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‘Vorstenbosch Pakt Uit’ viert jubileum
12 Mei: de organisatie pakt flink uit voor een topprogramma ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum
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Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

VORsTENBOsCH - Van braderie tot westernshow en van een vlucht met de helikopter tot het crossen op een van de elektrische motoren. Het is
een kleine greep uit het programma van 12 mei tijdens het evenement ‘Vorstenbosch pakt uit’ waar u vanaf 11.00 uur van harte welkom bent.
Het wordt een prachtige zondag,
met voor de kinderen een heuse
kinderboerderij. Ze kunnen zich laten schminken en de brandweer is
aanwezig. Bij de aanwezige brandweer kunnen de kinderen ervaring
opdoen met de brandspuit en ze
kunnen ritjes maken op de enige
echte trouwkoe.
Voor de wat oudere jongeren is er
ook veel bekijks. Rondsnuffelend
op de braderie kunnen ze enkele
oude ambachten bewonderen. De
kapel heeft diverse kunstenaars
die exposeren. Verder kan men
op deze zondag toekijken terwijl
de diverse dansgroepen hun allernieuwste dans demonstreren.
De ganzenhoeder met zijn ganzen
wandelt over het braderieterrein
en hij kan u alles vertellen over het
hoeden van ganzen. Als u het eens
van bovenaf wilt kijken, dan kunt u
mee met de helikopter. Mocht u na

een ritje op de motor of een vlucht
met de heli wat knikkende knieën
hebben, dan gaat u even bijkomen
of gewoon even genieten op een
van de gezellige, ingerichte terrasjes. Natuurlijk ontbreken de diverse
muziekkapellen niet. Zij houden op
twee podia hun jaarlijkse kapellenfestival onder leiding van de Pierebloazers. Om 15.00 uur starten we
dan met ons dorpsspektakel ‘Met
glans van de schans!´.
De kermis start op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag kunt u sportief beginnen aan deze feestdag
door mee te lopen in de sponsorloop voor de stichting Heppie! Inschrijven kan in de feesttent bij de
kerk te Vorstenbosch. Meer info
over de sponsorloop of het Hemelvaartprogramma kunt u vinden op
de website
www.vorstenbosch-paktuit.nl

5-DAGEN FEEST IN DE FEESTTENT:
Woensdagavond 8 mei:
20.00 uur: Opening door de fanfare met een filmconcert.
21.00 uur: Live muziek met de formatie Zoetkees.
Donderdag 9 mei:
13.30 uur: Het foute kermismatinee met DJ’s Chrisje V. en Marcel D.
Met een live optreden van feestzanger Olaf.
20.00 uur: Topformatie De Directie.
Vrijdag 10 mei:
It all started in the 90’s met een live optreden van DJ PAUL ELsTAK
Kaarten verkrijgbaar bij Bar de Ketel, Café de schaapskooi en
Dagwinkel Vorstenbosch.
Voorverkoop € 5,- en kaarten aan de kassa € 7,50.
Zaterdag 11 mei:
18.00 uur: Piet Piraat en een ballonnenwedstrijd, voor de kinderen.
20.00 uur: Topformatie ‘De heeren van’.
De expositieruimte in de kapel is verder ook op donderdag, vrijdag en
zaterdag geopend vanaf 11.00 uur
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Organisatie druk met ‘Vorstenbosch pakt uit’

Kermismunten-actie ‘Wij doen mee!’

FOLDeR DeZe WeeK
VAN DEN AKKER, VERF EN WAND
HEESCH

Nieuw initiatief in de gemeente Bernheze van de plaatselijke ondernemers
BERNHEZE – De plaatselijke ondernemers hebben in samenwerking met de gemeente Bernheze
een nieuw initiatief opgepakt.
Om de verkoop bij de plaatselijke ondernemers te bevorderen is
er een kermismunten-actie opgezet. Bij de deelnemers, de plaatselijke ondernemers die een poster voor de raam hebben, worden
deze munten u aangeboden door
de winkelier zelf, gewoon als bedankje voor u als klant!
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Over enkele weken is het kermis in
Vorstenbosch. De komende weken
zijn dan ook de kermismunten te
verkrijgen bij de plaatselijke ondernemers. Dagwinkel Vorstenbosch,
Ambachtelijke slagerij Jan v.d. Tillart, Bakkerij Van Leur, schoenenwinkel
Zegers, cafetaria de schaapskooi en Geenen
Dierenvoeders zullen, samen met de viskraam en de
groenteman (op woensdagmiddag) op ’t plein, de folder ‘Wij doen mee’
zichtbaar ophangen. Bij aankoop boven een bepaald bedrag ontvangt

u een ‘kermismunt’ met een waarde
van € 1,-.

H EZE

Kermiscoördinator Thijs van Kessel van
de gemeente Bernheze, is enthousiast
over de actie en wilde graag met de
plaatselijke ondernemers samenwerken om om deze actie te introduceren.
Wanneer 8 mei de kermisattracties beginnen te draaien in Vorstenbosch, zullen de eerste kermismuntjes ingeleverd
kunnen worden.
De weken daarna volgen de andere
kermissen van Bernheze. Ook zij zullen 2 weken voorafgaand aan de kermis van start gaan met deze actie. Zo
kunnen de inwoners al sparen voordat
de kermis begint. U wilt dat feest toch
ook niet missen?
Kermismunten kunt u besteden op
alle kermissen in de gemeente, bij alle
attracties en kramen! Deelnemende
winkeliers en marktkramen zijn te herkennen aan de ‘Wij doen mee!’ actieposter.

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 1 mei 2013

Hou’t Simpel in Pubfest

Kom eten voor het goede doel!

HEEsWIJK-DINTHER - Wat is het eerste wat er in je op komt als je aan
Ierland denkt? Groene hooglanden, roodharige oermensen, Guinness
bier, gezellige Ierse pubs en veel muziek.

Sponsordiner voor ‘Wheels for fun!’

zikale arbeid verrichten.
Bij terugkomst in Nederland deel je
de daar gekochte cd van de lokale
helden met je thuisgebleven vrienden, die je vervolgens met gefronste wenkbrauwen aankijken met de
mededeling: “hoezo leuk?”
Wat vooral duidelijk wordt in Dublin is: muziek is beleving.

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Rachelle Suppers
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Een ticket naar de Ierse hoofdstad
Dublin loopt al gauw in de papieren en de kosten voor een hotelkamer zijn ook niet mis. Pas al je
dat allemaal achter de rug hebt en
in het Temple Bar District je eerste glazen Guinness naar binnen
hebt gewerkt, voel je de warmte
van een gemoedelijk meezingende
mensenmassa die zich verzameld
heeft rond het minuscule podiumpje, waarop 4 mannen zware mu-

Niet de klankkleur van de stem,
de scheurende gitaar of het dampende ritme van de drums zijn bepalend voor een gezellige avond,
maar de overdracht van emoties,
sfeer en plezier bepalen of jouw
avondje uit geslaagd is, of niet.
Welnu, onder het motto ‘met
Guinness bier, een hoop vertier’
zal op zaterdag 4 mei het eerste in
d’n Ollie Pubfest het licht zien, met
medewerking van folk-rock band
Hou’t simpel en DJ Hans Achterberg.
Met Folk, ballads, rock en uiteraard
de roemruchte KAZOO KONTEsT
en PERCUssIE HEALING, maar
ook Guiness bier. Let the experience begin!

Wok & Go
1-persoonsgerechten

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

Vers uit de
Aziatische keuken
wokken, grillen
op teppanyaki’s
& sushi

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Snel, makkelijk & gezond

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

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

500 gram

€ 7,75

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

NIsTELRODE – Op 15 mei wordt het sponsordiner ‘Wheels for fun’ bij
eetcafé ’t pumpke georganiseerd. een diner waar zoveel mogelijk gasten aan deelnemen. Het doel is om het budget voor het komende jaar
grotendeels bij elkaar te eten! mooier kan het niet: het nuttigen van
een heerlijk diner voor € 35,00, waarvan per couvert € 12,50 gaat naar
Wheels for fun.
Wat het betekent voor een kind
dat verstandelijk of lichamelijk met
een beperking leeft, kunnen vele
van ons zich niet voorstellen. Gelukkig weten de meeste kinderen
ondanks hun beperking te genieten van kleine dingen: Wheels For
Fun zorgt voor een van deze kleine
dingen, een autorit in een oldtimer, 4x4 of vrachtwagen, met een
gezellige middag als toetje. Om te
zien hoe de kinderen deze dag ervaren, zou u een keer kunnen komen kijken.
Op 25 mei is het weer zover: de
4x4, waar ook enkele Dakarrijders
van Aart schoones mee zullen rijden, en op 25 augustus is de oldtimerrit. Eerst is er nog wat werk
aan de winkel, want de organisatie

is volledig afhankelijk van giften en
ze willen met het sponsordiner op
15 mei geld inzamelen, zodat de
dag weer in zijn volle glorie georganiseerd kan worden.
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Lintjesregen in Bernheze
BERNHEZE - Vrijdag

26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Negen inwoners van Bernheze zijn benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding hebben ze ontvangen uit handen van burgemeester Van Beek. Foto’s: Jan Gabriëls

De Heer W.P. (WIm) VAn GoGH UIt HeesCH
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-nassau voor
zijn verdiensten vanaf 1996 op het gebied van (ouderen)
zorg en –welzijn. Hij zet zich in voor Ziekenvereniging de
Horizon, is maaltijdenbezorger via het RIGOM. Hij verzorgt
computerlessen binnen de KBO en diverse hand- en spandiensten voor Graag Gedaan Bernheze. enkele karaktereigenschappen die op de heer Van Gogh betrekking hebben
zijn accuraat, eerlijk en nuchter.

meVroUW W.m. (WILL) bLommersVerHoeVen UIt HeesWIJK-DIntHer
is vanaf 1984 op verschillende maatschappelijke terreinen
actief. Ze is activiteitenorganisator voor het Oranjecomité
Heeswijk en is op de jaarlijkse oranjemarkt bekend om haar
heerlijke pannenkoeken. Ze zet zich in voor de Zonnebloem,
afdeling HdLV. Vanaf 2006 is mevrouw Blommers mantelzorgverlener voor haar buurman en sinds 2012 vrijwilligster
bij de Stichting Meierijsche Museumboerderij. een echt nononsens type zoals burgemeester Van Beek vertelde.

De Heer b.t.f. (ben) eLsCHot UIt nIsteLroDe
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-nassau voor
zijn verdiensten vanaf 1960 op diverse maatschappelijke
terreinen. Kleinzoon Pim was ingezet om het vele vrijwilligerswerk van Opa in kaart te brengen met als smoes een
project voor school. Met zijn 82 jaar heeft hij zich minimaal 35.000 uur als vrijwilliger ingezet. Bestuurslid van
het zuivelverband van de Vakbond FnV, maaltijdbezorger
via Tafeltje-dek-je en hij was drager en chauffeur voor
begrafenisonderneming ‘dela’. Collectant, verspreider van
het parochieblad en uitvaartkoster/acoliet tijdens uitvaartdiensten. Vanaf 2011 is hij activiteitenbegeleider van de
afdeling ‘psychogeriatrie’ van Kloosterhof. een punctueel,
betrokken en geliefd persoon in nistelrode.

meVroUW H.A.W. (Jet) VAn LIemDVAn Den oeteLAAr UIt HeesWIJK-DIntHer
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-nassau voor
haar verdiensten op cultureel en maatschappelijk gebied
vanaf 1981. Ze wordt ook wel de moeder van de Meierijsche Museumboerderij genoemd. Ze vervult hier, naast een
bestuursfunctie, diverse taken. Tevens is zij actief lid en al
14 jaar bestuurssecretaris van de plaatselijke politieke partij
de OPG. Ook is mevrouw Van Liemd vrijwilligster bij de
jaarlijkse rommelmarkt in Heeswijk. een trouwe, resultaatgerichte en bevlogen vrijwilligster.

meVroUW s.P.J.m. (sAbIne) sLeDDens-LUIJKX
UIt HeesWIJK-DIntHer
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-nassau voor haar
verdiensten vanaf 1990 op het terrein van cultuur, toerisme
en voor het Oranjecomité, bij de Toeristische Ondernemersvereniging TRV-Bernheze. Bij de kostuumploeg van Openluchttheater ‘de Kersouwe’ is ze vrijwilligster. Mede door
haar inzet en collectief denken wordt de Koninginnedag van
Heeswijk en van dinther vanaf 2010 samen gevierd. een
positief persoon die alleen enige GPS cellen mist….

De Heer P.J.m. (Peter) KLeIn UIt
HeesWIJK-DIntHer
is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-nassau voor zijn
verdiensten vanaf 1980 op diverse maatschappelijke terreinen. Hij is lid van de ontvangstcommissie van Voetbalvereniging W.H.V., hiervoor was hij al vrijwilliger, voorzitter en
scheidsrechter. Het gezicht van W.H.V. Bij de KBO, afdeling
Loosbroeki is hij voorzitter vanaf 2009. Verrast en blij was
de heer Klein en zoals hij zelf zei, nadat hij het lintje opgespeld kreeg, “als laatste een lintje van de koningin”.

De Heer P.J.b. (Peter) tImmers UIt nIsteLroDe
leverde sinds 1983 verschillende verdiensten op muzikaal
gebied. Tijdens een gewone werkdag op het Gemeentehuis
werd hij met een smoes naar beneden geroepen en daar
stond burgemeester van Beek hem op te wachten. Vele
jaren was hij secretaris van de Stichting Oogstfeest. Al bijna
20 jaar is Peter een actieve vrijwilliger binnen de Fanfare
St. Lambertus nistelrode met de functies bestuurslid, dirigent van het studieorkest, en op dit moment houdt hij zich
bezig met het uitzoeken van muziekstukken, het samenstellen en organiseren van concerten en het verzorgen van het
instrumentarium. Tevens is hij sinds 1996 voorzitter van
Stichting Hafa Opleidingen nistelrode.

meVroUW J.H.m. (JoKe) roefs-VAn De Ven UIt
LoosbroeK
is actief sinds 1962 op diverse maatschappelijke terreinen.
Altijd al oranje gezind en bij het bezoek van de Koningin aan
den Bosch was ze natuurlijk van de partij. Vrijwilligster bij
de Parochie St. Servatius, voorzitter van het gemengd koor,
mede-organisator van vrijwilligersavonden en parochiefeesten, verkoopt gebruikte fietsen, waarvan de opbrengst voor
de parochie is. Collectante van de nederlandse Harstichting
en de Stg. Vrijwilligster bij bezoekdienst Oud en Wijs van
Vivaan Ouderenwerk. een bezige bij en een hele lieve oma.

De Heer H.C. (HenK) KrIJnen UIt nIsteLroDe
haalde in 1945 hij zijn diploma onderwijs en Pastoor Groenen heeft hem toen aangesteld als meester van de 3e klas
en hij had 46 jongens in zijn klas. Wie kent hem niet in
nistelrode, Meester Krijnen. Het onderwijs was zijn levensinvulling. Ook voor de Molukkers die in 1956 naar nistelrode
kwamen heeft hij zich bijzonder ingezet. Vanaf 1985 tot
2010 heeft hij pro deo bijlessen verzorgd aan ruim 300 kinderen. enkele jongeren waren in de pastorie bij de uitreiking
van het lintje aanwezig. een hele mooie maar ook emotionele uitreiking.
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

Laverhof biedt uniek woonconcept
HEEsWIJK-DINTHER - Sinds juli 2012 heeft Laverhof haar afdeling Kastanjedreef in Heeswijk gesplitst om
een aparte woonruimte te creëren voor bewoners die, meer dan andere bewoners, behoefte hadden aan rust,
regelmaat en structuur. maar ook aan een woonplek waar zij écht zichzelf kunnen zijn en de ruimte hebben
om te kunnen leven in hun wereld die meestal in het verleden ligt.
voor meer herkenning en rust en
voor een continue bemensing. Het
gedrag van elke bewoner wordt
vastgelegd in een 24-uurs zorgrapportage. Op die manier krijgen het
team en de partners duidelijk zicht
op het gedrag en kunnen zij daar
rekening mee houden. Bewoners
kunnen deelnemen aan activiteiten
die zowel stimulerend als ontspannend zijn.

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

Hans van der Mispel, teamleider Kastanjedreef

Naast het vaste zorgteam zijn er
een psycholoog en een AVG-arts
nauw betrokken bij deze groep.
Een nieuwe ontwikkeling brengt
ook knelpunten met zich mee,
maar die hebben we, door steeds
te kijken en te luisteren naar wat
de bewoner en diens familie aangaven, tot ieders tevredenheid
aangepakt.”

“Alles op deze afdeling is gericht
op een prikkelvrije, veilige omgeving voor de 8 bewoners. Zij hebben behoefte om fysieke arbeid,
gerelateerd aan hun verleden, te
verrichten. Een boer die op zijn
manier aan het ploegen is met een
stoel of een bouwvakker die op de
grond ligt om zijn denkbeeldige
straatje af te maken. Die ruimte
krijgen ze hier, vanzelfsprekend
onder de toegewijde zorg van het
verzorgende team.”
Hans van der Mispel is teamleider

Harmonie is voelbaar
“Mijn man is 1 jaar geleden, na
een crisisopname, hier geplaatst
voor permanente bewoning. Ik
heb veel moeite gehad en nog wel
hoor, om mijn zorg voor hem over
te dragen. Ook al wist ik dat hij
in goede handen was. Het eerste
half jaar was de organisatie nog
wat zoekende naar de beste vorm
van zorg aanbieden en de manier
van huisvesting. Ook de groep
bewoners moest aan elkaar, aan
het nieuwe team verzorgers en

van Kastanjedreef. “Deze woonruimte is gecreëerd omdat er behoefte aan was. We hebben op
de al bestaande gesloten afdeling
een wand geplaatst, waardoor een
nieuwe afdeling ontstond, zodat
deze groep zich permanent kon
huisvesten.
Het is een uniek concept. Er is
een nieuw zorgteam opgeleid
van medewerkers die aangaven
op deze afdeling te willen werken. Een tweeploegendienst zorgt

aan ons als bezoekende partners
wennen. Maar ik voel nu dat het
zo goed is. Al is en blijft de groep
onvoorspelbaar. In één ogenblik
kan de sfeer compleet veranderen.
De wereld waarin mijn man leeft,
is voor mij ongrijpbaar. Het ene
moment zijn we heel dicht bij elkaar en het andere moment is hij
onbereikbaar; verdwaald in de tijd.
soms neem ik hem mee naar huis
en dat is een cadeautje waar ons
gezin van geniet.
Afscheid nemen blijft nog elke keer
moeilijk voor mij, terwijl hij daar
zichtbaar geen moeite mee heeft.
Hij voelt zich hier wel thuis. Inmiddels is er een fijne band ontstaan
tussen de partners van de bewoners en, met elkaar, zorgen we
voor elkaar.
Ik heb oprechte bewondering voor
het zorgteam dat ontzettend hard
werkt, en dat met betrokkenheid
en met veel geduld doet. Zij stralen
harmonie uit en dat is voelbaar op
de afdeling en daar vaart iedereen
wel bij!”

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Oss – Mensen die borstkanker om met lotgenoten onderling te
GEWICHTSCONSULENTE
Tel.: 0413-292350
hebben gehad of nog patiënt zijn, praten en ervaringen uit te wisseSpoed: 0413-292730
worden donderdag 2 mei weer len.
Huisartsenpraktijk Heilaren
’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
hartelijk ontvangen door vrijwillige
Heilarensestraat 64
+31 (0)6 231 67 537
ervaringsdeskundigen in zieken- De bijeenkomst wordt gehouden
Tel.: 0413-292922
huis Bernhoven, locatie Uden.
in vergaderruimte 1 en duurt van
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Elke eerste donderdag van de 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is
Apotheek Heeswijk-Dinther
maand krijgen zij de gelegenheid niet nodig, toegang is gratis.
www.angelagewichtsconsulente.nl
info@angelagewichtsconsulente.nl
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
01-04-12 18:55
Bernhoven ziekenhuis uden Naamloos-2 1 COLUMN
Advertorial
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
We hebben er lang op moeten wachten,
het onrustbarende aantal volwassenen en kinderen met overgewicht
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
maar daar is-ie dan, de zon.
neemt de bewustwording van onze eigen gezondheid en gewicht toe.

Angela

Tijdloos Mooi

Is jouw lichaam al zomerproof?

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

Foto: Jan Gabriëls

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

Een garderobecheck en doorpassen
werpt dan toch in veel gevallen een
schaduw over het geheel. Net die paar
kilo’s teveel, waardoor het er minder
flatteus uitziet en je jezelf opgeblazen
voelt. De zon nodigt uit om weer beter
voor je lijf te gaan zorgen, te detoxen,
gezonder te gaan eten en meer te
bewegen. Maar hoe pakken we het aan,
Medi Spa en nog belangrijker, wanneer maken we
dat begin? Nemen we het voor lief of
gaan we er iets aan doen om juist lekker en mooier in ons vel te zitten?
Gezonde voeding is de basis.
Voedingsschandalen zoals paardenvlees, plofkippen, water-vlees en
E-nummers zijn aan de orde van de dag. En het overgewicht neemt
maar toe. Logisch met al die ‘lege’ calorieën en daardoor overmatig
consumeren, het lichaam is niet echt gevoed! Terug naar de gezonde
voeding dus…
Terug naar vroeger, maar dan anders….
Als reactie op het afnemende vertrouwen in de voedingsindustrie en

We kopen weer biologische voeding, verbouwen zelf groenten, kiezen
gezonde, onbewerkte voeding. Hetzelfde als vroeger, maar dan in een
modern jasje gestoken. Vergeten groenten zoals b.v. schorseneren
worden weer populair, en raw food en superfoods doen hun intrede.
Gevriesdroogd als shake te drinken, boordevol voedingsstoffen, voor
energie en een stabiel gewicht. Als zoetstof is stevia ontdekt, een
plantensoort uit Zuid-Amerika die 400 x zoeter is dan suiker, geen
schadelijke stoffen bevat, zonder koolhydraten en calorieën.

Plan van aanpak
Ga jij voor een balansweek, een detoxkuur, een maaltijdvervanger van
raw-food, een dieet? Kies voor ondersteuning en een manier die bij
jou past! Er zijn namelijk veel wegen die naar Rome leiden, en die geen
straf, maar een uitdaging zijn! En als laatste nog een tip; probeer na
het bereiken van je doel niet terug te vallen in je oude patroon, maar
probeer hiervan je nieuwe lifestyle te maken! Dit betekent niet dat
je nooit meer mag zondigen, maar dat je de dag erna de draad weer
oppakt. Succes verzekerd!!
www.annelies-aarts.nl
Zonnig groet,
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Nationale Herdenking 4 mei 2013 MOOI VAN hans Manders
BERNHEZE - Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als jaarthema voor 2013 gekozen ‘Vrijheid spreek je af’.
Vrijheid krijgt vorm in afspraken, regels en verdragen. Afspraken geven het vermogen om te ‘doen’, maar
betekenen ook ‘laten’. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Binnen die
grenzen kunnen wij ons ontplooien, maar dienen wij ook rekening te houden met elkaar. Vrijheid spreek
je af, is het nieuwe thema van de herdenking en viering van 4 en 5 mei. Wij nodigen u uit voor een van de
herdenkingsdiensten in onze gemeente, om samen te herdenken en samen te werken aan deze vrijheid.
uur vertrekt het gezelschap in stille
tocht naar De Misse, waar vervolgens om 19.30 uur het nieuwe
monument wordt onthuld en de
herdenking wordt voortgezet.
De programma’s worden u in de
kerk aangeboden. Filmhuis de Pas
vertoont na de herdenking de film
‘Oorlogswinter’.

HeeSCH
In Heesch vindt de herdenking
plaats in de Petrus-Emmauskerk. In
verband met de onthulling van het
nieuwe monument aan de Hoogstraat begint de dienst om 18.00
uur. Vervolgens worden er op het
naastgelegen kerkhof bloemen
gelegd en worden hier 2 minuten
stilte in acht genomen. Om 19.00

HeeSWIJK-DINTHeR-LOOSBROeK
Ook in onze dorpen neemt de belangstelling om bij de herdenking
aanwezig te zijn toe. Ieder jaar
wordt er bij de herdenkingsdienst
in de st. Willibrorduskerk te Heeswijk sfeervol stilgestaan bij diegenen die hun leven gaven voor onze
vrijheid. Aanvang herdenkingsdienst om 18.45 uur. Na de herdenkingsdienst volgt er een stille
tocht naar de Airborne kapel en
het Herdenkingsmonument Burgerslachtoffers, waar we in stilte
alle slachtoffers herdenken.
Ook de burgerslachtoffers worden
speciaal herdacht middels het leggen van een bloemstuk bij het mo-

nument dat ter nagedachtenis van
hen is opgericht.
Namens alle nabestaanden wordt
dat dit jaar gedaan, door familieleden van de heer Willem van Kessel
die in 1945 overleed ten gevolgen
van het neerstorten van een V1
raket. Na afloop wordt iedereen
uitgenodigd om in het Willibrord
Centrum onder het genot van een
kopje koffie/thee samen nog wat
na te praten over deze Nationale
Herdenking.
NISTeLRODe
Om 19.00 uur zal er een herdenkingsmis in de parochiekerk
st. Lambertus plaatsvinden.
Parochie, dameskoor, scouting
Mira Ceti, Fanfare en wethouder
Rien Wijdeven nodigen u allen uit
om de Dodenherdenking op 4 mei
om 19.00 uur bij te wonen.
Van 20.00 tot 20.02 uur wordt op
de diverse herdenkingsplaatsen en
in de naaste omgeving twee minuten volkomen stilte in acht genomen.

‘Oorlogsherinneringen’

Inmiddels ben ik ruim vijf weken gemeentedichter
van Bernheze. Het wittebrood is bijna op. Het heeft
me best goed gesmaakt en smaakt ook naar meer.
Ik heb zo links en rechts al wat leuke reacties gehad
op deze rubriek in DeMooiBernhezeKrant.
Dat is een stimulans om ermee door te gaan.
Degenen die mijn sonnet ‘In het land van Alexander’
gesteund hebben op de site deeljouwdroom.nl wil ik daarvoor hartelijk
danken. Ik zou het ook leuk vinden om af en toe via mail een reactie op
mijn gedichten te ontvangen.
Mijn mailadres is: hans.manders@tele2.nl.
Als ik dit stukje schrijf, heeft Nederland (en dus ook Bernheze) nog een
koningin. Als u het leest, is de laatste Koninginnedag voorbij en hebben
we een koning. Dat feit inspireerde de dichter in mij tot het schrijven van
het onderstaande sonnet. Enerzijds roept het nostalgische gevoelens op,
anderzijds dwingt het ook om verder te kijken.

NOOIT MEER KONINGINNEDAG
De dag waarop ik ooit heb zak gesprongen
Mijn kinderfiets heel fleurig heb versierd,
Waarop ik het Wilhelmus heb gezongen
En voor de koningin heb feestgevierd,
De dag waarop ik later op een kleedje
Met zoon en dochters rommel heb verspreid
-Het bracht helaas niet meer op dan een beetje
Maar och, die centjes hebben hen verblijd-,
Die dag, de laatste van de maand april,
Zal nooit meer zijn zoals we deze kennen.
Het blijft op deze dag van nu af stil
Maar dat zal op den duur ook wel gaan wennen.
Al is dan Koninginnedag voorbij
Het wordt ook volgend jaar gewoon 1 mei.

Van Jacq van den Hoogen
HEEsCH – Jacq van den Hoogen was nog klein tijdens de 2e wereldoorlog, maar weet heel wat te vertellen
over deze tijd. Hij woonde met zijn ouders halfbroers en halfzus aan de Rijksweg 94, nu ’t Dorp 62, toen de
oorlog Heesch bereikte.
nog in Heesch! Gelukkig is ook dat
goedgekomen.

www.mooinisseroi.nl

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE
Informeert, boeIt
en Interesseert

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

Goed en fout?
Nog een keer moest er gevlucht
worden. Een fiets deed dienst als
rolstoel voor de neef met z’n been
in ’t gips. Met gips en al is de fiets
onderweg in de sloot gekukeld en
moest het been in de hoogte geuwom
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
houden Laat
worden
het water
eruit te laten lopen. “Een angstig,
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
maar ook hilarisch moment”, aldus
Jacq. In Nistelrode heeft de familie onderdak gevonden bij Bakker
Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
sommersUw
en voordeel
tante Anna, zou
die in
wel eens
groter
kunnen
zijn
het café, onder ’t biljart een veilige
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
heeft durven denken.
haven bood. Toch dan
warendat
nietualle
bezetters slecht. Jacq weet dat een
van hen steeds waarschuwde als
het gevaarlijk werd buiten: “Herein, est ist gefährlich”.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Als alles weer rustig was, kon vader zich grondig wassen en aan ’t
werk.

Zijn vaderland heeft Bobby niet
meer gezien, hij werd geveld door
sluipschutters in schaijk. De oorlog
eindigde met dansen op de muziek
van: ‘Hands, knees and boomps
a daisy’, zoiets als ‘Hoofd, schouders, knie en teen’.
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Een klop op de deur van de ‘opkamer’ was het teken dat vader door
de meidoorn naar de tuin van boer
Van Nistelrooij (Koosje Kaf) moest
richting het binnenste van de stromijt, die diep genoeg was om een
bajonet geen kans te geven.

Op de vlucht
Vreemd voor kleine Jacq waren
zijn bange ouders en dat ze soms
uit bed moesten, ook al was er
geen onweer. Uiteindelijk kwam
het moment dat de familie moest
vluchten, met de familie van oom
Jan (de smid), die ter hoogte van
De Zeeman woonde.
Over ‘t kronkelpaadje ging het,
richting De Wijst, naar de ouders
van Klaas Nelissen (Toontje de
Mortel). Al die tijd hield moeder de
tas met het geldkistje, angsvallig
vast. Daar moesten de komende
tijd dingen van betaald worden! Bij
Toontje aangekomen bleek: Moeder had in de chaos de verkeerde
tas meegenomen. Het geld lag

S

Vader Van den Hoogen had een
drogisterij, fourniturenzaak en
bakkerij. Dat laatste was een geluk. De zakken bloem in de gang
deden dienst als bunker, terwijl
dezelfde gang naar achteren een
vluchtweg was bij razzia’s.

Loop eens
binnen of
neem
contact op

LoopJacq
eens even binnen of
De beste herinnering heeft
aan Bobby uit UK. Hij was met
zijn contact op met:
neem
17 jaar een grote vriend en maakte
de familie met zijn dwaze streken
steeds aan het lachen. Zijn streken
Hoofdstraat 100 A
brachten hem ook in de problemen
en zo kon het dat hij een ‘lijfstraf’
Heeswijk-Dinther
kreeg van de sergeant Majoor.
Niet eerlijk vond de kleine Jacq en
Tel. 0413-291980
schopte wat hij schoppen kon, teof 0413-291205
gen de schenen van de sergeant
Majoor.
V
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Afgebeeld is een Engelse tank langs de Rijksweg
Tekst: Martha Daams Foto: Archief Heemkundekring De 11 Rotten,

r

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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www.mooiheesch.nl

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Informeert, boeIt
en Interesseert

Hierbij willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de steun,
medeleven, warme berichtjes en kaarten die we hebben mogen
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

Jan Heerkens
We hebben hier erg veel kracht uit kunnen putten.
Mientje Heerkens-van de Leest
Marga en Martin
Trudy en Maarten

‘T pALeT • HeeSWIJK-DINTHeR

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

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

TOeRmALIJN • HeeSCH

KVO Heesch
HEEsCH - De meimaand is altijd
een hele drukke maand voor de
KVO.
maandag 13 mei: Kruidenwandeling in Nistelrode. Vertrek vanaf de
Pas in Heesch om 13.00 uur. start
wandeling 13.30 uur. Marianne
van Lith zal uitleg geven over de
verschillende kruiden en de heilzame werking ervan. We proeven
kruidenthee en gebruiken een
drankje en toastje. Kosten € 6,- pp.
Opgave voor 6 mei.
Woensdag 15 mei: Bedevaart
naar de basiliek van st. Jan in Den
Bosch. Vertrek per fiets om 8.30

uur vanaf Nol den Bekker. De H.
Mis is om 10.30 uur door Pastoor
van Dijk. Hierna volgt om 13.45
uur een bezoek aan Opvanghuis
Berlicum. Kosten € 5,- pp. Opgave
voor 6 mei.
Woensdag 22 mei: Een viering, georganiseerd door de kring. Dit jaar
gaat de viering naar de Abdij van
Berne in Heeswijk, waar we een
rondleiding krijgen door de Abdij
met toelichting over de activiteiten
van de Paters Norbertijnen. Daarna zal frater Wim Verschuren met
ons in gesprek gaan over ‘De Gulden Regel’. Om 13.45 uur wordt
u verwacht aan de Abdijstraat 49

in Heeswijk-Dinther. Rond 17.00
uur wordt de middag afgesloten.
Kosten € 7,50 pp. Opgave voor 15
mei.
Donderdag 23 mei: Leeskring, met
bespreking van het boek Hersenschimmen van Bernlef. Woensdag
29 en donderdag 30 mei: 2-Daagse
fietstocht naar Kevelaer. Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij
het bestuur.
Wilt u ergens aan deelnemen denk
dan aan de opgavedata. Een fijne
meimaand toegewenst namens bestuur KVO Heesch.
Aanmelden via heesch@kvo.nu of
0412-452026.

‘T mAXeND • NISTeLRODe

KBO VORSTENBOSCH

KBO Bernheze

Biljarten en reizen.
De KBO zit niet stil.

KBO Biljartclub
Vorstenbosch
VORsTENBOsCH - Afgelopen
week hebben de biljarters van
KBO Vorstenbosch (Biljarten Voor
Ons plezier) hun jaarlijkse vergadering gehouden. Naast het bespreken en evalueren van het afgelopen biljartseizoen zijn ook de
prijzen uitgereikt.
Begin september 2012 zijn de KBO
biljarters met de interne competitie
‘libre’ begonnen, waarna in januari
2013 het ‘bandstoten’ volgde. Ter
afsluiting is er in maart-april nog
een knock-out competitie georganiseerd. Toon Heesakkers is de
winnaar geworden van de knockout competitie. Op 15 april won hij
de finale van Martin van den Tillaart. Winnaar in de verliezerronde
werd Frans Govers, hij won van
Frans van de Linden.
Competitiewinnaars in het ‘libre
spel’ en ‘bandstoten’ werden respectievelijk Udo Alma en Jan van
Kessel. De biljartcommissie heeft
met veel inzet de hele organisatie in goede banen geleid en kan

‘T mOZAÏeK • HeeSWIJK-DINTHeR

bosch is om 8.30 uur. Van daaruit
gaan we via Nijmegen voor een
kopje koffie met gebak, via Kampen en de Noordoostpolder naar
Ossenzijl, voor de lunch.

tevreden terugkijken op een druk
seizoen. Wel heeft men alle deelnemers opnieuw verzocht om te
zorgen de competitieschema’s
goed op te volgen.
De nieuwe biljartcompetitie 20132014 start begin september. De
inschrijvingen zijn in volle gang en
inschrijven kan nog tot eind mei.
Voor informatie kan men terecht
bij bestuurslid Jos van de Lisdonk.

Dagreis KBO
Vorstenbosch
VORsTENBOsCH - Vrijdag 24 mei
organiseert KBO Vorstenbosch
een dagreis naar de Weerribben in
Overijsel. Vertrek vanuit Vorsten-

Per boot zullen we de Weerribben
verkennen, waarbij de schipper op
humoristische wijze, die u zeker zal
bevallen, de ontstaansgeschiedenis
van de Weerribben zal toelichten.
Ondertussen wordt koffie/thee
geserveerd.
In het bezoekerscentrum kunt u
daarna genieten van een expositie
en videopresentatie over het ontstaan van dit gebied en de manier
waarop het in stand wordt gehouden. De terugreis gaat via een
mooie route naar de Veluwe, voor
het diner in de Molen in Harskamp.
We verwachten rond 20.00 uur
weer bij de stuik in Vorstenbosch
te arriveren. Aanmelden en inschrijven voor deze dagreis kan op
vrijdag 3 mei van 10.00 tot 12.00
uur in de stuik zaal ‘de Rogge’.
Heeft u belangstelling of wilt u
meer weten over deze reis infomeer dan bij Gerrit Verhoeven:
0413-341121 of Mien Kolk: 0413364896.

OSCH

Op WeG • VORSTeNB

De

BeeKGRAAF • NISTeLRO
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KONINGSSPELEN

De KIem • HeeSCH

eSCH

emmAUSSCHOOL • He

meer foto’s op www.mooiNisseroi.nl
www.mooiHeesch.nl www.mooiHDL.nl en
www.Vorstenbosch-Info.nl

IJK-DINTHeR

De BOLDeRIK• HeeSW

ST. ALBeRTUS • LOOSBROeK

Winnaar beste kroningsproduct
Kroonjuweeltjes de bakkers Lamers Oss/Heesch
HEEsCH/Oss - De landelijke wedstrijd ‘Vier de kroning,
bak iets voor de koning’ georganiseerd door Omroep
mAX, Nederlandse Bakkerij Ondernemers Vereniging en
het bakkerijmagazine Bakkerswereld is gewonnen door de
bakkers Lamers uit Oss/Heesch.
Het ingestuurde product ‘Kroonjuweeltje’ is met meer dan
de helft van de stemmen tot winnaar uitgeroepen door het
Nederlandse publiek.
Het feestelijke minigebakje van een luchtige bavarois van
de aperitiefdrank Arancio, overgoten met een ganache op
een bodem van frangipan is een lust voor het oog en tongstrelend lekker.

Foto: J.T Vink, fotograaf omroep Max

Maandag 29 april was Ilse Lamers van de bakkers Lamers
voor de 2e maal aanwezig in het programma ‘Tijd voor
MAX’ om het goede nieuws te vernemen.
“We hadden al een topverkoop van de Kroonjuweeltjes,
maar de laatste dagen spanden echt de kroon” zegt een
vrolijke Ilse Lamers die maar wát trots is op de prestaties van
de afgelopen tijd.

Editie NL ontdekt kunstwerken uit Nistelrode
NIsTELRODE - “mijn Willem-Alexander is uitgekozen met nog 9 andere door editieNL RTL4 en wordt op dit moment beoordeeld door een
deskundige jury.” Carla van Lieshout vertelt over de grandioze finale
waar haar expositie ‘Beelden van Beatrix’ toe leidde. De expositie van
de ‘Beelden van de Koningin’ heeft een serie aan geweldige momenten
gekend, maar net voordat de expositie gaat toeren door het hele land,
gaf ze gehoor aan de oproep van editieNL.
Nu de staatsieportretten van Koningin Beatrix overal gewisseld
gaan worden met die van de toekomstige koning, is het tijd om ‘de
jacht op het mooiste portret’ te
openen.
Met een deskundige jury ging EditieNL op zoek naar het beste portret van Willem-Alexander.
“Met nog 9 andere eigenaren van
‘Willem Alexander schilderijen’
moesten we afgelopen vrijdag
in Hilversum naar het mediapark
komen. De 10 kunstwerken die
gekozen zijn, worden beoordeeld
door de vakjury van paleis ’t Loo”,
vertelt Carla.
Twee van deze kunstwerken komen uit de expositie van Galerie Bernheze. Willem Alexander
van Tonny Holsbergen en Willem
Alexander van Carla van Lieshout.

‘Willem-Alexander’ van
Carla van Lieshout

Op www.mooinisseroi.nl leest u of
het schilderij van Carla van Lieshout een jaar lang op een prominente plaats in de bibliotheek van
Utrecht komt te hangen.

wie heeft
’t lekkerste gebakje
van het land?

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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deze aanbiedingen gelden van 2-5 t/m 8-5-2013

Ons Kroonjuweeltje is verkozen tot
het lekkerste kroningsgebakje van Nederland.
En dat gaan we vieren. U heeft de keuze uit onze gebaksvitrine.

4
3 betalen

gebakjes
halen

ONZE
JUWEELTJES
SPANNEN
DE KROON

en zijn gekozen tot Nederlands
Kampioen lekkerste
Kroningsgebakje

we hebben ze gepresenteerd bij Max

waren al trots bij de laatste 3 te zijn

en nu is het helemaal feest!!
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Advertorial

Activiteitenstal EquiZenz
Open weekend op 4 en 5 mei

Truckstar: Kees van Iersel hoogste
slagingspercentage van Nederland
Heesch - Kees van Iersel Opleiding & Training komt als beste uit de
bus van de 25 grootste rijscholen van Nederland die opleiden voor het
besturen van een vrachtwagen-aanhanger of trekker-opleggercombinatie. Dat blijkt uit de lijst die vakblad Truckstar publiceerde in haar
opleidingsspecial. Het familiebedrijf uit Heesch heeft het hoogste slagingspercentage van Nederland, zo blijkt uit de CBR-cijfers van 2012.
kandidaat zijn instructeur kent én
andersom.”
Kees van Iersel Opleiding & Training verzorgt al meer dan 50 jaar
rijopleidingen door heel Brabant.
Recent opende het bedrijf een logistiek opleidingscentrum in Oss.

‘Met betrokkenheid
en persoonlijke
aandacht’

uden – EquiZenz is een ‘activiteitenstal’ voor persoonlijke groei & ontwikkeling m.b.v. het paard. Paardencoaching is een ervaringsgerichte manier van coaching waarbij de deelnemers activiteiten uitvoeren met de
paarden. Tijdens dit open weekend krijgt u een beeld van onze begeleiding en werkwijze.
Een begeleiding die zich onderscheidt van andere methodes om
balans te creëren. EquiZenz, omringd door de natuur, is gevestigd
op de Maashorst te Uden. “Wij
gebruiken geen vaste methode,
wij kijken naar het individu en wat
hij of zij nodig heeft om tot een
volgende stap te komen.” Jolanda
vertelt enthousiast “EquiZenz is
een bijzondere plek, welke beweging, groei en verandering mogelijk maakt.”

den meegenomen op ontdekkingsreis en gaan naar Equiland
‘Hawahiki’ waar indianen samen
met een kudde paarden wonen.
Daar ontmoeten de kinderen een
kleine jongen die met dieren praat,
grote wijze uil, tijger, schildpad, en
paard en leren ze de geheimen van
de natuur kennen.
In deze training gaan de kinderen
aan de slag met het vergroten van
hun kwaliteiten waardoor het pesten of het gepest worden afneemt.

Weerbaarheidstraining
‘Op de stip’
Er is veel te doen over pesten en
gepest worden. Activiteitenstal
EquiZenz presenteert komend
weekend, op zondag, een nieuwe sociale-weerbaarheidstraining
voor kinderen. De kinderen wor-

Jaartraining Hooggevoeligheid als
kracht
Op zondag krijgt u informatie over
de jaartraining Equi&art. Deze
jaartraining is speciaal gericht op
mensen die last ondervinden van
hooggevoeligheid. Zij krijgen tools
aangereikt om hun last om te zet-

ten tot kracht. Een jaar vol zelfontplooiing en innerlijk bewustzijn.
Zaterdag staat in het teken van
team- en individueel coachen
en zondag staat in het teken
van hooggevoeligheid en kind
en paard. Op 4 & 5 mei bent u
welkom van 11.00-16.30 uur.
Op deze dagen kunt u zelf
deelnemen en ervaren. Bovendien
krijgt u informatie over alles wat
EquiZenz te bieden heeft. Geef
uzelf op zodat men u verwacht.

Voor het volledige
weekendprogramma en
inschrijving kijk op
www. EquiZenz.nl
Zevenmorgenstraat 2 - Uden

Kees van Iersel

Zo’n 85% van de eerste examens
is succesvol bij Van Iersel, blijkt uit
de lijst van Truckstar. Kees van Iersel jr.: “Het is een bevestiging dat
we er als grote opleidingsorganisatie in slagen om hoge kwaliteit te
leveren.
Wij koppelen heel bewust een
kandidaat aan een vaste instructeur, eigen mensen die al jaren bij
ons werken. We willen dat een

Van Iersel: “Daar kunnen we,
naast onze opleidingen voor verkeer en vervoer, ook logistieke
opleidingen en overige trainingen
in eigen beheer aanbieden. Denk
bijvoorbeeld aan cursussen voor
heftruck en reachtruck of BHV- en
VCA-opleidingen. Met dat brede
aanbod kunnen we ook andere
markten bedienen, maar onze basis blijft hetzelfde. Met betrokkenheid en persoonlijke aandacht streven wij ernaar om een zo compleet
mogelijke chauffeur op de weg te
zetten.“

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

U kunt ons ontvangen:

Televisie:
Kanaal 48
Radio:
Kanaal 788

Het is eindelijk zover!
Vanaf 1 mei gaat uw lokale omroep DIGITAAL!
Meer kijkers en luisteraars dankzij digitaal

Ondernemers, het is nú het moment om uw reclameboodschappen op onze media te plaatsen!
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Alferink Optiek bestaat 35 jaar!

35

35% korting

op alle monturen

35

35% korting

op een reservebril*

Bij aanschaf van contactlenzen
35% korting op een reservebril

*

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

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

P
Gratis parkeren
voor de deur

10

Woensdag 1 mei 2013

p

n!

rkere

s pa
Grati

2a
aan 5 0
l
b
Nc
99
3 82 0
1
4
0
t

e
d
iN

!
m
l
l
i
N
f
N
a
e
v
d

p
o
r
o
a
Na biosc

!

rvice

lm
een fi
leen
l
a
n
da
rvice
meer
met
topse
Y is
n
R
k
e
T
ij
l
S
k
e
U
kij
euze!
s nam
je IND
film
alle k
oeker
t
avond
z
d
e
f
e
b
i
o
b
t
ar
iddag
ukaar
dt ha
erkers
Een m
e men
edew
Y bie
D
R
m
.
T
l
S
e
e
U
en d
ed.
de sto
. IND
stoel
l relax
t aan
kijken
e
a
o
t
d
a
m
n
t
e
a
l
a
ns
he
gewe
knop
en!
ijken
loung
rvice
film k
indien
e
g
s
s
i
i
l
l
e
e
o
ez
p d
erkt. Z
ven g
ruk o
ongem
nog e
Een d
n
e
e
j
l
n
ka
t sne
telling
en he
voors
breng
e
d
f na
oor o
Ook v

r se
supe

!

doen

15:15

13:00

11:00
19:15
aG
d
ij
r
v
21:45
e:
:00
: 11
, Nl d
:00
9
d
d
1
3
3
d
s
lsta
crood
15:15
voge
13:15
rgen
o
5:15
:
1
b
21:45
p
r
:00
p
e
1
v
a
1
0
e
0
:
d
00
3
:
:
1
9
a
1
i
z
e
11:00
:
Zamb
16:15
mei
n 3 3d
2
a
0
0
m
G
0
:
19
iron
13:00
erda
5
1
:
0
:
:
1
doNd
0
e
o
2
:
11
ld
yok
12:45
gers:
18:30
3d:
3d, N
:
a
21:30
t
j
d
s
h
n
a
d
t
c
5
e
o
i
t
s
cro
15:1
ees
dagl
15:30
ogel
G
v
e
n
d
e
14:30
rg
en
21:15
verbo
5:00
obby
app:
13:15
1:00
:
1
b
1
e
5
m
l
d
4
i
:
:
f
8
1
22:00
de
ezia
13:00
:00
ijntje
:
Zamb
16:15
9
:00
d
N
1
0
1
3
0
1
:
3
13
an
21:30
tino:
mei
iron m
11:00
valen
G 01
fee:
a
19:00
d
0
0
s
:
lilly
3
N
s
:
1
e
e
5
o
n:
15:15
s
4
k
o
:
yo
12
w
prin
falle
rs:
0
1:00
de:
00
e
:
0
s
1
:
l
3
g
a
1
:
1
a
N
2
H
t
j
:
,
h
c
3d
ten
pus
s 3d
11:00
1:15
dagli
15:30
Gees
lstad
olym
crood
21:00
0 2
n de
voge
14:30
i
3
:
e
e
n
8
y
e
1
b
m
0
g
:
19:00
bor
bob
11:0
aG 05
app:
15:00
e ver
1:15
d
e film
2
d
d
N
:
:
e
o
a
j
i
d
:
t
Z
0
e
21:15
ez
n3
1:00
Nijn
18:3
21:15
, Nl d
Zamb
13:00
liatio
:
8:30
d: 1
d
a
5
1
3
o
3
t
4
n
:
e
d
s
i
8
t
r
a
d
1
t
:
ls
oe:
croo
15:15
valen
voge
y fee
:
G.i. J
16:15
13:15
rgen
s lill
:
o
e
n
n 3 3d
:
s
b
e
a
p
r
l
n
21:15
l
i
p
e
1:00
r
m
a
v
a
1
p
f
e
s
d
a
:45
iron
11:00
:
8
H
a
1
i
s
z
u
e
p
:
Zamb
16:15
olym
d:
yoko
12:45
ers:
00
an 3 3
:
g
9
:
m
a
1
t
j
h
n
n
c
iro
13:00
ste
dagli
15:15
e Gee
d
:
n
o
e
y
:
yok
12:45
bobb
agers
21:00
t:
j
film:
h
n
c
e
e
i
t
l
d
e
je
dag
15:30
Gees
nd d
o
e
v
Nijnt
d
a
14:30
en
ze
tino:
obby
op de
1:00
:
5:15
b
1
1
m
n
l
e
i
:
f
d
valen
m
e
l
fi
21:15
de
etr
13:00
Hoofd
ijntje
8:30
.
mes b
N
1
d
a
:00
n
d
1
a
1
l
n
r
llee
tino:
t
Nede
mei
en! A
valen
fee:
vol me
G 04
p van
m
19:15
d
o
l
a
n
o
fi
d
c
o
lilly
s
v
r
s
e
o
a
e
i
t
e
n:
e
t
b
s
t
k
5
a
n
u
e
4
i
e
Z
le
pr
falle
tst
e:
21:
:00
Ni
de ve
n hele
: 11
s Has
, Nl d
:00
e
u
9
d
d
n
e
1
p
3
3
a
t
v
m
d
d
s
ta
oly
loper
it wor
crood
15:15
ogels
rode
ng! D
n!
i
gen v
e
5
r
d
4
s
o
:
:
5
d
b
s
1
p
r
1
i
2
e
:
ap
13
tm
gw
de ve
19:00
ezia:
je nie
he bi
l
i
t
15
:
6
w
:
Zamb
1
t
d
13:00
n. di
an 3 3
singe
iron m
11:00
verras
15:15
:
:
13:00
yoko
12:45
s
r
0
e
3
:
0
g
a
21
11:0
cht:
stenj
dagli
15:30
ei
e Gee
m
:30
d
4
7
n
1
0
e
19:00
y
aG
bobb
11:00
iNsd
00
film:
:
:
d
2
e
e
2
d
d
20:15
je
Nl
Nijnt
19:00
s 3d,
d
:
o
1:15
o
o
r
n
c
11:00
ti
0 2
3
:
:
:
e
8
d
e
1
3
valen
f
ad
ly
app:
15:15
gelst
es lil
irty:
5:15
n:
en vo
13:15
rk th
prins
falle
0 1
g
a
0
r
s
:
d
o
a
3
b
1
o
H
r
00
r
21:15
:
s
e
e
1
v
u
Z
1
0
p
e
0
11:
18:45
ia: d
olym
z
i
e
e
b
5
Zam
16:1
06 m
3 3d:
19:00
NdaG
man
n
5
o
1
r
:
maa
i
13:00
e:
21
:00
: 11
, Nl d
:30
:
8
d
d
o
1
3
3
k
d
s
o
y
12:45
rs:
lsta
crood
15:15
voge
ht:
njage
c
e
n
i
t
l
e
s
g
g
e
5
r
a
d
15:30
Ge
rbo
21:1
app:
13:15
14:30
en de
de ve
45
:
:
y
8
a
b
1
i
b
z
:00
o
e
1
:
b
1
b
5
m
l
1
m
i
:
f
:
Za
16
1:15
tje de
0 2
13:00
n 3 3d
n
3
a
:
ij
8
m
N
1
0
iron
11:0
tino:
:
:
valen
5
4
:
ly fee
2
:
yoko
1
,
es lil
gers
1:00
:
s
a
2
t
j
n
llen:
h
i
n
r
a
c
e
i
t
p
f
2 mei
1
as
dagl
15:30
H
.
Gees
s
0
o
e
u
3
:
z
d
p
:
14
y en
olym
bobb
11:00
ril t/m u slechts
p
15
film:
:
a
1
e
2
d
8
2
je
Nijnt
18:30
n zo. voor 12:00
a
v
0:15 u
ino:
2
t
n
e
:
l
s
va
irty
ly fee
e film
l
es lil
rK tH
l
en:
a
l
a
l
u
d
a
5
prins
f
o
1
as
20:
Zer
pus H
:
olym
u
7 MEI

ei
03 m

e
t
s
vet

ei

!
t
H
G
i
N
s

8m
G
a
d
s

N
woe

e
i
d
a
l

!
G
N
i
t
r
o
K
i
e
m

lm

e fi
Hous

art

mma

ra
proG

DI

ers
hebb
f
e
i
l
E
m

S
l
de fi USE. ARTHOU
r
o
o
O
v
p
ARTH
eek o
iaal
den:
rste w
e
e
h
e
spec
e
f
die
vana
ken, d

n film
e we
n wij
ag, ee
er twe
biede
d
p
s
r
n
i
e
k
d
p
zoe
eek o
de be
ede w
biedt
e
w
t
staat.
n de
enda
dag e
g
n
a
a
m
a
l
scars
fi
m
met O
uliere
k
g
a
e
r
a
v
e
d
n
p ons
lms zij
niet in
lling o
erde fi
u
e
v
t
c
n
e
a
l
a
e
al ges
tische
fantas
specia
n
e
z
e
e
e
D
n
vorme
nd en
o
o
r
k
be
nbod.
filmaa

st

ek,
ze we

n de

a va
m
m
ra

g)

oesla

go

n tij
gen e

verin

ser
e
r
e
lin

on

t
lengte
f extra

toesla

D
(ex. 3

0

99
0
2
8
3-

041
l
e
b
of
2a

.Nl b-laan 5
p
o
o
l Nc
osc

rog

ybi oop veghe
r
t
s
iosc
Ndu

.i
ce b
w
i
v
r
w
e
w
ry s
iNdu

0
5
,
5
€

u
20:15
e
r
t
u
u
de l’a
20:15
DI
e
e fils
r
l
t
u
I:
de l’a
u
27 ME
fils
e
20:15
l
MA
I:
N
e
l
U
j
b
i
u
04
poss
20:15
DI
He im
t
e
l
b
i
NI:
poss
10 jU
He im
t
MA
NI:
18 jU
DI

MA

filmp
e
t
e
l
p

t com

he
voor

I:
13 ME
I:
21 ME

20:15

olN
liNc
olN
liNc

den:

11

Woensdag 1 mei 2013

duurzaam

mooi & duurzaam

COLOFON

Welk bedrijf wil BECO-installateur worden?
Oproep aan alle geïnteresseerde installateurs, gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Bernheze.
De Bernhezer Energiecoöperatie gaat BECO-zonnepanelen aanbieden aan haar leden. Voor de montage van
deze panelen zoeken wij installateurs die in de geest van onze coöperatie mee willen doen en de panelen bij
onze leden gaat monteren.

Onze BeCO-installateurs moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen, onder meer:

1. Gevestigd in de gemeente Bernheze;
2. Gecertificeerd;
3. Coöperatief;
4. Ontzorgend.

rits stuk?

DUURZAAMHEID
TIP

Lever elektrische
apparaten in
zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze later in bij onze milieustraat,
De Morgenstond 4 in HeeswijkDinther. Ze kunnen dan worden
gerecycled.

Vang regenwater op
en gebruik dit voor
tuin- en kamerplanten
en voor autowassen

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!

BERNHEZE - Op 30 april 2013 bieden veel kinderen oude spullen te
koop aan op de vrijmarkt.

www.vanderwijstkleinvak.nl
Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Mochten er na afloop toch nog
elektrische apparaten niet verkocht

De eerste honderd inleveraars van
oude elektrische apparaten en/of
kapotte spaarlampen krijgen gratis
de ‘bag to the future’-tas, gemaakt
van gerecycled materiaal.
Ook worden er 500 kanskaarten
uitgedeeld voor een leuk uitje voor
het hele gezin.

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

29-4-2013 9:30:38

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl
Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

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

mooi & online

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.

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

Geld verdienen?

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• uce.nl

www.sun-windenergy.nl

33875_Adv MooiBernheze 109x53.indd 1

• eetcafé ‘t Pumpke
• de Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• equiZenz

mooi & duurzaam

Als u dit aanspreekt, stuur dan uw gegevens zo spoedig mogelijk naar info@bernhezerenergie.nl dan
ontvangt u een e-mail met de BECOlateurs-voorwaarden en een verzoek voor aanvullende informatie.
• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.

mooi & in de streek

Nu
sub € 650,0
sidie
0
op u direct
ban
w
krek
enin
g
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INFORMATIE
voor de

Kernen

COLUMN

Bernheze Solidair: Aanpak

werkloosheid

RECHT
DICHTBIJ….
Vorige keer heb ik hier al wat verbaasd opgemerkt dat letselschadebureaus soms de sfeer uitstralen dat letselschade een soort financieel
feest kan zijn. Dat is het niet en zal het ook niet worden heb ik toen
maar even opgemerkt. Dat klinkt wat somber misschien, maar ik heb
veel letselzaken onder handen. Daar zitten juridische, emotionele
en financiële kanten aan, die zich niet per se in een no cure, no pay
aanpak laten vangen.
Nu zie ik recent een advertentie van een bemiddelingsbureau voor
echtscheiding dat zegt: “scheiden doe je samen”. Tja, een geliefde
slogan bij scheidingsbemiddelaars. Het klinkt wel knus en ongevaarlijk
zo. Scheiden via zo’n bureau zorgt voor emotionele en financiële
zaken, naast juridische belichting van de scheiding, is de stelling.
Advocaten zouden dat niet kunnen en te duur zijn.
Eerst maar even dit: U kunt in Nederland niet zonder advocaat
scheiden. Dus ook via een dergelijk bureau komt u ooit uit bij de
advocatuur. Partners kunnen prima samen een advocaat nemen, een
scheidingsadvocaat is gewend om de belangen van beiden in het oog
te houden. De tarieven voor een advocaat die het bureau noemt
(€ 200,- tot het dubbele) zijn zwaar overdreven. Ons kantoor treedt
vaak op voor veel lagere tarieven of een vaste prijs. En wat dacht u van
een toegevoegde advocaat: als u geen advocaat kunt betalen, springt
de overheid bij. Wat het bureau kost, wordt maar even niet genoemd,
valt mij op…
Er is geen advocaat te vinden die zich niet met emotionele
en financiële aspecten bij een scheiding bezighoudt. Zware
vervolgopleidingen en streven naar een bemiddelingsaanpak
kenmerken de praktijk. Ook de positie van de kinderen staat in de
scheidingsadvocatuur vooraan: daar wordt veel aandacht aan besteed.
Natuurlijk kiest u zelf wat u wilt. Scheiden is een complex proces en
de manier van ondersteuning daarin moet bij u passen. Maar dan wel
graag een keuze op de goede gronden. U kunt een en ander gerust
eens met mij bespreken.
Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op
Kerkstraat 2 A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij het
kantoor van notaris Groeneweg.
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
mob: 06 11 72 70 28

DE KERMISSEN VAN
BERNHEZE KOMEN ER AAN:
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek

BERNHEZE - Werkloosheid neemt in toenemende mate toe, helaas ook onder
jongeren. In januari 2013 bedroeg de jeugdwerkloosheid ruim 15%; ongekend
hoog. Dit is een bittere pil voor jongeren die hun opleiding hebben afgerond,
iets willen maken van hun leven maar geen werk kunnen vinden of hun baan
verliezen. Het is begrijpelijk dat zij zich zorgen maken over hun toekomst.
De gevolgen van werkloosheid aan
de start van de loopbaan kunnen
jongeren lang met zich meedragen
en zijn ook van invloed op keuzes
met betrekking tot huisvesting en
gezinsvorming. Onlangs heeft het
kabinet besloten de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Bernheze
solidair juicht het voorstel van het
kabinet van harte toe en adviseert
de gemeente Bernheze om hier bij
aan te sluiten. In ons economisch
beleidsplan hebben we geschreven

dat de jeugdwerkloosheid weliswaar is gedaald, maar deze gegevens stammen uit 2010. Inmiddels
weten we dat de werkelijkheid anders in elkaar steekt.
De gemeente Bernheze zal de
jeugdwerkloosheid in regionaal
verband aanpakken en er zal ruim
130.000 euro worden geïnvesteerd. Onze fractie is natuurlijk blij
met deze toezegging, maar benadrukt dat dit nog niet voldoende
is. We willen graag zien dat ons

College haar zinnen zet op leerervaringsplekken zodat jongeren,
zonder werkervaring, betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Veel bedrijven zoeken jonge mensen met jaren werkervaring. Als we
eerlijk zijn, weten we dat die er niet
zijn. Daarnaast vraag ik me af wie
die jarenlange werkervaring gaat
geven? Ik blijf me binnen de fractie
van Bernheze solidair focussen op
de aanpak van jeugdwerkloosheid
binnen de gemeente Bernheze.

Progressief Bernheze: Arbeidsmigranten
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BERNHEZE - Veel werkgevers maken gebruik van arbeidsmigranten. In Bernheze
zien we deze mensen op de aardbeienvelden. Arbeidsmigranten vullen ook bij
bedrijven buiten de land- en tuinbouw een deel van de arbeidsbehoefte in. Deze
mensen hebben woonruimte nodig. Het aantal arbeidsmigranten neemt toe. In
Bernheze biedt het bestemmingsplan buitengebied de mogelijkheid arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw te huisvesten op het bedrijf waar de werkzaamheden plaatsvinden. Niet permanent en uitsluitend voor het opvangen van de
pieken in de bedrijfsvoering.
Kiezen
Op de land- en tuinbouwbedrijven
is tijdelijke huisvesting voor het opvangen van pieken in de bedrijfsvoering, een aantal maanden in het
jaar, toereikend. Voor het huisvesten van arbeidsmigranten die langere perioden in Nederland werken,
is huisvesting nodig in de dorpen en
steden. Omdat het onderwerp in
alle omliggende gemeenten speelt,
wil Progressief Bernheze dat er voor

wij
doen
mee
E
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de regio één beleid komt. Met lokale ad hoc plannetjes los je dit vraagstuk niet op. De bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten
hebben een belangrijke taak bij het
realiseren van de huisvesting. Het
zijn namelijk de bedrijven die het
meeste baat hebben bij goedkope
arbeidskrachten.
Verdringing
Het aantal werklozen is erg hoog.

Progressief Bernheze is er niet op
tegen dat werknemers uit de Europese Unie in Nederland komen
werken.
Maar het mag niet zo zijn dat Nederlandse werknemers aan de kant
blijven staan omdat zij duurder zijn.
Progressief Bernheze houdt vast
aan rechtvaardige regels.
Ook als dit tot hogere kosten voor
huisvesting van arbeidsmigranten
leidt.

Mooi weer acties in mei
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Deze munten worden je aangeboden door de
winkelier zelf, gewoon als bedankje voor jou als
klant! Kermismunten kun je besteden op alle
kermissen in de gemeente, bij alle attracties en
kramen! Deelnemende winkeliers en marktkramen
zijn te herkennen aan de “Wij doen mee!”
actie-poster.

Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair

EN

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

jeugd-

H EZE

* Gratis Moederdag Goodybag
t.w.v. € 10,00 bij een
Moederdag cadeaubon.
* Zomer actie mei & juni
NU € 22,5
0
haren opsteken
normaal € 29,50
Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode - 0412-612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch - 0412-451004

Informatie voor de kernen
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Centrum
Management is
geen sprint, het is
een marathon

Stichting Centrum Management Heesch…

Een jaar na oprichting
Wie zijn we ook al weer?
De stichting Centrummanagement
Heesch is een structurele samenwerking van publieke (gemeente)
en private (ondernemers, vastgoedeigenaren) partijen met als doel de
aantrekkingskracht en daarmee het
economisch functioneren van het
centrum van Heesch te versterken.
Ook de bewoners in het bedoelde
gebied spelen hierin een actieve rol.
Doel is te komen tot een structurele
samenwerking van belanghebbenden in het centrum, die uiteindelijk
moet gaan leiden tot een aantrekkelijker centrum.
Hoe doen we dat?
Op 1 november 2012 heeft de
gemeenteraad van Bernheze ingestemd met de invoering van reclamebelasting in het centrum van

Heesch om hiermee een Ondernemersfonds te creëren. Het geld uit
dit zogeheten Ondernemersfonds
wordt gebruikt om activiteiten en
evenementen in het centrum van
Heesch te organiseren om het centrum van Heesch een impuls te
kunnen geven. En niet – zoals het
woord misschien doet vermoeden
– alleen het maken van reclame.
Wat doen we dan?
Het Centrummanagement vaart
ondertussen op volle kracht vooruit. Promotie, PR en de organisatie
van evenementen hebben prioriteit. Maar ook zaken als ambiance,
verkeer, leegstandbestrijding en
aanbodversterking worden opgepakt.
Gerealiseerd ondertussen is: het
strooibeleid van de gemeente in

het centrum, het Lentespektakel
afgelopen april en een ‘upgrade’
van de komende kermis.
Wat betekent dit?
Alle centrumondernemers gaan
vanaf 2013 meebetalen aan de
activiteiten in het centrum van
Heesch. Maar, zij beslissen ook
over de besteding van de gelden
uit het Ondernemersfonds. Het
centrummanagement hoopt op
een actieve betrokkenheid van de
ondernemers in de werkgroepen:
Promotie, PR en Evenementen –
Ambiance, Inrichting en Verkeer
– Brancheversterking en Leegstandbestrijding. U bent van harte
uitgenodigd zich aan te melden
voor een werkgroep.
www.centrumheesch.nl
info@centrumheesch.nl

Expositie ‘Slag om Heesch’
HEEsCH - Op zaterdag 4 mei wordt in Heesch een nieuw herdenkingsmonument onthuld. Op dit monument worden de namen van de burgerslachtoffers vermeld, die gevallen zijn tijdens de ‘Slag om Heesch’
in september 1944.
schoonstraat 35 in Heesch, van
13.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.

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

VELDWACHTERS 2.0
Het aantal verkeersdoden in Nederland daalde in het afgelopen jaar licht
naar 650. Dat is 80% minder dan in het topjaar 1972 toen er nog ruim
3000 slachtoffers vielen. In Noord-Brabant daalde het aantal naar 105.
Nog een hele opgave om bij 0 uit te komen. Dat aantal is het streven
van de provincie met de campagne ‘Help Brabant mee op weg naar nul
verkeersdoden’. Een van de onderdelen daarin is het verkeersexamen voor
de basisschooljeugd. Afgelopen week gaf wethouder Rien het startsein
voor het praktisch verkeersexamen van Heesche scholen in Oss. Ook
ondertekende hij deze week een overeenkomst met partijen om tot een
veiliger verkeersituatie op de Cereslaan te komen. Daad bij het woord.
Techniek en verkeersregels hebben
voor de grootste daling gezorgd.
Betere remsystemen in auto’s,
veiligheidskooien en veiligheidsgordel,
betere verlichting. Ook de techniek
op straat heeft daar aan bijgedragen.
Betere belijning en verlichting,
fietspaden, rotondes, en verkeersregels
en natuurlijk de maximale snelheden
van 30 km/u en 60 km/u in de zogenaamde verblijfsgebieden.
Natuurlijk valt over dat laatste nog wel wat te zegen. Want wie houdt
zich nu echt aan deze snelheden en waar is de inrichting van de weg
aangepast aan het snelheidsregime? Ook Bernheze heeft in het verleden
de maximale snelheden ingevoerd. Wat drempels, wat lijnen en borden
en klaar was Kees, nou ja Frans. U weet nog wel, wethouder Frans hield er
zijn bijnaam Frans Bultjes aan over. En daar maakt de politie op sommige
plekken nu dankbaar gebruik van. Bijvoorbeeld op het traject Nistelrode
Vorstenbosch. Daar worden automobilisten regelmatig verrast door in
het bos verscholen politieagenten die gemakkelijk wat bijverdienen omdat
de weg zich niet leent voor maximaal 60 km/uur. Een echte bijdrage aan
de verkeersveiligheid is het niet.

Met groet, Ad
@WijkAg_Heesch - @WijkAg_Nist_Vor - @WijkAg_HDWL

Van Heck
VanAssurantiën
Heck Assurantiën Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
‘t Dorp 't124
Dorp 124
5473 AT Heeswijk-Dinther
5384 MD
Heesch
5384
MD Heesch
0413 - 29 19 80
0412 - 45
20 03- 45 20 03
T 0412
E info@vanheckassurantien.nlinfo@vangrunsvenhaerkens.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vanheckassurantien.nl

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

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

De lokale omroep WanTV had afgelopen weekend een item over het
werk van de drie wijkagenten in Bernheze. Dat meer bekendheid nodig is
blijkt wel uit de film. Ik help daar graag aan mee. Natuurlijk zijn de drie
wijkagenten Loek, Michael en Wim ook te volgen op twitter.

iDEAL

Rivez Assurantiën
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 HE Nistelrode
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

COLUMN
ad

Maar politie is je beste vriend en die pet past ons allemaal en goed dat
er politie is en met meer blauw op straat is de politie toch dichter bij
inwoners komen staan. Vandaag de dag is twitter het instrument om
daar invulling aan te geven. De wijkagenten in Bernheze twitteren er
tegenwoordig op los en vragen de hulp van inwoners bij overlast, diefstal
en ander ongewenst gedrag.

De tentoonstelling is het initiatief
van de werkgroep ‘Herdenkingsmonument Heesch’ en is samengesteld door Joop Thuring.

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

Heemkundekring ‘De Elf Rotten’
organiseert ter gelegenheid hiervan een kleine expositie, waarin
de ‘slag om Heesch’ centraal staat
en aandacht besteed wordt aan de
burgerslachtoffers.
De tentoonstelling vindt plaats op
zondag 5 mei in De Heemschuur,
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De Kiem symbolisch in het nieuw
Onthulling van het nieuwe logo
HEEsCH – Op BS De Kiem is het afgelopen jaar veel werk verzet om vernieuwingen door te voeren. Het behalen van de doelstellingen en de wens uiting te geven aan de nieuwe aanpak heeft geresulteerd in een logo
dat straalt van nieuw leven en past in deze tijd.
Betekenis van het logo
Het logo laat een ontluikende
bloem zien. Daarvoor is licht, lucht
en water nodig. De kinderen op
deze school krijgen boeken, les en
aandacht. Het lieveheersbeestje
staat voor respect. Het rode en
groene vlak staan voor zelfstandigheid in het nemen van beslissingen.
Om het logo te bekrachtigen mochten de oudste en jongste leerlingen
zaadjes in de grond stoppen van de
plantenbak in de tuin van de school.
Fides methode
De school volgt in de begeleiding
van de kinderen bij het ontwikkelen de Fides methode. Hierin

wordt beschreven hoe kinderen te
begeleiden zodat zij zich op een
speelse manier kunnen ontwikkelen tot volwassenen die zelfbewust
en met respect voor elkaar in het
leven staan. Het spelenderwijs ont-

wikkelen komt prachtig tot uiting
in het beeld van de over elkaar tuimelende kinderen in de tuin bij de
hoofdingang van de school.
Voor meer informatie:
www.bsdekiem.nl
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Diepvries & Versproducten

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

LUCHtPost
DrÔme frAnKrIJK
Wij, Hans en marie-José
egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 mB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Rob Lunenburg
uit Loosbroek

Winnaar:
Marko Konings
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

MEUBELSPUITERIJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel spuiterij sIIs
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
TROUWEN OF ZWANGER
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATIs pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

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

Demonstratiedag Fischertechnikclub Nederland
HEEsWIJK-DINTHER - De Fischertechnikclub Nederland houdt op zaterdag 11 mei een demonstratie in Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther. De demonstratie is van 10.00 uur tot 16.00
uur en de toegang is natuurlijk gratis.
De Fischertechnikclub Nederland is
een club modelbouwers van rond
de 350 leden.
Er worden modellen getoond die
de leden thuis hebben gebouwd.
Dit kan variëren van een auto, een
kermismodel, een robot, tot en
met een grote kraan. De bouwers
zijn in de leeftijd van 4 tot 70 jaar.
Fischertechnik wordt gemaakt
door dezelfde fabrikant als de Fischer pluggen voor in de muur.
De grondstof is in hoofdzaak polyamide, een soort kunststof. Fi-

schertechnik was in de jaren 70 erg
populair bij scholen als lesmateriaal
en is nooit meer van de markt verdwenen. Het systeem is gebaseerd
op een schuifconstructie waarbij
nokjes in een halfopen gleuf worden geschoven. Voor de aandrijving van de modellen worden motoren gebruikt van 6 tot 24 volt.
Verder wordt er gebruikgemaakt
van o.a. schakelaars, pneumatische
cilinders, mechanica, solartechniek
en eventueel een interface voor de
besturing met een computer.

SUDOKU
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Puzzle #253019

Ophalen oud
papier Heesch
verschoven
Hoef I en Hoef II

6
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Fischertechnik is een constructie- en systeembouw, waarmee
op schaal echte modellen worden
nagebouwd. Het evenement is een
aanrader voor iedereen, jong en
oud, die van speelgoed en techniek houdt.
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Vanmorgen, lage mist. Uit het dal opstijgende nevels. En
eerste zonnestralen, die over de blauwgrijze hellingen glijden.
Lavendel, hét symbool van de Drôme, maakt het hele jaar deel
uit van het landschap. Lieflijk groen in de lente, zacht paars in
juni, uitbundig in juli/augustus, grijsblauw na de oogst.
Wilde lavendel komt in het hele Middellandse Zeegebied
voor. De goede eigenschappen zijn hier al eeuwen bekend.
Door de Grieken werd lavendel aan Hecate, godin van heksen
en tovenaars, gewijd. En middeleeuwse monniken droegen
lavendel bij zich om de duivel te verdrijven. ’s Zomers is de
lucht bij ons zwanger van de brem, buxus, aarde, geitenmest,
knoflook, tijm en gistend fruit. Maar bovenal lavendel.
De zuidelijke Drôme is van midden juni tot eind augustus
doortrokken van de zoete, houtige geur van deze plant.
Tegenwoordig wordt er veelal machinaal geoogst. Alleen
Nyons, zo’n 35 km hier vandaan, heeft nog een coöperatieve
lavendeloliestokerij, waar kleine boeren de geboste lavendel
met kar en platte wagen aanvoeren. In en om de fabriek,
‘Distillerie Bleu Provence’, sinds 1939, kun je (bijna letterlijk)
tegen de geur aanhangen. De met de hand gemaaide lavendel
wordt in roestvrijstalen ketels gekookt. Het water heet gestookt
met lavendelafval. Door hitte en druk ontstaat stoom, die
de olie vrijmaakt. Vervolgens wordt deze stoom door een
distilleerconstructie gevoerd, waarna de lichtgele olie wordt
opgevangen en
gebotteld. Het hele
distillatieproces is
vanaf half juli te
zien en te volgen.
De producten
zijn in de
fabriekswinkel te
koop. Lavendelolie
wordt als basis
gebruikt voor
parfums, zeep,
cosmetica, of als smaakstof voor de ‘herbes de Provence’,
nougat, of lavendelijs. De geuren, zoals gezegd, zijn soms
adembenemend. Want ook het afval, wat als mest over
het land wordt uitgereden, behoudt nog wekenlang zijn
bedwelmende parfum.
Half juli is het lavendelmarkt in Montélimar. Er worden dan
lavendelboeketten, honing, zeep, nougat, ijs, siroop, koekjes,
geurkaarsen en wat dies meer zij, aangeboden. Zondag daarop
begint het corso, waar heel de omgeving voor uitloopt en
de ‘farandole’ (Provençaalse slingerdans) wordt opgevoerd.
15 Augustus is er, midden tussen de velden nabij Sault, een
groot lavendelfeest, waar publiek en professionals de lavendel
met de hand mogen maaien en waar ook allerlei prijzen aan
verbonden zijn. Voeg daarbij de borden onderweg met teksten
als ‘Miel aux fleur de Lavande’ (honing) en ‘Huile de Lavande’
(olie) en u begrijpt dat onze streek in die periode doordrenkt is
van lavendel.
Zelf beperken we ons tot de essentiële olie (werkelijk
fantastisch), zeep, honing en het fietsen langs de velden. De
koekjes, herbes, nougat en het ijs zijn voor ons een brug te ver,
al hadden we gasten die ook dat helemaal geweldig vonden.
www.lacolline.nl

HEEsCH - In verband met het samenvallen van Hemelvaart en de
standaardplanning voor het ophalen van het oud papier op 9 mei, zal
in Hoef I en Hoef II het oud papier
’n dag eerder opgehaald worden.
U kunt uw oud papier woensdag
8 mei vanaf 18.00 uur aan de straat
zetten en wij zorgen dat het wordt
opgehaald. Excuses voor het ongemak en dank voor uw medewerking
namens de papierlopers van basisschool Delta uit Heesch.

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

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

benzine & diesel autogas

ad blue

motor olie

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

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

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

NIEUWE WASFORMULE PER 1 MEI 2013

BĲ 10 LITER GETANKT
KRĲGT U € 2,- KORTING
OP HET WASPROGRAMMA

Wasprogramma's
personenauto's
Wasprogramma’s

Aantal keer
drogen

Super wax

Onderkant
wassen

Wielwassen

Hoge druk
zijkant

Hoge druk dak

Normaal 10 Liter
tarief getankt*

Schuimbad

Programma

personenauto’s

2,10 meter, maximale breedte 2,20 meter)

Wassen met
onthard water

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

1. Alles d'r op en d'r aan

€ 8.00

€ 6.00

3

3. Uitgebreid, zeer goed

€ 6.00

€ 4.00

3

5. Zeer snel en toch met drogen

€ 5.00

€ 3.00

1

6. Tank gevuld, snel gewassen

€ 3.00

€ 1.00

Wasprogramma's
bestelauto's
Wasprogramma’s
bestelauto’s
Wasprogramma
bestelauto

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

11. Bestelbus alles d'r op en
d'r aan

€ 7.00

maximale breedte 2,20 meter)

€ 5.00

3

HESCHEWEG223
223OSS
OSS | | T 0412 - 451 464
HESCHEWEG
464 | |WWW.DKTANKSTOP.NL
WWW.DKTANKSHOP.NL
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BERNHEZE

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

b o UW t

Een rondje op de bouw…

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Project Den Tol is van start gegaan
HEEsWIJK-DINTHER - De funderingen zijn gestort en de
bouw van het nieuwe kinderdagverblijf kan beginnen. De
lege plek wordt ingevuld met het project, genoemd naar de
voormalige sporthal die in 2008 gesloopt werd.
Een nieuw gebouw voor kinderdagverblijf Klein Drakenstein,
7 patiowoningen en een 2onder1-kap woning aan een nieuwe straat. De Kiss&Ride strook is al aangelegd voor basisschool ’t Mozaïek. Een veelzijdig project waarbij een nieuwe
straat verwezelijkt wordt, de burgemeester Breukelstraat.
Het plan werd vorige week gepresenteerd in Bernrode. De
presentatie was in handen van de gemeente, Muller Bouw,
architect Peter Elemans (Van den Hork Architecten) en
Maartje simons van Kinderopvang Humanitas.

leeijen electro
Kiss&Ride strook

• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

aratuur
Nieuwe inbouwapp
hemelvaartsdag
donderdag 9 mei

www.gsbsierbestrating.nl

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

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

aanBiedingen

(geldig tot 17 mei 2013)

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

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV
Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

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

nd een offerte maken
Laat geheel vrijblijve
kijk voor meer info op

www.leeijen-electro.nl
witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl
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COLUMN
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Bersselaar

schilderwerken

AANPASSEN
BESTEMMINGSPLAN

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

Bouw Beekgraaf
NIsTELRODE - Hodes Bouwsystemen leverde het gebouw van basisschool De Beekgraaf op, afgelopen
week. De kinderen gingen, voor ze vakantie hadden, nog een keer kijken, want na de vakantie zullen ze
in het nieuwe gebouw het jaar afmaken.
Deze twee weken meivakakantie hebben de verschillende aannemers nog tijd om de omgeving aan te
passen, zodat de school kindvriendelijk en opgeruimd geopend kan worden. Het bezoek van de kinderen
werd op de gevoelige plaat vastgelegd. www.mooinisseroi.nl

De gemeenteraad moet volgens de wet
(Wet ruimtelijke ordening) elke tien jaar
voor het grondgebied van de gemeente
bestemmingsplannen vaststellen. De
raad kan ook op eigen initiatief een
bestemmingsplan opstellen of herzien.
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij
verandering van beleid.

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Maar ook ú, als burger of bedrijf,
kan de gemeente verzoeken een
bestemmingsplan op te stellen. Als u een (bouw)plan wilt realiseren
of een activiteit wilt ondernemen die niet past binnen het geldende
bestemmingsplan, kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te
herzien. U kunt hiervoor dan een aanvraag indienen bij de gemeente.

Met een PrinciPeverZoek kunt u
inForMeeL aFtasten oF de GeMeente
aan uW PLan WiL MeeWerken
Een officiële aanvraag voor een bestemmingsplanherziening moet
vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo’n
onderbouwing gaat u in op het relevante beleid. Daarnaast moet
u onderzoek doen naar relevante omgevingsfactoren en wet- en
regelgeving die op uw plan van toepassing zijn. Al met al een heleboel
aspecten waarop ingegaan moet worden.
Tegen een afwijzing door de gemeenteraad van uw aanvraag om een
bestemmingsplan op te stellen, staat bezwaar en beroep open.
Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te werken aan uw
plan, kunt u beter uw plan eerst in de vorm van een principeverzoek
aan het college van Burgemeester en Wethouders voorleggen.
Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat het college van
Burgemeester en Wethouders van uw plan vindt. Aan de hand van
een principeverzoek bepaalt het college of het al dan niet bereid
is om de planologische procedure op te starten, die nodig is om
medewerking te verlenen aan uw plan.
De achterliggende gedachte is dat u op informele wijze en zonder al
te veel kosten te maken kunt informeren, of de gemeente mee wil
werken aan uw plan.
Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Gebr. Dijkhoff & Zn. druk aan het werk voor
een veilige omgeving

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee
nieuw model

Laat u goed adviseren!

Metabo Accu-boormachine
12 volt
Inclusief lader en 2 accu’s
in een koffert, 3 jaar garantie

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

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

Extra 15% korting en u be
voor een Crawford garag

€ 119,00

!
tieaankoop
van een Crawfor
acBij

(inclusief btw)

Verbouwingsactie
Deze aanbieding is geldig
t/m 17 mei 2013

Werkkleding

Kwaliteitskleding
voor elke job
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

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

Spectaculaire
garagedeurenac

type g60 of g60 Satin ontvang
extra korting en betalen wij v
Spectaculaire
het aankoopbedrag incl. mon
garagedeurenactie!
lijke
voordeel
ook voor
Extra 15%
korting
en u betaaltgeldt
geen BTW
voor een
Crawford van
garagedeur!
Bij buitenstandaard
aankoop
een Crawford
kleur en pol
Bijsectionaal
aankoop vandeur
een Crawford
deur
type g60sectionaal
ofug60
Satin als en
Ook
ontvangt
bij
type g60 of
g60 Satin
ontvangt u maar
liefst ons
15%
maar wij
liefst
15%
extraontvangt
korting
enubetalen
voor
uop
de extra
BTW
over
garantie,
ook
slijtage
onde
het aankoopbedrag
montage.
Dit
uitzonderkorting
enincl.
betalen
wijopties
voor
u
lijke voordeel
geldt ook
voor alle
zoals voordee
Geniet
van
dit
grote
de BTW over
buitenstandaard
kleurhet
en aankoopbedrag
politiekeurmerk.
vanu bijafmeting
en uitvoering
a
Ook ontvangt
ons als enige A-merk
10 jaar
montage.
garantie, ook opincl.
slijtage
onderhevige onderdelen!
voordeel
oplevert.
Geniet vaneuro’s
dit grote voordeel
welke afhankelijk

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

Van Schijndel Tegelhandel

van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend:
Showroom geo

zaterdagShowroom
tussen geopend
9.00 - op
15.00 uur
zaterdag
9.00
en 9.00
op -afspraak
zaterdag tussen
15.00tussen
uur en op afspraak

gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

- 15.00

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Uw dealer:
MONTAGEB
Kruishoekst
Tel. 04 12 63
www.vande

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl
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Kersenbloesemtocht
Maashorstboeren trappen de lente af

MAAsHORsT - De bloei van de kersenbomen is het teken dat de lente is begonnen! Deze bloesemperiode is een uitgelezen moment voor een bezoek aan De maashorst. De natuur ontwaakt uit haar
winterslaap en toont haar eerste kunstwerken. De kersenbomen luisteren met hun weelderige bloesem de aftrap op van het toeristische seizoen in De maashorst. Volg de Kersenbloesemtocht op de
fiets of met de auto, op zondag 5 mei.
De Maashorstboeren hebben
weer een leuke route uitgezet.
In Vorstenbosch is er een speciaal kersenspel voor de kinderen. Diverse boomgaarden zijn
open voor publiek evenals D’n
Ujese Bogerd in Uden. Er is een
demonstratie imkeren, een tentoonstelling over de kersenteelt

en er is muziek op terrassen in
de boomgaard. Er is nog veel
meer te zien en te doen!
Dit jaar is er voor het eerst een
autoroute die mensen kunnen
rijden.
Kom kijken hoe de kersen groeien in De Maashorst en vier met
de Maashorstboeren het begin

van de lente op zondag 5 mei
van 10.00 tot 16.00 uur. De
route kunt u downloaden via
www.maashorstboeren.nl
en
www.demaashorst.nl.
Deelname is gratis. Deelnemers
kunnen vanaf 10.00 uur op elk
gewenst punt opstappen.

Bureninitiatief Menzel

van de buurtvereniging gebruiken dit punt als verzamelpunt bij
buurtactiviteiten!

Ze kregen geld om te besteden
in de buurt. “Het is altijd gezellig op dit punt”, beamen alle
aanwezige buurtgenoten. Fietsers, wandelaars en automobilisten pakken hier een moment
van rust. Gezellig op het bankje,
naast het houten schaap. Leden

Ontwerper nieuwe schaap
De ontwerper van het nieuwe
schaap, Harrie van de Ven, was
eigenlijk begonnen aan een
nieuwe kop voor het bestaande
schaap. Toen hij die klaar had en
deze als vervanging kon gaan
dienen, bleek echter dat de rest
van het houten schaap helemaal
rot was van binnen.
Een lang leven was dit schaap
dus niet meer beschoren en toen
was er nog maar 1 optie: er komt
een heel nieuw schaap. Er werd
een eikenboom gekapt en daar
ging Harrie, samen met Jan van

Rooij, mee aan de slag.
Een kunststuk van gedegen handwerk. “Wat er staat is met hamer,
bijtel, frees, rasp, schuurpapier en
een handschaaf gemaakt. Meer
gereedschappen zijn er niet gebruikt”, vertellen de initiatiefnemers.
Na een welgemeend ‘lang zal
hij leven’ door de aanwezige
buurtgenoten, werd het schaap
opgenomen als lid van de buurtvereniging.
In de meivakantie zal het vast
wel eens voorkomen dat u de
fiets pakt! Fiets eens langs het
nieuwe lid van buurtvereniging
Menzel!

nISTeLROde – Donderdagavond 20.00 uur, een heerlijke, bijna zomerse, avond! Op de fiets naar menzel want daar wordt het ‘nieuwe schaap’ geplaatst!

Opening nieuw fietspad

Een nieuw, houten schaap bij
het bankje van Grietje. Het oude
schaap, wat er maar liefst tien
jaar heeft gestaan, was helaas

MAAsHORsT - Afgelopen vrijdag, 26 april werd in natuurgebied De maashorst een nieuw fietspad
officieel in gebruik genomen. Het nieuwe fietspad was de nog ontbrekende schakel in het ‘fietsrondje
maashorst’, gelegen in de oostelijke schil van Brabants grootste aaneengesloten natuurgebied.

klaar voor de open haard. Het
was dan ook al tien jaar geleden dat de gemeente deze aan
buurtvereniging Menzel schonk.

De Maashorst had al een uitgebreid fietsknooppuntennetwerk,
maar er ontbrak een belangrijke
verbinding in de oostelijke schil,
nabij de schaijkse bossen, om
een hele ronde door De Maashorst te kunnen fietsen. Daar is
nu verandering in gebracht door
een nieuw 4,8 kilometer lang
geasfalteerd fietspad over 3 trajecten aan te leggen. Er is gekozen voor asfalt vanwege comfort
en duurzaamheid. Het fietspad
heeft bovendien een comfortabele breedte (2,25m) waardoor
het pad goed toegankelijk en veilig is voor passerende fietsers en
bijvoorbeeld scootmobielen.
Peer Verkuijlen, voorzitter van Stuurgroep De Maashorst samen met
Het fraaie fietspad is te vinden
aan de Weversweg en slingert
zich door het mooie bosgebied
en een afwisselend cultuurlandschap richting Udensedreef,
waar het aantakt nabij het Docus de Das avonturenpad. Ver-

Hetty Tindemans, wethouder van Landerd

volgens komt de fietsroute, na
een fraai traject door afwisselend
bosgebied, uit bij het natuurontwikkelingsgebied en de zandwinplassen aan de Nistelrooisebaan,
waar het pad weer aansluit op

het bestaande fietspad richting
schaijk en Nistelrode. De fietskaarten, inclusief erratumvel
met de wijzigingen, zijn verkrijgbaar bij de VVV-vestigingen en
-agentschappen in Brabant.

19

Woensdag 1 mei 2013

D’N ‘Onze kippen
BOER
OP topsporters!’
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O��� da� 4 & 5 mei
”Het ritme van het paard”

Activiteitenstal
voor persoonlijke
groei & ontwikkeling
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coach en
Open dag stal EquiZenz van 11.00 - 16.00 uur

Open dag Stal EquiZenz van 11.00 - 16.00 uur
Op 4 en 5 mei houdt stal EquiZenz haar jaarlijkse open dag.

Op 4 en 5 mei houdt stal EquiZenz
haar
open
dag. coach,
Maak kennis
metjaarlijkse
onze paarden en
de verschillende

Marco Goyaarts

Tekst en fotografie Hieke Stek

HeeSWIJK-dInTHeR – Ja, want leg maar eens bijna elke dag een ei! Dat vraagt een goede conditie en een
prettige huisvesting. “Daar zorgen we dan ook voor met onder andere voeding en een goede scharrelomgeving voor onze vrije uitloopkippen (ei kwalificatie 1) en onze scharrelkippen (ei nummer 2).” marco is
omringd met 75.003 dames, waarvan er slechts 3 wonen in het huis aan de Laverdonk in Heeswijk-Dinther. De anderen stappen parmantig rond in hun verenpakjes in de volière-stallen of buiten op het gras.
In totaal worden er per dag
gemiddeld 65.000 eieren gelegd op het legpluimveebedrijf
Goyaarts. “De kippen komen via
opfokbedrijven bij ons als ze 17
weken zijn en scharrelen hier tot
82 weken rond. Dan nemen de
eikwaliteit en de legprestaties
af en verkoop ik ze als soepkip.
Onze stallen zijn ingericht als een
volière: opgebouwd in lagen. De
vloer is scharrelruimte, de eerste
laag biedt voer en rust, op de
tweede laag zitten de legnesten
en ook het drinkwater en op de
derde laag kunnen ze eten en ‘op
stok’ gaan. In de kippenwereld
geldt net zoals bij andere dieren
‘het recht van de sterkste’. De
‘pikorde’ schept hier duidelijkheid in en dat gaat er soms fel
aan toe. Fokkers proberen toe te

werken naar een minder agressieve kip en ik zie hierin zeker
verbetering. Maar deze manier
van huisvesting geeft hen genoeg veiligheid en ze kunnen
zitten waar ze willen. Onze vrije
uitloopkip woont hetzelfde in
een andere stal, maar heeft de
mogelijkheid om een aantal uren
naar buiten te gaan.”
Kakelvers
“Deze manier van kippen houden is bewerkelijker dan bij de
verrijkte kooikip en er zijn meer
risico’s aan verbonden. Door het
scharrelen en het vrij uitlopen
kunnen ze sneller ziek worden
of, door het elkaar pikken, gewond raken. Het is ook arbeidsintensiever, omdat ze ook eieren
buiten hun nesten leggen die op-

geraapt moeten worden. Om de
82 weken is de stal helemaal leeg
en wordt deze grondig schoongemaakt. De kippenmest valt
in onze stallen op een lopende
band en wordt dagelijks weggevoerd en als brandstof gebruikt
om stroom op te wekken.
Onlangs heb ik geïnvesteerd in
een eier-automaat om particulieren de gelegenheid te geven
kakelverse eieren te kopen. Het
supermarkt ei legt een hele route
af en is al enkele weken oud voor
je het eet. Onze eieren komen
vers van de kip. Je stopt 3 euro
in een automaat en er komt een
rekje van 30 eieren uit en voor
1,50 heb je een doosje van 12.
De automaat staat bij mijn ouderlijk huis, Hommelsedijk 4B.”

begeleidings en trainings trajecten, workshops en jaartraining.
Maak
kennis met onze paarden en de
Op deze dagen kuntcoach-,
u zelf deelnemen
aan coaching sessies,
verschillende
begeleidingsen
workshops
en
trainingen.
trainingstrajecte, workshops en jaartraining.
Op deze dagen kunt u zelf deelnemen aan
Voor het programma en opgave kijk op onze site www.equizenz.nl
coaching sessies, workshops en trainingen.

EquiZenz een
bijzondere plek
welke beweging,
groei en verandering
mogelijk maakt.

Voor het programma en opgave kijk op
onze website www.equizenz.nl

Activiteiten stal EquiZenz
Zevenmorgenstraat 2
5406 WC Uden

Oproep Maashorsttalent
OPEN PODIUM

MAAsHORsT - Op zondag 2 juni vindt de achtste editie van de
maashorstfair plaats bij De Kriekeput in Herpen. De maashorstfair is op zoek naar jeugdig talent uit De maashorst. Dit mag
op het gebied van zang, dans, theater en musical zijn. Op het
festivalterrein wordt een open podium met professioneel geluid
ingericht voor optredens.

Vijfde editie Slabroekse Paardendagen
Grootser dan ooit
sLABROEK - Het spring- en
menconcours ‘De Slabroekse
paardendagen’ wordt dit jaar gehouden van vrijdag 3 tot en met
zondag 5 mei.
Sport en gezelligheid
Ook dit jaar staan ‘De slabroekse
Paardendagen’ bol van de menen springsport. In de afgelopen
drie edities heeft het concours
zich weten te ontpoppen tot een
gezellig concours van hoge kwaliteit. Het prachtige natuurgebied,
de topsport en de gezellige buitenmarkt maken het een mooi
dagje uit voor het hele gezin.
programma
Vrijdag zal in het teken staan van
de dressuurproeven voor men-

men deel aan deze wedstrijden.
Ook zal deze dag de selectiewedstrijd voor de kring Uden verreden worden. De veteranen en
recreanten verschijnen deze dag
ook aan de start.
Voor wie zowel springen als mennen wil zien, is er zaterdag 4 en
zondag 5 mei veel te zien in natuurgebied slabroek in Uden.
Deze dag kunt u kijken naar het
marathon-spektakel van de menners en naar de topruiters van de
landelijke springrubrieken.
ners. Meer dan 220 combinaties
hebben zich reeds ingeschreven
voor deelname aan dit onderdeel.
De reguliere springrubrieken starten op zaterdag. Ongeveer 450
ruiters vanuit het hele land ne-

Voor informatie:
www.slabroeksepaardendagen.nl.
Om de Slabroekse paardendagen te
bereiken, voert u erenakkerstraat 3,
Uden in op uw navigatiesysteem.

“Vorig jaar hebben we jeugdig talent uit De Maashorst
ook een podium geboden tijdens de Maashorstfair”, aldus
organisator sylvia Kuijs. “Dit
was zo’n groot succes dat we
besloten hebben hier dit jaar
een vervolg aan te geven. Het
thema van deze editie van de
Maashorstfair is Een Maashorst
met Allure.
Aanmelden
Jongeren uit De Maashorst tot
20 jaar kunnen zich opgeven
voor het open podium. Dit
mag individueel, maar ook in

groepjes. Het is geen wedstrijd,
het is wel een uitgelezen kans
je talent aan een groot publiek
te tonen. Belangstelling?
Neem contact op met sylvia
Kuijs, sylviakuijs@home.nl of
06-31076050.
Initiatief
De Maashorstfair wordt georganiseerd door stichting
Uitvoering
streekfair
De
Maashorst, in opdracht van
stuurgroep De Maashorst.
Kijk voor meer informatie op
www.demaashorst.nl of
www.maashorstfair.nl.
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FOTOCLUBBernheze

LIESBETH VAN ASSELDONK

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
Mijn naam is Liesbeth van asseldonk
(46 jaar) en ik woon in vorstenbosch. na mijn
middelbare schooltijd op het Zwijsencollege
in veghel ben ik slagwerk gaan studeren
aan het Maastrichts conservatorium.
aansluitend heb ik jarenlang met heel veel
plezier slagwerklessen gegeven o.a bij
kunstencentrum Meander te boxmeer.
Fotografie was altijd al een belangrijke hobby
van me, en toen ik een paar jaar lid was
van Fc bernheze heb ik besloten om naast
mijn baan een vakopleiding Fotografie te
gaan volgen. Meteen na het afsluiten van die
vakopleiding ben ik begonnen als zelfstandig
fotografe. Fotograferen is dus een steeds
belangrijkere rol gaan spelen in mijn leven.
het leuke aan fotograferen vind ik dat het je
op veel verschillende plaatsen brengt, en dat
je met veel verschillende mensen in contact
komt. ook als je bijv. producten fotografeert
heb je toch contact met mensen die die
producten maken of verkopen, en daar trots
op zijn. het fotograferen van muzikanten
vind ik nog steeds het allerleukste omdat
dan allebei mijn passies bij elkaar komen!
hiernaast zie je al een aantal foto’s van me.
Meer zien? neem dan ook eens een kijkje op
www.liesbethvanasseldonk.nl

Luc’s mindblowing music

Ntjam Rosie tijdens het Goois Jazz festival

WanTV nu ook digitaal
Bij Ziggo op kanaal 48
BeRnHeZe – WanTV is nu ook digitaal te zien. Deze stap is een mijlpaal
voor de lokale omroep van Bernheze. Bij Ziggo is WanTV te vinden op
kanaal 48. De radio-uitzendingen van WanFm zijn te horen via kanaal
788.

Arsino/shoot op locatie

Timo en Sjoerd/ studiofoto

bruidsfoto Anke/op locatie

Senya, Teun en Carli/shoot op locatie

Dennie/studiofoto

Shirley Hoogkamer voor
V-style magazine

Happy Fiep & The Rockers bedanken
Van Tilburg Mode & Sport

Cameraman Leo Peters in actie voor WanTV

Dat WanTV in het digitale pakket
van Ziggo zit, mag voor de Bernhezer Omroep stichting (BOs)
met recht een mijlpaal genoemd
worden. De laatste tijd kwamen
steeds vaker vragen van inwoners
of WanTV ook digitaal bekeken
kon worden. “steeds minder mensen kijken analoog waardoor de
uitzendingen van WanTV gemist
werden”, zegt coördinator Peter
van der Wijst.
“En dat is erg jammer, want de vrijwilligers van het televisieteam werken hard om steeds weer mooie
programma’s te maken.” Dat het
even geduurd heeft voordat het
digitale sein op groen stond, had
te maken met geld. speciaal voor
de digitalisering kreeg de BOs eind
vorig jaar een bijdrage van Rabobank Bernheze Maasland van bijna
11.000 euro uit het fonds coöperatief dividend. Ook de gemeente
deed een duit in het zakje. “Dankzij deze bijdragen konden we Ziggo eindelijk opdracht geven om
alles in orde te maken. Nu is het
dus zover.”
Kanaal 48
WanTV is te vinden op kanaal 48.

Voor de duidelijkheid: WanTV zit
alleen in het digitale pakket van
Ziggo. Mensen die kijken via interactieve tv van KPN, digitenne of
andere aanbieders moeten het nog
steeds stellen zonder WanTV.
“Voor mensen die via Ziggo nog
steeds analoog kijken, is er niks
aan hand. WanTV blijft ook gewoon in het analoge pakket”, legt
Peter van der Wijst uit. “De radiouitzendingen van WanFM zijn nu
overigens ook digitaal te beluisteren. Via kanaal 788.”
Adverteerders
De BOs is blij met de nieuwe stap.
Niet alleen wordt het aantal huishoudens dat toegang heeft tot
de programma’s van WanTV fors
uitgebreid, ook hoopt de omroep
meer adverteerders aan zich te
kunnen binden. “Ook wij zijn voor
een deel afhankelijk van opbrengsten uit reclame.
Tot nu toe kon een deel van Bernheze ons niet zien. Dat was voor
veel adverteerders reden om niet
met ons in zee te gaan. Die vlieger
gaat nu niet meer op!”

NIsTELRODE- De muzikantjes van het jeugdorkest (Happy Fiep) en de jeugdslagwerkgroep (The Rockers)
hebben van Van Tilburg mode & Sport nieuwe poloshirts ontvangen. Happy Fiep & The Rockers zijn de
jeugdgroepen van Stichting Hafa Opleiding Nistelrode, die de muziekopleiding verzorgt voor onze fanfare
St. Lambertus.
Deze jeugdgroepen treden steeds
meer naar buiten. Het is dan ook
bijzonder fijn dat je de muzikantjes
nu goed kunt herkennen aan hun
nieuwe polo, met op de achterzijde het logo van Happy Fiep en
The Rockers. De namen van de
jeugdgroepen zijn overigens door
de muzikantjes zelf bedacht.
Van Tilburg Mode & sport, die al

tientallen jaren de uniformen van
de fanfare verzorgt, was graag bereid om ook voor de jeugdige muzikanten de polo’s aan te bieden.
Afgelopen zaterdag werden de
polo’s officieel overgedragen door
Elly en Peter van Tilburg. Peter en
Elly waren verrast door de grote
groep muzikantjes. “Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst is zeker

van toepassing voor onze Nistelrodese fanfare” zei Peter in zijn toespraak.
Met het aanbieden van een bosje
bloemen aan Elly van Tilburg namens Happy Fiep & The Rockers
werd de jarenlange relatie tussen
fanfare st. Lambertus en Van Tilburg Mode & sport nog eens onderstreept.

Bernheze sportief

Woensdag 1 mei 2013

hockey

Tophockey en gezelligheid door een deur bij HDL ME1

Heeswijk-Dinther - ‘‘Oya lele, ik zit op de plee met mijn broek naar
benee!’’, zingen de hockeymeiden van HDL ME1 luid. De acht meiden,
de negende was afwezig, zitten aan de lange tafel in de kantine, genietend van een zakje chips en een bekertje ranja. Terwijl het achttal zingt,
slaan de meiden met hun handen hard op de houten tafel.
Coach Patricia van Cleef en Hugo
Bosmans kijken lachend toe. ‘‘We
kunnen ook heel goed zingen’’,
roept een meisje. De anderen knikken bevestigend. ‘‘Dat doen we altijd onder de douche.’’
De reden waarom HDL ME1 op
zo’n hoog hockeyniveau acteert
is hiermee al gegeven. Hockey
is leuk omdat het gezellig is, menen de meiden, allemaal tussen
de acht en tien jaar. ‘‘De meiden
hebben erg veel plezier en geven
nooit op. Ze blijven knokken’’, aldus Patricia, die met moeite over
het gezang van de meiden heen
praat. ‘‘Ik vond het wel spannend
wat er zou gaan gebeuren toen ik
de competitie-indeling zag.’’ HDL
ME1 is ingedeeld in de A-poule
met onder andere Den Bosch ME1

voetbal

(!), Oss ME1 en MOP ME1. ‘‘Het is
ook niet leuk om alles te winnen’’,
vervolgt Patricia haar verhaal,
doelend op het kampioenschap
van voor de winterstop. Niecky
Groothuis en Elianne van Zutphen
trainen het 9-koppig meidenteam
twee keer in de week en daar zijn
de coaches blij mee. ‘‘Ze doen erg
hun best’’, aldus Hugo.
De negen meiden spelen al twee
jaar samen en het feit dat HDL in
de A-poule speelt heeft volgens
Patricia ook met geluk te maken.
‘‘De club kiest ervoor om niet door
te selecteren’’, vertelt ze nadat ze
de meiden naar buiten heeft gestuurd omdat ze te veel vrolijk
kabaal maakten. Dit houdt in dat
teams wat betreft de teamindeling

Het spel ging in de 1e helft op en
neer, met veel werklust maar minder goed voetbal van beide teams.
Tot in de 40e minuut Martijn vd
Linden een vrije trap in de kruising plaatste en zo Mariahout op
een 0-1 voorsprong zette. In de
45e minuut maakte Vorstenbosch

voetbal

Er is onderling een goede klik.
De meiden douchen na de wedstrijd op de club (is ongewoon in
de hockeysport), want we vinden
dat dat erbij hoort. Dan wordt
er door de meiden over de wed-

ME1 bestaat uit
vriendinnen
strijd gesproken’’, aldus Patricia,
die meent dat het dus zonde zou
zijn als de meiden uit elkaar gaan.
Nadeel van niet doorselecteren is
wel dat op latere leeftijd de betere
hockeysters vertrekken naar een
andere club, omdat zij hogerop
willen. Zover
is hetvolleybal
bij ME1 gelukV.l.n.r.: Roos, Bente, Juul, Yanou, Lauke en
Emma.
Liggend:
Jill,
Lara,
Elena
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
handbal
Tekst: Matthijs van Lierop kig nog niet, want het team blijft
voorlopig mooi intact. Ook na de
hetzelfde blijven en dat de hoc- team blijven spelen, omdat er niet wedstrijden, want als Patricia even
keysters niet van team verwisselen. wordt doorgeselecteerd. ‘‘ME1 be- naar buiten kijkt ziet ze dat de meiTalentvolle hockeysters en mindere staat uit vriendinnen en het is al- den met z’n allen samen aan het
hockeysters zullen dus altijd in een lemaal
hockeyen
zijn ophandboogschieten
het bijveldje.tafeltennis
beugelen erg gezellig.
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo

korfbal

Vorstenbossche Boys-Mariahout

Vorstenbosch – Het was een wedstrijd voor de statistieken, want
voor beide teams stond er niets meer op het spel. Vorstenbosch begon
weer voortvarend, met een A-junior in de voorhoede voor extra dreiging. Al vrij snel kwam de 1e kans, maar het schot van Vorstenbosch
werd door de keeper overgetikt.
de terechte 1-1. Een snel genomen vrije trap werd door Marvin
van Heeswijk keurig binnengetikt.
Ruststand 1-1. De 2e helft gaf hetzelfde spelbeeld te zien. Toen in de
64e minuut een bal vanaf rechts
goed op Marvin van Heeswijk werd
gespeeld, ging deze goed door en

wist in 2e instantie de keeper te verschalken. 2-1. Naarmate het spel
vorderde werd Vorstenbosch beter
en met name in het laatste kwartier
kreeg Vorstenbosch kans op kans.
Maar de goed keepende Rick van
den Heuvel greep regelmatig goed
in. Zoals het hele seizoen al werden
de kansen goed gecreëerd maar
verzuimden de spelers om het af te
maken. Mariahout kon echter niets
meer inbrengen en zo stevende
Vorstenbosch op de 2e winst van
dit seizoen af. Een mooie opsteker.

HVCH voorbij Meerssen

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

Heeswijk-Dinther – Helaas wist
Altior 1 deze keer weer niet te winnen. De einduitslag Altior1 tegen
Rosolo1 was1cm
7-15.
b

In de tweede helft was het aan de
Heeschenaren
om een achterstand
voetbal
hockey
tennis
basketbal
weg te poetsen.
Dat lukte binnen één minuut en
vervolgens werden de bezoekers
uit Meerssen in de mangel genomen. HVCH won, volledig verdiend,
beugelen knap met
boksen4-2. badminton
zwemmen

Altior6 – Flamingo’s4
In een gelijk opgaande eerste helft
autosport
wisselden
de doelpuntenkarten
van beide
teams elkaar af met vele missers
aan onze zijde. In de tweede helft

1,4cm b

korfbal
hardlopen

jeu de boule

waterpolo

handboogschieten

handbal

wielrennen

darten

golf

vier in de basis begonnen. Je zou
zeggen dat deze situatie een solide
basis bood om te gaan stunten op
het gras in Hooge Mierde, omdat
Door vakantie en blessureleed werd er voor Prinses Irene niks meer te
er vanaf Nistelrode vertrokken met verliezen is, jong bloed met een gebiljarten
duivensport
judo
snowboarden
een
zestal A-junioren,
waarvan er vissenmiddeldeskien
leeftijd van
19 jaar in kano
het

schaken

dammen

kaarten/bridgen

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412- 452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

1,2 cm b

golf

Overigekaarten/bridgen
uitslagen:
Blauw Wit R1 – Altior R1: 5-4
Rietvogels B1 – Altior B1: 4-5
Avanti B1 – Altior B2: 10-15
Altior C1 – Celeritas C1: 5-1
Altior C2 – Avanti C1: 2-1
Altior C3 – Tovido C2: 1-4
BMC D1 – Altior D1: 1-4
Flamingo’s D1 – Altior D2: 2-3
JES E1 – Altior E1: 1-5
Emos E2 – Altior E2: 2-3
Altior F1 – Korloo F1: 2-7
Strafworpen: 4-4
Korloo F2 – Altior F2: 1-8
motorsport
Strafworpen:
1-6
Be Quick W1 – Altior W1: 5-7
Strafworpen: 5-5

‘SPRING IS IN THE AIR’

veld staat en de wedstrijd nou eenmaal gewoon met een stand van
0-0 begint. Helaas mocht het niet
zo zijn en gebiedt de eerlijkheid te
zeggen dat DDW op het moment
nog een maatje te groot is. Einduitslag 22-8.

De zomerkleding kan uit de kast.
Afvallen. Personal training en Coaching.
Bewuster leven.
Wij staan klaar om u te helpen!
Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Ford Focus station 1.6 16v Futura leder

220.000 km

2004

Mercedes Benz B 180 benzine automaat

37.000 km

2011

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Zafira 1.6 16v 111 Years Edition zwart

57.000 km

2010

183.000 km

2004

64.000 km

1999

Peugeot 307 2.0 HDI grijs ecc
1cm b

darten

tafeltennis

Korfbalsters kansloos

paardrijden

Nistelrode - Wedstrijd tegen titelkandidaat DDW ging in een vrij
ongewone opstelling van start.

volleybal

wielrennen

ging het tot 4-4 gelijk op, maar
daarna waren de gasten zuiverder
in de afwerking en namen zelfs een
voorsprong van 4 doelpunten. In
de laatste minuten kon Altior nog
snel 2 doelpunten dichterbij kovissen
skien
snowboarden
kano
men.
Dit was te laat om een gelijkspel te
creëren en zo hebben we, door ons
eigen toedoen, de punten af moeten geven. Uitslag 6-8.

Hieronder de uitslagen:
1,2 cm b 7-7
Altior2 – Rosolo3:
Altior3 – Spoordonkse Girls 2: 6-10
Altior4 – VIOS 2: 17-5
Altior5 – Geko2: 6-9

turnen

Altior 1

paardrijden

Heesch – Eindelijk viel het kwartje eens de goede kant uit. HVCH
kwam verdiend op voorsprong,
maar zag later in de eerste helft
Meerssen weer langszij komen.

korfbal
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Citroen saxo 1.0 blauw

538

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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H.B.V. 1 kwam, zag & overwon

Heesch - Het eerste team van de Heesche Badminton Vereniging heeft
afgelopen dinsdag in Boxtel het kampioenschap in de wacht gesleept.

Het team, bestaande uit Reni vd
Wielen, Wendy vd Ven, Dennis vd
Berg & Sander vd Helm, wist pas
laat in de wedstrijd tegen B.C.’

voetbal
Loosbroek - WHV heeft zijn
laatste uitwedstrijd van het seizoen bij SCMH in Mariaheide verloren. Net als vorige week begon
de tegenstander van WHV feller
waardoor WHV in het begin al
moeite had om de aanvallers van
SCMH tegen te houden.
Zij kregen teveel ruimte, waardoor
ze gevaarlijk konden worden. Daarom werd het in de 20e minuut ook
verdiend 1 - 0 voor SCMH.

badminton

80 uit Boxtel het kampioenschap
binnen te slepen. Na de eerste
enkelpartijen stond de stand zelfs
nog op 3-1 voor de tegenpartij.

H.B.V. 1 wist hier in de overige enkelpartijen nog 4-4 van te maken.
een gelijkspel was niet genoeg,
een meerderheid van de te behalen 16 sets moest binnengesleept
worden voor het kampioenschap.
Dus moest er nog volop gestreden
worden voor de winst in de dubbels en gemengd dubbels. Al in de
dubbel kon een flinke voorsprong
genomen worden op de tegenstander, en dat gebeurde. Van de 4
punten die in de dubbel te verdelen waren werden er 3 door H.B.V.
1 binnengesleept, de stand: 4-7
(voor H.B.V.). Nog steeds niet genoeg om het kampioenschap veilig te stellen. Gelukkig wist H.B.V.
alle sets in het gemend dubbel te
winnen en daarmee ruim over de
benodigde 9 sets heen te komen.
Eindstand: 5-11, gefeliciteerd
kampioenen!
Meer info over deze kampioenen
en hun club?
Kijk op www.hbv-heesch.nl

WHV verliest bij SCMH
WHV probeerde het wel maar
SCMH was feller in de duels en in
de 28e minuut scoorde SCMH de
2-0. Hierna stroopte WHV de mouwen op en kreeg het enkele goede
kansen. Helaas voor WHV troffen
deze geen doel. De beste kans was
voor Roel Lunenburg die vanaf de
11 meter stip mocht proberen de
2-1 te scoren. Helaas ging de penalty snoeihard op de lat. Ruststand
2-0 voor SCMH. In de 50e minuut
werd het 3-0 voor SCMH. In de

58e minuut wist Thijs Lunenburg 3
- 1 te scoren en hierna was WHV
de betere op het veld en kreeg het
enkele goede kansen. In de 77e minuut scoorde Roel de 3 - 2. Na dit
doelpunt ging WHV op jacht naar
de gelijkmaker die ze, gezien het
vertoonde spel in de 2e helft, zeker
hadden verdiend. Ondanks enkele
goede kansen bleef de gelijkmaker
uit en zoals meestal wist SCMH op
de counter in de 87e minuut de
wedstrijd te beslissen: 4 – 2.

Gezellige badmintondrukte

Heesch - Zondag 21 april werd de eerste editie van het H.B.V. Open Senioren Toernooi georganiseerd in
sporthal ‘t Vijfeiken te Heesch. Zo’n 80 badmintonners van 16 verschillende badmintonverenigingen uit de
regio ‘s-Hertogenbosch namen het deze zondag tegen elkaar op, voor de dagprijzen en voor punten in het
B.B.F. Grand Slam klassement.

Foto: Alexander Vingerhoeds van
Obscura-Foto.nl

wandelen

In alle drie de categorieën, waar
deelnemers zich voor konden inschrijven, werd er flink gestreden
om de prijzen. Een sterk, maar aan
elkaar gewaagd deelnemersveld
zorgde voor spannende wedstrijden.
Twee sets waren vaak niet genoeg
om de wedstrijd te beslissen en een
3e set moest dan voor de beslissing
zorgen. En was de wedstrijd in het
nadeel beslist? Dan was de sfeer in
de sporthal goed genoeg om nog
even te blijven hangen en de andere deelnemers aan te moedigen.
Waar de ene deelnemer moest
vechten voor zijn enige finaleplek,

vochten andere deelnemers tegen
zichzelf, door zich te plaatsen voor
meerdere finales. Daardoor werd
het uithoudingsvermogen vaak op
de proef gesteld, want badminton
is en blijft de intensiefste racketsport ter wereld. En dat is ook op
deze toernooi-dag weer gebleken.
Het snelle spel zorgde er voor dat
veel deelnemers de sporthal tevreden, maar vooral uitgeput verlieten. Dit snelle spelletje ook eens
uitproberen, en volgend jaar misschien zelf meestrijden om de prijzen? Kijk op www.hbv-heesch.nl
voor meer informatie.

hardlopen

Bernheze - Op vrijdag 3 mei
aanstaande is de tweede wedstrijd
van het Maasland Run Classic circuit, namelijk de Biescamploop te
Geffen.

uur vanaf sportpark de Biescamp
te Geffen. Voor meer informatie
over deze wedstrijd kan contact
opgenomen worden met Tonnie
Oppers (06 36 43 56 83).

De start van de jeugdlopen
(1000/1750 meter) en de 5 en 10
kilometer wedstrijd is om 19.30

Voor meer informatie, uitslagen
en foto’s kan gekeken worden op
www.maaslandrunclassic.nl.

motorsport

Wesley Pittens
tweede in BK Enduro
Vorstenbosch - Wesley Pittens van Pittens Racing is op zondag 21 april op een tweede plaats
geëindigd in het Belgisch Kampioenschap Enduro in Bilstain.
De weersomstandigheden waren
goed en de proeven waren bezaaid
met veel stenen, harde gleuven en
heel veel hoogteverschillen.
Wesley sloot de dag af op een
tweede plaats en heeft weer
enorm veel ervaring opgedaan.

Mooie
mountainbikewedstrijd in
Havelte voor team Bikers
mountainbike

Heeswijk-Dinther - In de ochtend verscheen als eerste Eric van den
Boogaard aan de start bij de Masters. Hij wist deze direct waar te maken door met zo’n vijf renners een kopgroep te vormen. De uiteindelijke
winnaar voerde het tempo flink op. Hij wist beslag te leggen op de
vierde plaats en kon deze vasthouden tot het einde van de wedstrijd.
met de start kwam hij na de startronde direct door in de groep die
de achtervolging had ingezet op de
uiteindelijke winnaar. Martijn reed
een zeer sterke wedstrijd, totdat hij
opnieuw getroffen werd door materiaalpech. Hij moest kort van de
fiets om zijn ketting er terug op te
leggen, waardoor hij geen uitzicht
meer had op een podiumplaats. Hij
bleef echter knap vechten voor zijn
plaats en werd netjes zesde.

Voettocht naar de Sint-Jan

Heesch/Vinkel - Op zaterdag 4 mei wordt om 7.30 uur bij de Petrus Emmauskerk in Heesch gestart voor een
voettocht van ongeveer 20 kilometer. Er wordt zoveel mogelijk door de natuur gewandeld. Iedere drie kwartier
is er een rustpauze van ongeveer 10 minuten. De eerste pauze is in het parochiecentrum van de Kerk OLV van
de Rozenkrans aan de Lindenlaan 22 in Vinkel. Dit is tevens de vertrekplaats om 9.15 uur voor degenen die
een iets kortere afstand willen lopen met als einddoel: de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.
Voor wie dat wil, kan na het gezamenlijk ontsteken van een kaarsje
bij Maria in de Sint-Jan, de eucharistieviering van 12.30 uur bij-gewoond worden. De terugtocht naar
Vinkel of Heesch is per bus. Er mag
ook naar huis terug gewandeld
worden. Deelnemers moeten voor
deze tocht natuurlijk in goede con-

ditie zijn, zowel jong als oud. Waar
u, en eventueel uw (klein)kinderen,
voor moet(en) zorgen zijn: een
lunchpakketje voor onderweg, stevige wandelschoenen, eventueel
een paraplu of regenkleding (ook
bij slecht weer gaat de tocht door),
een plastic zak of handdoek om
onderweg op te zitten en kleingeld

voor het kaarsje bij Maria, koffie/
thee in ‘s-Hertogenbosch en de bus
terug naar Vinkel of Heesch. Info:
Maria Hanegraaf: 0412 450811 of
mwlhanegraaf@kpnmail.nl, Annemie Bergsma: 0412 451215 of
bergsma@ petrusemmausparochie.
nl. Opgave is niet nodig, maar op
tijd aanwezig zijn wel!

Biescamploop

Bij de Nieuwelingen stond Martijn
van Doorn uit Heeswijk Dinther
aan de start. Hij hoopte vandaag
eindelijk op wat meer geluk. Na
zijn plaatsje opgeëist te hebben

Tot slot ging Guus Smits van start
bij de Amateurs. Zijn start ging
goed en hij probeerde direct de
leiding in de wedstrijd te pakken
door weg te rijden. Echter kwam
deze dappere poging hem duur te
staan, doordat hij zichzelf ‘opblies’.
Hierdoor moest hij enkele rijders
laten gaan en reed hij enkele mindere rondes. Uiteindelijk werd hij
vijfde.

beugelen
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Heumen startte sterk aan de wedstrijd en wist al aan het begin van

NIsTELRODE - Wij zijn het team van meisjes A van volleybalvereniging
Tornado in Nistelrode. We zijn 7 gezellige meiden tussen de 16 en 18
jaar oud. Iedere week wordt er actief gevolleybald met deze gezellige
club in Sporthal de Overbeek. De vaste trainingsavonden van dit team
zijn de dinsdagavond en donderdagavond.
Op de zaterdagmiddag gaan de
meiden die gekozen hebben voor
de competitie ook wedstrijden spelen. Dit zijn wekelijkse wedstrijden
in de periode van september t/m
april. En wat is nu het geval, dit
team is met spoed op zoek naar
aanvulling! Door studie van een
paar meiden, dreigt dit team helaas uit elkaar te vallen... Dat zou
natuurlijk erg zonde zijn, daarom
zijn we op zoek naar jou!
Lijkt het je leuk om te volleyballen in een gezellige club meiden

en 2 of 3x in de week een balletje te slaan, dan is dit je kans! Je
kunt altijd een paar keer gratis mee
komen trainen om te kijken of volleybal dé sport voor jou is! Kijk ook
eens op onze website www.vctornado.nl

darten

golf

1,4cm b

karten
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Interesse?! Leuk! stuur een berichtje naar jeugd@vc-tornado.nl
We horen graag van jou!
Namens Volleybalvereniging Tornado, Meisjes A bedankt.

Prinses Irene mocht van geluk
spreken dat Helden, zeker voor de
rust, zeer slordig met de kansen
omging.

Bij aankoop van Wandelschoenen van
Salomon, Meindl en Lowa

gratis Falke wandelsokken
Wandelschoenen waarmee je wegloopt
SALOmON
gore-tex
€ 149,95

Vooral de snelle linksbuiten Frank
Gielen had het vizier niet op scherp
staan. Vlak voor rust besliste Tim
van de Brand de wedstrijd door
een voorzet van Jorg van de Berg
bij de 2e paal binnen te tikken.
In de 2e helft zakte het niveau naar
een zeer bedenkelijk pijl en wederom mocht Prinses Irene blij zijn dat
Helden vandaag niet kon scoren.
Net voor tijd had Job van de Elzen de niet verdiende 0-2 op zijn
schoen, maar ook hij faalde.

voetbal

Prinses Irene – Kolping Boys

In de 7e minuut was de eerste kans
voor Prinses Irene, maar helaas
geen goal. 10 minuten later was
het Inge vd Berg die na een rush
en goede voorzet van Nikki v Wijk
de 1-0 kon scoren.
De passes kwamen niet altijd goed
aan, waardoor er weinig kansen
gecreëerd werden. En als er al een
kans kwam, gaf prinses Irene die
weg. Kolpings Boys probeerde te
counteren, waardoor ze in de 31e
minuut toch de 1-1 aan konden tekenen na balverlies op het midden-

kaarten/bridgen

1,2 cm b

Prinses Irene
heeft geluk aan haar zijde

Vandaag moest prinses Irene het
opnemen tegen het reeds gedegradeerde Kolping Boys, maar je
moet nooit een tegenstander onderschatten.

kano

de rust 3-9. In de tweede helft wist
Korloo nog een aantal afstandsschoten te benutten, helaas liep
Heumen steeds verder uit. Ze wisten de wedstrijd te winnen en hierdoor het kampioenschap binnen te
halen.
Doelpunten; Mirte (2) Marieke de
Wit, Marieke smits (2) Brenda.

1cm b

voetbal

NIsTELRODE - In een bijzondere
slechte wedstrijd heeft prinses Irene 3 zeer belangrijke punten meegenomen uit Helden in de strijd
om rechtstreekse handhaving in
de 2e klasse.

snowboarden

de wedstrijd uit te lopen tot een
0-5 voorsprong. De stand was met

schaken

autosport

veld en een twijfelende keepster. In
de 41e minuut een mooie aanval
opgezet door Amber Mutsaers die
een voorzet van Truus Leenman
keurig afrondde 2-1. In de 2e helft
herpakte Prinses Irene zich door
betere passing, en door meer beleving te laten zien. In de 51e min.
was het Jody v Kessel die de 3-1
aantekende na een mooie pass van
Jamie vd Nieuwendijk op sanne
Huberts die perfect voorgaf. Even
later resulteerde een verre uittrap
van de keepster van Kolping Boys
weer in een counter, de bal belandde echter op de paal.
In de 65e minuut trof Truus Leenman doel na een schot van afstand,
en bepaalde hiermee de eindstand
4-1.

23

Korloo maakt Heumen Kampioen

LOOsBROEK – Deze week stond de wedstrijd Korloo-Heumen op het
programma. Heumen is de aanvoerder van het klassement, terwijl Korloo de laatste plaats bezet houdt. Korloo had zich voorbereid op deze
wedstrijd, door zich te focussen op het voorverdedigen. Dit bracht enig
risico met zich mee, maar we hoopten hierdoor de bal te kunnen onderscheppen en Heumen uit de wedstrijd te halen.

dammen

Bernheze sportief

tafeltennis

SALOmON
gore-tex
€ 149,95
HEREN

DAMES
LOWA
gore-tex
€ 159,95

LOWA
gore-tex
€ 159,95

TeVA
€ 69,95

TeVA
€ 69,95

Tenson in actie!
Ook de polo’s van Tenzon zijn nu
extra aantrekkelijk geprijsd voor u!

Dames polo
nu van € 49,95
voor € 34,95

Heren polo
nu van € 59,95
voor € 39,95
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
2 meI

5 meI

9 meI

13 meI

meidendag jongercentrum
Checkpoint
Locatie: de la Sallestraat 3
Heesch

eK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

sponsorloop voor
stg. Heppie
Locatie: Vorstenbosch

KVo Heesch
Kruidenwandeling
Locatie: nistelrode
Pagina 6

bootcamp balletstichting
nistelrode
Locatie: TC Telro gebouw
nistelrode
Inloopochtend borstkanker
Locatie: ziekenhuis Bernhoven,
locatie uden
Pagina 4
3 meI
Vrijwilligersavond Kbo
Vorstenbosch
Locatie: de Stuik Vorstenbosch

slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek nistelrode
Pagina 19
Kersenbloesemtocht
Locatie: de Maashorst
Pagina 18
rommelmarkt
Locatie: Kastanjedreef
Heeswijk-dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther

eK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

open weekend equiZenz
Locatie: Zevenmorgenstraat
uden
Pagina 8

slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek nistelrode
Pagina 19

Expositie Slag om Heesch
Locatie: de Heemschuur Heesch
Pagina 13

Aanmelden Dagreis
Kbo Vorstenbosch
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

6 meI

bekijk Jupiter en saturnus
door telescoop
Locatie: Sterrenwacht Halley
Heesch
4 meI
eK DV Dancing Kids
Locatie: Lommel België

Presentatie Kbo vakantie
Valkenburg
Locatie: de Pas Heesch
Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss
Vogel 4-daagse maashorst
Locatie: natuurpark Maashorst
nistelrode
7 meI

slabroekse Paardendagen
Locatie: Slabroek nistelrode
Pagina 19

Vogel 4-daagse maashorst
Locatie: natuurpark Maashorst
nistelrode

Voettocht naar de sint-Jan
Locatie: Petrus emmauskerk
Heesch
Pagina 22

Workshop fitness en
voeding
Locatie: Meersports Heesch

film: oorlogswinter
Locatie: de Pas Heesch
nationale Herdenking
Pagina 5
Pubfest
Locatie: Café In d’n Ollie
Heeswijk-dinther
Pagina 2
open weekend equiZenz
Locatie: Zevenmorgenstraat
uden
Pagina 8

Lezing IVn: bijen
Locatie: de Groenling
Heeswijk-dinther

Het foute matinee
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
Coverband de Directie
Locatie: feesttent Vorstenbosch
Kermis
Locatie: Vorstenbosch

taxatiemiddag
Locatie: de Pas Heesch
topvrouwen
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 2
14 meI

10 meI
the 90’s en DJ Paul elstak
Locatie: Feesttent Vorstenbosch
Kermis
Locatie: Vorstenbosch
11 meI

Cursus reanimatie en
AeD bedienen
Locatie: eHBO lokaal nistelrode
Zonneochtend
locatie: Paviljoen nistelrode
oude tijden herleven in
onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-dinther

Demonstratiedag
fischertechnikclub
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-dinther
Pagina 14

HKK nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
Locatie: Heemhuis nistelrode
Kienen
Locatie: Zaal elsie
Heeswijk-dinther
20 meI
Pinksterfeesten nistelrode
Locatie: Centrum nistelrode
HKK nistelvorst:
Pinkstertentoonstelling
Locatie: Heemhuis nistelrode
21 meI
Pinksterfeesten nistelrode
Locatie: Centrum nistelrode
thema-avond fnV bouw
Locatie: de Wis Loosbroek
22 meI

15 meI

Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch

rommelmarkt voor
Guatemala
Locatie: Protestantse Kerk
Heeswijk-dinther

KVo Heesch bedevaart
st. Jan
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Pagina 6

KVo Heesch Viering
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk
Pagina 6

‘De Heeren van…’
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Visclinic door nederlandse
bondscoach
Locatie: Heesch

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg nistelrode

Kermis
Locatie: Vorstenbosch
12 meI
Vorstenbosch pakt uit
Locatie: Vorstenbosch
Pagina 1

sponsordiner Wheels
for fun
Locatie: eetcafé ‘t Pumke
nistelrode
Pagina 2
16 meI

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther

Visclinic door nederlandse
bondscoach
Locatie: Heesch

expositie fotoclub bernheze
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther

Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss

8 meI

optreden Dreamfield
Locatie: Zeven eeuwenpark
nistelrode

Vogel 4-daagse maashorst
Locatie: natuurpark Maashorst
nistelrode

open Dag van boxtel Groep
Locatie: Meerstraat 42
Heeswijk-dinther

Disco groep 7- 8
Locatie: Bobz nistelrode

Voorjaarsmarkt
Locatie: dorpskern Vorstenbosch

filmconcert fanfare de
notenkrakers
Locatie: Feesttent Vorstenbosch

Kapellenfestival
Locatie: Vorstenbosch

Herhalingsles eHbo jeugd b
Locatie: eHBO lokaal nistelrode
18 meI
opening mG service
Locatie: Canadabaan 2 nistelrode
19 meI

23 meI
Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
24 meI
Wandeldriedaagse
Locatie: Heesch
Dagworkshop Yantra
Locatie: Palmenweg nistelrode
25 meI
remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch
Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
nistelrode
Lente kruidenwandeling
Locatie: start Stekstraat
nistelrode

Pinksterfeesten nistelrode
Locatie: Centrum nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

