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De verdwenen molens van Bernheze

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

12 en 13 mei: Nationale Molendagen
door Frank Geenen
BERNHEZE - Bernheze kent anno 2012 drie prachtige gerestaureerde
molens die als monument en cultuurhistorisch en industrieel erfgoed
worden gekoesterd. Lang geleden stonden er zeker elf molens meer op
het grondgebied van Bernheze.

Heeswijkse
molen

In HEESWIJK werd in 1903 aan
de Lariestraat een oorspronkelijk uit
1649 in de Zaanstreek gebouwde
molen als korenmolen herbouwd.
Tot 1942 deed deze molen dienst.
Toen werd deze weer afgebroken.
Ook deze molen was een met dakleer bekleedde achtkant molen, ook
wel bekend onder de naam Dufhues, de molenaar van weleer. In
Heeswijk stond aan de huidige Molenberg van 1845 tot aan een brand
in 1949 een standerdmolen. Deze
molen heeft vanaf midden 16de
eeuw op verschillende plaatsen in
Heeswijk gestaan, onder andere bij
het kasteel en aan de Heibloemsedijk. Vanaf deze plek verhuisde de
molen naar het dorp. Piet Mondriaan schilderde deze molen in 1904.

kleedde molen op een stenen onderbouw gebouwd in 1862. Door
een brand werd deze in 1864 al
verwoest waarna herbouw in steen
volgde. De laatste molenaar was
Sjeng Weekers. Na de oorlog was
de zwaar beschadigde molen nog
pakhuis en jongerensoos. In 1973
zijn ook de restanten gesloopt.
In Heesch heeft, ongeveer ter hoogte van het begin van de Brierstraat
(Hescheweg), van ca midden 14de
eeuw tot 1925, een standerdmolen
gestaan. Dit lijkt de oudst bekende
molen op Bernhezer grondgebied
te zijn. Tijdens de zware storm van
1925 is deze molen verwoest. De
molen deed dienst als korenmolen.

Taurus
pag. 3

In NISTELRODE werd aan het
van jong tot
oud
Houten
dienblad.
Gezondheidspagina
48x38x9cm.
therapie voor
u
Van 14 95 voor 9,95
Kerkveld in 1860 een stenen korenHartvormig kussen van katoen.
- voor 7,50
37x30cm.
Van 10 6
pag.
molen gebouwd die later tot beltmolen werd opgehoogd en in 1954
is gesloopt. In Nistelrode werd in
1899 aan de huidige Zwarte Molenweg een van oorsprong Zuid Hollandse molen uit 1798 herbouwd
en als korenmolen in gebruik genomen. Deze met dakleer bekleedde
achtkantige molen liep in de oorlog
veel schade op en is uiteindelijk in
1963 gesloopt. In Nistelrode stond
van ca 1860 tot 1875 nog een stanMoederdagpagina
derdmolen die toen naar Geffen isHydrangea
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In LOOSBROEK staat nog een
restant van de Adhemasi molen,
vernoemd naar de kinderen van
de molenaar destijds Adrianus, Helena, Marius en Siska Gooijaarts.
Gebouwd in 1894, afkomstig van
elders en grotendeels gesloopt in
1969 nadat hij in 1954 al door een
storm verwoest was. De korenmolen was als grondzeiler gebouwd en
met dakleer bekleed.
Ongeveer op het huidige plein
1969 in Dinther stond van ca 1850
tot 1911 een standerdmolen, ook
wel de molen van Schreppers ge-

noemd. Johannes Schreppers was
hier molenaar van 1895 tot 1906.
Deze molen was afkomstig van
Den Dungen waar hij vanaf ca
1400 dienst heeft gedaan. In 1911
werd de molen vervangen door de
achtkantige molen Nooitgedacht.
DINTHER, Molen Nooitgedacht,
een met dakleer beklede stellingmolen, die van 1912 tot aan de
sloop in 1956 dienst heeft gedaan
als korenmolen. Ook deze molen
had al vanaf 1660 een leven in
Wormerveer en Joure achter de rug
als oliemolen.

HEESCH kende een zwarte en een
witte molen. De zwarte molen van
molenaar Spierings stond aan de
huidige Beemdstraat. Deze zeskantige bovenkruier, een oorspronkelijk
18de eeuwse molen, is in 1955 gesloopt nadat hij in de oorlogsjaren
flinke schade had opgelopen en
buiten bedrijf was geraakt.
De witte molen in Heesch stond
ter hoogte van de huidige witte
Molenweg/Gildestraat en was een
zogenaamde stenen beltmolen, gebouwd in 1864. Aanvankelijk werd
een achtkantige met dakleer be-

Onze oplossing:

Verdilaan 48 | Heesch
T. 0412 - 45 70 67 | I. www.fysiocentrumheesch.nl
. twitter.com/fysioheesch |
. facebook.com/fysiocentrumheesch

,

,

,

K

2

Sport
pag. 19
die erachter zitten al even divers.
De miniaturen van de Indiase Goden Vishnu, Garuda, Hanuman
uit eind 19e eeuw blijken geërfd
van een kunstminnende dame en
de huidige eigenaar wist niets van
de oorsprong. De kleinoden worden zorgvuldig weer ingepakt. Een
potje van terracotta blijkt heel oud,
maar hoe oud en waar vandaan is
niet te traceren. Veel schilderijen
zijn ook niet te traceren.

optreden, en dat doet zij nu al 12
jaar voor Tussen Kunst & Kitsch.
Met flair!
Het mooie weer en de mensen
met grote hoeveelheden ‘schatten’
maakten de binnenplaats van het
kasteel kleurrijk. De voorwerpen
die uit tassen, dozen en dekens
komen zijn divers en de verhalen

Lees verder op pagina 4.

Openingstijden:
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

OOK Via
wEbshOP

Meer over molens op www.molendatabase.nl,
www.molens.nl en www.molenstichtingnoord-brabant.nl

HEESWIJK-DINTHER - Tussen oude rommel zit heel soms een juweeltje.
Vaker blijkt de oude rommel echter meer gevoelswaarde te hebben dan
financiële waarde. Dat bleek ook nu weer. Wel 1000 mensen waren op
7 mei overal vandaan naar kasteel Heeswijk gekomen voor het verlossende woord: “U hebt een schat gevonden.”
De werkelijkheid is vaak andersom.
We denken een schat te hebben,
maar de waarde blijkt slecht een
paar euro. Als we aan Nelleke van
der Krogt – AVRO vragen waarom
ze dit toch zo’n leuk programma
vindt om te presenteren, antwoordt ze: “Ik wilde koorddanser
worden, maar bleek niet geschikt”.
De waarheid is dat zij altijd al wilde

,

Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie
Geriatriefysiotherapie

Kunst met een kleine en een grote
Tussen Kunst & Kitsch op bezoek in kasteel Heeswijk

Munt in 6 versch
soorten.
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Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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bezorgdag: woensdag
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Primeur in Heeswijk
Atelier Van Lieshout op dertien hectare

De column vorige week leidde tot een reactie die we u niet willen
onthouden.

kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl

Zojuist heb ik de MooiBernhezeKrant opengeslagen en ik zie
jouw column die over moeten en willen gaat. Je koppelt dit aan
het artikel in het Brabants Dagblad: Bewoners moeten zelf groen
onderhouden. Toen ik dit artikel in het Brabants Dagblad las had
ik meteen het gevoel dat ik de boodschap niet goed overgebracht
had. Het stuk in het BD wekt de indruk van moeten terwijl het
stukken genuanceerder ligt.
Jouw column geeft goed aan welk gevoel het bij jou teweeg heeft
gebracht. Ondertussen weet ik dat veel meer inwoners van onze
gemeente er ook zo over denken.
Vooral de laatste alinea van je column is erg sterk.
Als we binnenkort gaan communiceren over hoe we verder gaan
met een beperkt aantal groenvlakken in de gemeente zullen we
vooral aandacht hebben voor communicatie met de inwoners en
de betrokkenheid van de inwoners met als streven prettige leefbare
kernen.

website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
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Met vriendelijke groet, Rein van Moorselaar
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Column
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Agricola Novus (‘de nieuwe boer’)
HeesWiJK-diNTHer - Joep van Lieshout (Atelier Van Lieshout; AVL)
is een van de meest gevraagde en toonaangevende kunstenaars. Hij
onderzoekt de positie van de boer in een nieuwe tribale wereldorde. De
kunstwerken voor Agricola Novus zijn constructies om in te wonen en
werken, afgodsbeelden, verdedigingsmechanismen, schuil- en dierenverblijven die een relatie met elkaar hebben en onderdeel zijn van een
totale stammengemeenschap.
ivonne van der Velden vertelt dat
de Agricola Novus voor AVl een
eerste stap is in de richting van
een groter geheel. ‘in de nabije
toekomst bouwt AVl een werk
voor Brabant Culturele Hoofdstad.
Maar eerst komt hij bij ons’, glundert van der Velden. Ze is zichtbaar
trots dat dertien hectare zo’n grote
kunstenaar bereid heeft gevonden
zijn bijzondere visie bij hun te laten
zien.
Onderwijs
Bij de tentoonstelling is ook een
programma voor het onderwijs
ontwikkeld. ‘leven en overleven
in stammen is het thema voor de
leerlingen’ vertelt Jannemeis snels.
‘We laten, net zoals Joep dat doet,
leerlingen nadenken over oplossin-

gen om te overleven’. Aanmelden
kan tot 10 mei via de website.
Opening
Brigite van Haaften, gedeputeerde
van de provincie Noord Brabant
opent de tentoonstelling. Koninklijke Fanfare st. Willibrord gaat
aansluitend voor in een muzikale
rondleiding over de tentoonstelling.
Bezoekadres
dertien
hectare:
Meerstraat 22, 5473 VW Heeswijk. Gratis entree.
Opening: zaterdag 12 mei om
16.00 uur
Open: 12 mei t/m 17 juni (en op
tweede Pinksterdag) donderdag
t/m zondag van 13.00 - 18.00 uur.
Zaterdag en zondag gratis rondleidingen.

Voor meer informatie zie: www.dertienhectare.nl

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

Wil Je Met Me
Met de reactie van wethouder Rein op de column van vorige week
wordt maar weer eens duidelijk dat een boodschap overbrengen ook
een vak is. Laat dat nou net een heel belangrijk onderdeel zijn van het
werk van onze bestuurders en politieke volksvertegenwoordigers.
Met de boodschap moet draagvlak ontstaan. Draagvlak is van belang
voor juiste besluitvorming en goede uitwerking van besluitvorming.
Dat je daarbij niet altijd iedereen tevreden kunt stellen mag duidelijk
zijn, maar het moet wel een gevoel opleveren dat alles goed is gewikt
en gewogen. In een democratie draait het om de macht van het volk.
Die wordt door volksvertegenwoordigers die het vertrouwen hebben
gekregen van het volk ingevuld. Je moet er vanuit kunnen gaan dat
deze gekozen bestuurders en politici zich verdiepen in wat er bij de
achterban leeft en daarop besluitvorming baseren.
Maar dat lijkt men te zijn vergeten. Daarom zijn er spelregels in de
maak om het contact met de inwoners te herstellen. Deze week staat
de Visie burgerparticipatie op de agenda van de commissie Bestuur
en Strategie. Wethouder Rein mag namens het college dat verhaal
verdedigen. Hoe gaat het gemeentebestuur het contact met inwoners
herstellen?
Een ingewikkeld proces met verordening moet er aan te pas gaan
komen om te doen waar men voor is aangesteld. Bijzonder. Alsof je de
onderwijzer die al enkele jaren voor de klas staat nog moet uitleggen hoe hij les moet geven en dat strak in regels giet. Hopelijk laat
wethouder Rein zich niet opnieuw misleiden en laat hij zijn gevoel
spreken.
Dat het politieke spel ook zo zijn eigen spelregels ontwikkelt blijkt
ook wel uit de discussie rondom Bernheze-Maasdonk die deze week
weer een nieuwe ontwikkeling kende. Raadslid Gerard ventileerde
in een ingezonden brief in het Brabants Dagblad zijn mening over
het debacle van samengaan met Maasdonk. Dit, in de hoop hiermee
inwoners te beïnvloeden bij het invullen van de enquête. En dat leidde
natuurlijk weer tot kritiek vanuit Maasdonk. Ook coalitiegenoot
raadslid Jan van OPG liet zich over de acties van Gerard kritisch uit
in de column op WanFM. Ook de SP kreeg een sneer naar aanleiding
van verspreiding van een huis aan huis krant onder de titel “wil je met
me….”
……maar of in deze tweestrijd rondom fusie de Bernhezer coalitie
nog bij elkaar kan blijven lijkt meer de vraag.
Met groet van Ad
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Column
De Bliekers

Taurus Garage-store
Geert & Jeffry Duffhues: Taurus staat voor oersterke producten

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

bruiloft

Geert, Jeffry [helemaal rechts] en kleinzoon Vince die de naam mocht onthullen

Nistelrode - Een nieuwe uitdaging, een nieuw product in Nederland dat is wat Geert en Jeffry Duffhues
afgelopen zaterdag presenteerden aan familie, vrienden en collega’s. Geert Duffhues is al 20 jaar keukenspecialist in zijn bedrijf GéDé keukens. Taurus Garage-store is de nieuwe uitdaging en is een prachtige aanvulling hierop. Het bedrijf staat wel op zichzelf want Taurus Garage-store doet hij samen met zijn zoon Jeffry.
Taurus Garage-store heeft uw
garage als belangrijkste toepassingsgebied genomen. Organiseren, inrichten en herinrichten van
uw garage, zolder of washok lastig? Het assortiment van het merk
Gladiator heeft zich hier helemaal
op ingesteld. Compleet in 5 leefwerelden ingedeeld: Voor uw tuin,

Geert en Jeffry zijn intussen ervaren
in het materiaal dat ze verkopen.
Ze hebben alles zelf gemonteerd
en demonstreerden aan de aanwezigen hoe het allemaal werkt. Het
biedt vele functionele en simpele
oplossingen voor alle problemen in
deze ruimtes. Van professioneel tot
hobbyist. Met dit systeem schept

‘Gladiator: PRIMEUR in Nederland’
de wasruimte, alle ‘doe-het-zelf’
aangeschafte materialen, sportartikelen en als laatste categorie auto
en motorfiets. Bij deze laatste zien
we dat er voor het repareren van
de fietsen ook professionele hulpmaterialen zijn.

u orde en brengt uw overzicht terug in uw ruimtes.
Alle producten en onderdelen zijn
ontwikkeld voor een omgeving
waarin het er wel eens ruw aan
toegaat. Alles is los te koop en kan
dus in fases gekocht worden. Per-

fect vaderdagcadeau of voor een
verjaardag. Zo spaart u voor producten die tegen een stootje kunnen en waarvoor een lange levensduur gegarandeerd wordt. Taurus
Garage-store zal zich presenteren
op de braderie tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode op zondag
27 en maandag 28 mei. Kunt u
niet wachten, dan kunt u natuurlijk naar het bedrijventerrein waar
u op afspraak welkom bent, of op
zaterdag binnen lopen.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag op
afspraak (ook in de avonduren)
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Industrieterrein ‘Kleinwijk’,
Nistelrode. Tel. 0412-612231.

De rij om het bruidspaar te feliciteren loopt al tot buiten de deur van
het zalencomplex. Voetbalteam, tennisclubje, ooms, tantes, neven en
nichten, buren. Iedereen staat in zijn Van-Tilburgs-best te wachten
om het eindelijk weer eens mee te maken, de traditionele Brabantse
bruiloft.
Hoe vaak in deze tijden van schaamteloos samenwonen zonder
verbintenis, maak je dit nog mee? Een ouderwetse bruiloft in een
zaal. De (staan) tafels met lege kopjes staan al te lonken in de verte. Je
kunt niet wachten tot de ober voor deze avond je kopje vult met verse
potkoffie. Met een klein gebakje natuurlijk. Een bodem zul je nodig
hebben.
De vaste groepen tekenen zich af. Het voetbalteam van de bruidegom
heeft zich de beste tafel toegeëigend. Dicht bij de bar én de bekende
ober. Dat betekent maar één ding, de mogelijkheid in hoog tempo bier
te drinken. Voldoende moed indrinken voor die stiekem wel te platte
levensloop.
Ik moet het doen met een plekje tussen de familieleden. De oom
naast me is nu nog vrij rustig en bedeesd. Maar ik weet nu al dat hij
over een uurtje of twee weer ‘de gekke oom op de dansvloer’ gaat
spelen. Nat van het zweet nog een keer zijn oude rock and roll moves
laten zien aan zijn pasgetrouwde petekindje.
Ik denk dat een DJ op dit soort feestjes ook maar een paar CD’s
meeneemt. In mijn herinnering is namelijk elke bruiloft volgens een
vast muziek-stramien. Inloop(CD 1), foxtrot/quickstep (CD 2), twist/
rock & roll (CD 3), happy hardcore (CD 4) en You’ll never walk alone
om het in een kring af te sluiten. Openingsdans en levensloop is de
keuze van het publiek. Makkelijk geld verdienen lijkt me.
Vrienden van het bruidspaar van boven de rivieren kijken hun ogen
uit. Ze hebben hun mix-drankje (geen bier???) nog maar voor de helft
leeggedronken en een nieuw drankje staat alweer voor de neus. Ik heb
medelijden met ze. Ze hebben geen idee dat je op dit soort feestjes
geen kans krijgt iets anders te bestellen. Je eerste bestelling aan de
ober blijft je bestelling voor de rest van de avond.
Ik vind het heerlijk dat al mijn verwachtingen voor deze avond
uitkomen. Ik ben een man met een zwak voor tradities met al hun
onuitgesproken rituelen. Waar kun je dan beter zijn dan op een echte
Brabantse bruiloft?

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

‘Uniek talent komt naar u toe!’ CHIQUITA bananen
bernheze – Het Cultuurcircus van de Bernhezer Kunstkring gaat van
start in Loosbroek. De BKK brengt talent naar u toe deze zomer! Elke
kern van Bernheze krijgt het bezoek van een aantal bijzondere talenten.
Zang, dans en cabaret komen nog dichterbij. We trappen af in Kerkzicht
in Loosbroek op 20 mei om 16.00 uur met de bijzonder getalenteerde
Eva Laurenssen en de toppers: Gebr. Fretz. De toegang is gratis maar
vol is vol. Reserveren: Info@debkk.nl
De Gebr. Fretz zijn Onderweg!!
De één is studentikoos en van
het type ‘overhemd en gaatjesschoenen’, de ander is evenzeer
studentkoos, maar meer van het
type ‘T-shirt en gympen’. De één
oogt oer-Hollands, de ander heeft
Surinaams bloed door de aderen
stromen. De één heet Marcel Harteveld, zingt en speelt gitaar. De
ander is Johan Fretz en zingt. Hoewel overduidelijk geen broertjes,
vormen Marcel en Johan samen
het duo De Gebroeders Fretz. In
de lente van 2011 vielen zij voor
het eerst op. Hun lied ‘Rokjesdag’
werd een bescheiden YouTube-hit.
Marcel en Johan trokken door het
land met hun eerste avondvullende voorstelling en presenteerden
hun eerste EP. Theaterprogramma
en EP zijn beiden getiteld ‘Onder-

Geldig op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei

weg’. De voorstelling gaat over
reizende jongeren die de wereld
verkennen, maar vooral ook op
zoek zijn naar zichzelf. De zingende helden presenteren stevige
grappen en prachtige liedjes.
Eva gaat u ontroeren
Eva Laurenssen studeerde in 2011
af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie.
Zij speelde onder andere in de
voorstelling Iedereen Behalve Ik,
regie; Maaike van Langen, en de
de muziektheatervoorstelling Here,
There and Everywhere, regie; Kees
Prins en Ruut Weissman. Ook was
zij te zien in Flikken Maastricht.
Komend jaar zal zij gaan touren
met de voorstelling; Het Genootschap. Tijdens haar opleiding heeft
Eva zich naast haar ontwikkeling

kilo € 0.99

Voor onze nieuwe zaal en café zijn we op zoek naar

partime medewerkers

Eva Laurenssen

als actrice verdiept in de wereld
van Flamenco. Zij maakte verschillende solo-programma’s en is
hierin steeds op zoek gegaan naar
de grens tussen onontkoombare
tristesse en de relativering ervan.
In dit programma heeft zij een selectie gemaakt uit ‘cantes’ van volgens haar de grootste zangers en
zangeressen der aarde. Eva gaat u
ontroeren.

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
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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

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.

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

www.orangerievantilburg.nl

Vervolg van voorpagina

Kunst met een kleine en een grote K
Louis XVI tijd blijkt te stammen.
Een prachtig sieraad van witgoud
met natuurparels en roos geslepen diamanten. Het kleinood kan
als broche of als hanger gedragen

De experts waren soms overdonderend eerlijk. “Mevrouw, dat bord

‘meer dan 1000 mensen kwamen
overal vandaan naar kasteel heeswijk,
voor het verlossende woord’

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.

wel. En daarop prijkte het hoofd
van onze koningin…

worden. De eigenaresse heeft het
juweeltje van haar grootmoeder
geërfd omdat zij daar altijd logeerde en dan naar de pendant mocht
kijken.
Grootmoeder had op haar beurt
de pendant van tante gekregen in
de 2e wereldoorlog omdat al haar
sieraden meegenomen waren. De
gevoelswaarde was groot, maar
ook de werkelijke waarde!
Gewoon omdat ze niet gesigneerd
zijn of omdat de schilder geen bekende meester was. Toch zat er
een schilderij bij uit de romantiek
die nu op 8000 euro werd geschat

en in een romantische tijd ongetwijfeld meer zal opbrengen.
Wat dacht u van een pendant die
tevoorschijn komt en die uit de late

Wist u dat armbandjes gemaakt
van zilveren muntjes uit de oorlog
stammen? Ze werden gemaakt
door oranje-gezindte mensen. Een
vlag was niet geoorloofd, maar
een armband of hanger van zilver

is van een Chinees porseleinen servies en zonder waarde.” Aronson
vertelt: “vooral bij aardewerk is het
soms moeilijk vast te stellen of iets
kunst is. Kunst is iets was de mens
beroert, en dat is divers.”
Joseph Estié had een mooi verhaal
over zijn beleving: “De broers van
den Bogaerde hadden een briljante
verzameling schatten in het kasteel. Die zijn geveild en vandaag
heb ik hier een paneeltje van Esther Marie Flamant gemaakt door
Jean Marcel. Dit paneeltje van ebbenhout en ivoor is na 110 jaar
even terug!”
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Blazen voor de Kilsdonkse Molen
Nationale Molendagen
Heeswijk-Dinther - De veertigste Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag 13 mei hebben het thema ‘Ontdek verhalen rond de
molen’. Met muziek, verhalen, gedichten, legendes en spreekwoorden
die iets vertellen over het leven op en rond de molen, presenteren de
molenaars in Nederland zich aan het grote publiek. Natuurlijk doet ook
de Kilsdonkse Molen in Dinther daaraan mee. Op beide dagen presenteert deze bijzondere molen zich uitbundig aan zijn bezoekers.
Rondleidingen
Zaterdag 12 mei zijn de molens vol
in bedrijf. De molenaars en gidsen
vertellen dan bij hun werk en tijdens rondleidingen uitgebreid het
bijzondere verhaal van de Kilsdonkse Molen door de eeuwen
heen. Van de problemen met de
boeren door de opstuwing van
het water en de verwijdering van
het olieslagwerk. Maar ook hoe de
brand in 1840 leidde tot de bouw

van dit bijzondere complex en
waarom het op vele terreinen zo
uniek is. De hele dag, van 11.00
tot 17.00 uur kunt u aansluiten bij
de rondleidingen. Voor kinderen
tot 12 jaar en onder begeleiding, is
dit zelfs gratis. Volwassenen betalen daarvoor _ 4,50.
Blazen bij de Kilsdonkse Molen
Op zondag zijn de molens ook in
bedrijf. Dan zorgen verschillende

Hij draait windlustig!
De molen van Nistelrode ‘Windlust’

muziekgezelschappen voor een
extra vrolijke noot. De beleving
van de Kilsdonkse Molen zal dan
een dimensie extra krijgen. Er zijn
op die dag geen rondleidingen,
maar u kunt wel zien hoe de molenaars hun werk verrichten. Op een
podium in de directe omgeving en
aansluitend aan het terras, brengen orkesten een muzikale hulde
aan de molen en zetten zo de
Nationale Molendagen luister bij.
In volgorde van optreden, vanaf
11.00 uur, zullen zich presenteren:
11.00 uur Orkest De Klinckriemers
uit Schijndel
12.00 uur Blaaskapel De Kornuiten
uit Dinther
13.30 uur Bernhezer Senioren Orkest uit Bernheze en Veghel.

Mooi in Bernheze
De Nationale Molendagen herinneren ons aan de historie van onze prachtige
molens. Een historie waar vele uren arbeid in verborgen ligt. De kracht van een
molen in de wind blijft de mens verbazen. Loop, fiets of ga eens aan bij een van de
prachtige molens die Bernheze rijk is.

Windlust Vorstenbosch
door Frank Geenen
vorstenbosch - Tijdens de nationale molendagen op 13 mei a.s. is de molen van Vorstenbosch, de Windlust, te bezichtigen. Molenaars Marcel Voorneman en Jan Smolenaers kunnen u van alles vertellen over de
historie en werking van de molen. Tijdens de jaarmarkt op zondag 20 mei is de molen eveneens uitvoerig te
bezichtigen.

NISTELRODE - Bert Sommers was vanaf zijn 16e jaar begonnen op de
molen en ging met pensioen met een lintje van de Orde van Oranje. We hebben het over de Nistelrodese molen ‘Windlust’ waar Bert
75 jaar molenaar was. De gemeente Bernheze is nu eigenaar en de molen, deze wordt aangestuurd en onderhouden door het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Noord Brabant.
De korenmolen Windlust staat op
het Molenerf in Nistelrode. Het is
een standerdmolen met een gesloten voet, die oorspronkelijk in
1532 is gebouwd, maar in 1898
en in 1974 is verplaatst. De molen

‘zijn passie voor
de molen bracht
een koninklijke
onderscheiding’
is versierd met achtpuntige sterren
op de kast en op de deuren in de
onderbouw. Tot begin jaren ‘50
van de 20e eeuw heeft de molen
gemalen, maar nadien trad door

stilstand snel verval op. In 1974 is
Windlust verplaatst en maalvaardig gerestaureerd. Er is één maalkoppel aanwezig; het tweede is
ooit verwijderd. Intussen is er ook
een bakhuis gerealiseerd.
De Nisseroise molen is iedere zondagmorgen open en gediplomeerde molenaars zijn dan aanwezig.
Op 4 oktober 2006 droeg Bert het
stokje van beheerder / molenaar
over aan Mari van Breda, Marcel
Voorneman en Jo van den Heuvel.
Jan Herckenrath, afkomstig uit een
echte molenaarsfamilie, woont in
de schaduw van de mooie molen
en is ook vaak aanwezig om de
bezoekers van alle informatie te
voorzien. Barry weet ook alles van
de molen en geeft al jaren de rondleidingen.

Al 150 jaar bepaalt de molen van
Vorstenbosch de skyline van het
dorp. Gebouwd op het hoogste
punt in de omgeving deed de molen dienst van 1860 tot 1950. Boeren brachten er hun graan om het
tot meel te laten vermalen. De molen overleefde de vernieuwings- en
sloopdrang in de jaren 50 en 60 en
na enkele restauraties in 1970 en
begin deze eeuw staat de molen
er weer fier bij. Met nieuwe molenstenen van begin 2011 kan de
molen ook weer doen waarvoor hij
gebouwd is, namelijk graan malen.
Niet omdat daar een noodzaak toe
is, maar wel om historische techniek en ambacht aanschouwelijk te
houden.
Molen de Windlust is een zogenaamde beltmolen of bergkorenmolen. Aanvankelijk is de molen
als grondzeiler gebouwd, dat wil
zeggen direct op het maaiveld.
Om de windvang te verbeteren is
in 1900 een berg opgeworpen tegen de molen en is de molen 2,5
meter opgemetseld. Daarmee is
het een unieke getailleerde molen
geworden, een vorm die je maar
zelden tegen komt.
Jan Smolenaers waakt over de molen en samen met Marcel Voorneman zorgen ze ervoor dat de
molen regelmatig draait en te bezichtigen is. Ook wordt de molen
bij overlijden of festiviteiten in de
rouwstand of vreugdestand gezet.
Van ver is dan te zien dat er wat
aan de hand is.
De vader van Jan, Toon Smolenaers
was van 1933 tot 1936 molenaar
op de Windlust. De familienaam
doet vermoeden dat molenaars al
lang in de familie actief zijn. Ook

van moeders kant waren er veel
molenaars in de familie. Toon is in
het harnas gestorven. In december
1936 overleed hij nadat hij door de
draaiende molen van de molenberg werd geslagen.

De molen van Vorstenbosch heeft
in 90 jaar 11 molenaars gekend.
Piet Rakels, stiefvader van Jan
Smolenaers, was de laatste molenaar die op de molen zijn brood
verdiende.

Zie meer informatie over molen de Windlust op http://windlust.
vorstenbosch-info.nl.
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Al 25 jaar korte lijnen tussen zorg en patiënt
Feestweek Interzorg regio Oss/Nijmegen 7 – 11 mei
door Martha Daams
reGIO OSS - bernheze – Mevrouw Steenbruggen was in de jaren 80
verpleegkundige met eigen ideeën over hoe zorg voor cliënten moet
zijn. Goede zorg, snel beschikbaar en dichtbij. Zij zocht verpleegkundigen die haar terzijde konden staan in de particuliere zorgverlening. Nu,
25 jaar later is de particuliere zorgverlening slechts een klein onderdeel
van de organisatie, maar het principe van snel, goed en dichtbij is gebleven.

Directeur-eigenaar Yvonne Althuizen en Directeur Bedrijfsvoering Art Lemkens
willen menselijke grootte in de organisatie.
Foto: Marcel van der Steen

de ideeën van mevrouw steenbruggen bleken vanaf het begin

in 1987 succesvol. Zij selecteerde
mensen met passie voor het vak

en vakmanschap. de organisatie was klein en efficiënt ingericht
zodat een zorgvraag adequaat
opgevolgd kon worden. Ook de
reguliere thuiszorg ontdekte de
mogelijkheden van interzorg in
drukke tijden. en toen in de jaren
90 ook nog kraamzorg aan het
dienstenpakket werd toegevoegd
groeide de organisatie zodanig dat
het thuiskantoor te klein werd. interzorg verhuisde naar de spoorlaan in Oss, met later een tweede
kantoor in de ridderstraat.
Mevrouw steenbruggen bleef
alert op mogelijkheden en veranderingen. Toen in 2003 de vraag
naar kraamzorg begon te minderen, nam zij de beslissing om deze
tak af te stoten. de switch werd
gemaakt van particuliere naar reguliere zorg. Zij zorgde dat de organisatie het HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) haalde en werd erkend
door de AWBZ . Met de mensen
in vaste dienst kon ook voldaan
worden aan de noodzaak 24 uur

per dag bereikbaar en beschikbaar
te zijn. Yvonne Althuizen kwam in
dienst als ondersteunend manager
om de kwaliteit van de organisatie
op peil te houden.
Streven naar menselijke grootte
de vraag naar thuiszorg bleef
groeien en zo ook interzorg. in
2008 werd er weer verhuisd: nu
naar de dommelstraat in Oss. Toch
is er in 2003 nóg een belangrijke
beslissing genomen. de organisatie moest een menselijke grootte
houden. de omvang moest zodanig zijn dat medewerkers individu
zouden blijven en het familiegevoel over zouden brengen aan hun
cliënten. dat familiegevoel zorgt
voor betrokkenheid van de medewerkers. daarom ook zal interzorg
in de feestweek naast de cliënten
ook de medewerkers in het zonnetje zetten. Met aandacht uitgezocht en voorbereid.
de ontwikkelingen in de zorg gaan
snel en nadat mevrouw steenbruggen in 2010 de organisatie
aan Yvonne Althuizen had overge-

dragen werd Art lemkens aan de
directie toegevoegd. de structuur
in de organisatie is zodanig aangepast dat zij groter kunnen worden,
maar dat het voor alle betrokkenen
klein blijft voelen. de feestweek zal
ook dit karakter dragen. Voor elke
doelgroep is een ander moment
bedacht. Voor de relaties wordt
een middag georganiseerd waarbij het programma veel te maken
heeft met de mentale weerbaarheid die in het vak vereist wordt.
de cliënten krijgen een attentie en
de medewerkers vieren feest in de
dorsvlegel.
interzorg wil professioneel een
schakel in een keten zijn, maar
ook sociaal maatschappelijk. de
samenwerking met andere disciplines is daarvan een voorbeeld.
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan wil interzorg haar maatschappelijke betrokkenheid laten
blijken via een bijdrage in de educatieve ruimte van kinderboerderij
de elzenhoek, Oss en een schenking aan het KWF.

nu ook Team Heesch de
status van Buurtzorg Plus
HeesCH - Met de start van het Buurtzorg Plus Team Heesch heeft thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland opnieuw een succesvol innovatief
project in de thuiszorg gelanceerd. Terwijl de thuiszorg zwaar onder
druk staat door dreigende bezuinigingen en kostenoverschrijdingen,
heeft Buurtzorg een nieuwe manier gevonden om de sector beter te
maken.

gaat, ze beter kunnen functioneren en langer en veiliger thuis kunnen blijven wonen.
Buurtzorg Heesch gaat samenwerken met geriatrisch fysiotherapeute Nancy Hesemans van FysioCentrum Heesch aan de Verdilaan,
en ergotherapeute shakira van Aar
van ergotherapiepraktijk Bernheze.
Zelfstandiger
Onderzoek toont aan dat deze
werkwijze zeer positieve gevolgen
heeft. Cliënten worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich
ondersteund, de zorg is beter op
elkaar afgestemd en het werk van
de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden wordt minder
zwaar. de verwachting is dat de
kosten zullen dalen, omdat veel
cliënten uiteindelijk minder zorg
nodig zullen hebben.

De Engel van Ter Weer
HeesWiJK-diNTHer - Op het terrein van
het voormalige verzorgingstehuis Ter Weer,
verrijst binnenkort een zes meter hoge
engel, als symbool voor transformatie en
vergankelijkheid, en als eerbetoon aan het
inmiddels gesloopte gebouw en haar bewoners. de engel van Ter Weer is een initiatief
van kunstenares Hilde Mestrom.
Woensdagavond 16 mei om 21.00 uur is de
openingsmanifestatie die voor iedereen vrij
toegankelijk is.

Buurtzorg Plus is een toevoeging
aan het bestaande zorgaanbod
van Buurtzorg. de organisatie
heeft momenteel 430 thuiszorgteams, werkzaam in het hele land,
waarvan meer dan 100 teams met
de toevoeging ‘Plus’. Buurtzorg is
alom erkend als de meest innovatieve thuiszorgorganisatie van
Nederland, vooral omdat het door
haar werkwijze een eind maakt aan
de bureaucratie en de kostenoverschrijdingen in de zorg en een
hoge tevredenheid scoort bij zowel
cliënten als medewerkers. Bijna alle
politieke partijen noemen Buurtzorg als voorbeeld van hoe de zorg
in de toekomst zou moeten functioneren. in het regeerakkoord van
het kabinet rutte wordt Buurtzorg
expliciet genoemd. Bovendien is
Buurtzorg Nederland uitgeroepen
als de beste werkgever van 2011.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten
Buurtzorg Team Heesch is nu ook
een Buurtzorg Plus team. Bij Buurtzorg Plus werken gespecialiseerde
geriatrische fysiotherapeuten en
ergotherapeuten nauw samen met
de wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Zij brengen
in kaart wat het functioneren van
thuiswonende cliënten belemmert
en bedenken oplossingen op maat.
Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen in huis en het bieden
van hele praktische oefentherapie
waardoor hun conditie vooruit-

Inzicht
door deze samenwerking heeft
Buurtzorg veel beter inzicht gekregen in de toegevoegde waarde
van fysiotherapeuten en ergotherapeuten, die verder gespecialiseerd zijn in de ouderenzorg in de
thuissituatie.
Nu al blijkt dat een kwart van de
cliënten bij een Buurtzorg Plusteam wordt doorverwezen naar
deze disciplines en daar positieve
effecten van ondervindt. Wie nog
vragen heeft of meer informatie
over Buurtzorg Plus wenst, kan
contact opnemen met het team.
Buurtzorg Team Heesch werkt ook
in Vinkel en Nistelrode.

Buurtzorg Heesch
Wilhelminalaan 41, 5384 KP Heesch
T. 06 228 739 91 (24/7), website: www.heesch.buurtzorg.net
email: heesch@buurtzorgnederland.com
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Een brede kijk op mobiliteit en zelfredzaamheid
Fysio Centrum Heesch onderscheidt zich in de aanpak geriatrie fysiotherapie
door Martha Daams
HeesCH - Nancy Hesemans (geriatrie- en oncologiefysiotherapeute) en Shakira van Aar (ergotherapeute,
Ergotherapie Bernheze) zitten heel goed op één lijn. Beiden weten dat de geriatrische (oudere) patiënt vaak
te maken heeft met meerdere ziektebeelden en hierdoor verschillende zorgvragen(complexe zorgvragen genoemd) heeft. Deze zijn meestal niet tot een vakgebied beperkt.
Voor deze groep is samenwerken met verschillende disciplines erg belangrijk.

zen bij kleine lichamelijke beperkingen of gewoon om informatie
te krijgen over hun ziekte. Binnen
FysioCentrum Heesch vindt u dan
ook actieve 55 plussers die onder
begeleiding bewegen in groepsverband, in beweeggroepen voor
parkinson en NAH (niet aangeboren hersenletsel) patiënten.
Via een intensieve samenwerking
met ergotherapeute shakira van
Aar kunnen bijzonder goede resultaten geboekt worden. Nancy
en shakira oefenen beiden functioneel, activiteiten of taken die
belangrijk zijn; rondom een patiënt
en vaak in de thuissituatie. sha-

‘overleG Met
GezinsleDen en
MantelzorGers is
Belangrijk’

Foto: Marcel van der Steen

de mensen die zich bij de geriatriefysiotherapeut melden zijn meestal
55+, maar ook jongere mensen
met een CVA (=beroerte), Ms,
parkinson, artrose, osteoperose,

alzheimer of oncologie komen bij
de geriatriefysiotherapeut van het
FysioCentrum Heesch binnen. en
voor de kwetsbare groep ouderen,
zowel in verzorgingshuis als thuis

kan FysioCentrum Heesch veel betekenen.
Het gebeurt gelukkig ook dat
mensen preventief binnenstappen.
Voor meer beweging, voor advie-

kira bespreekt de mogelijkheid van
aanpassingen en hulpmiddelen en
vraagt deze zo nodig aan. Zowel
Nancy als shakira hebben als streven de patiënten zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam te laten
zijn. Het zelfstandig keuzes kunnen
maken, maakt een mens gelukkiger. Koffie zetten wanneer u er zelf
zin in hebt, opstaan wanneer het
uw tijd is en zelf de boodschappen
halen, zijn voor de gezonde mens
vanzelfsprekend, maar bij lichamelijke beperkingen is dat een manier
van vrijheid beleven. Om goed in
te kunnen schatten welke zorg de
patiënt nodig heeft is er samenwerking en overleg met de geria-

ter, neuroloog en huisartsen. Ook
overleg met gezinsleden en mantelzorgers is belangrijk. Ze werken
intensief samen met thuiszorg, in
het bijzonder met Buurtzorg. Ze
zijn aangesloten bij het regionale
stroke-netwerk, geriatrienetwerk
en het parkinson-netwerk. Bij deze
bijeenkomsten, vaak ook multidisciplinair, wordt kennis uitgewisseld
en worden handvatten aangereikt
om deze groepen patiënten beter
te kunnen ondersteunen.
Zelf hebben Nancy en shakira al
een vérgaande vorm van samenwerking gevonden bij elkaar. elke
donderdag is er tussen 10.00 –
12.00 uur bij het FysioCentrum
Heesch een inloopochtend waar zij
beiden aanwezig zijn. Hier kunnen
alle vragen gesteld worden met
betrekking tot ziekte/aandoening,
denk hierbij aan: welke vorm van
bewegen past bij mij, gebruik van
hulpmiddelen en hoe deze aan te
schaffen, wat kan ik vergoed krijgen via gemeente of ziektekostenverzekering en hoe werkt dat.
Het spreekuur is gratis!
de dames hebben nog heel veel
plannen voor de toekomst. Zo
willen ze trainingen geven voor
valpreventie, gedrag-gerelateerde
aanpak voor pijnbestrijding, etc.
de samenwerking die hier al gesmeerd loopt, komt elders pas nu
op gang. een reden te meer om
eens op de donderdag bij het Centrum binnen te lopen met vragen.
FysioCentrum Heesch,
Verdilaan 48. Tel: 0412457067
www.fysiocentrumheesch.nl
www.ergotherapiebernheze.nl

Bescherm je huiddag
Dermatologie Bernhoven doet mee
BerNHeZe - De dermatologen van ziekenhuis Bernhoven doen ook
dit jaar weer mee aan de landelijke ‘bescherm je huiddag’ die dit jaar
plaatsvindt op zaterdag 12 mei. Op de polikliniek dermatologie van ziekenhuis Bernhoven in Oss staan de deuren open voor geïnteresseerde
bezoekers.
Volgens het KWF stijgt het aantal
gevallen van huidkanker sneller
dan verwacht.
Vorig jaar lag het aantal gevallen
rond de 40.000. in 2020 zullen er
jaarlijks 70.000 mensen huidkanker krijgen.
de huid beschermen door te smeren met een zonnebrandcrème
met voldoende beschermingsfactor is dan ook uitermate belangrijk.

Aanmelden voor gratis spreekuur
Vanaf 12.00 uur kunnen bezoekers
terecht op de polikliniek dermatologie van ziekenhuis Bernhoven
in Oss. Bezoekers kunnen bij de
dermatologen terecht met allerlei vragen. er wordt een speciaal
polsbandje gepresenteerd dat de
drager waarschuwt wanneer het
zonnebad beëindigd moet worden. Wie in gesprek wil met een

van de dermatologen moet zich
aanmelden via de website www.
beschermjehuid.com. Via deze
aanmelding wordt de afspraak gemaakt voor een contact op deze
zaterdagmiddag met de huidartsen
op de polikliniek dermatologie van
ziekenhuis Bernhoven in Oss.
Slimme app om je moedervlekken
te checken
de stichting Melanoom heeft
een app gemaakt om vlekjes en
plekjes op de huid te checken, de
Huidmonitor. deze gratis app is te
downloaden via de App store en
de Google Play store.

van jong tot oud
therapie voor u

EHBo cursus in Heesch
HeesCH - Vanaf begin september
zal EHBO vereniging Joh’s Roncalli in Heesch een opleiding voor
het eenheidsdiploma EHBO verzorgen.
de lessen zijn altijd op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30
uur met eventueel enige uitloop.
de lessen worden verzorgd door
ervaren en gediplomeerde kaderinstructeurs. Tijdens ongeveer 14
cursusavonden van telkens twee

uur, zult u voorbereid worden
voor het officiële examen voor het
eHBO-diploma. de kosten voor
de cursus, inclusief examen en de
benodigde leermiddelen, bedragen _150,-. Voor de Aed opleiding worden er speciale avonden
georganiseerd in overleg met instructeurs. Ook worden vanaf half
september cursussen kinder eHBO
gegeven. deze worden op maandagavond gegeven.
Voor nadere informatie en opga-

Onze oplossing:

Kinderfysiotherapie
Fysiotherapie
Geriatriefysiotherapie

ve kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Jacintha Verstegen tel.
0412-453279 of via de mail: jacinthaverstegen@ehboheesch.nl

Verdilaan 48 | Heesch
T. 0412 - 45 70 67 | I. www.fysiocentrumheesch.nl
. twitter.com/fysioheesch |
. facebook.com/fysiocentrumheesch
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Kinderfysiotherapie kan veel betekenen voor uw kind
Voorlichtingsavond n.a.v. negatieve effect wiegendood
heesch – Bent u (groot)ouder of geïnteresseerd dan willen we u graag
uitnodigen voor de gratis voorlichtingsavond: “scheve schedeltjes” en
voorkeurshouding. Op maandagavond 14 mei a.s. van 19.00 tot 20.30
uur bij baby- en kinderzaak “het Hobbelpaard“ in Oss wordt onder
leiding van kinderfysiotherapeut i.o. Sander Zegers van Fysiotherapie
Hoogstraat Heesch een voorlichtingsavond gegeven.
Sinds de overgrote meerderheid
van de baby’s in Nederland ter vermindering van het wiegendoodrisico op de rug te slapen wordt gelegd, is het aantal meldingen van
scheefhoofdigheid toegenomen.
Als een baby een voorkeurshouding heeft, houdt hij (of zij) het
hoofd bijna altijd naar één kant
gedraaid. Niet alleen als hij slaapt,
maar vaak ook als hij wakker is.
Een voorkeurshouding kan de ontwikkeling van een baby nadelig

beïnvloeden. Omdat de schedel
van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is,
kan het zo zijn dat het hoofd aan
één kant een afplatting (plagiocephalie) krijgt en daardoor scheef
groeit. Ook kan alleen het achterhoofd plat worden (brachycephalie). U kunt zelf een hoop dingen
doen om een voorkeurshouding
te behandelen, maar vooral ook te
voorkomen!
Tijdens deze voorlichtingsavond
geeft Sander Zegers Kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie Hoogstraat Heesch u informatie over wat
kinderfysiotherapie bij deze klachten kan betekenen, maar vooral
wat u zelf kunt doen om een voor-

Meimaand; de maand van Maria

keurshouding bij uw baby te voorkomen!
De lezing is op basis van vrije inloop en begint om 19.00 uur.
Lezing: Baby’s met “scheve schedeltjes” en een voorkeurshouding.
14 mei 2012 van 19.00-20.30 uur.
Locatie: Baby- en kinderzaak “het
Hobbelpaard” aan de Molenstraat
157-159 in Oss.

Voor informatie kunt u terecht
bij Fysiotherapie Hoogstraat,
Hoog-straat 11, 5384BJ Heesch.
Mail Sander gerust op:
sander@fysiotherapiehoogstraat.nl of 0412-453608.
www. defysiopraktijk.com

hdl.nl

Bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch

www.mooihdl.nl

Voor Maya
kinderen in
Guatemala
Rommelmarkt zorgt
voor onderwijs
Heeswijk-Dinther - Zaterdag
12 mei van 10.00 tot 15.00 uur
organiseert de Protestantse Kerk
in Dinther voor de 5e keer een
rommelmarkt in de kerktuin (Kerkstraat 2).
De gehele opbrengst gaat naar
Stichting Los Niños die dit jaar 10
jaar bestaat. Deze stichting zet zich
in voor onderwijs voor de arme
Maya kinderen. Naast originele cadeaus uit Guatemala vindt u allerlei
leuke dingen voor een klein prijsje.
Speciaal voor Moederdag zijn er
plantjes en plantenbakjes!
Toegang gratis.

Dimphy Coldenhoff
geeft dankzij giften uit
Bernheze extra kansen
Cambodja - In de MooiBernhezeKrant van 17 december hebt u kunnen lezen over het programma Travel to Teach, waar Dimphy Coldenhoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een
bijzonder traject.

Picknickpauze in de buurt van Berlicum

Ondanks de stortregen en een verloren donderklap vertrok op dinsdagmorgen
1 mei om half acht een groep ingepakte wandelaars vanaf de Petrus-Emmauskerk in Heesch
richting Vinkel. De wandelaars lieten zich niet afschrikken door het slechte weer. De buienradar beloofde immers na negen uur verbetering.

Heesch -

Bij aankomst bij de kerk Onze Lieve
Vrouw van de Rozenkrans in Vinkel
klaarde de lucht inderdaad op en
stopte de regen. Er wachtte hier een
hartelijk onthaal met warme koffie,
thee en een lekker stuk cake. Hier
sloten zich ook enkele laatkomers
uit Heesch aan. Hoewel de groep
een half uur later uit Vinkel vertrok
dan gepland, was de stemming onder de wandelaars bijzonder goed.
Elk had zijn eigen verhaal bij de
tocht, maar voorop stond het streven om even het hectische gebeuren van alledag te ontlopen en door
het wandelen in de natuur tot zichzelf te komen. De kennismaking
met andere mensen en het samen
genieten van de prachtige natuur
maakte deze dag heel waardevol.
De prachtige route door het frisse
meigroen langs de rivier de AA en
de Grote Wetering, werd onder
Berlicum even onderbroken voor
een picknickstop. Van dit moment
werd gebruik gemaakt om teksten
voor te lezen van bijzondere wereldburgers, zoals van Mahatma
Gandhi en Martin Luther King.

Annemie Bergsma van de PetrusEmmausparochie had – heel attent – kaartjes met deze teksten
verspreid tijdens de koffie in Vinkel,
geïnspireerd door KRO programma
‘De Wandeling’.

‘Elke deelnemer
had zijn eigen
verhaal’
Via de kleurrijke Bartjeswijk ging
de tocht naar de Kathedrale Basiliek van Sint Jan, waar zelfs de zon
door de wolken brak. Onze bedevaartgangers verbaasden zich er
over dat Maria nog niet op haar
gebruikelijke ereplaats stond. Maar
ja, wat wil je ook, het was pas de
eerste dag in mei. Koninginnedag
had wellicht een dag eerder alle tijd
en aandacht opgeëist.
Hoewel de bedevaartgangers ook
niet naar de expositie over de lijkwade van Turijn konden gaan kijken, was er wel de mogelijkheid

een kaarsje aan te steken bij De
Zoete Moeder. Een fijn moment
voor bezinning over de intentie van
deze tocht.
Tijd voor wereldlijke zaken: In de
voorjaarszon werd genoten van
een echte Bossche bol van Jan de
Groot. Alle wandelaars kregen van
pastoraal medewerkster Annemie
een bloemetje. Met hernieuwde
energie vertrokken daarna een aantal wandelaars weer richting Vinkel.
De overige deelnemers keerden
met openbaar vervoer voldaan
huiswaarts. Een waardevolle ervaring rijker, die meer mensen zouden
kunnen meemaken. Al wandelend
openstaan voor het verhaal van de
ander is een verrijking.
Het was nu de 5e keer dat deze
bedevaart werd georganiseerd. Initiatiefneemster vanaf het eerste uur
was Maria Hanegraaf. Haar reden
was de eer naar de Zoete Moeder genoemd te zijn, waarvan een
beeld in de boerderij in de muur
pronkte.
Een foto-impressie van de wandeling vindt u op www.mooiheesch.nl

Seametrey Children’s Village.
Dat is de naam van de school in
Phnom Penh (Cambodja) waar ik
vanaf nu twee maanden als vrijwilliger les geef. Op 21 april arriveerde ik in Phnom Penh. In het
weekend maakten we de school
klaar voor het nieuwe semester en
op maandag gingen we van start.
Ik ontmoette de directrice Muoy
en kreeg een rondleiding door de
school. In totaal bezoeken 92 kinderen in de leeftijd van 1 tot 14
jaar deze school. Seametrey Children’s Village omvat zowel een crèche als een basisschool. Seametrey
Children’s Village is een tweetalige
montessorischool, de kinderen krijgen zowel in Engels als in Khmer
les. Doordat de kinderen van jongs
af aan de Engelse taal leren, worden hun kansen in dit ontwikkelingsland vergroot.
De school ontving me met open
armen. Er is geen geld om Engels-

talige docenten aan te nemen.
Daardoor zijn ze afhankelijk van
de vrijwilligers die zich melden.
De maandagochtend startte met
“Goodmorning Teacher Dimphy”.
De kinderen zijn geweldig en heel
leergierig. Het is bijzonder om te
zien dat kinderen van zowel de rijkere als de heel arme achtergronden hier hand in hand gaan. De
ouders betalen naar gelang hun
inkomen, zodat iedereen de kans
krijgt om naar deze school te gaan
en Engels te leren.
Door het gebrek aan leraren is mijn
lesrooster behoorlijk vol: iedere
dag geef ik van 7.00 tot 17.00 uur
les. Naast puur de Engelse les, verzorg ik ook vakken als wiskunde,
maatschappijleer en zwemles. De
komende weken ga ik uitzoeken
waaraan het geld, dat in de gemeente Bernheze opgehaald is
(nogmaals dank), het beste besteed kan worden.

9

Woensdag 9 mei 2012

mooi & online

online

24 uur 7 dagen 52 weken

Totaalmarkt: in en om uw huis
Gespecialiseerde webshops bedienen

cOLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant
D’n bonte Wever
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische Tip
• cleefshoeve

Totaalmarkt.nl is het grootste online woonwarenhuis van Nederland. Totaalmarkt.nl
heeft een uitgebreid assortiment aan producten die u in en om het huis nodig heeft.
Ons warenhuis bestaat uit meer dan 12 gespecialiseerde webshops op het gebied van
wonen, design, slapen en tuin. Alle totaalmarkten zijn gevestigd in of in de omgeving
van Nistelrode.
Badkamermarkt.nl is de grootste
online aanbieder van badkamers
& sanitair producten. Hier kunt u
terecht voor ligbaden, douches,
wastafels, toilet, badmeubels en
veel meer. Bij Tegeltotaalmarkt.
nl vindt u altijd de juiste wand- of
vloertegels voor uw badkamer,
keuken of woonkamer. Wilt u uw
woon- of slaapkamer sfeervol inrichten? Kies dan een van de vele
mogelijkheden op deur-, Haard-,
Verlichting- of raamdecoratieto-

taalmarkt.nl. Voor alles op het gebied van elektrotechniek bent u bij
elektrototaalmarkt.nl aan het juiste
adres en voor bedden, boxspings
en matrassen gaat u naar Beddentotaalmarkt.nl. Bij sierbestrating-,
Hardhout-, Zonwering- en BBQTotaalmarkt.nl vindt u alles wat u nodig heeft om uw tuin prachtig in te
richten en aan te kleden. en sinds
kort online: A-merken witgoed tegen de scherpste prijzen op Huishoudtotaalmarkt.nl.

mooi & op de markt

Mooi & online

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den herik
• Uw Marktslager
• het Wafelhoekje
• bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning
• Stephan Passier Kaas

Een column schrijven is in en daar sluiten wij ons
graag bij aan, via DeMooiBernhezeKrant willen ook
wij u aan het denken zetten. Deze week willen wij u
op de hoogte brengen over alles wat actueel is in de
computerbranche.

mooi & in bedrijf

de nieuWe trend in de iCtMArKt iS een ultrA-booK

• beauté Totale Didi
• Van der heijden
Dakkappellen
• Feston tapijten heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow center
• beautytheek
• Van ravensteijn
Assurantiën
• WVe Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden bouwservice
• Meubel en Ambacht

Je wilt een zo dun mogelijk notebook dat zo goed als niks weegt
en lang op één opgeladen accu meegaat? Dan is het ultrabook
de ideale oplossing. Ze zijn hot, maar het aantal beschikbare
modellen is nog beperkt. Daar gaat snel verandering in komen.
Het gaat wat minder met de pc-markt en steeds meer mensen
kopen een tablet voor op de bank. Tablets (en smartphones)
hebben vaak een energiezuinige ARM-processor en dus geen
Intel processor.
Intel heeft hiervoor iets nieuws bedacht. Ze stellen dat een
notebook aan voorwaarden moet voldoen als deze de naam
‘Ultrabook’ wil dragen. Eén van de eisen is dat een notebook van
13,3 inch of kleiner niet dikker dan 1,8 cm mag zijn en een 14
inch of groter niet dikker dan 2,1 cm. Ook mag hij niet zwaarder
zijn dan anderhalve kilogram. De accuduur moet in een passieve
stand langer dan vijf uur zijn. Ultrabooks zijn vaak uitgerust
met een solid state drive (harddisk). Deze zijn erg snel en dun en
hebben geen bewegende delen. Verder hebben ultrabooks een
zuinige Intel-processor en een geïntegreerde video chip.

mooi & online
• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.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.

Column

zorgeloos bbq-feest regelen
barbecue
Be
s
BB tel o
Qe nl
nz ine
o. o
nl p

Check de acties op
@BBQenzo_nl

dranken
partyhuur

Deze voorwaarden garanderen wel kwaliteit, maar tegelijkertijd
is het voor fabrikanten lastig om hun product op deze manier
boven de massa uit te laten stijgen. Toch is er genoeg variatie te
vinden op ultra-book gebied in prijs, prestaties of degelijkheid.
Het zijn vooral de A-merken die ultrabooks leveren.
Op dit moment zijn er vele nieuwe modellen in ontwikkeling.
Daarbij zullen ook hybride modellen zijn, die bijvoorbeeld in een
handomdraai van ultrabook naar een tablet veranderd kunnen
worden.
De huidige modellen op de markt zijn nog niet uitgerust met een
touch screen. Dit zal snel veranderen als Microsoft in oktober
met Windows 8 uitkomt.
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Informatie
voor de

KERNEN

Column Thema Piraten
Zomerkamp Jong Nederland HDL
Het kampprogramma is dit jaar
weer bommetje vol, we gaan onder anderen: zwemmen, varen,
pionieren, wandelen, sporten barbecueën, speur-, spook- en nachttochten doen. Je hoeft je geen moment te vervelen.

herindeling
Als het goed is heeft u inmiddels een
enquêteformulier in uw brievenbus
aangetroffen. Nog sterker, als er
meerdere mensen met de leeftijd van
16 jaar en ouder op uw adres staan
jan boelhouwer
ingeschreven, dan ontvingen zij allen
Foto: Wim Roefs
een enquêteformulier. De enquête
is bedoeld om na te gaan hoe het
zit met het draagvlak voor de samenvoeging van Bernheze met
Maasdonk. September vorig jaar nam de gemeenteraad met een grote
meerderheid het besluit om de weg van fusie op te gaan. Het zal u niet
ontgaan zijn dat met name de tegenstanders op luide toon hun afkeer
van dat besluit kenbaar maken en u oproepen om hen te volgen in
hun bezwaren. Ik schat in dat de inwoners van Bernheze slimmer
zijn en niet uitsluitend tegen herindeling zijn omdat ze daartoe
worden opgeroepen door de tegenstanders van herindeling, maar dat
ze alle voor- en nadelen zullen afwegen en zich bij het invullen van
de enquête niet alleen laten leiden door de vraag of ze in de nieuwe
gemeente per jaar wat meer of minder gaan betalen. Herindelen
doe je niet zomaar, het moet een oplossing bieden voor heel veel
bedreigingen waar gemeenten de komende jaren voor komen te staan.
En dat die bedreigingen er zijn, daar twijfelt niemand aan. Ik roep u
op om goed na te denken als u de enquête invult en ons allemaal met
uw mening te laten weten dat u goed heeft nagedacht.

?
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KOM NAAR DE “KANZ” MAXEND
OP DONDERDAG 10 MEI OM 19.30 UUR

SENIORENWONINGEN

Het herindelingbestuur Bernheze/Maasdonk, vertegenwoordigd door beide
burgemeesters en meerdere raadsleden, informeert u over de gevolgen van de
voorgenomen fusie met Maasdonk en vraagt uw mening over aanverwante zaken als:
•
•
•
•
•

ECONOMIE
DIENSTVERLENING
WERKEN, WONEN en LEVEN
GROEN, LANDSCHAP en RECREATIE
JA of NEE FUSIE met MAASDONK

Na een korte toelichting over de gevolgen per categorie, worden bovenstaande
onderwerpen verdeeld over rond de tafel gesprekken waarbij uw stem voorrang krijgt.
Vervolgens wordt een aantal keer van tafel gewisseld waarmee uw mening per zaak
alle ruimte krijgt. Tenslotte worden de samenvattende meningen met uw inbreng
bepaald. Want úw mening telt! Na deze avond bezit u alle informatie én een persoonlijke
mening om de geplande enquête in mei weloverwogen in te kunnen vullen.
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MEER WETEN?
Ga naar: www.dorpsraadnistelrode.nl
www.bernheze-maasdonk.nl

E-mail info@dorpsraadnistelrode.nl www.dorpsraadnistelrode.nl

Het thema dit jaar is piraten, AAHRRR!! Niet de Somalische piraten
maar die met een ooglapje voor.
Weet jij waarom piraten een ooglapje dragen?

HEESWIJK-DINTER/LOOSBROEK - Het wordt weer lente en dat betekent maar één ding, het Jong Nederland kamp komt dichterbij. Net als
alle anderen jaren zal het Jong Nederland kamp plaatsvinden in de eerste week van de zomervakantie. Dit jaar is dat van 30 juni tot en met 6
juli en het thema is PIRATEN!!. Het kamp duurt zes dagen en we gaan
dit jaar naar Borkel en Schaft. Op het Jong Nederland kamp gaan we
met bijna alle leden en leiding in tenten overnachten op speciale kampeerterreinen.
We gebruiken daarbij een aantal
tenten; een grote tent waarin we
allemaal kunnen eten en drinken,
en kunnen schuilen bij slecht weer.
Daarnaast wordt er gekookt in de
keukentent en liggen er spullen

opgeslagen in de materialentent.
Elke ochtend wordt de dag geopend bij de vlaggenmast, daar
speelt zich een spannend verhaal
af waarbij de leden moeten helpen
om een kwestie op te lossen.

Overdag schijnt de zon en houden
ze hem voor het ene oog, zodat
daar geen licht in komt. ’s Nachts
schuiven ze het ooglapje voor het
andere oog zodat ze het oog kunnen gebruiken dat heel de dag al
aan het donker heeft kunnen wennen. Zo kunnen ze veel meer zien!
Probeer jij het maar eens, kijk tien
minuten lang in het donker naar
een kaars, maar bedek je ene oog
met je hand. Na tien minuten blaas
je de kaars uit en ga je kijken met
je andere oog. Je zult je verbazen
over hoeveel je kunt zien!
Je kunt je voor het kamp inschrijven als je lid bent van Jong Nederland HDL. De inschrijving eindigt
op 30 mei 2012. Voor vragen en
info kunt je kijken op de site van
Jong Nederland. www.jongnederlandhdl.nl

CDA-Bernheze: Enquête op de mat
Stemadvies vooraf niet nodig
Deze week valt er een enquête
op uw deurmat. Wij vinden het
als CDA-Bernheze niet nodig om
een stemadvies af te geven. Wij
vertrouwen er op dat de inwoners
van Bernheze een eigen mening
kunnen vormen en een eigen, weloverwogen en toekomstgerichte
keuze zult maken. Vul de enquête
wel in, of je nou voor bent, tegen
bent, of misschien twijfelt!
Uitspraken de laatste rapporten
Hieronder enkele uitspraken uit
de aan ons gepresenteerde rapporten die van belang zijn voor
uw meningsvorming. Algemene
conclusies van de provincie die zijn
getrokken bij de Brabantse structuurscan over gemeente Bernheze:
-	De meerwaarde van de herindeling bestaat met name uit kwalitatief betere dienstverlening,
financiële voordelen, efficiëntie
en een betere strategische positie in de regio.
-	Er kan van veel functies kan
worden geconcludeerd dat de
verschillen beperkt zijn en beide
gemeenten niet wezenlijk van

elkaar verschillen. De sociale
structuur is ongeveer hetzelfde.
-	De totale OZB per inwoner in de
huidige gemeentes is nagenoeg
gelijk.
-	De algemene uitkering van de
heringedeelde gemeenten zal
structureel ca. 495.000 Euro
lager zijn dan de huidige optelsom. Om extra kosten op te
vangen krijgt de nieuwe gemeente eenmalig een uitkering
van 4,32 miljoen Euro.

Gemeenteraden moeten besluiten
Het CDA is benieuwd naar uw mening. We zullen bij de definitieve
afweging in september rekening
houden met de uitkomsten van de
enquête. Die zullen we mee laten
wegen, samen met alle informatie
die is en wordt verstrekt.
Fractie CDA-Bernheze.
www.cdabernheze.nl
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iNFoRMatiEBullEtiN

BERnHEZE SoLiDAiR
HERinDELinG BERnHEZE-MAASDonK
SAMEnWERKinG MET MAASDonK JA, HERinDELinG BiEDT GEEn EnKEL VooRDEEL.
GEEF ALS BURGER VAn BERnHEZE DAARoM nU UW ooRDEEL!!!!
Als voordelen voor een fusie met Maasdonk worden door de voorstemmers zaken genoemd als een betere dienstverlening aan inwoners, efficiënter
en tegen minder kosten werken. Verder denken sommigen dat, als Bernheze en Maasdonk één gemeente vormen, men een belangrijkere speler
in de regio wordt.

Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op

BETERE DiEnSTVERLEninG AAn inWonERS?
in 2010 werd Bernheze landelijk genomineerd voor de
titel “Gemeente van het jaar 2010”, naast de Brabantse gemeenten Breda en Veldhoven.
Bernheze werd na Breda tweede op het gebied van dienstverlening. een nog betere dienstverlening dan het zeer hoge
niveau waarop Bernheze nu staat, is bij herindeling niet mogelijk.

BELAnGRiJKE SPELER in DE REGio?
Uit reacties van de regiogemeenten maken wij op dat er
weinig enthousiasme is over een gemeentelijke herindeling
tussen beide gemeenten en dat de meerwaarde voor de regio niet wordt gezien. den Bosch is zelfs tegen. Van een
versterking in de regio van onze positie na herindeling is dan
geen sprake. de meningen van de buurgemeenten kunt u
lezen op: http://www.bernheze.org/bernheze-maasdonk/
herindelingscommissie_42183/item/
vergadering-11-april-2012_59597.html

EFFiCiEnTER WERKEn?
efficiënter en tegen minder kosten werken zou bij fusie inderdaad kunnen gelden. Ware het niet dat uit het onderzoek van de provincie blijkt dat Bernheze nu al uiterst efficiënt werkt met slechts 5,5 ambtenaar op 1000 inwoners
(landelijk gemiddeld 6,5).
Maasdonk heeft 6,6 ambtenaren per 1000 inwoners. Bij een
herindeling betekent dit, dat er in de nieuw te vormen gemeente in feite 12 ambtenaren (11 x 1,1) van Maasdonk
“boventallig” zijn en is er dus geen sprake van efficiënter
werken.

Enquête gemeente,
pak nu uw kans!!!
Laat uw stem horen!!!

GEMEEnTELiJKE SCHAALVERGRoTinG LEVERT
GEEn GELD oP
Uit een onderzoek van de rijksuniversiteit van Groningen
blijkt, dat gemeentelijke schaalvergroting gewoon geen geld
oplevert.
Het artikel is via deze link voor iedereen te lezen: http://
www.coelo.nl/artikelen/esb%20schaalvergroting.pdf

U hebt inmiddels de enquête ontvangen om uw mening te
geven over ja/neen herindelen. Wij doen een dringend beroep op u om deze enquête echt in te vullen en op te sturen.
Alleen de ja/neen vraag beantwoorden is al rechtsgeldig,
mits u ook uw burgerservicenummer invult. deze staat o.a.
op uw identiteitskaart, jaaropgaaf AOW, loonstrook en rijbewijs.

Wij zijn ervan overtuigd dat hoe meer formuleren er terugkomen, des te meer de politiek wel rekening moet houden
met UW VOOrKeUr!!!!
dus, vul in en stuur op!!
Bernheze solidair hecht heel sterk aan uw oordeel en de uitslag van de enquête.
ooK iS nU onZE JEUGD AAn ZET!!!
de gemeenteraad gaat in een september een besluit tot ja/
neen herindelen nemen, die grote consequenties heeft voor
de toekomst van onze jeugd.
daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen van 16 jaar
en ouder ook zijn/haar mening geeft, omdat het in feite
gaat over jullie eigen toekomst in Bernheze.
Fractie Bernheze Solidair

noG inFoRMATiE noDiG?
er zijn nog een drietal informatiebijeenkomsten waar u
ook uw mening kwijt kunt:
- 10 mei in Nistelrode, de Kanz, aanvang 19.30 uur
- 14 mei in Vorstenbosch, de stuik, aanvang 19.30 uur
- 15 mei in loosbroek, de Wiz, aanvang 19.30 uur
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Woensdag 9 mei 2012

Tuincentrum

pingedam Woonplein, Farmsumerweg 136,
den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 etten-leur
31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 0517-431755
g 70, 0114-313738 leidschendam Veursestraatweg 292D,
ostburg Nieuveltweg 56, 0117-452279 Opende (Fixet)
ylaan 209, 077-3072849
renesse Korte Moermondsweg 1,
Campanula Addenda
0166-667181‘Blue
Staphorst
Achthoevenweg 2, 0522-466800
planet’ in hangpot.
Pot Ø 23 cm.
de PotjesdamVan113
, 0226-314572.
,95 voor 7,95
®

modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.

fuchsia op stam.
in diverse kleuren
verkrijgbaar.
Pot Ø 19 cm.
hoogte 90 cm.
Van 11,95 voor

Bayer Smart-Bay slakkenkorrels.
400 gram van 8,79 voor 7,95
800 gram van 12,95 voor 11,50

Oliver schommelbank van Noord-Europees grenen.*
102x96x120 cm. Zithoogte 43 cm, zitdiepte 52 cm.
Excl. kussen en plaid. Van 199,- voor 149,-

bezoek
onze site voor
95
29
,
, routebeschrijving
openingstijden
en digitale nieuwsbrief:
OOK Via
wEbshOP

7,95

Samen schommelen

www.lifeandgarden.com

3 voor
3,-

Wit metalen etagère.
25x34,5 cm.
Van 14,50 voor 9,95

Glazen windlicht met witte krans.
18x10 cm. Excl. kaars.
Van 3,99 voor 2,99

OOK Via
wEbshOP
Oleander struik vol
met knoppen.
Pot Ø 21 cm,
60 cm hoog.
Excl. mand.
Van 13,95
voor 9,95

Cupcake doosje
van keramiek.
Verkrijgbaar in 3 soorten.
Van 3,79 voor 2,99

Medinella magnif ica
Hozelock 5 liter drukspuit.
‘Pinatubo’
uniek pompmechanisme waarmee u de tank
slechts in 1 keer op druk brengt om de gehele
Met minimaal 3 bloeminhoud zonder
knoppen. Excl. sierpot.
onderbreking
Pot Ø 17 cm.
te kunnen
Van 13,95 voor 9leegspuiten.
,95
Van
26,95

CamPanula 7,95

Grote hangpot
Solanum jasminoides
‘Album’. Pot Ø 27 cm.
Van 19,95 voor 14,95

moeder
da
13 mei g

Wat kopen we voor mama dit jaar?

voor

,-

Medinella magnif ica
‘Pinatubo’
Met minimaal 3 bloemknoppen. Excl. sierpot.
Pot Ø 17 cm.
Van 13,95 voor 9,95

4

9,95

Mandevilla
‘Sundaville’
pyramide of rek.
Topkwaliteit
kuipplant in
diverse kleuren.
Pot Ø 21 cm.
hoogte 85 cm.
Van 18,95 voor

14,95

Wandfontein Riviera incl. verlichting.
Plug & play. 42x35x71 cm.
Van 89,- voor 69,OOK Via
wEbshOP

12,95

29,95

Wat kopen we voor mama dit jaar?
OOK Via
wEbshOP

gROEI

2 +1

gENIEt

gratis

Wit houten
letterbak
ExClUSIEf vOOR gROEIPASHOUDERS*
in hartvorm.
58x38x9cm.
lavandula
Excl. decoratie.
zantedeschia.
in diverse kleuren. Pot Ø 12 cm. Van
Excl. sierpot.
29,95 voor 19,95
stoechas ‘Anouk’.
Van 7,50 voor 4,95

gratis

Puik sticks in
diverse soorten en
smaken.*
Deze actie is alleen
geldig op artikelen
met dezelfde prijs.

Kuif lavendel.Decoratie
Excl. hart van steen.
mand. Pot Ø 19 cm. Hoogte 12 cm.
Van 2,89 voor 2,Van 7,99 voor

Wit houten
letterbak

hartvorm.
Puik sticks in in58x38x9cm.
Excl. decoratie.
diverse soorten
en
Decoratie vogel van steen.
Van 29 95 voor 19,95
12x7,5x9,5 cm. Solanum jasminoïdes ‘Queen’ in pyramide.
Decoratie hart van steen.
smaken.*
geranium hang of
Hoogte 12 cm
mooie witbloeiende kuipplant. Pot 19 cm. hoogte
Vanstaand.
3,49 inOOK
voor
Via 2,49
diverse
Van
2alleen
89 voor 2,-Wit metalen etagère.
Deze
actie
is
70Medinella
cm. Excl. sierpot.
Van ica
17,95 voor 13,95
Glazen
windlicht
met
witte
krans.
magnif
wEbshOP
kleuren. Pot
Ø 10,5 cm.
ExClUSIEf
vOOR
gROEIPASHOUDERS*
Decoratie vogel van steen.25x34,5 cm.
voor
18x10 cm. Excl. kaars. geldig op artikelen
‘Pinatubo’
12x7 5x9 5 cm.
Per stuk 1,49
Van 14,50 voor 9,95
Van
3
49
voor
2,49
Van 3,99 voor 2,99
Met minimaalmet
3 bloemHouten konijnenhok
lade*
3
lavandula
met dezelfde prijs. Cupcake doosje
knoppen.
incl. nachtverblijf.
91Excl.
cm sierpot.
lang.
stoechas ‘Anouk’.
van NOg
keramiek.
17 cm.
gEEN gROEIPASHOUDER?
Van 73,50 Pot
voorØ 49
Kuif lavendel. Excl.
,95

1
3atisvoor
3,-

gROEI

gENIEt

55,,-

549

,

.

,

,

,

,

Verkrijgbaar
in 3 soorten.
Van 13,95 voor 9,95
Kijk voor
info op www.lifeandgarden.com
Van 3,79 voor 2,99
, Opendekonijnenhok
Panningen, met lade*
*Niet geldig in Cuijk, LuttelgeestHouten
Munt inen
6 verschillende
Staphorst
St. Maartensdijk.. incl. nachtverblijf.
OOK
Via
Glazen windlicht
witte krans.
91 cmmetlang.
soorten.

mand. Pot Ø 19 cm.
ks in
Van 7,99 voor
soorten en
Houten dienblad.
wEbshOP
*
48x38x9cm.
O.a marokkaanse,
Van 14,95 voor 9,95
chocoladesurf
en inia.
aardbeien.
e is alleen
Petunia
Solanum jasminoïdes ‘Queen’ in pyramide.
fuchsia
9 cm. Petunia
Per stuk 1,50
Hartvormig kussen van katoen. Pot Øen
artikelen
37x30cm. Van 10,- voor 7,50 in diverse kleuren.
mooie witbloeiende kuipplant. Pot 19 cm. hoogte in grote
Pot Øhangpot.
10,5 cm.
elfde prijs.
Per stuk 1,49
70
cm.
Excl.
sierpot.
Van
17
,
95
voor
13
95
in
diverse
kleuren.
,
NOg gEEN gROEIPASHOUDER?
m.

5,

49

amide.
fuchsia en Petunia
hoogte in grote hangpot.
em.
consumeren
3en,95
of dranken.in diverse kleuren.
en calorieën. Pot Ø 19 cm.
Van 9,95 voor

6,95

StOf!

Hydrangea macrophylla.

Mini roosjes in diverse kleuren.

0-6419441 appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136,
0, 0485-312939 den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 etten-leur
terwillenseweg 31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 0517-431755
tetten-leur
Absdaalseweg 70, 0114-313738 leidschendam Veursestraatweg 292D,
, 0517-431755
0527-202875
Oostburg Nieuveltweg 56, 0117-452279 Opende (Fixet)
tweg
292D,
J.F. Kennedylaan 209, 077-3072849 renesse Korte Moermondsweg 1,
exet)
(Fixet)
erheidsweg
, 0166-667181
Staphorst
Achthoevenweg 2, 0522-466800
mondsweg
1, 4life
& garden
Heesch
522-466800 bezoek
onze site
voor
Zuid-Scharwoude
Potjesdam
1, 0226-314572.

Bosschebaan
23, 5384 VX Heesch
openingstijden, routebeschrijving

rekt. Prijs- en/of
alsmede zetfouten voorbehouden.
enmodelwijzigingen
digitale-nieuwsbrief:
T:
0412
407030,
F: 0412 - 407038
baar.

ehouden.

www.lifeandgarden.com
E:
heesch@heesch.lifeandgarden.nl

Bayer Smart-Bay slakkenkorrels.
400 gram van 8,79 voor 7,95
800 gram van 12,95 voor 11,50

Oleander struik vol
met knoppen.
Pot Ø 21 cm,
60 cm hoog.
Excl. mand.
Van 13,95
voor 9,95

Hozelock 5 liter drukspuit.
uniek pompmechanisme waarmee u de tank
slechts in 1 keer op druk brengt om de gehele
inhoud zonder
onderbreking
te kunnen
leegspuiten.
Van 26,95
voor 23,95

OOK Via
wEbshOP

Oliver schomm
102x96x120 c
Excl. kussen en

OOK Via
wEbshOP

7,95

gENIEt

lavandula
stoechas ‘Anouk’.
Kuif lavendel. Excl.
mand. Pot Ø 19 cm.
Van 7,99 voor

5,49

NOg gEEN gROEIPASHOUDER?

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com
*Niet geldig in Cuijk, Luttelgeest, Opende Panningen,
Staphorst en St. Maartensdijk..

OOK Via
wEbshOP

fuchsia en Petunia
in grote hangpot.Gardena slangenwagen 50 compleet met
3 kleuren. 20 meter slang, pistoolbroes en koppeling.
in diverse
Pot Ø 19 cm.
Van 39,95 voor 29,95
Van 9,95 voor
OOK Via

6,95

NIEUW!
* Niet verkrijgbaar

2 +1
gratis
2 +91,

gROEI

Opvouwbaar ligbed ‘Bakkum’.
wEbshOP
aluminium frame met
poedercoating en plat gevlochten
wickerdraad. afmeting 160x60x80 cm, opgevouwen
102x35x63 cm. incl. polyester kussen met suède look.
Van 239,- voor 199,-

OOK Via
wEbshOP

gENIEt 95
14,
gENIEt

Grote hangpot
Solanum jasminoides
‘Album’. Pot Ø 27 cm.
Van 19,95 voor 14,95

ExClUSIEf vOOR gROEIPASHOUDERS*

lavandula
stoechas ‘Anouk’.
Kuif lavendel.
Excl.gROEIPASHOUDERS*
95
Stekperkgoed in
Cupcake doosje
ExClUSIEf
vOOR
van keramiek.Pot Ø 20 cm. Van
mand. Pot Ø 19 cm.
Puik sticks in
Verkrijgbaar in 3 soorten.
lavandula
Van 7,99 voor
Van 3,79 voor 2,99
diverse soorten enstoechas ‘Anouk’.
smaken.*
Kuif lavendel. Excl.
4
Pot Ø 19 cm.
Deze actie is alleenmand. Pot Ø 19 cm.
Van 9,95 voor
Puikgeldig
sticksopin artikelen
Van 7,99 voor
6,95
diverse
met soorten
dezelfde en
prijs.
smaken.*
NOg gEEN gROEIPASHOUDER?
Deze actie is alleen
Kijk voor info op www.lifeandgarden.com
*Niet geldig in Cuijk, Luttelgeest, Opende Panningen,
geldig op artikelen
OOK Via
Houten
konijnenhok met lade*
Stevia (honingkruid).
OOK
ViaVia
Houten
konijnenhok
met
lade*
OOK
Houten
konijnenhok
met
lade*
NederlaNd
amstelveen
Handweg 121, 020-6419441 appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136, incl. nachtverblijf. 91 cm lang.
De extra zoete
blaadjes
zijn te consumeren
Staphorst en St. Maartensdijk..
wEbshOP
wEbshOP
met dezelfdewEbshOP
prijs.
gROEI gENIEt
incl.
9191cm
incl.nachtverblijf.
nachtverblijf.
cmlang.
lang.
Cuijk (Fixet)
Beijerd 20, 0485-312939 den Helder Texelstroomlaan
1, 0223-618858
etten-leur
0596-680640
gROEI
gENIEt
als suikervervanger
in gerechten
of Lange
dranken.
gROEI
gENIEt
73
,50 voor 49,95
076-5034956
Gouda Achterwillenseweg 31, 0182-581337Van
Harlingen
5,Van
,95
0517-431755
Lage Vaart
11, geen
,50
,95
100% biologisch
enkant
bevat
calorieën.
,Fahrenheitstraat
50voor
voor49
49
Van7373
ExClUSIEf vOOR gROEIPASHOUDERS*
NOg
gEEN
gROEIPASHOUDER?
Heesch
Bossche
baan 23, 0412-407030 Hulst Absdaalseweg 70, 0114-313738 leidschendam Veursestraatweg 292D,
ExClUSIEf
vOOR
gROEIPASHOUDERS*
ExClUSIEf
vOOR
gROEIPASHOUDERS*
Solanum
jasminoïdes
‘Queen’
in
pyramide.
fuchsia
en
Petunia
Pot Ø 9 cm,
hoogte
15 cm.
56, 0117-452279 Opende
(Fixet)
070-3203300
hang
of
Kijk voor info op
www.lifeandgarden.com
1,29 luttelgeest Oosterringweg 34, 0527-202875 Oostburg Nieuveltweggeranium
Van 1,65 voor
lavandula
De Wending 14, 0594-659013 Panningen (Fixet) J.F. Kennedylaan 209, 077-3072849 renesse Korte Moermondsweg 1,
mooie witbloeiende kuipplant. Pot 19 cm. hoogte
in grote hangpot.
lavandula
lavandula
, Luttelgeest
, Opende Panningen,
*Niet geldig in Cuijkstoechas
staand.
‘Anouk’.
Achthoevenin
wegdiverse
2, 0522-466800 bezoek onze site voor
0111-461031 Sint Maartensdijk (Fixet) Nijverheidsweg 4, 0166-667181 Staphorst
stoechas
‘Anouk’.
stoechas
‘Anouk’.
70
cm.
Excl.
sierpot.
Van
17
in
diverse
kleuren.
,
95
voor
13
95
Tiel Lingedijk 7a, Wadenoyen, 0344-662133 Zuid-Scharwoude Potjesdam 1, 0226-314572.
,
Staphorst
en St. Maartensdijk..
Kuif lavendel. Excl.
DE gEzONDE
zOEtStOf!
kleuren. Pot Ø 10,5 cm.openingstijden, routebeschrijving
Kuif
lavendel.
Kuif
lavendel.Excl.
Excl. mand. Pot Ø 19 cm.
Pot
ØØØ19
19
cm.
en digitale nieuwsbrief:
Geldig in week 19 (t/m 15 mei 2012) zolang de voorraad strekt. Prijs- en/of modelwijzigingen alsmede zetfouten voorbehouden.
mand.
Pot
Puik
sticks
mand.
Potin
19cm.
cm. Van 7,99 voor
Per stuk 1,49
* Dit artikel is niet bij alle life & Garden vestigingen verkrijgbaar.
Puiksticks
sticksinin
,799
Van
Solanum jasminoïdes ‘Queen’ inPuik
pyramide.
fuchsia
Petunia
9en
,95
voor
diverse
soorten
en
Van7Van
,99voor
voor
www.lifeandgarden.com
6
diverse
geranium
hang
of
diversesoorten
soortenenen smaken.*
Stekperkgoed in mooie sierpotten.
mooie witbloeiende kuipplant. Potsmaken.*
19
cm. hoogte in grote
hangpot.
6,95
smaken.*
staand. in diverse
Deze
actie
is
alleen
Deze
actie
isisalleen
Deze
actie
alleen geldig
13
70 cm. Excl. sierpot. Van 17,95 voor
in diverse
kleuren.
Pot Ø 20 cm. Van 7,95 voor 5,95
,95
op artikelen
kleuren. Pot Ø 10,5 cm.
geldig
geldigopopartikelen
artikelen met
Potdezelfde
Ø 19 prijs.
cm.
met
metdezelfde
dezelfdeprijs.
prijs.
Per stuk 1,49
NOg gEEN gROEIPASHOUDER?
Van
9gEEN
,95 gROEIPASHOUDER?
voor
NOg
NOggEEN
gROEIPASHOUDER?
zantedeschia.

Kamerhortensia met 8in
– 10mooie
bloemen insierpotten.
diverse Pot Ø 6 cm. Per stuk 2,25 2 voor 4,Stekperkgoed
kleuren. Pot Ø 15 cm. Excl. mand. Van 9,95 voor
Stenen pot met roosjes motief.
Pot7,95
Ø 20 cm. Van 7,95 voor 5,95
18x8x11 cm. Van 4,69 voor 3,49

2

gROEI

9,95

3
3,-

49,95

18x10 cm. Excl. kaars.
Van 3,99 voor 2,99

Van 73,50 voor
voor

4 voor
5,- dit jaar?
Wat kopen we voor mama

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com

*Niet geldig in Cuijk, Luttelgeest, Opende Panningen,
Staphorst en St. Maartensdijk..

fuchsia op stam.
in diverse kleuren
verkrijgbaar.
Pot Ø 19 cm.
hoogte 90 cm.
Van 11,95 voor

zantedeschia. OOK Via
wEbshOP
in diverse kleuren. Pot Ø 12 cm. Excl. sierpot.
Van 7,50 voor 4,95
ExClUSIEf vOOR gROEIPASHOUDERS*

Houten konijnenhok met lade*
incl. nachtverblijf. 91 cm lang.
Van 73,50 voor 49,95

2 +1

Bougainvillea
pyramide of
rek.
Topkwaliteit
kuipplant, vol
met bloemen.
Pot Ø 21 cm,
hoogte 75 cm.
Van 21,95
voor 16,95

5

Hemelvaartsdag
OPEN kijk op www.lifeandgarden.com
voor de openingstijden
Hemelvaartsdag
OPEN

Of!

+

OOK Via
wEbshOP

Cupcake doosje
van keramiek.
Verkrijgbaar in 3 soorten.
Van 3,79 voor 2,99

StOf!

nsumeren
of dranken.
alorieën.

Wit metalen etagère.
25x34,5 cm.
Van 14,50 voor 9,95

23,95

OOK Via
wEbshOP

* Niet verkrijgbaar bij: Den Helder, Luttelgeest, Opende, Panningen, Staphorst en St. Maartensdijk.

Opvouwbaar ligbed ‘Bakkum’.
aluminium frame met poedercoating en plat gevlochten
wickerdraad. afmeting 160x60x80 cm, opgevouwen
102x35x63 cm. incl. polyester kussen met suède look.
Van 239,- voor 199,-

18x10 cm. Excl. kaars.
Van 3,99 voor 2,99

voor

NIEUW!

Gardena slangenwagen 50 compleet met
20 meter slang, pistoolbroes en koppeling.
Van 39,95 voor 29,95

consumeren
en of dranken.
n calorieën. Glazen windlicht met witte krans.

9,95

Wit metalen etagère.
25x34,5 cm.
Van 14,50 voor 9,95

OOK Via
wEbshOP

gROEI

Medinella magnif ica
‘Pinatubo’
Met minimaal 3 bloemmooie sierpotten.
knoppen. Excl. sierpot.
95Ø 17 cm.
7,95 voor 5,Pot
Van 13,95 voor 9,95

gratis

Wat kopen we voor mama dit jaar?

5 voor
,55voor
5,-

5,
49
5
,
22 11 2 1

49

+

++

gratis
gratis gratis

55,,4949 5,49

in diverse kleuren. Pot Ø 12 cm. Excl. sierpot.
Van 7,50 voor 4,95

55voor
voor 5 voor
55,,-- 5,-

6,95

Kijk voor info op www.lifeandgarden.com
Kijk
Kijkvoor
voorinfo
infoopopwww.lifeandgarden.com
www.lifeandgarden.com

, Opende Panningen,
*Niet
geldig inPanningen
Cuijk, Luttelgeest
, Luttelgeest
, Opende
, ,
*Niet
, Luttelgeest
, Opende
Panningen
*Nietgeldig
geldigin inCuijk
Cuijk
Staphorst
en St.
Maartensdijk..
Staphorst
StaphorstenenSt.St.Maartensdijk..
Maartensdijk..

Wit houten

Solanum
jasminoïdes
‘Queen’
in pyramide.
fuchsia en Petunia
Solanum
‘Queen’
ininpyramide.
fuchsia
enenPetunia
geranium
hangjasminoïdes
of
Solanum
jasminoïdes
‘Queen’
pyramide.
Petunia in grote hangpot.
zantedeschia.
letterbak
geranium
geraniumhang
hangofof staand.
mooie
witbloeiende
kuipplant.infuchsia
Pot
19 cm.
hoogte
witbloeiende
kuipplant.
Pot
1919cm.
hoogte
grote
hangpot.
inmooie
hartvorm.
in diverse
mooie
witbloeiende
kuipplant.
Pot
cm.
hoogte
in
grote
hangpot.
in diverse kleuren. Pot Ø 12 cm. Excl.
sierpot.
staand.
in
diverse
staand. in diverse kleuren.
70 17
cm.,95Excl.
sierpot.
Van 17,95in voor
13,95
in diverse kleuren.
58x38x9cm.
7070Pot
cm.
ØExcl.
10
,5sierpot.
cm.
,95voor
voor13
13,95
cm.
Excl.
sierpot.Van
Van 17
indiverse
diversekleuren.
kleuren. Pot Ø 19 cm.
,95
kleuren.
,5,5cm.
Van 7,50 voor 4,95
kleuren.Pot
PotØØ1010
cm.
Pot Ø 19 cm.
Per Excl.
stukdecoratie.
1,49

Petunia surf inia.
in diverse kleuren.
Wit houten
Pot Ø 10,5 cm.
letterbak
Per stuk 1,49
in hartvorm.
Petunia surf inia.
58x38x9cm.
diverse kleuren.
Excl. in
decoratie.
Van 29,95 voorPot19
Ø,95
10,5 cm.
Per steen.
stuk 1,49
Decoratie hart van

Per
Perstuk
stuk1,149
,49

Van 29,95 voor

Decoratie vogel van steen.
12x7,5x9,5 cm.
Van 3,49 voor 2,49

4 voor
,45voor
44voor
voor 4 voor
5,- 55,,-- 5,-

Hoogte 12 cm.
Van 2,89 voor 2,-

Openingstijden
Decoratie vogel van steen.
12x7,5x9,5 cm.
Maandag t/m donderdag
Van 3,49 voor 2,49
bezoek
onze
site
voor
09.00 - 18.00 uur
openingstijden
Vrijdag 09.00, -routebeschrijving
21.00 uur
en digitale nieuwsbrief:
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
www.lifeandgarden.com
Zondag gesloten.

19,95

Decoratie hart van steen.
Hoogte 12 cm.
Van 2,89 voor 2,-

Petunia
inia.
Petuniasurf
surf
inia.
inindiverse
diversekleuren.
kleuren.
Pot
,5,5cm.
PotØØ1010
cm.
Per
Perstuk
stuk1,149
,49

Petunia surf inia.
in diverse kleuren.
Pot Ø 10,5 cm.
Per stuk 1,49

Pot Ø Stekperkgoed
19 cm.
mooie
Van 9,in
95 voor
Van 9,95 voor

sierpotten.

Van 9,95 voor
6,95
Pot Ø 20 cm.
Van 7,95 voor
66,95
,95

3

5,95

Stekperkgoed in mooie sierpotten.
Pot Ø 20 cm. Van 7,95 voor 5,95

Stekperkgoed
Stekperkgoed
sierpotten. in mooie sierpotten.
Stekperkgoedininmooie
mooie
Pot Øsierpotten.
20,95
cm. Van 7,95 voor 5,95
Pot
,95voor
voor55
PotØØ2020cm.
cm.Van
Van7,795
,95

3

NederlaNd amstelveen Handweg 121, 020-6419441 appingedam Woonplein, Farmsumerweg 136,

0596-680640 Cuijk (Fixet) Lange Beijerd 20, 0485-312939 den Helder Texelstroomlaan 1, 0223-618858 etten-leur
Lage Vaartkant 11, 076-5034956 Gouda Achterwillenseweg 31, 0182-581337 Harlingen Fahrenheitstraat 5, 0517-431755
Heesch Bosschebaan 23, 0412-407030 Hulst Absdaalseweg 70, 0114-313738 leidschendam Veursestraatweg 292D,
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Mandevilla
‘Sundaville’
pyramide of rek
Topkwaliteit
kuipplant in
diverse kleuren.
Pot Ø 21 cm.
hoogte 85 cm.
Van 18,95 voor

12,95

13

Woensdag 2 mei 2012

High Tea op Moederdag
Voor moederdag
Grote bloeiende hangpotten
nu 2 voor € 15,00

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, www.lipsgroen.nl

Speciale mei aktie bij to b me fashion
• 2e heren artikel 50% korting!
• Mustang damesschoenen 50% korting!

Moederdag tip!
HeesCH - Op zondag 13 mei
zetten wij alle lieve moeders
in het zonnetje. speciaal voor
de allerliefste moeders en het
hele gezin organiseren wij
daarom tussen 14.00 uur tot
17.00 uur een heerlijke Moederdag High Tea.
Tijdens de High Tea kunt u zelf 6
gerechtjes kiezen uit een overdadig
aanbod van scones met slagroom
en jam, muffins, Franse appeltaartjes, brownies, fingersandwiches
met carpaccio en gerookte kip-kerrie, wraps met zalm en roomkaas
en Quiche lorrainne.
en om het extra aantrekkelijk te
maken, verrast u moeder met dit
smaakvolle geschenk voor slechts
16,50 euro per persoon. Natuurlijk
inclusief een kopje koffie of thee.
Kiest u liever voor een heerlijk
avondje uit? dat kan ook. Want
vanaf 17.00 uur bent u onze
welkome gast voor een feestelijk
‘Moederdag’ diner. de moeders
ontvangen we natuurlijk met een
sprankelend glas Prosecco.
en komen de kinderen mee? Ook
hen tracteren we op een glaasje
kinderchampagne en voor de jonge gasten is er de keuze uit een
feestelijk kindermenu. Bovendien
is het prettig te weten dat we een
leuk hoekje hebben ingericht voor
kinderen inclusief computer en
speelgoed.
Als extra verrassing verloten we
onder alle moeders een leuke pasta- of risotto-workshop voor twee
personen, waarmee we na de zomervakantie opnieuw een start
maken.
Vriendelijke groeten en graag tot
ziens op moederdag in ‘de Keuken’!
Mick, Monique en het team

luxe modieuze tas in diverse
trendy kleuren
van € 64,95 voor € 55,00

MOEDERDAGTIP!

(zolang de voorraad strekt)

Gratis vaas bij aankoop van een
moederdagboeket van € 19.95

to b me fashion
Schoonstraat 24 - 5384 AP Heesch - www.tobme.nl

geldig t/m 12 mei 2012

Nistelrode (0412) 61 13 97
Heesch (0412) 45 18 48

Bloemen
voor de
liefste
mama!!!

lekker voor
moederdag

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

altijd
moederdag slagroomtaart
Deze actie is geldig van 1 t/m 13 mei.
HEMA Oss, Kruisstraat 5
HEMA Heesch, Schoonstraat 2-4

8.-

MOEDERDAG
Voor elke moeder
op moederdag
een verrassing
Volop gerechten
met asperges
Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl

W.: www.eetcafetpumpke.nl

7 dagen in wee
k
geopend!
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Huldiging 8 jubilarissen

Gouden Bruidspaar Cor &
Annie Schuurmans – Leijten

Heemkundekring Nistelvorst heeft trouwe leden

Mini Heesch is
op zoek naar
vrijwilligers
HEESCH - Van 6 t/m 10 augustus
is het weer kindervakantieweek in
Heesch.
Wij zijn al druk op zoek naar vrijwilligers die ons en de kinderen willen
helpen om er een leuke week van
te maken. Zo zoeken wij mensen
die willen helpen bij de opbouw, bij
de spelletjesdag en bij het begeleiden van een groep kinderen.
Alle hulp is zeer welkom.
Heb je tijd en zin geef je nu dan
alvast op via de site www.miniheesch.nl

Nistelrode – Woensdag 2 mei
was de dag dat Annie en Cor elkaar 50 jaar geleden het Ja-woord
hebben gegeven.
Deze dag werd vooral gevierd met
de familie want het feest zal later
gevierd worden. Cor is geboren in
Vorstenbosch en Annie in Nistelrode. Ze hebben elkaar leren kennen bij Tutje de Pim, een café in
Nistelrode. Na 7 jaar verkering,

Sudoku

kregen ze in 1962 een huis aan de
Heuvelstraat en toen moest er getrouwd worden.
Cor heeft 41 jaar bij Max Wolf gewerkt en toen de kinderen groter
werden was Annie vaak te vinden
in de Brouwershoeve waar ze in de
bediening stond. Na 43 jaar in de
Heuvelstraat gewoond te hebben
zijn ze 6 jaar geleden verhuisd naar
de Kloosterhof. Annie & Cor hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Nistelrode - Maar liefst 8 jubilarissen werden er afgelopen
woensdagavond in het zonnetje
gezet omdat zij 25 jaar lid waren
van de Heemkundekring.
De jubilarissen kregen een plaquette met het embleem van
Nistelvorst en een bos bloemen

om deze gebeurtenis feestelijk te
onderstrepen.
De jubilarissen zijn: Jan en Liesbeth
van der Linden, Jan van de Avoort,
Ton Vorstenbosch, Bets van Soesbergen, Dora Wouters en Anny en
Tiny van Gogh. (Bets van Soesbergen was helaas niet aanwezig).

Gouden huwelijk Hendrik
en An Dobbelsteen

HEESWIJK-DINTHER - 14 mei 2012
bestaat de C1000 alweer 25 jaar.
In de afgelopen 25 jaar zijn er veel
medewerkers gekomen en gegaan
en deze mijlpaal kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Alle oud, ex, huidige en comedewerkers van C1000 HeeswijkDinther zijn daarom van harte uitgenodigd om het 25-jarig bestaan
uitbundig met elkaar te delen. Dit
initiatief komt vanuit de personeelsvereniging en zal plaatsvinden op 2
juni 2012 in PUB MARITIEM (Aquarest). Entree is €17,50 p.p. met alle
DRANK en HAPJES inbegrepen! Tijd
van 21.00 – 1.00 uur
Hoe werkt het?
Heb jij bij de C1000 gewerkt en wil
je je oud-collega’s graag terug zien?
Meld je dan aan voor de reünie! Dit
gaat per e-mail naar pvheeswijkdinther@live.com. Vermeld voor- en
achternaam, dat het om de reünie
gaat en zorg dat je vóór 20 mei
a.s. €17,50 overmaakt naar rekeningnummer 11.18.99.21.4 t.n.v.
PV-C1000. Zorg dat je erbij bent en
neem al je (oud) collega’s mee!

MooiBernhezertje
FEESTJE? zeskamp?
huur een springkussen,
spellen of tent bij de
goedkoopste en grootste
attractieverhuurder van de
regio. Al vanaf 5 euro
www.springkussens.nl
of www.zeskampen.nl
uit Uden
Wilt u ook een zoekertje
plaatsen?

Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

Foto Jan Gabriëls

Loosbroek - Afgelopen donderdag 3 mei waren Hendrik Dobbelsteen en An van de Boom uit Loosbroek precies 50 jaar getrouwd.
Samen met hun 5 kinderen, 15
kleinkinderen en familie, vrienden
en kennissen hebben ze deze mijlpaal gevierd.
Hendrik Dobbelsteen (76 jaar) is
geboren en getogen in Loosbroek
en An van den Boom (75 jaar)
komt uit Berlicum. Dat is ook de
plaats waar zij elkaar hebben leren
kennen. “In danstent Paashuis in
Berlicum heb ik haar voor het eerst
gezien en vanaf die tijd zijn we bij
elkaar gebleven. Ze is met plezier
vanuit Berlicum naar Loosbroek gekomen”, vertelt Hendrik. Hendrik
en An hebben samen een boerenbedrijf gerund in Loosbroek. Een
zoon heeft het bedrijf voortgezet,

een dochter zit in het onderwijs.
Twee dochters zitten in de verpleging en de jongste zoon is bankier.
“Al met al een goede gezinssamenstelling om nog vele crisissen
samen door te komen”, grapt An,
met een kwinkslag naar de huidige
economische en politieke crisis.
Hendrik werkt nog veel mee op het
boerenbedrijf. Daarnaast hebben
ze beiden te veel hobby’s en vrijwilligersactiviteiten om op te noemen. In 2008 werd An voor haar
vele vrijwilligersactiviteiten gehuldigd met een lintje als lid in de
orde van Oranje Nassau. Hendrik
werd onlangs nog gehuldigd voor
zijn 50-jarig jubileum als lid van de
Boerenbond ZLTO. Ze staan veel
klaar voor hun kinderen en kleinkinderen en hopen hier samen nog
lang in goede gezondheid met volle teugen van te kunnen genieten.
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Buitenlandse reis voor Harmonie Sint Servaes
‘huisleverancier’ voor busvervoer,
de firma Dortmans, met hoofdvestiging in Schijndel. Met financiële
steun van Taxibedrijf Dortmans en
Regina reizen konden we onze leden een aantrekkelijk aanbod doen
om tegen een geringe vergoeding
deze muzikale reis mee te maken.
Wij zijn beide organisaties dan ook
zeer dankbaar voor het mede mogelijk maken van deze reis!

Begin 2011 bleek dat er onder de
leden voldoende draagvlak was
voor een dergelijke buitenlandse
reis en zijn de plannen verder uitgewerkt. De afgelopen periode
heeft het harmonieorkest een aantal nummers voorbereid voor de
uitwisseling in Oostenrijk. Zo ligt
het toepasselijke Montana Fanfare
op de lessenaar. Ook de slagwerkgroep heeft zich in haar repetities
voorbereid op de concerten in Tirol.

Naast de concerten zullen er activiteiten in de regio worden ondernomen en zal er een heuse Tiroleravond worden bijgewoond. Het
bijna 100 leden tellend gezelschap
vertrekt op 17 mei in alle vroegte
richting Oostenrijk.
Het belooft voor harmonie Sint
Servaes een gezellig Hemelvaartweekeinde te worden.

altijd GoedKoop tanKen

Heeswijk-Dinther - Tijdens het Hemelvaartweekeinde maakt Harmonie Sint Servaes uit Dinther een buitenlandse reis. Van 17 tot en met 20
mei verblijven zij in het familiehotel Hotel Alpina Regina in Biberwier,
Tirol. De leden van het harmonieorkest en de A-selectie van de slagwerkgroep doen tijdens hun verblijf mee aan twee uitwisselingsconcerten met Oostenrijkse muziekgezelschappen.
Het organiseren van een meerdaagse buitenlandse reis stond al
langer op het verlanglijstje van de
Dintherse harmonie. Enkele jaren
geleden, toen de oude uniformen
werden geschonken aan een muziekvereniging in Bosnië Herzogovina, was het idee om een uitwisseling met dat orkest te houden.
Dit bleek echter geen haalbare
kaart, maar het idee van een buitenlandse reis was geboren.
In 2010 is een commissie met de
voorbereidingen aan de slag ge-

gaan. Er werden contacten gelegd
met buitenlandse muziekverenigingen, maar al snel kwamen we
in contact met de familie Vissers uit
de Schoolstraat, die al bijna 25 jaar
reizen naar Oostenrijk organiseren.
Zij hebben voor onze vereniging
tegen een aantrekkelijke vergoeding hun hotel Alpina Regina aan
onze vereniging aangeboden als
onderkomen. Regina Vissers heeft
vervolgens ook lokale contacten
gelegd met muziekverenigingen
in de buurt. Daarnaast kregen we
ook een mooi aanbod van onze

Meer brandstof
voor je euro

2, 3

cent pe

spaarKor liter
rtinG*
bediend
sTa
TiOn

Gratis
autowassen
bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
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Advertorial

Moederdagtip High Tea

Peter van
der Hurk
Op vrijdag 15 juni a.s. zal Paranormaal Entertainer Peter van der
Hurk zijn nieuwe show presenteren bij Café zaal Jan van Erp. Al jaren trekt hij een miljoenenpubliek
bij het RTL 4 programma ‘Het Zesde Zintuig – Plaats Delict’. Maar
ook op het podium weet hij zijn
gasten te boeien, te ontroeren en
te entertainen. Na een succesvolle twee seizoenen in de theaters
door heel het land, kiest van der
Hurk nu voor een nieuw publiek.
Een kersverse nieuwe show, geschikt voor believers en sceptici.
Van der Hurk heeft een over treffelijk zesde zintuig, dat hij combineert met scherpe Haagse humor.
U als gast mag – op eigen risicovoorwerpen inleveren waar Pe-

De High Tea is uitgevonden door de Duchess of Bedford. Een High Tea
bij café zaal Jan van Erp bestaat uit, zoete hapjes, hartige hapjes, muffins
en cakes. Daarnaast serveren wij tijdens de High Tea verschillende
sandwiches ,koekjes en bonbons. Uiteraard drinkt u tijdens een High
Tea veel thee, in verschillende soorten en smaken. Wij serveren al een
high Tea vanaf 2 personen, dagelijks van 13.00 uur t/m 17.00 uur echter
reserveren is noodzakelijk en kan tot een dag vooraf.

ter van der Hurk mee aan de slag
gaat. Dit kunnen zijn, een foto,
voorwerp, tekening of kledingstuk
van een overledene of levende
persoon. Er is een vragenronde
waarbij een paragende een levensvraag mag stellen. ‘ Vindt ik dit jaar
de liefde van mijn leven?’. ‘Moet
ik mijn baan opzeggen?’ Peter verteld aan de hand van een simpele
tekening op een white-board details over een persoon. Kortom genoeg elementen voor een smaakvolle avond.

High Tea
en smaken thee
*Potje heet water met div. soorten
fins en soesjes
*Diverse soorten cake, taartjes, muf
*4 verschillende soorten sandwich
*Kleine salade, warme pie-puntje
marmelade
*Scones met clotted cream, jam en
n)
one
pers
2
.
€ 19,50 p.p ( min
p.p.
0
15,0
€
prijs
rdag
ede
Speciale Mo
Alleen geldig op zondag 13 mei 2012

Reserveren noodzakelijk via
T: 0413-301972 b.g.g. 06-23469071. E: cafezaaljanvanerp@hotmail.com
Café Jan van Erp denk ook aan de heren, er is ook een High Beer te
bestellen. Meer informatie over de activiteiten, lunchkaart of
High Tea/High Beer kijk op www.cafezaaljanvanerp.nl

bekend van het
zesde zintuig
Kaarten zijn alleen via onze website te bestellen. Ga hiervoor naar
www.cafezaaljanvanerp.nl. of naar
www.ticketpoint.nl het landelijke
netwerk van ticket verkoop.
Vanwege het speciale karakter van
de show en de grootte van onze
zaal zijn er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De zaal
gaat open om 19.00 uur en de
show begint om 20.00 uur kaarten
hiervoor kosten € 22,50 incl. een
kop koffie/thee.

Rave the
Village the
Reunion
Op vrijdag 19 mei zal na 18 jaar
de reünieparty van Rave the Village plaatsvinden.
De historie Rave the Village. In
het najaar van 1993 kwamen Harold en Alexander café de Dolle
Pater binnen lopen en begonnen
wat te brainstormen over het or-

ganiseren van een eigen “Rave” in
Heeswijk-Dinther. Samen met de
eigenaren Marcel en Roger organiseerden zij “Rave the Village”.
Een stroboscoop, een rookmachine
en een paar kilo zwart vinyl zorgden voor een niet eerder vertoond
schouwspel.
De jaren erna werden Harold en
Alexander nog vaak aangesproken en werden er herinneringen
opgehaald. Tot 2012 bleef het
bij een idee. Nu werd het tijd om
de daad bij het woord te voegen.
Na 18 jaar vindt “Rave the Village

the Reunion” plaats.Het concept
blijft onveranderd. Ook zullen dezelfde platen de draaitafels weer
vinden. Het originele DJ team van
de eerste editie zal voor dezelfde
beukende beats zorgen.
Wil jij mee genieten van deze geweldige muziek en sfeer van weleer kom dan vrijdag 19 mei naar
Cafe zaal Jan van Erp. Kaarten zijn
uitsluitend online te bestellen via
onze site www.cafezaaljanvanerp.
nl de entreeprijs is € 7,50 aan de
kassa kosten ze € 10.00.
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Moeders verwennen met Tuinadvies
Alles brult de grond uit en de
taak aan u om goed te kijken
wat nog voldoet en wat niet
meer. eventueel schrijft u dit op
zo krijgt u een goed beeld hoe
uw tuin ervoor staat. Bent u niet
zeker of een knop nog uitkomt
of heeft u zowieso geen groene
vingers, dan schakelt u mij in.
laat u mij langskomen voor advies? ik loop met u mee door de
tuin en geef advies op maat.
Uniek kado voor moeder
Kinderen, dit is natuurlijk ook
een mooi gebaar voor de aan-

komende Moederdag en Vaderdag. Zijn je ouders nog niet
toegekomen aan deze jaarlijkse
taak. dan zijn ze vast blij met de
adviezen die ik ze kan geven.
Ook voor kleine beplantingen is
nu de tijd.

• Gazon & tuinaanleg

• Bomen snoeien & weghalen

T 0413 - 22 91 45
Kastanjedreef 63
• Onderhoud
tuinen
• Grondwerk
F 0413 - 22 91 45
5473 SG Heeswijk-Dinther
M 06 - 53 93 80 21
E info@vdburgt.org
Kastanjedreef 63 - 5473 SG Heeswijk-Dinther
T (0412) 22 91 45 - M (06) 53 93 80 21

www.vdburgt.org

www.vdburgt.org

We kunnen ook alvast na gaan
denken over de grote veranderingen die u in het najaar of volgend voorjaar door wilt voeren.
Al jaren aan het denken? Nu is
de tijd om echt actie te ondernemen.
Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Slabroekse Paardendagen

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

Drie dagen vol topsport en sensatie

Voor de vierde keer worden de slabroekse
Paardendagen georganiseerd. dit jaar van vrijdag 11 t/m
zondag 13 mei.
SLAbrOeK –

Op vrijdagmiddag beginnen de
klasse 4 en de rubrieken enkel en
tweespan paard klasse 3 aan de
dressuurproef. de zaterdag belooft weer een topdag te worden,
op deze dag rijden de klasse 4 en
de 2 rubrieken van de klasse 3 de
marathon. Tevens rijden dan de
klasse 1 en 2 en de overige ru-

brieken klasse 3 de dressuur en
vaardigheid. Voor de zondag is
de marathon de uitdaging die de
klasse 1 en 2 aangaan, en voor
de klasse 4 wordt de vaardigheid
verreden. de deelnemer met het
beste resultaat zal als laatste het
kegelparcours ingaan, om geen
fouten te maken, en de eerste

Adv Langens
plaats te behouden. Zaterdag
12 Hoveniers 109x53_3.indd 1
mei wordt er een Veteranen Jumping gehouden waarvan de oudste deelnemer 73 jaar jong is. een
klassiek parcours met barrage en
een jacht-parcours met als hoofdsponsor Witmis “de Witmix Klassieker”.
Het jacht-parcours heeft als
hoofdsponsor luxe bedden.nl romantovich, vandaar de naam bers wordt gedacht!
van de rubriek “luxebedden- er zal op zondag 13 mei een Terjacht.nl”.
riër race (Jack russel) plaatsvinden. Wat leuk is om naar te kijken
Springen
maar ook om met je eigen hond
Tevens hebben we zaterdag & deel te nemen. Ook zal er een
zondag springen in de klasse BB strodorp aanwezig zijn met vert/m ZZ.
schillende stands en activiteiten
We beginnen zaterdag 12 mei voor de kinderen.
om 9.00 uur met de klasse BB,
waarin vaak jonge paarden voor Moederdag
de eerste keer een parcours leren Adrienne schoonheidssalon heeft
kennen of ruiters die nog niet zo zich beschikbaar gesteld om geervaren zijn.
durende de dag moeders, die
Zondag 13 mei worden alle klas- worden uitgeloot, eens lekker
sen verreden. Waarbij er in de te verwennen met een behanklasse M en ZZ extra prijzen zijn, deling, die ze terplekke bij Villa
met dank aan de sponsoren v.d. d’Arto zullen ondervinden. Naast
Crommenacker stukadoors en de schoonheidsbehandeling zijn
slagerij Frans Knobbout.
er nog andere leuke prijzen te
Ook aan de niet Paardenliefheb- winnen. Bij Villa d’Arto is er ook
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een moederdagbrunch waar men
voor kan reserveren voor € 15,p.p.
Met de samenwerking van de
3 verenigingen en onze trouwe
sponsors willen we er een Hippisch evenement van maken,
voor Uden, Nistelrode en omgeving zodat de naam slabroekse
Paardendagen een begrip wordt
voor de regio. dankzij de inzet
van ca 200 vrijwilligers en onze
sponsoren kunnen wij de toegang
nog gratis houden.
Voor meer informatie over
de wedstrijd, activiteiten of
routebeschrijving
www.slabroeksepaardendagen.nl

Dodenherdenking
Ter nagedachtenis en uit respect voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) werd in Bernheze de Dodenherdenking druk bezocht.

Nistelrode

Heesch

Hdl

Nistelrode
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budo

voetbal

Wederom zeer succesvol weekend
voor sporters van Van Buel sports!

Afgelopen zondag werd er door
de judoselectie gestreden op het
leeuwentoernooi in Boven leeu-

voetbal

wen en wisten zij maar liefst 18
ereplaatsen te behalen. Hieronder
de behaalde resultaten van de ju-

doka’s afkomstig uit Oss, Heesch,
Berghem, Oijen en Geffen.
1e plaatsen: lieve Grimmelikhuizen, sam Grimmelikhuizen, roy de
Haard, Odin van de linden, Owen
van de Veerdonk, Milo van rossum en Niels Wilms.
2e plaatsen: Angel van den Akker
en sophie spijkers.
3e Plaatsen: Yasper van Tuyl, Jesse
van Buel, Tess sieliakus, lucas van
Griensven, Jasmijn linskens, eline
Vrijsen, denzel Burke, roy van
leur en Mike Bens.
Op zondag wist duane van Helvoirt goud te pakken in de elite
klasse en zilver in de open klasse
tijdens de Holland Gi Cup te Amsterdam. Tot slot draaide judoka
Martin Kip een prima europacup in
Berlijn maar viel hij helaas net buiten de prijzen.

v.v. Heeswijk E3 Kampioen

HeesWiJK – diNTHer - Heeswijk E3
werd dit weekend kampioen in de
2de klasse 105 door alle wedstrijden
(op één na) winnend af te sluiten.
Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd op het programma, uit
bij HVCH E8. Met een puntenvoorsprong van maar 2 punten moest er
gewonnen worden om zeker te zijn
van het kampioenschap.
Na een moeizame start kon er in de
eerste helft met 1-0 een voorsprong
op HVCH worden genomen. Na
de rust werd het nog behoorlijk
spannend nadat HVCH met een
mooi schot de gelijkmaker maakte.
er moest even op karakter doorgetrokken worden om tot scoren
te komen, maar daar was hij dan
toch, een mooie pegel vanaf een
moeilijke positie aan de linkerkant
bovenin de goal. dat bleek de bevrijdende goal te zijn, gezien het feit
dat er daarna door mooie combinaties en hard werken de volgende 2
mooie treffers konden worden bijgeschreven. een goede en sterke
4-1 overwinning van het blauw
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Wedstrijd van de gemiste
kansen

Tekst: A. v. Lokven

Fotograaf: T. Bevers

NisTelrOde - in Berghem stonden de nummer 2, Prinses irene
en de nummer 3, Berghem sport
tegenover elkaar. Normaal gesproken een wedstrijd op het scherpst
van de snede, maar zondagmiddag zeker niet. Beide ploegen zijn
al verzekerd van de nacompetitie.
Feitelijk ging het er alleen om wie
in de eindrangschikking 2e zou
worden en wie de 2e of 3e periode
zou pakken. Prinses irene stelde
zowel de 2e periode als de tweede
plaats in de competitie veilig door
met 2-2 gelijk te spelen. Na een
ruststand van 1-1; doelpunten van
Jevaro ikanubun namens de oran-

jemannen en Van doren namens
Berghem sport, maakte dezelfde
Van doren in de 70e minuut 2-1.
eerstejaars A- junior Tim v.d. Heijden gaf zijn debuut een gouden
randje door in de 75e minuut de
2-2 binnen te tikken (foto boven).
Het had ook best 8-8- kunnen zijn.
de mooiste kansen werden aan
beide kanten om zeep geholpen.
een gelijkspel gaf de verhouding
goed weer. Alleen had Prinses
irene het in het eerste half uur al
lang af moeten maken. de mooiste
kansen werd echter om zeep geholpen, waardoor de Berghemnaren in de wedstrijd bleven.

voetbal

Foto: Hilde van Empel

witte Heeswijk legioen. de (kinder-)
champagne kon open: de kampioensschaal is binnen!!! Terug in
Heeswijk was daar de huldiging in
de Heeswijk kantine, waarna er een
mooie (en frisse) zegetocht door
Heeswijk en dinther werd gemaakt,
waarvoor speciaal 2 mooie cabrio’s
werden ingezet. en als afsluiting
nog door naar teamsponsor Halte
5 voor een lekkere stevige maaltijd. dat konden we inmiddels goed

nipte overwinning voor
Heeswijk op SVC

gebruiken. dus het was weer een
topseizoen dank zij de e3 kampioenen simon Peters, roy van engelen,
Nard van empel, Jens van Helvoort,
ruben van de Weijer, Jur van Padua, robin roefs en rens van der
Put. dit clubje, onder leiding van
edward van de Weijer, Antoine
van Helvoort en dieter van der Put
heeft laten zien dat het in staat is
met mooi en aanvallend voetbal bovenaan te kunnen staan.

Toine Smulders houdt twee SVC-spelers van de bal (Foto; Selly van den Akker)
Tekst: Koen Heesakkers

HeesWiJK-diNTHer - Voetbalvereniging Heeswijk vierde vorige week,
naar later bleek, een beetje voorbarig de winst van de 2e periode. Met
een even goed doelsaldo als naaste concurrent Venlosche Boys, maar
met één treffer méér gemaakt, dacht Heeswijk genoeg te hebben om de
periodetitel binnen te slepen. De regels van de KNVB waren echter net
even anders en dus volgt komende donderdag een beslissingswedstrijd
tegen Venlosche Boys om uit te maken wie uiteindelijk die 2e periode
daadwerkelijk wint.
Naast alle periode-beslommeringen
is er ook nog gewoon de reguliere competitie waarin gepresteerd
moet worden. Afgelopen zondag
kwam in Heeswijk sVC 2000 uit
roermond op bezoek. Heeswijk
won nipt met 1-0. Beide ploegen
begonnen uitermate fel aan de
wedstrijd. Het was de thuisploeg
die de goede openingsfase wist te
bekronen met een treffer. Mark

dobbelsteen zag zijn inzet van net
buiten de zestien meter van richting worden veranderd en in het
vijandelijke doel verdwijnen. in de
80 minuten die volgden golfde het
spel op en neer. Heeswijk kwam
met name in de slotfase een paar
keer goed weg, maar ook sVC had
niets te klagen zodat Heeswijk op
één treffer bleef steken.
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Vorstenbossche Boys E3 kampioen
VOrsTeNBOsCH - Nadat vorige
week zaterdag de grootste concurrent punten had laten liggen, waren
wij al kampioen de e3. Het feestje
werd wel pas zaterdag gevierd daar
wij nog een wedstrijd moesten spelen tegen Margriet. deze wilden ze
natuurlijk wel winnen. Zodat ze
echt onverslagen kampioen waren.
de wedstrijd begon erg goed voor
de e3 , binnen 30 seconden viel de
eerste goal al. Het werd uiteindelijk

waterpolo

12 - 0. Ze waren volwaardige kampioenen geworden. de champagne
en confetti-kanon knalde, de handjes werden geschut. Het feest kon
beginnen. daarna vlug de tassen
gepakt en in de voetbalkleren in
de auto’s. Zo werd er een ereronde
gereden door Vorstenbosch. in de
kantine kon het feestje beginnen.
er werd volop gehost en gezongen. er werd een woordje gedaan
door het jeugdbestuur. en alle spe-

lers en leiders kregen een mooie
standaard als aandenken. Ook de
sponsor Machinaal Timmerbedrijf
Van Heertum had een woordje
gedaan. en schonk ons allemaal
een mooie zwarte handdoek met
de opdruk van de Vorstenbossche
Boys. super leuk. de supportersclub was natuurlijk ook aanwezig
om onze kampioenen te feliciteren.
Het feest was helemaal compleet
voor de e3.

tennis

Gesponsorde outfits voor Heren 3 van Gorgo HBS open Toernooi
HeesWiJK-diNTHer - De mannen van het team Heren 3 van Gorgo, de zwem- en waterpolovereniging uit
Heeswijk-Dinther, zijn onlangs in nieuwe outfits gestoken door hun sponsoren. Zowel Trend Zien & Horen
als Autoservice Van Zutphen hebben zich verbonden aan de waterratten van team Heren 3. De nieuwe poloshirts en sporttassen met hierop de logo’s van beide sponsoren zullen komende jaren regelmatig in de
zwembaden in Brabant en Limburg te zien zijn.
Heren 3 van Gorgo is een team dat
vooral ook speelt voor haar plezier.
de kampioensaspiraties zijn minder
groot, het meedoen en de gezelligheid zijn erg belangrijk.
in de vierde klasse speelt het team
al jaren een verdienstelijke rol in
de middenmoot, waarbij ze elk
seizoen voor enkele verrassingen
zorgen.

HeesCH - Tennisvereniging De
Hoef organiseert van zaterdag 23
juni t/m zondag 1 juli het jaarlijks
HBS Open Toernooi. Op zaterdag
30 juni worden de halve finales
gespeeld en op zondag 1 juli de
finales.
in de categorieën 3/4/5 kan worden ingeschreven vanaf 17 jaar
en voor de overige categorieën is
de leeftijdsgrens 30 jaar of ouder.
Het toernooi wordt gespeeld op de
kunstgrasbanen van tennispark de

Hoef in Heesch. Net als voorgaande jaren zullen de “kitchengirls”
de catering tijdens het toernooi op
een creatieve manier verzorgen.
Tijdens de toernooiweek is er een
loterij met dagelijkse trekking van
geweldige prijzen waar alle deelnemers aan meedoen.
inschrijven kan tot en met 10 juni
via www.toernooi.nl.
Heb je vragen of wil je meer informatie, mail dan naar: hbsopen@
hotmail.nl

Trend Zien & Horen heeft een goede binding met het team. een van
de zonen van Arianne en len van
Houtum speelt zelf in het team.
Voor autoservice Van Zutphen
geldt hetzelfde, eigenaar Joost van
Zutphen speelt vrijwel alle wedstrijden mee in Gorgo Heren 3.

hockey

voetbal

Keepersclinic V.V. Heeswijk Proeftrainingen
HeesWiJK-diNTHer - Verleden jaar heeft v.v. Heeswijk met veel succes
een keepersclinic georganiseerd.Vanwege het grote succes organiseert
V.v. Heeswijk op 20 mei weer een keepersclinic voor jeugdkeepers.
Deelname staat open voor alle keepers in de leeftijd tot en met 15 jaar.

hockey
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Maak nu kennis met hockey:
grijp je kans en train mee!

Wanneer?
Dinsdag 15, 22 en/of 29 mei a.s.

Hoe laat?

Van 17.30 tot 18.30 uur
Wie?
Jongens tussen de 7 en 10 jaar

Waar?

Hockeyveld aan de Steen en Stokstraat 4 in Heeswijk-Dinther
Speciaal het jongens E-team zoekt aanvulling.
Voor meer info: www.hdlhockey.nl of bel 0413-293 508.

HeesWiJK-diNTHer - Voor jongens tussen de 7 en 10 jaar die
op zoek zijn naar een leuke sport,
organiseert Hockeyclub Hdl drie
proeftrainingen op dinsdag 15, 22
en 29 mei. Van 17.30 tot 18.30
uur kunnen zij meetrainen met het
jongens e-team op het veld aan de
steen- en stokstraat 4 en kijken
hoe het bevalt. daarna kunnen ze
beslissen of ze lid willen worden.

de clinic is zo opgezet dat de jeugd
via een interactief programma met
alle facetten van het keepersvak
in aanraking komt. Zo zullen zij bij
alle trainingsoefeningen gecoacht
en begeleid worden door ervaren
keepers / trainers.

van de jeugdkeeper binnen het
team. Niet iedere trainer weet hoe
een jeugdkeeper correct getraind
moet worden. daardoor zal verbetering van bijvoorbeeld sprongkracht, wendbaarheid of snelheid
niet maximaal zijn.

Waarom deze clinic?
Ten eerste natuurlijk om de jeugd
een leuke en spannende dag te
bezorgen.Maar vooral omdat het
nogal eens voorkomt, vooral tijdens trainingen, dat de jeugdkeepers niet die specifieke aandacht
en begeleiding krijgen die een
jeugdkeeper nodig heeft. de oorzaak hiervan ligt vaak in de onbekendheid met de specifieke positie

dus heb je zin in een leuke dag,
waarbij je ook nog een hoop
kunt leren, meld je dan aan
via:keepersdag@vvheeswijk.nl.
Kosten €10,- per keeper.

Het jongens e-team is op zoek naar
versterking, want een aantal teamleden gaat het volgend seizoen
doorstromen naar het d-team dat
overgaat van een 8- naar een 11tal. daarom zijn jongens tussen de
7 en 10 jaar van harte welkom om
kennis te maken met hockey!

Meer informatie over de dag zelf
kun je lezen op www.vvheeswijk.nl .
Namens het v.v. Heeswijk Jeugdbestuur, Jan van Heeren, keeperstrainer

Voor meer informatie, zie de website www.hdlhockey.nl of bel 0413
- 293 508. Aanmelding via info@
hdlhockey.nl onder vermelding
van naam, adres en leeftijd.

Vacatures
Vorstenbossche Boys
VOrsTeNBOsCH - Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar
kandidaten die graag in aanmerking komen voor een taak als leider
voor ons 1e elftal of leider/trainer van ons 2e elftal.
Een kleine profielschets is toegevoegd zodat je weet wat er zoal
van de kandidaten verwacht wordt. Dus lijkt het je een uitdaging
om een belangrijke schakel te worden binnen ons 1e elftal of ben al
jaren jeugdleider en toe aan een volgende stap, of heb je de
ambitie om je opgedane trainerservaring verder te ontwikkelen,
schroom niet om te reageren. Bel, mail, of kom langs voor een
gesprek bij Eric van Houdt, Schoolstraat 27 Vorstenbosch.
Tel.: 0653259747, mailadres ericvanhoudt@ziggo.nl.

PRoFiELSCHETS LEiDER 1E ELFTAL:

een leider is als cement tussen de stenen, betrokken, fanatiek,
sociaal, en in staat zijn om:
Klankbord te zijn voor de trainer
Aanspreekpunt te zijn van spelers.
Motivator voor de spelers
Bijdrage te leveren aan een goede sfeer
Administratie te verzorgen in de vorm van het invullen
van de wedstrijdformulieren

PRoFiELSCHETS LEiDER/TRAinER 2E ELFTAL:

enthousiast persoon bij voorkeur met voetbalervaring
op selectieniveau
Bij voorkeur iemand vanuit de club of in ieder geval binding
met de club Vorstenbossche Boys
ervaring met het verzorgen van een training en het coachen
van een team
Kan fanatisme en enthousiasme overbrengen op de spelersgroep
om een prestatieklimaat te creëren.
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wielersport

nederlands Kampioensschap BMX 2012

Grote dressuurwedstrijd
bij ‘De Heemskinderen’

HeesCH - In het weekend van 28 en 29 april werden in het Drentse
land Klazinaveen de Nederlandse Kampioensschappen BMX verreden.
De Heesche Fietscrosser Glenn van de Wetering was ook afgereisd om
aan deze NK deel te nemen.

ten. Glenn had een rondetijd van
31,18 seconde en de eerste had
een tijd van 30,94 seconden dus
er was een verschil van tweetiende
seconde. Glenn stond dus op de
tweede trede van het podium.
Zondag 29 april begon Glenn met
een goed gevoel aan de NK er
moesten 3 manches een ½ en een
finale verreden worden. de manches kwam hij goed door en mocht
dus aan zijn ½ finale beginnen. Van
deze rit hangt altijd zoveel af omdat men dan bij de eerste vier moet
eindigen om door te gaan naar de
Finale. Glenn wist zich te kwalificeren bij die 4 rijders en stond in
de finale.

Zaterdag 28 april werd er voor de
elite rijders een Nederlands Kampioenschap Time Trial verreden en

NisTelrOde - Op zaterdag 12 en zondag 13 mei worden in Nistelrode
dressuurwedstrijden georganiseerd. Op zaterdag is het de beurt aan de
ponyruiters uit de hele regio en op zondag zijn de paarden aan de beurt.
De wedstrijden beginnen rond 10.00 uur.
de dressuurwedstrijden zullen gewezen als selectiewedstrijd voor
worden gehouden op de terreinen het Brabants kampioenschap voor
van Fercheval, tegenover de ma- de combinaties uit kring Uden.
nege van ‘de Heemskinderen’ aan We verwachten weer een groot
de
dintherseweg.
is
aantal turnen
ruiters envolleybal
amazones
te
voetbal
hockey de organisatie
tennis
basketbal
handbal
in handen van ponyclub ‘de Kleine kunnen verwelkomen en hopen
Heemskinderen’ en rij-, en men- op een mooi en sportief paardenvereniging ‘de Heemskinderen’ sportweekend. U bent van harte
Zowel bij de pony’s als bij de paar- welkom om de deelnemers aan te
den wordt er gereden in de klassen komen moedigen!
BZ2. Beide boksen
wedstrijden
zijn aande toegang
beugelen
badminton
zwemmen
waterpolois gratis.
handboogschieten
tafeltennis

voor een startpositie van zondag .
dit is één rondje dat wel zo perfect
moet zijn om de snelste tijd te zet-

dansen

Moniek: EK titel binnen!
Alle supporters dansten in gedachten mee
NisTelrOde - Het is jaarlijks een van de hoogtepunt voor de leden,
men leeft er naar toe, werkt er naar toe in de trainingen en dan is het
zover. Maaspoort sports en events was er klaar voor en ontving duizenden bezoekers dit weekend die allemaal voor maar een ding kwamen.
Een EK titel mee naar huis nemen! Ook dansvereniging Dancing Kids
heeft dit jubilerende jaar een titel binnengesleept.
voor de hoofdprijs en kon tevreden het podium verlaten, zij beet
de spits af in haar categorie. Niet
alleen wat betreft startnummer
ook de jury gaf haar unaniem de
nr. 1 op het scorebord. Moniek kan
in haar laatste jaar als solodanseres het jaar afsluiten als europees
Kampioen 2012!

korfbal

Altior F1 wint tijdens
inhaalweekend
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Applepie communicatie

HeesWiJK-diNTHer - Altior F1 – Altior 5 – SCMH 3 Uitslag: 9-6
Prinses Irene F4
Spes A1 – Altior A1 Uitslag: 17-6
biljarten
skien
snowboarden
kano
in
de eersteduivensport
helft werd judo
al snel dui- vissenConcordia
D1 – Altior
D1
delijk dat wij de bovenliggende Uitslag: 4-2
partij waren. Het duurde wel lang
voordat het eerste doelpunt viel Celeritas D1 – Altior D2
maar na veel kansen en goed sa- in de eerste helft hadden we moeimenspel werd het toch voor de te om in balbezit te blijven, zodat
rust 1-0. in de tweede helft werd we geen kansen konden creëren.
schaken
het
Fieke, Ook in kaarten/bridgen
de verdediging kwamen
dammennog beter en gingen
Jaidy, Julia en sarah steeds beter we pit te kort. de tweede helft
draaien en kwamen er mooie ac- ging een stuk beter, we speelden
ties, waarvan het publiek, deze goed 4-0 en hadden er een goed
keer, langs het
tempo in. We scoorden er zelfs een
1cm bkunstgrasveld, genoot. er werd nog 2 keer gescoord keer uit. Helaas bleef het daarbij.
zodat we wonnen met 3-0. Ook eindstand 9-1. lieke en Kristel su1,2 cm wisten
b
de strafworpen
we te win- per bedankt !
nen met 4-0.
Celeritas E2 – Altior E3
Altior 3 – Zigo 2 Uitslag: 6-8
Uitslag: 0-3

autosport

1,4cm b

karten

motorsport

de 8 finalisten werden voorgesteld. Het starthek viel en Glenn
kwam door een klein foutje als
zesde uit de eerste bocht maar wist
nog als derde te finishen. en dat
leverde hem nog een mooie derde
podiumplaats op bij de elite Man.

lieke van de Ven werd eerst van
Nederland, met haar 5e plek op
europees niveau. Ook spirit, Mira-

cle, diamonds, straight en Twister
deden mee, maar het hoge niveau
van voornamelijk de duitse deelnemers gaven ze geen titel. Untouched, de mars deed dit jaar voor
het eerst mee en was op zondag
aan de beurt.
Zondag was het eK 2012 de spanning te snijden, deze dag was er
een reële kans op titels. Untouched
kwam uit de strijd op de vierde
plek. Moniek van Heumen ging

Touch Vice Kampioen
Hierna kwam voormalig europees
kampioen Touch, dit jaar in een
klasse hoger, zij hadden een kans.
de jury was het niet eens en dat
was fataal voor de titel: Touch
werd 2e en hiermee Vice europees
Kampioen. inspiration kon ook tevreden zijn met de dans, maar het
werd geen podiumplaats.
een prachtig weekend werd afgesloten met de hele club op zondagavond. 12 mei zal de dansvereniging in Feesterij de Hoefslag
het 15-jarig jubileum vieren en zal
natuurlijk de europees Kampioene
gehuldigd worden. Ook de Nederlands Kampioenen zullen deze
receptie hun succes van dit jaar
vieren. Meer informatie:
www.dvdancingkids.nl

MOOI

SPORTIEF
BIJ VAN TILBURG!

VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT NISTELRODE
Laar 8 5388 HE Nistelrode Telefoon: 0412-611288 www.vantilburg.nl

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL
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EVENEMENTEN
BERNHEZE

11 MEi
sp Maasland Run Classic 2012 - Vunderkeloop
Locatie: Sportpark
Macharen
12 MEi
World Fairtrade Day
Bescherm je huiddag
Pagina 7
13 MEi
Moederdag
Pagina 12, 13 en 15
12 - 13 MEi
Nationale Molendagen
Pagina 1 en 5
13 MEi
Foto-expositie
FC Bernheze
Locatie: natuurtheater
De Kersouwe
14 MEi
lezing: Het negatieve
effect van preventie
wiegendood
Locatie: het hobbelpaard ,
Molenstraat 157-159 Oss.
Pagina 8
14 - 17 MEi
‘Vogel - 4-daagse’
Locatie: De Maashorst
17 MEi
Hemelvaartsdag
loop mee voor het
goede doel
Locatie: Vorstenbosch
17 - 18 MEi
Gemeentehuis gesloten
20 MEi
Maashorstfair
Locatie: heische hoeve
21 MEi
Boeren tussen Markt
en Maatschappij
Locatie: Kerkzicht in
Loosbroek

HEESCH

11 MEi
presentatie van het
nieuwe theaterprogramma
Locatie: cc De Pas

12 MEi
Dressuurwedstrijd
pony’s & paarden
Locatie: Fercheval aan de
Dintherseweg
Pagina 19

12 MEi
jeugddisco Remix
Locatie: cc de Pas

Hoes Champignons
op tV
Locatie: rTL4

15 MEi
themacursus ‘Venus in
de zon gezien’
Locatie: Sterrenwacht halley

Receptie Dancing Kids
Locatie: Feesterij
De hoefslag

15 EN 20 MEi
open avond KBo
Locatie: zaal d’n herd in
cc de Pas
16 MEi
liederentafel
Locatie: cc De Pas
18 MEi
publieksavond sterrenwacht Halley
Locatie: Sterrenwacht halley
19 MEi
jeugdmiddag bij Halley
Locatie: Sterrenwacht halley
19 - 20 MEi
Romisan Dressuur
talenten Bokaal
Locatie: Pc/rV De Kleine
Parcival aan de Schoonstraat 101a
26 MEi
Finale Heesche Biljartkampioenschappen
Locatie: herberg den
bekker

NISTELRODE

10 MEi
inwonersavonden
herindeling Bernheze –
Maasdonk
Locatie: De Kanz
Pagina 10
11 - 13 MEi

slabroekse
paardendagen
Locatie: Slabroek
Pagina 16

13 MEi
lessen in wijsheid:
Magda Witsiers
Locatie: Partycentrum
’t Maxend
15 MEi
Voorjaarsreis KBo
zonneochtend
Locatie: Paviljoen
16 MEi
Bobz disco groep 7 & 8
Locatie: Dorpshuis

19 MEi
amnesia 14+
Locatie: Lunenburg
Reünie 40 jaar
damesvoetbal
WHV loosbroek
Locatie: Sportpark De hoef
20 MEi
Bavaria summer Breeze
Locatie: Sportpark
Loosbroek
Cultuur Circus BKK
Locatie: Kerkzicht
Pagina 3
21 MEi
thema-avond
zlto-VVD
Locatie: zaal Kerkzicht

HEESWIJKDINTHER
10 EN 13 MEi
Kienen
Locatie: bar elsie

19 MEi
Benefiet(s)avond BiG
Challenge/alpe d’Huzes
Locatie: ´t Tramstation

12 MEi - 17 juNi
Dertien hectare presenteert ‘agricola Novus’
Locatie: Meerstraat 22,
heeswijk
Pagina 2

20 MEi
leerlingen stg.Hafa
laten zich horen
Locatie: Muziekkiosk

12 MEi
Rommelmarkt kerktuin
protestantse Kerk
Locatie: Kerkstraat 2

25 - 29 MEi
pinksterfeesten
Locatie: nistelrode

12 MEi
ontmoetingscafé
Locatie: rukven 2a,
heeswijk

LOOSBROEK

10 MEi
onderonsje loosbroek
over financiële
problemen
Locatie: Steunpunt
D’n hoek
13 MEi
Receptie 100 jaar
lunenburg
Locatie: Lunenburg
17 MEi
Hangover 17+
Locatie: Lunenburg

summer’s Callin met
sandro silva en Yellow
Claw!
Locatie: café zaal de Toren
14 MEi
Berne anders-lezing:
prof. Wim van de Donk
Locatie: Abdij van berne
15 MEi
avondworkshop
Locatie: Avila coaching

17 MEi
Middeleeuws
Kasteelfeest
Locatie: Kasteel heeswijk
20 MEi
start alice in
Wonderlandzomer
Locatie: natuurtheater de
Kersouwe
Keepersclinic
v.v. Heeswijk
Locatie: Sportpark de
balledonk
Pagina 18

VORSTENBOSCH
15-22-29 MEi
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

15 MEi
inwonersavonden
herindeling Bernheze –
Maasdonk
Locatie: De Stuik
16-20 MEi
Kermis
16 MEi
live Muziek ‘zoetkees”
Locatie: Feesttent
17 MEi
Matinee
Locatie: Feesttent
live Muziek ‘jetset’
Locatie: Feesttent
18 MEi
live Muziek ‘party
animals’
Locatie: Feesttent
19 MEi
live Muziek ‘Quepasa”
Locatie: Feesttent
Koningsschieten
Locatie: ’t Gildenbergske
Kabouter plop en
Mevr. Kwebbel
Locatie: Kermis
20 MEi
Voorjaarsmarkt
Locatie: Dorpskern

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

