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SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

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

Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur
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Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

Poppenspreekuur al heel veel jaren ‘n groot succes!
Vorstenbosch - het lijkt wel 
een echte wachtkamer als ik arri-
veer voor het poppenspreekuur, de 
hele hal van De stuik staat vol. De 
assistent laat de kinderen binnen 
en Dokter truus kijkt wat er met 
de knuffels van bram en Mauri van 
hoek aan de hand is. Aapje van 
bram heeft duidelijk een verstuikte 
poot en krijgt een verbandje, Pop-
pie van Mauri is al geholpen met 
een paar heerlijke pilletjes. 

erna claassen, ofwel dokter truus 
vertelt dat het spreekuur een week 
voor de vakantie gehouden wordt, 
omdat in de meivakantie vaak veel 
kinderen weg zijn. en op deze jaar-
lijks vaste activiteit van stichting 
Jeugdbelangen wil toch wel ieder-
een met een ziek popje present 
zijn. 

Mauri en Bram vertellen alles
 aan dokter Truus

‘Doing something good!’

De dames hebben zich gedegen 
voorbereid. “op een beurs waar 
vrijwilligersorganisaties zich pre-
senteren hebben we informatie 
vergaard en ons verdiept in ver-
schillende organisaties en hun pro-

jecten. De DoingGoood Founda- 
tion is een bewuste keuze geweest, 
omdat het een kleinschalige orga-
nisatie betreft die vanuit een heel 
betrokken visie verschillende pro-
jecten opgezet heeft, met allemaal 

als doel door fysieke bijdrage bij 
de bevolking zelfredzaamheid te 
stimuleren. en niet, we zijn sinter-
klaas en komen geld brengen! We 
hebben workshops gevolgd waarin 
o.a. voorlichting, hechtingsproble-
matiek en taal centraal stonden. 

We gaan 1 maand en dat is lang 
genoeg om aan het project mee te 
bouwen, maar te kort om onszelf 
erin te verliezen. APDK is een reva-
lidatiecentrum voor kinderen met 
een beperking waar 60 kinderen 
permanent wonen en 40 kinderen 
tijdelijk verblijven. het zijn kinde-
ren die zijn verstoten of zijn afge-
staan door ouders of waarvan de 
ouders heel ver weg wonen. onze 
taak zal voornamelijk bestaan uit 
het eten geven, wassen en aankle-
den, maar ook engelse woordjes 
en liedjes aanleren, spelletjes doen, 
sporten en bewegen. We kunnen 
zelf invullen wat we graag willen. 
Als je via Youtube APDK intypt 
kun je een sfeerimpressie zien.” 

Moederdagactie!
“We zijn ons bewust van het feit 
dat we maar een klein radertje 
zijn in het geheel, maar, alle beet-

jes helpen. het zal voor ons een 
leerzame ervaring zijn, omdat we 
naast het werken op het revalida-

tiecentrum echt onderdeel zijn van 
de bevolking. We slapen nl. bij een 
gastgezin. De reis- en verblijfkos-
ten betalen we zelf. toch willen we 
graag een financiële bijdrage leve-
ren. Daarom zijn we een moeder-
dagactie begonnen, waarvan de 
hele opbrengst naar de stichting 
DoingGoood gaat zodat zij duur-
zame hulpmiddelen voor de kinde-
ren aan kunnen schaffen.   

heesWIJK-DInther - Ze kon net schrijven en legde een briefje bij haar vader op zijn kussen: Papa kunnen 
wij ook niet gaan zorgen voor een kindje uit de derde wereld? Ik wil dat graag! “We hebben dat jaren ge-
daan. Nu is de tijd daar om fysiek en concreet iets te doen en... ga ik van de zomer, samen met ons mam naar 
Kenia om daar te participeren in het APDK project in Mombasa (Kenia) via de DoingGoood Foundation.” 
vertelt Roxanne Hak. 

Moeder en dochter gaan samen naar Kenia

Mensen kunnen bij ons, 
of bij NuMBeR 3 LIFeSTyLe, 
Laag beugt 1a in Dinther en bij 
uW eIGeN NAGeLSTyLISTe, 
bazuinlaan 24 in Uden, 
armbandjes kopen vanaf € 7,75 
of een kaartenset. Je kunt ze 
ook bestellen via 
haksmoederdagactie@hotmail.
com. Dan sturen we je foto’s en 
kun je een keuze maken.” 

“we zijn ons 
bewust van het feit 
dat we maar een 
klein radertje zijn 
in het geheel...”
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

Column
ad

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

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

geef uw mening

Afgelopen week trof u mogelijk de herindelingskrant in uw brieven-
bus. Of beter een fusiekrant. Er wordt immers niet heringedeeld, nee 
de gemeenten Bernheze en Maasdonk zijn voornemens samen op te 
gaan in één nieuwe gemeente. 

Maar eens op zoek naar de argumenten. Die zijn in deze krant niet 
helder te vinden. Ik kom niet verder dan de wens van Maasdonk om 
aan Bernheze gekoppeld te worden en de wens van Maasdonk om een 
groene plattelandsgemeente te willen blijven. Waarom Bernheze hier 
op in wil gaan vermeldt de krant niet. Natuurlijk help je een goede 
buur als die in problemen zit. Maar zit Maasdonk in de problemen? 
Ook dat blijkt niet uit deze krant. En die andere krant, het Brabants 
Dagblad, die wel gewag maakte van problemen in Maasdonk, althans 
volgens twee van de vier Bernhezer wethouders, heeft het blijkbaar 
niet bij het rechte eind. 

Want een beetje ineengedoken en beduusd lieten de wethouders stuk 
voor stuk weten in de raadsvergadering van 19 april dat ze achter het 
raadsbesluit staan en dat volwaardig ten uitvoer zullen brengen. 
Deze door raadslid Peter van het CDA afgedwongen uitspraak deed 
hem vervolgens doen besluiten om zijn aangekondigde en voorbe-
reidde motie van afkeuring maar in de tas te houden. Een loos drei-
gementje was er nog wel, maar Peter wist beter, daarvoor zou hij de 
meerderheid niet meekrijgen en de buit was al binnen.

Het argument om een groene plattelandsgemeente te willen zijn 
snijdt ook weinig hout. Alle omliggende gemeenten van Bernheze 
zijn immers plattelandsgemeenten. Den Bosch valt wellicht als enige 
stedelijke gemeente aan te merken. Oss bijvoorbeeld heeft meer agra-
risch gebied dan de gemeente Bernheze groot is. En Maasdonk heeft 
na Schijndel zelfs het minste agrarisch gebied. Hoezo plattelandsge-
meente? Qua verhouding tussen bebouwd en niet bebouwde (groene) 
gebieden lopen de waarden van de verschillende gemeenten rondom 
Bernheze niet zo uiteen. Geen argument dus.

Dat gemeenten op termijn moeten groeien om hun taken naar beho-
ren en efficiënt te kunnen uitvoeren is duidelijk. Gemeente redden 
het al lang niet meer zelfstandig zaken te regelen. Ook Den Bosch, 
Oss, Uden en Veghel werken al heel lang in veel samenwerkingsver-
banden. Bernheze en Maasdonk samen blijven met 41.000 inwoners 
een kleine gemeente. Geen argument dus.

In de krant kondigen de gemeenten aan dat ze samen € 500.000 min-
der van het rijk zullen ontvangen. Deze week kwam ook de aankondi-
ging van Bernheze dat er aanvullende tegenvallers zijn en bezuinigin-
gen moeten worden doorgevoerd. Samen sterker is hier dus ook geen 
argument. 

Er zijn nog een paar avonden waarop u burgemeesters Jan en Roel 
kunt laten weten hoe u over de fusie denkt. Dat kan ook nog via de 
aangekondigde enquête. Maak er wel gebruik van. De geringe op-
komsten in Heesch, Heeswijk en Geffen wordt intussen door enkele 
betrokkenen al weer als “men is het er mee eens” uitgelegd. Ook als 
dat zo is, laat dat horen, geef uw mening!

Met groet van Ad

De 21-jarige saartje heeft een 
parttime baan bij ‘bonne Fromage’ 
en hoorde van de vragen en wist 
er veel goed te beantwoorden. Dit 
resulteerde afgelopen week in een 
telefoontje aan het adres van saar-
tje met de mededeling dat ze een 
mooie prijs gewonnen had. 
het bedrag van 250 euro was voor 
de winnares een grote verrassing 

en een welkom cadeau. Ze heeft 
haar vakanties voor dit jaar al ge-
boekt staan, maar de Fox reizen 
waardecheque is ook te boeken 
voor een reis in het volgende jaar.  
Gemma en roy van reisburo De 
Wit hadden naast de cheque voor 
saartje ook nog een mooie goody-
bag met handdoek, een spel en de 
groepsreis-boeken van Fox-reizen.

Reischeque van 250 euro 
komt goed terecht
Uitslag prijsvraag Reisburo De Wit

Saartje, Roy en Gemma

heesch - Saartje Bijveld was helemaal verrast met de grote reischeque 
van Reisburo De Wit. Tijdens het evenement ‘Lente Spektakel’ wilde 
Reisburo De Wit zich goed laten zien en kon men meedoen aan een 
prijsvraag en daaraan hing een mooie reischeque. 

De inschrijving start vandaag. Dit 
is mogelijk via de website www.
eijnderic.nl. Programmaboekjes en 
inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij de bibliotheken in de re-
gio, VVV-kantoren en bij de vesti-
gingen van de eijnderic.
De Zomerschool start dit jaar op 
maandag 25 juni en wordt op vrij-
dag 13 juli afgesloten met een bra-
bantse koffietafel. het programma 
is een mix van creatieve work-

shops, kookworkshops, excursies 
en informatieve bijeenkomsten.
De voorgaande jaren was de zo-
merschool telkens een groot suc-
ces. In 2011 kwamen meer dan 
1000 inschrijvingen binnen. In-
schrijvingen worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst; het is 
dus verstandig om niet te lang te 
wachten zodat de kans dat u deel 
kunt nemen het grootst is.

Inschrijving voor de 
zomerschool 2012 geopend
bernheZe - Voor het zesde achtereenvolgende jaar kunnen mensen 
van 55 jaar en ouder deelnemen aan de Zomerschool. In een periode 
van 3 weken biedt educatief en creatief centrum de eijnderic uit Bern-
heze een gevarieerd programma van maar liefst 51 activiteiten. 

om 8.30 uur vertrekken we bij 
bowling rainbow centre. Per luxe 
touringcar reizen we naar Luttel-
geest in de noordoostpolder. Van-
uit Luttelgeest rijden we via een 
mooie route naar ossenzijl voor 
een rondvaart door de Weerrib-
ben. rond 21.30 uur zijn we weer 
terug in nistelrode. 
De reissom bedraagt _ 65,00 per 

persoon. 
hierbij is inbegrepen:
- vervoer per luxe touringcar
- 2 kopjes koffie met gebak
- bezoek aan de orchideeën 
 hoeve met uitleg
- GrAtIs orchidee
- koffietafel
- rondvaart Weerribben met 
 kopje koffie aan boord

- drie-gangen diner
- één consumptie
- fooi voor de chauffeur
Inschrijven en betalen voor de reis 
uitsluitend op DInsDAG 1 MeI 
tussen 11 en 12 uur in paviljoen 
De Wevershof.
LET OP: Door het aantal plaatsen 
op de rondvaartboot is het maxi-
maal aantal beperkt tot 60 deel-
nemers! Ivm reserveringen is bij 
annulering geen teruggave van de 
reissom mogelijk, tenzij voor ver-
vanging kan worden gezorgd.

Dinsdag 15 mei 

Voorjaarsreis KBO Nistelrode
nIsteLroDe - Deze dagtocht zal tot uw verbeelding spreken wanneer 
u een bezoek brengt aan een prachtige Orchideeën Hoeve en het oude 
veengebied van de Weerribben.
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 27 en zaterdag 28 april

€ 1.99BOSPEEN en 200 gram PEULTJES voor

BZB Zuiderslag Zaalvoetbaltoernooi
Winnaar Memphis Maniacs

Met veel goede muziek, bZb-ver-
tier en voetbalcommentaar van elk 
muzikaal team was het een leuke 
en sportieve middag. 
Vanaf 20.00 uur was het tijd voor 
de 3e helft in café de Zwaan met 
natuurlijk de prijsuitreiking van de 
Mary serVaas, de Johan Druijff 
schaal en de George beker. Deze 
prijsuitreiking werd natuurlijk mu-
zikaal opgeluisterd door alle rock-
ende voetballers.

Finale:
Memphis Maniacs - bZb
Uitslag: 2 - 0

De uitslag van Zuiderslag 2012 :
1. Memphis Maniacs
2. bZb
3. Loco Loco Discoshow
4. rattlesnake shake
5. Jovink
6. Wc experience
7. Di-rect
8. the heinoos
 
Prijzen:
Mary serVaas - Memphis Maniacs
Johan Druijff schaal - rattlesnake 
shake - George beker - Patrick 
Pouw (Loco Loco Discoshow)

Petra nam haar nominatie serieus 
en gebruikte alle social media mo-
gelijkheden om stemmen te verga-
ren en veel stemmers die haar een 
warm hart toedragen deden dat 
ook voor haar. Petra is heel tevre-

den. Ze ging voor de eer en met 
43% van de stemmen werd ze een 
terechte winnares. 
Petra, namens Mooiheesch.nl en 
DeMooibernhezeKrant gefelici-
teerd met deze titel.

Heesch levert Brabants 
Beste Secretaresse 2012

heesWIJK-DInther - Ze komen elkaar regelmatig tegen in 
de muzikale wandelgangen, maar wat te denken van een 
confrontatie in ‘n sporthal binnen de zaalvoetballijnen? De 
grootste rockers van nederland op witte sportschoenen in 
sporthal De Zaert in heeswijk-Dinther. bZb organiseerde af-
gelopen zondag het 7e bZb Zuiderslag Zaalvoetbaltoernooi. 

Memphis Maniacs Foto: Femke de Schepper

Villa Kakelbond, Daddy Cool en 
Nu ik smaken naar meer
Eindpresentatie Theateropleiding STOP in CC De Pas

Pippi beleefde op het toneel weer 
heel veel avonturen. het grootste 
avontuur was natuurlijk op het to-
neel staan. Gelukkig waren er heel 
veel souffleurs op toneel en achter 
de schermen. het allerbelangrijk-
ste is het plezier wat de kinderen 
aan het samenwerken beleven. en 
Pippi, die is ook voor ouders en 
grootouders heel herkenbaar. 

om 16.00 uur mocht de jeugd van 
10-12 jaar aantreden met ‘cool 
met Gevoel.’ onder begeleiding 
van Joris brukx is er een compila-
tie gemaakt door de kinderen op 

muziek van Daddy cool. De in-
steek bij deze presentatie was het 
leren omgaan met improvisatie. De 
stoP! band gaf veel steun met de 
muziek die goed inspeelde op het-
geen er op toneel gebeurde. 

De avond was gereserveerd voor 
leerlingen van 12–16 jaar onder 
leiding van Lonneke van der Veer 
met ‘nu ik’. Voor deze groep heeft 
Lonneke een bestaand stuk her-
schreven waarin een aantal mooie 
karakterrollen voorkomen. het 
thema pesten sluit heel goed aan 
bij deze doelgroep. ook hier is 

weer uitgebreid overleg geweest 
tussen docent en leerlingen. Dat 
dit kon is te danken aan de kwa-
liteit van het creatieve team van 
stoP, aldus elly bens (creative di-
rector). 

De ouders van beu Leurink wisten 
het plezier mooi te verwoorden: 
“beau heeft de hele week uitge-
keken naar de leukste dag van de 
week. nerveus is hij totaal niet. hij 
heeft met papa flink geoefend op 
de liedjes en de teksten (papa kan 
de teksten nu ook dromen).”

Pippi en Annika zingen vol overgave Foto: Ad Ploegmakers.

heesch - STOP Theaterproductie had op zondag 22 april haar eindpre-
sentatie van de leerlingen van STOP Theateropleiding. De allerkleinsten 
mochten de spits afbijten in ‘Met Pippi op pad’. De kinderen hebben 
samen met hun docenten veel plezier beleefd aan de voorbereidingen, 
maar er is ook keihard gewerkt.

door Martha Daams

Foto’s van deze dag kunt 
u terugkijken op 
www.mooiheesch.nl

heesch – Op Secretaressedag, 19 april, heeft Stichting Brabant On-
derneemt in eindhoven bekend gemaakt wie de Brabants Beste Secre-
taresse van 2012 is: Petra van Teeffelen. De eigenaresse van PetrAss,  
werd door een zeer tevreden klant opgegeven voor de nominatie. Ze 
heeft al meer dan 10 jaar ervaring en is zeer gedreven in haar vak als 
secretaresse. Petra werkt voor een opdrachtgever alsof het haar haar 
eigen bedrijf is. ‘Kwaliteit leveren en het imago van het secretaressevak 

LoosbroeK – Het nummer Bra-
bant van Guus Meeuwis is als 
nummer 1 geëindigd in de Bern-
hezer Nederlandstalige top 100 
van WanFM. 

De lokale omroep van bernheze 
zond deze lijst afgelopen zaterdag 
uit. het is voor de vierde keer op 
rij dat het liedje van de zanger uit 
tilburg op de eerste plaatst terecht 

kwam. De lijst werd samengesteld 
door luisteraars. Die konden de af-
gelopen weken onder meer via de 
website www.wansite.nl stemmen 
op hun favoriete nederlandstalige 
liedjes. Aan de bernhezer neder-
landstalige top 100 werd ook een 
open dag gekoppeld. een groot 
aantal mensen maakte van de mo-
gelijkheid gebruik om de studio in 
Loosbroek te bezoeken.

Guus Meeuwis nummer 1 
NL Top 100 WanFM
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

HEESWIjK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

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

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

heesWIJK-DInther - Op 30 april 
treden een aantal kindergroepen 
van de Heeswijkse Balletschool 
op tijdens de festiviteiten op het 
marktplein in Heeswijk-Dinther.

De heeswijkse balletschool bestaat 
sinds 2009 en is voortgevloeid uit 
de balletlessen van MiK. De lessen 
worden gegeven door Willeke van 
slooten, gediplomeerd dansdocent 
(afgestudeerd aan de hoge school 
voor de Kunsten). Vanwege de 
meivakantie doet een kleine af-
vaardiging van de leerlingen mee 

op Koninginnedag. 
rond 15.00 uur laten de kinde-
ren een voorproefje zien van een 
voorstelling die zij in rosmalen 
zullen dansen in theater Perron 3. 
Zij presenteren o.a. een ritmische 
dans met materialen om het ritme 
nog beter over te kunnen brengen 
op het publiek. Kom dus op Konin-
ginnedag gezellig naar het markt-
plein om het optreden te bekijken 
en te genieten van een mooi feest.
Voor meer informatie kunt u 
bellen 0413-291335 of mailen  
van.oorschot@ziggo.nl 

Heeswijkse Balletschool 
danst op Koninginnedag

Afsluiting met Stash en Syndicate
Aansluitend aan de kinderfesti-
viteiten speelt de succesvolle co-
verband stash pakkende rock- en 
popsongs. stash is een succesvolle 
fusie van twee coverbands uit oss 
en Veghel. De “crème de la crème” 
op het gebied van zang, gitaar, 
bas en drums vonden elkaar in de 
zomer van 2003. na slechts twee 
repetities werd het podium in de 
Groene engel in oss beklommen.
De band heeft ondertussen zoveel 
muzikale ervaring opgebouwd dat 
ze bijzonder goed in staat is om 
heesch een rockende middag te 
bezorgen.

na het optreden van stash is het 
muzikale geweld voor deze Konin-
ginnedag nog niet voorbij. begin 
april stonden ze als band in the 

Young ones programma. hun 
prestatie was van dusdanig for-
maat dat syndicate ook voor deze 
avond is ingehuurd.

Voor syndicate begon het bij de 
c1000 tussen de pannenkoeken 
en de paprika’s. in januari 2012 
werd het tijd om ook buiten c1000 
lawaai te gaan maken. Dat hebben 
ook zij gedaan met een optreden 
bij the Young ones. Dit succesvol-
le optreden krijgt een snel vervolg 
met een Koninginnedag-optreden 
in het café van de Pas. syndicate 
gaat rocken; dat is zeker. De entree 
is gratis en het optreden van syn-
dicate begint rond 21.00 uur.

Koninginnedag in Heesch 
met kindervermaak en 
veel muziek
heesch - Op maandag 30 april staan er verschillende kinderactivitei-
ten op de agenda. De ochtend begint met de traditionele fietstocht, 
waarbij kinderen hun fietsen zo mooi mogelijk kunnen versieren. Bij 
terugkomst staat er een groot spelparcours klaar waar kinderen zich 
volop kunnen vermaken. Verder kan de jeugd hun overtollige bezit-
tingen kwijt op de vrijmarkt. Aanmelden voor de vrijmarkt kan via  
info@de-pas.nl.

Koninginnedag Heeswijk-Dinther 2012

om 10.30 uur zal hier de aubade 
plaatsvinden. een afgevaardigde 

van burgemeester en wethouders 
van bernheze zal, namens hare 

Majesteit, de felicitaties van alle 
aanwezigen in ontvangst nemen. 
De fanfare en harmonie zullen een 
aantal marsen, waaronder het Wil-
helmus, spelen. De gilden zullen 
een vendelgroet brengen. Vervol-
gens mogen de kinderen die hun 
fiets hebben versierd, een klein ca-
deautje uitzoeken.
Voor iedereen van 11 tot 16 jaar 
organiseert stichting ranja een 
spannende en actieve survival-
tocht. Inschrijven tussen 11.00 en 
12.00 uur bij soos iMeet in Dinther.
het middagprogramma van Ko-
ninginnedag vindt plaats op Plein 
1969. Voor jong en oud is tussen 
13.30 en 17.30 uur veel te bele-
ven. op het marktplein zullen ver-
schillende ‘oranje’ attracties staan 
en er zal volop vertier zijn. Voor 
alle kinderen zijn er leuke spelle-
tjes. natuurlijk kunnen ook dit jaar 
basisschoolleerlingen uit heeswijk-
Dinther diverse spulletjes verkopen 
op de kinderspullenmarkt. 
Deze middag wordt opgeluisterd 
door de blaaskapellen bokkeblo-
azers en ’t Kumt wel. Verder zal 

Kindermuziek tejater Groep speel-
goed om 14.15 uur, 15.15 uur en 
16.15 uur een voorstelling verzor-
gen. Daarnaast zal balletschool 
heeswijk o.l.v. Willeke van slooten 
om 15.00 uur een optreden verzor-
gen. Dit alles is te horen en te zien 
vanaf het terras, waar het goed 
toeven zal zijn.

ook dit jaar is er een feestelijk 
ouderenprogramma voor alle be-
woners van bernezorg. om 14.30 
uur zal het Plûzier, een volksmu-
ziekgroep uit Zeeland, de middag 
komen opluisteren in de tuinzaal 
van cunera. 
natuurlijk ontbreekt de fietstocht 
niet. er is een fietstocht van onge-
veer 25 km uitgezet. onderweg is 
er een post waar de fietsers voor-
zien worden van een heerlijk kopje 
thee of koffie. start en inschrijving 
tussen 13.30 en 14.30 uur op het 
feestterrein. 

het oranje comité heeswijk-Din-
ther wenst u allen een fijne Konin-
ginnedag toe!

heesWIJK-DInther- De dag zal, zoals gebruikelijk, beginnen met een 
gezinsviering in beide kerken om 9.30 uur. Het thema van beide vierin-
gen zal zijn ‘Medeleven’. Aansluitend aan de viering zullen de Harmo-
nie Sint Servaes, het Sint Barbaragilde, het Sint-Willebrordusgilde en 
de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrord samen met veel kinderen en hun 
versierde fietsen, bolderkarren en buggy’s in optocht naar het markt-
plein trekken. 

nIsteLroDe - 30 April = Konin-
ginnedag! Het is weer zover en 
Stichting Jeugd Belangen en eet-
café ’t Pumpke hebben er weer 
zin in. Het mooie weer is besteld, 
de plannen zijn gemaakt. 

het programma begint zoals u 
van ons gewend bent met de 
feestelijke versierde optocht vanaf 
het raadhuisplein voor eetcafé ’t 
Pumpke. De start is om 9.00 uur. 

De optocht volgt de volgende 
route; tramplein, Kromstraat, 
over den Dries, hoogstraat, Mo-
lenerf, Kerkveld, Prinsenstraat, 
boekweitstraat, Korte Veerstraat, 
Veerstraat en De hoef. het zou 
leuk zijn als u, als bewoner van 
één van deze straten, de omge-
ving in oranjesfeer zou willen ver-
sieren!
eindpunt is de parkeerplaats van 
basisschool De beekgraaf. De Fan-

fare st. Lambertus en het Gilde st 
Antonius Abt - st catharina zullen 
deze optocht begeleiden. 
9.30 uur starten de spelletjes 
op de speelplaats tot plusminus 
12.00 uur. Voor de bovenbouw 
start de speurtocht vanaf de  
Jungle run! ’s Middags is om-
streeks 16.00 uur de prijsuitreiking 
van de versierde fietsen/ skelters, 
dit doet sJb nistelrode tijdens 
de Vrijmarkt op het plein. Vanaf 

12.00 uur is de vrije markt op het 
raadhuisplein, hiervan is de or-
ganisatie in handen van eetcafé  
’t Pumpke. 
hopelijk hebben we jullie warm 
gemaakt voor deze geweldige Ko-
ninginnedag. 

ook het oranje-comité nistelrode 
heeft een programma, voor meer 
informatie kunt u kijken op 
www.mooinisseroi.nl

Vertrouwd programma in Nistelrode
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Aanpassing N279 ontlasting 
of belasting?
Bereikbaarheidsprogramma Zuidoost vleugel Brabant Stad

Aan het woord is sabine sled-
dens, lid van son 279 (stichting 
omwonenden n279). sedert 2 
jaar is de stichting actief om het 
landschappelijk schoon en de leef-
baarheid van de omwonenden van 
de n279 te waarborgen. hierin is 
samenwerking gevonden met de 
stichting n279tegengeluid, Groep 
Laverdonk, tel Veghel en belan-
gengroepen tussen Veghel en hel-
mond. ook is er overleg met de 
brabantse Milieufederatie en IVn. 
“De urgentie om actie te voeren 
is groot”, weet sabine. “op 19 
april zijn in de raadvergadering 
van bernheze de plannen van de 
Provinciale overheid ter tafel ge-
komen om van de n279 een 100 
km weg te maken en is er gestemd 
over hun zienswijze. De raad heeft 
gekozen voor de 2 x 2 100 km va-

riant en gaat akkoord met de Pro-
vincie. het betreft hier een concept 
Mer en PIP, en heeft nog geen 
juridische status. Zodra de defini-
tieve Mer en PIP er liggen wordt 
het moeilijk om de plannen tegen 
te houden Dit houdt in dat de weg 
verbreed gaat worden tot 2 x 2 
banen 100 km met ongelijkvloerse 
aansluitingen. het effect op geluid, 
natuur (het AA-dal is net met over-
heidsgelden heringericht), milieu 
en toerisme zal groot zijn.”
 
samen met de diverse belangen-
groepen, met verschillende spe-
cialisten voor geluid, weg- en 
waterbouw en milieu, is een lijvig 
rapport bestudeerd waarin de Pro-
vinciale overheid haar zienswijze 
uiteen heeft gezet. naar de me-
ning van de specialisten zijn de uit-

komsten van de berekeningen uit 
het rapport niet correct en komen 
evenmin overeen met de werkelij-
ke cijfers. De Mer laat zien dat de 
gevolgen van de aanpassing tus-
sen A2 en A50 afwijken. Volgens 
royal haskoning zal de aanzuigen-
de werking van bovenregionaal 
(vracht)verkeer 10/15% bedra-
gen. het uiteindelijke plan is een 
n279 als ontwikkelingsas van A2 
tot A67 en alternatief voor de A2. 
De geraamde vervoersbewegin-
gen (vooral vrachtverkeer) zijn dan 
60.000 per etmaal, tegen een hui-
dig stabiel aantal van ca. 27.000; 
een toename van ruim 50%. ook 
de toename van geluid en fijnstof 
zullen volgens sabine evenredig 
stijgen en dat in een gebied dat 
al de slechtste luchtkwaliteit heeft 
van heel nederland.
 
sabine gaat verder: “door de ver-
hoging van de snelheid en het 
verbreden van de weg is echt de 
verkeersproblematiek niet opge-
lost. Integendeel, omdat de aan-
sluitingen bij de A2 en de A50 niet 
gerealiseerd kunnen worden zullen 
daar de knooppunten alleen maar 
erger worden.
De n279 wordt nauwelijks in-
gepast in de omgeving. De weg 
komt, net als nu, op een dijk te lig-
gen, ruim boven het maaiveld en 
zal vanuit het landschap nadrukke-
lijk aanwezig zijn. een gedeelte van 
het landschap zal moeten wijken 
en of de route van ’s-hertogen-
bosch naar Veghel v.v. er beter op 
gaat worden, is de vraag. De plan-
nen zijn volgens sabine nu nog in 
een concept-stadium, maar’ zegt 
ze “het is 5 voor 12.”

BERNHEZE – De Zuidoostvleugel BrabantStad is na de Randstad het 
tweede stedelijke netwerk in Nederland. De A2-zone is door het rijk be-
noemd als dé ontwikkelingszone voor hoogwaardige kennisindustrie.

door Martha Daams

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

teRRas
Zondagmiddag: 13.00 uur terras! 

Ik kijk nog eens naar dat berichtje op mijn telefoon en ik vraag me af 
waarom ik daar in godsnaam ‘ja’ op heb gezegd. Ik word veel te vroeg 
wakker met een houten ‘Bacardi’ hoofd en ik moet er echt niet aan 
denken om in deze staat mensen onder ogen te komen. Gisteren was 
veel te gezellig en laat en op mijn leeftijd ben je niet meer in staat om 
twee keer te pieken in een weekend.

Met m’n ogen dicht, open ik de gordijnen en ik voel de warmte van 
de eerste lentezon op mijn gezicht. Ook dat nog…. hitte is niet goed 
voor een helse kater. En een druk terras met fitte mensen al helemaal 
niet! Omdat ik me graag aan afspraken houd, stap ik slaperig in de 
douche om me enigszins toonbaar aan de ontbijttafel van het eetcafé 
te vertonen. Mijn strategie voor vandaag bepaal ik ter plekke onder 
de warme straa, die uitsmijter naar binnen werken voor de kater-
vitaminen en dan snel terug onder de deken op de bank!

Als ik me naar het enige terras in mijn dorp begeef, merk ik dat het 
wel erg lekker weer is. Desondanks ben ik natuurlijk weer de eerste 
van mijn gezelschap die gearriveerd is. Ik geloof er ook heilig in dat 
‘fashionably late’ is uitgevonden door dorpelingen. In de stad klinkt 
‘Brabants kwartierke’ alleen lang niet zo hip….

Ik zoek het beste plekje uit om vanachter mijn zonnebril de omgeving 
eens te verkennen. Veel bekende gezichten en de onvermijdelijke 
terrasjes-fietsers met afritsbroek. Bij een onbekend terras had ik me 
allang dodelijk onzeker gevoeld om alleen aan een tafeltje te gaan 
zitten. Hier weten ze dat ik altijd de eerste ben, omdat ik nou eenmaal 
iemand van de tijd ben.

Na mijn eerste cappuccino knap ik een beetje op. Steeds meer 
bekenden schuiven aan bij mijn tafel. Ik vraag me af of iedereen van 
ongeveer mijn leeftijd een groeps-sms heeft ontvangen, want het 
wordt steeds drukker. Ik geniet in stilte van de sterke verhalen van 
de vrijdag- of zaterdagavond of van avonden in het inmiddels verre 
verleden. Ik kijk vertederend naar de kinderen van mijn vrienden die 
zeuren om een fristi als ze bezweet van het springkussen komen. De 
lach komt weer terug op mijn gezicht.

Dan ineens weet ik het: de zomer is begonnen. De Eerste Zonnige 
Zondag Zonder (Sport) Verplichtingen is een feit. Het dorp met zijn 
enige terras leeft weer!

Column
de bliekers

Voor onze nieuwe zaal en café zijn we op zoek naar 

partime medewerkers
die met enthousiasme en flair aan de slag gaan. 

Dan kan variëren van werkzaamheden in de keuken, bar tot zaal.

Ben jij die enthousiaste, leergierige, stressbestendige, 
gezellige en hardwerkende collega met een flexibele opstelling

die ons team komt versterken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteren?

Stuur dan je CV en motivatie naar:
Café-Zaal ‘t Tramstation

t.a.v. Dhr. T. van Es - Raadhuisplein 5 - 5388 GM  Nistelrode

heesch – De wereldwinkel 
Heesch vierde 1 april haar twintig-
jarig jubileum met tal van activi-
teiten, waaronder een verhalen- en 
kleurwedstrijd voor de jeugd.

Zaterdag 21 april vond de prijsuit-
reiking plaats in de bibliotheek van 
heesch. bij de verhalenwedstrijd 

konden de kinderen het verhaal van 
‘De bloem van Lirolaai’ afmaken. In 
dit verhaal werd de burgemeester 
van een dorpje in Peru langzaam 
maar zeker blind en zijn enige kans 
op genezing was de bloem van Li-
rolaai. Zijn drie zonen wilden deze 
bloem gaan zoeken. Dat was een 
avontuurlijke onderneming en het 
was Lars hendrickx die het verhaal 
op prachtige wijze afmaakte. hij 

was dan ook een terechte winnaar 
en ontving uit handen van Mia 
van den hurk, voorzitter van het 
bestuur van de Wereldwinkel, een 
spannend boek. 

De kleurwedstrijd kende zelfs drie 
winnaars: suraya strik, hero van 
den hurk en sven hendrickx. Zij 
kregen alle drie een fraai kleurboek 
en een set kleurpotloden. 

Wereldwinkel Heesch reikt prijzen uit hdl.nl

www.mooihdl.nl

door Carla Admiraal
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A U T O
R U B R I e K

Crommenacker Automobielen 
Nistelrode

Het adres voor al uw autozaken!
tel. (0412) 61 71 00

 
Nu gratis airco & zomercheck

In het hedendaagse drukke verkeer is zichtbaarheid geen overbo-
dige luxe. Goed gezien worden is belangrijk voor uw eigen veilig-
heid maar ook die van een ander. 

Xenon-verlichting is hier het antwoord op. niet alleen de zichtbaar-
heid wordt beter, ook verbetert dit het zicht tijdens het rijden in 
het donker. het vervangen van een halogeenlamp is tegenwoordig 
een lastige klus, xenon lampen gaan gemiddeld 5 tot 8 keer langer 
mee dan de traditionele halogeenlamp, wat er aan bijdraagt dat 
een lamp vervangen bijna nihil wordt. De xenonlamp is leverbaar in 
verschillende kleuren variërend van helder wit tot ijsblauw.

Interesse?
Informeer eens naar de mogelijkheden voor uw auto bij Autobedrijf 
timmermans

info@autobedrijf-timmermans.nl of 0412-612221

Xenon-verlichting,
misschien iets voor u?

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka 2002
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Hyundai Santa Fe 24i 80.000 km 2002
Kia Sportage 20i 4wd zeer mooi  2006 
Mercedes A140 airco 90.000 km  2005
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Astra station 1.6 16v   2006 
Opel Agila 1.0 10.000 km 2005

Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010
Opel Zafira 2.0 DTH 2003 
Opel Zafira Y20 DTH 2005
Opel Zafira 19dti 7prs  2006
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane Stationcar 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Seat Ibiza 1.4 16v  2004  
Suzuki Swift 1.3 shogun 19.000km  2007
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Motor Yahama XJR 1.300 grijs zwart 2003

Wij zijn op zoek naar

De minimale leeftijd om te solliciteren 
voor deze functies is 18 jaar.

Ben je geïnteresseerd?
Kijk op www.hanex.nl 
en solliciteer meteen!

PARTTIME (m/v)

PARTTIME, FULLTIME en WEEKEND

 CARWASH MEDEWERKERS
(m/v) voor onze div. carwash locaties

KASSAMEDEWERKERS
tankstations voor in het weekend
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Kunst & cultuur

Advertorial

PeRFeCT 2
Zaterdag 5 mei bevrijdingsdag 
staan er weer twee bands op een 
podium welke voor een avond vol 
goede rockmuziek garant staan. 
Perfect 2 zal de vaste titel zijn 
van dergelijke muziekavonden bij 
Café zaal Jan van erp. Dit maal 
zullen urban Jungle en History 
optreden, 2 tributebands die hun 
naam al waar hebben gemaakt.

Urban Jungle speelt coverhits van 
de rolling stones. het goed cove-
ren van the stones is echter een 
moeilijke zaak. Urban Jungle be-
staat uit ervaren muzikanten die 
onder meer bekend zijn gewor-
den in bands als Jeanne d’Arc & 
the Flames, Upsurge, hot eskimo, 
brandhout, spirit en the Four Wil-

lies. Muzikanten die in heeswijk-
Dinther én omstreken een grote 
bekendheid hebben verworven in 
het rock/pop circuit en voor een 
aantal muzikanten uit deze band 
zoals gezegd een ‘thuis’ feestje in 
de eigen woonplaats. 

In augustus 2010 staken vijf door-
gewinterde musici uit Den bosch 
en omgeving hun talenten bij el-
kaar en richtte history op, en be-
sloten een beatles tributeband te 
beginnen. history speelt als uit-
gangspunt de nummers uit de be-
ginperiode van the beatles 1962-
1965. Dit omdat zij die muziek 
van toen als meest indrukwekkend 
hebben ervaren. Van ‘she Loves 
You’tot en met ‘a hard day’s night’ 
en alles wat daartussen ligt. De 
bandleden zijn nol Passon, charles 
Pijnenburg, Ad camen , Jan Mul-
ders en Wally Walschots.

Dus reden genoeg om zaterdag 
5 mei naar cafe zaal Jan van erp 
te komen en te genieten van een 
avond vol goede muziek en de 
entree bedraagt € 4,50 euro. De 
avond begint om 21.00 uur, met 
nonstop rockmuziek tot in de late 
uurtjes.

het woord mandala betekent ma-
gische cirkel. Mandala’s zijn eeu-
wenoud en je ziet ze als kunstvorm 
in alle culturen. boeddhistische 
monniken schilderen ze of maken 
ze van zand. De Kelten gebruikten 
ze in hun weef- en vlechtkunst. In 
kathedralen zijn ze te zien als roos-
vensters in glas in lood.
een mandala is een cirkel met een 
middelpunt van waaruit symmetri-
sche figuren getekend worden. De 
cirkelrand staat voor je eigen grens 
en het middelpunt voor je zelf. Je 
gaat dus tekenen in je eigen vrije 
ruimte, dat geeft ontspanning en 
rust. bovendien wordt er een be-
roep gedaan op beide hersenhelf-
ten zodat lichaam en geest meer in 
balans komen. omdat elke kleur 
die je gebruikt een betekenis heeft 
en de manier waarop je tekent ook 
iets over je zegt, leer je meteen iets 
over jezelf. het ondersteunt je per-
soonlijk groeiproces.
In deze workshop maak je ken-
nis met de basisprincipes van de 

mandala. ook leer je iets over de 
herkomst en de betekenis. Je krijgt 
speelse oefeningen aangereikt die 
je eigen creativiteit stimuleren. te-
kentalent is niet nodig. stap voor 
stap wordt er een mandala opge-
bouwd met behulp van richtlijnen 
en ondersteunende hulpstructu-
ren. het plezier in het tekenen en 
inkleuren staan voorop en je zult 
verbaasd zijn over het prachtige re-
sultaat! Jong of oud, nog nooit of 
al vaker mandala’s getekend? Deze 
workshop is voor iedereen heel in-
spirerend. 
Voor meer informatie of opgave 
Willemien Geurts, tel. 0412-612022 
of kijk op www.mandalart.nl 
Willemien Geurts heeft vele jaren 
onderwijservaring in de onderbouw 
van het basisonderwijs. In 2002 
kwam ze het mandala tekenen op 
het spoor. De achtergronden en de 
symboliek trokken haar zo aan dat 
ze zich er helemaal in is gaan ver-
diepen. Ze volgde diverse cursussen 
mandala tekenen. ook op het ge-
bied van bewustwording en welzijn 
heeft zij cursussen gevolgd. haar 
opgedane kennis, ervaringen en 
inzichten gebruikt ze in haar man-
dala tekenlessen. Vanaf 2003 geeft 
ze workshops en cursussen bij haar 
thuis, op haar mooie locatie aan de 
Palmenweg en op diverse andere 
plekken. ook geeft ze mandala 
workshops in combinatie met yoga, 
dans/beweging of een aura rea-
ding. Wil je een workshop op een 
andere locatie, vraag vrijblijvend 
naar de mogelijkheden!

Workshop mandalatekenen
nIsteLroDe - Willemien Geurts geeft op woensdagavond 9 mei van 
19.30 tot 22.00 uur en op dinsdagmorgen 22 mei van 9.30 tot 12.00 
uur een workshop mandala tekenen in Nistelrode.

Van alle nuenense schilderijen, te-
keningen en aquarellen, meer dan 
500 in totaal, zijn afbeeldingen op-
genomen. De documentaire is ver-
vaardigd door erwin boot en is ook 
in boekvorm verkrijgbaar. 
op deze avond zetten we een 
8-tal jubilarissen, die inmiddels 25 
jaar lid zijn, in het zonnetje. 
We roepen alle leden op om daar-
bij aanwezig te zijn! 
niet-leden zijn van harte welkom 
op deze avond in het heemhuis 
Maxend 3 te nistelrode; zij beta-
len € 2,50 incl. koffie of thee, zoals 
gebruikelijk.

Documentaire over Vincent van Gogh
Organisatie in handen van Heemkundekring Nistelvorst 

De aardappeleters, meesterwerk 
gemaakt in Nuenen

nIsteLroDe – Op woensdag 2 mei is er om 20.00 uur een documentaire over het leven en werken van Vin-
cent van Gogh in Nuenen in de periode van 1883 tot 1885. Deze documentaire is gebaseerd op de brieven 
die Vincent in die periode schreef aan zijn broer Theo. De documentaire duurt 75 minuten.

ORANje
PARTy
‘De AFTRAP’
Vrijdagavond vanaf 21.00 uur be-
gint bij Café zaal Jan van erp de 
aftrap van een super lang oranje 
weekend. Deze avond zal de band 
echoes Of Industry optreden in 
het Café, entree gratis.

De band echoes of Industry ont-
stond in 2009, de band heeft zich 
na vele wisselingen nu ontplooid 
tot een ware coverband met een 
repertoire van meer dan 35 num-
mers, van o.a. de red hot chilli 
Peppers, Dire straits tot aan U2. 
De band kenmerkt zich door een 
goed rock repertoire en heeft al 

op zeer vele podia in de omgeving 
gespeeld, en ook op diverse mo-
tortrefweekends. Voor deze band 
is geen uitdaging te groot. Dus 

eenieder die het oranje gevoel in 
combinatie met stevige rockmu-
ziek wil beleven komt a.s. vrijdag 
naar café zaal Jan van erp.

café zaal Jan van erp maakt zich op voor een warme zwoele 
zomer. De capaciteit van het terras is vergroot en de ope-
ningstijden zijn verruimd. Vanaf 1 april is café zaal Jan van 
erp voortaan dagelijks geopend vanaf 10.00 uur ’s mor-
gens. tevens hebben een nieuwe lunchkaart samengesteld. 
Zodat u naast de reguliere dranken ook de keuze heeft uit 
kleine en grotere lunchgerechten. het terras is straks een 
ideale plek om te vertoeven als u met uw vereniging of club 
aan het fietsen bent om dan even gezellige uit te rusten en 
te genieten van alle lekkernijen die wij u te bieden hebben. 
heeft u iets te vieren komende maanden dan hebben wij 
voor u het super feestarrangement, namelijk vier uur lang 
feesten voor een vaste prijs vanaf € 15,00 euro p.p incl. 
div. hapjes en muziek. Dit feestarrangement is te boeken 
tot en met augustus 2012 meer info vindt u op onze site. 
ook kunt u natuurlijk bij ons terecht voor uw trouwfeest, 
jubileum, vergaderingen en speciale kinderfeesten. U heeft 
bij ons immers de beschikking over een grote zaal met een 
capaciteit tot ruim 250 personen.

Meer informatie over de activiteiten, lunchkaart of 
high tea/high beer kijk op www.cafezaaljanvanerop.nl

Nacht van Heesch was weer ouderwets gezellig 

Publiek genoot met volle teugen
heesch – De achtste editie van de ‘nacht 
van heesch’ kende afgelopen zaterdag 
een ijzersterk programma. elk van de vier 
acts had eigenlijk de kwaliteit om het mu-
zikale feest af te sluiten. 

het publiek genoot dan ook met volle 
teugen van onder andere de indrukwek-
kende Memphis Maniacs. en het bleef tot 
in de kleine uurtjes ouderwets gezellig in 
De Pas.

Bron: cc De Pas
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mooi & in bedrijf

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

* Herstofferen meubels en kussens voor 
  uw caravan, camper of boot    
       * Ruime keuze aan meubelstofstalen
                  * Repareren van klassieke kleden

Speciale kortingen in mei en juni 
op alle raamhorren

Tapijten, vitrage, vinyl, overgordijnen, laminaat, luxaflex, 
kokos/sisal, velux gordijnen, rolgordijnen, rolhorren, 

vouwgordijnen en traplopers
Gratis meten & offertes

www.festontapijtenheesch.nl 
Broekhoek 52 -5384 vr Heesch - Tel: (0412) 4513 94

Al meer dan 25 jaar ervaring 
Voor een goed, eerlijk advies en de juiste service! 

Complete WoninginriChting WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

Oost, west, thuis best

Juist, over die kozijnen gaat Willy 
van eert van WVe schilderwerk, 
Kruisstraat 16 uit nistelrode. 
Zijn vakbekwame kijk op schil-
derwerk en onderhoud van dat 
schilderwerk heeft al veel men-
sen doen besluiten om hem van 
tijd tot tijd de dakkapel en de 
kozijnen te laten inspecteren. 
Voorkomen is immers beter dan 

genezen. Als de verf oud is, tast 
dat niet alleen het aanzicht van 
het huis aan, ook het hout van de 
kozijnen wordt aangetast. 

Voordat u het weet komt u dan 
voor grotere uitgaven te staan en 
moeten er eerst nieuwe kozijnen 
geplaatst worden voordat Willy 
zijn werk kan komen doen. 

Willy schildert niet alleen bij par-
ticulieren, ook bij o.a. shoeby, 
Domino Pizza en scapino heeft 
hij de gevels weer laten stralen. 
of de schilder duur is kunt u al-
leen ontdekken door Willy uit te 
nodigen een vrijblijvende offerte 
te laten maken voor schilderwerk 
of het plaatsen van glas. 

thuis komen van vakantie is altijd een feest. het huis heeft even rust gehad en straalt u 
weer tegemoet. tenminste, als het huis goed is achtergelaten. Als we de straat inrijden 
kijken we al uit naar ons huis. nog fijner is thuis komen als het huis er goed uit ziet. Als 
de tuin er goed bij ligt en vooral als de kozijnen mooi strak in de verf zitten. 

Moederdag 13 mei, de dag in het jaar waarop moeders 
echt in het zonnetje worden gezet. Een ontbijtje op bed, een 
dagje shoppen of gezellig uit eten… 
Maar waarom geen heerlijke verwenbon van de Beauté 
Totale Didi? 
De cadeaubonnen worden zeer feestelijk verpakt met leuke 
miniaturen. Cadeaubonnen zijn naar ieder gewenst be-
drag te verkrijgen. Maar besteed u minimaal €25,-. 
Verhogen wij de cadeaubon met € 7,50 

Beauté Totale Didi , Laar 57e, 5388 HC Nistelrode, 
Tel: 0412-612 671, Email: info@btdidi.nl, Website: www.btdidi.nl

Moederdag Cadeau Tip:

in bedrijf

www.iceservice.nl
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Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en  
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen

Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland

T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

bar   bowling    eethuys    ijssalon    zalen

Laar 16 5388 HE  Nistelrode
Tel. Particulier/MKB  0412 61 35 44
Tel. Transport  0412 62 71 99
www.vanravensteijn.nl

Professionals met grote betrokkenheid...

F e I T e N
NAAM: WVe schilderwerk

CONTACTGeGeVeNS: 
Willy van eert
T. 06-22543239
e. wve.schilderwerk@home.nl

COLOFON

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

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

bijkomen met een kopje koffie, een heerlijke lunch of een 
pauze met een hartige hap onder het dak van Van tilburg 
Mode & sport www.vantilburg.nl . 
De keuken van de orangerie weet u met het gevarieerde 
assortiment altijd weer te verrassen. ontdek de orangerie 
en maak gebruik van onderstaande aanbiedingen. 

www.orangerievantilburg.nl

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

‘Doing
something

good!’
Mensen kunnen bij

NuMBeR 3 LIFeSTyLe 
Laag beugt 1a in Dinther en bij 
uW eIGeN NAGeLSTyLISTe, 

bazuinlaan 24 in Uden, 
armbandjes kopen vanaf € 7,75 

of een kaartenset. 
Je kunt ze ook bestellen via 

haksmoederdagactie@
hotmail.com. 
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 voor de
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Wanneer we kijken naar het plan 
om de twee gemeenten bernheze 
en Maasdonk samen te voegen is 
de kop eigenlijk heel erg logisch. 
Wat begint met verliefdheid zou 
later over moeten gaan in houden 
van en tenslotte in het trouwen, de 
samenvoeging tot één nieuwe ge-
meente. Voor ons is er op dit mo-
ment enkel sprake van wat verliefd-
heid, maar dan meer gebaseerd op 
compassie. Als we meer van elkaar 

weten en beiden gemeentes kun-
nen elkaar versterken, dan wordt 
het steeds meer houden van totdat 
we op een moment kunnen zeggen, 
wij gaan trouwen! Wij vinden het 
belangrijk dat de burgers weten op 
welke drempel we staan. We moe-
ten hier een weloverwogen keuze 
in maken en dat kan enkel als ook 
jullie je steentje er aan bijdragen. 
Kom naar de informatie-avonden 
en laat je informeren om straks ook 

een goede keuze te kunnen maken.
bernheze solidair, ook voor u!
ook u kunt het verschil maken! 
Word lid van onze politieke par-
tij om te kiezen voor een solidaire 
toekomst voor bernheze en haar 
inwoners. bekijk onze website  
www.bernhezesolidair.nl.
Ik ben er voor u, neem daarom ge-
rust contact op met mij om uw pro-
bleem te melden of te reageren. U 
kunt op mij rekenen! 

Bernheze Solidair: Trouwen! 

bernheZe - Trouwen, de kers op de appelmoes van iedere relatie. Iets wat be-
gint met verliefdheid in het prille begin en doorgroeit naar houden van en ten-
slotte eindigt met de rest van je leven met je partner willen delen. Velen zijn mij 
al voorgegaan. er komt nogal wat bij kijken. Je moet de trouwdatum plannen, 
de trouwlocatie, de fotograaf, de feestlocatie, teveel om op te noemen. Heel erg 
leuk, maar ook wel een beetje stressvol. 

Bas van der Heijden, raadslid

De aanwezigheid van mensen die 
anders nooit deelnemen aan het 
sponsordiner, deed wel de wenk-
brauwen fronsen, maar het kwart-
je viel niet echt. Midden in de toe-
spraak van de wethouder, stapte 
de burgemeester de zaal binnen en 
vroeg de wethouder om met zijn 
speech te stoppen, omdat hij ook 
wat wilde zeggen over het 12,5 
jarig bestaan van de stichting. In 
zijn kielzog kwamen de kinderen 
en kleinkinderen de zaal binnen. 
Wie zou denken dat er nu wel een 

lampje zou gaan branden kwam 
bedrogen uit. rientje van Zoggel 
dacht dat de kleinkinderen een lied 
kwamen zingen vanwege het ko-
peren jubileum van de stichting. 

het begon te dagen toen de bur-
gemeester harrie van Zoggel naar 
voren riep en hem lof toezwaaide 
voor de vele activiteiten die hij 
voor diverse stichtingen en de pa-
rochie heeft verricht. Maar liefst 22 
keer is hij met zijn vrachtwagen op 
transport geweest naar Polen en 

vooral naar roemenië. op har-
rie kun je altijd een beroep doen. 
Anderen helpen ervaren rientje 
en harrie als heel normaal. na zijn 
toespraak spelde de burgemeester 
hem de medaille op en zo werd 
hij lid in de orde van oranje nas-
sau. rientje van Zoggel kreeg een 
prachtig boeket bloemen. Daarna 
leek het dat het echtpaar weer kon 
gaan zitten. 
Vervolgens werd gevraagd of rien-
tje van Zoggel nog even terug kon 
komen voor een na-woordje. bur-
gemeester boelhouwer lichtte de 
doopceel van rientje en bracht de 
vele activiteiten van rientje over 
het voetlicht: betrokken bij de pa-
rochie, bij de rommelmarkt, bij de 
stichting PeP, bestuurslid van PeP, 
bij de activiteiten voor ouderen 
van bernezorg. en ook voor haar 
geldt dat je nooit tevergeefs een 
beroep op haar doet. ook zij werd 
lid in de orde van oranje nassau. 
De zaal gaf beiden een zeer ge-
meend en langdurig applaus. 
hierna was er gelegenheid om het 
echtpaar te feliciteren. Kinderen 
en kleinkinderen voorop, gevolgd 
door alle andere aanwezigen. het 
“dik verdiend” klonk vele malen. 

op het eind van de avond ontvin-
gen rientje en harrie uit handen 
van de voorzitter van de stichting 
PeP-projecten bernheze een ca-
deau in de vorm van twee stalen 
schapen, voorzien van een oranje 
lintje. symbool voor het echte ca-
deau: twee schapen die op de Ach-
terdonksestraat de malse weiden 
zullen afgrazen.
twee kanjers van mensen, die mid-
den in de gemeenschap staan en 
deze Koninklijke waardering zeer 
verdiend hebben. Proficiat!!

Koninklijke onderscheiding voor
Rientje en Harrie van Zoggel

LoosbroeK - In Zaal Kerkzicht hield de stichting PeP-projecten Bern-
heze woensdag 18 april haar sponsordiner. Maar liefst 94 gasten waren 
aangeschoven om te genieten van een 5-gangendiner. een deel van de 
opbrengst was bestemd voor de projecten van de stichting in Roeme-
nië. Het sponsordiner stond ook in het teken van het 12,5 jarig bestaan 
van de stichting. Wethouder Ad Donkers was gevraagd om een toe-
spraak te houden. Door het 12,5 jarig bestaan centraal te stellen, werd 
een waar mistgordijn opgetrokken voor het echtpaar van Zoggel. Niets 
vermoedend namen Harrie en Rientje aan het diner deel. 

door Eugène Theunissen

het gaat hier om een project waar-
in zes starterswoningen gebouwd 
worden op het plan Laar Achter-
straat. Deze jongeren zullen, door 
zelfwerkzaamheid en een seriema-
tige aanpak, tegen een aantrek-
kelijke kostprijs hun eigen nieuwe 
grondgebonden woning gaan rea-
liseren. 
Afgelopen week richtten zij hun 
vereniging op waarbij de be-
stuurstaken door de jongeren zelf 
uitgevoerd zullen worden. samen 
met hun bouwbegeleider hebben 
ze hun bouwwensen vertaald naar 
een eerste woningbouw specifi-
catie. Met die specificatie zullen 
de toekomstige uitvoerders, zoals 
architect en aannemer, benaderd 
worden om mee te dingen naar 
een opdracht om werkzaamheden 
in dit project uit te voeren. hierbij 
wordt er gekeken naar conventi-

onele en projectmatige module-
bouw. De modulebouw zal mo-
gelijk de meest aantrekkelijke prijs 
hebben. 
Deze jongeren zijn voortvarend 
met hun project gestart. Indien 
zij geen tegenslagen hebben, ho-
pen zij voor het eind van 2013 de 
trotse bewoners van het mooi ge-
legen woonerf Laar Achterstraat 
te zijn. omdat het plan mogelijk-
heden biedt voor een extra wo-
ning is er voor de snelle beslisser 
nog ruimte om zich bij deze groep 
aan te sluiten. Deze snelle beslisser 
zal volledig meeprofiteren van de 
kostprijs besparingen die zo’n cPo 
(collectief particulier opdracht-
geverschap) biedt. Voor dit soort 
woningen kan gebruik gemaakt 
worden van subsidie- en starters-
leningenopties, die via de gemeen-
te verstrekt worden. Al met al voor 
de jonge starter in nistelrode de 
meest aantrekkelijke nieuwbouw-
woning tegen de beste prijs. 
Interesse? neem contact op via 
info@dorpsraadnistelrode.nl

CPO jongeren Nistelrode 
richten vereniging op
nIsteLroDe - Middels de verschillende bijeenkomsten, georganiseerd 
door de dorpsraad, hebben 5 jongeren besloten om samen hun woning 
te bouwen in Nistelrode. Dit doen zij onder leiding van een deskundig 
bouwbegeleider, de heer Frans Daverveld. 

Dag van de Arbeid
Hoe wij op de dag van Sint Jozef kunnen
‘timmeren’ aan onze samenleving

De eerste mei staat bekend als de 
Dag van de Arbeid. Voor de kerk 
ligt het accent daarbij echter meer 
op de waarde van menselijke ar-
beid voor persoon, gezin en sa-
menleving. Arbeid is immers meer 
dan werken alleen.

bernheZe - op 1 mei gedenkt de 
rooms katholieke kerk het werk-
zame leven van de echtgenoot van 
Maria, Jozef, die timmerman was. 
De kerk brengt op deze dag in her-
innering wat volgens het christe-
lijke geloof de waarde van mense-
lijke arbeid is. 

Volgens haar sociale leer is de mens 
drager, middelpunt en ijkpunt van 
de politieke gemeenschap. Als be-
langrijk beginsel voor de inrich-
ting van onze samenleving wordt 
genoemd het ‘algemeen welzijn’, 
waarop ieder zijn inspanningen 
moet richten, ‘de participatie’, het 
meedoen en niet uitsluiten van 
mensen uit de samenleving en het 
‘solidariteitsbeginsel’, op grond 
waarvan mensen voor elkaar ver-
antwoordelijkheid moeten nemen. 
Wilt u de kerken van bernheze la-
ten weten wat er bij u thuis speelt 
rond arbeid? over zaken die aan 
de WMo gerelateerd zijn kunt u 
contact opnemen met Jos sweep: 
0412-452853. hij is degene die 
namens de kerken zitting heeft in 
de WMo-Adviesraad. 

Zaken die worden aangedragen 
kunnen dan op de agenda van de 
gemeenteraad worden gezet. Wilt 
u praten over arbeid met betrek-
king tot geloof en zingeving, dan 
kunt u terecht bij de plaatselijke 
pastor of bij leden van de werk-
groep Lichtpunt bernhezer: Annie 
buijs (0413-229317), Karin ceelen 
(0412-452215), betsie van haa-
ren (0413-229742) en ria van der 
Wijst (0413-229411).
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SP BeRNHeZe 
De eerste avonden over de herindeling lieten een magere opkomst zien. 
Dat is teleurstellend aan de ene kant. Maar ook begrijpelijk aan de an-
dere kant. het proces loopt al 2 jaar. talloze bijeenkomsten van gemeen-
teraden en de herindelingscommissie gingen vooraf. een stapel papier 
van inmiddels 20 cm hoog ligt in het partijarchief van de sP bernheze. 
Mogelijk is de benadering niet de juiste? De sP deed het anders. De sP 
heeft al twee keer actief inwoners benaderd. Alle 250 sP leden uit bern-
heze zijn telefonisch om hun mening gevraagd. De uitslag was duidelijk. 
ruim 2/3 deel wilde geen fusie met Maasdonk. Daarna heeft de sP bern-

heze in de sP-supermarktenquête de vraag voorgelegd of de inwoners 
een referendum willen m.b.t. bernheze-Maasdonk. hier gaf 60% van de 
ondervraagden aan vóór een referendum te zijn. Dus geen ellenlange 
enquête van 25 vragen. Gewoon simpel de “ja” “nee” vraag. Dat is 
luisteren naar de mensen. 
een informatieavond komt vaak bedreigend over op inwoners. Wie zit-
ten daar eigenlijk? Wat gaan ze aan mij vragen? Ik ben niet gewend in 
een groep mijn mening te geven. Verder hebben inwoners toch de hele 
dag hard gewerkt en is er voetbal op tv.

Stelling opkomst 1e informatieavonden Herindeling tekent betrokkenheid inwoners.
STeLLING

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

BeRNHeZe SOLIDAIR 
Als politieke partij dien je betrokkenheid van burgers zelf te organiseren. 
Mensen kunnen zich alleen maar betrokken voelen als hun mening ertoe 
doet. over herindeling hebben de politieke partijen in bernheze dat gevoel 
in ieder geval niet gegeven.
rond de verkiezingen in 2010 nam geen enkele politieke partij in haar pro-
gramma op dat ze bernheze op wilde heffen, want dat zou kiezers kosten. In 
2011 besloot de raad bij meerderheid tot een fusie met Maasdonk, zonder 
dat men daarover de mening van de inwoners had gevraagd.

op aandringen van dorpsraden en inwoners komt er nu een enquête om de 
inwoners te vragen wat ze van een samengaan (of niet?) met Maasdonk vin-
den. De partijen, die voor een fusie met Maasdonk stemden, hebben nooit 
laten blijken geïnteresseerd te zijn in de mening van inwoners van bernheze. 
een cDA raadslid in Landerd zei het nog eens treffend: Ik maak naar eigen 
overtuiging een afweging en luister niet naar enquête of actiegroep.
bernheze solidair is anders. Wij vinden de mening van inwoners meer dan 
belangrijk. De betrokkenheid van inwoners wegen wij pas als alle avonden 
gehouden zijn.

27 Klassen stonden maandagoch-
tend vol spanning te wachten tot 
de klok 9.30 uur sloeg. De tijd 
waarop de bankbattle begon. 
In een race tegen de klok probeer-
den de leerlingen al samenwerkend 
tot het juiste antwoord binnen de 

snelste tijd te komen. Met behulp 
van boeken, rekenmachines en 
natuurlijk de computer konden de 
leerlingen de praktijkopdrachten 
beantwoorden. 
Deze opdrachten hebben betrek-
king op schoolvakken, muziek, 

algemene kennis en techniek. Alle 
antwoorden samen vormen uitein-
delijk de eindopdracht, welke op-
geslagen wordt in de bankbattle-
Kluis. 
De bankbattle is een onderdeel van 
het rabobank scholenproject en 

staat in het teken van educatie, sa-
menwerking en natuurlijk plezier. 
na twee spannende dagen wach-
ten werden de winnende klassen 
woensdag 18 april verrast door de 
rabobank met een heerlijke taart 
en de fantastische prijs! 

BankBattle 2012, ‘n groot succes!

bernheZe - Maandag 16 april vond de BankBattle 2012 plaats! Aan deze virtuele kennisquiz deden alle groepen 8 van de basisscholen in de 
gemeenten Bernheze, Maasdonk en voormalige gemeente Lith mee. De drie winnende groepen van dit jaar zijn: groep 8a van basisschool De 
Hoogakker uit Nuland, groep 8 van basisschool Op Weg uit Vorstenbosch en groep 8b van basisschool De Toermalijn uit Heesch. De prijs: een 
bezoek aan de Floriade!

PROGReSSIeF BeRNHeZe
Inwoners zijn zeker betrokken bij de voorgenomen fusieplannen. Inwoners 
hebben zeker ook een mening over de fusieplannen. Die laten ze wel en niet 
horen. In onze contacten met inwoners horen wij die ook. soms is men voor 
en soms tegen. een aantal geeft ook toe onwetend of onverschillig te zijn of 
merkt op dat ze voor dit soort ingewikkelde beslissingen de gemeenteraad 
hebben gekozen. 
De beperkte opkomst op de eerste informatieavonden heeft ook zijn oorzaak 

in nog onvoldoende communicatie en uitnodigende opzet. Wij verwachten 
in de volgende bijeenkomsten wel een hogere opkomst. We verwachten ook 
dat het college zich hiervoor nog extra zal inspannen. en niet de kwantiteit 
maar de kwaliteit van de gemaakte opmerkingen is uiteindelijk van belang. 
De gemaakte opmerkingen gaan over de subsidie van de vereniging, de zorg 
voor openbare ruimte en voorzieningen, over dienstverlening dicht bij huis 
en betrokkenheid bij beslissingen in de buurt en natuurlijk over acceptabele 
belastingen.

OPG 
het is te gemakkelijk om de lage opkomst bij de eerste serie informatieavonden te wijten 
aan een geringe betrokkenheid bij onze inwoners.
Dat de herindelingskrant in die week nog niet huis aan huis was verspreid mag ook niet als 
excuus gelden. In de diverse weekbladen waren immers de uitnodigingen en data kenbaar 
gemaakt. Wij denken dat de politiek ook eens de hand in eigen boezem mag steken: de 
voortdurende negatieve berichtgeving over de herindeling, doet geen goed aan het proces. 
Maar ook uitspraken die te lezen zijn als “er is geen weg meer terug” of “het is een gelopen 
koers” doen afbreuk aan de belangrijke fase waarin de voorbereiding op de besluitvorming 
op 12 september a.s. is gekomen. Want de uitkomsten van onderzoeken als “de financiële 

scan”, het vergelijk van het voorzieningenniveau  in 
beide gemeenten, maar bovenal de enquête waaraan 
u binnenkort kunt deelnemen, zijn belangrijke facto-
ren die in de uiteindelijke afweging bij elke fractie een 
heel belangrijke rol gaan spelen.
er is dus nog niets beslist. Vorig jaar september is door 
de raad in grote meerderheid de intentie uitgesproken om samen te gaan met Maasdonk, 
maar wel onder voorwaarden. eén van die voorwaarden is te weten hoe onze inwoners 
daarover denken. Laat u dus horen, kom naar de informatieavonden en vul de enquête in! 
Uw stem telt!

Meer brandstof 
voor je euro

Gratis
autowassen

bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88

Hescheweg 223 te Oss 
www.dktankstop.nl

2,3
cent per literspaarKortinG*bediend sTaTiOn

altijd GoedKoop tanKen

www.mooinisseroi.nl

Basisschool De Toermalijn, Heesch Basisschool Op Weg, Vorstenbosch
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VOORDeLeN (raadsvergadering 28 september 2011)
In deze vergadering besloten veertien van de 21 raadsleden voor een fusie met Maasdonk 
omdat zij daarbij de volgende voordelen zagen:
• Gelet op het aantal taken, welke door het rijk aan gemeenten worden opgelegd, kan niet 

verwacht worden dat die taakomvang nog past bij de schaal van de gemeente bernheze;
• Volgens de eerder door het brabants Dagblad gehouden enquête gaat de voorkeur van 

75% van de inwoners uit naar een sterke plattelandsgemeente met regionale betekenis 
en wil men niet bij een stad aansluiten;

• De gemeenten bernheze en Maasdonk lijken qua cultuur, grootte en achtergrond prima 
bij elkaar te passen en de inwoners zullen kiezen voor een gemeente met behoud van de 
eigenheid en cultuur van de kernen;

• een grotere gemeente kan op termijn een betere dienstverlening aan de inwoners bieden 
en efficicienter en tegen minder kosten werken;

• De kwaliteit, snelheid en deskundigheid van het ambtenarenkorps zal toenemen
• De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie zal afnemen
• een grotere gemeente kan een betere regionale belangenbehartiger voor haar inwoners 

zijn en een sterke partner in regionale ontwikkelingen;
• het bedrijventerrein heesch-West, als economische moter van de gemeente, komt op 

het grondgebied van een gemeente te liggen.

NADeLeN (Bernheze Solidair Raadsvergadering 28 september 2011)
Door bernheze solidair werd in deze vergadering gekozen voor het voortzetten van de met 
Maasdonk ingezette samenwerking en werd fusie als een stap te ver gezien.
Als nadelen daarvan werden door ons genoemd:
• de belastingdruk per inwoner welke in Maasdonk € 85,00 per woning hoger ligt (voor 

niet-woning € 195,00) dan in bernheze; 
• de hogere milieuheffingen in Maasdonk;
• de spaarpot van Maasdonk bedraagt per inwoner € 887,00 tegen € 1546,00 per inwoner 

voor bernheze;
• de zorgelijke situatie van de grondexploitatie in Maasdonk;
• de langlopende leningen van Maasdonk, 35 miljoen euro tegen 33 miljoen van bernheze;
• het vereiste raadplegen van de bevolking via een referendum heeft niet plaatsgevonden;
• er is onvoldoende informatie om een besluit over een fusie weloverwogen te kunnen 

nemen;

binnenkort valt bij U een brief van de gemeente in de bus, waarop u mag aangeven of u voor of tegen het opheffen van de gemeente bernheze bent 
door al dan niet samen te gaan met Maasdonk. om die vraag goed te kunnen beantwoorden moet u natuurlijk over de nodige informatie beschikken, en 
zowel de voordelen als de nadelen kennen. om u daarmee behulpzaam te zijn hebben wij op deze pagina belangrijke informatie uit openbare rapporten 
en notulen op een rij gezet. Daar waar wij op deze pagina onze eigen mening verwoorden zullen we dat in de tekst aangeven.
Wij vinden het als bernheze solidair belangrijk dat u de te houden informatieavonden bezoekt en dat u straks de enquête invult. Want op basis van het 
oordeel van onze inwoners, zullen wij als bernheze solidair een besluit nemen.

INfoRmatIEbullEtIN

BeRNHeZe SOLIDAIR
HeRINDeLING BeRNHeZe-MAASDONK

Het raadsbesluit tot fusie van 28 september 2011

Door de Provincie heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de financiële 
positie van de gemeente bernheze en de gemeente Maasdonk. De belangrijkste conclusies 
uit het rapport van de Provincie zijn:
• De vermogenspositie van bernheze is beter dan die van Maasdonk;
• De beheersing van de bouwgrondexploitatie van bernheze is beter dan die van 
 Maasdonk;
• De belastingdruk per inwoner in bernheze is lager dan die in Maasdonk;
• bernheze heeft meer eigen middelen dan Maasdonk.
• bernheze haalt minder geld uit de spaarpot dan Maasdonk;
• bernheze geeft meer geld aan bibliotheekwerk uit dan Maasdonk;

Verder hebben bernheze en Maasdonk samen een onderzoek gedaan naar zaken op gebied 
van leefbaarheid. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
• geen belangrijke verschillen op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, 
 Leerlingenvervoer, Peuterspeelzalen, Kinderopvangcentra;
• een wat beter minimabeleid in bernheze dan in Maasdonk;
• een opvallend verschil in subsidieverstrekking bibliotheken, bernheze € 24,16 per inwo-

ner en Maasdonk € 7,80 per inwoner.
• een groot verschil in subsidieverstrekking verenigingen door veel lagere bedragen per 

jeugdlid in Maasdonk dan in bernheze;
• de voornemens in Maasdonk om in 2015 de subsidies aan verenigingen volledig af te bouwen.

De huidige stand van zaken

LeeFBAARHeID VAN GROOT BeLANG
Voor de leefbaarheid van kernen is de aanwezigheid van de juiste 
basisvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. Kijkend naar de 3 kernen van 
de gemeente Maasdonk en de 5 kernen van onze gemeente, dan kan ik stellen 
dat alle kernen over basisvoorzieningen op de maat van die kern beschikken. 
Waar bernheze echter 3 permanente bibliotheken en de bibliobus kent, maakt 
de gemeente Maasdonk nog tot einde van het schooljaar gebruik van de 
bibliobus. Uit het onderzoek van de Provincie blijkt dat bernheze € 16,00 per 
inwoner meer dan Maasdonk uitgeeft aan bibliotheekvoorzieningen.
op sportgebied draagt bernheze volgens dit rapport € 11,00 per inwoner meer 
bij, omdat bernheze een veel ruimer subsidiebeleid kent dan Maasdonk. Uit het 

door de gemeenten Maasdonk en bernheze gezamenlijk opgestelde rapport blijkt dat bernheze veel 
meer per lid subsidieert, waarbij verschillen per lid zelfs oplopen tot meer dan € 50,00 (fanfares en 
harmonieën)
 
“Het is daarom dat ik me zorgen maak over een gezamenlijke toekomst met Maasdonk als wij 
deze belangrijke verschillen moeten gladstrijken. Moeten wij als Bernheze onze bibliotheek-
voorzieningen afbouwen, onze subsidies aan verenigingen verminderen of moeten wij de 
voorzieningen in Maasdonk op ons niveau gaan brengen.
Minderen doet pijn, betalen voor het op peil brengen van het niveau van Bernheze kost geld. 
Weet u het? Laat het dan horen op de informatieavonden.”

BAS VAN DeR HeIJDeN raadslid Bernheze Solidair

WONINGBOUW IN BeRNHeZe eN MAASDONK
het onderzoek van de provincie geeft aan dat bernheze 
haar grondbeleid prima op orde heeft en dat ondanks de 
slechte woningmarkt. bernheze heeft een reserve van € 7,5 
miljoen en de boekwaarde per inwoner van de grondex-
ploitatie van € 668,00 per inwoner ligt daarbij 40% onder 
het brabants gemiddelde. Voor Maasdonk geldt een heel 
andere situatie. De gemeente heeft maar 
€ 762.000 in de spaarpot en dat wordt door de gemeente 
zelf en de Provincie veel te weinig gevonden om tekorten 
op te vangen. Daarbij heeft Maasdonk geen goed beheer 

op het grondbedrijf en daardoor de risico’s ook niet in beeld. Voor Maasdonk 
heeft landelijk onderzoek uitgewezen dat zij tot de 15% gemeenten behoren, 
die onvoldoende geld hebben om de risico’s uit grondexploitatie op te vangen. 
De boekwaarde van de grondexploitatie ligt in Maasdonk met € 1910,00 per 
inwoner fors boven het brabantse en landelijke gemiddelde.

“Ook Bernheze moet in deze crisistijd alle zeilen bijzetten om een financieel 
beheersbare grondexploitatie overeind te houden om daarmee de bouw van 
woningen mogelijk te maken.
Indien het tot een samengaan met Maasdonk zou komen, betekent dat, dat wij 
wij als Bernheze de verliezen op de grondexploitatie van Maasdonk moeten 
betalen uit onze spaarpot. Daarmee komen onze woningbouwplannen onder 
druk te staan. Hoeveel we uit die spaarpot moeten halen is niet bekend, omdat 
Maasdonk zelf de risico’s niet in beeld heeft gebracht. Ik weet bij lange na niet 
hoe groot de bijdrage zal zijn, maar zorgwekkend is het zeker.”

GeRJO VAN KeSSeL raadslid Bernheze Solidair

ZORGeN OVeR eeN TOeKOMST VAN BeRNHeZe eN MAASDONK
Op basis van de begroting 2012 concludeerde de Provincie dat de financiële positie van de 
gemeente Bernheze onder druk komt te staan.
Een conclusie die zeker niet gek is als we weten dat in het Catshuis al weken wordt vergaderd 
om te tot een plan te komen hoe we op alle fronten in Nederland kunnen bezuinigen. Een 
bezuiniggingsoperatie die ook aan de gemeenten niet voorbij zal gaan en waarbij gemeenten ook 
nog eens nieuwe taken krijgen opgelegd op gebied van de Wet Werken naar Vermogen, AWBZ-
functie en de Jeugdzorg. En uit ervaring blijkt dat bij die nieuwe taken altijd te weinig rijksgeld 
meekomt.
Voor Bernheze zal dat dan ook betekenen dat we in 2012 en komende jaren binnen onze eigen 
begroting ook moeten bezuinigen. Daarmee hebben we dus meer dan genoeg aan onszelf.

Is het dan nog wel logisch om te kijken naar een fusiepartner. Ja, als je er als gemeente ten behoeve van de inwoners 
beter van wordt, nee, als je er slechter van wordt.

Kijkend naar Maasdonk, stelde de Provincie vast dat de financiële positie van deze gemeente al sinds jaren onder druk 
staat. De al jarenlange krappe reservepositie van de gemeente doet de Provincie concluderen dat Maasdonk “Weinig 
vet op de botten heeft:” Dat laatste, ondanks het feit dat Maasdonk al € 129,00 hogere belastingen per wooneenheid 
heft dan bernheze, gaat stoppen met bibliotheekvoorzieningen, veel minder subsidies aan verenigingen verstrekt en die 
zelfs naar nul gaat afbouwen. het laatste half jaar hebben we op diverse gemeentelijke taken als bernheze uitstekend 
samengewerkt met Maasdonk. Door die samenwerking te intensiveren, blijven er voor beide gemeenten voordelen 
bestaan. Dan is 1 en 1 zelfs 3 en is er meerwaarde voor beide gemeenten.

“De ronduit slechte financiële situatie van Maasdonk levert voor de nieuwe gemeente geen toekomst op. Er zal zowel 
maatschappelijke als politieke onrust ontstaan doordat er strijd zal ontstaan over het opleggen van bezuinigen, het 
afbreken van voorzieningen, niet kunnen realiseren van belangrijke investeringen, het opleggen van hoge lasten aan 
inwoners etc. Een situatie waar 1 plus 1 slechts de som oplevert van een tot “op het bot verdeelde gemeente.”

GeRARD VAN DIJK fractievoorzitter Bernheze Solidair 

Advertorial
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BeRNHeZe

Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur,  
vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Geraniums
diverse kleuren, per stuk € 1,49 

6 stuks voor € 5,99

Koninginnedag gesloten!

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

0413 - 22 91 45
0413 - 22 91 45
06 - 53 93 80 21
info@vdburgt.org
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Kastanjedreef 63
5473 SG Heeswijk-Dinther

www.vdburgt.org

• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21 www.vdburgt.org

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

een moderne look in een handomdraai
heesch - uw tuin, terras of balkon komen wellicht niet helemaal tot zijn recht met deze donkere 
dagen in voor de voorjaarsvakantie. een eenvoudige tip om de aanblik van uw tuin of balkon op te 
fleuren is daarom wellicht van harte welkom. 

een eenvoudige restyling kan 
een groot verschil betekenen 
voor uw tuin en kunt u naar ge-
lang het budget invullen. Met 
potten, vuurschalen en gezellige 
sfeerverlichting heeft u uw bui-
tenruimte in no-time omgeto-
verd tot een moderne look. ook 
een veranda of overkapping kan 
door potten, planten en trendy 
accessoires weer uw favoriete 
plek worden tijdens de kostbare 
uren in het voorjaarszonnetje. 
Wanneer u contact opneemt 
met trendtuin uit heesch kan 
Anja u advies en tips geven voor 

uw tuin. Lees ook de tuintips 
van mei die u kunt vinden op 
Mooiheesch.nl. 
De stijl en de sfeer van uw huis 
zijn belangrijk, zij moeten pas-
sen bij de tuin waarin u zich he-
lemaal thuis gaat voelen, in elk 
seizoen. Anja heeft haar passie 
omgezet naar de ‘trendtuin’. Zij 
heeft als ervaren tuinontwerp-
ster ook de hoveniersopleiding 
gedaan. over haar werkwijze 
en hoe u haar ontwerpen zelf of 
door uw favoriete hovenier kan 
laten realiseren leest u allemaal 
op haar website.

Anja van heiligenberg 0412-455435  |  www.trendtuin.nl

Advertorial

nIsteLroDe - Wim en Marja 
Lips zijn terecht trots op het re-
sultaat.  emiel van den berg, jour-
nalist voor tuin en Landschap, 
schreef een redactioneel stuk over 
het werk van Wim Lips. Als reac-
tie kwam de vraag of hij ook een 
boek kon schrijven.  De schrijver 
vertelt dat hij alles eerst concreet 
wilde  zien. Dat betekende in dit 
geval dat hij moest snappen waar 
hij over schreef en  de uitdaging 
was bovendien dat het boek in 
acht weken klaar moest zijn. 

het is gelukt en het prachtige 
boek zal mensen nieuwsgierig 
maken. emiel vertelt  dat hij zou 
willen dat er meer vanuit de na-
tuur gewerkt werd: ‘Als het jour-
naal nu elke dag een minuut zou 
spenderen aan de natuur, dan zou 
de wereld er heel anders uit zien, 
daar ben ik van overtuigd.’

het boek: ‘De kracht van 
rust’  werd hierna officieel aan 
theo Koolen van helicon over-
handigd. op Mooinisseroi.nl een 
verslag en foto-impressie van de 
feestelijke bijeenkomst.

Boekpresentatie ‘De Kracht van Rust’
Gedachte Creatie Vorm

heeft u interesse in het boek dan kunt u gaan kijken op 
www.feelgoodgarden.nl
ook in tuincentrum LipsGroen in nistelrode kunt u het boek kopen.

Foto: Marcel van der Steen
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B O UW T
BeRNHeZe

De BOUWUPDATe VAN… ‘T NeSTeRLÉ GeBOUW

nIsteLroDe - We zagen in nistelrode een zandvlakte verschijnen, keten werden neergezet en op de grote platen 
aan de omheining staat de naam van het bedrijf Muller bouw. Duidelijk, de bouw van het nesterlégebouw is van start 
gegaan. een gesprek met rob Muller en uitvoerder hans van de Langenberg brengt duidelijkheid over hetgeen we het 
komende jaar kunnen verwachten. 
Medio mei 2013 zal hier op de Parkstraat een machtig gebouw geopend worden. een gebouw dat voor velen ont-
spanning zal betekenen; even een uurtje kaarten of computerles volgen. of een jubileum dat gevierd wordt en vele 
herinneringen achterlaat. Maar voor het zo ver is, zal het gebouw er moeten staan, ingedeeld, ingericht en aangekleed. 

De daad bij het woord voegen
terug naar het begin; want er staat nog een gebouw, de jongensschool met mooie herinneringen in de ziel van het 
gebouw. Wat gaat daarmee gebeuren? 
Dat blijft staan, we blijven dit gebouw vanaf de terrassen zien, maar dan mooier. het wordt opgepoetst. schrik 
niet de dakpannen worden eraf gehaald, ze worden schoongemaakt en na een verbetering van de kap zullen de 
dakpannen het originele aanzicht weer aan het gebouw teruggeven. ook wordt het gebouw gerestaureerd, de oude 
jongensschool zal een nieuwe indeling krijgen, nieuwe plafonds, nieuwe kozijnen en vloerverwarming. het slopen van 
datgene wat weg mag zal binnenkort beginnen. De rest van de restauratie zouden we fase 3 kunnen noemen, want 
dat zal gedurende het jaar in de uitvoering meegenomen worden. 

een nieuwe zaal zal aan het gebouw ‘geplakt’ worden
“Ik weet dat er mensen zijn die hun reserves hebben, maar het zal een mooi gebouw worden, een aanwinst voor het 
centrum van nistelrode”, gaat rob enthousiast verder. 
Fase 1 is gestart en de eerste metingen zijn gedaan, het beton gestort en de eerste steen gelegd. richting einde van 
het jaar zal het gebouw er staan en kan fase 2; de afbouw van het pand starten. Intussen zal dus fase 3, waaronder 
de restauratie van het bestaande pand valt, al in uitvoering zijn. “De bouwkundige opleverdatum staat in het contract 
op 1 mei 2013”, zo is rob Muller duidelijk als ik vraag of het niet wat eerder klaar zou kunnen zijn. Ze zijn van vele 
facetten afhankelijk o.a. het weer en de onderaannemers. hans van de Langenberg is nu de uitvoerder. hij vult aan: 
“We maken 6-weekse planningen die een route naar de detailplanningen voor 2 weken zijn. De bouwvergaderingen 
zijn open, Jan schaapsmeerders van de sccn (stichting cultureel centrum nesterlé) zit de vergaderingen ook bij. Zo 
proberen we alle obstakels in een keer te tackelen en denken we allemaal mee aan een vlotte bouwplanning.”
Uitvoerder hans nodigt me uit om met regelmaat de vorderingen van de bouw te komen bekijken en die uitnodiging 
neem ik dan ook graag aan. Mooinisseroi.nl zal u regelmatig op de hoogte houden met de fotoseries die u van ons 
gewend bent.

Dit gebouw maakt plaats voor startersappartementen en commerciële       ruimten

HeeSCH WORDT NOG MOOIeR

heesch - Gebroeders De Lorijn b.v. zijn afgelopen week eigenaar geworden van de locatie van het voormalig chinees restaurant op de 
hoek nistelrodeseweg – Graafsebaan.  samen met  aannemersbedrijf Peter Peters uit schaijk zal een nieuw plan ontwikkeld worden voor 
40-50 startersappartementen. In dit segment wordt in heesch op dit moment nog niets gerealiseerd en hierdoor vertrekken de jongeren 
naar andere gemeenten waar wel appartementen te koop zijn voor starters. er zal eveneens 750 meter commerciële ruimten gebouwd 
worden, waar bedrijven met volumineuze detailhandel zich kunnen vestigen. ook bestaat er de mogelijkheid een centrum te ontwikkelen 
waar  meerdere vormen van zorg bij elkaar komen. bijvoorbeeld  een huisartsenpost samen met een praktijk fysiotherapie. Deze week 
wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van het  nieuwe plan. De gemeente bernheze, met name Wethouder hans van der Pas, 
is erg blij met de ontwikkelingen. het pand staat immers al 4 tot 5 jaar leeg en is op dit moment geen visiteplaatje als entree van heesch.

Hans van de Langenberg en Rob Muller

Half april werd het beton al gestort

Ook de steigers staan klaar voor de renovatie

UW BOUWPeRIKeLeN IN BeRNHeZe BOUWT?
INFO@DeMOOIBeRNHeZeKRANT.NL
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KeRNACHTIG VeReNIGD IN NISTeLRODe

Eerste steenlegging Cultureel Centrum Nesterlé

nIsteLroDe - De eerste steen werd onthuld tijdens een gezellige bijeenkomst die begon bij eetcafé 
’t Pumpke. Wethouder Ad Donkers heette ook namens wethouder hans van der Pas iedereen welkom. De 1e 
steenlegging van het nesterlé gebouw, het veelbesproken gebouw, waarbij de toekomstige gebruikers van het 
nesterlé gebouw, dorpsraad, raadsleden en ook vele ondernemers die samen het gebouw gaan maken, aanwezig 
zijn. Ad Donkers geeft tijdens zijn openingswoord aan, dat hij hier over een jaar weer hoopt te staan voor de 
opening van het nesterlégebouw, wat het pareltje van nistelrode, bernheze en waarschijnlijk wel de hele regio zal 
zijn.
Jan schaapsmeerders, voorzitter stichting cultureel centrum nistelrode kreeg ook nog even het woord en bedankte 
iedereen bij naam. ook gaf hij specifiek aan dat het mensenwerk is wat hier gebeurt. er kunnen nog zoveel 
draagvlak, stenen en euro’s zijn, vooral de mensen zijn essentieel.

Officieel moment
De koker gaat in het cement en hierdoor zal de inhoud ervan zorgen dat de geschiedenis bewaard blijft. Voorzitter 
romaldus Irijanan van stichting Dewan Maluku en Yvonne de Groot van bibliotheek nistelrode waren de eersten die 
hun papier in de koker deden, samen met het document van de gemeente. Zo hebben alle geïnteresseerden nog de 
kans hun erfgoed mee te geven aan de koker die in het gebouw gemetseld zal worden. 
breed en positief gedragen; dat was de algemene stemming onder de aanwezigen. het is na zoveel woorden, zoveel 
jaren, dan ook voor velen een verademing dat de bouw gestart is en het cultureel centrum, het gemeenschapshuis 
realiteit aan het worden is.

De eerste plannen worden besproken terwijl op de 
achtergrond doorgewerkt wordt om het gebouw te 
realiseren

Wethouder Donkers laat koker zien

Stichting SCCN, Jan Schaapsmeerders en wethouder 
Ad Donkers feliciteren elkaar met het bereikte succes

KAPeL

Vorstenbosch - begin 
juni zullen de verbouw van de 
kapel en een aanbouw afgerond 
worden. In 2007 nam Mooiland 
Maasland de kloosterkapel over van 
de parochie onder de voorwaarde 
dat de kapel een maatschappelijke 
functie voor het dorp zou behouden. 
Mooiland Maasland was al eigenaar 
van het aangrenzende wooncomplex. 
stichting Kapel Vorstenbosch, onder 
voorzitterschap van Jan van de 
Ven, is druk doende om voor de 
kapel bezettingen te vinden. “De 
kloosterkapel zal een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats zijn voor actieve 
en passieve culturele, educatieve en 
sociale activiteiten”.
In de kapel worden isolatie, elektra 
en sanitair gemoderniseerd, de vloeren en wanden vernieuwd en alles krijgt een frisse kleur. Achter de 
kapel wordt een commerciële ruimte gebouwd van 87 m2 waarvoor nog geen huurder is gevonden. 
Klooster en kapel zijn gebouwd in 1938 en een ontwerp van architect h. van Leur. op 7 september is de 
officiële opening. op 8 en 9 september, tijdens de monumentendagen kan iedereen de kapel bezichtigen. 

van het aangrenzende wooncomplex. 

Dit gebouw maakt plaats voor startersappartementen en commerciële       ruimten

ZOMeRPAVILjOeN “BUITeN GeWOON” 

nIsteLroDe - Pinksterfeesten nistelrode zal het startsein geven voor het tijdelijk zomerpaviljoen ‘buiten Gewoon’. 
op het terrein van de brouwershoeve wordt een flink buitenterras opgezet. Initiatiefnemers en uitbaters zijn 
ron de Lorijn en Mark Verwijst van ‘t Pumpke. het zomerpaviljoen is een eeterij - uitgaansgelegenheid dat de 
hele zomer open zal zijn op feestdagen en in de weekenden. Daarmee wordt het raadhuisplein deze zomer 
omgetoverd tot een gezellige uitgaansplek om te zitten en te eten, voor jong en oud. smaakmaker wordt de 
houtgestookte pizza-oven voor de knapperigste pizza’s. 
het idee van het zomerpaviljoen is afkomstig van ron de Lorijn. Vele jaren geleden heeft ron zijn sporen verdiend 
in de horeca, voordat hij actief was als oprichter en mede-eigenaar van een grote reisorganisatie. nu heeft hij z’n 
handen weer vrij. “en het duurde dan ook niet lang voordat de ideeën weer begonnen te borrelen”, zo zegt hij 
zelf. In Mark Verwijst vond hij een enthousiast medestander. 

Zomerpaviljoen “Buiten Gewoon” in aanbouw

Initiatiefnemers Ron de Lorijn en Mark Verwijst
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SUDOKU

mooIBernhezertje

WoRKshop/REpEtItIE-
RuImtE aaNgEbodEN
Faciliteiten aanwezig (toilet/
keuken) Afmeting 60 m2 nabij 
centrum Heesch. Huur per 
dagdeel n 50,00 exclusief btw
Informatie: 0412 855372.

WIlt u ooK EEN zoEKERtjE 
plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

luchtpost
gERolstEIN

Voorjaar!

Het voorjaar is aangebroken. Dit is een 
drukke tijd voor ons. Het land moet bewerkt, 
er moet geploegd worden, het land moet zaaiklaar gemaakt worden zodat de 
mais gezaaid kan worden. Er moet kunstmest uitgereden worden, zodat het gras 
goed groeit en er moet onkruid bestreden worden, want dat hebben we hier in 
Duitsland ook genoeg.
Onze koeien worden twee keer per dag gemolken, dit gebeurt elke dag op 
ongeveer dezelfde tijdstippen´s-morgens om 7 uur en ´s-avonds om half 7. 
Aangezien onze huidige melkstal klein en verouderd is, duurt het melken nu 
per dag zo´n 6,5 uur. Dit betekent dat wij met 2 personen erg veel tijd kwijt zijn 
met het melken van de koeien. Ook is het zo dat de koeienstal te klein begint te 
worden. Daarom is er vorig jaar de beslissing genomen om een nieuwe koeien- 
en melkstal te gaan bouwen.
Hier komt nog heel wat bij kijken. Er zijn tegenwoordig ontzettend veel 
mogelijkheden om de stal voor jezelf en voor de koeien zo optimaal mogelijk te 
bouwen. Ook hier in Duitsland is het zo dat je een bouwvergunning aan moet 
vragen bij de gemeente. In september 2011 is deze aanvraag ingediend. Daarvoor 
hebben we al verschillende keren met een architect om de tafel gezeten, om te 
kijken waar en hoe de stal gebouwd moet gaan worden. In maart 2012 hebben 
we de vergunning gekregen voor de nieuwe stal. Voordat we gaan beginnen moet 
er nog veel denkwerk verricht worden zodat we goed voorbereid aan de slag 
kunnen.
Gelukkig hoeven we het werk op de boerderij niet allemaal alleen te doen. We 
hebben sinds september een vaste medewerker in dienst, Manfred. In mei krijgen 
we een stagiaire van de MAS ‘s-Hertogenbosch. Hij komt 6 weken bij ons stage 
lopen. We proberen hem in 6 weken tijd zoveel mogelijk te laten zien, zodat 
hij aan het einde van de zijn stage een goede indruk heeft gekregen over het 
boerenleven hier in West-Duitsland. Bent u geïnteresseerd in het ‘’vakantieleven’’ 
hier in West-Duitsland, kijk dan op www.eifel-vakantie.nl 
Tot de volgende keer!

Groetjes Anke van Dijk

Wij, Rien Romme (28) en Anke van Dijk (23) 
zijn 1 januari 2010 vertrokken uit het gezellige 
Brabant, en zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

LoosbroeK – 2012 is het jaar 
dat Lunenburg in Loosbroek 100 
jaar bestaat. Dit hebt u 2 weken 
geleden al uitgebreid kunnen le-
zen in DeMooiBernhezeKrant. 

Voor alle oud-personeelsleden en 
geïnteresseerden organiseert Lu-
nenburg op zondag 13 mei een 
receptie. Met de aankondiging via 
social media en DeMooibernhe-

zeKrant hoopt Lunenburg op een 
groot aantal aanmeldingen. Dus 
hebt u in het verleden bij Lunen-
burg gewerkt, of kent u iemand 
die er gewerkt heeft? Meld u aan 
en kom naar de receptie. een prima 
gelegenheid om oude herinnerin-
gen op te halen. U kunt zich aan-
melden via 100jaar@lunenburg.nl
receptie 100 jaar Lunenburg. Zon-
dag 13 mei 15.00 – 18.00 uur.

Oproep oud-personeelsleden
Lunenburg 100 jaar

Wij zijn op zoek naar

- Per direct voor onze Carwash in Heesch.

- In het najaar voor onze nieuw te 
openen Carwash in Veghel.

Ben je geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige 

functieomschrijving op www.hanex.nl 
en solliciteer meteen!

enthousiaste (assistent) 

TEAMLEIDERS 
CARWASH

(m/v, minimaal 21 jaar, 38 uur in de week) 

die stevig in hun schoenen staan.

Pas op 72-jarige leeftijd stopte hij 
daarmee en moest er erg aan wen-
nen, dat er niets meer moest elke 
dag en de tijd aan ‘zíjn eigen’ had. 
Allebei nog fit en op een paar 
mankementen na kunnen ze nog 
goed voor zichzelf zorgen. De 
74-jarige siena brengt het paro-
chieblaadje nog rond en poetst al-
les nog zelf.  De computer en de 
vogels houden toon nog bezig. en 
samen met siena leven ze mee met 

de kinderen en kleinkinderen.  Ze 
zijn apetrots op hun zoon Willy en 
dochter Jolanda, hun partners en 
de drie kleinkinderen; ramon, re-
nate en richelle. elke dag gaan ze 
nog even wandelen, zo blijven ze 
fit en kunnen ze genieten van de 
dag zoals die komt.  

De Mooibernhezekrant feliciteert 
het Gouden bruidspaar met hun 
50-jarig jubileum. 

Toon en Siena Bevers:
Gouden paar

nIsteLroDe - Hij zei 53 jaar geleden: ‘Da wordt ze!” en ze werd het. 
Toon en Siena Bevers zijn drie jaar later op 24 april 1962 getrouwd en 
wonen sinds hun trouwen in Nistelrode.  Toon intussen 75 jaar is altijd 
chauffeur geweest, eerst vrachtwagenchauffeur en later als taxichauf-
feur voor zijn vaste gasten van Stichting Dichterbij. 
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bernheze sportief

heesWIJK-DInther - Voetbal-
vereniging Heeswijk kende zon-
dagmiddag weinig problemen met 
het Limburgse Blerick. Als je een 
blik op de ranglijst werpt dan was 
dit ook wel te verwachten. Blerick 
staat troosteloos onderaan, Hees-
wijk staat stevig in de subtop. 

Al binnen twee minuten konden 
de handjes de lucht in in heeswijk. 
een vrije trap van Mark Dobbel-
steen werd op knappe wijze door 
camiel van Doorn binnen gewerkt. 
nadat Danny Aarts nog geen tien 
minuten later heeswijks tweede 
punt tegen de touwen schoot was 
de wedstrijd definitief gespeeld. 
heeswijk speelde de wedstrijd rus-
tig uit en probeerde geen schade 
op te lopen met het oog op vol-
gende week zondag. ook dan 
speelt heeswijk tegen blerick. Dan 
wordt het restant van de wedstrijd 
die eerder dit seizoen gestaakt 
werd gespeeld. heeswijk verdedigt 
in Limburg een 2-0 voorsprong en 

heeft nog een extra goal nodig om 
de tweede periode binnen te sle-
pen. 
De tweede helft op de balledonk 
was dan ook maar een formaliteit. 
heeswijk was via turgay Arslan 

nog dichtbij de 3-0 maar de aan-
valler zag zijn inzet knap gepa-
reerd worden. twee minuten voor 
tijd wist blerick wel te scoren en 
dus werd er afgefloten bij een 2-1 
eindstand.

Heeswijk eenvoudig voorbij Blerick
voetbal

bij evi van Dinther ging het dit 
keer iets minder dan vorige week 
in Goes. bij de verplichte oefening 
maakte zij na de combinatie rug-
landing halve draai zit halve draai 
een foutje. en bij haar keuze-oe-
fening lande evi op één been het-
geen door de jury werd bestraft. 
ondanks deze foutjes werd evi als-
nog 4e in haar categorie.
bij de pupillen jeugd liet Inge exters 
zich van een goede kant zien. Alle 
drie de oefeningen werden door de 
jury hoger gewaardeerd dan vorige 
week in Goes. Met name op de af-
werking is behoorlijk vooruitgang 
geboekt. Inge werd in haar cate-
gorie 7e.

Inge Exters

Wisselende prestaties 
van trampolinespring-
sters Gympoint

turnen

Zondag 22 april waren in Slied-
recht de Nederlandse kampioen-
schappen Taekwondo ITF-stijl. 
Op dit toernooi was ook Taekyon 
Berghem goed vertegenwoordigd. 

Alle deelnemers werden ingedeeld 
op leeftijd, ervaring en gewicht. 
taekyon berghem behaalde de 
volgende resultaten:

op het onderdeel tuls:
3e prijs: Mike bloks, huberto van 
de Wetering.
tweede prijs: Ken Dekkers, eliza 
van de Wetering.
eerste prijs: hendry bloks

op het onderdeel sparring:
Derde prijs: Giovanni timmers
tweede prijs: Ilse van Leuken, hu-
berto van de Wetering (bij de ju-
nioren)

eerste prijs: esli van Leuken, Vin-
cent van de Vorle, toby Dominicus, 
romy staal, Daiko Martens, Mike 
bloks, Ken Dekkers, eliza van de 
Wetering, hendry bloks, huberto 
van de Wetering (bij de senioren)
huberto van de Wetering viel dus 
zowel bij de junioren als bij de se-
nioren in de prijzen.

Daarnaast behaalde taekyon berg-
hem ook een tweede prijs op het 
onderdeel teamtuls.

Met drie derde plaatsen, vijf twee-
de plaatsen en elf keer een eerste 
plaats wist taekyon berghem ook 
de clubbokaal voor ‘beste club van 
nederland’ te winnen.

De coaches van taekyon berghem 
waren uiteraard enorm trots op 
deze resultaten.

Taekyon
Berghem doet het goed op NK

budo

Jes 1 – Altior 1
het was een nerveus spel tussen 
de koplopers maar toch nam Jes 
al vroeg in de wedstrijd een voor-
sprong met 2-0. Daarna duurde 
het ruim een kwartier tot Altior aan 
scoren toe kwam en de stand terug 
bracht tot 2-2. Altior ging iets be-
ter spelen en Jes kwam niet meer 
aan scoren toe. het werd zelfs 2-6 
voordat de dames uit Venhorst 
weer gingen scoren. ook miste Jes 
zelfs 4 strafworpen in de wedstrijd 
en kwam Altior niet echt in gevaar. 
Zo was er na een fikse hagelbui een 
ploeg die echt de bui zag hangen. 
Altior won uiteindelijk de wedstrijd 
met 6-9 en gaat nu alleen aan kop 
in de hoofdklasse A.

Flamingo’s 2 – Altior 2   
Uitslag: 8-6

Avanti 3 – Altior 3
Altior 3 ging goed geconcentreerd 
en fanatiek van start. Dit resulteer-
de in no time in veel doelpunten 
van de kant van Altior. Altior bleef 
scoren en oplettend in de verde-
diging. De einduitslag was totaal 
niet wat ze er van tevoren van ver-
wacht hadden maar wel zeer posi-
tief; 4-18.

emos 2 – Altior 4 Uitslag: 9-4
Altior 6 – BMC 3 Uitslag: 11-6
DSV A1 – Altior A1 Uitslag: 5-5
BMC B1 – Altior B1 Uitslag: 4-4
Altior B2 – Concordia B2 
Uitslag: 10-2
Altior C2 – De Korfrakkers C3  
Uitslag: 4-3

Altior C3 – Be Quick C1
Altior c3 begon de wedstrijd goed 
maar al gauw scoorde de tegen-

partij hun eerste doelpunt. Maar 
daardoor werden de spelers van 
Altior c3 alleen maar feller en ze 
hebben dan ook heel veel kan-
sen gehad, helaas wisten ze maar 
1 keer te scoren. Jammer genoeg 
hebben ze verloren met 1-2. 
Prinses Irene D1 – Altior D1  
Uitslag: 5-4
Prinses Irene D2 – Altior D2   
Uitslag: 1-5
Altior e1 – De Korfrakkers e1   
Uitslag: 2-1

De Korfrakkers e2 – Altior e1
opnieuw werden de opdrachten 
goed uitgevoerd. Ze kregen veel 
strafworpen, vooral doordat De 
Korfrakkers de fopballen niet goed 
konden verdedigen. een paar er-
van konden ze zelfs afmaken. Uit-
eindelijk heeft Altiro e1 terecht ge-
wonnen met 2-10. Klasse meiden! 
en met ‘meiden’, bedoel ik natuur-
lijk ook Jessie. super-bedankt voor 
het meespelen !

BMC e1 – Altior e2   
Uitslag: 0-4

Flamingo’s e1 – Altior e3
Met 3 invalsters van de e4 die het 
wel spannend vonden om de 1e 
wedstrijd 8 tegen 8, in te vallen. het 
was even zoeken naar elkaar. Al snel 
stonden ze met 1–0 achter. Maar 
met de juiste vechtlust kwam het 
goed op gang. Voor de rust kond 
Altior toch nog 1 -1 scoren. Met iets 
teveel niet echte coaches langs de 
kant, werden de dames naar een 
volgend doelpunt geroepen. Goed 
dames dat jullie je eigen spel blij-
ven spelen en luisteren naar Myrna 
en Marieke. hierdoor viel nog een 
doelpunt ‘n paar seconden voor het 
eindsignaal. het harde trainen en 
het vele lopen heeft toch wel resul-
taat gehad. Prima gespeeld dames ! 
Proficiat. Indy, Lieke en emma be-
dankt voor het invallen.

Altior F1 – De Korfrakkers F3 
Uitslag: 0-0 strafworpen: 1-2
Altior W1 – Flash W1  
Uitslag: 9-0 strafworpen: 4-6
Altior W2 – De Korfrakkers W2 
Uitslag: 0-3 strafworpen: 2-2 

yes, Altior 
wint van jes ! 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Prinses Irene speelt nacompetitie
voetbal

nIsteLroDe - De ‘Van Tilburg 
Mode & Sport’-mannen uit Nistel-
rode stelden zondag een toe-
gangskaartje voor de nacompeti-
tie veilig. 

In een confrontatie met stiphout 
Vooruit, dat nog in hevige strijd is 
gewikkeld om degradatie te ont-
lopen, won Prinses Irene met 2-1. 
Goudhaantje was Gijs van der Lee, 
die door zijn teamgenoten ook 
wel ‘de man van glas’ wordt ge-
noemd vanwege zijn blessurege-
voeligheid. hij speelde dit seizoen 
nog geen enkele hele wedstrijd en 
werd in de spits geposteerd door 
coach Kuipers, omdat robert van 
Pinxteren, bij afwezigheid van Job 

van den elzen de vaste spits, ge-
blesseerd aan de kant bleef. In de 
1e helft knikte hij de 1-0 binnen. In 
de 2e helft scoorde hij vijf minuten 
voor tijd uit een corner de 2-1. het 
prima spelende stiphout Vooruit, 
dat onbegrijpelijk laag staat, met 
een kater achterlatend.
 

Camiel van Doorn maakte al na 2 minuten de 1-0 voor Heeswijk  
 Foto: Selly van den Akker)

Verslag en foto’s: A. van Lokven

nIsteLroDe -  Tijdens de 2e plaatsingswedstrijden trampolinesprin-
gen in ‘s-Hertogenbosch hebben 2 meiden van Gympoint wisselende 
prestaties laten zien. Helaas konden Anne Poels en Caitlyn Jacobs deze 
keer niet meedoen.

Wildkermis
Organisatie in handen
van supportersvereniging 
Avesteyn

heesWIJK-DInther - Ook in 
2012 organiseert Supportersver-
eniging Avesteyn weer een Wild-
kermis. Deze zal gehouden wor-
den op zondag 29 april, tijdens 
de thuiswedstrijd van ons eerste 
elftal tegen e.V.V.C. 1.

De eerste ronde zal al om 13.30 
uur beginnen, dus zorg dat je op 
tijd bent om lotjes te kopen. onder 
de rust en na de wedstrijd van ons 
eerste elftal zullen er ook nog een 
aantal rondes gespeeld worden. 
Deze middag is voor iedereen, ook 
voor niet-Avesteyn-leden. 
Dus zegt het voort.
Bestuur Supportersvereniging 
Avesteyn

voetbal

al uw sport en
verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst

info@demooibernhezekrant.nl
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Bernheze sportief

nIsteLroDe - Health Center 
Nistelrode heeft veel diploma’s 
mogen uitreiken.

trots op het doorzettingsvermogen 
van de kinderen zet healthcenter 
nistelrode deze kinderen graag 
even in het zonnetje. De afgelopen 
periode zijn de volgende kinderen 
geslaagd voor hun zwemdiploma:

A-Diploma:
Jett van den Akker, Jetske van den 
berg, nigel van bergen, Martijn 
van boekel, sem van de boogaart, 
Arie brown, Kane Dappers, bente 
van Dijk, saar van Dijk, Madelon 
van Doremalen, Lyn eggenkamp, 
Milou elemans, Lotte Govers, Lot 
Griens, Maartje hanegraaf, Demi 
haze, Daantje van hees, sem van 
der heijden, Imre van der heij-
den, Lars van herpen, Willemijn 
ter horst, Floris van den hurk, 
sjao Jacobs, rosalie Kolbrink, ra-
oul Kolbrink, Lotte Kuijpers, Am-
ber Lange, cas van de Leemput, 
elisha Leijten, Math van der Lin-
den, Femke Maas, Lieke Melssen, 
Jayden Moreno, Zara oomens, evi 
opstal, Juul overheul, Joy Pater, 
brett Peters, Mees Pranger, Marnix 
reijs, chenoa rothengatter, Anne 
ruijs, Daan ruijs, Fér van schaijk, 
rik van schaijk, esmee schuur-
mans, Fenne smits, stan smits, 
Valentijn timmers, Jasmijn tung, 
rowena Um, Dennis van der Veen, 
Mik Vermolen, sanne Verstegen, 
Janne Verwijst, tim van der Wijst, 
Wessel Zaaijer, Job van Zoggel 

B-Diploma: 
tim van Aalst, Jop van Akker, Lie-
ke van den berk, Floor bos, suus 
van den bosch, Vicki crab, Jesse 
Delauw, Wesly van de heijden, 
eline huinink, Liz Kortenhof, eva 
van Leest, Vera van Loon, Ma-
delief Luning, sanne Marijnissen, 
sanne Melssen, sophie Merkens, 
britte van de Mortel, rick nijhof, 
thijs van den oetelaar, swen oo-
men, Pleun Pranger, Jill smits, Puck 
smits, brent strik, Lynn van Vlij-
men, Kasper Wennink, Pleun van 

der Wielen, Dide van der Wijst, sy-
dney Zwiers, nout van der Zwaan, 

C-Diploma: 
Jasper van Aarle, Linde van de 
berg, eline van den biggelaar, Mike 
buijs, noor van der Doelen, Ana-
hit Grigorjan, Luca hohman, niek 
Jansen, Jorg Jansen, Isa Langens, 
niels van den Leest, Isa van der 
Leest, natan Lion, Andranik Mi-
kaelian, Fen van nistelrooy, sanne 
van ravenstein, Kars roland, Iris 
Verhagen, Karlijn Visser, Anne Vos-
senberg. 

Zwemvaardigheid-1:
Jesse elemans, Mart van Gogh, 
Denisha rijs, nigel rijs, Maartje 
van der Ven. 

Zwemvaardigheid-2:
silvester van den Donk, suus van 
Gogh, Mirthe van der heijden, 
Luuk van den hoed, thomas Leij-
ten, Frank schaffels, bram Vesters,

Zwemvaardigheid-3:
Floran bosch 

Snorkelen-1: 
Jesse van Doorn, Zoey van Doorn, 
raphael Gremmen, shanti van der 
steen, Laura van der Ven,

Snorkelen-2: 
Danielle beniers, chimene Grem-
men, elvira van der heijden, Luuk 
van den hoed, Femke schuurmans

Snorkelen-3: 
Wout van Grinsven, thijs hen-
driks, thomas Leijten, Moniek Ver-
hoeven, Floor Verstegen, Gitte van 
Zutphen, 

Wereldzwemslagen-2: 
Meike raaymakers

Wereldzwemslagen-3:
Fardy van den berk, Jasper Leijten, 
nienke Poll, Meike raaijmakers, 
rosie strik, Diede van Zutphen
Iedereen van harte gefeliciteerd 
namens het gehele team van 
health center nistelrode !

Zwemmen is fijn
zwemmenPSS staat achter HVCH2

heesch - Al jarenlang is PSS de 
vaste sponsor van HVCH2. en na-
dat het tenue regelmatig hier en 
daar wat aanvulling nodig had, 
werd het weer eens tijd om PSS 
in het zonnetje te zetten en te be-
danken voor hun bijdrage.

Pss Gereedschapmakerij bV is 
een hightech bedrijf, gevestigd in 

heesch, dat zich buiten de gang-
bare verspaningstechnieken zo-
als cnc-frezen, draaien, slijpen en 
eroderen, heeft gespecialiseerd in 
het verspanen van volhardmetaal 
en het implementeren ervan in 
nieuwe en bestaande tools. Men 
vervaardigt hoofdzakelijk gereed-
schappen voor de sigarettenin-
dustrie, elektronische industrie, de 

medische connector- en automo-
bielindustrie. 
hVch 2 is een relatief jong team, 
gemiddeld zo’n 22 jaar. bijna alle 
jongens komen uit heesch en 
hebben hun voetbaljaren doorge-
bracht in de jeugd van hVch. In 
de reserve 1e klasse is dit team een 
stabiele middenmoter met soms 
een uitschieter naar boven.

voetbal

Tornado Mix 2 bevestigt 
kampioenschap in derde klasse

het team, met als shirtsponsor 
hUbo Ketelaars, moest in de eer-
ste wedstrijd aantreden tegen Mi-
nerva Mix 1 uit Drunen/Vlijmen. 
Deze tegenstander had nog aspi-
raties om als tweede in de poule 
te eindigen en zo mogelijk via P/D 
wedstrijden te promoveren naar de 
2de klasse. Maar al snel bleek dat 
deze aspiraties in de ijskast konden. 
tornado Mix 2 deed haar sportieve 
plicht en wist de wedstrijd, na een 
moeizame eerste set, overtuigend 
naar zich toe te trekken: 3-0 winst! 

Mochten er nog twijfels bestaan, 
nu was het helemaal duidelijk dat 
tornado Mix 2 al op 25 maart de 
terechte kampioen was geworden 
in deze klasse! De sportiviteit in 
deze competitie bleek eens temeer 
toen de tegenstander Minerva een 
bloemetje uitdeelde aan de kers-
verse kampioenen.
De laatste wedstrijd van het sei-
zoen werd vervolgens gespeeld 
tegen effe serieus Mix 1 uit Den 
bosch. ook een team met nog P/D 
aspiraties…. Maar tornado Mix 2 

gaf geen krimp! er werd zeer over-
tuigend gespeeld! De laatste pun-
ten van de wedstrijd werden door 
de uit nistelrode toegestroomde 
fans enthousiast afgeteld: ook 
deze wedstrijd werd met 3-0 ge-
wonnen. na afloop werd er door 
saskia de Leeuw, namens het be-
stuur, een roosje overhandigd aan 
alle leden van het team en werden 
de felicitaties in ontvangst geno-
men van de fans en spelers van 
tornado Mix 1, die hun laatste 
wedstrijden ook in sporthal de rui-
vert in oss afwerkten. nu op naar 
de 2de klasse. het wordt nog flink 
trainen om zo in het nieuwe sei-
zoen een ‘balletje mee te kunnen 
slaan’ in deze klasse!

handbal

nIsteLroDe - Zondag 15 april heeft Tornado Mix 2 uit Nistelrode, tij-
dens de laatste twee competitie wedstrijden in de derde klasse van de 
NeVOBO recreanten competitie in de regio Den Bosch e.o., het kampi-
oenschap bevestigd met twee mooie winstpartijen. 

V.l.n.r.:, boven: Willie van der Wiel-
en, Hannie Postma en Eveline Bogers. 
Onder: Marc Peters, Bertwin van den 
Heuvel en Frando van der Pas. Op de 
foto ontbreekt teamgenoot Johan van 
der Linden. 

heesch – Op het terrein van PSV 
Parcival Bernheze ( achter de Mc. 
Donalds ) vinden op 30 april men-
wedstrijden dressuur en vaardig-
heden plaats.

op deze dag verschijnen ruim 50 

aanspanningen aan de start op het 
terrein van PsV Parcival bernheze 
(achter Mc Donalds). 
er komen paarden en pony’s vanaf 
de klasse b t/m ZZ dressuur. De 
vaardigheid zorgt voor de nodige 
spanning want dan is het de be-

doeling dat de deelnemers zo snel 
mogelijk het kegelparcours afleg-
gen, maar de balletjes moeten blij-
ven liggen. 
toegang is gratis en publiek is 
van harte welkom. We starten om 
10.00 uur tot 16.00 uur.

Menwedstrijd Heeschpaardensport

nIsteLroDe - Volgende week is 
het weer zo ver. Het is bijna een 
gewoonte geworden de laatste ja-
ren, maar opnieuw zullen de Prin-
ses Irene korfbalsters kampioen 
worden. 

er is niemand die daar nog aan 
twijfelt na de 11-5 overwinning 

op Klimop. Lotte Wilbers was met 
vijf doelpunten het meest doel-
treffend. Volgende week heeft de 
formatie van “ badkamermarkt.
nl” aan een gelijkspel bij Astrantia 
voldoende om het zoveelste kam-
pioenschap van de laatste jaren en 
daarmee promotie naar de hoofd-
klasse te bewerkstellingen.

Korfbalsters Prinses Irene 
zijn bijna kampioen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Zeven leden uit het leiderskorps 
van de jeugdafdeling nemen deel 
aan de opleiding die wordt gege-
ven door een KnVb docent. er zijn 
ook nog vijf deelnemers van ande-
re verenigingen, die het totaal dus 
op 12 brengen. De Prinses Irene 
deelnemers zijn Luuk v.d. heijden, 
robbert rovers, tom smits, Mar-
tijn van Zoggel, Willy van eerd, 
Mark Vervoort en Kenny Willems. 
Deze laatste is een “bijzonder ge-
val”. hij moet nog 16 jaar worden, 
dat is eigenlijk te jong, maar hij 
kreeg speciale dispensatie. 
op 18 mei hopen de cursisten hun 
diploma te behalen. 

* De Rabobank Bernheze Maas-
land schonk vorig jaar, via het 
Rabo Stimuleringsfonds, een fors 
bedrag aan een groot aantal voet-
bal- en korfbalverenigingen uit 
hun verzorgingsgebied. Het doel 
is om met het geld uit dat fonds 
kaderleden te scholen.

Prinses Irene blij met 
“Rabo Stimuleringsfonds” 
nIsteLroDe - Sinds enkele weken is er een cursus juniorentrainer ge-
start bij Prinses Irene. Na 10 avonden van 3 uur, waarop praktijk en 
theorie hand in hand gaan, mogen de cursisten zich gediplomeerd “Ju-
niorentrainer” noemen. De kosten van de cursus, wat betreft de Prinses 
Irene leden, worden betaald vanuit het Rabo Stimuleringsfonds*. 

voetbal

Op de foto een aantal deelnemers terwijl zij bezig zijn met het analyseren van 
een wedstrijd 

rondom en in het clubhuis heerst 
dit jaar een gezellige oranjesfeer en 
er vinden zoals ieder jaar gedurende 
de dag allerlei activiteiten plaats. 
Kortom een heerlijk dagje uit. De 
finales vinden vrijdagmiddag plaats 
en vervolgens wordt het toernooi 
feestelijk afgesloten met een prijs-
uitreiking, een loterij en zullen we 
de cheque overhandigen aan de 
ambassadeur van stichting clini-
clowns. 
Vorig jaar hebben we maar liefst  
€ 4.500 kunnen schenken aan stich-
ting cliniclowns. ook dit jaar willen 
we weer een fors bedrag doneren, 
maar dat kan natuurlijk niet zonder 
steun van de deelnemers en zonder 
steun van de sponsoren. 

stichting cliniclowns is ontzettend 
blij met elke actie, hoe groot of klein 
dan ook. Zij krijgen namelijk geen 
subsidie en zijn dus voor de inkom-
sten volledig afhankelijk van parti-
culieren en bedrijven. Dankzij uw 
steun kunnen zij nog meer kinderen 
met een ziekte en/of handicap aflei-
ding en plezier bieden. Kortom, een 
goed doel waarvoor wij ons samen 
met u graag inzetten!
Dames, schrijf je in voor ‘aan de slag 
voor een lach’! Inschrijven is moge-
lijk tot 14 mei 2012 via www.toer-
nooi.nl. 

Organisatie CliniClowns 
Tennistoernooi
TV De Broekhoek te Heesch

Het CliniClowns
Tennistoernooi 2012

tennis

heesch - Ook dit jaar organiseert tennisvereniging De Broekhoek te 
Heesch het 25+ dames dubbel CliniClowns Tennistoernooi. Het toer-
nooi wordt dit jaar van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni gespeeld, overdag 
natuurlijk, net zoals andere jaren. 

De ambassadeur van CliniClowns met de cheque die TV de Broekhoek vorig 
jaar heeft overhandigd.

LoosbroeK - Op zondag 22 april 
speelde Korloo 1 een thuiswed-
strijd tegen Blauw Wit uit Han-
del. Dit team staat op dit moment 
derde, de eerdere wedstrijd dit sei-
zoen verloren ze met 12-6. 

Vandaag waren de teams sterk aan 
elkaar gewaagd. beide teams had-

den de aanvallen van de tegenstan-
der onder controle waardoor er niet 
veel kansen weggegeven werden. 
Qua scoreverloop ging de eerste 
helft dan ook gelijk op. er werd bij 
een gelijke stand telkens van vak 
en functie gewisseld. ruststand 
was 3-3. In de tweede helft kond 
opnieuw geconstateerd worden 
dat de verdediging van Korloo 1 de 
aanvallen van blauw Wit beheerste. 
onderlige afspraken werden goed 
nagekomen en er werd verdedigd 
als vak. echter, het afronden ging, 
ondanks mooi uitgespeelde kan-
sen, in het aanvalsvak voor Korloo 

minder. hierdoor wisten ze in de 
tweede helft niet meer te scoren. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een 
3-5 eindstand. ondanks dit verlies 
mogen ze hun verdediging prijzen 
vanwege haar collectief sterke op-
treden. het afmaken van kansen 
blijft nog een groot euvel en hier zal 
dan ook op getraind gaan worden.
Doelpunten: Marja smits, nicole 
habraken en Josine van santvoort. 
Volgende week speelt Korloo1 een 
uitwedstrijd tegen De treffers uit 
neerkant. Deze wedstrijd begint 
om 13.00 uur en zal gespeeld wor-
den op sportpark de Moostdijk.

Sterk verdedigend Korloo weet
onvoldoende te scoren

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Vorstenbosch - Na 2 minuten 
werd de ploeg al met de neus op 
de feiten gedrukt. uit een snelle 
counter scoorde Jordy Kuipers met 
een binnenloper de 1-0 voor ASV.

even leek het erop dat de boys on-
der de voet gelopen zouden worden 
door de snelle counters van AsV, 
maar na 10 minuten ontworstelde 
Vorstenbosch zich aan de druk en 
scoorde vlot daarna via Gilbert Lan-
genhuizen na een mooie steekpass 
van rob vd Wijst de 1-1. na de rust 
zagen de toeschouwers een Vor-

stenbosch dat ze al lange tijd niet 
hadden gezien. Met veel inzet werd 
om elke bal gestreden,daardoor 
werd AsV vaak op eigen helft ge-
drukt werd en er ontstonden enkele 
goede kansen, zoals Luuk v Kessel 
die een opgelegde kopbal miste en 
Gijs van Kessel die vrij voor de kee-
per zijn kans gekeerd zag worden 
door Goallie Dennis Driessen. In de 
82ste minuut kreeg Vorstenbosch 
dan toch loon naar werken; ronald 
bijl scoorde beheerst uit een directe 
vrije trap. rob vd Wijst kreeg de 
ultieme kans de wedstrijd te beslis-

sen. In de 87ste minuut ging hij vrij 
op het doel van AsV af, maar zijn 
inzet was niet goed genoeg om de 
keeper te verrassen. In de 88ste mi-
nuut kregen de boys het deksel op 
de neus. Ze verzilverden hun kan-
sen niet wederom scoorde Jordy 
Kuipers: 2-2. 

Dat zou ook de eindstand blijven. 
Dit gaf de boys uit Vorstenbosch 
een beetje een nare bijsmaak aan 
de wedstrijd. een overwinning was 
zeker verdiend geweest.

Vorstenbosch moest
vandaag punten scoren

voetbal

Vorstenbosch - De organisatie 
van deze paarden dressuurwed-
strijd was in handen van onze ei-
gen paardensportvereniging RSV 
gehouden aan het clubterrein 
Brakkensedijk te Vorstenbosch. 

het weer was helaas erg wisselval-
lig maar het grasterrein lag er mooi 
strak bij, geregeld door de vrijwil-
ligers van onze eigen paarden-
sportvereniging. onderstaande de 
uitslagen van onze leden: Paarden 
Dressuur 21 & 22 april 2012 

categorie B 1e proef
4e plaats Michele Maes met Joris 
190 punten 
6e plaats sinda Fransen met saffier 
186 punten 
8e plaats Indra Peereboom met 
Ivorro 180 punten 
9e plaats Danielle Mater met Alexia 
Van ‘t Jentink 179 punten 
10e plaats renza van der Wijst met 
champagne 177 punten 

categorie B 2e proef
 3e plaats renza van der Wijst met 

champagne 187 punten 
6e plaats sinda Fransen met saffier 
181 punten 
7e plaats Danielle Mater met Alexia 
Van ‘t Jentink 174 punten 
8e plaats Indra Peereboom met 
Ivorro 174 punten 
10e plaats Michele Maes met Joris 
172 punten 

categorie M1/M2
3e plaats Anne hurkmans met ban-
dia 184 punten 1e proef cat. M1
8e plaats Anne hurkmans met 
Gucci 179 punten 1e proef cat. M1
15e plaats eva Windgassen met Za-
zou 157 punten 1e proef cat. M1
4e plaats Anne hurkmans met ban-
dia 189 punten 2e proef cat. M1
5e plaats eva Windgassen met Za-
zou 183 punten 2e proef cat. M1
7e plaats Anne hurkmans met 
Gucci 180 punten 2e proef cat. M1
 categorie Z1/Z2
2e plaats chantal v.d. Liefvoort met 
Azila 220 punten 64,71% cat. Z1
3e plaats saskia sonneveld met 
Alinda 190 punten 55,88% cat. Z1

Dressuurwedstrijd RSV 
paardensport
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

t/m 4 mEI
meivakantie basisschool
en voortgezet onderwijs

BERNHEZE

26 apRIl
open coffee bernheze
Locatie: CC de Pas

30 apRIl 
Koninginnedag 
Zie pagina 4

gemeentehuis gesloten

1 mEI 
dag van de arbeid
Zie pagina 10

2 - 5 mEI 
Nationale zwem4daagse 
bernheze
Locatie: Aquarest, 
Heeswijk-Dinther

5 mEI 
bevrijdingsdag

HEESCH

27 apRIl 
presentatie Kbo vakantieweek
Locatie: CC de Pas 

28 apRIl 
Expositie keramiek en 
schilderijen
Locatie: ‘’t Dorp in Heesch 

brabantse avond
Locatie: Cultureel Centrum De Pas 

29 apRIl 
oranjeconcert fanfare aurora
Locatie: CC De Pas 

Natuurwandeling met 
IVN gidsen
Locatie: Kasteellaan 1
 
Koninginnenacht met 
helemaal hollands
Locatie: ’t Tunneke 

30 apRIl 
Koninginnedag in heesch met 
kindervermaak en veel muziek
Locatie: De Misse 
Zie pagina 4

menwedstrijd dressuur 
en vaardigheid
Locatie: PSV Parcival Bernheze 
(achter Mc Donalds) 
Zie pagina 18

1 mEI 
Voettocht naar de sint-jan 
Locatie: Heesche Parochie 

open avond Kbo heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

3 mEI 
lezing over de bevrijding van 
heesch in 1944
Locatie: Heemschuur 

4 mEI 
sterrenwacht halley: 
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1h 

5 mEI 
Expositie keramiek 
en schilderijen
Locatie: ‘t Dorp  

6 mEI 
benefietconcert
Locatie: ‘t Kuipke

NISTELRODE

26 apRIl 
Inloopavond sparrenweide
Locatie: D’n Bonte Wever 

30 apRIl 
Versierde optocht
Locatie: Het Raadhuisplein
Zie pagina 4 

Vrije markt
Locatie: Het Raadhuisplein
Zie pagina 4

2 mEI 
documentaire over 
Vincent van gogh
Locatie: Heemhuis
Zie pagina 7

filmmiddag bij de bobz
Locatie: Het dorpshuis in Nistelrode
 

4 - 6 mEI 
EK 2012 Efdo 
dv dancing Kids
Locatie: Maaspoort, Den Bosch
 
9 mEI
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg
Zie pagina 7

LOOSBROEK

29 apRIl 
teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg

HEESWIJK-DINTHER

27 apRIl 
oranje party ‘de aftrap’
Locatie: Café Zaal Jan van Erp 
Zie pagina 7

onbeperkt spareribs eten!
Locatie: Café Zaal de Toren 

28 apRIl 
oranje bridgedrive 
Locatie: CC Servaes 

battle in the pub: dutch 
Night, pré EK party!
Locatie: Café Zaal de Toren 

29 apRIl 
Wildkermis 
Locatie: Sportpark Avesteijn
Zie pagina 17

30 apRIl 
feesttent plein 1969 
Locatie: Plein 1969 
Zie pagina 4

stichting Ranja: survival 
rondom het aadal
Locatie: Heeswijk-Dinther 

30 apRIl 
heeswijkse balletschool 
danst op Koninginnedag
Locatie: Marktplein
Zie pagina 4

4 mEI 
Nationale dodenherdenking
Locatie: Willibrorduskerk
 
5 mEI 
battle in the pub: 
VIVa EspaNa!
Locatie: Café Zaal de Toren 

perfect 2
Locatie: Café Jan van Erp 
Zie pagina 7

VORSTENBOSCH

29 apRIl
zeskamp Volwassenen
Locatie: KPJ terein

30 apRIl
Kinderactiviteiten
Locatie: SJB gebouw

fietstocht
Locatie: SJB gebouw

30 apRIl
felicitatie gedecoreerde
Locatie: SJB gebouw

1 mEI
Vraagbaak
Locatie:De Stuik

3 EN 5 mEI 
papier buitengebied
Vorstenbosch

 
 


