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WETHOUDERS BERNHEZE
BERNHEZE - Tijdens een speciale raadsvergadering zijn op donderdag 8 mei, in een bomvolle raadszaal, de vier wethouders voor het college van 
Bernheze voor de komende vier jaar geïnstalleerd. DeMooiBernhezeKrant heeft hen gevraagd zich kort te introduceren bij onze lezers. Het is een 
samenvatting van de - ongetwijfeld interessante - levensloop die elk lid van het college heeft, maar wel een samenvatting die een idee geeft van 
de mens achter de wethouder. Foto’s: Ad Ploegmakers

NAAM: WETHOUDER PETER VAN BOEKEL
LEEFTIJD: 50 JAAR
OPLEIDING: PLANOLOOG, VERVOLGOPLEIDINGEN IN HET COMMERCIËLE VAK 
ARBEIDSVERLEDEN: DIVERSE FUNCTIES ALS PROJECTLEIDER, ADVISEUR EN 
COMMERCIEEL MANAGER
HOBBY’S: HUIS EN TUIN, TENNIS, LEZEN, POLITIEK, WANDELEN, LEKKER ETEN
WETHOUDER MET PORTEFEUILLE: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, 
VOLKSHUISVESTING, NATUUR EN LANDSCHAP, KUNST EN CULTUUR
POLITIEKE PARTIJ: CDA

MISSIE/VISIE VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: samen oplossingen zoeken, dicht bij de 
mensen, in allerlei vormen en samenwerkingen. 

NAAM:  WETHOUDER REIN VAN MOORSELAAR 
LEEFTIJD: 56 JAAR
OPLEIDING: HBO ECONOMIE 
ARBEIDSVERLEDEN: WERKZAAM GEWEEST BIJ BANK EN VERZEKERINGS-
MAATSCHAPPIJEN, ZELFSTANDIG ADVISEUR
HOBBY’S: LEZEN, WANDELEN EN FIETSEN
WETHOUDER MET PORTEFEUILLE: SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS, OPENBARE 
WERKEN EN JEUGDZORG (TRANSITIE)
POLITIEKE PARTIJ: SP

MISSIE/VISIE VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: er mede voor zorgen dat in Bernheze 
de drie transities in het sociale domein op een goede wijze voor de inwoners geïmplementeerd 
worden.

NAAM: WETHOUDER RIEN WIJDEVEN  
LEEFTIJD: 52 JAAR
OPLEIDING: MASTER PUBLIC FINANCE MANAGEMENT
ARBEIDSVERLEDEN: RELATIEBEHEERDER BEDRIJVEN BIJ DE RABOBANK
HOBBY’S: TENNIS, HARDLOPEN, GOLF EN MOTORRIJDEN
WETHOUDER MET PORTEFEUILLE: ECONOMISCHE ZAKEN, MILIEU, SPORT, 
MOBILITEIT, TRANSITIE PARTICIPATIEWET
POLITIEKE PARTIJ: LOKAAL

MISSIE/VISIE VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: meer doen met minder.

NAAM:  WETHOUDER  JAN GLASTRA VAN LOON  
LEEFTIJD: 54 JAAR
OPLEIDING: COMMUNICATIE TECHNOLOGIE, CURSUSSEN OP HET GEBIED VAN 
LEIDERSCHAP
ARBEIDSVERLEDEN:  BESTUURLIJKE ORGANISATIEFUNCTIES BINNEN GEMEENTEN EN 
STICHTINGEN, ALS ZELFSTANDIG ADVISEUR VOOR BESTUURLIJKE ORGANISATIES
HOBBY’S: KOKEN, FOTOGRAFIE, ZEILEN, WANDELEN, MUZIEK EN DE TUIN
WETHOUDER MET PORTEFEUILLE: FINANCIËN, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID EN 
WMO (TRANSITIE)
POLITIEKE PARTIJ: D66

MISSIE/VISIE VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: kleine dingen groot maken en de grote 
dingen weer klein. Constant individuele problemen en kansen vertalen naar wat dat betekent voor 
het grotere geheel en andersom.

Wij wensen alle eindexamen-
kandidaten heel veel succes 

examen
2014

Folders meesturen met
DeMooiBernhezeKrant
• Aantrekkelijke prijzen

• Vermelding voorpagina
• Full-service mogelijk

info@demooibernhezekrant.nl
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BERNHEZE - Martijn van Raak uit 
Oss verzorgt donderdag 15 mei 
een lezing over osteopathie in de 
Kloosterkapel Vorstenbosch. Aan-
vang 20.00 uur, kosten € 5,-. 
Onderwerpen deze avond zullen 
zijn: wat is osteopathie, de geschie-
denis hiervan, de filosofie en princi-
pes. Hoe ziet een behandeling eruit 
en het onderzoek. Waar is dat op 
gebaseerd. Wat voor opleiding is 
het en welke plaats heeft het in de 
gezondheidszorg in Nederland.
En deze meimaand sluiten we in 
de Kloosterkapel af met Mozart-

concert op zondagmiddag 25 mei 
door Anne-Mieke Post-Smetsers 
(zang), Rob Hazenberg (zang en 
hoorn) en Lisette Bol-Donkers (pi-
ano). Aanvang 15.00 uur, entree 
€ 5,-. Anne-Mieke Post - Smetsers 
heeft een uitgebreid repertoire op-
gebouwd voor de muzikale invul-
ling van uitvaarten, huwelijken, 
jubilea en andere vieringen (zie 
www.afscheidsdiensten.nl).
Zij geeft regelmatig concerten en 
verzorgt gastoptredens. 
Rob Hazenberg kon schitteren in 
het tv-programma ‘Una Voce Par-

ticolare’ als sheriff Jack Rance uit 
La Fanciulla del West van Puccini. 
Hij geeft solorecitals en gastoptre-
dens bij koren en orkesten, soleert 
in Bachcantates en oratoria. Zijn re-
pertoire bestrijkt opera, oratorium, 
lied, musical, filmmuziek.                  
Lisette Bol-Donkers is een erva-
ren pianobegeleidster. Zowel op 
de Kempische Streekmuziekschool 
als de Eindhovense Muziekschool 
heeft zij vele jaren leerlingen be-
geleid bij muziekuitvoeringen. Zij 
heeft zich later toegelegd op het 
begeleiden van solisten en koren.

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

Advertorial

Lezing en Mozart-concert in Kloosterkapel

HEESWIJK-DINTHER - MpirE 
is een allround hardrock/metal 
coverband die met zijn uitge-
breide repertoire een compleet 
beeld geeft van de nummers die 
muziekgeschiedenis hebben ge-
schreven.

De nadruk ligt hierbij op de jaren 
’80 en ’90, maar ook recentere 
nummers worden door MpirE met 
verve ten gehore gebracht. Door 
de vele optredens de laatste jaren 
is niet zozeer de vraag “Did you 
have your rock today?”, maar 
meer “Wanneer ga jij de rock-er-

varing van MpirE beleven?” Dus 
hou je van spektakel en strakke 
hardrock/metal covers, kom 17 
mei naar de Zwaan!

Zaal open 21.00 uur, 
vrij entree, info 0413-291575, 
www.dezwaanlive.nl.

Zaterdag 17 mei in 
De Zwaan: MpirE

Advertorial

BERNHEZE - Tijden veranderen en ook de opkomst van internet, de 
computer, smartphone en tablet spelen daarin een grote rol.

Bedrijven die hier niet 
op inspelen hebben het 
zwaar, want winkels met 
alleen reguliere openings-
tijden beginnen antiek te 
worden. Ergens stond te 
lezen ‘Voetbalwedstrij-
den worden ook niet op 
dinsdagmiddag 14.00 uur 
gespeeld’. Met andere 

woorden; bedrijven moeten open zijn als het leeuwendeel van de 
potentiële kopers tijd heeft. Dit is natuurlijk heel erg moeilijk voor 
een standaard winkel met vaste openingstijden tijdens de daguren. 
Onder meer hierdoor gaan kopers steeds vaker zoeken via internet. 
Op internet zijn de winkels 24 uur per dag geopend en dat zeven 
dagen per week en je hoeft er de deur niet eens voor uit. Geen 
parkeerautomaten en geen ergernissen bij het zoeken naar een par-
keerplaats, want het wordt gewoon thuisgebracht.
Vadebo Culinair is hier een voorbeeld van. Ook op culinair gebied 
zijn er veel mogelijkheden: Lekker rondsnuffelen op de website, een 
bestelling plaatsen in de webshop, contact opnemen of leuke idee-
en opdoen. Niet alles is online te bestellen, maar voor de andere 
dingen bestaat er altijd nog een contactpagina of een telefoon. Met 
andere woorden....ook bij ons hoeft u de deur niet uit.
Verder geïnformeerd worden? 
Kijk op de website www.vadeboculinair.nl.

VADEBO CULINAIR Advertorial

‘UIT ETEN’ OP HET INTERNET

Voettocht naar 
de Sint-Jan 
vanuit Heesche 
parochie
Dinsdag 20 mei 2014
Locatie: Start Petrus-Emmaus 
Kerk Heesch.

DE KERMISSEN VAN 
BERNHEZE KOMEN ER AAN: 
• Vorstenbosch
• Nistelrode
• Heesch
• Heeswijk-Dinther
• Loosbroek 
Bij de deelnemers van de ‘Kermismunten’ actie, 
ontvang je bij besteding van een bepaald bedrag 
een kermismunt t.w.v. €1,-. 

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

Kantlijn 
krijgt Hoog 
bezoek
HEESWIJK-DINTHER – Toneel-
groep Kantlijn uit Heeswijk-Din-
ther speelt in oktober weer een 
nieuwe voorstelling. Dit jaar is ge-
kozen voor het stuk ‘Hoog bezoek 
in Kneuzel’. 

‘Hoog bezoek in Kneuzel’ is een 
spannend verhaal voor kinderen, 
met een vleugje humor, die ook  
volwassenen aan zal spreken. 
De speeldata zijn vrijdag 10 okto-
ber om 19.30 uur en zaterdag 11 
oktober en zondag 12 oktober om 
15.00 uur in het Willibrordcentrum 
in Heeswijk-Dinther.
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Een aantal jaren geleden had ik een tijdje 
een column in d’n Hadeejer, het prachtige 
maandelijkse magazine voor de inwoners van 
Heeswijk-Dinther. Een van mijn columns heb ik 
destijds gewijd aan iemand die niet in Heeswijk-
Dinther woont, maar daar wel iedere donderdag 
een flink deel van de dag doorbrengt: Kees-Jan de 
groenteman.

Hij was destijds erg verguld met deze column. Op een gegeven moment 
kwam hij erachter dat ik gemeentedichter van Bernheze ben. “Schrijf 
je ook nog een keer een gedicht voor mij?” vroeg hij toen. “Dat doe ik,” 
beloofde ik meteen. “Ik weet alleen nog niet wanneer.”

Met onderstaande sonnet los ik dus een belofte in. Het is een ode aan 
een bijzonder aardige jongeman, die iedere donderdagavond even ‘op 
bezoek’ komt. Nieuwsgierig is hij niet, maar hij weet nagenoeg alles van 
ons. Al zijn andere klanten zullen weten wat ik bedoel. 

KEES-JAN DE GROENTEMAN

Op donderdagen na het warme eten
Dan komt bij ons aan huis de groenteman.
Hij heet niet Henk of Gerrit maar Kees-Jan.
Twee namen! Wie zou zo niet willen heten?

Nieuwsgierig is hij niet. Hij wil veel weten
En liefst ook overal het fijne van.
Je staat verbaasd wat hij onthouden kan:
Wat hij gehoord heeft zal hij niet vergeten.

Van al zijn klanten kent Kees-Jan de namen
En wat ze lekker vinden en wat niet
Radijsjes, zuurkool, druiven, bramen.

Zijn groentewinkel loopt echt als een tiet
En ieder die hem kent die zal beamen:
Wie zo zijn centen telt gaat nooit failliet.

MOOI VAN HANS MANDERSDiamanten huwelijk in Vorstenbosch
Harrie en Riek van de Wetering zijn zestig jaar getrouwd

Op 12 mei 1954 trouwden Harrie 
en Riek in de St-Lambertuskerk in 
Vorstenbosch. Ze namen de boer-
derij in het Hazelbergse Broek van 
Harrie’s ouders over. Het was een 
andere tijd: er was daar nog geen 
elektriciteit, waterleiding, gas of 
telefoon, om maar wat te noemen.
Daar werden hun eerste zeven kin-
deren geboren. 
Na twaalf jaar verkochten ze de 
boerderij en gingen wonen aan de 
Watersteeg, weer wat dichter bij 
het dorp, waar hun achtste kind 
ter wereld kwam. De ruilverkave-
ling noopte Harrie om te stoppen 
met boeren en hij ging werken 
bij de Boerenbond, Cehave en de 
laatste 15 jaar voor zijn pensione-
ring bij Van Eerd Groothandel. Riek 
had een dagtaak aan de zorg voor 
hun grote gezin. 

Hobby’s 
Toen de kinderen het huis uit 
gingen kwam er meer tijd voor 
hobby’s en vrijwilligerswerk. Har-
rie was jarenlang secretaris van de 
NCB en hield de tuin van kerkhof 
en pastorie mee op orde. Aan zijn 
eigen tuin besteedde hij veel aan-
dacht en die ziet er nog steeds uit 
om door een ringetje te halen. In 
zijn werkkamer maakte hij houten 
speelgoed voor de kleinkinderen, 
bijzettafeltjes, plantenbakken en 
collages van hout. Samen speel-
den ze jarenlang toneel en ze zijn 
intussen als echtpaar al meer dan 
25 jaar lid van de KBO: een uni-
cum! Ook mogen ze graag een 
kaartje leggen of samen een spel-
letje Rummicub spelen.
Riek was meer dan 20 jaar koster 
in de St-Lambertuskerk en heeft 

daarvoor de pauselijke onderschei-
ding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ont-
vangen. Ze zingt bovendien nog 
steeds met veel plezier in het paro-
chiekoor; een hobby die al 40 jaar 
standhoudt.
Al 27 jaar wonen ze intussen naar 
tevredenheid in hun huis aan het 
Liebregtsplein met hun hond Flos-
je. Hoewel ze nog in redelijk goede 
gezondheid verkeren, moeten er 
toch af en toe wat stapjes terug 
gedaan worden, maar je hoort ze 
niet klagen.

Dit alles was voor het diamanten 
paar een mooie reden om het feest 
te vieren met buren, vrienden, 
kennissen en met hun hele fami-
lie, die intussen is uitgebreid met 
partners, 15 kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.

VORSTENBOSCH - “Het is een geluk, géén prestatie!”, dat zeggen Harrie van de Wetering (87) en Riek van 
de Wetering-Wijdeven (83) als locoburgemeester Rien Wijdeven hen, namens het gemeentebestuur, komt 
feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Rien Wijdeven Foto: Marcel van der Steen

www.mooihdl.nl INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

Darmkanker is op dit moment de 
op één na meest voorkomende 
vorm van kanker. Jaarlijks wordt bij 
meer dan 13.000 Nederlanders de 
diagnose darmkanker gesteld. Bij-
na 5000 mensen overlijden elk jaar 

aan de gevolgen van deze ziekte. 
Dat zijn 13 mensen per dag. Met 
de collecteweek wil de stichting 
meer geld voor onderzoek opha-
len. 
In Heeswijk-Dinther lopen onge-
veer 20 collectanten, maar een 
aantal straten is nog steeds ‘onbe-
mand’. 
Wie een steentje wil bijdragen door 
mee te collecteren kan contact 
opnemen met Diny van der Pas: 
0413-291172 of paswetering@
hetnet.nl. Voor informatie over de 
Maag Lever Darm Stichting: 
www.mlds.nl.

MLDS zoekt collectanten 
HEESWIJK-DINTHER – Stop darmkanker! Dat is het thema van de col-
lecte van de Maag Lever Darm Stichting in 2014. In de week van 19 tot 
en met 24 mei wordt er weer gecollecteerd, de stichting in Heeswijk-
Dinther is hiervoor op zoek naar collectanten. 

St. Raphaël nam met twee senio-
renteams deel aan deze wedstrijd. 
Team 1 bestond uit ploegleider 
Hettie Smulders en twee helpers, 
Bo van Zutphen en Harm van Zut-
phen. Team 2 bestond uit ploeg-
leider Maarten de Groot en de 
helpers John Dollevoet, Henriette 
Vermeulen en Conny van Zutphen. 

Tijdens deze wedstrijd werd de 
eerste hulpverlening van een drie-
tal ongevalsituaties met meerdere 
slachtoffers en meerdere letsels be-
oordeeld door de jury. Verder wa-
ren er twee theorie-opdrachten en 
een verbandleeropdracht.

De belangrijkste ongevalsituatie is 
uiteraard het levensreddend han-
delen, waarbij door beide teams 
een goede score werd behaald. In 
de andere ongevalsituaties moes-
ten enkele complexe ongevallen 
op de juiste manier worden opge-
lost, zoals een val van een fiets met 
als letsel een bekkenbreuk en een 
hoofdwond, slachtoffers met een 
allergische reactie, een slachtoffer 
met een brandwond op borst en 

buik, veroorzaakt door onoplet-
tendheid met hete soep, een ge-
kneusde pols en een slachtoffer 
met een schaafwond aan de elle-
boog. 

De eerste plek was voor EHBO-
vereniging St. Raphaël team 1. 
Team 2 eindigde op de 7e plaats. 
De prijs voor de beste ploegleider 
ging ook naar St. Raphaël team 
1. Hettie Smulders werd als beste 
ploegleider aangewezen.

St. Raphaël HDL Neder-
lands Kampioen EHBO
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK- De Nationale Bond voor EHBO 
hield zaterdag 10 mei de Nederlandse Kampioenschappen in Hooglan-
derveen. De titel ging naar EHBO-vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-
Dinther-Loosbroek. 

Het startschot voor de rally 
wordt gegeven om 10.00 
uur op de Markt in Uden. 
Vanaf daar wordt er een 
uitdagende en inspireren-
de tocht gereden door de 
omgeving van Bernheze, 
Uden en Veghel. Uiter-
aard wordt er ook aan de 
innerlijke mens gedacht in 
de vorm van een heerlijke 
lunch op Jachtslot Moo-
kerheide. Na de feestelijke 
finish is er een borrel en 
diner in Markant in Uden. 

Inschrijven voor de rally 
is vanaf heden mogelijk 
via www.drive4life.eu. De 
equipe samenstelling is vrij, 

het aantal plaatsen echter beperkt. Verder zijn de Ladies nog op zoek 
naar sponsoren om het evenement en dit goede doel te ondersteunen. 

Voor meer informatie over de sponsorpakketten of de rally kunt 
u een kijkje nemen op onze website www.drive4life.eu of een  
e-mail sturen naar LC41deleijgraaf@gmail.com

Samen stRIJDEN tegen 
vrouwenkanker!
De dames van Ladies’ Circle 41 ‘De Leijgraaf’ uit de regio’s Uden-
Veghel-Oss organiseren op zondag 5 oktober een Drive4Life rally. Met 
deze rally voor klassiekers, cabrio’s en exclusieve auto’s wil de organi-
satie geld inzamelen voor de stichting Ruby and Rose. Deze stichting 
zet zich in voor meer bewustwording van vrouwen uit risicogroepen, 
onderzoek en verbetering van de zorg voor vrouwen met een vorm van 
een gynaecologische kanker.

Je zult nooit gelukkiger zijn dan je 
verwacht te worden. Gelukkig worden is 
dan ook een kwestie van je verwachtingen 

aanpassen.
–Bette Davis–
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En nu nog een leuke vriendin, vindt Danny

Een grote wens heeft Danny nog: 
een leuke vriendin, waar hij gezel-
lig mee de weekeinden in Andel 
op de camping in zijn caravan kan 
bivakkeren en waar hij ’s avonds 
mee kan eten en buurten. Natuur-

lijk hoeft ze niet dezelfde hobby’s 
te hebben als Danny; spelletjes 
doen op de computer, fitness en 
Nederlandstalige muziek luisteren. 
Iedereen heeft recht op een eigen 
leven, vindt Danny. Ook hoeft ze 
geen fotomodel te zijn. Belang-
rijkste is dat ze lief is en houdt van 
gezelligheid. 

Meteen samenwonen moet ook 
niet. Eerst elkaar leren kennen en 
als het klikt gaat samenwonen 
vanzelf.

Danny zelf
Toen Danny 25 jaar geleden gebo-
ren werd, heeft hij een tekort aan 
zuurstof gehad. Daardoor ziet hij 

niet zo goed en draait zijn hoofd 
soms. Heel soms is zijn evenwicht 
niet zo goed, maar omvallen doet 
hij niet. Danny heeft een goed hu-
meur en houdt van een opgeruimd 
huis. Hij staat bekend om zijn lek-

kere hete kipschotel en zorgt goed 
voor zichzelf. 

Voor zaken als de belastingformu-
lieren roept hij de hulp in van zijn 
ouders. In de weekeinden als hij op 
de camping in Andel is, vlak bij de 
Maas, ontmoet hij ook zijn vrien-
den die er het weekend doorbren-
gen of de vakantie. In zijn 45 km 
auto toert hij rond in de omgeving 
en dat zou hij heel graag met een 
vriendin doen. 

Wil je een afspraak maken met 
Danny, meld je dan aan op 
www.datingassistent.nl of bel zijn 
dating coach Vincent van Munster 
op 06-14470977.

HEESCH – Danny de Groot is 25 jaar en woont sinds een jaar 
in een prachtige en gezellige flat in Heesch. Hij werkt vijf 
dagen per week bij Total Pack in Oss, waar hij zorgt dat de 
productieomgeving opgeruimd en schoon blijft. Hij is er te-
rechtgekomen via Sterk in Werk, dat hem nog begeleidt bij 
problemen. Bij Total Pack wordt Danny bijzonder goed ge-
waardeerd. Zelf zou hij graag bij de Sligro werken, maar is 
heel blij dat hij een goede baan met een vast contract heeft. 

Danny in zijn mooie appartement Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘HET BELANGRIJKSTE IS DAT ZE LIEF IS EN 
HOUDT VAN GEZELLIGHEID’

Laatste 
Liederentafel 
van het seizoen

HEESCH - De laatste Liederen-
tafel voor de zomerstop vindt 
plaats op woensdag 21 mei in 
De Pas in Heesch. 

Wie nog een keer wil genieten 
van een gezellig avondje samen 
zingen onder begeleiding van 
het enthousiaste Liederentafel-
orkest, kan daarvoor 21 mei in 
zaal de Misse van De Pas te-
recht. Het repertoire bestaat uit 
een mix van liedjes die lekker in 
het gehoor liggen en makkelijk 
mee te zingen zijn. De tekst is 
terug te vinden in de Liederen-
tafel bundels die beschikbaar 
worden gesteld. Het is vooral de 
gezelligheid in een ongedwon-
gen sfeer waardoor het voor de 
meeste bezoekers gewoon een 
ontspannen avondje uit is. Ieder-
een is weer van harte welkom. 

De organisatie is 
in handen van de 
Liederentafel- 
commissie van 
De Pas. De en-
tree bedraagt 
€ 1,-. De Liede-
rentafel begint 
om 20.00 uur.
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In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dank-
betuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle 
huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch door-
geplaatst op onze site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid 

een bericht voor u achter te laten op de site. U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of 
door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-
bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

KBO Bernheze
Participatie en 
WMO 2
Van Dalen: Participatie = deelne-
ming aan het maatschappelijk le-
ven. WMO = wet die voorschrijft 
hoe we met elkaar binnen aange-
geven kaders moeten participeren.

Weet u dat onze rijksoverheid in 
2012 ruim 75 miljard euro heeft 
uitgegeven aan de zorg. Dit is meer 
dan 1/3 deel van het totaal aan in-
komsten (ca. 230 miljard). 
Voor 2014 komt daar nog een 
schepje bovenop en wordt aan zorg 
ca. 79 miljard euro besteed. Bo-
vendien wordt er in 2014 totaal 18 
miljard euro meer uitgegeven door 
de overheid dan er aan inkomsten 
binnenkomen. (inkomsten 249,1 
miljard, uitgaven 267,00 miljard). Er 
moet dus stevig bezuinigd worden, 
want je kunt niet aanhoudend meer 
uitgeven dan je binnenkrijgt en be-
zuinigen op de grootste uitgaven-
post levert al snel veel op. Hoe wil 
de overheid dat realiseren? Partici-
peren is het nieuwe(?) credo en zo 
wordt het zelfstandig naamwoord 

participatie een werkwoord, ik 
participeer, jij participeert, enz. Wij 
55-plussers kennen dit vervoegen 
van een werkwoord beslist nog uit 
onze schooltijd. Voor de Unie KBO, 
KBO Brabant en dus ook uw eigen 
KBO Heesch, is het woord partici-
patie al langer praktijk. Wij stimu-
leren deelname van individuen en 
groepen uit onze omgeving aan al-
lerlei activiteiten, waardoor sociale 
betrokkenheid en sociale controle 
in positieve zin worden gestimu-
leerd. Honderden - veelal oudere 
vrijwilligers - zijn hier dagelijks ac-
tief mee bezig. Wordt vervolgd.

KBO Heesch zoekt 
dammers
HEESCH - KBO Heesch is op zoek 
naar mensen die willen gaan dam-
men. 

Onlangs is er gesproken om te 
bekijken of er - naast het brid-
gen en kaarten - ook ruimte zou 
kunnen zijn voor andere ‘passie-
vere’ activiteiten. Er zijn nu twee 

leden enthousiast begonnen. Het 
spelplezier kan worden verhoogd 
wanneer voor de afwisseling tegen 
andere tegenstanders gespeeld 
kan worden. In overleg met de 
geïnteresseerden, kan door het 
KBO-bestuur een speeltijd in De 
Pas worden vastgelegd. Er is keuze 
uit donderdag- of dinsdagavond 
en maandag- of dinsdagochtend. 
Voor meer info/aanmelden: 0412-
452241. 

Con Amore op 
Korenmiddag
HEESCH - Het koor van KBO 
Heesch neemt op zondag 18 mei 
deel aan de Korenmiddag in De 
Pas. 

Van 14.00 tot 17.00 uur kan de 
bezoeker naast het koor Con Amo-
re ook genieten van koor Koraal, 
popkoor NOIZ, de band The Click 
en een dansgroep. De entree is  
€ 7,50. Kaarten via email: info@
de-pas.nl of aan de balie van De 
Pas.

Piet komt uit een gezin van zeven 
kinderen en groeide op in Nijnsel. 
Gerda werd geboren in Heesch, 
maar zij en haar broer doorliepen 
hun jeugd in Nistelrode. In 1960 
leerden Piet en Gerda elkaar ken-
nen bij Café Van Grunsven tijdens 
de Vorstenbossche kermis. Vier 
jaar later trouwden zij.
Piet werkte zijn hele leven als tim-
merman bij diverse bedrijven en 
Gerda was huisvrouw. Piet en Ger-
da werden trotse ouders van twee 
kinderen, Leon en Claudia. Inmid-

dels mogen Piet en Gerda zich al 
een tijdje opa en oma noemen, 
want met Demi, Milan en Justin 
zijn er drie kleinkinderen bijgeko-
men. 
Piet en  Gerda houden ervan om 
een kaartje te leggen met familie 
en vrienden. Piet is fervent sup-
porter van voetbalclub RKC Waal-
wijk en is veel bezig in de groen-
tetuin. Gerda houdt veel van lezen 
en kookt graag een potje. Piet en 
Gerda vinden het daarnaast leuk 
om op vakantie te gaan. 

Gouden bruidspaar Piet 
en Gerda Raaijmakers

NISTELRODE – Piet Raaijmakers (72) en Gerda Raaijmakers-Hanegraaf 
(72) waren donderdag 8 mei vijftig jaar getrouwd. De afgelopen tijd 
hebben Piet en Gerda te maken gehad met verschillende tegenslagen. 
Beiden zijn ziek geweest en onlangs verloren zij hun schoonzoon Lex. 
Het grote feest hebben ze daarom uitgesteld naar begin juli, maar don-
derdag was er al een reden ‘n voor feestje met familie en vrienden. 

Gerda en Piet vierden hun 50-jarig jubileum

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Ine heeft ‘een paar’ projecten 
onder handen. Zo werkt ze met 
koor Koraal aan de choreografie 
voor optredens en zingt ook mee. 
“Heerlijk als lied, muziek en bewe-
ging samenkomen. De beweging 
ondersteunt dan het zingen en 
maakt het levendig.” 

Regie-spelen-schrijven
Voor BS Emmaus werkt Ine aan 

het stuk ‘Kapsones vaart uit’, dat 
op donderdag 22 en vrijdag 23 mei 
door leerkrachten en ouders wordt 
opgevoerd om de nieuwe aula of-
ficieel in gebruik te nemen. In Lith 
staat ze van 6 t/m 15 juni ‘op de 
oever van de Maas’ als baker in het 
spektakel ‘Dorp aan de rivier’ naar 
het boek van Antoon Coolen en 
in Oss worden in het najaar peri-
kelen rond Organon onder leiding 

van Marieke Moors op het toneel 
gezet in de Groene Engel, in ‘De 
Hormoonfabriek’ naar het boek 
van Saskia Goldschmidt. 

Daarna komen de heren van For 
Mineur aan de beurt. Zij regisseert, 
schrijft liedjes en zorgt ervoor dat 
alles tot in de puntjes goed ver-
loopt. 

Simpel houden
Een decor moet simpel in elkaar zit-
ten, maar wel multifunctioneel zijn, 
vindt Ine. De ruimte op het toneel 
wordt in de eerste voorbereiding 
door haar ingevuld met muntjes op 
de eettafel. Al schuivend komen de 
poppetjes op, gaan ze af en komen 
tot leven. Ideeën krijgen daarna 
steeds meer vorm door kijken, be-
spreken en proberen. Ine houdt er-
van als mensen meedenken. 

Maar….., als die iets willen wat zij 
echt niet wil, dan gebeurt het niet. 
En als voorbereiding op dit alles 
volgde Ine een basiscursus regie. 
Eindconclusie daar was dat haar 
kracht ligt in flexibiliteit; die ook 
haar valkuil is, zo weet ze. 

Van idee tot uitvoering
De drijfveer voor Ine is haar drang 
om gevoelens uit de lucht te pluk-
ken en die vorm en taal te geven. 
Al op de kweekschool (pabo) bleek 
haar talent voor theater. Het ad-
vies voor een theateropleiding viel 
alleen thuis niet in goede aarde. 

Gelukkig is dat nog goed geko-
men. De theateropleiding had Ine 
niet nodig om theater te maken.

Ine van Kempen een veelkleurig mens 
  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Boeiend om iets te maken wat 
er nog niet is
Als het gaat over meedenken met theater beginnen de ogen Ine van Kempen te twinkelen

‘GEVOELENS UIT DE 
LUCHT PLUKKEN EN 
DIE VORM EN TAAL 
GEVEN’

HEESCH - “Ik leef in ’t nu. Als ik ga nadenken over morgen, dan is er zoveel dat ik niks meer zou kunnen 
doen.” Ine van Kempen uit Heesch houdt van theater en alles wat daarmee samenhangt. Al jong wilde ze 
niets liever dan ‘toneel’. Hoewel ook haar leerlingen op school haar niet willen missen. 

INE: ‘Heerlijk als lied, muziek en beweging samenkomen’
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Lezing over de omgeving van 
Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER – Heemkun-
dekring de Wojstap houdt op don-
derdag 22 mei in de Heemkamer 
een lezing over de omgeving van 
Kasteel Heeswijk. 

Aan de hand van foto’s wordt een 
vrij grote verkenningstocht rond-
om het kasteel gemaakt. Een toe-
lichting op het landschap en haar 
bijzonderheden zullen een kijkje 
geven in het verleden van deze 
bekende kasteelplaats.
Jan van den Bosch fotografeerde 
een reeks kleurenprenten van 
het landschap, bruggen, poorten 
en lanen. Het geheel zal worden 
doorspekt met persoonlijke herin-
neringen uit de laatste dertiger en 
veertiger jaren.
De lange geschiedenis van het kas-
teel en de omgeving roepen nog 
vele vragen op die nog lang niet 

allemaal kunnen worden beant-
woord.
De lezing wordt gegeven door Jan 
van Gemert. Na afloop is er gele-

genheid tot het stellen van vragen. 
De lezing begint om 20.00 uur, de 
toegang van niet-leden bedraagt 
€ 2,-. 

Het is een spiritueel-filosofische 
voorstelling over een vrouw met 
burn-out die in retraite gaat in een 
klooster. Hierbij draait het om het 
vinden van rust en bezinning in haar 
gehaaste leven, in de hoop haar le-
ven weer snel op orde te hebben. 
Het wordt een confronterende in-
nerlijke ontdekkingsreis, waarin 
zij onder andere kennismaakt met 
werken van Kahlil Gibran, Anselm 
Grun en De Saint-Exupéry. Gedu-
rende de uitvoering worden scè-
nes in het klooster afgewisseld met 
flashbacks en geacteerde verhalen. 
Als de dag aanbreekt dat zij het 
klooster zal verlaten, bevindt zij zich 
op een keerpunt in haar leven. Past 
haar ‘oude’ levensstijl nog binnen 
haar nieuw verworven inzichten? 

Professioneel 
Kirsten Benschop is professioneel 
theatermaker in het door haar 

in 2000 opgerichte gezelschap 
K’onTour Theater. Zij speelt solo-
voorstellingen die net een spade 
dieper graven. De avond begint om 
20.00 uur. 

De entree bedraagt € 10,- inclusief 
koffie/thee in de pauze. Kaarten 
aan de Abdijkerk of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl. 

Meer info: www.abdijvanberne.nl.

Solotheater ‘Wie stenen 
losbreekt’ in de Abdij
HEESWIJK-DINTHER - Actrice Kirsten Benschop brengt maandag 19 
mei de voorstelling ‘Wie stenen losbreekt..’ voor het voetlicht in de 
Abdij van Heeswijk-Dinther. 

Wereldwinkel Heeswijk-Dinther heropend

HEESWIJK-DINTHER – De wereldwinkel in Heeswijk-Dinther is afgelopen zaterdag, op World Fair Trade Day, 
heropend. 

De winkel heeft binnen en buiten een frisse uitstraling gekregen met nieuwe borden op de gevel en in de 
winkel. Anke van Leeuwen heropende de winkel met het onthullen van een bord met de tekst waar een We-
reldwinkel voor staat. De opening werd muzikaal ondersteund door een Djembé-band.
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HEESWIJK-DINTHER – Stichting 
Los Ninos heeft zaterdag een actie 
gehouden om geld in te zamelen 
voor een adoptieproject in Guate-
mala. Er werd € 1600,- opgehaald. 

Het bezoekersaantal tijdens de 
rommelmarkt viel wat tegen, maar 
dankzij de inzet van heel veel vrij-
willigers werd € 1600,- opgehaald. 

Dit is minder dan verleden jaar, 
maar  het slechte weer zal zeker 
meegespeeld hebben.
Het volledige opgehaalde bedrag 
wordt per direct overgeboekt naar 
de stichting.
Op www.stichtinglosninos.nl is te 
zien wat er allemaal met het geld 
gedaan wordt.
Meer foto’s op www.mooihdl.nl

Protestantse Kerk 
Dinther Rommelmarkt 

Vijf jaar gezelligheid en plezier in de voetbalkantine
Ad en Ineke hadden allebei vrij 
weinig met voetbal, maar werden 
vijf jaar geleden toch de beheer-
ders van de kantine van Vorsten-
bossche Boys. “Eigenlijk een beetje 
door onze kinderen”, vertelt Ad, 
wiens zoons alle drie voetballen bij 
Vorstenbossche Boys.

Van een vriend hoorden Ad en 
Ineke dat de voetbalclub nieuwe 
beheerders zocht. “We zijn toen 
naar het bestuur gegaan en inmid-
dels is het een uit de hand gelopen 
hobby”, vertelt Ad. “We hebben 
genoeg te doen hier”, zegt In-
eke. Op donderdagavonden, club-
avond en in de weekenden draaien 
Ad en Ineke bardienst, maar ook 
op andere dagen is het tweetal in 
de kantine te vinden. “We maken 
de boel hier schoon en zorgen dat 
de kantine gevuld blijft”, zegt Ad. 
Verder zijn Ad en Ineke in de kan-
tine tijdens de kaartavonden. 

Ad en Ineke wilden het beheer van 
de kantine in eerste instantie een 
jaar aanzien, maar de afgelopen 
vijf jaar gingen snel voorbij. Tus-
sendoor is er de winterstop en de 
zomerstop. Dit zorgt ervoor dat er 
extra tijd is voor andere dingen. 
“Het is ontzettend gezellig en ge-

moedelijk. Het bevalt erg goed en 
we kunnen het heel goed vinden 
met het bestuur”, zegt Ineke. 

De mijlpaal van vijf jaar gaat zo-
maar niet voorbij, want op zater-
dag 17 mei is er groot feest bij 
de voetbalclub. Op diezelfde dag 
vindt ook het 7 tegen 7-toernooi 
plaats. Die avond is er een dj in de 
kantine. 
“We gaan de feestavond wel zelf 
achter de bar staan”, zegt Ineke 
met een lach. “Maar niet de hele 
avond hoor. We gaan ook fees-
ten.”

VORSTENBOSCH – Ad en Ineke van der Sanden beheren in juni al vijf jaar de kantine van Vorstenbossche 
Boys. Om dit lustrum te vieren, wordt er op zaterdag 17 mei een feestavond gehouden. Of Ad en Ineke 
doorgaan tot de tien jaar? “We zien het wel.” 

Ad en Ineke van der Sanden Tekst: Matthijs van Lierop

Het is ontzettend gezellig en gemoedelijk

Foto: Michel Roefs



Woensdag 14 mei 201410 

Werkwijze
Naast ontspannende voetre-
flexmassages behandelt Wendy 
vrouw-gerelateerde klachten die te 

maken hebben met menstruatie, 
zwangerschap, postnatale aandoe-
ningen, overgewicht en overgang. 
Verschijnselen zijn hoofdpijn, mi-
graine, spijsverteringsklachten. 
Kinderen komen met ‘vage’ buik-
klachten, ADHD, dyslexie, PDD-
NOS. Speciale kennis heeft zij over 
dyslexie. 
Wendy werkt energie gevend en 
wegnemend, afhankelijk van de 
situatie. Wendy: “Het allerbe-
langrijkst is het wederzijdse ver-
trouwen. Daarom begin ik na het 
intakegesprek met een ontspan-
ningsmassage. De informatie, die 
ik krijg over klachten kan ik chec-
ken onder de voeten en bespreek 
ik met de cliënt tijdens het behan-
delplan.”

Adviezen
Tijdens de behandelingen wordt 

door massage en drukpuntbe-
handelingen het zelf-genezend 
vermogen van het lichaam aange-
sproken. Als blijkt dat iemand zijn/
haar voedingspatroon zou moeten 
aanpassen, zal Wendy daar op wij-
zen. Voeding moet bestaan uit de 
5 elementen met daarin het yin/
yang principe om een uitgebalan-
ceerd voedingspatroon te krijgen. 
Al luisterend en behandelend komt 
Wendy tot een beeld van de beno-
digde adviezen en behandelingen. 

PRAKTIJK GABRIELLIC 
VOETREFLEX
Ook in de avonduren.
Roestenburgseweg 2
5473 XT Heeswijk-Dinther
T. 06 504 35 216
www.gabriellicvoetreflex.nl

Foto: Michel Roefs

Meimaand voetenmaand  Meimaand voetenmaand Meimaand voetenmaand  Meimaand voeten

Gabriellic Voetreflex 
HEESWIJK-DINTHER – Weg van de hectiek van storende factoren ligt de praktijk van Gabriellic Voetreflex 
van Wendy Smits-van de Ven, aan de Roestenburgseweg.  Hier ervaart u, in alle rust, het beste uit de wes-
terse en oosterse benadering. 

WAT IS EEN 
SCHIMMELNAGEL?
Een infectie in de nagels, ver-
oorzaakt door schimmel (fun-
gus) en gist. De medische naam 
is onychomycosis.

HOE WEET IK OF IK EEN 
SCHIMMELNAGEL HEB?
De nagels verkleuren tot een 
wittige of gelige kleur. De nagels 
kunnen gaan splinteren, verdik-
ken of vervormen. Een zachte, 
witte substantie kan zich opho-
pen onder de vrije uiteinden van 
de nagel.

Advertorial

WAT IS CALLUS OF EELT 
EN WAT ZIJN CLAVI, LIK-
DOORNS OF EKSTEROGEN?
Dit is een reactie van de huid 
op wrijving en druk. Likdoorns 
of eksterogen zijn zeer kleine 
drukplekjes. Eelt of callus is 
gelijkmatiger verdeeld over 
een meestal groter oppervlak.
Een likdoorn of eksteroog 
heeft GEEN wortel.

Vrouwen hebben vier 
keer zoveel last van 
voetproblemen als 
mannen. Eén van de 
oorzaken hiervan is het 
lopen op hoge hakken 

Gemiddeld lopen we per dag 
8.000 tot 10.000 stappen. In 
een mensenleven is dit opgeteld 
185.000 kilometer. Je bent dan 
meer dan vier keer de wereld 
rond gelopen! 

Iedere voet bezit 
wel 250.000 
zweetkliertjes, die per 
dag zo’n kwart liter 
vocht afscheiden 
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Ontwikkeling van de kindervoet
NISTELRODE- Veel ouders maken zich zorgen over de voeten en 
stand van de benen van hun kind. Vaak onterecht. In de meeste ge-
vallen is het een normale fysiologische ontwikkeling, die past bij de 
leeftijd van het kind. 

De ontwikkeling van de kindervoet en de stand van de benen verloopt 
ongeveer als volgt:

PASGEBORENEN 
Bij het trappelen en spelen met de voetjes ontwikkelen de spieren. 
Wanneer de voeten eenmaal belast gaan worden, staan de voeten 
eerst ver uit elkaar met de benen in een O-stand om het onzekere 
voortbewegen makkelijker te maken.

VANAF ONGEVEER 1 TOT 1,5 JAAR
Kinderen die net gaan lopen doen dit gewoonlijk met platvoeten en 
O-benen. Op deze manier hebben ze meer controle over het nog 
onzekere voortbewegen. Letterlijk met vallen en opstaan worden de 
spieren getraind en wordt het lopen steeds zekerder. Het kind heeft 
nu ongeveer rechte benen. 

TUSSEN 2 EN 3 JAAR
De O-stand van de benen wordt vaak een X-stand. Ook kunnen de 
enkels naar binnen vallen (knikvoetjes). Dit is, tot op zekere hoogte, 
normaal. 

VANAF 5 JAAR
Wanneer de botten in de voet voldoende zijn uitgehard, groeien de 
benen en voeten meer en meer in een rechte stand. De X-stand zal 
geleidelijk aan verminderen.

TUSSEN 6 EN 8 JAAR
In deze periode horen de benen recht te gaan staan. Tot een jaar of 7, 
8 zijn de voeten en benen dus nog volop in ontwikkeling.
Een platvoet, O-benen, X-benen… het komt over het algemeen al-
lemaal weer goed. 

Bij vragen of voor het maken van een afspraak:  
Podotherapie van den Heuvel
Blauwesteenweg 39 - 5388 SC Nistelrode, tel. 06-30074272 
www.podotherapievandenHeuvel.nl.
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WAT ZIJN WRATTEN?
Dit is een gezwel in de huid, 
veroorzaakt door één of meer-
dere papilloma virussen. Die 
op de onderzijde van de voet 
zijn plantaire wratten.
Wratten hebben een wortel, 
in tegenstelling tot callus en 
clavi.

WIE KOMEN ER IN AAN-
RAKING MET WRATTEN?
Ze komen het meeste voor bij 
kinderen tussen de 12 en 16 
jaar. Waarschijnlijk doordat 
het afweersysteem nog in ont-
wikkeling is op deze leeftijd.

WAT VEROORZAAKT 
HIELKLOVEN?
De meest voorkomende oorzaak 
is droge huid (xerosis). Exces-
sieve transpiratie kan resulteren 
in een weke huid die gaat glij-
den, waardoor er frictie ontstaat 
wat callusvorming tot gevolg 
kan hebben. Schimmelinfecties, 
zoals zwemmerseczeem kunnen 
ook een oorzaak zijn

Wandeldriedaagse Nistelrode 

Iedere dag start de wandeltocht 
tussen 18.00 en 18.30 uur vanaf 
Eetcafé ‘t Pumpke en eindigt daar 
ook weer. Bij de start kan men zich 
per dag inschrijven voor € 1,50 per 
persoon. Er kan ook ingeschreven 
worden voor drie dagen ineens en 
dan is het inschrijfgeld € 3,- per 
persoon. Men kan kiezen uit een 5 
kilometer of 10 kilometer route en 
bij de 5 kilometer route  is er voor 
de kinderen een quiz.
Op de helft van iedere route staat 
er een post waar voor de inwen-
dige mens gratis koffie, thee of 
ranja wordt geschonken en kan er 
en appeltje voor de dorst meege-
nomen worden.

Op de laatste dag wordt er op het 
Raadhuisplein aan alle deelnemers 
een vaantje uitgedeeld en de kin-
deren die alle dagen meedoen, 
krijgen een leuke traktatie. Voor de 
volwassen deelnemers, die alle drie 
de dagen hebben meegelopen, is 
er een bloemetje. Dit alles onder 
de vrolijke klanken van Nisseroise 
muziekkapellen die de deelnemers 
bij het eindpunt verwelkomen.
Jong en oud, iedereen is welkom 
bij deze gezonde en gezellige ac-
tiviteit. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, dus we hopen op je deel-
name.
De voorinschrijvingen kunnen van-
af dit jaar via de mail gedaan wor-

den: wandeldaagse3@gmail.com
Het voordeel van de voorinschrij-
ving is dat alle inschrijfkaarten al 
geschreven zijn en per groepje 
gebundeld. Dat versnelt de proce-
dure op de eerste avond.
• Aanmelden door een persoon. 

Alle namen van de  kinderen 
en van begeleiding. Vermeld 
tevens de groepsnaam en ont-
houd deze goed.

• Op maandag een persoon het 
inschrijfgeld verzamelen en de 
inschrijfkaarten en route opha-
len en betalen. De groepsnaam 
is hierbij erg handig.

 
We hopen op een grote opkomst.
Wij doen er in ieder geval ons best 
voor en hebben er weer zin in.

Tot 26 mei
SJB commissie Wandeldriedaagse

NISTELRODE  - Stichting Jeugdbelangen Nistelrode houdt op 26, 27 en 
28 mei de wandeldriedaagse. Deze datums vallen op maandag, dinsdag 
en woensdag. Er zijn weer mooie routes uitgezet in ons prachtige dorp 
en haar omgeving. Dus doe mee!
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mooi & in de streek

in de streek
Negende Maashorstfair in Slabroek

De Maashorstfair bestaat uit di-
verse themapleinen, recreatie en 
toerisme, (verbrede) landbouw, 
natuur en landschap en kunst en 
cultuur. Daarnaast zijn er dit jaar 
twee nieuwe pleinen, namelijk 
duurzaamheid en gezondheid. 

Ook is er weer een aantrekkelijk 
programma samengesteld met 
demonstraties en muziek en na-
tuurlijk is er weer aandacht voor 
de inwendige mens met streek-
producten uit de Maashorst.

Locatie: Villa d’Arto/natuurcen-
trum de Maashorst, Hoogsla-
broekseweg 3, Uden.
Tijden bezoekers: 10.00 - 17.00 
uur. Entree: € 5,-, kinderen tot 
12 jaar gratis. Parkeren: gratis.

De Maashorstfair 2014 wordt 
mogelijk gemaakt door sponso-
ren Streekfonds de Maashorst, 
Rabobank (Uden/Veghel, Oss 
e.o. en Bernheze Maasland), 
ZLTO en de gemeenten Uden, 
Oss, Landerd en Bernheze, VVV 
en ANV Maashorstboeren en 

dankzij sponsoring in natura van 
de gemeente Uden, de Kastaan, 
Flash Services en Staatsbos-
beheer.

MAASHORST – Voor de negende keer wordt op zondag 18 mei 
weer een Maashorstfair gehouden. Dit jaar is het thema ‘duurzaam 
en gezond’. Als locatie is gekozen voor Villa d’Arto en natuurcen-
trum de Maashorst, op Slabroek in Uden, midden in de Maashorst 
dus.

Floraliën voor LipsGroen een succesverhaal

Vooral op zondag was het druk 
op de Floraliën, waarbij de daar 
aangelegde FeelGoodGarden 
van LipsGroen opviel door het 
aantal bezoekers dat gebruik 
maakte van de mogelijkheid 
door de tuin te lopen of het 
water in de flowform te voe-
len stromen langs de handen. 
De vriendelijke ronde vormen, 
het water en de toepassing van 

beplanting in de chakra kleuren 
krijgen extra versterking vanuit 
de lucht. Daar hangen aan het 
dak zachtgroene slingers naar 
beneden, die de vormen van de 
tuin versterken. 

Wim Lips geeft tot en met zon-
dag 18 mei elke dag een pre-
sentatie op de Floraliën, waarbij 
hij uiteenzet waarom een Feel-

GoodGarden energie geeft.
www.lipsgroen.nl

NISTELRODE – Wim Lips is meer dan tevreden over de aandacht die hij krijgt voor de FeelGoodGar-
den tijdens de Floraliën in de Brabanthallen Den Bosch. De aftrap van de VVD-campagne voor de EU 
verkiezingen vond plaats in de Brabanthallen op 10 mei. Daar had Lips bezoek van de delegatie en 
kreeg hij de kans om Mark Rutten uitleg te geven over de FeelGoodGarden. Ook Annemarie Jorritsma 
en burgemeester Rombouts kwamen langs.

 Tekst: Martha Daams Foto: Dirk Hol

 Foto’s: Fons Baerken

Advertorial
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COLOFON

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

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

De Heesche hanging baskets kregen ook hemelwater

De klus verliep voorspoedig en 
toen om 11.00 uur enkele on-
dernemers, vertegenwoordigers 
van de centrumbewoners en ge-
nodigden bijeenkwamen was het 
ophangen een feit. De wagen van 
Flower & Shower, die ook voor 
het onderhoud van de baskets 
gaat zorgen, demonstreerde hoe 

de planten water zullen krijgen en 
werd daarbij geholpen door een 
voorjaarsbuitje.

Buitenkans
Het budget van het Centrum Ma-
nagement voor de aankleding 
van het centrum werd aangevuld 
door de gemeente, aldus Gerard 

van Ras, penningmeester van het 
Centrum Management. 
De unieke kans om het centrum 
aan te kleden in gezamenlijkheid 
met organisaties vanuit een cen-
trum management samenwerking 
in Noordoost Brabant, waar het 
Centrum Management Heesch 
regelmatig overleg mee heeft, 
was snel een feit. 

Overkoepelende organisatie
Het overkoepelende orgaan voor 
zestig samenwerkende Centrum 

Management organisaties in 
Noordoost Brabant zal in de toe-
komst worden gevormd door Re-
tail Platform Brabant. Daartoe is 
overgegaan nadat de Kamer van 
Koophandel met deze activiteit 
was gestopt. 
Bij het Retail Platform Brabant 
wordt momenteel ook hard ge-
werkt aan een centrale kennis-
bank.

Tekst: Martha Daams
Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – De hanging baskets die in het centrum van Heesch han-
gen, geven kleur aan de straten. Flower & Shower was op donder-
dag 8 mei al vroeg in de weer om de lantaarnpalen in het centrum 
te voorzien van ‘baskets’ met geraniums in roze en rood. 

Fotoclub Bernheze 
BERNHEZE – Voor de eerste keer in 10 jaar waren de weergoden de fotoclub niet goed gezind.  Ad Donkers opende de tentoonstelling en had 
ook weer meegedaan met de rode draad foto in de melkstal zoals elk lid van de club in deze zelfde melkstal een foto gemaakt heeft. Er was dit 
jaar ook een foto ketting van een 50-tal foto’s, een geweldig mooi idee vooral met de uitleg erbij waarom iemand voor een bepaalde setting 
gekozen heeft.

De oplossing van vorige week

Advertorial
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Wethouderlijke rap(sodie)
voor Rein, Rien, Jan, Peter 
 
1.
Zit jij hier nu op het pluche
met een hele nieuwe jas?
Ben jij door de club gekozen
als de beste van de klas?
Wat zul jij nog moeten wennen
aan deez politieke graad,
als jou hier in heel Bernheze
straks kritiek / om d’oren slaat.

O, de wethouder moet weten,
en dat mag ie nooit vergeten:
weg zijn de verkiezingskreten,
nu rest enkel nog het werk.
Waar jij stuurde Hans en Adje
zomaar op een zijwaarts padje,
rest jou wel een open gatje,
dieper dan / de hoogste kerk.

2.
Ging jij voor een WMO’tje
of liever toch naar onderwijs?
Gaf jij toen in de bespreking
veel cultuur en ruimte prijs?
Of je huizen zou gaan bouwen,
voor de centen, sport of straat,
kon je zelf maar niet beslissen,
want je lag / in een spagaat.

Elke wethouder moet weten
en nu écht niet meer vergeten:
elke post kent zo zijn neten
op je hoofd en in je pels.
Laat je asjeblieft niet jennen,
leer eerst maar dit huis hier kennen
en ook aan Mariekes wennen,
word daarna / pas écht rebels!

3.
Heb ik hier als simpel burger
iets te makken in dit spel?
Of scheert heel dit nieuw college
weer de haren van mijn vel?
Met dubbel D, Lokaal, SP
ga jij nu krachtig aan de slag,
in de hoop dat d’oppositie
af en toe / iets zeggen mag.

Rien en Rein en Jan en Peter,
heb ons nou niet aan de veter;
denk gerust: ik weet ’t beter,
maar doe álle dorpen deugd.
Staat er ergens op zijn misse
soms een burger hard te sissen,
wacht dan even met beslissen,
want het is / uit pure vreugd…

Ad van Schijndel, 8 mei ‘14

Van onder op
Een sterk punt in het coalitieak-
koord is de uitspraak dat partici-
patie en discussie met de inwoners 
en de belangenorganisaties aan de 
voorkant plaatsvindt. Meer dan 
voorheen bent u in beeld bij het 
oplossen van verkeersvraagstuk-
ken in de dorpen en de bestuur-
lijke toekomst van Bernheze. De 
burgemeester, wethouders, raads-
leden en ambtenaren gaan eerst 
met u in gesprek, voordat de ge-
meenteraad in de raadszaal over 

een voorstel gaat besluiten. De 
posities van de dorpsraad Vorsten-
bosch, Kerncommissie Loosbroek 
en Actief Burgerschap in Heeswijk-
Dinther zijn groter. Het is mooi als 
in Heesch buurtschappen of een 
dorpsraad een vergelijkbare rol 
gaan spelen.

Vooruit
Het is een grote opluchting voor 
Progressief Bernheze dat de nieu-
we coalitie verder gaat op de weg 
die de vorige coalitie heeft ingezet. 

Ingezette ontwikkelingen met de 
bestemmingsplannen en de geur-
verordening blijven in stand. Een 
gezonde en groene woon-, leef- 
en werkomgeving maakt Bernheze 
aantrekkelijk als vestigingsplaats 
voor bedrijven en nieuwe bewo-
ners. Er is weinig geld voor inves-
teringen. Samen met elkaar de 
goede keuzes maken, is meer dan 
ooit belangrijk. Wij zien uit naar 
levendige debatten waar de beste 
argumenten winnen.
reacties@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: blijft aan zet

BERNHEZE - De nieuwe coalitie presenteerde afgelopen week haar coalitieak-
koord op hoofdlijnen. De coalitie daagt de oppositie uit om met voorstellen te 
komen voor de vraagstukken waar de gemeente de komende jaren voor staat. 
Progressief Bernheze pakt dit aanbod met beide handen aan. Letterlijk staat ge-
schreven: ’De coalitie is niet doof voor de visie van de oppositie.’

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

De vier wethouders gaan aan het 
werk voor 80%. Vier dagen van 
de week werken om financiële so-
lidariteit te tonen. Op de vraag van 
de VVD of beide zittende wethou-
ders, Rien en Rein, afzien van hun 
aanspraak op wachtgeld, werd 
door de coalitie niet gereageerd. 
Kan alleen maar betekenen dat zij 
voor vijf dagen worden betaald. 
Hoezo financiële solidariteit? Als 
men transparant wil zijn, dan ook 
hier openheid van zaken.
De gemeente zal een zelfstandige 
koers varen tot 2020. De provincie 

stuurde een brief om een reactie 
over de toekomstvisie. Alleen de 
SP wil zelfstandig blijven tot 2020, 
maar de andere drie coalitiepartij-
en hebben inmiddels hun mening 
aangepast. 
De transities in de landbouw wor-
den naar 2020 doorgeschoven, 
want dan is er eindelijk een ge-
zonde, veilige en gewaardeerde 
veehouderij ontstaan. Waarom 
wachten tot 2020?
CDA heeft ingestemd met eisen 
van andere partijen om reeds geno-
men besluiten over bestemmings-

plan buitengebied en geurbeleid te 
respecteren. De ZLTO is daar niet 
blij mee en de VVD zeker niet! In 
Bernheze is het de omgekeerde 
wereld. Verkiezingsprogramma’s 
worden geschreven op basis van 
input van de achterban en burgers 
en nu wordt iedereen gevraagd 
om over zaken die men belangrijk 
vindt contact op te nemen met de 
coalitiepartijen. Vreemd toch!
Er is blijkbaar ruimte en kansen 
voor iedereen. 
jack.vanderdussen@planet.nl,
www.vvd-bernheze.nl. 

BERNHEZE - Afgelopen week is het nieuwe college geïnstalleerd en afscheid 
genomen van 2 wethouders. De heer Van Boekel heeft namens de vier coalitie-
partijen het akkoord toegelicht. Het is een akkoord op hoofdlijnen en de slogan 
is niet bepaald inspirerend, vindt de VVD.

Dit actief en ambitieus college wil 
vooral kansen creëren voor de 
Bernhezenaren en Bernheze op de 
kaart zetten in de regio. Wij zijn blij 
met de werkwijze zoals in het ak-
koord is opgenomen. 
Nu het economisch tij aan het ke-
ren is, moeten we vooral meeden-
ken met de mensen die wat wil-
len. Of dat nou een ondernemer, 
een vereniging of een inwoner is. 

Wij vinden het belangrijk dat een 
klantgerichte gemeente, binnen de 
kaders die de gemeenteraad stelt, 
vooral kijkt hoe te kunnen helpen 
bij het realiseren van plannen.
Daarnaast is het belangrijk dat het 
een akkoord op hoofdlijnen is, dat 
de komende maanden door het 
nieuwe college wordt uitgewerkt. 
Veel brieven en mails die afge-
lopen maanden zijn ontvangen, 

worden hierin verwerkt. Inwoners, 
het maatschappelijk middenveld, 
ondernemers, verenigingen en ie-
dereen die wil, krijgt de kans hierin 
mee te praten. Het bestuursak-
koord voor de komende vier jaren 
gaan we zo samen maken.
Het CDA is blij dat dit nieuwe col-
lege kansen creëert en zo onze 
prachtige gemeente Bernheze op 
de kaart zet. 

CDA: Ruimte en kansen voor 
iedereen

BERNHEZE - Afgelopen donderdag heeft Peter van Boekel namens de vier coa-
litiepartijen het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarna werden de wethouders 
beëdigd. Als CDA Bernheze zijn we heel blij met het akkoord dat is gesloten 
tussen CDA, Lokaal, D66 en SP. De titel ‘Ruimte en kansen voor iedereen’ geeft 
in ieder geval weer, wat wij als CDA de komende vier jaar van het college van 
burgemeester en wethouders vragen.

Wim van Lith, Fractievoorzitter CDA Bernheze 

INFORMATIE
 voor de

KERNEN
VVD: Coalitieakkoord biedt ruimte en 
kansen voor iedereen is de mening van 
de coalitiepartijen
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Gemeentehuis 
gesloten op 
16 mei 2014
In verband met een organisa-
tiebrede bijeenkomst is het ge-
meentehuis in Heesch op 16 mei 
2014 gesloten.

Afscheid oud-
wethouders 

Hans van der Pas 
en Ad Donkers
Ter gelegenheid van het afscheid 
van de heer Hans van der Pas 
wordt een bijeenkomst georga-
niseerd op dinsdag 3 juni 2014 
van 17.00 tot 18.30 uur in De 
Pas in Heesch. 

Ter gelegenheid van het afscheid 
van de heer Ad Donkers  wordt 
een bijeenkomst georganiseerd 
op dinsdag 10 juni  van 19.30 tot 
22.30 uur  in De Pas in Heesch. 
Iedereen is van harte welkom.

Winnaar van twee 
gratis kaartjes in 
Filmhuis De Pas 

van 30 april:

Adri Heij
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Een kleurrijk en 
uitnodigend centrum

www.centrumheesch.nl

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

DE BERNHEZER LENTE IS BEGONNEN

Donderdag 8 mei presenteerden CDA, LOKAAL, SP en D66 het 
door hen overeengekomen coalitieakkoord. Een akkoord dat, volgens 
de woordvoerder Peter van Boekel, in een goede sfeer tot stand was 
gekomen.

En, net zoals Alexander Dubcek in januari 1968 iedereen in Tsjecho-
Slowakije in de gelegenheid stelde om mee te praten, zo deed de 
coalitie de toezegging aan de oppositiepartijen (Progressief Bernheze, 
Blanco en VVD),  maatschappelijke groeperingen, verenigingen en 
inwoners, dat iedereen zijn inbreng mocht hebben in een later vast te 
stellen bestuursakkoord. En, waar de Praagse Lente door de inval van 
Rusland op 21 augustus 1968 helaas maar acht maanden duurde, lijkt 
het perspectief voor de Bernhezer lente stukken beter.

Naast de coalitiepartijen spraken immers ook Progressief Bernheze, 
Blanco en VVD hun steun uit aan de kandidaat-wethouders Peter 
van Boekel, Rien Wijdeven, Rein van Moorselaar en Jan Glastra van 
Loon en zo werden zij met algemene stemmen benoemd. Bovendien 
deden de aftredende wethouders, Hans van der Pas en Ad Donkers, 
aan hun opvolgers de toezegging om de zaken, die zij tot en met 
8 mei met grote inzet hebben behartigd, op zorgvuldige wijze aan 
hun opvolgers over te dragen. En daarmee hebben ook de inwoners 
geen last van deze bestuurswisseling. Met de jonge en energieke 
burgemeester, mevrouw Moorman, aan het hoofd van een college met 
de nodige bestuurlijke ervaring, beschikt Bernheze over voldoende 
bestuurskracht om zich als een sterke zelfstandige gemeente te 
profileren. En, daar waar het college de nu in het coalitieakkoord 
gedane toezeggingen niet zou uitvoeren, is er altijd nog een 
gemeenteraad die voldoende kwaliteit heeft om haar controlerende en 
kaderstellende rol uit te voeren en het college tot de orde te roepen.

Zonder persoonlijke tegenstellingen, zonder oud zeer en zonder ver 
uit elkaar liggende politieke opvattingen, beginnen het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Bernheze 
fris en fruitig aan een nieuwe bestuursperiode. Daarin is ook 
een belangrijke rol voor u als inwoner weggelegd door te mogen 
inspreken over het bestuursakkoord. Maak er dan ook gebruik van. 
Ik ga het in ieder geval doen.

Met groeten van Adriaan

COLUMN
ADRIAAN

Coalitiepartij
De komende vier jaar, tot 2018, is 
de SP Bernheze opnieuw een coali-
tiepartij. Met Rein van Moorselaar 
levert de SP Bernheze een wethou-
der. Om het voorbeeld in onver-
mijdelijke bezuinigingen te geven, 
gaat Rein 100% aan de slag met 
een taakomvang van 0.8 fte. Een 
besparing van 20%. Voor de SP 
was van groot belang dat de zorg 

in Bernheze goed geregeld blijft. 
Dat is in het coalitieakkoord vast-
gelegd. In de WMO komt er een 
sociaal vangnet. Mensen die zorg 
nodig hebben, krijgen altijd zorg. 

Daar is het vangnet voor. Profes-
sionals krijgen de regie in de zorg 
en geen managers in Ferrari’s. In 
de jeugdzorg blijft een PGB moge-
lijk. Mensen met een uitkering kan 

om een tegenprestatie gevraagd 
worden. Maar die moet wel zin-
vol en kortdurend zijn. Verder mag 
er geen regulier werk verdrongen 
worden. 

Dus we gaan geen mensen ont-
slaan om er vervolgens iemand uit 
de bijstand heen te sturen. Niet in 
Bernheze! Hier blijven we 100% 
sociaal.

SP: Opnieuw vier jaar 100% 
sociaal meebesturen

BERNHEZE - Op 19 maart heeft de kiezer in Bernheze de SP beloond. Dit gebeur-
de met een extra (vierde) zetel in de gemeenteraad. Nogmaals dank daarvoor. 
Na een periode van intensief onderhandelen, is een nieuw gemeentebestuur 
gevormd. Daar zit de SP opnieuw bij. Het akkoord is op 7 mei getekend. Onder 
toeziend oog van de gezamenlijke pers. Rein van Moorselaar (foto) is opnieuw 
de wethouder voor de SP. Een waardering voor zijn geweldige werk de afgelopen 
vier jaar! 

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze

INGEZONDEN

Beste redactie,
Ik ben regelmatig aangesproken over de column van ‘Ad’ in Demooi-
Bernhezerkrant met “Ad, wat beweer je nou weer” of “Nou, dat heb je 
goed verwoord”. Ook pas weer, nu ‘Ad’ veranderd is in ‘Adriaan’. Maar: 
ik ben die columnist helemaal niet, hoewel sommige mensen mij ook 
Adriaan noemen. Ik zet altijd mijn volledige naam onder mijn teksten, 
meestal gedichten. Dus, voor de duidelijkheid….

Met dichterlijke groeten,
Ad van Schijndel

VOLDOENDE BESTUURSKRACHT OM 
ZICH ALS EEN STERKE ZELFSTANDIGE 

Als reactie op de titel van het coali-
tieakkoord ‘Ruimte en kansen voor 
iedereen’ zeiden we, dat dit veel 
belooft en dat dit ook daadwerke-
lijk waar gemaakt dient te worden. 

We wezen hierbij o.a. op de ruimte 
en kansen, ofwel de juiste balans 
tussen volksgezondheid en de mo-
gelijke ontwikkelingen van agrari-
sche bedrijvigheid. En op de zorg-
vuldigheid voor de juiste kansen 
en mogelijkheden en de te nemen 

ruimte binnen de ontwikkelingen 
van de WMO, Jeugdzorg en Par-
ticipatiewet. Met andere woorden: 
de hulp, zorg en ondersteuning 
moeten daar blijven komen waar 
die nodig is.

Op de opmerking van de coalitie, 
dat ze uitgaat van een evenredige, 
gelijkwaardige samenwerking tus-
sen coalitie en oppositie, merkten 
we op, dat dit vier jaar geleden ook 
het uitgangspunt was. Maar dat 

we toen met een valse start be-
gonnen, omdat de oppositie des-
tijds niet instemde met de voorge-
dragen wethouders. Dit zal nu wel 
gebeuren, omdat we als oppositie-
partij vanaf het begin constructief 
willen samenwerken. Samenwer-
king die je van ons gewend bent. 
Dus geen oppositie voeren omwille 
van het oppositievoeren! 
Daar doen wij niet aan mee, want 
dit komt onze inwoners niet ten 
goede.

Blanco lijst 7: Geen oppositie omwille van 
oppositie

BERNHEZE - Toen donderdag 8 mei het coalitieprogramma gepresenteerd werd, 
hebben we als Blanco Lijst 7 slechts een eerste globale reactie gegeven. Om ver-
schillende redenen, m.n. het tijdsaspect, hadden we het programma niet kunnen 
bespreken. Maar we krijgen blijkbaar nog alle kans en gelegenheid om onze 
inbreng te hebben. Evenals de inwoners, organisaties en instellingen, aldus de 
coalitie. Hierbij hebben wij nadrukkelijk opgemerkt dat in dit proces expliciet 
de Kerncommissie, Stichting Actief Burgerschap en de dorpsraden betrokken 
dienen te worden.

Ad Donkers

Na de periode van campagne voe-
ren en onderhandelen kunnen we 
nu echt aan de slag! Aan de slag 
met waar het ons allemaal om te 
doen was: meewerken aan een 
sterk Bernheze, met vertrouwen in 
inwoners en ondernemers.
Duurzaam, innovatief, transpa-
rant, realistisch en met geloof in 

eigen kracht, dat zijn de kernwaar-
den die als een groene draad door 
het akkoord lopen.
Dit zijn kernwaarden waar wij als 
D66 helemaal achter staan.
Wij zullen de komende jaren doen 
wat we zeggen en zeggen wat we 
doen. 
En als informatie wat u betreft niet 

duidelijk genoeg naar buiten komt, 
kunt u ons daarop aanspreken.
Onze wethouder en fractieleden 
staan graag open voor dialoog en 
initiatieven.
U kunt ons makkelijk bereiken via 
de website www.D66Bernheze.nl, 
via Facebook en twitter.
Mail: D66A.boellaard@gmail.com.

D66: Ruimte en kansen voor iedereen

BERNHEZE - Afgelopen donderdag was het zover: het coalitieakkoord, zoals ge-
sloten door CDA, Lokaal, D66 en SP, kon worden gepresenteerd. Wij zijn trots 
op dit akkoord! Wij zijn blij met het feit dat Jan Glastra van Loon als frisse en 
kundige D66-wethouder zitting heeft in het nieuwe college.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Europese verkiezingen
22 mei 2014
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SUDOKU

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Leandra de Vocht
uit Vorstenbosch

OOGcontact

Winnaar:
Inge van Kessel

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

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

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

Creatief bezig zijn is weer helemaal 
van deze tijd. Lekker werken met je 
handen om tot iets moois te komen 
en zo even een rustmomentje cre-
eren. Dat willen we u natuurlijk ook 
tijdens de Zomerschool laten ervaren. 
Voor de minder ervaren én ervaren 
knutselaars hebben we de volgende 
workshops op het programma staan:

Sieraden van glas, 
dinsdag 8 juli, 9.30-12.00 uur
Dienblad van hout met natuurlijke 
materialen, 
dinsdag 8 juli, 13.30-16.00 uur.
Glas in lood, 
woensdag 9 juli, 9.30-12.00 uur.
Glasfusing, donderdag 10 juli, 

9.30-12.00 uur.
Schilderen, gemengde technieken 
en aquarel, donderdag 10 juli, 
10.00-15.00 uur.
Sieraden van kunststof, 
vrijdag 11 juli, 9.30-11.30 uur.
Schilderij voor buiten, 
maandag 14 juli, 9.30-15.30 uur.
Sjaal beschilderen,
dinsdag 15 juli, 13.30-16.00 uur.
Tweeluik schilderen,
woensdag 16 juli, 9.00-12.00 uur.
Vogelvoederhuisje, 
donderdag 17 juli, 9.00-12.00 uur.
Servies decoreren, 
woensdag 23 juli, 13.30-16.30 uur.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Advertorial

Alle informatie over de workshops 
vindt u op onze website www.eijnde-
ric.nl. Ontvangt u graag een program-
maboekje per post, dan kunt u een 
e-mail sturen naar info@eijnderic.nl 
met daarin uw adresgegevens. 

U mag hiervoor natuurlijk ook bel-
len naar 0412-454545; wij sturen het 
graag naar u op.

Schrijf nu in voor een creatieve workshop tijdens de Zomerschool

MOOIBERNHEZERTJE

AANGEBODEN
WORKSHOP PERCUSSIE 
FOR FUN
Zaterdag 14 juni 2014
10.00 – 12.00 uur
1 les, kosten € 32,00
Volksuniversiteit OSS
Meer info: 0412-632331

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

TE KOOP
PRINTPAPIER
OCÉ BLACK LABEL ZERO
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

GESLAAGD
KANJERS GEZOCHT
Terwijl je 
DeMooiBernhezeKrant 
openslaat, zitten de 
eindexamenkandidaten te 
leren voor hun examen. Wil 
jij een broer, zus, nicht, neef 
of vriend(in) die geslaagd is 
feliciteren met het behaalde 
diploma? 

Stuur dan de naam, leeftijd, 
school en de felicitatie 
(eventueel foto) van de kanjer 
die geslaagd is naar 
info@demooibernhezekrant.nl
Dan zorgen wij dat ze in het 
zonnetje gezet worden. 

WILT U EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 

0412-795170.

Na de succesvolle editie van vorig 
jaar in Dinther, verzorgd door Har-
monie St. Servaes, tekent dit jaar 
Fanfare St. Lambertus voor de or-
ganisatie.
Het solistenconcours brengt vanuit 
de HaFa-verenigingen de beste so-
listen op het gebied van blaasmu-
ziek en slagwerk bij elkaar. Met het 
concours willen de verenigingen 
veelal jonge muzikanten een extra 
podium bieden om hun talenten 
te tonen aan het publiek. Aan het 
einde staat er voor de winnaar een 
mooie prijs klaar.
Voor de andere deelnemers is er 
een oorkonde en een kleine tast-
bare herinnering.

Zichtbaar
Het idee van een Bernhezer solis-
tenconcours is geboren in het half-
jaarlijkse overleg dat de voorzitters 
van de fanfares De Notenkrakers 
(Vorstenbosch), Sint Willibrord 

(Heeswijk), Sint Lambertus (Nistel-
rode), Aurora (Heesch) en harmo-
nie Sint Servaes (Dinther) hebben. 
Het sluit aan bij de ideeën van de 
vijf verenigingen om meer samen 
te gaan werken en van elkaar te 
leren. Het past ook prima binnen 
de ambitie van de gemeente Bern-
heze om cultuur meer zichtbaar te 
maken. Dit werd beloond met de 
Bernhezer Cultuurprijs. 

Deze financiële tegemoetkoming 
en het succesvolle verloop van de 
eerste editie vormden een mooie 
opmaat naar het vervolg. Ko-
mende zondag zullen de vijftien 
deelnemers hun werk ten gehore 
brengen. De jury is samengesteld 
uit dirigenten en instructeurs van 
de Bernhezer muziekverenigingen. 
Plaats van handeling is het CC Nes-
terlé in Nistelrode. De zaal gaat om 
10.45 uur open. Rond 13.00 uur 
wordt de prijsuitreiking verwacht.

Bernhezer Solistenconcours 

NISTELRODE- Genomineerde muzikanten uit de vijf harmonieën en 
fanfares van de gemeente Bernheze treden zondag 18 mei op tijdens 
de tweede editie van het Bernhezer Solistenconcours in CC Nesterlé in 
Nistelrode.

Ook zo nieuwsgierig naar hoe het 
de oud-klasgenoten is vergaan? 
Zou het goed gaan met je school-
vriend of hartsvriendin die je uit 
het oog bent verloren? Zou dat 
mooiste meisje van de klas nog 
steeds zo leuk zijn? Zijn al die men-
sen die je kent uit je schooltijd een 
heel andere weg ingeslagen dan 
verwacht? 
Om antwoord te krijgen op bo-
venstaande vragen en omdat 
ze dit jubileumjaar niet zomaar 
voorbij laten gaan, ontstond het 
idee om een reünie te organise-

ren. De reünie wordt gehouden 
in D’n Haon, Laar 20 in Nistel-
rode. De kosten voor deze ge-
heel verzorgde avond bedragen 
€ 25,- p.p. Ook diegenen die geen 
examen in 1984 hebben gedaan, 
maar wel voorgaande jaren in deze 
groep zaten, zijn van harte wel-
kom. 
Aanmelden kan tot 15 mei door 
€ 25,- over te maken op rekening: 
NL 51 RABO 01 46 360 303 t.a.v. 
J.M.L. Koninkx e.o. Laat ook even 
per mail weten dat je komt: 
joost.koninkx@planet.nl.

Reünie SAM-mavo 1983/84
HEESCH – Omdat het dit jaar dertig jaar geleden is dat zij eindexamen 
deden, houden oud-leerlingen van de St Antonius mavo een reünie op 
vrijdag 23 mei. 
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Dubbelconcert Aurora

Fanfare Aurora staat regionaal 
bekend om haar innovatieve mu-
zikale initiatieven, onder meer als 
opdrachtgever van nieuwe muziek 
voor fanfare. Dit keer heeft de 
Heesche fanfare Harmonie Konin-
gin Wilhelmina (HKW) uit Wamel 
weten te strikken voor een muzi-
kale uitwisseling. HKW heeft zich 
door de jaren heen ontwikkeld van 
een lokaal tot een regionaal orkest. 
Het orkest zoekt zijn bestaansbasis 
en maatschappelijke inbedding pri-
mair in het Rivierenland. De aan-
dacht voor en focus op bepaalde 

historisch gegroeide Wamelse ac-
centen blijven daarbij behouden. 
HKW’s programmering richt zich 
op een breed muzikaal palet qua 
repertoire en genres en probeert 
(niet alleen voor het publiek, maar 
ook voor de leden) boeiend, niet-
voor-de-hand-liggend en vernieu-
wend te zijn, met speciale aan-
dacht voor originele composities 
voor harmonieorkest. 

Beide orkesten zullen een zeer ge-
varieerd programma ten gehore 
brengen. Fanfare Aurora voert 

onder meer het werk ‘The Lost 
Labyrinth’ uit, met solozang van 
de Eindhovense zangeres Maartje 
Rammeloo. Zij studeerde zowel 
klassiek zang als muziektheater 
aan het Fontys Conservatorium te 
Tilburg. In 2008 behaalde ze aan 
ditzelfde instituut, cum laude, haar 
master diploma, met als specialisa-
tie operette en klassiek muziekthe-
ater. 
Het dubbelconcert op zaterdag 17 
mei begint om 20.15 uur, de toe-
gang is gratis. Meer info:
www.fanfare-aurora.nl.

HEESCH - Fanfare Aurora uit Heesch verzorgt in samenwerking met Harmonie Koningin Wilhelmina uit 
Wamel op zaterdag 17 mei een bijzonder dubbelconcert in De Pas in Heesch. Beide orkesten zullen een zeer 
gevarieerd programma ten gehore brengen. Fanfare Aurora zal onder meer optreden samen met zangeres 
Maartje Rammeloo. 

Muziek

Outdoor Rock in Natuurtheater 
de Kersouwe wordt uniek concert

De voorbereidingen voor het 
concert lopen al twee jaar. “Dit 
concert wordt het hoogtepunt 
van het jaar”, vertelt pr-man Jos 
Nijssen. “Het wordt uniek. Zo’n 
concert maak je nooit meer mee”, 
vult John van der Voort aan, lid 
van de muziekcommissie van Fan-
fare St. Willibrord. René van der 
Pas, eveneens lid van de muziek-

commissie, knikt goedkeurend. 
Van Gils had contact met dirigent 
Jan van den Brandt van de Bre-
dase Fanfare Fidelis. “Zij kennen 
elkaar uit het dirigentenwereldje 
en zouden graag eens samen een 
concert geven”, vertelt hij. De 
contacten van de Heeswijkse fan-
fare met de Herrie Davidson band 
zijn erg goed en zodoende is ook 

die band opgenomen in deze spe-
ciale uitvoering, welke op zater-
dag 14 juni gepresenteerd wordt 
in de Kersouwe. 

De solisten René Habraken, Ton 
van de Veerdonk en Nathalie Bos-
ters uit Heeswijk-Dinther, aange-
vuld met een aantal Bredase so-
listen en backing vocals, maken 
het spektakelstuk compleet. “Wat 
het concert speciaal maakt is de 
gelijkwaardigheid. Alle muziekar-

rangementen zijn voor dit concert 
speciaal geschreven, de fanfare-
instrumenten spelen gelijkwaar-
dig mee, dus je hoort niet alleen  
sologitaar of keyboard. Iedereen 
die meespeelt of meezingt is een 
onderdeel van het geheel”, vertelt 
Van der Voort. Naast de vele va-

riaties in instrumenten en muziek-
groepen, wordt ook de indeling 
bijzonder. Waar leden van de fan-
fare normaal gesproken een vaste 
indeling hebben, zitten zij op 14 
juni per sectie gemixt door elkaar. 
“Je moet elkaar aanvoelen”, zegt 
Van der Voort. “Je kan beiden een 
muziekstuk spelen, maar als je dat 
plotseling met een nieuwe colle-
gamuzikant moet doen, wordt het 
anders. Je kan het vergelijken met 
twee voetbalteams. 

Als je die teams gaat husselen, 
wordt het ook ineens anders voor 
de spelers.” Dat de indeling bij-
zonder is, doet niets af aan de 
kwaliteit van het concert. “We 
zijn dan wel amateurs, maar de 
fanfare repeteert veel in gemeng-
de samenstelling en de solisten 
zijn top. Het wordt heel spannend 
en het zal erg intensief zijn.” 

HEESWIJK-DINTHER – Dirigent Mari van Gils van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk gaat - 
samen met de Herrie Davidson band, een tiental solisten en de Bredase Fanfare Fidelis – een uniek concert 
geven in Natuurtheater de Kersouwe op zaterdag 14 juni.

WILT U OOK BIJ DIT GEWELDIGE CONCERT AANWEZIG ZIJN? 
Stuur dan een e-mail naar info@demooibernhezekrant.nl waarom u hier naar toe wilt en uit 
alle inzendingen kiezen wij een winnaar voor twee gratis toegangskaartjes.

Outdoor Rock  Foto: Michel Roefs Tekst: Matthijs van Lierop

‘DIT MAAK JE NOOIT 
MEER ZO MEE’
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

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

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

JONG EN OUD OP DE JEU DE BOULESBAAN

HEESCH - In samenwerking 
met KBO Heesch had het jon-
gerenwerk van Vivaan een mid-
dagje jeu de boules opgezet: 
jong en oud samen. De concen-
tratieboog bij de jeugd was wat 
minder lang gespannen dan bij de 
ouderen. 
De jeu de boulesbaan bij De Pas in Heesch had weer eens een mooie op-
knapbeurt gehad en was weer speelklaar. Onder leiding van Jo Hanegraaf 
kregen de deelnemers uitleg over de spelregels, om vervolgens (onder het 
genot van een heerlijk zonnetje) een balletje te gooien. Een lekker ontspan-
nen middagje, hoewel de jongeren hun aandacht al gauw verloren. Iets wat 
Jo niet ontging en wat hij meteen een goed moment vond om ze een levens-
les te bieden: “Wat wil jij later worden? Lanterfanter? Daar bereik je niks 
mee! Wil je iets maken van het leven, dan moet je inzet tonen!”. Geprikkeld 
door de motivatiespeech zetten de jongens door, maar na drie kwartier was 
de koek toch echt op. Misschien heeft jeu de boules toch nét iets te weinig 
tempo voor de jeugd van tegenwoordig…

Van de 
ouderenadviseur
HEESCH – Ouderenadviseurs weten of zoeken antwoord 
op elke vraag. De Nederlandse samenleving verandert snel 
en in de zorgsector misschien nog wel het snelst. Een dui-
delijke tendens is dat ouderen steeds langer thuis moeten 
blijven wonen en meer en meer voor zichzelf moeten zor-
gen. Als ze hulp nodig hebben, moeten ze die eerst in hun 
eigen kring zoeken. Pas als familie, buurt en bekenden niet 
de hulp kunnen geven die nodig is,  kunnen mensen een 
beroep doen op de voorzieningen die gesubsidieerd wor-
den door de overheid of door de overheid, of de AWBZ 
bekostigd worden. Het beroep dat mensen op hun eigen 
netwerk moeten doen lijkt de komende tijd groter te gaan 
worden dan ze nu uit zichzelf al doen. De voorzieningen lij-
ken moeilijker bereikbaar te worden. Maar tot nu toe kun-
nen mensen nog steeds hulp krijgen, als dat echt nodig is.

Het wordt steeds belangrijker dat ouderen weten waar ze 
moeten zijn als ze hulp nodig hebben. En dat valt niet mee 
als de regels steeds veranderen. Gelukkig zijn er in de ge-
meente Bernheze mensen die ouderen daarbij kunnen hel-
pen. 
Vrijwilligers uit deze dorpen hebben via de Katholieke 
Bond voor Ouderen een training gevolgd en mogen zich 
ouderenadviseur noemen. Alle ouderen, ook zij die geen 
lid zijn van een ouderenbond, kunnen met elke vraag op 
het gebied van wonen, financiën, zorg en welzijn bij hen 
terecht. Op afspraak komen de ouderenadviseurs dan aan 
huis en geven gratis de nodige informatie en adviezen. Als 
zij het antwoord niet direct weten, gaan ze het uitzoeken. 
Zij worden in hun werk ondersteund door Vivaan en Rigom.

Mensen die gebruik willen maken van de diensten van een 
ouderenadviseur kunnen contact opnemen met de plaat-
selijke KBO en met de Rigom (voor Heesch, Nistelrode en 
Vorstenbosch) of Vivaan (voor Heeswijk-Dinther en Loos-
broek). 
Rigom is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 
(0412) 653232 en op e-mailadres info@rigom.nl. Vivaan 
kan gebeld worden op nummer (0413) 367309 en is be-
reikbaar via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

minder lang gespannen dan bij de 

HARRIE LANGENS
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Omroepen Bernheze 
en Oss samen verder
CAMERAMAN GERRY VAN 
DER EERDEN OVER FUSIE

Sinds de omroepen van Oss en 
Bernheze samen zijn, verzorgt 
Dtv het nieuws voor de gemeente 
Bernheze. Dat is onder meer terug 
te zien in het journaal dat op elke 
werkdag wordt uitgezonden. Het 
maandjournaal van WanTV be-
staat daarom niet meer. De meeste 
medewerkers van WanTV hebben 
inmiddels onderdak gekregen bij 
Dtv. Ze draaien al volop mee in de 
nieuwe organisatie. 
Het gaat dan vooral om camera-
mensen. Zoals Gerry van der Eer-
den bijvoorbeeld. Bij WanTV was 
hij vooral verantwoordelijk voor 

het programma ‘Uitgelicht’ dat hij 
maakte samen met Anke Fransen. 
Bij Dtv wordt hij onder meer inge-
zet bij het programma Raadhuis-
hof. De overstap ervaart hij als po-
sitief. “De samenwerking is top. 
Ik ben hier prima opgevangen. 
Ik mag werken in een omgeving 
die een stuk professioneler is. Dat 

spreekt me erg aan.” Raadhuishof 
wordt één keer in de maand opge-
nomen in de hal van het gemeen-
tehuis. Het is grote productie waar 
veel bij komt kijken. ‘Die spanning 
maakt het leuk. Je werkt daarnaast 
ook aan iets mee waarvan je weet 
dat het een groot publiek bereikt.’

Smalfilm
Van der Eerden kwam vijf jaar ge-
leden bij WanTV terecht. Hij begon 
ooit met smalfilm. De techniek is 
sinds die tijd met sprongen voor-
uit gegaan. “Ik leer graag nieuwe 
dingen. Bij Dtv krijg ik die kans. En 
dat het lukt om mee te draaien, 
is iets waar ik best trots op ben”, 
zegt hij. Andere medewerkers van 
WanTV worden ook geregeld in-
gezet voor programma’s van Dtv. 
De overgang gaat dus vrij soepel. 
Voor Gerry kan het niet snel ge-
noeg gaan. “Ik sta te popelen om 
meer te doen!”
Dtv is te vinden op kanaal 41 van 
Ziggo en www.d-tv.nl.

BERNHEZE – Onlangs zijn de omroepen van Bernheze en 

Oss samengegaan. Hoewel de programma’s van WanFM en 

WanTV voortaan vanuit Oss worden gemaakt, is er verder 

weinig veranderd. De komende tijd besteden we in deze 

krant geregeld aandacht aan de fusie. Deze keer een gesprek 

met cameraman Gerry van der Eerden.

Gerry van der Eerden in actie voor Dtv

GERRY: ‘De samenwerking is top. Ik ben hier prima opgevangen’

IK MAG WERKEN IN EEN 
OMGEVING DIE EEN 
STUK PROFESSIONELER 

Advertorial
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Wijnhuizen uit onder meer Frank-
rijk, Duitsland, Italië, Portugal, Ne-
derland, maar ook Zuid-Afrika en 
Argentinië presenteren hun witte, 
rode, rosé of mousserende wijnen. 
De aanwezige wijnmakers vertel-
len over hun streek, de wijnsoor-
ten, hun productiemethodes en 
meer. De wijnen zijn te koop per 

glas, fles of per doos. Naast heer-
lijke wijnen kunnen de bezoekers 
ook genieten van lekker eten. Kas-
teel Heeswijk Horeca zorgt voor 
streekproducten zoals kaas, vlees-
waren en brood. Dat is ‘Sfeervol 
en Bourgondisch’: met een lekker 
wijntje en hapje zitten genieten 
van aangename muziek. Uiteenlo-
pende muzikale optredens zorgen 
voor een gezellige sfeer. Diverse 
standhouders verkopen passende 
accessoires of bieden informatie 
over wijn, het kasteel en nog veel 
meer. Ook voor kinderentertain-
ment wordt gezorgd. De entree 
bedraagt € 10,- per persoon, inclu-

sief parkeren, een eigen wijnglas, 
proeven van twee glaasjes wijn 
naar keuze en transporthulp. Kin-
deren t/m 12 jaar gratis toegang. 

Info
Vrijdag 23 mei. 
16.00 tot 20.00 uur
Orangerie naast Kasteel Heeswijk, 
Kasteel 4 Heeswijk-Dinther.
www.wijnmarktheeswijk.nl.

‘Het is tijd om te oogsten’
Nieuwe bloeiperiode lonkt voor Kasteel Heeswijk

BERNHEZE – Over duurzaamheid gesproken: het levensverhaal van Kasteel Heeswijk gaat terug tot 1080. In de loop der eeuwen is het kasteel vergroot, ver-
bouwd, vernield, herbouwd en vele malen verfraaid. Een nieuwe bloeiperiode lonkt, volgens directrice Jaqueline Kerkhoff (63). “Het is tijd om te oogsten.”

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

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

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

Bij haar aantreden in 2006 wist 
Kerkhoff een ding zeker: te vaak 
stond ze in de jaren daarvoor in 
Heeswijk voor een gesloten deur. 
De poort van het kasteel, een 
van de vier topmonumenten van 
Noord-Brabant, moest open! In die 
opzet is ze geslaagd. Het kasteel 
leeft als nooit tevoren met feesten, 
kunstmarkten, muziekconcerten, 
tentoonstellingen, rondleidingen, 
tuinweekenden en educatieve pro-
gramma’s voor de jeugd. Achter de 
schermen legde Kerkhoff onder-
tussen de basis voor een volgende 
stap. 

Groen erfgoed 
“Onze stichting is kasteeleigenaar, 

zonder grond”, legt ze uit. “Die is 
in handen van het Brabants Land-
schap en van de erven van den Bo-
gaerde van Terbrugge. De horeca 
binnen het kasteel is een aparte 
organisatie.

Bovendien hebben we te maken 
met Waterschap Aa en Maas, de 
buurtbewoners en leer-werk boer-
derij De Looz Corswarem Hoeve. 
Zij praten mee waar het gaat om 
aanpassingen van de infrastruc-
tuur. 

De afgelopen jaren heb ik veel 
energie gestoken in het verbinden 
van deze partijen, want we hebben 
elkaar nodig om verder te komen.”

Kerkhoff kijkt daarbij ver over 
de grenzen van de kasteeltuinen 
heen. Samen met buitenplaats 
Zwanenburg in Dinther en land-
goed De Berkt te Heesch, wil 
landgoed Heeswijk groen erfgoed 
met elkaar verbinden en een schil 
vormen rondom natuurgebied de 
Maashorst. 

“De Maashorst is het grootste 
aaneengesloten natuurgebied van 
Brabant”, vertelt ze, “verspreid 
over Oss, Landerd, Bernheze en 
Uden. Als overheden, onderne-
mers en instellingen de handen 
ineen slaan en samenwerken aan 
infrastructuur, overnachtingsmo-
gelijkheden, cultuur, horeca, fiets- 

en wandelroutes, arrangementen, 
dan kunnen we een totaalverhaal 
bieden. Dat is in ieders belang, zo-
wel ecologisch als economisch.”

Ontsluiten
In en rondom het kasteel zijn 
de vruchten van een goede sa-
menwerking zichtbaar in een uit-
gebreide programmering, fraai 
aangelegde parkeerplaatsen, de 
prachtig gerestaureerde Copijn-
tuin, de meanderende Aa en het 

in kasteelkleuren geschilderde 
houtwerk van bijbehorende boer-
derijen. Terwijl plannen voor een 
nieuwe orangerie en een lanenplan 

al op de tekentafel liggen. “Hope-
lijk trekken we deze lijn door in een 
groter, regionaal verband”, eindigt 
Kerkhoff. “Toeristische ontsluiting 
van de Maashorst, het kasteel en 
landgoed Heeswijk als parel in de 
kroon: een mooie doelstelling rich-
ting mijn pensioen in 2015.”

Kasteel Heeswijk 

Advertorial

Jacqueline Kerkhoff Foto’s: Jan Gabriëls

De Maashorst is het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Brabant

Internationale Wijnmarkt Heeswijk
Bijzonder evenement voor wijnliefhebbers 

HEESWIJK-DINTHER – Kasteel Heeswijk is op vrijdag 23 mei het decor 
voor de Internationale Wijnmarkt. Deze biedt liefhebbers van een goed 
glas wijn de gelegenheid wijnen uit Europese en andere landen te proe-
ven en te kopen. 
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BIJEN zorgen 
voor win-
winsituatie 

Tekst: Matthijs van Lierop

Bijen zijn zeer nuttige dieren. Dankzij de bijen kunnen wij groenten 

en fruit eten. Ook zorgen de bijen voor de productie van honing, die weer wordt 

gebruikt voor het maken van allerlei voedingsmiddelen. Een win-winsituatie dus. 

Maar hoe ziet het leven van een bij er van het begin tot het eind uit?

Het leven van de bij bestaat uit een aantal perioden. De eerste periode 
vindt plaats bij een imker. “Een imker zorgt voor genoeg bijen om er 
zeker van te zijn dat de kwaliteit van de bestuiving goed is”, vertelt 
imker Robert Schuurmans uit Geffen van het Bijenteeltmuseum - 
Imkerij Ecopoll. Om aan die eis te kunnen voldoen moet een imker 
zorgen dat de bijen voldoende nectar en stuifmeel kunnen halen, 
want daaruit haalt de bij de energie die nodig is. Om jaarlijks vol-
doende bijen beschikbaar te hebben, teelt Schuurmans ieder sei-
zoen nieuwe bijenvolken.

Fruitteler Frank van den Broek huurt bijenvol-
ken van Ecopoll. Zijn bedrijf Van den Broek 
Kleinfruit heeft bijen nodig voor het bestuiven 
van onder andere bessen, bramen en fram-
bozen. “De wind kan ook zorgen voor be-
stuiving, maar wij kiezen ook voor bijen. Dat 
geeft meer zekerheid”, vertelt Frank. “De bij 
verzamelt nectar en stuifmeel op de bloesem. 
Het stuifmeel nemen de bijen mee naar de 
stamper van het volgende bloemetje en daar-
mee is de bestuiving tot stand gekomen.” De 
bijen zorgen op deze manier voor een goede 
vruchtzetting en daarmee vergroten ze de 
kans op een goede oogst voor Frank. De im-
ker oogst de overtollige nectar die verzameld 
is als honing. 

Na de bestuiving keren de bijen terug bij de 
imker. Op dat moment hebben de bijen de 
nectar al omgezet in honing. “Doordat de bij-
en met hun vleugels bewegen, zorgen zij dat 
er in de kast, naast warmte, ook een lucht-
stroom ontstaat waardoor het water uit de 
nectar verdampt”, legt Schuurmans uit. “Het 
vochtgehalte zakt tot onder de twintig pro-
cent, waarna de honing klaar is.” De honing 
wordt door de imker in potjes gedaan. Een 
deel van de honing blijft achter in het bijen-
volk als beloning voor hun werk. 

De honing kan direct gebruikt worden bijvoorbeeld in de thee of in de yoghurt, maar ho-
ning wordt ook verwerkt in nieuwe producten. Van Mook, de Echte bakker in Nistelrode 
gebruikt vloeibare honing van de Bosrand uit Uden voor het maken van peperkoek. “We 
halen zo veel mogelijk uit deze regio”, vertelt bakker Stefan van Lieshout. “Door honing 
te gebruiken wordt de peperkoek gezonder, want honing bevat natuurlijke suikers. Een 
bewustere keuze”, legt hij uit. “Honing maakt onze peperkoek malser en doordat wij 

meer honing toevoegen dan gemiddeld heeft de peperkoek een lekkere geur 
en smaak.”en smaak.”

Bijen zijn zeer nuttige dieren. Dankzij de bijen kunnen wij groenten Bijen zijn zeer nuttige dieren. Dankzij de bijen kunnen wij groenten Bijen zijn zeer nuttige dieren. Dankzij de bijen kunnen wij groenten 
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Bakker Stefan doet het deeg 
van de peperkoek in de bakken

vindt plaats bij een imker. “Een imker zorgt voor genoeg bijen om er 
stamper van het volgende bloemetje en daar-
mee is de bestuiving tot stand gekomen.” De 
bijen zorgen op deze manier voor een goede 
vruchtzetting en daarmee vergroten ze de 
kans op een goede oogst voor Frank. De im-
ker oogst de overtollige nectar die verzameld 
is als honing. 
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

Zaterdag 24 mei 

Dag van de bouw
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Sloop opgeleverd; klaar voor 
de volgende fase

HEESWIJK-DINTHER - Half januari werd gestart met de 
sloop van de gebouwen op de Abdijstraat in Heeswijk-
Dinther. De zachte winter voorzag een voorspoedig 
verloop, er kwamen echter wat tegenvallers, maar het 
sloopbedrijf werkte met gemiddeld vier mensen aan een 
schone en bouwrijpe grond. Erik van Schaijk, van Van 
Schaijk Sloopwerken verzekert: “Wij zijn klaar met de 
sloop. Vorige week is begonnen met de aanleg van de 
infrastructuur, zodat over enkele weken de bouwgrond 
helemaal bouwrijp opgeleverd kan worden en klaar is 
voor de bouw van 11 CPO woningen.” 

Bouwbedrijf Gebrs. van Herpen B.V. gaat over enkele we-
ken starten met de bouw.

Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESCH - 0412-451253 - WWW.VANSCHAIJKBV.NL

woensdag 21 mei | 19 u
We leggen je grondig uit hoe je het best te werk

gaat. Van wegsnijden van siliconen, schuren

en grondlaag aanbrengen tot het aflakken.

Ook het schilderen van je buitengevel is een

hele klus en komt uitgebreid aan bod.

gratis deelname | inschrijven via de website
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NISTELRODE – Het project We-
reldwinkel op School is er weer 
van maandag 19 t/m vrijdag 23 
mei op de Beekgraafschool in 
Nistelrode. 

De winkel in de aula is die week 
open op maandag, dinsdag en 
donderdag van 12.00 - 12.20 uur 
en van 12.50 - 13.10 uur en na 
school van 15.15 - 15.40 uur. Op 
woensdag van 12.15 - 12.45 uur  
en op vrijdag van 12.00 - 12.20 
uur en van 12.50 - 13.10 uur. Tien 

procent van de omzet gaat naar 
een project voor straatkinderen in 
Lusaka. De spullen kopen we in bij 
de Wereldwinkel in Nistelrode, dus 
ze zijn gekocht voor een leefbaar 
loon (Fair Trade). 
Er is ook een opening met leuke 
optredens en Maria van Schijndel 
vertelt over het project in Lusaka.
Natuurlijk is iedereen welkom om 
te komen winkelen! Kom ook!
Groetjes Paul, Bo, Quinn, Sander 
en Gijs, namens alle leerlingen van 
groep 8.

Project ‘Wereldwinkel op 
school’ voor Lusaka

Afsluiting donatiecampagne Buro Lima

Met nog enkele dagen te gaan 
staat de teller nu op ruim 75% van 
het streefbedrag. Mocht het streef-
bedrag niet gehaald worden, dan 
worden alle donaties weer terug-
gestort naar de donateurs en blijft 
de toekomst voor de ruim dertig 
kinderen bij Buro Lima onzeker. 
Om de 100% te verwezenlijken, 
staan er vrijdag drie evenementen 
gepland. In café-restaurant De To-

ren kan tussen 12.00 en 14.00 uur 
genoten worden van een lunch à 
€ 19,50 en vanaf 18.00 uur is er 
een à la carte diner. Een gedeelte 
van de opbrengst is bestemd voor 
Buro Lima.

Bij café De Zwaan is vanaf 21.00 
uur iedereen welkom voor een 
avond die bestaat uit een pub/pop 
quiz van zes rondes met mooie 

prijzen, zoals twee weekend-
tickets voor Festyland, kaartjes 
voor voorstellingen bij de Kersou-
we en meer. 

Live-muziek zal verzorgd wor-
den door mensen uit het directe 
netwerk van Buro Lima. Een ge-
deelte van de opbrengst van de 
consumpties is bestemd voor Buro 
Lima, evenals de € 5,- entree.

HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 16 mei staat in het teken van de voor-
laatste dag van de donatie crowdfundcampagne van Buro Lima uit 
Heeswijk-Dinther. Op deze dag is er de mogelijkheid om te lunchen, 
te dineren en ’s avonds te borrelen, te kwissen en te genieten van live-
muziek.

Schuimparty Imeet Heeswijk-Dinther Meer foto’s op www.mooihdl.nl

Foto’s: Michel Roefs
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Was het voorheen al moeilijk tot de uit-
verkorenen te behoren, de uitdaging 
moet nu, met de tweede balletschool in 
Nistelrode erbij, immens zijn geweest. Tien 
dansen van verschillende dansers en dan-
seressen mochten door, in de voorstelling 
aangevuld met 13 workshops en demo’s 
van de verschillende balletdocenten. De 
juffen moesten het in deze voorstelling 
echter wel ontgelden. 

De Revolting Children gingen er met de 
juf vandoor in een dans waar de kwaliteit, 
de show en het plezier met elkaar om de 
eerste plaats streden. Het terugkerende 
thema was het duet, iets waar alle dan-
sers en danseressen, letterlijk en figuurlijk, 
heel origineel en verrassend mee omgin-
gen. De Liefde, De Strijd en De Spanning: 
ze vlogen over het podium en de dansen 

wisselden elkaar zo vloeiend af, dat de 
adrenaline alle 70 minuten lang door je 
aderen bleef stromen. Aan het decor was 
steeds weer veel aandacht besteed en de 
muziek was niet alleen de perfecte basis 
voor de dansen. 
Ook de teksten gaven de verhalen achter 
de dans een extra dimensie en regelma-
tig golfde er een lachsalvo door de zaal. 
Drie kleine ‘Grote Jongens’, in pak com-
pleet met stropdas, stalen de show met 
een mengeling van licht, spectaculaire 
dans en zelfs breakdance. Het meeste 

plezier was te zien, te voelen en te kriebe-
len bij de allerkleinsten. 
Zij begonnen zelfstandig en met behulp 
van een voice-over wisten zij, en met hen 

het enthousiaste publiek, precies wanneer 
zij wandelende takken, paashazen of im-
ponerende apen waren. Uiteindelijk deed 
de juf nog mee en lieten zij, onderwijl vro-
lijk meezingend, een goed uitgevoerde 
plié, pirouette en prachtig gestrekte voet-
jes zien.

Een duet danst vol overgave
BERNHEZE - De leerlingen van de balletstudio’s van Hanneke van der 
Stappen hebben gestreden om een plekje in de voorstelling van het 
tweejaarlijkse Leerling Dans Project. 

Advertorial

De dansen wisselden elkaar zo 

vloeiend af dat de adrenaline 

door je aderen bleef stromen

HVCH ME 1 KAMPIOEN MHCH DAMES 1 KAMPIOENMHCH MEISJES B2 KAMPIOEN

Dus heb jij ook zin? 
Er zijn komend jaar nog wat plekjes over voor dansers en danseressen vanaf vier jaar. 
Een extra toegift is er ook nog: voor iedereen die het wel eens wil proberen zijn er 
gratis proeflessen in de week van 26 mei!

Bernheze sportief

SPORTKAMPIOENEN 
Bernheze is een sportgemeente met veel sportieve talenten. DeMooiBernhezekrant laat graag zien welke kanjers de kampioenstitel mogen dragen. In een tijd van 
ongekende mobiele mogelijkheden, vragen wij je een foto te maken van de verschillende kampioensmomenten. Op MooiNisseroi.nl, MooiHDL.nl en MooiHeesch.nl 
maken we graag plaats voor de kampioenen, kampioenteams en - elftallen.  De mooiste foto gaat door naar de redactie van de krant. 
Stuur de informatie (naam kampioenen, dorpskern, sport en eventueel sportverslag) naar info@demooibernhezekrant.nl. 



26 Woensdag 14 mei 2014Bernheze sportief

Beachvolleybaltoernooi met 
clinic topvolleyballer Joost Ronnes

Om 8.45 uur wordt er gestart met 
een clinic voor meer dan 50 kin-

deren van topvolleyballer Joost 
Ronnes. Gevolgd door een toer-

nooi, waarbij de jonge spelers het 
geleerde in de praktijk kunnen 
brengen. Rond 10.30 uur start 
het seniorentoernooi, waar dit jaar 
erg veel animo voor is. Liefst 27 
teams hebben zich ingeschreven. 
De wedstrijden worden gespeeld 
op verschillende niveaus, van be-
ginners tot gevorderden. Naast de 
volleybalwedstrijden zal er de ge-
hele dag een dj aanwezig zijn, die 
zorgt voor de nodige muzikale ge-
zelligheid. 
De wedstrijden duren tot ongeveer 
17.00 uur, waarna de toeschou-
wers en spelers gezellig na kun-
nen borrelen op de terrasjes op het 
plein. Iedereen is van harte wel-
kom om te komen kijken. 

Glenn van den Berg uit Heesch wist 
tijdens dit evenement met maar 
liefst 1200 deelnemers uit binnen- 
en buitenland al zijn tegenstanders 
voortijdig uit te schakelen en goud 
op te eisen in de klasse heren -15 
tot 60 kilogram. Zilver was er voor 
de judobroers Jesse en Senn van 
Buel uit Heesch en voor Senna van 
de Veerdonk en Mike Smits. Het 
brons ging in de zeer sterk bezette 
categorie heren -18 onder 66 kilo-
gram naar Daan Duijs.

Zes keer ere-
metaal voor Van Buel Sports

Winnaars poseren trots

MIERLO/OSS - De judoselectie van Van Buel Sports uit Oss was afgelopen 
weekeinde present in Mierlo voor het 19e internationale Houvasttoernooi. 

De turnsters presteerden erg goed 
op de districtsfinale. Zo behaalde 
Maud een 16e plaats, Noëlle werd 
20e, Jelke werd 24e en Nina be-
landde met haar 4e plaats net 
naast het podium. Door eerdere 
goede prestaties op de voorwed-
strijden van de regiokampioen-
schappen stroomden Mandy, Isa-

belle, Maaike, Nina, Maud, Noëlle 
en Lynn door naar de toestelkam-
pioenschappen. 

Maud behaalde een 2e plaats op 
balk, Nina behaalde een 3e plaats 
op brug, Mandy behaalde een 3e 
plaats op sprong en Isabelle be-
haalde een 1e plaats op sprong. 

Goede presta-
ties turnsters Sine-Cura

ASTEN/HEESWIJK-DINTHER - Maud van der Wielen, Noëlle van Zut-
phen, Jelke de Wit en Nina Eijmberts van Sine-Cura turnden zaterdag 
de districtsfinale in Asten. Een dag later turnden Mandy Verhoeven, 
Isabelle van der Linden, Maaike van der Pas, Nina Eijmberts, Maud van 
der Wielen, Noëlle van Zutphen en Lynn van Doorn de toestelkampi-
oenschappen. 

Heeswijk sluit af met gelijkspel

De openingsfase ging redelijk ge-
lijk op. Na 25 minuten werden de 
gastheren iets gevaarlijker met en-

kele goede kansen, maar vlak voor 
rust was het raak voor Heeswijk, 
toen Tom Sleddens een vrije trap 

snel nam op de vrijstaande Rob 
Tips. Met een bekeken boogbal-
letje wist hij doelman Job Vullings 
van Volharding te verschalken: 0-1.
Na rust ging Volharding op zoek 
naar de gelijkmaker en na 8 minu-
ten was het raak. Twee minuten la-
ter belandde een Heeswijk-aanval 
over meerdere schijven via Aarts bij 
Tips en middels een strakke schui-
ver zette hij de 1-2 op het bord. Er 
gebeurde weinig meer voor beide 
doelen tot aan de 92e minuut. 

Een afgeslagen voorzet werd op 
rechts opgepikt door Blenckers. De 
middenvelder omspeelde zijn te-
genstander en zijn voorzet werd bij 
de eerste paal door Kevin Reijnders 
binnengetikt, 2-2. Niet lang daarna 
floot de prima leidende scheids-
rechter Oppers voor het laatst en 
sloot daarmee seizoen 2013-2014 
af. Met een zevende plaats eindigt 
trainer Marc van de Ven met zijn 
team keurig in de middenmoot. 

VIERLINGSBEEK/HEESWIJK-DINTHER - Voor de laatste wedstrijd van 
het seizoen trad Heeswijk op sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek aan 
tegen de meest scorende ploeg uit de 2e klasse H, Volharding. Het duel 
eindigde in een 2-2 gelijkspel. 

De wedstrijden beginnen steeds 
om 13.00 uur. De volgende spe-
lers gaan de strijd aan om de eer-

ste plaats: W. van Uden uit Din-
ther, W. Heurkens uit Geffen, A. 
Heesakkers uit Vorstenbosch, J. 
van Houting uit Nistelrode, Chr. 
Francken uit Uden, A. van Dijk uit 
Heesch.
Aansluitend aan de finale op 27 
mei zal de jaarvergadering worden 
gehouden, waarbij ook de prijsuit-
reiking plaatsvindt. Tevens zal de 
prijsuitreiking zijn van de winnaars 
van de teamwedstrijden seizoen 
2013-2014.

Biljartkampioen-
schappen regio kring Nistelrode
NISTELRODE/HEESCH – In De Pas in Heesch worden op dinsdag 20, 
donderdag 22 en dinsdag 27 mei de federatiewedstrijden gehouden om 
het kampioenschap van de regio kring Nistelrode. 

NISTELRODE- Volleybalvereniging Tornado houdt op zondag 18 mei 
weer een beachvolleybaltoernooi op het Raadhuisplein in Nistelrode.

B1 steekt Sem hart onder de riem

B1 werd de onbetwiste kampioen in 
hun klasse. In de laatste wedstrijd 
werd Nulandia overklast met liefst 
13-0. Eigenlijk zou de wedstrijd in 
Nuland gespeeld moeten worden, 
maar op verzoek van Vorstenbos-
sche Boys werd het duel in Vorsten-
bosch gespeeld. Reden hiervoor 
was de toestand van de ernstig 
zieke Sem, die in februari te horen 
kreeg dat hij acute leukemie heeft. 
Om bij de kampioenswedstrijd van 

zijn team aanwezig te kunnen zijn, 
was het veel beter om dit duel in 
zijn eigen omgeving te spelen. Door 
de welwillendheid van Nulandia ge-
beurde dat ook. Sem kon de wed-
strijd vanuit de dug-out volgen. 

Kippenvel
Meteen na afloop van de wedstrijd 
was het feest in Vorstenbosch. Het 
‘We are the champions’ schalde uit 
de stadionspeaker en kanariegele 

stadionfakkels werden ontstoken. 
Toen die gedoofd waren, gingen de 
jongens van B1 naar de middencir-
kel waar ze een lange rij formeer-
den, arm om arm. 
Vervolgens trokken ze hun voetbal-
shirt uit en toonden gezamenlijk te 
tekst: ‘Sem je kunt het!’. Een ludie-
ke actie die geheel door de spelers 
van B1 zelf werd bedacht en die bij 
menig aanwezige voor kippenvel 
zorgde.

VORSTENBOSCH – Sem Hendriksen (15) uit Vorstenbosch is ernstig ziek. In de kampioenswedstrijd van zijn 
voetbalteam Vorstenbossche Boys B1, kreeg hij afgelopen zaterdag een hart onder de riem gestoken door 
zijn teamgenoten. 

SEM je kunt het  Foto: Marion van de Ven
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BIJ DE ZAERT

HEESWIJK-DINTHER – De korfbal-
sters van Altior zijn gedegradeerd 
naar de Hoofdklasse. 

De pupil van de week Indy van 
Boxtel zag Altior in een allerlaatste 
ultieme poging tegen DDW om 
thuis te winnen en degradatie af te 
wenden mislukken. Het ging gelijk 
op in het rechtstreekse degradatie-
duel, waarbij DDW telkens weer op 
voorsprong kwam. Altior kon geen 
vuist maken als het weer langs-
zij kwam en moest uiteindelijk de 
overwinning laten aan DDW, dat 
met een nipte zege(8-9) Altior liet 
degraderen naar de hoofdklasse.

Altior 2 – Avanti 2: 12-3
Altior 3 – BIO 2: 11-4
Altior 4 – De Merels 2: 6-5
Altior 5 – Prinses Irene 3 10-5
Altior A1 – SCMH A1: 8-7
NDZW A1 – Altior A2: 1-0

Altior B1 – Rosolo B1: 7-14
Oranje Wit C1 – Altior C1: 1-3
SCMH C1 – Altior C2: 4-5
Rosolo D1 – Altior D1: 5-1
Altior D3 – De Korfrakkers D4  
0-5
Altior E1 – Avanti E2: 1-0
Altior E2 – Blauw Wit E1  12-0
Korloo E2 – Altior E3: 1-0
Altior F1 – BMC F1: 2-2, 
Strafworpen: 1-3.

Altior degra-
deert naar hoofdklasse

Indy van Boxtel

Inmiddels traint Jessica van de 
Grint al enige jaren in de Heesche 
selectie en dit werd zondag uit-
eindelijk beloond. Jessica had zich 
gekwalificeerd voor de onderdelen 
sprong en vloer; door haar goede 
oefeningen behaalde ze twee keer 
de zilveren medaille. Tijdens haar 
onderdeel sprong liet ze dan ook 
als enige turnster een half-in-half-
uit zien. 
Joska Wingens had zich geplaatst 
voor de toestelfinale brug. Alhoe-
wel dit een pittig onderdeel is, wist 
ook Joska de 2e plaats te behalen 
en ook hier een zilveren medaille. 

Helaas vielen Dianne van de Hom-
bergh en Ilja van Bergen niet in de 
prijzen.

Tijdens dit weekeinde hebben ook 
Laura vd Doelen (categorie pupil-
len 1), Jet van Gogh (categorie 
jeugd I) en Laurie Ketelaars (cate-
gorie pupillen 2) geturnd in het ni-
veau D3. Zij behaalden de 20e en 
11e plaats.

Op zaterdag vonden ook de dis-
trictfinales voor de 4e divisie 
plaats, hier wist Lisa Spierings een 
19e plaats te behalen.

Drie keer zilver voor HGC

ASTEN/HEESCH – Voor Turnclub HGC uit Heesch waren er drie zilveren 
medailles afgelopen weekeinde tijdens de toestelkampioenschappen in 
Asten.

HVCH sluit met winst af
ROERMOND/HEESCH – HVCH 
heeft het seizoen afgesloten met 
een overwinning in Roermond te-
gen SVC 2000. 

De toeschouwers kregen een heel 
matige eerste helft voorgescho-
teld. In de 15e minuut verrichtte 
doelman Rob van Erp nog een 
goede redding en na een dik half 
uur schoot Willem Roefs op de paal 
bij het doel van SVC 2000. In de 
tweede helft werd het spel iets aan-
trekkelijker en er waren in elk geval 
meer kansen. Bas van de Star kopte 
kort na rust ternauwernood over bij 
een hoekschop van Robbert Stam. 

Het was echter SVC 2000 dat via 
Pol Simons na een goed uur spelen 
op voorsprong kwam. In de ver-
dediging van HVCH werd de bal 
gemist en dit werd ogenblikkelijk 
afgestraft. 

Een kleine twintig minuten la-
ter scoorde de ingevallen Sjoerd 
Schobbers met een fraaie lob de 
gelijkmaker. Een paar minuten voor 
tijd veroverde Willem Roefs de bal, 
speelde die naar Sjoerd Schobbers, 
die wederom zijn kans benutte en 
de 1-2 eindstand bepaalde. HVCH 
eindigt zo netjes in het linker rij-
tje en gaat zich bezinnen over de 

doelstellingen van volgend jaar. De 
selectie blijft compleet dus we mo-
gen volgend jaar ook iets meer ver-
wachten dan alleen het linker rijtje.

2x Trampoline-goud

In de categorie D Jeugd meisjes 
ging de eerste plaats naar Sophie 
Meuwese. Op de tweede plaats 
eindigde Caitlyn Jacobs, die daar-
mee het behalen van het NK dicht-
bij ziet komen. Lisa van de Pas 
maakt met haar derde plaats ook 
nog kans op het NK. Ook Inge 
maakt nog kans zich te plaat-
sen voor het NK. Evi van Dinther 
maakte een fout bij haar verplichte 
oefening en viel terug naar een 6e 
plaats. 

Bij de E-pupil I gemengd werd Eli-
ne van der Leest 5e. Fenne Rooij-
ackers van Gympoint Gemert werd 
6e.

Bij de E-pupil II gemengd blijft het 
spannend wie naar het NK mogen. 
Jaidy Vervloed van Turnoss Oss 
werd 1e. 

Sanne Bevers uit Nistelrode werd 
3e. Ook Sanne maakt dus nog 
kans om zich te plaatsen voor het 
NK. Laura Breemaat werd met een 
nieuwe oefening 5e. Inge Geurts 
Gympoint Gemert werd 6e.

Bij de E-jeugd gemengd werd Ro-
salie Damen 1e. In deze categorie 
wordt het nog een heel spannen-
de strijd wie naar het NK mogen. 

Ymke Vermeulen van Gympoint 
Nisterode maakt ook nog kans, 
ze werd 5e, Nienke Poll werd 7e, 
Floor van de Wielen werd 8e, 
Quinn Schoenmakers 9e en Sanne 

van Roosmalen 10e.
De 3e en plaatsingswedstrijd op 24 
mei in Oss is de laatste kans om 
zich te plaatsen voor het NK.

V.l.n.r.: (achterste rij) Floor van de Wielen, Lisa van de Pas, Caitlyn Jacobs, 
voorste rij Sanne Bevers en Rosalie Damen

DEN BOSCH/NISTELRODE - Tijdens de 2e plaatsingswedstrijd afgelopen zaterdag was er twee keer goud 
voor Rosalie Damen van Gympoint Nistelrode. De eerste medaille behaalde ze individueel in de categorie 
E-jeugd gemengd, de tweede met haar partner Floor van de Wielen tijdens hun synchroon-wedstrijd. Al met 
al een goed weekend voor Gympoint. Naast het feit dat Floor en Rosalie zich hebben geplaatst voor de Ne-
derlandse Kampioenschappen hebben ook een aantal andere meiden een goede stap in die richting gemaakt.
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EVENEMENTEN
15 MEI
Kijklessen DV Dancing kids
Locatie: Sportpark Pr. Irene 
Nistelrode

Oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied Nistelrode

Kidz special Event
Locatie: De Pas Heesch

Lezing Osteopathie
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
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Lezing Hart- Vaatziekten 
en reuma
Locatie: Peppelhof Veghel 

Wim Lips met FeelGood-
Garden op Floraliën
Locatie: Brabanthallen  
‘s-Hertogenbosch

16 MEI
Gemeentehuis gesloten

Workshop Yantra tekenen/
schilderen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Vrijdagmiddagborrel 
met Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther

Opening van kinderdag-
verblijf Klein Drakenstein 
en BSO De Draken
Locatie: Burgemeester Breukel-
straat 5 Heeswijk-Dinther

De Pas presenteert het 
nieuwe theaterprogramma
Locatie: De Pas Heesch

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

KBO dagreis 
Locatie: Vorstenbosch 

Wim Lips met FeelGood-
Garden op Floraliën
Locatie: Brabanthallen  
‘s-Hertogenbosch

Buro Lima: 
Lima lunch en Diner
Locatie: Café restaurant De Toren 
Heeswijk-Dinther
pagina 24

Buro Lima: Lima feest
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther
pagina 24

17 MEI
Breakout
Locatie: De Maashorst

De Eijnderic: 
Materie schilderen
Locatie: De Eijnderic Heesch

Wim Lips met FeelGood-
Garden op Floraliën
Locatie: Brabanthallen  
‘s-Hertogenbosch

Dubbelconcert 
Fanfare Aurora
Locatie: De Pas Heesch 
pagina 17

Hardrock/metal 
coverband MpirE
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
pagina 2

18 MEI
Negende Maashorstfair
Locatie: De Maashorst Nistelrode
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Schilder je innerlijke kracht
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Korenmiddag 
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Wim Lips met FeelGood-
Garden op Floraliën
Locatie: Brabanthallen  
‘s-Hertogenbosch

Bernhezer Solistenconcours
Locatie: CC Nesterle Nistelrode
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Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Vogelbeurs De Oranjewever
Locatie: Riethoeve Lendersgat 1 
Vorstenbosch

Beachvolleybaltoernooi
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
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Schilder je innerlijke kracht
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Korenfestival 
Locatie: De Pas Heesch
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Gildedag Hoge Schuts
Locatie: Fokkershoek 8a 
Heeswijk-Dinther

19 MEI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Stilte wandeling
Locatie: Bomenpark in Heesch

Spiritueel-filosofische 
voorstelling 
Locatie: Berne Anders 
Heeswijk-Dinther
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Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Start Wereldwinkel 
op School
Locatie: BS de Beekgraaf 
Nistelrode
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20 MEI
Voettocht naar de Sint-Jan 
vanuit Heesche parochie
Locatie: start Petrus-Emmaus 
Kerk

Open Huis appartementen 
Sparrenweide
Locatie: Parkstraat 14 en 30 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Biljartkampioenschap Kring 
Nistelrode
Locatie: De Pas Heesch 
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21 MEI
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Elektrische fietsdag voor 
50-plussers
Locatie: Heescheweg 37 
Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
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Workshop Buitenschilderen
Locatie: Colora Uden 

22 MEI
Europese Verkiezingen
www.europeseverkiezingen.com

Seminar ‘de winst van 
verduurzaming’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Elektrische fietsdag voor 
50-plussers
Locatie: Heescheweg 37 
Nistelrode

Onderonsje Dinther over 
vlinders
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing over de omgeving 
van Kasteel Heeswijk
Locatie: Heemkamer de Wojstap 
Heeswijk-Dinther
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Biljartkampioenschap 
Kring Nistelrode
Locatie: De Pas Heesch 
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23 MEI
Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Internationale Wijnmarkt 
Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
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Reünie mavo Heesch 
1983/84
Locatie: D’n Haon Nistelrode
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24 MEI
Gratis inloopochtend over 
BeterZitten®
Locatie: Fysiotherapie Hoogstraat 
Heesch

De Eijnderic: 
Werken op doek
Locatie: De Eijnderic Heesch

Pony dressuur
Locatie: Stal het Kantje Nistelrode

Inschrijven wandeldrie-
daagse Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther

25 MEI
Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Keepersdag V.V. Heeswijk
Locatie: De Balledonk 
Heewijk-Dinther

375 jaar Gilde
Locatie: Vorstenbosch 

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Jeu de Boules toernooi
Locatie: Gildeterrein St. Barbara 
Heeswijk-Dinther

Mozart concert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
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Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther

26 MEI
Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

Zomeryoga
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Wandeldriedaagse
Nistelrode 
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode 
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Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther

27 MEI
Wandeldriedaagse 
Nistelrode 
Locatie: Start Eetcafé ‘t Pumpke 
Nistelrode 
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Kermis
Locatie: Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Biljartkampioenschap Kring 
Nistelrode
Locatie: De Pas Heesch 
pagina 26


