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SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

lustrum voor heeschenaren
Off-road Rally ‘Die Breslau’

Het rally team
team brabant-breslau bestaat uit 
een rally truck en een service truck 
met bemanningen. het totale team 
bestaat uit 5 (oud-)heeschenaren. 
Frank van Weerdenburg (chauf-

feur) en Pieter-Jan broeksteeg (na-
vigator) zitten in de wedstrijdauto. 
Johan broeksteeg, Gijs Pennings en 
Frank van Weerdenburg sr. verle-
nen service. De rally truck is geba-
seerd op een Mercedes-benz Uni-

mog. europa’s zwaarste offroad 
rally Marathon rally ‘Die breslau’ 
is een loodzware off-road rally 
door Duitsland en Polen. De rally 
bestaat uit klassementsproeven en 
verbindingsetappes. De proeven 

gaan door bossen, over bospaden, 
door rivieren, over zandvlaktes en 
door moerassen. naast het enorm 
zware terrein spelen ook de afstan-
den die afgelegd moeten worden, 
de duur van de rally en de lastige 
navigatie een rol. Dag na dag 
moeten de teams het gevecht en 
avontuur aangaan.

Ervaring
tijdens de succesvolle deelnames 
van vorige jaren heeft het team 
aardig wat rally ervaring opgedaan 
en hoopt dit jaar wederom een be-
tere prestatie neer te zetten. Frank: 
“vorig jaar werden we zesde. We 
gaan dus voor een top-5 klasse-
ring, maar zijn zeer tevreden met 
een plaats in de top-10”.

Live verslag
Meer informatie vind je op de 
website van het team (www.bra-
bant-breslau.nl) of die van de or-
ganisatie van de rally (www.rallye-
breslau.com).

heesch - Offroad truck rally team Brabant-Breslau doet deze zomer voor de vijfde keer mee aan de 8 daagse 
off-road rally ‘Die Breslau’: vanuit Polen naar Duitsland. Op 30 juni is het vertrek vanuit Polen en ze hopen 
op 7 juli veilig aan te komen in Duitsland. Vier keer eerder hebben ze deze zware marathon rally uitgereden 
en aardig wat problemen overwonnen. Zal het deze keer nog beter gaan dan voorheen?

De proeven gaan over zandvlaktes en door moerassen

De Oude Ros 18 
5388 PM Nistelrode
T. (0031) - (06) 17 22 63 92 
E. info@rsautomobielen.nl

• Specialist in zeer jonge hippe en belasting-
vrije  eco auto’s voorzien van fabrieksgarantie.

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW gecertificeerd

RONDJEBeRNheze

PLEINFEEST nIsteLroDe

BERNHEZE – Een mooie zaterdag werd gevolgd door een druilerige zondag. De evenementen lieten zich niet afschrikken en in heel bernheze was er 
volk op de been, die zorgden dat de organisaties waar voor hun inzet kregen. Er kwamen veel bezoekers, de foto’s laten een rondje bernheze zien….

KERMIS heesch
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bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Twitter: @dnbontewever

Nieuwe 
menukaart 

met veel 
mooie 
streek-

producten!

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

eten en drinken, vooral wijn, zijn voor 
de Italianen belangrijke zaken waar ze 
graag de tijd voor nemen. Piano, piano, 
genieten van een uitgebreide maaltijd, 
liefst samen met familie en/of vrienden. 
risotto is een heerlijk voorbeeld van 
deze levens- en kookstijl.

De eenvoud en eerlijkheid blijft mij 
inspireren. van eenvoudig met alleen 
Parmezaanse kaas en zwarte peper, tot 
heel exclusief met bijvoorbeeld truf-
fel. Als je goede ingrediënten gebruikt 

is het altijd een kwalitatief hoogwaardig gerecht dat elke culinaire 
toets doorstaat.

het unieke van risotto is dat, mits goed klaargemaakt, het zich aan-
past aan elke smaak. De truc is dus dat de rijstkorrel tijdens het 
koken alle aroma’s opneemt en een smeuïg geheel vormt zonder 
papperig te worden. 

Je hoort vaak dat risotto maken moeilijk is en alleen weggelegd 
voor Italiaanse mama’s of zeer ervaren koks… Flauwekul! toch is 
het maken van risotto niet iedereen gegeven; want zonder geduld 
en aandacht moet je niet eens beginnen aan twintig minuten ‘roe-
ren in een pannetje’.

Iedere ‘kok’ die claimt dat het sneller kan moet je wantrouwen, 
risotto kan alleen goed worden als je er de tijd voor neemt. en… 
waarom zou het sneller moeten kunnen? een met aandacht en lief-
de bereidde risotto met goede ingrediënten is de moeite van het 
wachten altijd waard!

thuis risotto maken is onthaasten, bij voorkeur met een aangenaam 
gesprek en een glas wijn. Want ‘rijst wordt in water geboren, maar 
moet sterven in wijn’.

het recept voor mijn lievelingsrisotto vind u hier 
www.dekeuken.nl/risi_e_besi

MICK KooKT oVER

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904

Zaal ‘t Tramstation en/of  Zaal d’n Haon zijn zeer 
geschikt voor verschillende activiteiten tussen de 

10 en 350 personen.
* bruiloften, bedrijfsfeesten en recepties
* vergaderingen * koffietafels * lunches

* BBQ binnen (zaal d’n Haon)
* Snackmuur (zaal d’n Haon)

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

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

Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• Ambachtelijke producten uit de streek • Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij • biologische compost en potgrond
• Tijdens openingstijden gratis proeverij van ambachtelijke producten

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

Buon Apetito

nIsteLroDe – Inmiddels zijn 
René en Chantal Timmers uit 
Nistelrode 5 jaar enthousiast ac-
tief met ‘Los door het bos’. Dat 
het een succes is blijkt wel uit de 
vele positieve reacties en de groei 
die het bedrijf doormaakt. 

De speurtochten ‘De Moord op 
sjaak’ gebaseerd op cluedo & 
‘Mister X’ gebaseerd op ‘Wie is de 
Mol’ zijn afgelopen maanden een 
groot succes geweest en met dat 
thema gaat u met GPs op pad in 
de prachtige bossen van de Maas-
horst om de juiste oplossingen te 
vinden. Meer details over de avon-

tuurlijke tochten kunt u vinden op 
www.losdoorhetbos.nl.
Uw familiedag of bedrijfsfeest 
wordt gegarandeerd een succes! 
bij Los door het bos kunt u terecht 
met groepen van 6 tot 80 perso-
nen. het geheel kan aangekleed 
worden met een hapje en een 
drankje, tot een complete barbe-
cue of heerlijk buffet. 

Alle tochten staan onder de bezie-
lende leiding van rené timmers, 
die elke groep volgt per fiets, om 
zo iedereen onderweg, zo nodig, 
een helpende hand te reiken en op 
het juiste pad te houden.

‘los door het bos’
Jubileumjaar

Meer informatie, neem contact met ons op.
Los door het Bos
t: 06-22 509 314. e: info@losdoorhetbos.nl. I: www.losdoorhetbos.nl
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Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW 

gecertificeerd

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! 
• Over het algemeen zijn alle jong gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

*Verwacht / MRB / Motorrijtuigen belasting

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! • Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! 

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente 

bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen! 

Tevens doen wij ook aan verkoop bemiddeling van uw huidige auto!

Merk Km Jaar
*Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line 62.675 2010
BMW 118D Coupé High Executive M-uitv. Start/Stop 2.859  2011 
Chevrolet Spark 1.0 LS BI-FUEL airco MRB VRIJ    37.018 2011 
Fiat 500 0.9 Twin-Air Sport Half leder lmv MRB VRIJ 968 2011 
Mazda 2  1.3 5drs Cool Airco               8.600 2011 
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV  110.000  2006
Mini One 1.6 Pepper airco S-looks                     123.954 2004 
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco    87.952    2004 
Mercedes A-170 Autom. Avantgarde  Airco           40.978 2008 
Mercedes C 220 CDI Estate Autom.Bussines class Avantgarde ECC 38.412  2012 
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB vrij 4.543 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB vrij   8.951 2011 
Opel Zafira 1.7 CDTi Cosmo 7 pers., Full map navi, clima 3.403  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  3.884 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection  MRB VRIJ          44.504 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection  MRB VRIJ         20.264 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Connect edit. Full map Navi MRB VRIJ  18.432 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit.  MRB VRIJ 4.237 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit.  MRB VRIJ 2.132 2011 

Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers. 1.728 2011
Landrover Freelander 2.0 TD4 SE autom. 4wd A/C Leder/alcantara 263.550 2002 
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco 1.340 2010
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style   7.660 07/2010
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima  5                                           3.670 10/2009
Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs 3.879 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 13.650 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ                5.937 2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ                                               2.524  2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ                     22.342 2010 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ                    34.321   2010 
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco 36.800 2008
Suzuki Swift 1.3 Comfort-sport 3 drs Airco  18.229 2009 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB vrij  1.083 2011
VW Golf 1.4 75 pk 3 drs Comfortline 
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.2 12V Trendline 3drs Airco LPG    64.128 2008
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline 55.950   2009
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line 131.330 2005

RS Automobielen.nl / Uw Automakelaar

rs Automobielen.nl selecteert voor-
namelijk jonge belastingvrije en 
hippe occasions van recente bouw-
jaren uit de nederlandse en buiten-
landse markt die voorzien zijn van 
een onderhoudshistorie, veel opties 
en weinig kilometers.  

De missie van rs Automobielen.nl 
is dan ook om een interessante 
auto voor een nette prijs aan te 
bieden, zonder fratsen. rogier vult 
aan: “hierdoor hebben we een snel 
wisselende voorraad en daardoor 
kunnen geïnteresseerden beter al-

tijd even bellen om zeker te zijn dat 
de betreffende auto nog beschik-
baar is.”

Aankoop en Verkoopbemiddeling
rs Automobielen.nl  bemiddelt ook 
bij de aankoop van een auto. 

U maakt een afspraak en hierbij  
kunt u uw wensen kenbaar maken. 
Ze bekijken met u of er in de eigen 
voorraad een passende auto voor-
komt of binnen de voorraad van 
hun relaties. Wellicht dat u zelf al 
ergens een auto heeft zien staan. 
In dat geval kunnen wij voor u 
contact met het betreffende bedrijf 
opnemen. het voordeel van deze 
aankoopbemiddeling ligt vooral bij 
de afspraken. U heeft zekerheid 

over de kwaliteit en de prijs zal 
scherp bedongen worden. 
Dit is ook van toepassing op de 
verkoop van uw auto. bij bemid-
deling in de verkoop van uw auto 
zal het uitgebreide netwerk van 
rogier aangesproken worden. 
“na de kennismaking met de klant 
en zijn auto, plaatsen wij de auto 
incl. foto’s en de overlegde vraag-
prijs op 16 websites waaronder o.a. 
Autoscout.nl, Gaspedaal.nl, Auto-
wereld.nl, handelsprijzen.nl etc. en 
onze eigen website via Autoscout.
nl. hier zal rogier de verkoop be-
geleiden.”, de automakelaar is dui-
delijk helemaal op zijn plek merken 
we op terwijl hij zit te vertellen. 

bij serieuze belangstelling voor uw 
auto zal rs Automobielen.nl een 
afspraak maken voor een bezich-
tiging en een proefrit. Dit vraagt 
van u weinig tot geen inspanning. 
“onze service houdt in dat wij, na-
mens u, alle handelingen met be-
trekking tot de afwikkeling van de 
verkoop afhandelt. tenslotte ont-
vangt u het afgesproken bedrag en 
de vrijwaring.”, rogier geeft ook 
de voordelen nog eens op een rij:

Voordelen verkoopbemiddeling 
door RS Automobielen.nl
* een betere prijs dan de inruil-

waarde
* onafhankelijk en deskundig 

aan- en verkoopbegeleiding
*  het tarief is vooraf bekend
* U krijgt alleen te maken met se-

rieuze kopers

voor onze werkzaamheden bren-
gen wij een bepaald bedrag in re-
kening, onze bemiddelingskosten 
ofwel provisie. er zijn garantie pak-
ketten en Dekra/AnWb keuring 
waarover u alles kan vinden op de 
vernieuwde website  www.rsauto-
mobielen.nl

nIsteLroDe – Rogier Schoonen, woonachtig in Rosmalen en sinds ok-
tober 2011 eigenaar van RS Automobielen.nl gevestigd op De Oude 
Ros in Nistelrode. Rogier groeide op in de autobusiness; zijn vader is 
de één van de oudste Mazda-dealers in Nederland. Na vele omzwervin-
gen in binnen- en buitenland, in en uit de autobusiness en een eigen 
autoraceteam besloot hij dat het tijd was om voor zichzelf te begin-
nen.  Met aardig wat werkervaring als occasion-man bij VW/ Audi Van 
den Udenhout, het ouderlijk bedrijf, Accountmanager Customercare bij 
Autoscout.nl en het runnen van een Autoraceteam ‘Infinityracing.nl’, 
was het duidelijk dat als je nu in deze tijd voor jezelf wilt beginnen in 
de auto-business je echt een onderscheidend vermogen moet hebben! 
Hier is RS Automobielen.nl / Uw Automakelaar uit voortgekomen.

‘terwij l rs automoBielen.nl een koPer 
Voor uw auto VinDt, kunt u er Gewoon 
in Blij Ven Doorrij Den’

RS Automobielen.nl / Uw Automakelaar

De oude ros 18, 5388 PM nistelrode, tel.: (0031)-(0)6-17226392, 
e-mail: info@rsautomobielen.nl, rDW gecertificeerd

Advertorial

Merk Km Jaar
Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line 62.675 2010 
BMW 118D Coupé High Executive M-uitv. Start/Stop  2.859 2011 
Chevrolet Spark 1.0 LS BI-FUEL Airco MRB VRIJ  37.018 2011 
Fiat 500 0.9 Twin-Air Sport Half leder lmv MRB VRIJ  968  2011 
Mazda 2 1.3 5drs Cool Airco  8.600  2011 
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV  110.000 2006 
Mini One 1.6 Pepper airco S-looks  123.954  2004 
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco  87.952  2004 
Mercedes A-170 Autom. Avantgarde Airco  40.978  2008 
Mercedes C 220 CDI Estate Autom.Bussines class Avantgarde ECC  38.412  2012 
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB vrij  4.543  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs full map navi MRB vrij  7.155  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB vrij  8.951  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  3.884  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  44.504  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  20.264  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Connect edit. Full map Navi MRB VRIJ  18.432  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit. MRB VRIJ  4.237  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit. MRB VRIJ  2.132  2011
Opel Zafira 1.7 CDTi Cosmo 7 pers., Full map navi, clima  3.403  2011 

Merk Km Jaar
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers.  1.728  2011 
Landrover Freelander 2.0 TD4 SE autom. 4wd A/C Leder/alcantara  263.550  2002 
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco  1.340  2010 
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style  7.660  2010 
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima 5  3.670  2009 
Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs  3.879  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco  13.650  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco  5.778  2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ  5.937  2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ  2.524  2011 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ  22.342  2010 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ  34.321  2010 
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV  6.200  2011 
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco  36.800  2008 
Suzuki Swift 1.3 Comfort-sport 3 drs Airco  18.229  2009 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB vrij  1.083  2011 
VW Golf 1.4 75 pk 3 drs Comfortline  Airco   187.927 1998
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline  117.221  2004 
Volkswagen Polo 1.2 12V Trendline 3drs Airco LPG  64.128  2008 
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline  55.950  2009 
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line  131.330  2005
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Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of 
de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de vaste 
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

 RDW 

gecertificeerd

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

• Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. • Zo heeft u werkelijk een nette prijs! 
• Over het algemeen zijn alle jong gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

*Verwacht / MRB / Motorrijtuigen belasting

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente 

bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen! 

Tevens doen wij ook aan verkoop bemiddeling van uw huidige auto!

Merk Km Jaar
*Audi A6 Sedan 2.7 TDI 220pk Multitronic aut. S-Line 62.675 2010
BMW 118D Coupé High Executive M-uitv. Start/Stop 2.859  2011 
Chevrolet Spark 1.0 LS BI-FUEL airco MRB VRIJ    37.018 2011 
Fiat 500 0.9 Twin-Air Sport Half leder lmv MRB VRIJ 968 2011 
Mazda 2  1.3 5drs Cool Airco               8.600 2011 
Mini One Cabrio 1.6 Pepper Airco PDC LMV  110.000  2006
Mini One 1.6 Pepper airco S-looks                     123.954 2004 
Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco    87.952    2004 
Mercedes A-170 Autom. Avantgarde  Airco           40.978 2008 
Mercedes C 220 CDI Estate Autom.Bussines class Avantgarde ECC 38.412  2012 
Nissan Pixo 1.0 VTI 5 drs Airco MRB vrij 4.543 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Connect 5-drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecofl. 111 Edition 3-drs MRB vrij   8.951 2011 
Opel Zafira 1.7 CDTi Cosmo 7 pers., Full map navi, clima 3.403  2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection MRB VRIJ  3.884 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection  MRB VRIJ          44.504 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Selection  MRB VRIJ         20.264 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 3 drs Connect edit. Full map Navi MRB VRIJ  18.432 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit.  MRB VRIJ 4.237 2011 
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Anniversary edit.  MRB VRIJ 2.132 2011 

Peugeot 5008 1.6 Vti ST 160pk 5-pers. 1.728 2011
Landrover Freelander 2.0 TD4 SE autom. 4wd A/C Leder/alcantara 263.550 2002 
Renault Twingo 1.2-16V Autom. Dynamique Airco 1.340 2010
Seat Ibiza 1.2 TDI 5-drs Style   7.660 07/2010
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5-drs Clima  5                                           3.670 10/2009
Suzuki Alto 1.0 Automaat Comfort-plus Airco 5-drs 3.879 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 13.650 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5-drs Airco 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ                5.937 2011 
Suzuki Alto 1.0 Base 5drs MRB VRIJ                                               2.524  2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ                     22.342 2010 
Suzuki Alto 1.0 Comfort 5drs MRB VRIJ                    34.321   2010 
Suzuki Swift 1.2 Comfort Comf.-sport 5-drs Airco LMV 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 Automaat Exclusive Airco 36.800 2008
Suzuki Swift 1.3 Comfort-sport 3 drs Airco  18.229 2009 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5-drs MRB vrij  1.083 2011
VW Golf 1.4 75 pk 3 drs Comfortline 
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150pk Sedan Com.fline 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.2 12V Trendline 3drs Airco LPG    64.128 2008
VW Passat Var. 1.8 TFSI 160pk DSG Autom. Highline 55.950   2009
VW Passat Sed. 2.0 TDI 140pk DSG Autom. Comf.line 131.330 2005

MRB=Motorrijtuigenbelasting

gecertificeerd

gecertificeerd

inkoop inkoop inkoop inkoop verkoop verkoop verkoop verkoop 
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
berneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

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

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

vorstenbosch - Op zondag-
middag 24 juni namen ruim 100 
mensen deel aan een barbecuepar-
ty bij bar de Ketel in Vorstenbosch.

Weer of geen weer, iedere eerste 
maandag van de maand is ergens 
in of rond vorstenbosch de bbQ-
club te vinden. een groep van on-
geveer tien voornamelijk mannen 
en liefhebbers van de barbecue, 
nuttigen dan hun diner in een tuin, 
onder een carport, op straat of in 
de stal.
In 2006 waren ze bij Paul de Leeuw 
te gast in de ‘Mooi! Weer de 
Leeuw’ show. In september vorig 
jaar werd de barbecue geplaatst bij 
vertrekkend burgemeester Jos he-
ijmans. De barbecue-liefhebbers 
hebben ook een grote schare fans 
en een ware fandag. Afgelopen 

zondag 24 juni werd voor de vijfde 
keer een barbecueparty gehouden 
bij bar de Ketel. De evenementen-
commissie van bar de Ketel zorgde 
voor een gezellig terras, muziek en 
de barbecuepakketten. Deelne-
mers zorgden zelf voor de barbe-
cues en de aankleding. ruim 100 
mensen namen deel aan dit gezel-
lig evenement. en zoals de bbQ-
club zich niet laat afleiden door 
het weer waren de barbecueërs 
deze zondagmiddag ook niet van 
hun stuk te brengen door regen en 
wind. het was nog lang gezellig bij 
bar de Ketel, zeker toen later op de 
dag de zon nog doorbrak. 

een volgende editie van de barbe-
cuedag zal er zeker komen.

Vorstenbosch: Barbecuedag 

In de kraam van de nisseroise Kwis 
werden de deelnemers verrast met 
een geheimzinnige bruine doos. 
De organisatie vroeg deelnemers 
“Wat voelt u in de doos?”. Kwis 
liefhebbers konden hun hand in de 
doos steken om zo te voelen wat 
er allemaal in zat. De 64 strijdende 
deelnemers hadden hier duidelijk 
weinig moeite mee, vertelt de or-
ganisatie. De tweede opdracht: 
hierbij werd bij de deelnemers een 
beroep gedaan op parate kennis en 
inzicht. In de kraam van de nisse-
roise Kwis hing een grote poster. 
Deelnemers werden uitgedaagd 
zoveel mogelijk spreekwoorden, 
uitgebeeld op de poster, te noe-
men. een hele klus, want de poster 
bevatte wel 50(!) spreekwoorden. 

Verrassend antwoord
het deelnameformulier van ria 
van der velden verraste de organi-
satie. hierop waren wel 74 spreek-

woorden ingevuld. “Zij is wel erg 
enthousiast te werk gegaan”, 
vertelde de organisatie. Uiteinde-
lijk bleken er 43 van de ingevulde 
spreekwoorden ook daadwerkelijk 
terug te vinden op de poster. Daar-
mee had ria meteen het hoogste 
aantal juiste antwoorden. Zondag 
24 juni, tijdens de jaarlijkse ‘inspi-
ratiedag’ van de nisseroise Kwis, 
verrastte de nisseroise Kwis or-
ganisatie ria met de eerste prijs 
voor het winnen van de nisseroise 
Pinksterfeestenkwis; een door de 
versdriehoek gevulde versmand. 
“Ik heb het niet alleen gedaan, dus 
mijn helpers mogen ook mee ko-
men genieten van de mand”, was 
de enthousiaste reactie van ria. 

op vrijdag 28 december wordt 
de tweede editie van de nisse-
roise Kwis gespeeld, waarbij dit 
jaar meer prijzen te winnen zijn. 
Inschrijven kan vanaf 1 november. 

Ria van der Velden wint Nisseroise Pinksterfeestenkwis
nIsteLroDe - Eind mei was de organisatie van de Nisseroise Kwis 
te vinden op de Pinksterfeesten. De organisatie presenteerde de laat-
ste plannen voor het nieuwe seizoen. Tevens konden bezoekers aan de 
braderie meespelen met de Nisseroise Pinksterfeestenkwis, een teaser 
voor ‘de grote kwis’ van december.

Kijk op www.nisseroisekwis.nl voor het laatste nieuws of voeg ons 
toe als vriend op Facebook. 

Ria ontvangt de eerste prijs uit handen van Karin Manders; een versmand

Droog kerkpleinconcert 
harmonie ondanks regen

heesWIJK-DInther - Harmonie Sint Servaes hield zondag 24 juni haar 
kerkpleinconcert binnen in de barzaal van CC Servaes. Door het slechte 
weer was het jammer genoeg onmogelijk om het concert buiten op het 
kerkplein te laten plaatsvinden. Door een mooiere akoestiek werd het 
een prima concert, de opkomst van het publiek was wat minder dan dat 
we normaal gewend zijn. 

om 19.00 uur heette voorzitter 
Lambert van der ven alle aanwe-
zigen van harte welkom. een spe-
ciaal woord was er voor de nabe-
staanden van het dit jaar overleden 
lid bernhard van der sangen. bern-
hard zou dit jaar tijdens het plein-
concert zijn 40-jarig lidmaatschap 
vieren, maar kwam in januari jl. te 
overlijden na een moedig gedra-
gen ziekbed. 

De aftrap van het concert was voor 
het opstaporkest onder leiding van 
Arian Deckers. hierna kwamen de 
leden van het opleidingsorkest. De 
slagwerkgroepen lieten zich in het 
tweede deel van het concert zien. 
het derde deel van het concert 
was voor het harmonieorkest, dat 

met een programma van een ruim 
een half uur goed gebruik maakte 
van de prachtige akoestiek in het 
cultureel centrum. Zij hadden een 
swingend programma, dat regel-
matig het publiek mee liet deinen 
en klappen. 
harmonie sint servaes dankt alle 
aanwezige supporters bij het kerk-
pleinconcert, maar ook de mensen 
die de vereniging een warm hart 
toedragen bij allerlei acties, zo-
als de donateursactie die onlangs 
werd gehouden. ook een speciaal 
woord van dank voor de vrienden 
van sint servaes en natuurlijk de 
medewerkers van het cultureel 
centrum, die ervoor hebben ge-
zorgd dat we weer een gastvrij 
concert hadden.

na een succesvol 2011 heeft André 
nouwens het initiatief genomen 
om samen met de regio afdeling 
van de Morganclub, weer te gaan 
werken aan ‘MG meets Morgan II’. 
Pieter van Deursen helpt hem met 
de voorbereidingen om ook dit jaar 
een leuke regiorit uit te zetten. 
De start is 29 juni om 13.00 uur 

vanaf eetcafé ’t Pumpke op het 
raadhuisplein in nistelrode en zal 
rond 17.00 uur eindigen. Deze 
start is een hele happening en een 
aanrader om te komen bekijken. 
Graag tot dan!

Meer informatie Jan Wijnen 013-
4670275.

Morgan II meets MG
nIsteLroDe – Regio Oost Brabant is een regio met een ‘Bourgondisch 
hart’ en vele mooie MG’s. André Nouwens en Pieter van Deursen von-
den dit een goede gelegenheid om de mensen die hart hebben voor 
beide uit te nodigen.

Tekst Frank Geenen
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Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Grote collectie 
schoolartikelen

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, (0412) 45 17 82

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

Binnenkort ook via de 
website te bestellen!!!

Concert Bernhezer Seniorenorkest in Kasteeltuin

Aan de muzikale reis is jaren voor-
bereiding vooraf gegaan. “Ik ga 
samen met mijn vrouw sjaan al 
jaren naar het salzburgerland op 
vakantie en heb hier een heel mu-
zikaal netwerk opgebouwd. Dat 
wil zeggen, naar locaties gezocht 
waar we kunnen optreden, maar 
ook naar een geschikt hotel waar 
we kunnen verblijven. vijftien ho-
tels verder,” grinnikt Piet, “heb ik 
een prachtig hotel gevonden. De 
eigenaar is een muziekliefhebber 
en dat was precies wat we nodig 
hadden. Als we er zijn viert zijn 
moeder haar 80ste verjaardag en 
voor haar gaan we ook optreden. 
tijdens ons verblijf in het hotel, 
willen we ook een feestje kunnen 

bouwen voor ons orkest. en ook 
dat was geen probleem: de bitter-
ballen zitten al in mijn koffer!”

We gaan op reis en nemen mee...
Piet en sjaan kennen het gebied 
inmiddels op hun duimpje en heb-
ben voor elke dag een optreden 
gerealiseerd. 

“Dat varieert van muziek maken 
op 2500 meter hoogte, waar we 
met tractors en aanhangers naar 
toe gaan, tot in de Mirabelle tuin 
in salzburg en in de Altstadt bij 
verschillende restaurants. Persoon-
lijk hebben we bij de burgemeester 
alle vergunningen geregeld. 
een hele organisatie om telkens 

de 27 blaas- en 3 slagwerkinstru-
menten, dus 31 muzikanten en 30 
supporters te vervoeren. er zit ook 
al 14 kilo kaas en een enorme zak 
met rood, wit-blauwe vlaggetjes-
prikkers in mijn koffer, want zolang 

de voorraad strekt delen we die uit 
tijdens optredens.” 

Gratis concert 
“en we gaan ook elke dag iets 
cultureels doen,” vertelt Mara 
enthousiast. “Iedereen heeft er 

enorm veel zin in. vooraf had-
den we gepolst of er voldoende 
animo was voor de muzikale reis, 
want om de klank van ons orkest 
te waarborgen moest er toch wel 
75% meegaan. ook onze nieuwe 
dirigent Leo boeijen was meteen 
enthousiast. Dus alles kon vastge-
legd worden. 
We gaan het salzburgerland ver-
overen met ons repertoire! Maar 
eerst de generale repetitie op 

1 juli, waar we onze polka’s, mar-
sen, dixie & soul muziek, onze 
tango’s en jazzy stukken zullen 
presenteren. Iedereen is uitgeno-
digd voor dit gratis concert dat om 
14.00 uur begint,” besluit ze. 

bernheZe - Bijna alle leden van het Bernhezer Seniorenorkest gaan mee op de muzikale reis naar Oosten-
rijk, maar eerst brengen ze hun repertoire ten gehore in Heeswijk. “Een prachtige locatie voor onze generale 
repetitie op 1 juli, want 6 juli vertrekken we met onze muzikanten naar Bischofshofen in het Salzburgerland 
waar we elke dag een optreden zullen gaan verzorgen.”, laten voorzitter Piet Jacobs en secretaresse Mara 
Smulders weten.

Tekst: Hieke Stek. Foto: Jan vd Bosch

...Van muZiek maken oP 2500 meter hooGte, 
tot in De miraBelle tuin in salZBurG

heesch - Op zondag 1 juli 2012 
organiseert Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ een excursie naar Uden, 
waar de deelnemers om 13.15 uur 
worden verwacht. Op het pro-
gramma staan een bezoek aan Mu-
seum ‘De Muts’ en het Museum 
voor Religieuze Kunst. De excursie 
staat ook open voor niet-leden.

Programma excursie
De deelnemers worden om 12.30 
verwacht bij ‘heemschuur Maas-
land’, schoonstraat 35 in heesch. 
om 12.45 uur vertrekken de deel-
nemers naar Uden, met eigen 
vervoer. om 13.15 uur komen de 
deelnemers aan bij het Museum 
De Muts in Uden. 

na het bezoek aan dit museum 
vertrekken de deelnemers naar het 
Museum voor religieuze Kunst 
aan de vorstenburg in Uden. Daar 
wordt een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling ‘De boom in na-
tuur, cultuur en religie’. Daar vin-
den live opnamen plaats voor het 
radioprogramma schepper & co 
van de ncrv. 
Deskundigen gaan in op onze 
veelzijdige relatie met de boom. In 
het museum wordt genoten van 
een kop koffie of thee met een lek-

kernij. om 17.00 uur zijn de deel-
nemers terug in heesch.

Deelname
Wie graag wil deelnemen aan de 
excursie, wordt verzocht zich per 
mail of telefonisch op te geven bij: 
riky de Jong (email: rikydjong@
home.nl; tel. 0412-646380) of 
hans Pennings (email: hanspen-
nings.oss@gmail.com; tel. 06-
10463762).
opgave gaarne vooraf in verband 
met het regelen van het vervoer. 
De kosten van deelname bedragen 
€ 10,- (inclusief entree, rondleiding 
en vervoer). 

heemkundeKring organiseert excursie

Meer informatie over de 
excursie en de heemkundekring: 
www.de-elf-rotten.nl. e-mail 
secretariaat@de-elf-rotten.nl 

DeMooiBernhezeKrant: 
als je meer wilt weten!

  

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe
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BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

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

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje

Jongste deelnemer van Scania YETD gaat voor eigen truck 

TRUCKSTAR: Nick van der linde voor finale naar Assen

bert van den elzen: ‘hier op de plak 
deed hij niet anders dan voor- en 
teruguit zetten, aan ervaring ont-
breekt het hem niet’. De werkgever 

van nick typeert hem als een zeke-
re en vooral zuinige rijder niet iets 
wat we van een jonge chauffeur 
verwachten. In een deelname aan 

de scania YetD, scania’s Young 
european truck Driver competi-
tion 2012 kon zijn talent met de 
dosis ervaring getest worden. nick 

voldeed aan de voorwaarden voor 
deelname; geboren in 1977 of later, 
in het bezit van geldig c-e rijbewijs, 
nederlandse nationaliteit en wer-
kend als beroepschauffeur.
Afgelopen weekend waren de pit-
tige nederlandse halve finales. 

twaalf deelnemers wisten een plek 
te garanderen in Assen, waar eind 
juli de finales plaats zullen vinden.
nick van der Linde deed het goed 
en zit bij deze laatste twaalf. Dit 
betekent dat hij tijdens de neder-
landse finale van scania YetD zal 
strijden om de plek voor de euro-
pese finale in Zweden.

19 Jaar, de jongste deelnemer 
nick werd 18 jaar en hij had alle 
theorie behaald voor zijn vracht-
wagenrijbewijs en hoefde ‘alleen 
nog maar’ zijn autorijbewijs te 
halen en dan kon hij op voor zijn 
chauffeursdiploma. Dit ging alle-
maal voorspoedig en kort voor hij 
18 jaar werd slaagde hij en kon aan 
het werk als vrachtwagenchauffeur. 
Met zijn 19 jaar is hij de jongste 

deelnemer.  De eerste ronde was 
een theorietest die online gemaakt 
kon worden en had 25 vragen die 
een europese chauffeur moet we-
ten.  nick dacht deze even te ma-
ken en zag dat hij er toch echt even 
voor moest gaan zitten. Anders dan 

de duizenden deelnemers die het 
niet redden, was hij bij de volgende 
ronde op 23 en 24 juni. hier vroeg 
men aan de 36 deelnemers om echt 
zuinig en anticiperend te rijden op 
de openbare weg. Ze moesten ma-
noeuvreren, lading zekeren en nog 
veel meer. tijdens deze halve finale 
werden de chauffeurs geselecteerd 
die door gaan naar de nederlandse 
finale van het YetD eind juli. Daar 
wordt de winnaar bekend die met 
partner naar Zweden gaat om te 
strijden op de europese finale! 
Met een nieuwe scania r-serie als 
hoofdprijs t.w.v. 100.000 euro.

Meer informatie: www.truckstar.
nl/nieuws/detail/12-yetd-
finalisten-naar-assen.nl

NISTELRODE – Als ‘jungske’ was hij iedere vrije minuut bij het trans-
portbedrijf Van Den Elzen te vinden, intussen is hij beroepschauffeur en 
rijdt vooral in het binnenland. In Nistelrode kennen ze hem in de truck 
van Albert van den Elzen waar hij vaak als vrijwilliger paraat is met de 
truck. 

Het mooiste moment is toch altijd weer als de karavaan gaat rijden

zonnerit door mooi buitengebied

Mooie Zonnerit met friet toe in 
het Tramstation
Dankzij henk van herpen van de 
horizon in heesch hadden we 
weer een mooie Zonnerit. te be-
ginnen bij Prinses Irene en door 
nistelrode via Donzel, buitenge-
bied van heesch, vinkel, nuland, 
rosmalen, berlicum, vorstenbosch 
en Uden weer naar nisseroi. veel 
groen, mooie waterpartijen, veel 
boerderijen, geiten, koeien en her-
ten buiten, en de maïs al weer een 
halve meter hoog. bij aankomst in 
nistelrode, onder de paraplu, snel 
naar binnen in de nieuwe zaal van 

het tramstation waar everista Ika-
nubun al stond te wachten. In de 
mooie zaal met fleurige stoelen 
werd direct koffie en thee geser-
veerd.  ondertussen sprak voorzit-
ter van de Zonnebloem nistelrode 
rosemarie van Ark een woord van 
welkom voor iedereen. Mevrouw 
strijbosch en everista Ikanubun 
en tonnie van es ontvingen een 
prachtig boeket als dank voor de 
geweldige ontvangst in het tram-
station. en er was een woord van 
dank aan alle chauffeurs en vrijwil-
ligers, speciaal aan Annie van Lok-
ven die ervoor gezorgd heeft dat 

weer alles in goede banen liep. en 
de firma van Driel voor het spon-
soren van het busje. na heerlijke 
frietjes met een kroket of frikandel, 
een broodje en glaasje fris werd er 
heel wat bijgepraat. volgens veel 
mensen was dit de mooiste Zon-
nerit tot nu toe. op naar de vol-
gende!

Zonne-ochtend dinsdag 10 juli
De eerstvolgende Zonne-ochtend 
is dinsdag 10 juli van 9.30 uur tot 
11.30 uur in het Paviljoen aan de 
Wevershof. U kunt hier als Zonne-
bloemgast kaarten, buurten of een 
spelletje spelen. handwerken kan 
ook, u neemt dan uw eigen mate-
riaal mee. 
entree is 2,50 euro inclusief 2 kop-
jes koffie of thee. Komt u voor het 
eerst, dan graag aanmelden bij es-
ther van den bogaart tel. 06 1395 
7862.

NISTELRODE – Zonnebloemgasten uit Nistelrode konden afgelopen 
vrijdag genieten van een mooie tocht door het buitengebied van Bern-
heze en omgeving. ”Het mooiste moment is toch altijd weer als de 
karavaan gaat rijden”, vertelde Rosemarie van Ark. “Voor 18 auto’s en 
totaal 81 mensen is het een kunst om bij elkaar te blijven. Mayke van 
den Bogaart in auto 1 checkte dan ook regelmatig met de laatste auto 
of die volgde.”

oVer een maanD Gaat hij  Voor De 
‘De Beste chauffeur Van neDerlanD’
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Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

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

GrijnziG
Nou woon ik toch al een hele tijd in de stad, maar aan het verkeer 
wen ik het allerminst. Bijna iedereen verplaatst zich hier op de fiets 
en vooral de ochtendspits kan mij nog steeds verbazen. Dat gaat hard! 
Als je er middenin zit, hoef je niet eens meer te trappen: je zoeft mee 
met de wind die ontstaat (of je blijft achter iemands stuur hangen en 
belandt in een fietsenrek, dat kan ook).

Ik ben er nog steeds niet achter waarom die race elke dag weer 
plaatsvindt. Het zou kunnen zijn dat al die mensen te laat naar bed 
zijn gegaan en dat ze vervolgens zo lang mogelijk uitslapen, zodat 
ze precies genoeg tijd hebben om op hun allersnelst naar hun werk 
te fietsen èn zo onderweg hun bleke, slaperige wangen inruilen voor 
gezonde rode blossen. En dat dan elke dag. Of misschien wil iedereen 
elkaar laten zien hoe leuk hun werk wel niet is? (Kijk! Mijn werk is 
zóóóóó interessant, ik riskeer er gewoon een hersenschudding èn een 
dwarsleasie voor. En jij?)

Raadselachtig.

Zelf probeer ik me zo relaxed mogelijk van hot naar her te verplaatsen. 
Dat lukt niet helemaal. Ik erger me te pletter. Mijn persoonlijke top 
drie: 
 1. Mensen die prima in staat zijn om te fietsen, maar in plaats daarvan 
ervoor kiezen om met uitgestreken smoel hun dikke kont op zo’n 
stinkscooter neer te vlijen en dan lekker de hele dag bij elk stoplicht 
waar ik moet wachten (omdat ik zo relaxed ben, weet je nog) hun 
uitlaatgassen in mijn neus staan te blazen. 
2. Mannen die niet achterom kijken of daar toevallig een 
nietsvermoedend iemand fietst, voordat ze zonder nadenken en mèt 
tegenwind genoegzaam hun verse fluimen de wereld in sturen. 
3. Met z’n tweeën fietsen. 
Dat laatste bedacht ik me gister. Het was laat in de avond en ik fietste 
een stukje op met een mevrouw die ik eigenlijk niet zo goed ken. We 
waren net op weg en reden over een heel klein weggetje een piepklein 
stukje tegen het verkeer in. Twee studenten zigzagden ons tegemoet 
en toen ze ons, enigszins rakelings, passeerden, brulde de best-wel-
onbekende-mevrouw ineens keihard in mijn oor en gilde: ja, dat moet 
er soms even uit! 

We staken over en zij ging voor. Als een raket was ze aan de andere 
kant en in dat tempo bleef ze fietsen. Er zat niets anders op voor mij 
dan keihard te trappen, want haar rug was onverbiddelijk en ze keek 
niet op of om. Toen ik eindelijk weer naast haar fietste met mijn nog 
natrillende trommelvliezen, was het eerste wat ze zei: het verkeer is zo 
verschrikkelijk, dáár zie je pas echt de ware aard van mensen. 

Column
De Bliekers

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

Wij laten zien wat u hoort
Op donderdag 28 juni van 10:00 tot 16:00 uur organiseert 

Van Schijndel Hoortechniek een gehoorinformatiedag

Van Schijndel Hoortechniek praktijktest levert het bewijs “De deelnemers 
aan onze praktijktest krijgen de exclusieve mogelijkheid om de nieuw-
ste hoortechniek van Beltone  geheel vrijblijvend uit te proberen. Thuis,  
onderweg, in de vrije natuur of bij een concert, u krijgt alle tijd om van de 
vele functionaliteiten te genieten. Voor deze praktijktest zoeken we ervaren 
hoortoesteldragers alsmede mensen die twijfelen over hun gehoor. De  pro-
ductspecialist van Beltone assisteert onze gediplomeerde audiciens

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

Open Coffee Bernheze Bomenpark

Ditmaal is restaurant het bomen-
park, vorsselweg 3 in heesch de 
gastheer. open coffee bijeenkom-
sten vinden in bernheze iedere 
laatste donderdag van de maand 
plaats. 
De ontmoetingsbijeenkomst is 
bedoeld voor iedereen (student, 
werknemer, werkgever, onderne-

mer, werkzoekende, huisvrouw of 
-man) die belang en/of interesse 
heeft in bernheze en buiten het di-
gitale netwerk ook wil ontmoeten 
en netwerken onder het genot van 
een lekker kopje koffie. 

Kom eens kijken en ontmoet inte-
ressante gemeentegenoten. 

Meer over “open coffee bernhe-
ze” vindt u op www.opencoffee-
bernheze.nl

bernheZe - De Open Coffee bijeenkomsten in Bernheze gaan het 
tweede jaar in. Op donderdag 28 juni bent u weer van harte welkom 
van 8.30 – 10.00 uur. 

heesWIJK-DInther – Helaas 
werkte het weer niet echt mee, 
maar een tent bood uitkomst om 
toch de ‘Ontmoetingstuin Ser-
vaes’, de voormalige pastorietuin 
achter CC Servaes te openen. 

Angelique Dortmans heette ieder-
een welkom en kondigde verschil-
lende sprekers aan die vertelden 
waarom deze tuin zo bijzonder 
is. Jan van den broek (voorzitter 
stichting) Piet van den Akker (cc 
servaes), Wilson bosch (voorzitter 
IPG-bernheze), Pastoor Joost Jan-
sen die de heilige Franciscus aan-
bood, Peer verkuijlen en Wethou-
der Ad Donkers. 

De opening werd opgeluisterd 
door liedjes van het koor Id-
dus. ontmoetingstuin servaes is 
een openbare moestuin met een 
groot grasveld en een levensgroot 
schaakspel. het doel van de tuin is 
het gezamenlijk tuinieren voor ie-

dereen mogelijk te maken en een 
tuin te creëren waar iedereen jong 
of oud, fit of met een beperking 
graag wil zijn.

Groene vingers en interesse?
Maak de ontmoetingstuin mee tot 
een succes. contactpersoon van 
de ontmoetingstuin is Jo van hem-
men 0413- 292462.

Opening Ontmoetingstuin Servaes 

Gé en de Koninklijke Fanfare

ook de ‘moves’ komen nog losjes 
vanuit de heupen met af en toe 
een ‘elleboogje’. Maar zijn presen-
tatie en muziek zijn inmiddels wel 

wat anders. Zo vertelt hij tussen 
de liedjes door allerlei anekdotes 
boordevol humor. bijvoorbeeld van 
zijn oom Gradje die vele jaren de 

bekkens bespeelde bij de fanfare, 
maar geen noot muziek kon lezen. 
een fantastisch verhaal waarop zijn 
lied de ‘directeur’ is gebaseerd. of 
het verhaal van Diane bovens uit 
de vijfde van de MMs. het mooi-
ste van de vijf hockeymeisjes van 
wie hij heeft leren ‘punnen’ op 
de carnaval in roermond. samen 
met zijn vriend die broer heet, 
maar dan weer geen broer heeft. 
en natuurlijk het verhaal van twee 
geestelijk gehandicapten de ‘grote 
vruntjelike Jozef’ en zijn vriendin 
‘sint caecilia’. Daar heeft hij inder-
tijd een lied voor gemaakt waar-
mee hij heeft opgetreden bij Paul 
de Leeuw. 

het zorgt voor humor en warmte 
in het kleine theater dat door het 
slechte weer van de afgelopen tijd 
maar half vol zit. Jammer, want het 
weer was zaterdagavond prima en 
de show van Gé en de Koninklijke 
Fanfare sint Willibord een aanra-
der.

heesWIJK-DInther - Om negen uur zit het orkest gereed en komt Gé 
het podium van het kleine theater in de Kersouwe op. Gé zat vroeger 
in de Rock & Roll en zijn stijl van kleden heeft hij sindsdien niet zoveel 
meer aangepast. Een dikke kuif, strakke spijkerbroek en puntschoenen.

www.mooihdl.nl

hdl.nl
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1e zondag van juli

Dag van de Parelketting

om alles te bezichtigen heeft u 
waarschijnlijk aan één dag niet ge-
noeg. U kunt de route het hele jaar 
door fietsen. In het Parel route-
boekje vindt u de route en worden 
alle Parels uitgebreid omschreven. 
Kijk goed naar de openingstijden 
zodat u niet aan een gesloten deur 
staat. Kijk ook eens op de site van 
de Parels voor verdere actuele in-
formatie. ook is er een boekje ver-
krijgbaar bij de Parels. 

Aan de Dag van de Parelketting 
werken de volgende parels mee:

- De kerk van Dinther met de 
 onmoetingstuin
- De kerk van heeswijk
- De Abdij van berne
- De Museumboerderij
- camping De Wildhorst
- Dier- en tuinweide
- De Kilsdonkse Molen
- Interart beeldentuin & Galerie
- Kasteel heeswijk
- De Fazanterie
- 13 hectare
Wij verwachten dat u zult genie-
ten van deze mooie route en ‘...het 
buitengewone gevoel’. 

heesWIJK-DInther - Heeswijk-Dinther kent vele prachtige locaties. 
TRV Bernheze heeft deze parels geregen tot de Parelketting; een prach-
tige fietsroute van 35 kilometer. De Parelketting krijgt op zondag 1 juli 
extra aandacht via de Dag van de Parelketting. Verschillende Parels zijn 
geopend en er worden extra activiteiten georganiseerd. U kunt starten 
waar u wilt, want het is een ketting en u kiest zelf uw parel uit. En op 
de meeste locaties krijgt u zelf een parel waarmee u aan het einde van 
de dag ook letterlijk uw eigen parelketting samenstelt.

InterArt beeLDentUIn

De KILsDonKse MoLen De FAZAnterIe

Parcours en de bus van Joep
hierna was het tijd voor de kinde-
ren om mee te doen aan een par-
cours. Zo kun je merken dat het 
nog niet zo gemakkelijk is in een 
rolstoel te zitten en de deur van 
de school open te doen. of met 
een rollator te lopen zonder dat 
de blokjes eraf vallen. Als ‘blinde’ 

met een stok om een speelrek lo-
pen valt ook niet mee. De bus van 
Joep van Lankveld trok veel be-
kijks van de kinderen. er werden 
veel vragen gesteld, en Joep gaf 
een demonstratie hoe je in en uit 
de bus gaat met een rolstoel die 
je als bestuurder met een rolstoel 
zelf kunt rijden. Joep vertelde dat 

hij naar de Paralympics in Londen 
gaat als adviseur. 

voor alle kinderen had hij een mooi 
boekje met informatie over de ver-
schillende paralympische discipli-
nes. Zelf wil hij over 4 jaar graag 
meedoen aan de Paralympics in de 
schietsport. 

IPG Joep van lankveld:
“Wel allemaal naar de Paralympics kijken deze zomer!”

nIsteLroDe - IPG Bernheze, het Integraal Platform Gehandicapten in Bernheze deed afgelopen vrijdag met 
haar scholenproject basisschool De Beekgraaf in Nistelrode aan. Door het scholenproject krijgen leraren en 
leerlingen de kans in contact te komen met gehandicapten. Igno van Heijst, José van der Pas met haar blin-
dengeleidehond Paco, Theo Janssen en Henk van Tilburg beantwoordden allerlei vragen van de kinderen.

BRIGITTe KAANDORP in de Kersouwe
Muziek en grappen, met De Wereldband

Unieke combinatie
De wereldband kan als geen ander 
muziek maken. brigitte Kaandorp 
kan als geen ander wat extra’s 
toevoegen. De combinatie is even 
vindingrijk als succesvol. Geef de 
mannen van de Wereldband een 
paar liedjes en er ontstaan de won-
derlijkste combinaties, composities 
en contemplaties. niemand weet 
precies welke instrumenten de he-
ren officieel spelen, want ze scha-
kelen stuk voor stuk moeiteloos 
over van gitaar naar trombone, van 

viool naar drumkit en van vleugel 
naar trammelant. blue Grass, celtic 
Folk Metal, Dodecafonie en euro-
beat, het is allemaal gesneden koek 
voor de multi-instrumentalisten, 
evenals James Last, Mozart, bassie 
en Adriaan.

Gelukkig getrouwd
Met dit illustere gezelschap wilde 
brigitte Kaandorp wel eens een 
robbertje muziek maken. Ze liet 
de jongens op haar liedjes los en 
zie: als konijnen uit de hoge hoed 

kiemden de muzikale zaden uit tot 
schitterende en kleurrijke bloemen. 
het is dat brigitte al gelukkig ge-
trouwd is, anders had ze de hele 
wereldband integraal ten huwelijk 
gevraagd. Want mannen die mu-
ziek maken, dat is toch het mooi-
ste dat er is... het belooft weer een 
vrolijke avond te worden in het zo-
merse natuurtheater van heeswijk-
Dinther op vrijdag 29 juni.
bekijk op www.kersouwe.nl het 
hele programma en bestel online of 
bij de verkooppunten de kaarten. 

heesWIJK-DInther - Vrijdagavond 29 juni zal in natuurtheater de Kersouwe de aanstekelijke lach van 
Brigitte Kaandorp klinken. Daarbij liedjes op z’n Kaandorps, en dit keer met de unieke (ver)wonderlijke 
bijdrage van de Wereldband. Het beste van Brigitte Kaandorp is uitgegroeid tot (ook) het mooiste van de 
Wereldband. Samen brengen ze schitterende muzikale hoogstandjes. Aanvang 21.00 uur, entree 25,-. Er zijn 
nog kaarten te koop.

Foto: Nick van Ormondt

Tekst en foto: Esther van den Bogaart

als konij nen uit De 
hoGe hoeD kiemDen 
De muZikale 
ZaDen uit tot 
schitterenDe en 
kleurrij ke Bloemen
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op de markt
mooi & op de markt NISTELRODE - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HEESCH - woensdag 13.00 - 16.30 uur

HEESWIJK-DINTHER - vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VORSTENBOSCH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

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

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

MARKT HEESCH

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

Aanbieding
geldig t/m 

vrijdag 7 juli

Op de Markt 
Heeswijk-Dinther 

vrijdag 

Standplaats 
Nistelrode 

op woensdag

Brokkelkaas

Gaat u op vakantie?
- Laat u kaas vacuüm 
 verpakken
- Lekker weg en toch 
 uw eigen kaas
- Vraag erna aan de 
 wagen of bestel vooraf
- Minimaal 2 maanden
 houdbaar

Kaaskoningkaas van Cono Kaasmakers 
wederom geroemd vanwege de hoge 

weidegang van zijn koeien. 
Lekker veel buiten. Cono maakt blije 
koeien, blije boeren en dus betere en 
lekkerdere kaas. Dus blije klanten.

Probeer ook 
eens onze

Belegen kaas No.3
Romig mild en smeuïg

Nu per 500gr  € 4.45 
- Natuurgerijpt
- 100% weidekaas
- Genietkaas

Kom even proeven!

Oude kaas

De vors te l i jke  smaak 

STANDPLAATS NISTELRODE EN MARKT HEESWIJK-DINTHER

8 worstenbroodjes 

voor 0 5,50

6 frikandellen-

broodjes voor 0 5,50

10 zachte witte 

puntjes voor 0 1,00
BAKKERIJ ’T STOEPJE

KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

MARKT HEESWIJK-DINTHERMARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

 

famILIePaKKet
Familiebak kibbeling 
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,-
gratis saus

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.

cOLOFON

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

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

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn 
 Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

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

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online
John F. Kennedystraat 3, Heesch

Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni

10 zoete NECTARINEN € 2.99

Heerlijke 30 plus Gouwenaar 
jong belegen en of pikant super 
van smaak 500 gram 0 5,25 en 
let op: bij 500 gram een potje 
mosterd dille cadeau. 

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

Hij is er weer de over heerlijke Graskaas 
jong en romig hele kilo 0 6,49

Super pittige en snijdbare oude kaas 
oud zwart hele kilo 0 8,99

MARKT HEESWIJK-DINTHER
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InformatIe
 voor de

KERNEN

recht 
dichtbij….

Het afgelopen half jaar heb ik op deze plaats een flink aantal 
onderwerpen besproken. Schadegevallen, consumentenzaken, 
arbeidszaken, maar ook echtscheidingsrecht, burenrecht en nog 
meer…. De column heet niet voor niets ‘Recht dichtbij….’: het zijn 
allemaal onderwerpen die elke dag voorbij komen in onze praktijk. 

Maar misschien wordt het wel eens tijd om u aan het woord te laten. 
Ik sprak kort geleden met een lokale ondernemer over een mogelijke 
spreekbeurt met betrekking tot juridische onderwerpen bij de 
vereniging waar hij voorzitter is. Hij legde mij uit dat er misschien niet 
zo’n behoefte was om over de ‘droge materie’ van het recht te spreken. 
Ik kon toch niet nalaten om te zeggen, dat mensen die een geschil 
hebben het recht helemaal niet droog vinden, maar dat erg belangrijk 
vinden en daar meestal ook de nodige emoties bij hebben. 

En dat meen ik ook: ik ken eigenlijk geen mensen die voor hun plezier 
een wetboek lezen, maar ik ken wel veel mensen die over datzelfde 
wetboek alles heel precies willen horen als er een probleem is.

Dus ik zou wel eens willen weten: wat zijn nu de juridische dingen 
waar u (privé of in de zaak) mee zit? Wat is er gebeurd, wat heeft u 
toen gedaan? Heeft u het zelf opgelost of hulp ingeroepen? Heeft u 
toegegeven of heeft u hard gevochten voor uw zaak? Bent u tevreden 
over het resultaat?

Stuurt u mij eens een mailtje met uw verhaal. De spannendste of meest 
bijzondere zal ik dan hier bespreken en van commentaar voorzien.

Veel dichterbij kan het recht toch niet komen? 

Rob Haakmeester  (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column The Winning Mood

De wekelijkse fietstochten zijn 
weer begonnen. vanaf   heden 
wordt er elke week gefietst   op 
donderdagmiddag. De wekelijkse 

fietstochten gaan over een afstand 
van 25 tot 30 km in de regio. er 
wordt gestart om 13.30 uur bij De 
Wevershof. De laatste fietstocht 

van dit seizoen is op donderdag 
9 augustus en gaat over een af-
stand van ca. 50 km en het vertrek 
is dan  om 9.30 uur. Deze laatste 
fietstocht wordt afgesloten met 
een feestelijk tintje. 

na de vakantieperiode, vanaf dins-
dag 14 augustus kan er gekaart 
en biljart worden op dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. het zogenaamde prijs-
kaarten is vastgesteld voor de peri-
ode 1 oktober t/m 31 maart op de 
woensdagavonden 3 en 17 okto-
ber, 14 en 28 november, 12 en 19 
december in 2012 en vervolgens   
in 2013 op 9, 16 en 30 januari, 13 
en 27 februari, 6 en 20 maart en 
tenslotte op 27 maart met prijsuit-
reiking. De data vanaf december 
zijn gepland rond sinterklaas en 
kerst.

nieuwe leden voor the Winning 
Mood kunnen zich aanmelden bij 
theo verstraten, het erp 11, tel. 
0412-611137 en zij kunnen met-
een  deelnemen aan alle genoem-
de activiteiten.

nIsteLroDe - Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de ont-
spanningsvereniging The Winning Mood is Theo Verstraten met alge-
mene stemmen gekozen tot bestuurslid . Hij gaat Christ Cuijpers opvol-
gen als secretaris. The Winning Mood blijft voorlopig gehuisvest in het 
ouderenpaviljoen De Wevershof. Met de KBO en de biljartvereniging 
van de KBO is in goed overleg een regeling tot stand gekomen wat 
betreft het gebruik van de zalen en de biljarts.

D66 is warm voorstander van het 
raadplegen van de inwoners bij het 
nemen van grote beslissingen. Dit 
raadplegen kan gebeuren middels 
een referendum of, zoals recent in 
Bernheze en Maasdonk, door een 
‘representatieve’ enquête.

Wanneer een dergelijk onderzoek 
representatief genoemd wordt 

dient men van tevoren de criteria 
met elkaar af te spreken en met de 
inwoners te communiceren. Dat 
is hier niet gebeurd, waardoor er 
achteraf wederom discussie kan 
ontstaan. Wij vinden dat jammer 
en onnodig. nu heeft 26% van de 
burgers van 16 jaar en ouder de 
enquête ingevuld. en er is niets af 
te dingen op de mening van deze 
mensen, integendeel.

Wel kun je vragen stellen bij het 
verplicht stellen van het invullen 
van het burgerservicenummer, 
wat, naar wij hebben vernomen, 
voor een behoorlijk aantal mensen 
reden is geweest de enquête niet 

in te sturen. Weer jammer, want 
hoe meer mensen wel reageren, 
des te groter de zeggenschap.

Als D66 bernheze hebben we 2 
jaar geleden de gemeente ver-
zocht een referendum te orga-
niseren over een eventuele fusie 
tussen bernheze en Maasdonk. 
Dat was ruim voordat het besluit 
werd genomen en het referendum  
had samen kunnen vallen met een 
landelijke verkiezing, waardoor de 
opkomst waarschijnlijk veel groter 
was geweest. 
Wij vinden dit een gemiste kans en 
hebben de raden van beide ge-
meenten hierover ondervraagd.

Referendum beetje onzorgvuldig

Rondje Bernheze: n 500 voor Warchild
ruim 600 deelnemers genoten za-
terdag van de zon en nog eens 300 
‘die hards’ trotseerden zondag de 
stevige regenbuien. Met de keuze 
uit wandelroutes van 5, 15, 30, 40 
en 50 kilometer èn de mogelijkheid 
om in een weekend twee keer een 
route te lopen, is het rondje bern-
heze een prima voorbereiding op de 
vierdaagse van nijmegen en Apel-
doorn. onderweg waren en verse 
aardbeien uit de streek, bij de finish 
de lokale band Dreamfield. char-
lotte Willems van Warchild was op 
de slotdag aanwezig om persoonlijk 
de deelnemers met een bosje gladi-
olen te zien finishen op de tot via 
Gladiola omgedoopte schaapsdijk 
in Loosbroek. nicole hiraki van de 
trv overhandigde haar   een che-
que ter waarde van 500 euro.

bernheZe - Afgelopen weekend organiseerde TRV-Bernheze voor de 
achtste keer het Rondje Bernheze. Twee dagen lopen via prachtige wan-
delroutes door alle kernen van Bernheze. Een gedeelte van de opbrengst 
van dit wandelweekend gaat naar WarChild.

bernheZe - Ook dit jaar organi-
seert de gemeente Bernheze een 
fotowedstrijd voor de gemeente-
gids 2013.

Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, hou dan rekening 
met de volgende criteria:

1. Alleen inwoners van de ge-
meente bernheze kunnen deel-
nemen aan deze fotowedstrijd.

2. Per persoon mogen maximaal 
twee foto’s worden ingeleverd.

3. Medewerkers van de gemeente 
bernheze zijn uitgesloten van 
deelname.

4. De foto’s moeten genomen 
worden in deze gemeente en 
moeten herkenbaar zijn voor de 
gemeente en/of de bernhezer 
samenleving.

5. De foto’s moeten digitaal aan-
geleverd worden, in JPeG/JPG-
formaat met een minimale re-
solutie van 300 dpi of minimaal 
1,2 Mb.

6. De gemeente bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor promotio-

nele doeleinden anders dan de 
gemeentegids. bij deelname aan 
de fotowedstrijd geeft u toe-
stemming voor het gebruik van 
uw foto’s voor bijvoorbeeld de 
gemeentelijke website, folders, 
flyers, brochures of nieuwsbrie-
ven.

7. Als u personen fotografeert, is 
het verstandig vooraf toestem-
ming te vragen voor publicatie 
van de foto’s.

Meedoen
Als u mee wilt doen aan de foto-
wedstrijd, stuur dan uw digitale 
foto’s vóór 3 september 2012 naar 
a.abrahamse@bernheze.org. Per 
inzender kunt u maximaal twee 
foto’s opsturen. Zet duidelijk de 
naam, de adresgegevens en tele-
foonnummer van de fotograaf in 
uw e-mail.

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon van € 
75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede 
plaats) en € 25,- (derde plaats).

Fotowedstrijd gemeentegids

het is tijD om u aan het woorD te laten
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Informatie voor de kernen

SP BeRNheze 
een periode van tien jaar heeft te maken met de middellange termijn. 
Gezien het onderzoek naar de bestuurskracht in brabant een termijn die 
ertoe doet. De financiële situatie in bernheze is kerngezond. er zijn vol-
doende reserves en voorzieningen om de komende tien jaar mee vooruit 
te kunnen. Als een gemeente van 30.000 inwoners het niet meer kan 
rooien, dan kan dat met 40.000 inwoners (fusie Maasdonk??) zeker ook 
niet. Dan zijn we toe aan andere bestuurlijke verhoudingen. een keuze 
voor 1 bestuursorgaan in plaats van gemeente, provincie en waterschap. 
Dat betekent een essentiële hervorming van het bestuursbestel. Dat zou 

een wezenlijke besparing zijn op bureaucratie, ambtenarij en overbodige 
baantjes. Dat geld zou besteed kunnen worden aan investeringen in be-
taalbare woningbouw en onderwijs. Met een versterkte kennisinfrastruc-
tuur zou de toekomst voor de langere termijn (na 10 jaar) gewaarborgd 
kunnen worden. tot die tijd kunnen we met bernheze prima vooruit en 
zijn geldverslindende fusieprojecten zoals met Maasdonk ongewenst. De 
bestuurder blijft dicht bij de inwoners staan. Inwoners houden het idee 
dat zij er wezenlijk toe doen en dat er van dichtbij bestuurd wordt. volop 
vertrouwen heeft de sP de komende 10 jaar in een zelfstandig bernheze. 
De sP maakt zich er in elk geval sterk voor.

STellING Bernheze kan zeker tien jaar zelfstandig verder

Om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat allemaal dezelfde stelling. Wij vragen daarbij hun visie over 
deze stelling terug te sturen. Zo leert u de partijen goed kennen. 

PROGReSSIeF BeRNheze
bernheze is een gezonde gemeente. Met voldoende inkomsten en een goe-
de samenwerking met de gemeenten in de regio kan bernheze zeker tien 
jaar zelfstandig verder. echter de bestuurlijke organisatie van nederland is 
volop in beweging en de middelen voor bernheze om te investeren en de 
rekeningen te betalen worden minder. Daarom moet bernheze goed om zich 

heen kijken en in overleg met andere gemeenten beoordelen of zaken an-
ders georganiseerd moeten gaan worden. Dit kan op termijn betekenen dat 
bernheze haar zelfstandigheid op moet geven. Progressief bernheze zal hier 
pas voor pleiten als dit nodig is voor het behoud van een gezonde woon-, 
leef- en werkomgeving voor de inwoners van bernheze.

ook in onze Gemeente bernheze 
is er veel gebeurd. er is veel tijd 
en energie gestoken in het Proces 
bernheze-Maasdonk, waarvan uit 
de inwonersenquête zeer duide-
lijk is geworden, dat fusie niet de 
goede weg is. Met het invullen van 
de enquête heeft u laten zien als 
burger een stap richting de politiek 
te maken. Dan kan het niet anders 
dan dat de politiek ook deze stap 
naar u als inwoner van bernheze 
maakt en uw mening laat tellen.
Wij zijn tevreden dat naast dit in-
tensieve traject in de afgelopen pe-

riode ook veel besluiten zijn geno-
men die belangrijk zijn voor ons als 
Gemeente bernheze. Denk hierbij 
aan: 
- Goedkeuring voor de bouw 

van de emmausschool en beek-
graafschool. hierdoor brengen 
we de voorzieningen voor ba-
sisonderwijs in heel bernheze op 
het vereiste niveau.

- vaststellen bestemmingsplan 
centrumplan heesch, waarmee 
het centrum van heesch weer 
een positieve uitstraling gaat 
krijgen. 

- en niet te vergeten het vaststel-
len van het bestemmingsplan 
buitengebied, waarbij duidelijk 
gekozen is om prioriteit te ge-
ven aan de volksgezondheid 
van de inwoners van bernheze. 

het is ook duidelijk, dat dit alles 
niet altijd zonder slag of stoot is 
gegaan. Maar dan dienen we als 
politici maar te denken; tijd heelt 
alle wonden. 

het belang en de mening van u als 
inwoners van bernheze telt. 

Bernheze Solidair:
het was me het jaartje wel!

bernheZe - De afgelopen periode is er qua politiek veel gebeurd. Landelijk als 
we kijken naar de val van het Kabinet en het Lente(Kunduz)akkoord, waarvan 
de gevolgen nog niet duidelijk zijn, maar wel duidelijk is dat er in 2013 veel 
bezuinigd zal worden.

Gerjo van Kessel (Raadslid)

Column
aD

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

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

Uit het veld GeslaGen?

“Bernheze treedt op tegen manege” was een van de koppen in de 
krant deze week. Aanleiding was een aanvraag van een evenementen-
vergunning voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap 
Reining in Vorstenbosch. De situatie ter plekke was veel te onveilig 
aldus de burgemeester. Er kon geen vergunning voor het evenement 
worden gegeven en er was daarnaast nog veel meer mis met de veilig-

heidseisen. De gemeente gaat optreden. De eigenaresse, Rieky Young-
van Osch, vindt dat de gemeente overdrijft. Maar er is al wat langer 
wat aan de hand op de locatie en de slapende honden zijn nu wakker. 
Niet uit het veld geslagen wist Rieky op de naar Schijndel verplaatste 
kampioenschappen afgelopen zaterdag het Nederlands kampioen-
schap op haar naam te zetten.
 
In Veghel is er al lang een discussie over de huisvesting van arbeids-
migranten. Uit onderzoek blijkt dat zeker op 100 locaties arbeidsmi-
granten kamers huren terwijl er maar 10 panden staan geregistreerd. 
Omdat de gemeente maar niet tot een overeenstemming kan komen 
over de keuze voor flex-hotels regelen ondernemers zelf wat. Natuur-
lijk is dat niet helemaal volgens de regels. Roept meteen de vraag op 
hoe de situatie in Bernheze is. Welke politieke partij durft hier vragen 
over te stellen?

Maar nu even niet. Deze week staan er belangrijkere zaken op de po-
litieke agenda. Einde coalitie of einde fusie? Met de resultaten van de 
enquête leek de uitslag voor de hand te liggen. De laatste minuut van 
de wedstrijd lijkt nog tot een andere uitslag te kunnen leiden. OPG-
er Jan heeft de bal in handen en met wat sturing van scheidsrechter 
burgemeester Jan is nog niet zeker waar die terecht gaat komen. 

Besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied deze week 
lijkt al wel beslist. Voor de oppositie partijen zelfs zodanig dat ze het 
niet meer nodig vonden deel te nemen aan de discussie in de commis-
sievergadering. 
Waar de sportvrouw gaat voor de overwinning, de ondernemer kiest 
voor pragmatische oplossingen, de politicus voor machtsvertoon laat 
de Bernhezer oppositie zich hier wel gemakkelijk uit het veld slaan.

Met groet van Ad

Zomer-inzameling 
restafval
De zomerinzameling gaat van 
start. het restafval wordt van  
9 juli 2012 (week 28) tot en 
met 7 september 2012 (week 
36) wekelijks opgehaald. De in-
zameling van het gft-afval blijft 
onveranderd.

Politieloket in zomervakantie gesloten 
het politieloket in het gemeentehuis in heesch is gesloten van 2 juli 
2012 tot en met 18 augustus 2012.  Aangifte doen kan op www.
politie.nlWij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Spaar € 750
en krijg een 
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Groeirentetot 4,75%**

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

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

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T  0412-61 35 44
E  info@vanravensteijn.nl
I  www.vanravensteijn.nl

‘einDe coalitie of einDe fusie?’

Aangepaste
openingstijden 
gemeentehuis
28 juni 2012
In verband met een organisa-
tiebrede bijeenkomst is het ge-
meentehuis op donderdag 28 
juni 2012 vanaf 15.30 uur ge-
sloten.
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bernheze - De hulporganisatie 
zoekt collectanten voor de jaarlijk-
se collecte, die van 20 augustus 
tot en met 1 september gehouden 
wordt. Met de opbrengsten van 
de collecte worden diverse, klein-
schalige hulpprojecten in Burkina 
Faso betaald.

sahelp zoekt mensen die in de ker-
nen van de gemeenten bernheze & 
oss willen collecteren. De ‘wijken’ 
zijn zodanig ingedeeld, dat het 

collecteren in enkele uren goed te 
doen is.
stichting sahelp heeft al ruim der-
tig jaar ervaring met kleinschalige 
hulpprojecten in burkina Faso. Ge-
bleken is dat de projecten een blij-
vend positief effect hebben op de 
levenskwaliteit in het gebied.

Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij sahelp via info@sahelp.
nl of bij Irene de vries-Lequin op 
(0412) 481452.

Sahelp zoekt collectanten

een land rijk aan glimlachende mensen
Een afscheidsfeestje met koken, zang en dans

na twee maanden met veel plezier 
als vrijwilliger in seametrey child-
ren’s village gewerkt te hebben 
zat mijn tijd in Phnom Penh erop 
en werd het tijd om afscheid te 
nemen. Mijn laatste week hier heb 
ik heel bewust beleefd en ik heb 
van ieder moment intens geno-
ten. het afscheid nemen deed dan 

ook enigszins pijn. Ik ben van de 
kinderen hier gaan houden en zij 
van mij. Ik nam afscheid van één 
van de armste landen in de wereld, 
maar een land zo rijk aan glimla-
chende mensen. Ik heb ontzettend 
veel bijzondere mensen en kinde-
ren ontmoet waar ik veel van heb 
mogen leren. Ik ben dankbaar dat 

ik dit heb mogen meemaken, het 
is één van de mooiste ervaringen 
van mijn leven geweest en ik zal 
dit nooit meer vergeten. Ik ben 
blij en voldaan dat ik iets aan deze 
school heb kunnen bijdragen. De 
aangeschafte laptop wordt iedere 
dag volop gebruikt en ook het geld 
voor het nieuwe schoolgebouw zal 
goed besteed worden. Daarnaast 
heb ik ook echt het idee dat ik de 
kinderen iets heb kunnen leren. 
op vrijdag 15 juni nam ik afscheid. 
op school werd er een afscheids-
feestje voor mij georganiseerd. De 
ochtend begon met het samen ko-
ken met de kinderen en eindigde in 
een zang- en dansfeestje. Ik ont-
ving een ontzettend mooie Khmer 
kaart met de vingerafdrukken van 
alle kinderen en beladen met een 
tas vol tekeningen en lieve briefjes 
verliet ik de school. De kinderen rie-
pen “Goodbye teacher Dimphy, we 
love you, we miss you” en ik weet 
dat ik hen ook zal gaan missen.

Ik hoop dat u een beetje meebe-
leefd hebt wat mijn ervaringen in 
cambodja waren. Mocht u meer 
willen weten, dan kunt u contact 
opnemen met: dimphy_colden-
hoff@hotmail.com of kijken op: 
http://seametreycambodia.org

cAMboDJA - In de MooiBernhezeKrant van 17 december hebt u kun-
nen lezen over het programma Travel to Teach, waar Dimphy Colden-
hoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een 
bijzonder traject. Elke week stuurde Dimphy u een kort verslagje. Dit is 
haar laatste verslagje vanuit Cambodja. 

Openluchtmis 
op Sportpark 
De Schellen
nIsteLroDe - Zaterdag 30 juni 
is iedereen van harte welkom op 
sportpark De schellen om het begin 
van de zomervakantie te vieren met 
een openluchtmis. De werkgroep 
gezinsvieringen, het kinderkoor 
en het Gilde verzorgen mede deze 
viering. het thema is vakantie! De 
openluchtmis vindt plaats op het 
terras aan de achterzijde van de 
kantine. er zijn voldoende stoelen 
en krukken aanwezig. na afloop 
krijgt u koffie/thee/ranja aangebo-
den. bij regenweer is de viering in 
de kerk. Dit wordt aangekondigd 
op de kerkdeur en bij de ingang 
van het sportpark. Aanvang viering 
is om 19.00 uur. Welkom allemaal!

BzB CD 7 op 
nummer 7
bernheZe - De nieuwe cD 7  van 
nederfolkrockband bZb staat deze 
week op plek #7 in de Album top 
100. De cD kwam op 10 juni uit 
via suburban records en de cD-
presentatie vond vorige week 16 
juni voor 1500 bezoekers plaats in 
het op voorhand uitverkochte na-
tuurtheater De Kersouwe. 
ronald Draijer, eigenaar van su-
burban records: “We zijn heel blij 
met dit resultaat. bZb heeft een 
gave cD gemaakt; dit is een te-
rechte beloning èn bovendien een 
toepasselijke plek in de Album top 
100.” Zanger Fred van Dijk: “te 
gek! We gaan dit maar eens goed 
vieren - in ieder geval met mini-
maal 7 biertjes. Zeven is immers 
een heilig getal!“

Klassepapa’s bedankt

heesch - Groep 8 van basis-
school De Kiem hebben het laat-
ste jaar weer super hulp gehad 
van vele ouders. Maar wat ook 
heel bijzonder was dat we dit jaar 
twee klassenpapa’s: ronnie en 

Marcel hebben gehad. bedankt 
lieve ouders en in het bijzonder 
ronnie en Marcel die er voor 
hebben gezorgd dat alles tot in 
de puntjes was geregeld in het 
laatste schooljaar. 

We willen natuurlijk meester 
Kees, juffrouw Maartje en juf-
frouw Diana niet vergeten, het 
was een super jaar, een jaar om 
niet te vergeten. 
Leerlingen van groep 8 Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 

Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst. Mailen mag ook: 
advertentie@demooibernhezekrant.nl Inleveradres: tramstraat 13a, 5388 Ge nistelrode

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek?
Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!

Zoals op veel plaatsen in Neder-
land is in de week van 18 t/m 23 
juni ook in Heeswijk-Dinther ge-
collecteerd voor de Maag Lever 
Darm Stichting.

Meer dan 20 collectanten gingen 
op pad en vele mensen hebben 
een bijdrage gegeven in de col-
lectebus. het resultaat mag er dan 

ook wezen: € 1381,- Dat  is een 
hele mooie impuls in de strijd te-
gen darmkanker. hoe meer geld 
voor onderzoek, des te minder 
mensen die overlijden aan darm-
kanker. Mooi, dat we daar met z’n 
allen aan bij kunnen dragen!
Zowel de collectanten als alle gulle 
gevers, hartelijk bedankt namens 
de MLDs!

Opbrengst collecte MlDS

Informatieavond 
wateroverlast 
heesWIJK-DInther - naar aan-
leiding van de klachten over water-
overlast in de Zijlstraat e.o. organi-
seert de gemeente op woensdag 
27 juni 2012 een informatiebijeen-
komst.
De informatieavond vindt plaats 
in sociaal cultureel centrum bern-
rode (ruimte Kbo), Zijlstraat in 
heeswijk-Dinther. U bent welkom 
vanaf 19.30 uur en we starten om 
19.45 uur.
heeft u nog vragen dan kunt u 
tijdens de kantooruren contact op-
nemen met de heer h. soffner van 
afdeling civiel en cultuurtechniek, 
telefoon (0412) 45 88 88.

Foto: Marcel Bonte
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B O UW T
BeRNheze UW BOUWPeRIKeleN IN BeRNheze BOUWT?

INFO@DeMOOIBeRNhezeKRANT.Nl

Een rondje
in de bouw…

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.

heesch – Aan De beemd in heesch is afgelopen week 
de 1e steenlegging geweest van het eerste cPo-project 
voor starters in bernheze wat daadwerkelijk van start gaat. 
Frans Daverveld (Daverveld Advies), rob van nistelrooij 
(bouwbedrijf Gebroeders van herpen) en hans van der 
Pas (Wethouder Gemeente bernheze) waren aanwezig 
om alle toekomstige bewoners welkom te heten. na ruim 
2 jaar is het dan eindelijk zover en is de bouw begonnen. 
Dat het voortraject zo lang heeft geduurd kwam door 
de wijziging van het bestemmingsplan. Frans Daverveld 
geeft aan dat hij 1.5 jaar geleden bij dit project in beeld 
kwam voor het ontwerpen, ontwikkelen en nu dan de 

realisatie. hij bedankt de gemeente bernheze voor de 
goede samenwerking en wenst bouwbedrijf van herpen 
veel succes. hans van der Pas is blij dat het 1e cPo-pro-
ject van bernheze begonnen is met bouwen. hij geeft de 
toekomstige bewoners (cPo vereniging De beemd) een 
compliment voor de uitstraling van de woningen zoals 
die er uit komen te zien. tevens geeft hij aan dat het fijn 
is dat een lokaal bouwbedrijf de realisatie mag uitvoeren.
rob van nistelrooij neemt ook nog kort het woord. hij 
is blij met het project dat voor bouwbedrijf Gebroeders 
van herpen een thuiswedstrijd is. een project uitvoeren 
in de eigen gemeente zorgt voor een grote betrokken-

heid van alle medewerkers. hij hoopt in de toekomst nog 
meer cPo-woningen te mogen bouwen in de Gemeente 
bernheze. ook bedankt hij de buurman die op dit mo-
ment de bouw voorziet van elektriciteit omdat die nog 
niet aangelegd is. het is nu al ‘beter een goede buur dan 
een verre vriend’.
susan vos (voorzitter cPo vereniging De beemd) legt 
samen met Wethouder van der Pas de 1e steen van het 
project. ook thessa van steenbergen helpt mee want het 
is haar toekomstige huis waar de 1e steen gelegd wordt.
De verwachting is dat de woningen voor de zomer-
vakantie van 2013 worden opgeleverd.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Uw betrouwbare partner
in bouwen

eeRSTe CPO PROJeCT BeRNheze VAN START

Bouwbedrijf Gebroeders van herpen speelt thuiswedstrijd

NAUWGezeT GRAVeN NAAR heT VeRleDeN

Archeologische activiteiten in heesch

er worden – voor de toeschouwer op afstand 
– onbestemde brokstukken in plastic zakken 
gedaan en de aarde ligt bezaaid met stukjes 
genummerd papier. een toevallige voorbij-
ganger stopt en iemand die meer van de zaak 
schijnt te weten blijft staan. er worden archeo-
logische opgravingen verricht door bAAc, ge-
specialiseerd in archeologische opgravingen. 
Maar liefst op twee plaatsen in de hoog-
straat is het terrein afgezet met rood/wit lint 
en wordt er gezwegen over de aard van de 
opgravingen.

na enig navragen blijkt het hier te gaan om 
de vermoedelijke resten van bewoning uit de 
middeleeuwen of laat middeleeuwen. Wellicht 

komen er zelfs sporen uit de romeinse tijd bo-
ven. het kan even duren voordat we weten 
of er belangrijke of onverwachte vondsten 
gedaan zijn. Wel is voor de kenner te onder-
scheiden waar er vermoedelijk een waterloop 
is geweest en waar een put. Donkere plekken 
geven aan waar vermoedelijke restanten uit 
het leven van onze voorouders liggen. Maar 
dit is niet alleszeggend. hier en daar worden 
ook restanten gevonden uit latere perioden, 
die dan het beeld weer kunnen vertroebelen. 

Als u langs de plek komt, is het misschien leuk 
om even stil te staan en te mijmeren over wat 
er honderden jaren van de huidige beschaving 
zal zijn overgebleven.

heesch - Aan de Hoogstraat in Heesch, daar waar CPO seniorenwoningen zullen verrijzen, 
heerst er grote concentratie! Er wordt serieus en nauwkeurig gewerkt met een shovel en 
schoppen. Soms komt er een krabber tevoorschijn om iets onder het oppervlak vandaag te 
halen.
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Bernheze sportief

op een leuke maar veilige manier 
werden de ouders actief bezigge-
houden met een warming-up, coör-
dinatie oefeningen, evenwichtsvor-
men, balansoefeningen, acrogym 
en allerlei springoefeningen. een 
aantal oefeningen werden met 
papa of mama samen gedaan. Dat 
sommige kinderen het niet van een 
vreemde hebben blijkt wel uit het 
niveau van de ouders. een aantal 

maakte nog makkelijk een hand-
stand, radslag of een salto op de 
trampoline. De kinderen genoten 
zichtbaar van de prestaties van 
papa en mama.

Gympoint heeft alle spieren weer 
eens aangesproken waarvan ou-
ders niet meer wisten dat ze deze 
nog hadden. We zijn benieuwd wie 
er spierpijn heeft gehad.

nIsteLroDe - Maar liefst 23 ouders waren afgelopen donderdag aan-
wezig om samen met hun zoon of dochter te turnen of op de trampoline 
te springen. En... ze waren zeer enthousiast over de wijze waarop Gym-
point de turn- en springlessen aanbiedt. 

het kampioenschap van de hoc-
key-meiden hing al een tijdje in 
de lucht. Ze hebben namelijk alle 
wedstrijden gewonnen. toch was 
het best nog een beetje spannend 
bij de laatste wedstrijd tegen Den 
bosch. ondanks het vroege tijdstip 
waren er namelijk heel veel vaders, 
moeders, broertjes, zusjes, opa’s 

en oma’s en andere fans om met 
eigen ogen te kunnen zien hoe 
goed deze meiden al kunnen hoc-
keyen. het was gewoon dringen 
geblazen aan de heesche-zijde van 
de tribune. 
Meteen na het fluitsignaal gingen 
de dames fanatiek aan de slag. Als 
snel was de stand 3-0 in het voor-

deel van de aanstaande kampioe-
nen. Daarna gaven ze de wedstrijd 
ook niet meer uit handen en won-
nen met 4-1. ongeslagen kampi-
oen! Daar hoorde natuurlijk ook 
kinder-champagne en een mooie 
beker bij. en vroeg in de ochtend 
of niet, met een lekkere hamburger 
en frietjes werd het feestje voort-
gezet. Later in de middag, tijdens 
de “proost op de kroost”, de sei-
zoensafsluiting van Mhc heesch, 
zetten de speelsters van de andere 
teams een echte wave in om de 
meiden van de e2 te feliciteren.

MhC M6e2 aan de tophockey

heesch - Heel Heesch heeft het kunnen merken: de meisjes van M6E2 
van MHC Heesch zijn kampioen geworden! Heel veel huizen in Heesch 
waren ter gelegenheid van dit kampioenschap versierd met vlaggen en 
slingers. Zelfs in de andere dorpen van Bernheze werd er op deze ma-
nier meegevierd.

Van links naar rechts, in hun kampioensshirt en met de bekers: Auke, Roos, Kyra, Eva, Dide, Floor, Bo en Valerie. 
Samen met hun trotse trainsters Merle en Yara en de topcoaches Pim en Mandy. 

heesWIJK-DInther - In het nieu-
we seizoen biedt de Heeswijkse 
Balletschool vanaf 23 augustus 
weer balletlessen voor kinderen 
vanaf 4 jaar.

tijdens de danslessen leren de kin-
deren spelenderwijs hun hele li-
chaam kennen en krijgen zij ritme 
en muzikaal gevoel door de manier 
waarop de muziek tijdens oefe-
ningen en dansjes gebruikt wordt. 
ook de fantasie speelt een belang-
rijke rol in deze lessen, deze wordt 
als uitgangspunt gebruikt voor di-
verse thema’s. neem contact op 
met Willeke van slooten voor in-
schrijving: van.oorschot@ziggo.nl 
of telnr. 0413-291335 

op de foto de jongste leerlingen 
van de heeswijkse balletschool in 
actie tijdens hun voorstelling in 
theater Perron 3 te rosmalen, be-
gin van deze maand. Zij dansen de 
snoepjesdans.

Balletles?ballet

een nieuw team is vb MiniMoto 
sports, drie rijders: cas baarda (8) 
junioren A, sandro baarda (12) ju-
nioren b en victor baarda (42) se-
nioren plus klasse. cas en sandro, 
beiden aanstormend talent willen 
graag doorstromen naar een hoger 
niveau. begonnen als een hobby 
bleek al snel dat er talent zat bij de 

heren en dit vraagt om betere mo-
toren, meer training en dus extra 
kosten. 

Vooruitkijken naar volgend seizoen
het afgelopen seizoen konden de 
jonge heren een prachtig resultaat 
neerzetten, een belofte voor de 
toekomst. Dit kan voor bedrijven 

een goede reden zijn deze sport, 
met name dit motorsportteam vb 
MiniMoto sports een financiële 
steun in de rug te geven. 
Wilt u meewerken aan een glans-
rijke carrière voor aanstormend ta-
lent? het team heeft mooie spon-
sorpakketten waardoor het voor 
uw bedrijf aantrekkelijk is. 

Jong motorsportteam zet prachtige resultaten neer

VB MiniMoto Sports 
motorsport

nIsteLroDe - Een motorsportteam in de categorie pocketbikes. De kleine motoren van max. 100 cm lang 
en 50 cm hoog bereiken aanzienlijke snelheden en is een goede opstapklasse gebleken voor diverse grote 
talenten; Nederlands grootste talent die doorgestroomd is van de pocketbikes naar het grotere werk is Scott 
Deroue (Red Bull rookie cup) die in het voorprogramma van het motor GP circus rijden, hij gaat volgend jaar 
uitkomen in de MOTO3 klasse bij de moto GP. 

heesch/nIsteLroDe - Afgelo-
pen zondag heeft de judoselectie 
van van buel sports niet meege-
daan aan een judotoernooi maar 
aan de KIKA-rUn. op het terrein 
van Aquabest nabij eindhoven liep 
onze selectie voor Kinderen Kan-
kervrij en overhandigden zij een 
cheque van € 563,80 aan de orga-
nisatie van de KIKA-rUn.

Van Buel Sports loopt voor KIKA!budo

heesch – Ook dit jaar organise-
ren de Kitchengirls voor de 6e keer 
de catering bij het open toernooi 
van TV de Hoef. De hele week zijn 
zij, in vol ornaat, aanwezig, om de 
deelnemers, en zeker ook de sup-
porters, te voorzien van een ge-
weldige hap. 

De spelers worden verwend met 
overheerlijke pistoletjes, verse as-
pergesoep, slaatjes, wraps, gehakt-
ballen en natuurlijk overheerlijke 
snacks. tijdens het finaleweekein-
de zullen ze weer een paar honderd 
belegde broodjes met gebakken ei-
eren en spek maken.

Kitchengirls tennis

turnen Papa’s en 
mama’s op de trampoline

€ 563,80
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hiervoor waren nog 3 andere 
teams uitgenodigd die ook in hun 
district kampioen waren gewor-
den. Dit waren herkenbosch (Lim-
burg), Moleneind (Limburg) en 
steenbergen (West-brabant).                  

In de eerste ronde moesten we 
spelen tegen Moleneind. De halve 
finales begonnen rond 10.00 uur, 
officieel met scheidsrechters. We 
begonnen met 2 enkels en 1 mix. 
Die wonnen we allemaal, waar-

door we meteen door waren naar 
de finale. Maar ook de dubbel par-
tijen wonnen we allebei. het ande-
re team dat ook door was naar de 
finale was steenbergen die tegen 
ons mocht spelen. 

Maar eerst werd er lekker geluncht 
met alle teams samen. nadat we 
gegeten hadden gingen we met 
alle spelers op de foto en kregen 
we als bedankje voor het meedoen 
een mooie handdoek, die later tij-

dens de wedstrijden meteen al in 
gebruik werden genomen. om 
14.00 uur begonnen we met de 
finales. We begonnen weer met 
2 enkels en 1 mix. helaas werd 
er 1 enkel verloren maar de an-
dere enkel en mix werden wel ge-
wonnenn. Zo stond het 2-1 voor 
ons, dat betekende dat we nog 

maar 1 wedstrijd hoefden te win-
nen. Maar gelukkig wonnen we 
de twee dubbelspelen ook allebei 
waardoor we in totaal wonnen 
met 4-1, en natuurlijk ook Master-
Kampioen van regio Zuid werden! 
natuurlijk werden we daarvoor 
gehuldigd door Dhr. stofmeel van 
de KnLtb, en kregen we een be-

ker en medailles. Graag willen we 
de sponsors c1000 heesch, bloe-
misterij Ari-Jenne, de club van 50, 
alle vrijwilligers/scheidsrechters en 
de organisatie bedanken voor de 
leuke dag.

bernheze sportief

begin jaren 70 groeide in heeswijk-
Dinther de binnensportcultuur. We 
zagen de opkomst van badminton, 
volleybal en later ook basketbal. 
sport werd cultuur en was niet 
meer weg te denken uit het dage-
lijks leven. het concept ‘sporthuis 
centrum’, waar het nieuwe recre-

eren en sporten samenkwamen 
werd een feit. 
het aantal leden van de club groei-
de snel; vooral nadat sporthal de 
tol werd gebouwd, met maar liefst 
4 badmintonbanen. Zo telde de 
club in 1974 al 57 leden en in 1982 
maar liefst 160. een enorm lange 

wachtlijst was het gevolg. In 1975 
gingen enkele leden 9 jeugdleden 
trainen. vaak kinderen van de al 
spelende leden. ook nu nog leidt 
de badmintonclub jeugdleden op. 
ook in andere dorpen in de om-
geving kwam een badmintonclub 
en bc Argus uit heeswijk-Dinther 

sloot zich aan bij de regionale bos-
sche badmintonbond. 

Al jaren trainen op maandagavond 
jeugd én senioren. In 1974 was 
een eerste uitwisseling met de 
badmintonclub uit st Michielsge-
stel een feit. Later gingen de seni-
oren op vrijdagavond deelnemen 
aan de seniorencompetitie. er wer-
den trainingen aangeboden om 
het spelniveau te verbeteren. cor 
Gevers werd de eerste trainer, later 
gevolgd door de heer Malawau. 

ook op donderdagochtend speelt 
er een fanatieke en gezellige club 
badminton. Zij spelen onderlinge 
wedstrijden en krijgen training van 
de heer Lavalette. Iedere training 
start met een warming-up. een 
wachtlijst is er niet meer, zeker nu 
de vereniging voor de derde keer 
is verhuisd. In sporthal ‘de Zaert’ 
beschikt de vereniging over liefst 9 
banen en nu kan er op maandag 
getraind worden, en ook recreatief 
en competitie gespeeld. 
Door de jaren heen hebben al meer 
dan duizend leden veel speelplezier 

gekend. voor sommigen een korte 
kennismaking met de sport en Ar-
gus, voor anderen een langdurige 
relatie. De club kent leden die al 
meer dan 38 jaar binnen deze club 
actief zijn. 
Zaterdag 18 augustus wil bc Argus 
het 40-jarig jubileum vieren met 
leden en oud-leden. De oud-le-
den worden uitgenodigd voor een 
toernooi, met vooral veel gezellig-
heid. ’s-Avonds zal er een feest-
avond zijn met herinneringen aan 
deze dag en het verleden. oud-le-
den kunnen zich melden via www.
bc-argus.nl voor vragen info@bc-
argus.nl. 
tijdens het gezelligheidstoernooi 
zal een gezamenlijke lunch worden 
aangeboden. We hopen op een 
grote opkomst.

badminton is voor jong en oud en 
niet blessuregevoelig. De basis-
techniek is niet moeilijk. De verdie-
ping zit in het tactische deel. Ge-
interesseerden kunnen een aantal 
malen vrijblijvend deelnemen aan 
de training. We hebben een racket 
beschikbaar!

40 jaar Badmintonclub Argus; actief en gezelligbadminton

heesWIJK-DInther - In 1972 zijn 4 vrienden uit de Oranjewijk; Jo Putmans, Annie van Aarle, Wil van Oss 
en Marian Coppens in de Stokzaal, Dinther badminton gaan spelen. Er was slechts ruimte voor een baan. De 
spelers brachten zelf de belijning, de palen en het net aan. 

Tijdens het ouder-kind toernooi bij de Heesche Badminton Vereniging werden 
de sportman & sportvrouw van het jaar bekend gemaakt, gefeliciteerd Geertje 
(r) en Lars (l)

Sportman en Sportvrouw h.B.V.

badminton Team “De Mennekes” wint 

hDl-Jeu de Boulestoernooi

Uiteindelijk werd er door de teams 
van raymond van der cammen en 
Geert Gevers gestreden om de 3e 
en 4e plaats. op een gegeven mo-

ment was het 7-7 waarna het team 
van Geert een voorsprong nam 
van 11 tegen 8, maar raymond 
van der cammen gaf de hoop niet 

op en zijn team kwam ineens terug 
met een 4-punter zodat het ineens 
11 tegen 12 was. ook het laatste 
puntje scoorden raymond, Michel 
Kemps en Dennis van haandel 
zodat ze met een 3e prijs konden 
pronken. 
De finale was iets minder span-
nend, de mannen uit Dinther (De 
Mennekes), Jan van eerd, Ad van 
Zutphen en Wil van oorschot haal-
den ook in de finale flink uit zoals 
ze dat al het hele toernooi hadden 
gedaan. niek timmers, Peter van 
de ven en Johny blommers hadden 
niet veel kans tegen het precieze 
spel van hun tegenstanders. op 
een gegeven moment stond het 
team van Jan van eerd zelfs met 
11-2 voor. Uiteindelijk werd het 13 
tegen 8 en was het toernooi ten 
einde met terechte winnaars, niet 
alleen vanwege hun goede spel 
maar ook het plezier dat ze uit-
straalden tijdens het toernooi. 

We zien ze graag volgend jaar te-
rug zoals alle overige teams, maar 
dan hopelijk onder betere weers-
omstandigheden. 

jeu de boules

heesWIJK-DInther/LoosbroeK - In de stromende regen is op zon-
dag 24 juni het HDL-Jeu de Boulestoernooi op het terrein van het Sint 
Willebrordusgilde te Heeswijk gespeeld. Regenjassen en plastic capes 
werden aangedaan, paraplu’s opgestoken en vervolgens werd er fana-
tiek, maar bijzonder sportief gespeeld.

tennis

heesch - Omdat we in de voorjaarscompetitie kampioen waren gewor-
den in de eerste klasse, waren we uitgenodigd om mee te doen aan het 
Masterkampioenschap van regio Zuid. Het Masterkampioenschap werd 
zaterdag 23 juni gehouden bij onze tennisvereniging De Broekhoek.

Masterkampioenen regio Zuid

MeGen - Op zaterdag 30 juni 
vindt de keienloop in Megen 
plaats. Deze hardloopwedstrijd is 
onderdeel van het SP Maasland 
Run Classic circuit. 

De start van de diverse jeugdlopen 
en de halve marathon is om 18.00 
uur. om 19.00 uur is de start van 
zowel de 5 als de 10 kilometerwed-

strijd. Let op: Inschrijven en verza-
melpunt is niet langer bij het Ge-
meenschapshuis Acropolis maar op 
het sportpark Ulysses (nieuwstraat 
2, Megen). voor meer informatie 
over deze en andere wedstrijden, 
uitslagen, foto’s en tussenklas-
sement kan gekeken worden op 
www.avoss78.nl/mrc en we zijn te 
vinden op facebook!

SP Maasland Run Classic
hardlopen

Kampioen Regio zuid
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

BERNHEZE

28 JUNI 
Aangepaste openingstijd gemeentehuis 
Locatie: Heesch 

Open Coffee Bernheze 
Locatie: ‘t Bomenpark, 
Vorsselweg 3 in Heesch
Zie pagina 7

30 JUNI
Nationale Veteranendag
Locatie: CC de Pas te Heesch

Keienloop
Locatie: Megen
Zie pagina 15

24 - 26 JULI 
TRV: Fietsdriedaagse
Locatie: Bernheze 

HEESCH

26 JUNI 
Open avond KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas

28 - 30 JUNI 
Gehoorinformatiedagen 
Locatie: Van Schijndel Hoortechniek ‘t Dorp 29
 
28 JUNI 
Opfleurdagen in Heesch

1 JULI
Excursie Heemkundekring 
‘De Elf Rotten’ 
Locatie: Musea in Uden
Zie pagina 5

3 JULI 
Open avond KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas
 
6 JULI 
Publieksavond Sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1, Heesch
 
7 JULI 
Beachvolleybal toernooi
Locatie: Cafe Babbels 

8 JULI 
Zonnemiddag: kijken en luisteren 
naar de Zon!
Locatie: Halleyweg 1, Heesch 

10 JULI 
Open avond KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

NISTELRODE

T/M 29 JUNI 
Vakantieweek Laarstede
Locatie: Gasterij Laarstede 

T/M 30 JUNI
Collecte t.b.v. het Rode Kruis
Locatie: Nistelrode 

26 JUNI
Start bevolkingsonderzoek Borstkanker
Locatie: Parkeerterrein Dorpshuis, Laar 50 

26 JUNI
‘AFRIKA-ENGAKOOR’
Locatie: Gasterij Laarstede

29 JUNI
Morgen II meets MG
Locatie: Eetcafé t Pumpke
Zie pagina 4
 
29 JUNI - 7 JULI 
Jeugd Clubkampioenschappen
Locatie: TC Telro 

30 JUNI 
Openluchtmis op sportpark De Schellen
Locatie: Sportpark de Schellen 
Zie pagina 12

1 JULI 
Open jeu de boulestoernooi
Locatie: Gildeterrein 
‘De Schuttershof’ 

10 JULI 
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

HEESWIJK-DINTHER

T/M 8 JULI 
Dertien hectare presenteert ‘Agricola 
Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, Heeswijk 

T/M 14 AUGUSTUS 
Expositie Bernezorg
Locatie: Zijlstraat 1 

27 JUNI 
Informatieavond wateroverlast 
Heeswijk-Dinther
Locatie: CC Bernrode 
Zie pagina 12

27 & 30 JUNI 
Alice in Wonderland
zomer in De Kersouwe
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe

28 JUNI 
Voetreflexmassage in Onderonsje 
Dinther 
Locatie: CC Serveas 

29 JUNI 
Brigitte Kaandorp
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 
Zie pagina 8

1 JULI
Dag van de Parelketting
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Zie pagina 8

1 JULI 
Seniorenorkest HDL
Locatie: kasteeltuin Heeswijk 

1 JULI 
Bonsaï-tentoonstelling en Aikido 
demonstratie
Locatie: Fazanterie de Rooise Hoeve 

1 JULI 
Orgelconcert door Maurice Clerc
Locatie: Abdij van Berne 

6 JULI 
Pink Floyd tribute
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe 

7 JULI 
Opening van de expositie
Locatie: Interart Beeldentuin 

VORSTENBOSCH

26 juni
Zomeravondconcert
Locatie: Meester Loeffenplein

26 JUNI
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

3-10-17 JULI
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

5 JULI
Oud papier ophalen
Locatie: Dorp

7 JULI
Oud papier ophalen
Locatie: Buitengebied


