor de basisschool-
leeftijd zijn ze te oud, maar ze 
mogen nog niet de kroeg in. Wij 
zijn bezig om met die doelgroep 
leuke activiteiten te organiseren. 
Hierbij worden we echt goed ge-
holpen door de gemeente. Dat is 
super.” Verder zijn er om de twee 
weken activiteiten voor de doel-
groep van acht tot twaalf jaar 
op woensdag. Kaarten voor de 
schuimparty zijn nog beschikbaar 
en kosten drie euro. Tickets zijn 
uitsluitend verkrijgbaar bij Imeet 
op vrijdagavond tussen 20.00 en 
23.00 uur. Vol is vol, dus wees er 
snel bij.

Niemand blijft droog op 
schuimparty van imeet

HEESWIJK–DINTHER – Kinderen vanaf groep acht tot vijftien jaar 
mogen op vrijdag 9 mei hun mooie kleding weer aantrekken, maar 
wel kleding die nat mag worden. De jaarlijkse schuimparty van Imeet 
staat namelijk voor de deur. “Het wordt één groot feest!’’, aldus be-
stuurslid Rini Vogels.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

mieren en andere kriebel-
beestjes voor BS Delta

Gekleed in echte mierenpakken 
kregen de kinderen instructies van 
Ariane de Jong van Natuurcentrum 
De Maashorst en daarna gingen zij 
enthousiast aan de slag met de op-
drachten die zij in groepjes uitvoer-
den. Zo mochten zij proeven van 

zoete en zoute dingen en aange-
ven wat mieren lekker vinden. Ze 
leerden geuren kennen die mieren 
lekker vinden en manieren van 
communiceren. Ook leerden ze 
vriend bladluis en vijand wesp ken-
nen, inclusief hun eigenschappen. 

Binnen was het donker, net als in 
een echt mierennest en buiten was 
het heerlijk weer. Deze praktijkles 
was zo spannend dat de kinderen 
de tijd vergaten en veel te snel 
weer aanstalten moesten maken 
om terug naar school te gaan. Het 
uitstapje werd mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage van Rabobank 
Bernheze Maasland.
Kijk voor een uitgebreid verslag en 
foto’s op www.mooiheesch.nl.

HEESCH/NISTELRODE – De groepen 1, 2 en 3 van basisschool Del-
ta hebben op school van juf Alexandra veel geleerd over mieren en 
hun manieren. Op dinsdag 22 april mochten zij op Natuurcentrum De 
Maashorst in praktijk brengen wat zij op school geleerd hadden.
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Ik ben blij dat Ank me 
gevraagd heeft’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

VerenigingslOKaal
Bernheze-Maasland

BERNHEZE – In navolging van het Ondernemerslokaal (platform voor 
alle ondernemers in de gemeente Bernheze-Maasland) gaat Vivaan on-
derzoeken of in de gemeente Bernheze draagvlak is voor het opzetten 
van een Verenigingslokaal. 

Het Verenigingslokaal is een platform voor en door verenigingen in de 
gemeente Bernheze. In dit platform is het mogelijk om te netwerken, 
kennis te delen en onderling samen te werken. Daarnaast kan de samen-
werking met het Ondernemerslokaal bevorderd worden.
Binnen een Verenigingslokaal kan bijvoorbeeld samengewerkt worden 
op het gebied van accommodatiebeheer of verhuur en uitleen van spul-
len. Ook kunnen thema’s als alcohol, financiën, sluitingstijden, enz. in 
dit grotere netwerk besproken worden. Het koppelen van een ervaren 
penningmeester aan een beginnende penningmeester behoort ook tot 
de mogelijkheden van een Verenigingslokaal.

De bijeenkomsten 
van het Vereni-
gingslokaal zullen 
laagdrempelig en 
informatief zijn en 
er zullen actuele 
thema’s aan bod ko-
men. 
Vivaan gaat de ko-
mende maanden 
onderzoeken of er 
in de gemeente 
Bernheze draag-
vlak is voor een 
Verenigingslokaal. 
Wie mee wil den-
ken over het Ver-
enigingslokaal, kan 

contact opnemen met Mieke Volk-Pepers; mieke.pepers@vivaan.nl of 
06-14342435 of met Angelique Vriends avriends@ziggo.nl

Lezen met 
enthousiaste dames
HEESCH – ‘Mijn naam is Arianne van Assouw, ik ben 43 
jaar en woon sinds zes jaar in Ravenstein met mijn man 
Jacob en onze drie katten.

Aan het begin van dit jaar ben ik via het Maatjesproject 
‘Er zijn voor jou’ terechtgekomen bij Vivaan. Na een en-
thousiast kennismakingsgesprek met Ank Meertens, ben ik 
gestart met vrijwilligerswerk voor Vivaan. Ank had reeds 
een aantal leesgroepen opgezet voor mensen met een lees-
achterstand. Ik ben vrijwilliger geworden bij de groep op 
vrijdagmiddag. De groep bestaat uit allemaal enthousiaste 
dames, die van oorsprong niet de Nederlandse nationaliteit 
hebben, maar wel allemaal Nederlandse les volgen. 

Om de week komen we bij elkaar om gezamenlijk een 
boek te lezen. De groep bestaat uit zo’n negen vrouwen, 
die om de beurt een paar bladzijden lezen. De boeken die 
we lezen, kiezen we samen uit een lijst. De boeken worden 
uitgegeven door Leeslicht. Leeslicht is een organisatie die 
bekende boeken ‘hertaald’ naar eenvoudig taalgebruik. 

Het niveau van de deelnemers varieert enigszins maar dat 
is zeker geen belemmering om samen te lezen. De dames 
zijn allemaal zeer enthousiast en ze helpen elkaar bij de 
uitspraak en ook bij het verduidelijken van moeilijke woor-
den, of woorden die gewoon weinig voorkomen in de 
spreektaal. Voordat we beginnen met een nieuw boek, ver-
tel ik wat over de schrijver en eventueel de achtergrond van 
het boek. 

Daarnaast bevat elk boek een lesbrief, een soort van huis-
werk dat de leerlingen kunnen maken als daar tijd voor is. 
Ik ben blij dat Ank mij hiervoor gevraagd heeft, omdat het 
zoveel energie geeft. Het is elke keer weer leuk om te zien 
met hoeveel enthousiasme er wordt gelezen.’

Het niveau van de deelnemers varieert

ARIANNE VAN ASSOUW

Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith

Uitnodiging gratis seminar
‘De winst van verduurzaming’

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar voor ondernemers 
op donderdagavond 22 mei 2014. Het thema van de avond is de winst die verduurzaming 
kan opleveren in uw bedrijf door directe kostenbesparing en nieuwe marktkansen.

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.

Aanmelden voor het seminar kan via www.ondernemerslokaal.nl.
Klik op de banner ‘De winst van verduurzaming’ en schrijf u in!

Spreker Ruud Koornstra, zelf ondernemer pur sang, neemt u tijdens de bijeenkomst mee in zijn ideeën en 

geeft tips voor besparing en winstgroei door duurzamer handelen. Tevens komen vijf collega-ondernemers 

uit de regio aan het woord bij wie een brede bedrijfsscan is uitgevoerd. Met de scans is onderzocht hoe op 

het eigen bedrijf concreet winst is te boeken in bijvoorbeeld energiebesparing, maar ook op het gebied van 

de inkoop van grondsto� en en de afvoer van reststo� en. Na afl oop van het programma is er de mogelijkheid 

om tijdens een netwerkborrel na te praten met andere aanwezigen.

Programma
19.30 uur 
Ontvangst met koffie, 
thee en iets lekkers

20.00 uur
Welkomstwoord door Joep Kok 
(Rabobank Bernheze Maasland) 
en wethouder duurzaamheid 
(gemeente Bernheze)

20.10 uur
‘De winst van verduurzaming’ 
door spreker Ruud Koornstra 

21.00 uur
Presentatie resultaten scans 
lokale MKB-bedrijven en visie op 
duurzaam ondernemen door 
Michel Baars (Search B.V.)

21.45 uur
Gelegenheid tot het stellen 
van vragen

22.00 uur
Netwerkborrel
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KoNiNGSDaG

HEESCH
Foto’s Koningsdag: Ad Ploegmakers, Marcel van der Steen, Michel Roefs, Jan Gabriels, Jo v.d. Berg

LOOSBROEK

HEESWIjK-DINTHER
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VORSTENBOSCH

NISTELRODE

HEESWIjK-DINTHER
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Nationale dodenherdenking

HEESWIJK-DINTHER – De natio-
nale dodenherdenking op zondag 
4 mei start in Heeswijk-Dinther 
met een samenkomst in de Wil-
librorduskerk om 18.45 uur. 

Na afloop wordt rond 19.40 uur 
in stille tocht vertrokken naar het 
Airborne-monument. Dit ge-
beurt onder begeleiding van de 
drumband en de bazuinblazers 

van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbaragilde. Bij het mo-
nument zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden. Hierna zullen kran-
sen gelegd worden ter nagedachtenis en wordt er een vendelgroet gebracht. Na het spelen 
van ‘The last post’ en het zingen van het Wilhelmus, gaat de stoet in stilte terug naar het 
kerkplein, waar de tocht ontbonden wordt. Na afloop kan een kopje koffie in het Willibrord 
Centrum gedronken worden. 

Herinnering 
De burgerslachtoffers van HDL worden speciaal herdacht middels het leggen van een 
bloemstuk bij het monument dat ter nagedachtenis van hen is opgericht. Namens alle na-
bestaanden wordt dat dit jaar gedaan door familieleden van de toen 21-jarige Miet van 
Zutphen. Deze jonge vrouw overleed op 11 mei 1940 onder zeer tragische omstandigheden 
door het oorlogsgeweld. Meer bijzonderheden over Miet van Zutphen en alle andere slacht-
offers zijn te vinden in het boekje ‘Herinnering aan de burgerslachtoffers 1940-1945 HDL’, 
waarin met verhalen en foto’s duidelijk wordt weergegeven onder welke omstandigheden 
de slachtoffers vielen en hoe de oorlogsjaren verliepen in onze omgeving.
Voor belangstellenden is dit boekje te koop bij PaperPoint en na afloop van de stille tocht 
in het Willibrord Centrum.

Foto’s: Michel Roefs

HEESWIJK-DINTHER – 
nale dodenherdenking op zondag 
4 mei start in Heeswijk-Dinther 
met een samenkomst in de Wil-
librorduskerk om 18.45 uur. 

Na afloop wordt rond 19.40 uur 
in stille tocht vertrokken naar het 
Airborne-monument. Dit ge-

van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbaragilde. Bij het mo-

mini Heesch zoekt meer
enthousiaste vrijwilligers 

Sinds 1965 is Mini Heesch uitge-
groeid tot een van de grotere kin-
dervakantieweken in de regio met 
ruim 400 deelnemende kinderen. 
In de laatste week van de school-
vakantie verblijven de kinderen 
vijf dagen in het Bomenpark in 
Heesch. Onder een vooraf bepaald 
thema, met dit jaar het thema De 
Toekomst, worden er hutten ge-
bouwd, geknutseld en diverse 
spellen gedaan. Joris Brukx, van 
theaterhuis Joris, zal de rode draad 
van de week verzorgen, samen 
met het bestuur van Mini Heesch. 
Begin dit jaar heeft de Stichting 
Jeugdvakantiewerk Heesch een 

nieuw bestuur aangesteld. De 
nieuwe bestuursleden zijn enthou-
siast en willen er samen voor zor-
gen dat Mini Heesch 2014 een ge-
weldige week gaat worden. 

Buiten het bestuur om zijn er on-
geveer 100 vrijwilligers nodig om 
de week te kunnen laten slagen. 
Dus zoekt de stichting enthousi-
aste belangstellenden die zich ook 
graag in willen zetten om er voor 
de kinderen een leuke week van te 
maken. 

Er zijn verschillende mogelijkhe-
den, van het opbouwen en afbre-

ken van het terrein, tot leiding over 
een groepje kinderen. 
Het is voor jongeren ook mogelijk 
om de stichting te helpen en daar-
mee een maatschappelijke stage af 
te ronden. 

Op dit moment is het bestuur drin-
gend op zoek naar groepsleiding 
vanaf 18 jaar, voor de hele week 
of minimaal drie dagen. 

Om de stichting weer een duwtje 
in de rug te geven, zoekt de stich-
ting ook sponsors. Dat kan in de 
vorm van een geldelijke bijdrage, 
maar zeker ook in natura, door het 
leveren van goederen of diensten. 
Mini Heesch vindt dit jaar plaats 
van 18 t/m 22 augustus. 

De inschrijfmiddag is woensdag 
18 juni van 13.00 tot 18.00 uur bij 
De Pas in Heesch. Voor meer info: 
info@miniheesch.nl.

HEESCH – Enthousiaste ouders, opa’s of oma’s of andere belangstel-
lenden, die zich graag voor kinderen in willen zetten om ze een leuke 
kindervakantieweek te bezorgen, kunnen zich aanmelden als vrijwil-
liger voor Mini Heesch. ‘MAATSCHAPPELĲ KE 

stage is ook 
MOGELĲ K’

Levensgrote lijst voor op 
’t Dorpsplein in Loosbroek

Het ontwerp van Walter van der 
Velden is - via een contact van de 
kerncommissie - uitgevoerd door 
het bedrijf Kepser Pro-metaal uit 
Cuijk. Walter heeft een blijvend 
object ontworpen, waarbij niet 
zozeer de naam centraal staat, 
maar waar de naam voor staat. De 
naam ’t Dorpsplein, dan wel het 
plein van het dorp, staat voor sa-
men dingen doen, ontmoeten en 
begroeten. Het delen en maken 

van foto’s is onder jong en oud erg 
populair. Door een innovatieve en 
interactieve levensgrote lijst, waar-
in je samen met je familie of vrien-
den kunt plaatsnemen en zelfs je 
‘eigen’ achtergrond kunt kiezen, is 
het leuk en laagdrempelig om dat 
te doen. 
Door de naamplaat op de lijst 
wordt het plein, door het versprei-
den van de gemaakte foto’s, we-
reldwijd op de kaart gezet.

LOOSBROEK - Op ’t Dorpsplein in Loosbroek is op Koningsdag een 
levensgrote lijst onthuld. Dit gebeurde door de drie snelste deelnemers 
aan de Koningsloop; jurgen van de Rakt, Mariska Nuijen en Ivo Kanters.

Innovatief en interactief op ‘t Dorpsplein Foto: Michel Roefs
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De dag is ontstaan na het succes-
volle Europees Schutterstreffen in 
2006 in Bernheze. De dag begon 
met een korte, symbolische op-
tocht door de vier gilden over het 
gildeterrein van het organiserende 
gilde. Hieraan namen ook Europe-
se Schutterskoning 2012, Antoon 
Weytmans, burgemeester Moor-
man en oud-EST2006-voorzitter 
Ben Cornelissen deel. Hierna werd 
door vaandeldrager Adriaan van 
Wanrooy de eed van trouw aan 
het wereldlijk gezag, in dit geval de 
burgemeester, geflankeerd door de 
Europese Schutterskoning Antoon 
Weytmans en de Gildekoning van 
het gilde van Nistelrode Jan van 
der Avoort, hernieuwd. 
De jonge Youri van den Hurk, van 
het gilde uit Dinther, schoot zich 
met de luchtbuks tot jeugdkoning. 
Hij was weliswaar de enige kandi-

daat, maar werd toch gedecoreerd 
en in het zonnetje gezet, ten over-
staan van alle ‘grote’ gildenleden.

Na een (in)spannende strijd wist 
sympathisante Betsie van Zutphen, 
uit Dinther, de fruitschaal voor zich 
op te eisen.

Koning
Nadat via de voorronden een vijf-
tiental schutters zich geclassificeerd 
had voor de finalestrijd, wist in een 
zinderende en uiterst spannende 
eindstrijd - de vogel bood zeer 
lang weerstand - Marc Somers van 
het gilde uit Vorstenbosch zich met 
een welgemikt schot tot Bernhezer 
Koning te schieten. 

Uit handen van de Europese Schut-
terskoning mocht hij zijn Konings-
schild ontvangen.

Vier Bernhezer Gilden

NISTELRODE - Op Gildenhof, de thuislocatie van het Gilde St. Anto-
nius Abt - St. Catharina van Nistelrode, werd zaterdag 12 april voor de 
vierde maal in successie de Verbroederingsdag van de vier Bernhezer 
Gilden gehouden. 

13
11

12

15

10

9

Hoogstraat

G
renadiersstraat

Ontwikkeling en verkoop kavels:

• Op unieke locatie in het centrum van Heesch.
• Uw droomhuis (laten) bouwen.
• Passend binnen gevarieerd, mooi straatbeeld.
• Maximale vrijheid van afmeting en indeling.
• Eigen keuze van uitvoerende bouwbedrijven.
• Volledige of gedeeltelijke begeleiding bouwproces.

fransen  
makelaardij-bouwburo

Strausslaan 10  5384 CX  Heesch  T  0412  45 24 96
  M 06 53 39 16 25
  E  fransenbouw@home.nl

BEGELEID ZELF BOUWEN

Kavel 15 Kavel 9 Kavel 10 Kavel 11 Kavel 12

VORSTENBOSCH - De jaarlijkse 
voorjaarsmarkt van ‘Vorstenbosch 
pakt uit’ wordt dit jaar op zondag 
1 juni gehouden. 

De markt biedt een uitgelezen 
kans om nieuwe en/of gebruikte 
goederen te presenteren aan het 
plubliek. Naast het verkopen van 
goederen is het ook mogelijk een 
bedrijf of artikel te promoten op 
onze voorjaarsmarkt. De markt 
wordt gehouden in de dorpskern 
van Vorstenbosch. De voorjaars-
markt wordt verder gekenmerkt 

door diverse leuke bezienswaar-
digheden. Er zijn diverse podia 
waar de plaatselijke muziekkapel 
de Pierebloazers met het kapellen-
festival de invulling aan zal geven. 

Een kraam (4 mtr. incl. zeil en klem-
men) op de voorjaarsmarkt kost 
€ 15,- en is te reserveren door een 
e-mail te sturen ter attentie van 
Marcel Dominicus. 

Voor meer informatie, voorwaar-
den en mogelijkheden zie 
www.vorstenbosch-paktuit.nl.

Kramen te huur voor 
‘Vorstenbosch pakt uit’

NISTELRODE - Vrijdag 2 mei orga-
niseert Jack Martens Tweewielers 
een E-Bike opstapdag bij Party-
centrum ’t Maxend te Nistelrode.

Iedereen kan gratis gebruik maken 
om E-Bike fietsen uit te proberen. 
Fietsen van de merken Trek, Spar-
ta, Gazelle, Batavus en Ecomo zul-
len aanwezig zijn met div. soorten 
demo fietsen zodat u de nodige 
info kunt verzamelen over achter-
wiel – voorwiel of middenmotor, 
verbruik, ondersteuning, actieradi-
us, bediening, afneembare of vaste 
accu’s, gesloten of open ketting, 
frame maten, kleuren, div. instap-
pen en natuurlijk de prijzen. 
Jack Martens Tweewielers heeft 

een aantrekkelijk voorstel voor u 
klaarliggen dus kom langs en ver-
gelijk de mogelijkheden.

U bent van harte welkom op vrij-
dag 2 mei tussen 13.00 en 17.00 
uur bij Party centrum ‘t Maxend 
in Nistelrode waar u op het Klein 
Kantje volop de ruimte heeft om 
proef te rijden op een E-bike. 

Onder alle e-bike kopers in de 
maand mei 2014 verloten wij een 
spinderfietsdrager t.w.v. € 299,-.
Bij aankoop van een Ecomo E-bike 
Nescafé Dolce koffiezetapparaat 
t.w.v. € 119.95 cadeau.
Wij zorgen alvast dat de koffie 
staat.

E-bike opstapdag van 
Jack Martens Tweewielers

Zondag van 
de Arbeid
Werken met toekomst

HEESCH – In de kerk werd tot 
de jaren ’80 de Dag van de Ar-
beid gevierd op 19 maart, het 
feest van Sint Jozef. Nu wordt 
dit feest ook gevierd op 1 mei. 

Voor de kerk ligt het accent 
daarbij op de waarde van men-
selijke arbeid voor persoon, ge-
zin en samenleving. Bisschop 
De Korte schrijft over de Zon-
dag van de Arbeid: “Paus Fran-
ciscus neemt geen blad voor de 
mond als het gaat om zijn kijk 
op de wereld van economie en 
geld verdienen.” 

Evenals het gebod “Gij zult niet 
doden” een duidelijke grens 
stelt om de waarde van het 
menselijk leven te verzekeren, 
moeten wij vandaag “nee tegen 
een economie van uitsluiting en 
ongelijkheid” zeggen.
Op 1 mei in de viering om 19.00 
uur in Zorgcentrum Heelwijk en 
op 3 mei om 19.00 uur in de 
Petrus Emmaus Kerk wordt hier-
aan aandacht besteed. 

De inzamelingsactie van oud 
gereedschap in deze kerk wordt 
verlengt tot deze zondag. Heeft 
u gereedschap over? 

Lever het in zodat het opge-
knapt kan worden en in de Der-
de Wereld opnieuw gebruikt. 
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b o uW t
BErNHEzE uW BouWpEriKELEN iN BErNHEzE BouWt?

iNFo@DEmooiBErNHEzEKraNt.NL

Een rondje op de bouw…

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Column
onno

BESTAAND GEBRUIK 
VOORTZETTEN?

U hebt een stuk grond of gebouw 
in gebruik en er wordt een nieuw 
bestemmingsplan door de gemeente 
vastgesteld. Dat gebruik paste in het 
oude bestemmingsplan, maar niet in het 
nieuwe plan. Wat nu?
We hebben het dan over 
‘overgangsrecht’. Overgangsrecht wil 
zeggen, dat het gebruik van grond en 
bouwwerken, dat bestond op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het nieuwe 

bestemmingsplan èn hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Overgangsrecht heeft twee redenen: het is bedoeld om uw 
bestaande rechten te beschermen en om gebruik dat niet past in 
een bestemmingsplan te laten verdwijnen. Hierbij moet worden 
opgemerkt, dat illegaal gebruik van gronden en gebouwen is 
uitgesloten van de beschermende werking van het overgangsrecht.

Verder geldt bij het overgangsrecht, dat als het bestaande gebruik 
langer dan 1 jaar wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik 
daarna weer te hervatten. Het overgangsrecht is na die periode van 1 
jaar dus ‘uitgewerkt’. Het gebruik mag bovendien alleen wijzigen, als 
daarmee de afwijking van het bestemmingsplan niet wordt vergroot.
Doordat overgangsrecht uitsluitend van toepassing kan zijn op 
bestaand legaal gebruik, hoeft er voor bestaand illegaal gebruik door 
de gemeente in het bestemmingsplan eigenlijk niets geregeld te 
worden. Maar….. als niet aannemelijk is dat de gemeente handhavend 
zal gaan optreden tegen deze vorm van gebruik, kan gekozen worden 
voor een zogenaamde ‘uitsterfregeling’. 
Een uitsterfregeling is een bijzondere vorm van positief bestemmen, 
waarbij beëindigd gebruik niet opnieuw mag aanvangen. Een 
uitsterfregeling verschilt van een ‘normale’ overgangsrechtelijke 
bepaling waarbij het gebruik wordt wegbestemd.
Tenslotte kennen we ook nog het ‘persoonsgebonden overgangsrecht’. 
Persoonsgebonden overgangsrecht kan worden toegepast in het geval 
waarin het bestaande gebruik al in het oude bestemmingsplan onder 
het overgangsrecht viel, het positief bestemmen van dat gebruik naar 
het oordeel van de gemeenteraad niet in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening, maar de gemeenteraad ook geen 
aanleiding ziet actief over te gaan tot beëindiging van het gebruik 
(door bijvoorbeeld aankoop of onteigening). 
U ziet: er zijn nogal wat mogelijkheden om bestaand legaal gebruik 
onder een nieuw bestemmingsplan voort te zetten. Laat u goed 
adviseren.

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl
06-2909 9005

onno trusChel is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 mei 2014

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

VOORJAARSACTIE 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN
OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

H O U T H A N D E L

van der heijden

Bezoek nu
onze all season

showroom !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nlHUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

overgangsreCht is bedoeld om bestaande, 
legale reChten te besChermen

verbouwd Kuipke zondag 
4 mei weer open 
HEESCH - ’t Kuipke in Heesch opent zondag 4 mei het nieuwe sei-
zoen. Iedereen is dan welkom op het vernieuwde zwembad, waarvan 
met name de gebouwen een totale metamorfose hebben ondergaan. 

Voor de jongeren is er deze dag een springkussen. Een ballonnen-ar-
tiest zal kinderen, maar ook volwassen gasten met zijn act gaan verma-
ken. Om 11.00 uur zal het bad worden geopend. De entree is gratis. Bij 
mooi weer kan er direct van het bad gebruik gemaakt worden!
Op deze dag is het tevens weer mogelijk een zwemabonnement tegen 
een gereduceerde prijs te kopen. Kijk ook op de site voor meer infor-
matie: www.zwembadhetkuipke.nl.

NISTELRODE - Met een traditionele knip in het 
lint werd de haarstudio Hebbess officieel ge-
opend. 

Een mooie accommodatie, waarbij vooral warme, 
natuurlijke kleuren en materialen zijn gebruikt. 
Haarstudio Hebbess heet u van harte welkom op 
Hoogstraat 18 in Nistelrode.Hoogstraat 18 in Nistelrode.

Hebbess project afgerond
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Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

                  XL of 

SAMSUNG GALAXY TAB3 

Bij aankoop  van een dakkapel 

GRATIS

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

TREND
DESIGN-

RADIATOR Kleur wit

Afmeting (bxh)
Actieprijs

50 x 118 (687 W)

50 x 134 (769 W)

50 x 170 (960 W)

60 x 94 (664 W)

60 x 118 (810 W)

60 x 134 (911 W)

60 x 170 (1137 W)

129,00

145,00

175,00

119,00

145,00

159,00

189,00

KERAMISCHE

TERRASTEGELS
Formaat 60 x 60 x 2 cm

45,00 p/m2

100 cm 129,0090 cm 119,00

80 cm 109,0070 cm
99,00

RVS DOUCHEGOOT

Breedte 7 cm  /  Inbouwdiepte 6,7 cm

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 10 mei  2014

www.tegelhalheesch.nl

Bouw Heilaren Buiten van start 

Dat blijkt ook wel bij het plan Hei-
laren Buiten in Heeswijk-Dinther, 
aan de rand van de wijk Heilaren. 
In totaal bestaat dit plan, dat ont-
wikkeld en gebouwd wordt door 
Muller Bouw uit Oss, uit 35 wo-
ningen. In de eerste fase worden 
nu 12 woningen gebouwd. Te-
vens is door de succesvolle ver-
koop van fase 1 nu ook fase 2 
in verkoop gegaan. Dat zijn nog 
eens 8 rij- en hoekwoningen, 

die worden aangeboden vanaf 
€ 172.500,- vrij op naam. 

Het plan kenmerkt zich door 
jaren ’30 accenten en details. 
Daarnaast is er ook rondom de 
woning veel ruimte voor de tuin 
en is gedacht aan meer dan vol-
doende parkeergelegenheid. 
In juni zal gestart worden met 
de bouw. “We hopen dat de 
weersomstandigheden goed zijn 

en verwachten dan dat de wo-
ningen het eerste kwartaal van 
2015 worden opgeleverd”, aldus 
Wim Muller, directeur van Muller 
Bouw. 

Interesse in één van deze wonin-
gen? Neem dan contact op met 
de makelaar: Bernheze make-
laars & adviseurs 0413-243818, 
nieuwbouw@bernheze.nl

HEESWIJK-DINTHER - Fase 1 van het plan Heilaren Buiten in Heeswijk-Dinther is van start gegaan. Dit 
plan bestaat uit 12 woningen. Inmiddels zijn 11 woningen verkocht en dat betekent dat er gestart gaat 
worden met de bouw. De markt is aan het veranderen, er komt meer consumentenvertrouwen en er wor-
den weer huizen verkocht. 

Zonnepanelen 
Oplaadzuilen
LED-verlichting 
* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl 

•	 Hoge	opbrengst	
•	 op	maat	gemaakt	
•	 besparen	op	de	energie-

kosten

P r o f e s s i o n e e l  g e w o o n  i n  B e r n h e z e
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vv Heeswijk staat op tegen kanker

“Er zijn bij de voetbalvereniging 
drie spelers die te maken hebben 

met de ziekte”, legt voorzitter Peer 
Verkuijlen het begin van de actie 

uit. “Zowel de jeugd als de senio-
ren zijn erbij betrokken, dus zame-

len we geld in voor het KWF maar 
ook voor KiKa”, vertelt Ilse Brekel-
mans. Geert Pittens is een van de 
initiatiefnemers van de actie, die 
begon als een teamactie. Inmiddels 
is de actie uitgebreid en is het één 
groot clubgebeuren. “Het gaat om 
drie jonge mensen. We willen hen, 
de familie en naasten steunen”, 
vertelt Verkuijlen. 

Om zoveel mogelijk geld in te za-
melen, heeft Voetbalvereniging 
Heeswijk verschillende acties op de 
planning staan. De entreegelden 
voor de wedstrijd tussen Heeswijk 

1 en Wilhelmina ’08 1 op zondag 
4 mei gaat volledig naar het goede 
doel en de wedstrijdbal wordt per 
opbod verkocht. Om 10.00 uur 
speelt het zevende team in shirts 
van het KWF en storten de spe-
lers een bedrag per doelpunt. Om 
12.00 uur speelt het zesde team 
ook in KWF shirts en ook dat gaat 
geld opleveren. Het aankoopbe-
drag van die shirts komt eveneens 
ten goede van de kankerbestrij-
ding. Om 13.30 uur speelt het 

jeugdteam F6 in KWF shirts, voor-
afgaand aan de wedstrijd van het 
1e team. Daarnaast worden arm-
bandjes verkocht, wordt er zater-
dag 3 mei door de jeugd een lege 
flessenactie op touw gezet en gaat 
de opbrengst van een loterij naar 
de goede doelen. Er is ook een box 
waar zaterdag en zondag de hele 
dag door geld in gedoneerd kan 
worden.
Het is de eerste keer dat de voet-
balvereniging een actie organiseert 
die zo breed gedragen wordt. “We 
hebben 650 leden en meer dan 
honderd vrijwilligers. Deze actie is 

nu al uniek. Onze vereniging heeft 
een maatschappelijke functie, het 
is prachtig dat mensen iets voor el-
kaar doen”, vertelt Verkuijlen. 

Wil je een financiële bijdrage le-
veren aan de actie tegen kanker? 
Geld storten kan op het reke-
ningnummer 1201 03 338 van 
Voetbalvereniging Heeswijk o.v.v. 
clubactie KWF/Kika. Voor meer in-
formatie zie ook de 
www.vvheeswijk.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Voetbalvereniging Heeswijk is een clubactie gestart om kankerpatiënten en betrok-
kenen een hart onder de riem te steken. Tot zondag 4 mei zamelt de voetbalclub zoveel mogelijk geld in voor 
KiKa en KWF kankerbestrijding. 

Peer, Ilse en Geert Tekst en foto: Matthijs van Lierop

het is ÉÉn groot Clubgebeuren

DUGO Feestje

Toon en Joys van harte gefeliciteerd 
met het 25-jarig ondernemerschap
Horeca Exploitatie van Duren

    Van Tilburg Mode & Sport                 De Wit Schijndel
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AVESTEIjN F3 VV HEESWIjK E1

Het 1e 
vrouwe-
nelftal 
v a n 
Prinses 
I r e n e 

k o m t 
uit in de 

( z o n d a g )
hoofdklasse en 

staat volgend jaar onder leiding 
van Christos Lentink-Kousounis, 
die over het op een na hoogste 
trainersdiploma (UEFA Licentie A 
TC 1) beschikt. 

Het 1e elftal van Prinses Irene is 
een stabiel elftal, dat al enkele 
decennia meedraait in de top van 
het Nederlandse vrouwenvoet-
bal. 
Het elftal heeft een mooie mix 
van jeugdige talenten en meer 
geroutineerde speelsters. 

Kunstgrasveld
De vereniging heeft een fantasti-
sche accommodatie met een fon-
kelnieuw kunstgrasveld, waarop 
alle trainingen en wedstrijden 
plaatsvinden. De vereniging telt 
momenteel drie vrouwenelftal-
len, negen heren seniorenteams 
en zo’n dertig jeugdteams. In-
clusief de (dames)korfbalafde-
ling heeft de vereniging ruim 
1000 leden. Prinses Irene geeft 
graag ruimte aan sportieve ambi-
ties, maar is een vereniging waar 
naast het voetbal ook van alles 
te beleven valt. Sporten op hoog 
niveau en gezelligheid gaan er 
hand in hand. De talententrainin-
gen worden gegeven op dinsdag 
13 en 20 mei door Christos Len-
tink-Kousounis, aanvang 19.45 
uur. Aanmelden kan bij Bart v.d. 
Linden: 06-21827514 of
b.vder.linden@home.nl.

talententrainingen voor alle 
voetbalsters uit Bernheze 
BERNHEZE – Voetbalvereniging Prinses Irene, dat dit jaar haar 75-ja-
rig jubileum viert, organiseert een aantal talententrainingen voor 
meiden en vrouwen (veldspeelsters en keepsters) die graag op een 
hoog niveau willen spelen. De trainingen worden gegeven op 13 mei 
en 20 mei. 

Health Center Nistelrode
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

SUPER SNEL SUPER FIT
‘GRIT’

START VANAF 5 MEI
VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WE U NAAR DE BALIE VAN ONZE SPORTSCHOOL

tennissen voor cliniclowns bij tv De Broekhoek
HEESCH - TV De Broekhoek uit Heesch houdt van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juni weer het 25+ Dames-
dubbel CliniClowns Tennistoernooi. 

Dit jaar is het thema ‘Amsterdam’ en wordt het clubhuis omgetoverd in een Amsterdamse huiskamer. Ook zijn 
er weer activiteiten gepland, waar voor of na de wedstrijd, tegen een kleine vergoeding, gebruik van kan wor-
den gemaakt, bijvoorbeeld massages, nagels lakken etc. Tevens zijn er lunches waaraan iedereen kan deelne-
men. TV Broekhoek hoopt op deze manier een leuk bedrag te kunnen schenken aan de stichting CliniClowns. 
Inschrijven voor het toernooi kan tot en met 11 mei via www.toernooi.nl.

HEESWIJK-DINTHER - De recrean-
ten van Altior hebben de wedstrijd 
tegen Be Quick met 4-5 verloren. 

Na een 0-2 achterstand benutte 
Sonja een strafworp, maar snel 
daarna scoorde Be Quick de 1-3. 
Hoewel Lisanne met een mooie 
doorloopbal 2-3 maakte, lukte het 
de korfbalsters maar niet langs-
zij te komen. Na de 2-4 was het 
Mireille die met een kort schotje de 
inhaalspurt wilde afmaken, maar in 
plaats van het gelijk te maken met 
al die kansen, werd het toch 3-5. 

Het laatste doelpunt van de wed-
strijd kwam van Nataschja: 4-5. 

Altior E2
Afgelopen woensdag speelde Al-
tior E2 een belangrijke wedstrijd 
tegen koploper De Korfrakkers. 
Altior hield de verdediging goed 
dicht, maar aanvallend werden de 
kansen niet verzilverd. 
 De Korfrakkers wisten te scoren en 
de ruststand was 1-0. In de tweede 
helft ging Altior er weer vol tegen 
aan, maar scoren lukte niet meer, 
eindstand 1-0.

recreanten 
altior onderuit tegen Be Quick

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

7E PRINSES IRENE

outdoor springwedstrijd bij Fercheval

Op zaterdag komen de combina-
ties in de klasse BB, B en L aan de 
start en zal de eerste om 12.00  
uur de grote hoofdpiste betreden. 
Op zondag is het de beurt aan 
de combinaties in de klasse L, M, 
Z-ZZ. Hier zal de eerste om 9.30 
uur aan de start verschijnen. De 
wedstrijd wordt afgesloten met 

een spectaculaire derby. Dit par-
cours zal, naast een aantal gewone 
hindernissen, bestaan uit een aan-
tal natuurlijke hindernissen. 
Naast de grote hoofdpiste en het 
losrijterrein bevindt zich een tent, 
waar onder het genot van een 
hapje en een drankje genoten kan 
worden van de springsport. Ook 

aan de allerkleinsten is gedacht. De 
entree is gratis. 

NISTELRODE - Rij- en menvereniging De Heemskinderen uit Nistelrode 
houdt op zaterdag 3 en zondag 4 mei een outdoor springwedstrijd op 
het terrein bij Fercheval aan de Dintherseweg in Nistelrode. 

paardensport

Heeswijk geklopt

Ondanks dat was de thuisploeg na 
2 minuten al gevaarlijk. Een scher-
pe vrije trap van V.d. Heijden werd 

door De Vocht over het doel van 
Lunenburg gekopt. Daarna speel-
de Heeswijk beter en kreeg en-

kele kansjes op de openingstreffer, 
maar daar bleef het bij. Met V.d. 
Heijden, Bongers en Vissers heeft 
Erp drie specialisten in huis. Vissers 
bewees dat met een vrije trap, die 
over de Heeswijk-muur tegen de 
buitenkant van de paal werd ge-
schoten. De druk werd langzaam 
opgevoerd en smaakmaker Arslan 
kwam steeds vaker in stelling. Hij 
schoot na een half uur spelen de 
0-1 op het scorebord. 
Na rust een ander Erp, met meer 
druk haalde het Heeswijk uit het 
spel. Erp voerde de druk op, zon-
der grote kansen. Maar in de 70e 
minuut viel de gelijkmaker. Een in-
draaiende vrije trap werd in eerste 
instantie weggewerkt, maar de bal 
werd opnieuw ingebracht en viel 
op het hoofd van spits Koen van 
Deurzen: 1-1. Op het moment dat 
iedereen zich had verzoend met 
een gelijkspel, kreeg de thuisploeg 
nog een corner te nemen. De in 
eerste instantie afgedraaide bal, 
resulteerde in 2-1.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Het vaandelteam van VV Heeswijk mocht dit 
weekend aantreden tegen de andere blauw-witten in de 2e klasse H, in 
Erp. De ploeg van trainer Koenraadt begon deze wedstrijd als koploper. 
Het team van trainer Marc v.d. Ven was gewaarschuwd.

Al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst
info@demooibernhezekrant.nl
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NISTELRODE - De korfbalsters 
van Prinses Irene speelden zondag 
tegen directe concurrent voor de 
2e plaats, SVSH/KVS, met 10-10 
gelijk. 

Nadat het team de hele wedstrijd 
op voorsprong had gestaan - in 
de 50e minuut was het verschil 

zelfs 4 punten - werd in de slot-
fase de overwinning toch uit han-
den gegeven. Dit mede omdat de 
scheidsrechter ruim 45 seconden 
langer liet spelen, dan de minuut 
die werd aangegeven. Opvallend 
was, dat de drie zussen Van Ven-
rooij samen 8 van de 10 doelpun-
ten voor hun rekening namen.

Korfbalsters 
prinses irene spelen gelijk

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESCH - In een boeiende derby 
met volop – Heesch - publiek trok 
HVCH in de wedstrijd tegen DESO 
op het eind aan het kortste eind: 
2-1. 

DESO was al vroeg in de wed-
strijd op voorsprong gekomen en 
HVCH trok dat binnen een kwar-

tier met een strafschop weer recht. 
Vijftien minuten voor tijd kwam 
DESO weer op voorsprong en nu 
had HVCH geen antwoord meer. 
DESO blijft daarmee in de race 
voor het kampioenschap en voor 
HVCH staat er helemaal niets meer 
op het spel.

DESo houdt 
het spannend tegen HvcH

voetbal

prinses irene effectief tegen ivo

Een feller startend IVO had bin-
nen 20 minuten zomaar op 0-2 

kunnen staan, maar het vizier van 
met name Ruud van de Kerkhof 

en Willem Heynen stond niet op 
scherp. Nog voor de rust stond het 
3-0, door twee keer Job van de El-
zen en Jeroen Bekkers en was de 
wedstrijd gelopen. 
Na de rust kwam IVO weer sterk 
uit de startblokken, maar wist niet 
te scoren. Na de 4-0 van Tim van 
der Heijden, was de wedstrijd de-
finitief gelopen. Ook in het laatste 
kwartier, waarbij Prinses Irene met 
10 man speelde, omdat er al drie 
wissels hadden plaatsgevonden, 
had IVO kansen maar strandde 
steeds op de sterk keepende Stef 
van Venrooij. Door deze uitslag is 
IVO gedoemd in de nacompetitie 
te spelen om zo degradatie te ont-
lopen. Prinses Irene moet de vol-
gende wedstrijden gewoon goed 
afsluiten en er alles aan doen om, 
bij het 75-jarig bestaan, de hoog-
ste eindklassering uit de historie te 
behalen.

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene pakte een verdiende, maar wel geflatteerde 
overwinning op IVO uit Velden: 4-0. 

De Bleeken op zoek naar jeugdvissers
HEESCH/VINKEL - Hengelsportvereniging de Bleeken Heesch/Vinkel 
is op zoek naar meer jeugdvissers.

Lekker genieten van de natuur en de rust, in combinatie met vissen. De 
Bleeken heeft al jaren een competitie voor jongeren en volwassenen en 
niet zonder succes. Genoemde competitie loopt elk jaar van eind april 
t/m juni waarbij elke donderdag gevist wordt op ‘t Langven in Heesch 
en op de Wetering in Vinkel. 

Al diverse jaren op ‘n rij mogen er leden van de club naar de Nederlandse en zelfs de Wereldkampioenschap-
pen. Jeugd die ook wil genieten van de natuur en de rust, in combinatie met het vissen, kan maandag 12 
mei terecht in d’n Driehoek in Vinkel, waar als voorloper op het seizoen, een avond over de vissport wordt 
gehouden. Vanaf 19.00 uur wordt uitleg gegeven over welke vishaakjes je het beste kunt gebruiken, hoe je 
tuigjes maakt, etc. Info: Frans Wijnen (0412-454477 of 06-14898340).

toon pepers drie keer mont 
ventoux op in de strijd tegen ziekte aLS

Toon Pepers combineert zijn hobby 
fietsen met een goed doel. Hij gaat 
in september ook voor de vijfde 
keer de 700 km lange mountain-
biketocht voor de spierziekte Du-
chenne fietsen. 
Tour du ALS is een evenement 
waar fietsers, hardlopers en wan-
delaars geld bijeen brengen om zo-
doende een bijdrage te leveren aan 
de zoektocht naar de oorzaak van 
ALS. Dit, met als doel, een moge-
lijkheid te scheppen om medicijnen 
en/of een behandelmethode te 
ontwikkelen om de vreselijke ter-
minale ziekte te kunnen bestrijden. 

Aan deze ziekte lijdt Twan Smits 
uit Dinther. Voor hem en alle an-
deren gaat Toon als een malloot 
de kale berg op. Toon bedankt alle 
mensen die hem steunen om aan 
het sponsorbedrag van €1500,- te 
komen. Het team ‘Pepers met een 
beetje zout’, dat deel heeft geno-
men aan de HaDee-Kwis, schenkt 
de gewonnen tweede prijs aan dit 
goede doel. Andere bijdragen zijn 
altijd welkom. Voor beide doelen 
zamelt hij oud ijzer, mobieltjes en 
computers in. Dus wie iets over 
heeft mag bellen naar Toon Pe-
pers: 0413-292883.

wielersport

HEESWIJK-DINTHER - Toon Pepers uit Heeswijk-Dinther gaat op vrij-
dag 30 mei driemaal de Mont Ventoux op voor de sponsortocht Tour du 
ALS voor de nog ongeneeslijke ziekte ALS.

Het duurde tot de 33e minuut 
voordat Nijnsel een gaatje vond in 
de verdediging van WHV. De top-
scorer van Nijnsel, Stefan Hulssen, 
wist een voorzet van rechts achter 
de goed keepende Davey van de 
Ven te deponeren. Hierna probeer-
de WHV het wel, maar schoten 
van Twan van Doelen en Harold 
Lunenburg troffen geen doel. 
Na de rust was Nijnsel nog meer op 
zoek naar de 2-0 en drukte WHV 

in de verdediging. WHV hield lang 
stand en als het de counters wat 
nauwkeuriger had uitgevoerd, had 
de gelijkmaker erin gezeten. Dit 
was echter niet het geval en de 
verdiende 2-0 voor Nijnsel viel in 
de 78e minuut. WHV zat kapot en 
het mocht van geluk spreken dat 
NIjnsel het ook wel geloofde, want 
echt scherp ging Nijnsel niet om 
met de kansen die ze de laatste 10 
minuten kregen.

WHv verliest 
van kampioen Nijnsel
LOOSBROEK - WHV heeft het niet kunnen bolwerken tegen kampioen 
Nijnsel. De Loosbroekse ploeg probeerde het wel, maar moest het toch 
afleggen tegen een beter voetballend Nijnsel, wat liet zien de terechte 
kampioen te zijn: 2-0. 

voetbal

Kijklessen bij Dv Dancing Kids
NISTELRODE – Aan de vooravond 
van de Europese Kampioenschap-
pen Dans in Oostenrijk, wordt 
alweer vooruit gekeken door DV 
Dancing Kids. Dit gebeurt met 
kijklessen op dinsdag 13 en don-
derdag 15 mei. 

De kijklessen voor enthousiaste 
meiden en jongens, staan op de 
agenda. Vind je het leuk om te 
dansen, ben je ritmisch, wil je 
graag acrobatiek en lenigheid le-
ren? Ga je voor de teamspirit en 
zou je graag op toernooien dan-
sen, zelfs op landelijk niveau? Dan 
zijn de kijklessen iets voor jou. Ie-

dereen is dinsdag 13 en donderdag 
15 mei welkom. 
De lessen zullen bestaan uit een 
gezamenlijke warming-up, waarna 
vervolgens stukjes dans, sprongen, 
lenigheid en acrobatiek uit de di-
verse dansstijlen (garde, mars, 
show karakter en show modern) 
aan bod komen.
Tijden: 17.30 tot 18.30 uur - mi-
nioren 5 t/m 8 jaar, van 18.30 tot 
19.30 uur - junioren 9 t/m 12 jaar 
en van 19.30 tot 20.30 uur Jeugd 
13 t/m 16 jaar in de accommodatie 
op het sportpark van Prinses Irene. 
Neem sport-/turnschoenen en 
sportkleding mee. 

Voor meer informatie: Rose-Marie 
van Heumen (voorzitster): 
0412-612001/ 
info@dvdancingkids.nl
www.dvdancingkids.nl.

Op de hoogte blijven van de uit-
slagen tijdens het kampioenschap 
in Oostenrijk: www.facebook.nl/
dvdancingkids.

dansen
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MINDER IS MEER
Vandaag kreeg ik voor het eerst in mijn leven zangles. Omdat ik zogenaamd 
goed moet zingen in een theaterstuk. Ik heb al wat liedjes geoefend en heel 
erg mijn best gedaan. Totdat ik dus zangles kreeg. De docente ging mij even 
laten zien dat je met heel veel minder moeite, heel veel meer geluid kunt 
produceren. En warempel, toen ik het eenmaal doorhad, hoorde ik letterlijk 
dat het zo werkt. 
Maar dat niet alleen. Integendeel. Ik besef me dat minder in meerdere gevallen het meest oplevert. 
Hebberigheid bijvoorbeeld. We hebben het allemaal wel gekend. En soms nog. Dat is ook een 
natuurlijk proces van het leven: het maximale eruit halen wat mogelijk is. Maar het kan anders. 
Minder. En toch meer ervaren.
Soms word je gedwongen om met weinig middelen een zo goed mogelijk leven te leiden. Soms is het 
goed elkaar te kunnen gunnen om overdadige spullen met elkaar te delen.
Dat laatste, dat delen, heb ik de laatste maanden op Facebook gezien. Er is een Facebookpagina hier in 
de buurt waarbij heel veel burgers zich hebben aangesloten. Ik ook. De titel van de site begint met: “Ik 
geef weg...”
Wellicht kwam het door de crisis maar het loopt nu nog steeds en mensen zetten echt van alles op de 
pagina wat ze weggeven. Van babylepeltjes tot tv-toestellen en bankstellen. Gratis af te halen. Men 
gunt het elkaar. Prachtig! 
Mijn wens zou zijn, dat dit initiatief door elke gemeente overgenomen zou worden. Hoe geweldig zou 
het zijn als elke burger in zijn gemeente zijn overbodige spullen weggeeft aan zijn mede-inwoners die 
het nodig hebben? Dat noem ik dus met minder meer genieten. Minder is meer. Dus...

NENA BEE

PoSITIEVE nooT

Het wedstrijdverloop was even bi-
zar als het verloop in de competi-
tie. Avesteyn kon, zoals in zoveel 
wedstrijden in deze competitie, 
niet op volle sterkte aantreden. In 
het eerste deel van deze wedstrijd 
was dat overigens niet te zien. 
Avesteyn startte voortvarend. In 
de eerste fase stond de ploeg on-
der druk, wat de verdienste was 
van de Herpense formatie, die - 
ondanks inmiddels onvermijdelijke 
degradatie - overtuigend begon. 
Na onder deze druk vandaan ge-
komen te zijn, scoorde Avesteyn 
drie keer (Lars van Lee 2x en Bart 
Faro), waardoor de rust met deze 
voorsprong ingegaan kon wor-

den. Echter, net voor rust, scoorde 
Herpinia de 1-3. Het psychologi-
sche effect bleek groot. Na de rust 
scoorde een als herboren Herpinia 
binnen ‘no time’ de 2-3 en 3-3. 

Vanaf dat moment ontspon zich 
een bizarre strijd. Herpinia zag zijn 
kans en Avesteyn moest veerkracht 
tonen. Uiteindelijk werd Avesteyn 
de winnaar. Lars van Lee en Rob 
Kuijpers scoorden de 3-4 en 3-5. 
Herpinia verzilverde nog wel een 
penalty, maar dat had uiteindelijk 
geen invloed op de puntenverde-
ling. Avesteyn zal zich volgend jaar 
weer in de derde klasse presente-
ren. 

Winst en lijfs-
behoud avesteyn na wedstrijd

HEESWIJK-DINTHER – Avesteyn heeft zondag na een bizarre wedstrijd 
tegen Herpinia door een 4-5 zege lijfsbehoud in de derde klasse veilig-
gesteld. 

voetbal

Na bij de start direct veel renners 
in te hebben gehaald, sloot Guus 
aan bij de kopgroep. De daarop-
volgende ronde heeft hij een korte 
periode van herstel gepakt, waar-
na hij de derde ronde solo weg is 
gereden. De achtervolgers hebben 
hem niet meer teruggezien, tot 
aan de finish.
Bij de masters 40 verscheen Rick 
van den Hanenberg aan de start. 
Rick reed een zware wedstrijd en 
moest vechten voor ieder plekje. 
Het wilde maar niet soepel lopen. 
Desalniettemin wist hij knap stand 
te houden en werd hij uiteindelijk 
keurig vijfde. 

Martijn van Doorn moest achter-
aan starten omdat hij te lang be-
zig was met de verkenning van 
het parcours. Hierdoor werd zijn 
wedstrijd een ware inhaalrace. Van 
de 52 finishers wist hij uiteindelijk 
naar een achtste plaats te rijden. 
Tot slot startte Eric van den Bo-
gaard, met veel ambitie om eens 
afscheid te nemen van zijn vaste 
vierde plek. Na de start wist hij di-
rect de aansluiting te houden met 
de kop. Toen de uiteindelijke win-
naar Maikel Govaarts het tempo 
opvoerde, was dit teveel voor Eric, 
die opnieuw genoegen moest ne-
men met de vierde plaats.

Nederlands 
Kampioen van team Bikers

HEESWIJK-DINTHER - Guus Smits van team Bikers is zondag in Havelte 
voor de eerste keer in dit nog jonge seizoen als eerste geëindigd in een 
sterk amateurveld. 

mountainbike

Nieuwe outfit voor tWc De voorsprong

HEESCH- TWC De Voorsprong 
bestaat dit jaar 35 jaar en is het 
seizoen gestart met een nieuwe 
outfit voor haar leden. 

Mede dankzij de sponsors, Café 
zaal ’t Tunneke, v.d. Akker zonwe-
ring, van Beers-Son kabelwerken, 
wielerhuis De Meulenreek en schil-
dersbedrijf Theo Wijnen, fietsen de 

leden de komende vijf jaar weer in 
een outfit die gezien mag worden. 
Langs deze weg wil TWC De Voor-
sprong de sponsors bedanken voor 
hun ondersteuning.

wielersport

Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.

* V
ar

ia
be

le
 re

nt
e 

op
 ja

ar
ba

si
s 

pe
r 2

6 
m

aa
rt

 2
01

4.
 R

en
te

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
.

Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.

* V
ar

ia
be

le
 re

nt
e 

op
 ja

ar
ba

si
s 

pe
r 2

6 
m

aa
rt

 2
01

4.
 R

en
te

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
.

Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Begin nu

met Eigen

Huis Sparen!

2,00%* rente.

* V
ar

ia
be

le
 re

nt
e 

op
 ja

ar
ba

si
s 

pe
r 2

6 
m

aa
rt

 2
01

4.
 R

en
te

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
.



Woensdag 30 april 2014
  

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
1 meI
dag van de arbeid

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis bernhoven

pubquiz@café de snor
Locatie: Café de Snor nistelrode

meidendag bij checkpoint
Locatie: Checkpoint heesch

2 meI
e-bike opstapdag 
jack martens tweewielers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

Vrijwilligersavond kbo
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

3 meI
kunstcollectief oranje 
exposeert bn-ers
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

remix White
Locatie: De Pas heesch

outdoor springwedstrijd
Locatie: Dintherseweg nistelrode  
Pagina 29

4 meI
nationale dodenherdenking

kunstcollectief 
oranje exposeert bn-ers
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

Voorverkoop abonnementen 
zwembad ‘t Kuipke
Locatie: heesch

open dag de pas
Locatie: De Pas heesch

VV heeswijk staat op 
tegen kanker
Locatie: Sportpark De balledonk 
heeswijk-Dinther
Pagina 28

kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes

rommelmarkt 
bV ‘de drie dreven’
Locatie: Wijk rodenburg II 
heeswijk-Dinther
Pagina 16

berne abdijconcert 
met koor en orgel
Locatie: Abdijstraat 49 
heeswijk-Dinther
Pagina 2

nationale herdenking hdL
Locatie: St. Willibrorduskerk 
en Airborne Kapel
Pagina 24

film Lore
Locatie: Filmhuis De Pas heesch 
Pagina 19

outdoor springwedstrijd
Locatie: Dintherseweg nistelrode  
Pagina 29

5 meI
nationale bevrijdingsdag

Inloopspreekuur 
startende ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

start cursus 
Voetreflexmassage 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

6 meI
VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

7 meI
hkk nistelvorst: 
de bevrijding van oostelijk 
noord-brabant
Locatie: Maxend 3 nistelrode
Pagina 2

cursus metamorfose-
massage
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

thema-avond mee: zelf 
zorg organiseren & vrije tijd
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partner 
Cereslaan 4 heesch

8 meI
onderonsje Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n hoek 
Loosbroek

meditatie-uur 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

9 meI
slabroekse paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

cursus Voetreflexmassage
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Workshop Intuïtieve 
mandala tekenen 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

schuimparty voor groep 8 
t/m 15 jaar
Locatie: IMeet heeswijk-Dinther
Pagina 20

Ladies night
Locatie: number3 
heeswijk-Dinther
Pagina 4

10 meI
World fair trade day

slabroekse paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

kunstcollectief oranje 
exposeert bn-ers
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

feestavond 10 jaar de pas
Locatie: De Pas heesch

expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

rommelmarkt 
protestantse kerk
Locatie: Kerkstraat 2 
heeswijk-Dinther

heropening Wereldwinkel
Locatie: Jonker Speelmanstraat 
10 heeswijk-Dinther

open kloosterdag 
bij abdij van berne
Locatie: Abdij van berne 
heeswijk-Dinther

Vormselviering
Locatie: h. Willibrorduskerk 
heeswijk-Dinther

11 meI
moederdag

slabroekse paardendagen
Locatie: nabij Villa d’Arto en 
natuurcentrum De Maashorst

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes

kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

expositie Liseth Visser
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

12 meI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

regelzorg rijbewijs-
keuringen
Locatie: De Pas heesch

alzheimer café
Locatie: St. barbaraplein 6 Oss

Lezing: jos korsten
Locatie: bibliotheek 
heeswijk-Dinther

Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 5

jaarvergadering centrum 
management heesch 
Locatie: De Pas heesch 

13 meI
kijklessen dV dancing kids
Locatie: Sportpark van Pr. Irene 
nistelrode
Pagina 30

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

onderonsje heeswijk
Locatie: CC bernrode 
heeswijk-Dinther

talententrainingen
Locatie: Sportpark nistelrode
Pagina 29

14 meI
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

15 meI
kijklessen dV dancing kids
Locatie: Sportpark van Pr. Irene 
nistelrode
Pagina 30

oud papier 
Locatie: buitengebied nistelrode

Lezing osteopathie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

16 meI
Workshop Yantra 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Vrijdagmiddagborrel 
met jan en alleman
Locatie: Aquarest 
heeswijk-Dinther

17 meI
breakout
Locatie: De Maashorst

de eijnderic: 
materie schilderen
Locatie: De eijnderic heesch

18 meI
negende maashorstfair
Locatie: De Maashorst nistelrode

schilder je innerlijke kracht
Locatie: Galerie bernheze 
nistelrode

Gildedag hoge schuts
Locatie: Fokkershoek 8a 
heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

19 meI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

spiritueel-filosofische 
voorstelling
Locatie: berne Anders 
heeswijk-Dinther

Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
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