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www.fietsplezierheesch.nl

 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

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

Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Din. t/m Zat. van 09.00 - 18.00 uur De Oude Ros 18 

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

• Specialist in zeer jonge hippe en 
belastingvrije  eco auto’s voorzien 

van fabrieksgarantie.

• Scherpe internet prijzen, wij hanteren 
geen afleverkosten!

1e en 2e paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur

1e en 2e paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur

W. www.rsautomobielen.nl

De jeugd regeert voor een dag
‘Duurzaamheid’ in jeugdraadsvergadering

Het thema ‘duurzaamheid’ stond 
deze dag centraal. De leerlingen, 
verdeeld over 5 groepjes, werkten 
allen een project uit in dit thema. 
Zij konden voor de nodige infor-
matie gebruik maken van de des-
kundige ambtenaren, wethouders 
en ook raadsleden. Het winnende 
project krijgt voor de uitvoering 

een budget van € 1.250,-. Een 
mooie motivatie die de creativiteit 
van de leerlingen flink geprikkeld 
heeft. 
In de loop van de middag waren 
de projectvoorstellen klaar en alle 
groepen moesten zich voorbereiden 
op het spectaculaire sluitstuk: De 
openbare jeugdraadsvergadering. 

In de prachtige raadszaal van het 
gemeentehuis werd onder het 
voorzitterschap van de burge-
meester, griffie en ook wethouder 
Hans van de Pas de raadsvergade-
ring gestart.

De projecten werden gepresen-
teerd door elke groep, inclusief on-
derbouwing en begroting. 
Idee 1: Prulle fun
Idee 2: Prullebak Flash Mob
Idee 3: iWater drinkfontein
Idee 4: Kauwgombalbol
Idee 5: Duurzaamheidslied

De aanwezigen, ouders, medestu-
denten en geïnteresseerden, kon-
den hierna stemmen. Na de eerste 
stemming was er een voorsprong 
voor idee 4; de kauwgombalbol en 
als 2e kwam idee 5: het duurzaam-
heidslied.
Net zoals bij de normale raadsver-
gaderingen was het hierna de beurt 
aan de jeugdraadsleden om aan el-
kaar kritische vragen te stellen over 

het project van de ander. Iedereen 
had hier 7 minuten de tijd voor. 
Spannend werd het dan ook toen 
de 23 raadsleden gingen stemmen 
voor welk project ze wilden gaan, 
dit hoefde niet het eigen project 
te zijn. Met 12 stemmen zou een 
project gewonnen hebben. Na de 
stemming had geen enkel project-
voorstel de benodigde stemmen, 
tijd dus voor een schorsing. In deze 
schorsing konden ze extra stem-
men gaan binnenhalen bij de te-
genpartij en was het de aanwezige 
overtuigingskracht die zou zorgen 
voor een winnend project. 
Dit resulteerde in een overwinning 
voor het project: De kauwgom-
balbol. Jeffrey Arts, Rick van Buel,  
Miakel van Doorn, Bo van Duijn-
hoven, Lindy Hanegraaf, Evy Hat-
tink en Edlyne van der Wouden 
zijn trots op het resultaat. Bij dit 
project wordt er een wereldbol ge-
plaatst in Nistelrode waar mensen 
hun kauwgom en tevens ook de as 
van sigaretten kwijt kunnen. 

BERNHEZE – Donderdag 29 maart waren 45 leerlingen van Het Hoog-
huis uit Heesch, van klas 3 met geschiedenis in hun pakket, actief in 
het gemeentehuis aan de Misse. Ze waren onder begeleiding van Pro-
demos, een instituut voor publiek en politiek, een dag werkzaam als 
gemeentebestuur. 

Serieuze business voor de jeugd in de wereld van volwassenen.

DeMooiBernhezeKrant is erg blij 
met deze ontwikkeling, omdat het 
precies past in het kader van Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) oftewel Duurzaam 
Ondernemen. 
MVO betekent dat bedrijven naast 
het streven naar meerwaarde ook 
rekening houden met het effect 
van de activiteiten op het milieu en 
met de mensen binnen en buiten 
het bedrijf. 
PEFC is in 1999 opgericht. Het is 
een wereldwijde non-profit organi-
satie die een duurzaam beheer van 
bossen wereldwijd als doel heeft. 
De afkorting staat voor ‘Program-
me for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes’. In het Ne-

DeMooiBernhezeKrant zet 
stap in duurzaam ondernemen

Biljartkampioen 2012
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BERNHEZE – Misschien hebt u het logo vorige week al in de krant zien 
staan en wist u niet wat dit betekende. Hierbij de uitleg. Vanaf heden 
is DeMooiBernhezeKrant PEFC gecertificeerd. Dat wil zeggen dat het 
papier van het weekblad uit een duurzaam beheerd bos afkomstig is. 

HEESWIJK-DINTHER - Maandag  
2 april was Adriaan van Dis te gast 
in het gymnasium Bernrode in 
Heeswijk. De Bernhezer Kunstkring 
schotelde literatuurminnend Bern-
heze een bijzondere avond voor. 

Adriaan van Dis las voor uit eigen 
werk en studenten van het gymna-
sium en andere belangstellenden 
gingen met hem in gesprek over 
zijn oeuvre. Presentator Marcel 
van Herpen hield op College-tour-

achtige wijze de touwtjes in han-
den. Een kleine 200 belangstellen-
den genoten met volle teugen van 
de smeuïge verhalen van de gelou-
terde schrijver. 
Over zijn liefde voor Parijs en In-
donesië, over het schrijven van 
een besteller, het maken van verre 
reizen en natuurlijk de reeks docu-
mentaires Van Dis in Indonesië die 
momenteel door de VPRO wordt 
uitgezonden.

BKK haalt Adriaan van 
Dis naar Heeswijk

Foto: René Kuijs

derlands te vertalen als ‘Program-
ma voor de Erkenning van Bos 
Certificeringssystemen’. 

Door certificering van duurzaam 
bosbeheer en de gehele keten die 
het hout(product) daarna door-
loopt tot het bij de eindgebruiker 
terecht komt, kan PEFC garan-
deren dat de producten met een 
PEFC-keurmerk uit een duurzaam 
beheerd bos afkomstig zijn.
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COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

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

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

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

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl
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Damesvoetbal WHV Loosbroek 40 jaar
WHV pakt uit met een feestelijke reünie op zaterdag 19 mei

Het begon allemaal tijdens een ver-
jaardagsfeestje aan de Krommedel-
seweg in Loosbroek. Daar ontstond 
het idee een damesvoetbalelftal 
op te richten. Het probleem dat 
er slechts zes gegadigden waren, 
werd opgelost met een advertentie 
in de Brug, waar gelukkig goed ge-
hoor aan werd gegeven. 
Inmiddels zijn we 40 jaar verder 
en is het damesvoetbal niet meer 
weg te denken binnen WHV. En 
dat moet gevierd worden. Het ju-
bileumfeest begint op 19 mei om 
16.00 uur met een 7 tegen 7 gezel-
ligheidstoernooi tussen het huidige 
dameselftal, het huidige meisjeself-
tal en oud-leden. 
Om 18.00 uur kan vervolgens de 
energie weer op peil gebracht wor-
den tijdens een heerlijk etentje op 
het sportpark. Vanaf 20:30 uur is 

het tijd voor een knalfeest met het 
thema ‘James Bond 007, Casino 
Royal’. De gasten worden geheel 

in stijl ontvangen en daarna kun-
nen de voetjes van de vloer op de 
klanken van topcoverband Private 
Label en DJ Rob.

Gezelligheidstoernooi
“We hopen dat zoveel moge-
lijk oud-leden zich aanmelden 
voor het toernooi en het etentje 
en natuurlijk aanwezig zijn op de 
feestavond, zodat het een echte 
reünie wordt”, vertelt Lieke Lunen-
burg, aanvoerster van het huidige 

dames-elftal. “We zijn helaas niet 
in de gelegenheid om alle oud-
leden persoonlijk aan te schrijven, 

daarom willen we bij deze een op-
roep doen aan de oud-leden om 
zich aan te melden. ” Dit kan door 
een e-mail te sturen naar: whvda-
mes40jaar@hotmail.com. Deelna-
me aan het toernooi is gratis, voor 
het etentje wordt een bijdrage van 
€ 5,00 per persoon gevraagd. Aan-
melden is mogelijk tot 12 mei 2012.

James Bond 007 Casino Royal
Tijdens de feestavond wanen de 
gasten zich in de sjieke entourage 

van een echt casino. “We maken er 
met zijn allen een knalfeest van”, 
geeft oud-speelster en mede-
organisator van het jubileum Helmi 
van Doremalen aan. “We nodigen 
dan ook alle leden van WHV, oud-
leden van het dameselftal, oud-
trainers en –leiders en anderen die 
zich verbonden voelen met Dames 
WHV van harte uit om samen met 
ons te proosten op 40 jaar dames 
WHV.” De dresscode op deze 
avond is ‘Chique de Friemel’. Ge-
paste kleding wordt dan ook op 
prijs gesteld. De bijdrage voor de 
feestavond is € 10,00 per persoon 
(inclusief drankjes).

LOOSBROEK – Het damesvoetbal bij voetbalvereniging WHV Loosbroek bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd met een gezel-
ligheidstoernooi en een spetterende feestavond in de feesttent op sportpark De Hoef.

Voor meer informatie kijk op 
www.whvloosbroek.nl

Dames-elftal van 1978 Uitreiking nieuwe tenues door Rob Lunenburg van sponsor uitgaanscentrum 
Lunenburg op 28 maart 2012

De DressCoDe oP DeZe avonD is ‘ChiQue 
De Friemel’.

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens de 
Regenboogviering op zondag 26 
februari jl. was het thema “Samen 
het brood delen”. Bij deze viering 
was een speciale gast aanwezig: 
Jeannette Heerkens van de Stich-
ting “Bogota zonder honger”. 

Met behulp van een fotoboek ver-
telde ze over “haar” kinderen in 
Bogota. Niet alleen de kinderen 
luisterden aandachtig, de papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s stelden 
veel vragen. 

Tijdens deze viering hebben de 
kinderen prachtige tekeningen 
gemaakt voor de kinderen in het 
weeshuis. Aan het einde van de 
viering is een mooi geldbedrag op-
gehaald. Bedankt voor de giften!

Op de foto staat Evert Heerkens 
die de tekeningen en het geld 
overhandigt aan Joshua. Joshua is 
een dove jongen die in het wees-
huis woont. Met het geld van de 
Regenboogviering kan Joshua nu 
schoolboeken kopen.

Opbrengst Regenboogviering 
voor kinderen in Bogota
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 april

€ 1.00Kiwi  500 gram Graag reserveren 
T. (0413) 293255

Voorgerecht
Tonijnsalade
Boerensalade
Fassoladesoep (Griekse bonensoep)
Tomatensoep
Champignonsoep

Hoofdgerecht
Hoofdgerecht wordt geserveerd 
met Rijst/Friet & Salade
Kreta (bifteki, souflaki, steak, giros)
Alexandros (bifteki, souflaki,
steak, varkenshaas, giros)
Calamares (gebakken inktvis) 
Kabeljauw

Dessert
Dame blanche
Griekse yoghurt
Baklava





Geniet van een heerlijk 3-gangen 

menu met 50% korting* 
Voor 2 personen ipv €58
*Alleen geldig bij inlevering van deze bon

€29
voor maar

Alexandros Grieks Restaurant 
Schoolstraat 15/A - 5473 GD Heeswijk-Dinther - (0413) 293255

U heeft keuze uit:

1e & 

2e paasdag 

geopend vanaf 1
6.30 uur

ALEXANDROS

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

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

KaUWGUmBalleNBOl 
Leerlingen van het Hooghuis college konden donderdag “gemeen-
teraadje spelen” Een hele dag lang waren ze in en om de raadzaal te 
vinden. Ervaren leden van het college en ambtenaren probeerden 
de kinderen wegwijs te maken in wat gemeenteland heet. Een zeer 
prijzenswaardig project. 

“Inspraak is schijndemocratie” aldus SP-er Toon van de echte ge-
meenteraad in zijn column afgelopen weekend op WAN-FM. Hij 
doelde hiermee op de informatie en inspraakavonden die door de ge-
meente worden georganiseerd. Besluitvorming staat voor de inspraak 
al vast en er is geen of maar heel beperkt een beweging mogelijk. 

Deze week werden de informatieavonden over de voorgenomen sa-
menvoeging van Bernheze en Maasdonk aangekondigd. Daarin staat: 
“De beide gemeenten zijn al maanden druk bezig met de voorbe-
reidingen voor deze herindeling. Uw mening over de herindeling is 
uiteraard van belang. Begin mei krijgt u daarom een enquête toe-
gestuurd waarin u uw mening kunt geven over de herindeling.” Een 
zin met veel betekenissen, zeker wanneer je de opmerking van SP-er 
Toon erbij betrekt. Want wat is het doel van de informatiebijeen-
komst? Op concrete vragen als: Wat betekent dat voor de subsidie van 
mijn vereniging, de kosten voor voorzieningen, de locaties van balies 
enz. zal zeker geen antwoord zijn. Als dat allemaal lastiger of duur-
der wordt zullen inwoners tegen een fusie zijn. Als dat goedkoper en 
gemakkelijker wordt, waarom dan niet fuseren?
Maar die antwoorden zullen uitblijven. Fusie lijkt een doel op zich te 
zijn geworden in plaats van een middel om doelen te bereiken. Voor 
inwoners is per definitie een samenvoeging niet nodig en tegelijkertijd 
zijn inwoners hierin ook weer wat onverschillig geworden. 

De provincie lijkt nog een partij die roet in het eten kan gooien. 
Moeten Bernheze en Maasdonk wel vooruitlopen op een proces dat 
misschien wel beter veel anders kan worden ingevuld? Want wat 
moeten alle andere kleine gemeenten? Hebben bijvoorbeeld Landerd 
en Boekel dan wel bestaansrecht? Provincie lijkt ook een sleutel in 
handen te hebben als het gaat om Heesch-West. Deze week en moge-
lijk zelfs deze dag komt zij met helderheid over de behoefteramingen 
voor bedrijventerreinen. Met de grote financiële consequenties zal er 
wel een gestuurde reactie komen. 
 
Maar we weten beter. Nederland kent al enorme voorraden bedrij-
venterreinen en kantoorlocaties. Eind 2011 stond ruim 11,6 miljoen 
m2 productie en opslagruimte leeg, 5 tot 6% van het bestaande areaal. 
En dat getal groeit. In de kantorenbranche is het nog een slagje erger. 
Oude locaties herstructureren lijkt meer voor de hand te liggen. Lan-
delijk is zeker 20 tot 30% verouderd of verloederd. Daar moeten we 
geen nieuwe moderne terreinen naast zetten maar nieuwe moderne 
terreinen van gaan maken. Over duurzame aanpak gesproken. 
De tijdelijke gemeenteraad besloot na veel discussie tot de aanschaf 
van een groenblauwe kauwgumballenbol. Een wereldbol uitgevoerd in 
roestvrij staal waar kauwgom opgeplakt kan worden met daarin gleu-
ven om sigarettenpeuken in te stoppen. Dat moet Bernheze schoner 
houden. Budget € 1250.

De komende maanden zullen uitwijzen of adviezen en besluiten van 
de Bernhezer gemeenteraad en inspraak en betrokkenheid van inwo-
ners blijven plakken. 

Met groet, Ad

Column
aD Op een holletje door Barcelona

De marathon van Marie-Louise van Bakel

Ze loopt de marathon niet om be-
roemd te worden, maar om het ple-
zier van het hardlopen. Toch heeft 
ze in Barcelona een tijd neergezet 
van 3.42.39 uur en was daarmee 

de vierde van de vrouwen. Relati-
verend meldt ze dat de grote na-
men binnen de marathonwereld 
niet meelopen in de marathon van 
Barcelona. Daarvoor is het par-

cours niet snel genoeg. Thuis loopt 
Marie-Louise vier keer per week 
en daarnaast doet ze een keer aan 
krachttraining. De zondag is gere-
serveerd voor een duurloop, want: 
“de rest van het gezin zit dan lek-
ker voor de buis”. 

De sfeer in Barcelona was gewel-
dig en haar grootste supporter 

en echtgenoot Paul was erbij om 
Marie-Louise aan te moedigen. 
“En”, zegt ze, “als dan bij de start 
het lied van Barcelona klinkt en de 
confetti op je neerdaalt, loop je als 
vanzelf. Totdat ergens in de 30 ki-
lometers de man met het hamertje 
komt. Dat is lastig, en dan moet je 
jezelf bij elkaar rapen.” Na de fi-
nish is ze op de grond gaan zitten 
om te kijken en te genieten van het 
feest van voldoening, de muziek 
en de mensen. 

Ook haar man heeft niet stil ge-
zeten. Niet alleen is hij van de ene 
plek naar de andere gegaan om 
haar aan te moedigen, ook heeft 
hij contacten gelegd en al een lo-
geeradres voor volgend jaar weten 
te regelen. Wie weet, hebben we 
volgend jaar weer een relaas van 
deze super-enthousiaste mara-
thonloopster.

HEESCH – Fit als een hoentje en toch net terug van een rondje hardlo-
pen door Barcelona van ruim 42 kilometer heeft Marie-Louise alweer 
plannen voor een volgende marathon. Wellicht Eindhoven komende 
oktober en anders zou New York wel heel erg leuk zijn.

door Martha Daams

“volgenD Jaar 
hoeFt Ze niet oP 
Zoek naar een 
hotel.”

Marie-Louise met shirt en penning van de marathon in Barcelona.  
 Foto: Marcel vd Steen

Praat u mee 
over de
herindeling?
BERNHEZE - In april en mei worden 
in Bernheze en Maasdonk 8 ge-
spreksavonden georganiseerd om 
met inwoners in gesprek te gaan 
over de voorgenomen herindeling. 

Tijdens de gespreksavonden maken 
we gebruik van de ‘mening van de 
straat’. 

Hoe doen we dat?
Via een zogenaamde ik-vertel-mee-
zuil. Deze zuil geeft u als inwoner 
de gelegenheid uw mening over de 
herindeling naar voren te brengen.

Waar staat de zuil in Bernheze?
Op zaterdag 7 april staat de zuil in 
het centrum van Heesch, en wisselt 
van plaats gedurende de dag. 

Wat doen we met de beelden?
De meningen die we verzamelen 
met de zuil, gebruiken we tijdens de 
gespreksavonden die gaan over de 
herindeling van beide gemeenten. 
Iedereen is hierbij van harte wel-
kom! Meer weten over de locaties 
en data van de gespreksavonden? 
Kijk dan op
www.bernheze-maasdonk.nl. 
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Maassen, Gé Reinders, Waylon, 
Brigitte Kaandorp met de Wereld-
band, Eric Vloeimans, Spinvis, Stef 
Bos, Gerard van Maasakkers, Eefje 
de Visser, Marco V, en Bløf. In de 
zomervakantie is er elke woens-
dagmiddag een leuke jeugdvoor-
stelling te zien in de Kersouwe.

Kersouwe producties
De Theatergroepen van de Ker-
souwe repeteren al volop om ook 
deze zomer weer bijzondere pro-
ducties te laten zien. 
Theatergroep De Kersouwe speelt 
een moderne versie van “Les Mi-
sérables’. De Jeugdtheatergroep 
speelt ‘Alice in Wonderland’, een 
modern sprookje voor jong en 
oud, vol humor en fantasie.

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

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

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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel.: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

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

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

1e Paasdag 9.30-16.30 uur
De Pas  Heesch      

Meer info:
Tel: (06) 27 88 77 22 / (06) 47 57 03 67
bernhezersnuffelmarkt@hotmail.com

Kinderen tot 12 jaar gratis
Parkeren gratis

Mega Bernhezer 
Snuffelmarkt

Maar liefst 200 tafels

Entree €2,-

Natuurtheater Kersouwe 2012
Start voorverkoop 7 april, een buitengewoon mooi programma!

Bekende artiesten
Ilse DeLange opent op 19 mei op 
swingende wijze het Kersouwe 
seizoen. Een dag later, op 20 mei, 
vindt de Grote Gekke Theevisite 
plaats en is de Kersouwe gratis 
toegankelijk voor jong en oud. De 

hele dag zijn er theatervoorstellin-
gen, speurtochten, de kamer van 
Ames en een hele grote tafel om 
bij aan te schuiven; alles in het te-
ken van De zomer van Alice.
Daarna volgen de hele zomer lang 
optredens van ondermeer Theo 

HEESWIJK-DINTHER - Zomer 2012 belooft weer een buitengewoon mooie Kersouwe zomer te 
worden. Theater, muziek, cabaret, alle voorstellingen in Natuurtheater Kersouwe zijn een 
ware belevenis. Het programma is ook deze zomer weer zeer gevarieerd met artiesten als 
Theo Maassen, Eefje de Visser, Bløf, Gerard van Maasakker, Ilse DeLange, Spinvis, Alice in 
Wonderland, Les Misérables, Waylon en nog veel meer.

Bekijk op www.kersouwe.nl het hele programma. Vanaf 7 april 
10.00 uur zijn de kaarten te bestellen in de ticketshop op de website 
www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.

kersouwe gaat een 
swingenDe Zomer 
tegemoet

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

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

W. www.rsautomobielen.nl

Merk Km Jaar
Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 125 pk 32.846  2009
Citroen C1 1.0 VVTI automaat 12.404 2008
Mercedes-Benz A 150 Avantgarde 18.345  2008
Mercedes Benz 250 LPG 2e eigenaar MRB vrij  161.741 1979
*Nissan Pixo 1.0 VVTI MRB vrij 24.267 2009
Nissan Pixo 1.0 VVTI MRB vrij 4.200 2011
*Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs MRB vrij 3.305 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex anniv. 5 drs MRB vrij 7.155 2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5 drs MRB vrij  2.371  2012
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 111 Sport 5 drs MRB vrij  8.492  2011
Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex Cosmo 5 drs MRB vrij  5.276  2011
Peugeot 207 CC 1.6 sport 20.453 2010
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 5 pers. 1.728 2011
Peugeot 206 3 drs 1.4 XS LMV  174.000 2001
Renault Clio 1.2 16v 5drs Ice 908 2011
Renault Twingo 1.2-16V automaat 872 2010
Seat Ibiza 1.2 TDI 5 drs Style 7.660 07/2010
Seat Leon 1.8 TFSI Sport 5 drs Clima  53.670 10/2009

Wij hanteren scherpe internet/groothandelsprijzen en geen extra afleverkosten. Zo heeft u 
werkelijk een nette prijs! Over het algemeen zijn alle jong gebruikte auto’s voorzien van fabrieks-

garantie en voor de oudere auto’s zijn garantie pakketten leverbaar met landelijke dekking!

*= Verwacht
MRB = Motorrijtuigen belasting

Suzuki Alto 1.0 automaat 3.879 2011
*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 13.650 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 5.778 2011
Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus MRB vrij 1.833 2011
*Suzuki Alto Exclusive-Cool MRBvrij 30.295 2009
Suzuki Alto Exclusive-Cool MRB vrij 29.500 2010
*Suzuki Swift 1.2 Comfort 5drs 6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Exclusive 26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 automaat Exclusive 36.800 2008
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid MRB vrij 3.026 2011 
Toyota Aygo 1.0 VVTI 5drs MRB vrij  752  2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI MRBvrij 5.465 2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Airco MRB vrij   12.300 2010
Toyota iQ 1.0 VVTI MRB vrij 9.031 2010 
Toyota iQ 1.0 VVTI MRB vrij 2.890 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Sportline aut. 5drs 22.120 2007

Merk Km Jaar

Wij zijn 1e en 2e Paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur 

Cappuccino met Paas lekkernijen 
van Ice & Chocolate!

Wij zijn 1e en 2e Paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur 

Cappuccino met Paas lekkernijen 
van Ice & Chocolate!

Wij zijn 1e en 2e Paasdag geopend 
van 11:00 t/m 16:00 uur 

Cappuccino met Paas lekkernijen 
van Ice & Chocolate!

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen 
of de gewenste occasion nog beschikbaar is!  Voor bezichtiging buiten de 
vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen 

 RDW gecertificeerd
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Nu tijdelijk de

6e stoel gratis 
op diverse

eetkamerstoelen*

 Uw woonsfeermaker 
Bart Jacobs

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

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Slampamper
Tegenwoordig is de zondag als het even meezit vaak pyamadag. 
Misschien komt het omdat we vroeger op de dag des heren altijd 
zo keurig gestreken rond moesten stiefelen in onze speciaal 
aangeschafte zondagse kleren dat ik nu van de weeromstuit alleen 
nog joggingbroeken en slobbertruien kan verdragen. Het zou zo maar 
kunnen. Ge wit ut nie.

Ik kan in ieder geval iedereen aanraden om af en toe eens van 
die dagen in te lassen. Het helpt natuurlijk wel als je wijd weg 
woont. Weinig kans op onverwacht bezoek. Neem dan vooral een 
appartement op de eerste verdieping of hoger, zodat er niemand bij je 
naar binnen kan kijken of je echt niet thuis bent en je niet elke keer als 
je een geluid hoort achter de bank hoeft te duiken. En als je dan ook 
nog eens in de getto gaat wonen, hoef je de hele zondag je haar niet 
meer te kammen en kun je zorgeloos lanterfanten in je eigen huis en 
even net doen alsof er geen hele wereld buiten is. 

Zo was ik afgelopen zondag op mijn gebruikelijke wijze heel tevreden 
aan het pomtiedom-en door het huis toen ik ineens mijn eigen 
geneurie niet meer kon horen, omdat het er verdacht veel op leek 
dat er een helikopter precies boven ons huis hing te lawaaien. Tssss. 
Hersenen herprogrammeren op ontmoeting met buitenwereld 
en hoofd met haar dat ‘s nachts rechtop schijnt te groeien uit het 
raam en ik was precies op tijd om te zien dat er een horde fanatieke 
politieagenten de binnentuin binnenstormde en een onguur sujet in de 
capuchon greep! Sjongejonge. Spannend.

Zo zie je je buren ook nog eens. Toen ik mijn hoofd daarna 
uit de voorkant van ons huis stak, zag ik namelijk, behalve die 
herriehelikopter, drie politiebusjes, vier politieauto’s, een stuk of wat 
motoragenten, een afgezette straat, een ambulance en een hele bups 
ramptoeristen, alle hoofden van mijn buren uit het raam steken. Veelal 
met ongekamd haar trouwens. Blijkbaar ben ik niet de enige die één 
dag in de week niets moet van zichzelf.

Een uur of anderhalf later was de straat weer rustig. Geen spoor meer 
van roodwitte linten, nieuwsgierige agen, de blauwe uniformenzee 
en ook niet van de tweede inbreker vreemd genoeg. De zondag ging 
verder als altijd; met z’n allen in pyama en er was voetbal op teevee. 

Column
De Bliekers

Betrokken en gepassioneerd 
Heeft Heesch de beste secretaresse van Brabant? 

Een van de opdrachtgevers van  
PetrAss had haar aanbevolen bij de 
jury. Volgens Petra is dit het mooi-
ste compliment dat je kunt krijgen. 
Haar klant, Petra heeft haar eigen 

bedrijf, gaf als redenen aan dat zij 
een goede presentatie heeft, pro-
actief is, betrokken en gepassio-
neerd. Petra zegt daarover: “Als ik 
voor een opdrachtgever werk, voelt 

dat als werken in mijn eigen bedrijf. 
Ik ben trots op dát bedrijf en over-
weeg steeds wat het beste is voor 

de klant. Ik wil kwaliteit leveren en 
het imago van de secretaresse hoog 
houden”. Over het vak zegt ze: “Er 
zijn veel ontwikkelingen in het vak. 
En het is  daarom belangrijk om je-
zelf steeds te blijven ontwikkelen. 
Je bent immers het visitekaartje ván 
het bedrijf en de spin in het web 
bínnen het bedrijf. Daarvoor moet 
je goed toegerust zijn. Maar ook 
moet je goed kunnen omgaan met 

vertrouwelijke informatie en goed 
kunnen luisteren.”

Op deze manier werken geeft Petra 
veel voldoening. Maar niet alleen 
dat. Tijdens de Secretary Business 
Days in de Brabanthallen in Den 
Bosch werd bekend dat zij als een 
van de drie finalisten kans maakt 
om de prijs ”Brabants Beste Se-
cretaresse” in ontvangst te mogen 
nemen in het Pullman Eindhoven 
Cocagne. Tot 18 april kan gestemd 
worden via www.brabantonder-
neemt.nl Wij hebben onze stem al 
uitgebracht. Nu u nog!

HEESCH - Als je in de finale zit voor de titel Brabants Beste Secretaresse 2012, mag je trots zijn. Dat is Petra 
van Teeffelen dan ook. Op zichzelf en op het vak. De Stichting Brabant Onderneemt reikt 19 april – Secre-
taressedag - voor de tweede keer de prijs ‘Brabants Beste Secretaresse’ uit. Op 23 maart zijn de 10 genomi-
neerden bekend gemaakt en daar zat ook Petra van Teeffelen uit Heesch bij. 

‘ik wil het image 
van van het vak  
hoog houDen’

Gezellige drukte bij jubileum 
wereldwinkel Heesch

HEESCH - Onder grote belang-
stelling onthulde wethouder Ad 
Donkers zondagmiddag de nieu-
we lichtbak van de wereldwinkel 
aan de pui van cultureel centrum 
de Pas in Heesch. Vóór deze offi-
ciële handeling klonken er twintig 
trommelslagen van djembégroep 
Damba uit Veghel en lieten me-
dewerkers van de winkel twintig 
ballonnen op. Dit allemaal ter ge-
legenheid van het twintigjarig be-
staan van wereldwinkel Heesch. 

Maar voor het zover was heette 
Mia van den Hurk, voorzitter van 
het bestuur van de wereldwinkel 
Heesch, iedereen welkom. Tevens 
bedankte ze de medewerkers voor 
hun inzet van de afgelopen jaren. 
Ook wethouder Donkers prees het 
bestuur en de medewerkers met 
het bereiken van deze mijlpaal. Hij 
blikte nog even terug op de afge-
lopen jaren, waarin de wereldwin-
kel is begonnen in een caravan 
en via de oude Pas en het Oude 
Raadhuis weer terugkwam in het 
nieuwe pand van de Pas. 

Lichtbak
Ter gelegenheid van het twintigja-
rig jubileum is er een fraaie licht-
bak boven de winkel gekomen, 
waarmee de wereldwinkel extra 
aandacht trekt van het winke-
lend publiek. Daarnaast wappe-
ren voortaan twee paarse vlaggen 
naast de ingang. Na de speeches 

verzorgde Damba een workshop 
djembé in de zaal naast de we-
reldwinkel en veel mensen grepen 
de kans om eens een trommel ter 
hand te nemen en het duurde dan 
ook niet lang of het vrolijke trom-
geroffel vulde de hele zaal. Ook in 
de winkel was het gezellig druk. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
had de inkoopgroep extra artike-

len in huis gehaald, die bij het win-
kelend publiek goed in de smaak 
vielen. Voor de kinderen was er 
een kleur- en verhalenwedstrijd en 
konden ze zich mooi laten schmin-
ken. Uiteraard kon iedereen ook 
genieten van een kopje fairtrade 
koffie of thee. 

Foto: Ad Ploegmakers

door Carla Admiraal

Foto: Marcel van der Steen

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur 
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

u mag het best horen
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig • Onafhankelijk
• Altijd gratis uitgebreide hoortest • Voorkeursleveranciers alle zorgverzekeraars

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

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

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

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

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

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

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

www.demooibernhezekrant.nl
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www.kersouwe.nl 
www.twitter.com/kersouwe   www.facebook.com/kersouwe

Natuurtheater Kersouwe 2012

theater. muziek. cabaret.

ilse delange. rockin’ wood. 
gé reinders. pink floyd 
tribute. bertus borgers. 
waylon. eric vloeimans. 
spinvis. theo maassen.
stef bos. huub stapel. 
eefje de visser.
gerard van maasakkers. 
bløf. brigitte kaandorp. 
marco v. open podium.
korenspektakel.

7 april 10.00 uur start voorverkoop.
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en 
UitPunt Veghel.

In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door 
vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten. Waar bekend en onbekend 
tot grote hoogte stijgen. Zon en regen een toevoeging zijn. Een optreden 
geen show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden.
Niet te vatten in woorden. Je moet het ervaren. Genieten.

Er zal een groot aanbod zijn van 
allerlei huisraad en goederen. De 
organisatie hoopt natuurlijk dat 
een van de bezoekers een mooi 
Rembrandtje gaat vinden tussen 
alle aangeboden goederen. Maar 
het belangrijkste is dat het vooral 
gezellig gaat worden voor heel de 
familie. Er is gekozen voor locatie 
CC de Pas omdat het er altijd aan-
genaam is, weer of geen weer. Er 
zullen tientallen particulieren 2e 
hands spullen aanbieden, van spel-
letjes, schilderijen, kleding tot ge-
reedschap. 

Het cultuurcafé en het terras zullen 
geopend zijn, zodat u ook voor een 
hapje en een drankje terecht kunt. 
Parkeren kan gemakkelijk voor de 

deur en is gratis. Entree bedraagt 
€ 2,- en kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis naar binnen. De snuffel-
markt is geopend vanaf 09.30 en 
duurt tot 16.30 uur.
Iedereen die als paashaas verkleed 
komt mag ook gratis naar binnen 
en voor de kinderen liggen er tus-
sen de spullen paaseieren verstopt. 
Zo kan iedereen met veel plezier 
lekker snuffelen tussen alle spul-
letjes.

Er zijn nog enkele tafels beschik-
baar. Deze tafels zijn te reserveren 
vanaf 2.40 meter. Voor meer info 
bel 06-27887722 / 06-47570367 
of mail naar bernhezersnuffel-
markt@hotmail.com
www. de-pas.nl

Kunst & Cultuur

HEESCH - Voor de eerste keer wordt in CC de Pas in Heesch de Mega 
Bernhezer Snuffelmarkt georganiseerd. Deze Snuffelmarkt die moet 
gaan uitgroeien tot de grootste overdekte snuffel en rommelmarkt van 
Bernheze en omgeving wordt op 1e paasdag zondag 8 april georgani-
seerd in Cultureel Centrum de Pas aan de Misse te Heesch. 

De Bernhezer Snuffelmarkt is altijd gezellig
Eieren zoeken voor kinderen. Gratis entree voor paashazen!!
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HEESWIJK-DINTHER - Muchoss is 
een vocale vrouwengroep uit Oss 
met passie voor en plezier in close 
harmony en a capella zang. 

Muchoss treedt voor u op met een 
gevarieerd programma tijdens het 
Lentefeest van Kasteel Heeswijk:
Maandag 9 april (Tweede Paas-
dag) 0m 14.00 en 15.00 uur in de 
Wapenzaal Kasteel Heeswijk (zie 
ook www.kasteelheeswijk.nl)

Op dit moment bestaat Muchoss 
uit 13 vrouwen. Optredens van 
Muchoss zijn niet alleen een lust 
voor het oor, maar zeker ook leuk 
om naar te kijken. De muziek die 
Muchoss brengt bestaat uit prach-
tige, vaak gevoelige nummers, 
afgewisseld met humoristische 
en cabereteske uitvoeringen: van 
ballads en popsongs tot zelfs een 
snufje jazz of klassiek. Dit alles 

wordt gezongen met een knipoog, 
een beetje glamour en op een ge-
heel eigen wijze. Deze sprankelen-
de vocal group staat onder leiding 
van Josette Brinkhof.
In 2011 bracht Muchoss een fan-
tastische theatershow op de plan-
ken en trad zij op tijdens het “Fan-
tastival” in Oss. Afgelopen Kerst 
waren de dames te zien tijdens het 
Bosch Winterparadijs, gaven ze 
huiskamerconcerten tijdens “Ra-
venstein bij Kaarslicht” en verzorg-
den een eigen intiem kerstconcert 
voor vrienden en familie.
Muchoss is ook te boeken voor 
besloten feesten en partijen. Wilt 
u uw feest, lunch of diner opluis-
teren met een bijzonder muzikaal 
intermezzo? Kijk dan eens op 
www.muchoss.nl. Hier leest u ook 
dat wij nog op zoek zijn naar en-
kele (lage) alten die de samenklank 
‘body’ kunnen geven.

Kunst & Cultuur

Lente op de Kilsdonkse Molen

Lentefeest
De molenaars laten bij voldoende 
wind en wateraanvoer zowel de 

windmolen als de watermolen 
volop draaien. Er zijn naast de mo-
lenaars ook gidsen aanwezig, die 

u deze eeuwenoude productiepro-
cessen haarfijn zullen uitleggen. 
Daarnaast worden met de door de 
molenaars gemalen meelproduc-
ten, in een houtgestookte bakoven 
broden en broodjes in diverse vor-
men gebakken. Kinderen kunnen 
dan zelf hun broodjes kneden, vor-
men en afbakken. Ook zal worden 
gedemonstreerd hoe lijnolie, kool-
zaadolie en walnotenolie gebruikt 
kan worden.

Rondom de molens zijn verschil-
lende ondernemers, gevestigd in 
het beekdal van de Aa en aange-
sloten bij Coöperatie Aa-Land aan-
wezig zijn om hun streekprodukten 
te demonstreren en aan te bieden.
Kinderen worden welkom geheten 
door de paashaas en voor hen zijn 
paaseieren verstopt, er kunnen te-
keningen worden gemaakt en eie-
ren worden gekleurd.
Natuurlijk is ook het bezoekerscen-
trum geopend waar u kunt genie-
ten van een lekker drankje en waar 
u verschillende molenproducten 
kunt kopen. 

HEESWIJK-DINTHER - Maandag 2e Paasdag van 11.00 – 17.00 uur be-
gint voor de Kilsdonkse Molen weer het zomerseizoen. De vrijwilligers 
van de molen, het worden er steeds meer, hebben er in de voorbije 
weken voor gezorgd dat het geheel er fris en fleurig bijstaat. De Kils-
donkse Molen wil zich dan ook graag in zijn volle uniekheid tonen.

Vocal Group Muchoss
Lentefeest op Kasteel Heeswijk

Vervolgens zoeken we de hitte 
op van de woestijn, waarna u een 
spannende derby van de open 
Loosbroekse kampioenschappen 
kunt aanschouwen waarbij niets is 
wat het lijkt. Want wat deze kam-
pioenschappen gaan inhouden is 
zelfs voor ons nog een raadsel. Al 
vroeg op de avond zullen de jon-
gens en meiden van No Notion ju-
nior, onder leiding van Lobke Ver-
hagen en Linda van Zutphen een 

spetterende dansact neerzetten en 
wordt er door de zandkruiers in 
een doek gedanst. De verschillen 
tussen mannen en vrouwen wor-
den onder de loep genomen en de 
buut zal dit jaar verzorgd worden 

door een slager. De roddels wor-
den in een grappige setting be-
handeld en er worden een aantal 
liederen gezongen. 

De Zandkruiers
De Zandkruiers zijn in oktober be-
gonnen om de stukken te schrij-
ven. Eind december waren de 
stukken klaar en vanaf begin janu-
ari konden de repetities beginnen. 
Het einde nadert en we staan te 
popelen om de bühne op te mo-
gen. De decor-werkgroep heeft 
ook dit jaar hard gewerkt om een 
aantal mooie decors neer te zetten. 
Wij zijn er klaar voor!! Hopelijk is 
het bovenstaande voor iedereen 
een reden om 1 van de 3 avonden 
te bezoeken, zodat we niet voor 
een lege zaal staan te spelen!

Zang, dans en grappen tijdens 
Bonte Avond 
De Zandkruiers zijn klaar voor 36ste editie

LOOSBROEK - Binnenkort vinden de Bonte Avonden in Loosbroek weer 
plaats! Dit jaar wordt de avond geopend met een splinternieuw ope-
ningslied, geschreven op de beats van Maroon 5. 

Even alles op een rijtje: Bonte avonden 2012
13, 14 en 20 april. Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis “de Wis” 
in Loosbroek. Kaarten verkrijgbaar vanaf 2 april bij John en Anne’s 
dagwinkel. Prijs: € 7,50

Witte gè da nog?
Om 10.30 uur begint het program-
ma “Witte gè da nog?” Onder het 
genot van een kopje koffie met pe-
perkoek starten we met een film 
van toen. Daarna volgt er een rond-
leiding. De lunch is om 12.30 uur 
met soep, broodjes en fruit. Na de 
lunch kunnen we nog even rondkij-
ken in de “Dier- en Tuinweide”.

Op de fiets naar Heeswijk 
Bij goed weer willen we op de 

fiets naar Heeswijk gaan. Degene 
die dit willen worden verzocht om 
9.15 uur aanwezig te zijn bij De 
Wevershof. 
Om 14.00 uur fietsen we naar 
de Kilsdonkse Molen in Dinther 
waar u (voor eigen rekening) wat 
te drinken kunt bestellen. Rond 
16.00 uur hopen we weer terug te 
zijn in Nistelrode.

Met de auto naar Heeswijk
U kunt ook op eigen gelegenheid 
per auto naar Heeswijk gaan. U 
dient om 10.15 uur bij de Muse-
umboerderij aanwezig te zijn.

Bijdrage deelnemers
De bijdrage is € 22.50 per persoon, 
inclusief de lunch. U kunt zich op-
geven bij Dilia Kappen. 
T.: 0412-612208.

Bezoek De Meierijsche 
Museumboerderij
KBO Nistelrode naar Heeswijk

NISTELRODE - Dinsdag 24 april brengt de KBO Nistelrode een bezoek 
aan de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk. Het museum geeft 
een uniek beeld van leven, wonen en werken op een boerderij in de 
Brabantse Meierij tussen 1900 en 1930. Het museum ligt in het bos-
rijke buitengebied van Heeswijk aan de Meerstraat 28.
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Kunst & Cultuur

Landgoederen komen tot leven
Lentefeest op Kasteel Heeswijk

Ridderzaal
Tijdens het Lentefeest is in de Rid-
derzaal de reizende tentoonstelling 
“Lief en leed van landgoederen” te 
bezichtigen. Deze tentoonstelling 
is Brabants Landschap en Kempens 
Landschap samen gemaakt in het 
kader van een grensoverschrijden-
de samenwerking. De tentoonstel-
ling reist het hele jaar door Brabant 
en België. 

Kinderactiviteiten
Voor kinderen vertelt Jonker Voor-
denvuyst zijn eigen Paasverhaal. 
In de tuin kunnen ze diverse oude 

spelen beoefenen of hun eigen 
paasmandje vlechten met wil-
gentenen. En in het kasteel is een 
speurtocht uitgezet die bij goed 
resultaat ook nog iets lekkers op-
levert. 

Muziek op het kasteel 
Op het kasteel wordt ook muziek 
gemaakt rond het kasteelklavecim-
bel, door Eleanor de Groot blokfluit 
en altviool, Jo Hennen saxofoon 
en cello, Jan Kamphuis gamba en 
Axel Wenstedt klavecimbel. In de 
Wapenzaal zingt de vocal glamour 
vrouwengroep Muchoss. 

Dag van het Landschap
Start wandelingen 12.00, 13.30 en 
15.00 uur. Tijdens de Dag van het 
Landschap kunt u onder leiding 
van een IVN gids een wandeling 
maken van anderhalf uur door de 
Kasteelbossen van Heeswijk. Deel-
name is gratis. 

Entree Kasteel met activiteiten 
€ 7 (volwassenen) en € 3,50 (4 t/m 
12 jaar). Begunstigers van Brabants 
Landschap € 4,50 op vertoon van 
pas. Parkeren: € 2 per auto op het 
weiland aan de Gouverneursweg 
van Kasteel Heeswijk.

Alle service op fotogebied
Marcel & Irma gaan zich daar he-
lemaal richten op fotografie. Ze 
blijven natuurlijk pasfoto’s maken. 
En ook uw fotowerk printen, cor-
rigeren en inlijsten. Maar ze kun-
nen zich nu nog beter toeleggen 
op studiowerk: rake kinderseries, 
zwangerschapsfoto’s, portretten 

en productfoto’s. Voor particulie-
ren, bedrijven, overheden, clubs 
en verenigingen. 
Professionele foto’s. Werk met 
hart en ziel. Dat is de nieuwe huis-
stijl van Marcel Bonte fotografie. 
Want goed fotograferen is gericht 
op helder communiceren en sterk 
presenteren.

Professionele studio voor 
foto’s met hart & ziel
Nieuwe locatie voor Marcel & Irma Bonte

HEESCH - Marcel Bonte is gestopt met Image XL. De fotozaak annex ca-
deauboetiek aan ‘t Dorp in Heesch is dicht. Hij is verhuisd. 500 meter naar 
het Zuiden. Op de hoek van de Narcislaan en de Schoonstraat. Tegenover 
het Hooghuis Lyceum. Daar opereert Marcel Bonte fotografie vanaf 3 april 
vanuit een professionele studio. Een nieuwe locatie waar Marcel nu tijd, 
ruimte en de uitrusting krijgt om zich met hart & ziel op zijn ambitie te 
storten. Ga er kijken, dan kunt u zelf zien wat ze allemaal te bieden hebben.

HEESWIJK-DINTHER - Het is op 2e Paasdag van 12.00 – 17.00 uur op 
Kasteel Heeswijk weer volop genieten van het Lentefeest, dat traditie-
getrouw in het teken staat van cultuur en natuur. Het evenement valt 
samen met de Dag van het Landschap, die dit jaar het thema draagt 
Landgoederen komen tot leven. 

Meer info op 
www.kasteelheeswijk.nl 

The Young Ones

De eerste voetstappen worden ge-
zet in de wereld van Rock&Roll. 
Wie weet wat volgt... Op 6 april 
gaan er weer drie kersverse band-
jes de uitdaging aan.

Outline
Outline is een jong band uit Heesch 
en omgeving en bestaat uit zes 

bandleden. Twee jaar geleden zijn 
ze begonnen met het coveren van 
pop- en rocknummers. De zon-
dagochtend repetities beginnen 
onder het motto: ‘’Brak maar toch 
geniaal’’. De nummers variëren 
van Katy Perry tot Pearl Jam, wat 
voor een leuke afwisseling zorgt. 
Outline probeert een eigen geluid 
aan de covers toe te voegen. De 
band bestaat uit Jannemieke Aarts 
(zang), Rona Bouwens (gitaar), 
Temmie van Uden (gitaar), Jeroen 
Aarts (toetsen), Roel van Breukelen 
(bas) en Bas Giebels (drums).

Syndicate
Ook Syndicate komt   uit Heesch 
en kan deze avond proberen om 
cultureel café De Pas te vullen. Het 
begon allemaal tussen de pannen-
koeken  en de  paprika’s. Blijkbaar 
is C1000 Wiegmans in Heesch de 

plek om je muzikaal talent te ont-
dekken. Met  C1000 Lawaai, in 
verschillende formaties, was de 
band zes jaar geleden een feit. Er 
werd gespeeld op de  nieuwjaars-
borrel  en daar bleef het wel een 
beetje bij. Toch werd het in januari 
2012  tijd om ook buiten C1000 
lawaai te gaan maken. In totaal 
kent de band zeven leden: Ken 
en Eefke (zang), Tijmen en Ronnie 
(gitaar), Fran (basgitaar), Christa 
(keyboard) en speciaal voor The 
Young Ones Jochem (drum). Nor-
maal is Paul de drummer, maar die 
kan helaas niet op 6 april. Het re-
pertoire  van de band is breed. 
Van Doe Maar  tot Michel Télo en 
van  Lady Gaga  tot  Oasis.  Jong, 
oud, dik, dun, feest, ballad, Ne-
derlands, Portugees, Engels, als het 
maar klinkt en zingt. Verder kunt u 
de band Basement nog verwachten 
deze avond. 
The Young Ones start op vrijdag 
6 april om 21.00 uur in Cultureel 
Centrum de Pas in Heesch. De En-
tree is gratis.

HEESCH – In samenwerking met de SP afdeling van Bernheze organiseert 
CC de Pas enkele keren per jaar ‘The Young Ones’. Beginnende bands 
krijgen de kans om op te treden in het theatercafé van de Pas. Komt dan 
toch een jongensdroom uit? Voor het eerst op het podium voor publiek. 

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

Winnaars 
openingsactie:

Ballonnenwedstrijd:
Jesse van Tilburg, Nistelrode (WII)

“Bon in de Ton”:
Margot van der Lee, Nistelrode (I-pad2)

Foto’s: Ad Ploegmakers
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op de markt

Kilo jong en romig 
voor 0 6,50
Kilo jong belegen 
voor 0 6,99

Let op hele kilo 
Gouwenaar 30 PLUS  
SUPER VAN SMAAK
jong belegen en of pikant 
0 10,50 met GRATIS 
potje mosterd dille bij 
aankoop van 1 kilo 
Iedere vrijdag van 7.30 uur tot
12.30 uur in Heeswijk-Dinther

Kilo belegen 0 7,99
Kilo extra belegen  0 8,99
Kilo oud zwart       0 9,99

Speciaal voor de Pasen grote witte scharrel eieren 0 1,30

Ook na Pasen zijn onze wafels super vers.

MARKT HEESCH

MARKT HEESWIJK-DINTHER

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

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

* 1 kilo Hamrollade
 n 5,00
* 1 kilo SpareribS
 n 5,00
* 1 kilo Frikando
 n 5,00
* GeGrilde kippen-

bouten 5 voor n 5,00
Prettige paasdagen

MARKT NISTELRODE

Kaas met smaak!

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

Aanbieding
geldig t/m 

vrijdag 13 april

Op de Markt 
Heeswijk-Dinther 

vrijdag 

En in Nistelrode 
op woensdag

Stunt! BOErEN 
trOtS triO pEpEr

Verrijkt met 
verschillende 
soorten peper

 100 gram 

Overheerlijke 
oude kaas

Uit de West 
Beemster

Ruim 1 jaar natuur gerijpt

 per 500 gr.Oude geitenkaas
Lekker smeuïg en 

van 100% geitenmelk

 100 gram

prOEf OOk EENS vAN ONzE ligHtkAzEN.
Keuze uit een groot assortiment van mild tot 

oud, met en zonder kruiden van koeien of 
geiten melk. Weinig vet en weinig zout. 
Goed voor de lijn of voor een cholesterol 

verlagend dieet.

1.69

1.49

Bijzonder kaasje!

De lekkerste!

5.90

STANDPLAATS NISTELRODE EN MARKT HEESWIJK-DINTHER

COLOFON

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
Petrus Hoeve

Los door het bos

Heische Tip

Vishandel Venrooy

Kaas van Van den Herik

Uw Marktslager

Het Wafelhoekje

Bakkerij ‘t Stoepje

De Kaaskoning

Beauté Totale Didi

Van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

Van Schayk VOF

Orangerie Van Tilburg

Rainbow Center

Beautytheek

Van Ravensteijn 
Assusrantiën

WVE Schilderwerk

Trend zien & horen

BBQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

Badkamermarkt.nl

Electrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

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.

Het Wafelhoekje

wenst al
zijn klanten

een vrolijk pasen

8 worstenbroodjes 

voor 0 5,50

6 frikandellen-

broodjes voor 0 5,50

10 zachte witte 

puntjes voor 0 1,00
BAKKERIJ ’T STOEPJE

KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

MARKT HEESWIJK-DINTHER

Goede vrijdag zal Stephan Passier, 
de kaasspecialist uit Son voor het 
eerst in Nistelrode op de markt 
staan. Hij hoopt natuurlijk dat het 
in meerdere opzichten een goede 
vrijdag wordt en brengt daarom 
voor u een mooie aanbieding mee. 
De jong belegen kaas zal voor 
€ 4.25  per pond over de toonbank 
gaan. 
Een dieet aan het volgen? Ook 
de dieetkazen komen mee naar 

Nistelrode en vullen net als zijn 
andere vaste kazen; zoals o.a. 
natuurgerijpte Noord-Hollandse 
kaas, diverse buitenlandse kazen, 
boerenkazen, geitenkazen de vi-
trine. 

Het beste gaat u zelf kijken a.s. 
‘Goede vrijdag’ en verzeker u dat 
u voortaan uw kaas het beste op 
de markt kan halen.
Stephan Passier Kaas

Nieuwe kaasspecialist op Markt Nistelrode

MARKT NISTELRODE

NISTELRODE
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

HEESCH
Woensdag 13.00 - 16.30 uur

HEESWIJK-DINTHER
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

VORSTENBOSCH
Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Standplaats Nistelrode
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Meld je aan vóór 7 april

Rabobank Bernheze Maasland

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ben jij de plus van de ledenraad?

Van toegevoegde
waarde

Ben jij betrokken en wil jij je sterk maken voor

zaken die onze bank aangaan? En ben je trots op

de coöperatieve gedachte die onze bank zo

bijzonder maakt? Een bank waar jouw stem telt en

waar geluisterd wordt? In dat geval bieden wij je

de kans om lid te worden van de ledenraad of

jongerenraad. 

INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Gevolgen voor de burger
Het is van belang de echte gevol-
gen voor de burger goed in beeld 
te krijgen. Daarvoor loopt er nu 
een breed onderzoek waarmee 
deze gevolgen per gemeente in 
kaart gebracht worden. De infor-
matie-avonden zijn bedoeld om 
de burger hierover in begrijpelijke 
taal te informeren. Hierdoor kan 
een   goed afgewogen advies per 
inwoner uitgebracht worden   Za-
ken die er echt toe doen zijn bij-
voorbeeld; Wat zijn de beoogde 
doelstellingen van deze fusie voor 

Bernheze en zijn kernen? Hoe kan 
men deze meetbaar maken om 
het resultaat uiteindelijk te kunnen 
meten? 
Waarom is er gekozen voor Maas-
donk en niet voor een groter ver-
band in de regio waarmee ons ei-
gen ambtelijk apparaat inderdaad 
versterkt wordt. De aanvullende 
kennis en ervaring zou mede de 
kwaliteit van ons toekomstig beleid 
kunnen verbeteren? Wat zijn de fi-
nanciële consequenties? Waarom 
hebben we niet eerst gewacht op 
de uitkomst van de geplande her-
indeling van Noord Oost Brabant 
waarvoor nu een speciaal provinci-
aal comité aan het werk is? 

Interesse meld je dan aan bij het 
secretariaat of stuur een e-mail 
naar arie.kemps@planet.nl

NISTELRODE - De gezamenlijke dorpsraden hebben middels een brief, 
die o.a. gericht is aan de stuurcommissie geadviseerd om hun infra-
structuur met de burgers te gebruiken. Per kern, om de burgers te moti-
veren zich over de herindeling goed te laten informeren. Verder hebben 
de dorpsraden er voor gepleit om in plaats van in totaal 6 infoavonden, 
per kern een informatieavond te houden en daarmee dichtbij de burger 
te blijven. 

Fietser en fiets kunnen zich opladen
Feestelijke overdracht van de oplaadzuil voor elektrische fietsen 

Tijdens de introductie door Lex 
Frunt, voorzitter De Pas, werd de 
Rabobank als sponsor geprezen 
voor haar maatschappelijke be-
trokkenheid en haar bijdrage in 
het realiseren van dit oplaadpunt. 
Via het stimuleringsfonds worden 
ideeën op het gebied van milieu, 
cultuur en economie in de regio 
financieel gesteund door de bank, 

aldus Inge Bouwknegt van de Ra-
bobank. De Z-paal, zoals Kees van 
Bergen de zuil noemde is hiervan 
een voorbeeld. Bij de receptie van 
De Pas kan de fietser zich melden 
om de fiets gratis een uur op te la-
ten laden. De zuil is voorzien van 
een aardlekschakelaar en beveili-
ging tegen overmatig opladen van 
de fiets. 

Wethouders Hans van de Pas en 
Ad Donkers wisten te vertellen 
dat ook de gemeente veel waarde 
hecht aan duurzaamheid en hard 
werkt aan de ontwikkeling van het 
centrum in Heesch, waarbij fiet-
sers en voetgangers meer ruimte 
krijgen. Ook de fietsroutes in de 
omgeving hebben aandacht van 
de gemeente. Na een dankwoord 
aan Michel van de Wetering van 
Fietsplezier werd de door hem ter 
beschikking gestelde fiets als eer-
ste aan de oplaadzuil gekoppeld 
door Inge Bouwknegt en Hans van 
de Pas en kon het gezelschap bij-
tanken in het café.

HEESCH - Voor elektrische fietsen is er vanaf nu de mogelijkheid opge-
laden te worden bij De Pas terwijl de eigenaar uitrust op het terras of in 
het café. Een rijke aanwinst, zeker omdat de oplaadzuil wordt gevoed 
door licht. Ook de schijnwerpers (dubbele ‘lichtopbrengst’) voor het 
gebouw zijn hiervoor geschikt. 

Voor meer foto’s kijk op
www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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reclame

kunnen staan.

H e e s c h

1e Paasdag 
Regenboog-
viering in 
Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER – “Het feest 
van nieuw leven” is het thema van 
de Regenboogviering op 1e Paas-
dag, zondag 8 april 2012. 

De viering start om 11.00 uur in 
de kerk in Heeswijk. Dit jaar kop-
pelen we Pasen aan nieuw leven. 
De liedjes en versjes staan in het 
teken van dit thema. En zoals al-
tijd is er een DOE-activiteit voor de 
kinderen. Een Regenboogviering 
is een korte viering, voor peuters, 
kleuters en kinderen van de onder-
bouw met hun familie. 

De bijdrage van de
dorpsraden rond de fusie 
Bernheze/Maasdonk
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PROGRESSIEF BERNHEZE 
“Dit is nou zo’n onderwerp waarop je het moeilijk goed kunt doen. Leg 
je het teveel aan banden, dan ontneem je mensen een feest op hun club. 
Kan niet de bedoeling zijn. Timmer je het dicht, dan rem je wellicht leuke 
initiatieven of noodzakelijke inkomsten. Wil je ook niet. Maar helemaal 
vrijlaten kan ook niet. Dan veroorzaak je misschien oneerlijke concurren-
tie met de echte horeca. Wat is wijsheid? In elk geval levert het opstellen 
van regels in heel veel gemeenten gedoe op. En het is ook ingewikkeld. 

Nu bijvoorbeeld weer als het gaat om het nieuwe Accommodatieplan 
voor Nistelrode. Maar er is in de loop van de tijd ook veel ervaring opge-
bouwd. In de praktijk is het daarom allemaal best te regelen, met enige 
goede wil van de gemeente, horeca en natuurlijk de verenigingen. De 
kunst is enige soepelheid te betrachten en tegelijk grenzen te stellen. 
Laten we daarmee doorgaan en niet in de val trappen van te gedetail-
leerde regelgeving.”

SP BERNHEZE 
Paracommercie is ongewenst. Daar is de SP Bernheze altijd duidelijk in 
geweest. Ondernemers mogen niet met ongelijke middelen beconcur-
reerd worden. Daarvoor is het belang van o.a. de horeca en het MKB te 
groot. Tenslotte zijn de kleine ondernemers en eenmansbedrijven goed 
voor 80% van de werkgelegenheid. In deze tijd van crisis wenst de SP 
dat te koesteren. Op het gebied van recreatie en toerisme ligt paracom-
mercie snel op de loer. Daar moet streng op toegezien worden. Op het 

gebied van recreatie en toerisme liggen grote kansen. Deze sector is nu 
en straks van groot belang bij het zoeken van aanvullende arbeidsplaat-
sen in het kader van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) die on-
heilspellend snel op ons afkomt. Landelijk zijn er 70.000 extra banen no-
dig om mensen aan werk te helpen die nu op een beschermde werkplek 
kunnen rekenen. Dus wat de SP betreft geen paracommercie in Bernheze 
maar Social Return!!

“Gemeente heeft paracommercie wel of niet in de hand.”
STELLING

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

ALGEMEEN BELANG BERNHEZE (ABB) 
De Drank- en Horecawet schrijft voor dat als er tegen betaling alcoho-
lische dranken worden verstrekt daar een vergunning voor nodig is van 
de gemeente. Nu zijn er commerciële horecabedrijven, bijvoorbeeld ca-
fés, bars en restaurants en niet-commerciële instellingen zoals sportver-
enigingen en gemeenschapshuizen. Deze laatste categorie noemt men 
de para-commerciële horecabedrijven, die een aangepaste vergunning 
nodig hebben om in relatie tot de activiteit die beoefend wordt toch 
drankjes te kunnen verkopen. Om de commerciële bedrijven geen on-
eerlijke concurrentie aan te doen ziet de gemeente er op toe dat er geen 
feesten in de para-commerciële instellingen worden georganiseerd, die 

niet gericht zijn op de sociaal-culturele doelstelling of de activiteiten die 
normaal plaatsvinden. De Horeca-branche signaleert in voorkomende 
gevallen meestal de oneerlijke activiteiten, waarna de gemeente door 
middel van handhaving daar een einde aan maakt. Algemeen Belang 
Bernheze (ABB) heeft niet de indruk dat dit toezicht door de gemeente 
op dit moment tekort schiet. Er zijn mogelijk wel situaties waar de re-
guliere horeca niet gelukkig mee is. Daarom vindt er regelmatig overleg 
plaats tussen gemeente, horecasector en para-commerciële instellingen 
om een eventuele ongewenste situatie te voorkomen en waar noodza-
kelijk op te lossen.

BERNHEZE SOLIDAIR 
Voor ons is dit de vraag niet. Waar de horeca zich verenigt in een horecavereniging, hebben de 
paracommerciële instellingen naar het idee van Bernheze Solidair ook een overlegplatform. Zo-
wel de horecavereniging als het platform van de paracommerciële instellingen dienen met elkaar 
onder de aan hen door de gemeente gestelde voorwaarden elkaar afspraken te maken. Horeca-

vereniging en paracommerciële instellingen moeten zich 
zelf in de hand houden en als deze open en transparant 
met elkaar omgaan, kunnen we leven en laten leven tot 
voordeel van de leefbaarheid in onze kernen.

Informatie voor de kernen

Maakt u tijd voor
Kinderhulp?
Kinderhulp op zoek naar collectanten en een 
coördinator in Nistelrode

NISTELRODE - De landelijke col-
lecte van het Nationaal Fonds Kin-
derhulp wordt in 2012 gehouden 
in de week van 22 tot en met 28 
april. In Nistelrode is nog drin-
gend behoefte aan extra vrijwil-
ligers voor deze collecte.  

Daarom doet Kinderhulp een op-
roep aan iedereen die een paar 
uurtjes vrij kan maken voor kinde-
ren met minder kansen, om zich 

aan te melden als collectant. Vanaf 
2013 zoeken we ook iemand die 
de collecte in Nistelrode wil coördi-
neren. In 2012 kan dat nog samen 
met de oude coördinator; zo kunt 
u rustig kijken of het wat voor u is!

Aanmelden of informatie opvragen 
kan bij:  Ivonne van der Lee  06-
401 90 1 97 of  via e-mail: ivon-
nevanderleevanos@yahoo.com

OSS – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 5 april weer 
hartelijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Oss. Elke 
eerste donderdag van de maand 

krijgen zij de gelegenheid om met 
lotgenoten onderling te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Aula 
1 en duurt van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, toe-
gang is gratis. 

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

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

Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• Vanaf zaterdag 7 april begint de verkoop van de eerste kruiden weer 
• Ambachtelijke producten uit de streek • Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij • biologische compost en potgrond
• Tijdens openingstijden gratis proeverij van ambachtelijke producten

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

Loop een avondje voor Kinderhulp en 

geef zo een beetje gewoon geluk aan 

kinderen in moeilijke, bijzondere thuis-

situaties. Spelmateriaal bijvoorbeeld, 

een fiets of een weekje kamperen. 

De collecteweek van Kinderhulp is van  

22 t/m 28 april 2012. Aanmelden als 

collectant kan op www.kinderhulp.nl of 

bel 0570 - 611 899.

www.kinderhulp.nl

Collecteer
voor geluk

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten

Deze week speciale 
PAASAANBIEDINGEN voor hem 

én haar bij TO B ME Fashion
Schoonstraat 24 Heesch

Kom kennis maken met de 
nieuwe  voorjaar collectie 

voor hem & haar bij 
TO B ME fashion 

Schoonstraat 24 in Heesch
TIP:  een professioneel persoonlijk kleuradvies op vrijdag 16 maart a.s.!  

Voor meer informatie: www.tobme.nl  
voor reservering, tel. (0412) 45 04 40  

Fijne paasdagen!
Bij inlevering van deze bon

krijgt u bij het bezoek
aan de rommelmarkt tussen 

10.00-16.00 uur op 

2e Paasdag
GRATIS EEN KOP KOFFIE/THEE

Ponyclub De Heemskinderen Nistelrode
Manege, Dintherseweg
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EVELINE & ELISKA VAN DER HEIJDEN
VORSTENBOSCH

Bezorgsters

van de maand

SUDOKU

MOOIBERNHEZERTJE

CURSUS
Cursus Bronsgieten in 
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112

WORKSHOP/REPETITIE-
RUIMTE AANGEBODEN
Faciliteiten aanwezig (toilet/
keuken) Afmeting 60 m2 nabij 
centrum Heesch. Huur per 
dagdeel € 50,00 exclusief btw
Informatie: 0412 855372.

WILT U OOK EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

reCHT 
DICHTBIJ….

Het was weer eens zover, ik moest op vakantie. Dat vind ik niet heel erg 
hoor, maar ik ga nogal eens vliegen. En dat heeft een paar elementen 
waar ik niet zo dol op ben. Nee, ik ga hier niet klagen over de kleffe 
sandwiches, de kinderen op de rij achter je die het tafeltje 100 keer 
heen en weer klappen onder het welwillend toeziend oog van de 
ouders en de onsmakelijk hoestende mevrouw op rij 23. Ook over het 
inchecken (of bagage drop off ) dat drie keer langer duurt dan nodig 
door de onbeschrijfelijke desinteresse van de grondstewardessen en 
het aanhoudende onderhandelen van passagiers over de maat van hun 
handbagage komt hier niet aan de orde.
Nee, ik wilde het even hebben over vertragingen, annulering en 
overboeking. Daar hadden we een mooie geschillencommissie voor. 
Hadden, ja. Maar die is dus per 1 januari jl. opgeheven. De reden 
zal ik u grotendeels ook besparen, maar het komt erop neer dat de 
branchevereniging en de Consumentenbond het oneens waren over 
bepaalde acties van de Consumentenbond. 
Waarheen dan nu? De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) 
heeft het stokje overgenomen, in die zin dat u daar kunt klagen. En 
helpt dat dan? 
Nou, het voordeel van een geschillencommissie is natuurlijk dat u 
daar een bindende uitspraak krijgt, dat kan bij de Inspectie niet. De 
ILT beschouwt een klacht als een verzoek tot handhaving tegen de 
luchtvaartmaatschappij waarover u klaagt. Daarna kan een gesprek 
plaatsvinden, een boete worden opgelegd etc. Even plat gezegd: 
daar heeft u dus weinig aan. Als u iets wilt claimen moet u naar de 
kantonrechter, daarbij kunt u een eventuele door de Inspectie aan de 
luchtvaartmaatschappij opgelegde sanctie wel gebruiken natuurlijk. 
Maar u zult wel zelf naar de rechter moeten. 
Daarnaast is er nog wel de geschillencommissie reizen; daar kunt u 
klagen over: de accommodatie, de begeleiding tijdens uw reis, tegen de 
uitvoering van het reisprogramma en ook: over het vervoer. U dient 
uw klacht in tegen de reisorganisator of het boekingskantoor. Kijk voor 
details op www.degeschillencommissie.nl 
Ik ben er voorlopig weer vanaf, maar als u het komende 
vakantieseizoen ook gaat reizen, dan weet u nu hoe het zit.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

Iedereen in Nederland en in Bern-
heze heeft direct of indirect te ma-
ken met de vastzittende woning-
markt. In de jaren voorafgaand aan 
de crisis zijn de huizenprijzen tot 
een recordhoogte gestegen, maar 
met de kredietcrisis is hier abrupt 
een einde aan gekomen. Vanaf dat 
moment dient er door iedereen 
een pas op de plaats gemaakt en 
is de woningmarkt zich feitelijk aan 
het reguleren tot een lager niveau. 
Ook de huidige recente ontwik-
kelingen op de financiële markt en 
de genoemde politieke ontwikke-
lingen, dragen in negatieve zin bij 
aan het huidige “gevoel”dat leeft.

Maar ondanks het bovenstaande 
zijn wij, als Bernheze Solidair, ver-

heugd met de huidige ontwikkelin-
gen die in Bernheze plaatsvinden. 
Als u door de kernen van Bernheze 
rijdt ziet u op vele plekken bouw-
hekken, bouwsteigers en bouw-
vakkers druk in de weer om op één 
van de “open plekken” een mooi 
nieuw stukje Bernheze te ontwik-
kelen. Denk hierbij onder andere 
aan de volgende locaties. 
- Nestelregebouw/Sparrenweide 

met winkels en appartementen 
in Nistelrode

- Schoonstraat- J.F. Kennedy-
straat (voormalige Rabobank) in 
Heesch

- Laar – Achterstraat met ontwik-
keling van 44 woningen.

- Locatie Bonaparte Stationsplein- 
’t Dorp Heesch

- CPO Projecten Beemdstaat en 
Hoogstraat in Heesch

- De Helling Vorstenbosch

Wij zijn ervan overtuigd dat de bo-
vengenoemde huidige ontwikke-
lingen in de kernen van Bernheze 
de leefbaarheid en het leefgenot 
zullen verhogen en dat mede daar-
door Bernheze een aantrekkelijk 
woongebied blijft. Deze ontwik-
kelingen kunnen bijdragen aan het 
versterken van de totale woning-
markt in Bernheze.

Namens Bernheze Solidair
Gerjo van Kessel
Raadslid 
gerjovankessel@home.nl
06-38122820

Bernheze Solidair:
Ondanks ’t Catshuis staat 
Bernheze in de bouwsteigers

BERNHEZE - Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn de onderhandelingen 
over extra bezuinigingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en de PVV nog volop 
bezig en lijkt het dat de drie partijen afstevenen op een akkoord waarbij ingezet 
zal worden op extra bezuinigingen onder andere op het gebied van de woning-
markt en beperking van de hypotheekrenteaftrek. 

Gerjo van Kessel, Raadslid 

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, www.jackmartens.nl

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 
Verschillende aanbiedingen.

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
Merida

www.mooinisseroi.nl
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Verdilaan 48 | Heesch
T. 0412 - 45 70 67 | I. www.fysiocentrumheesch.nl 

. twitter.com/fysioheesch  |  . facebook.com/fysiocentrumheesch

Schouderklachten?  
door tennis, golf, zwemmen, handbal of een verkeerde werkhouding

Onze oplossing:

Manuele therapie
Dry needling
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie

Schouderklachten? 
Meer brandstof 

voor je euro

Gratis
autowassen

bij afname 20 Ltr

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

Hescheweg 223 te Oss 
www.dktankstop.nl

2,3
cent per literspaarKortinG*bediend sTaTiOn

altijd GoedKoop tanKen

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Maandag 9 april  is er een 
speciaal Art Dinner

De tuin in harmonie met elementen
Feel Good Garden in vogelvlucht

Kennis over planten, grondsoorten 
en toe te passen materialen brengt 
een hovenier ver. Maar hoe mooi 
ook, het kan toch voorkomen dat 
de eigenaar zich niet gelukkig 
voelt in de tuin en altijd onrustig 
is. De oorzaak daarvan is meestal 
een verstoorde energiebalans in de 

tuin door invloeden van o.a. UMTS 
trillingen, hoogspanningskabels en 
lawaai van buren of snelweg, of 
door planten in de tuin die niet in 
harmonie zijn met de bewoners. 
Elke plant heeft een eigen persoon-
lijkheid en die moet ‘klikken’ met 
de bewoner. Het ongeziene, maar 

merkbare, heet trilling. Die trilling 
kan een atmosfeer in de tuin ver-
beteren of verslechteren. En daar-
mee werkt Feel Good Gardens bij 
het aanleggen van een tuin.

Om er achter te komen wat de 
trilling van de tuinbezitter en zijn 
tuin zijn, gaat Lips persoonlijk 
kennismaken. Wensen en budget 
worden in kaart gebracht en de 
tuin opgemeten. Daarna begint 
het proces van prioriteiten vast-
stellen, kleuren bepalen, schetsen 
maken en plaatsbepaling voor 
terras, speelplek of rustplek. Een 
plattegrond van de tuin wordt op 
maat getekend aan de hand van 
metingen en kadastrale gegevens. 

ALLES moet kloppen. Dán geeft 
de tekening de energie van de tuin 
weer. Vaak krijgt de tuin via deze 
weg een ander beeld. Een terras 
bij de achterdeur is immers al lang 
geen wet van Meden en Perzen 
meer. 

Wim vertelt: “door goed gebruik 
van materialen als steen en hout 
en door de persoonlijkheid van de 
planten te kennen en te gebruiken, 
kunnen we een energetische tuin 
creëren waar het goed toeven is. 
Niet alleen bij de materialen wer-
ken we met de elementen van aar-
de, water, vuur en lucht, ook bij de 
planten. Een plant die het element 
aarde van de bewoners voedt, 
heeft bijvoorbeeld vaak een vier-
kante stengel. Zelfs het kleuren-

palet van de bloeiende planten zijn 
van belang om een tuin te maken 
die de bezitters in balans brengt.”

Wim vervolgt: “Wij zijn met onze 
Feel Good Garden voorloper. Op 
de Floriade hebben we een mooie 
plek uitgezocht en daar zullen be-
zoekers in een volgens dit principe 
aangelegde tuin ervaren wat ik 
bedoel. We hebben bij de uitvoe-
ring van onze modeltuin gebruik 
gemaakt van onze kennis van de 

elementen en hun werking. Toe-
gepast zijn de Fibonacci reeks van 
cijfers in ‘n pergola van bamboe 
(ruimte gevend), de Gulden snede, 
het yin yang principe, de flowform 
(stromend water zoals in het men-
selijk lichaam), enzovoort.” Maar 
vóór de opening van de Floriade op 
5 april introduceren Wim en Marja 
Lips hun eerste boek ‘De kracht 
van rust’. Hierin wordt het principe 
van de Feel Good Garden belicht in 
tekst en illustratie. Meer informa-
tie: www.feelgoodgarden.nl

P.S. Nieuwsgierig geworden? 2de 
paasdag om 11.00 uur lezing van 
1 uur ‘Feel Good Garden op de 
Floriade’. Koffiehoek bij LipsGroen. 
info@feelgoodgarden.nl

Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - De tuin oefent invloed uit op het welbevinden van zijn omgeving. Wim Lips 
spreekt uit eigen ondervinding vanuit de praktijk waar hij het concept toepast. Het in balans 
brengen van de energiestromen vormen de basis van een tuin waarin mens, plant en dier in 
harmonie met elkaar leven. 

door Martha Daams

DE OPBOUW VAN DE MENS BESTAAT UIT 
ETHER (= GEDACHTEN), LUCHT, VUUR, 
WATER EN AARDE

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Buxus 10 stuks € 7,50 +/-15 cm hoog  
geldig t/m 11 april ’12

Met om 11:00 uur een lezing  
Feel Good Garden- Floriade

2e Paasdag open
11:00 -17:00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

*goede vrijdag 6 april tot 18:00 uur geopend.

Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur, 
 vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

0413 - 22 91 45
0413 - 22 91 45
06 - 53 93 80 21
info@vdburgt.org

T
F
M
E

Kastanjedreef 63
5473 SG Heeswijk-Dinther

www.vdburgt.org

• Gazon & tuinaanleg
• Onderhoud tuinen

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

• Bomen snoeien & weghalen
• Grondwerk

Ook streekproducten zoals jams, dessertsauzen, sappen, 
eieren, appels, peren & aardappelen

ZE ZIJN ER WEER ONZE VERSE 
HOLLANDSE ASPERGES EN AARDBEIEN 

Dagelijks vers, eventueel ook geschild en/of verpakt verkrijgbaar

Geopend: maandag t/m zaterdag van 8.00 -18.00 uur
Boterweg 2, Heeswijk-Dinther, T: (0413) 29 12 11, www.geschildeasperge.nl

 FONS BAERKEN HOVENIER
ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25  38           info@baerken.net  
M 06 543 927 01

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. Deze vormen het geraamte van de tuin en 
zorgen voor de structuur. Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld. 

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. 
Deze vormen het geraamte van de tuin en zorgen voor de structuur. 
Vanzelfsprekend kunt u ook voor het onderhoud van uw tuin bij mij terecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld.

Fietstocht met streekgerechten 
Proef de lente

Om 11.30 uur is er een korte stop 
op de Kanonsberg voor een ap-
pel van de Bosrand, om de tocht 
te vervolgen naar de Kriekeput, 
waar een heerlijk arrangement van 
streekgerechten klaar staat, verge-
zeld van een glas wijn of bier uit de 
Maashorst.
Verder via een mooie route naar de 
Heische Tip waar een overheerlijk 
hoofdgerecht geserveerd op een 
bedje van vergeten groenten al 
klaar staat. 
Ook hier wordt een glas wijn of 
bier van de Maashorst geschon-
ken. Ten slotte het laatste gedeelte 
van de tocht weer terug naar na-
tuurcentrum Slabroek waar we 
omstreeks 16.30 zullen aankomen.

De lengte van de tocht is ongeveer 
35 kilometer.

MAASHORST - Op zondag 22 april om 10.00 uur start de fietstocht streekgerechten op Natuurcentrum 
Slabroek. U wordt ontvangen met koffie en gebak en om 10.30 vertrekt u, onder leiding van deskundige 
IVN gidsen op een zeer interessante fietstocht over de Maashorst.

Inschrijven en betalen tot en met 15 april bij: 
NATUURCENTRUM SLABROEK, DE KRIEKEPUT IN HERPEN, DE HEISCHE TIP IN ZEELAND

Kosten van deze tocht: € 24,00 
(inclusief gids, de streekgerechten en op elke locatie een consumptie)

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Gigantische kortingen op 2
e paasdag,

alleen voor de snelle beslisser

Van Schijndel Tegelhandel
2e Paasdag openvan 10.00 tot 17.00 uur

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nlwww.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendGRATIS parkeerplek!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

Rietdijk 7, 5476 VS  Vorstenbosch  |  T 0413 364672  |  E info@complementreclame.nl  |  I www.complementreclame.nl

ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 

signmaker/ 
productiemedewerker 
(full-time)

Weet jij van aanpakken? Maar ook van 
inpakken? Als je van afwisseling houdt 
ben je bij ons aan het juiste adres. Je 
werkzaamheden bestaan onder andere 
uit het aansturen van onze printers 

en snijplotter, afwerken van prints op 
groot- en kleinformaat. Het aanbrengen 
van beletteringen, eventueel op locatie, 
rijbewijs-B is dus een vereiste.
Ervaring is een pré.

en een ervaren 

dtp’er 
(full-time)

Je bent zelfstandig, stressbestendig 
en je werkt zeer accuraat. De lijnen bij 
Complement zijn kort, je staat vaak direct 

in contact met de klanten waarvoor je 
werkt. Je kunt de verantwoordelijkheid 
die dit met zich meebrengt goed dragen.

Complement is een all-round reclamebedrijf met genoeg mogelijkheden om nog meer 
ervaring op te doen. Je werkt met betrokken collega’s en er heerst een prettige werksfeer. 
Als je ons team wilt versterken stuur dan een korte motivatie en je c.v. naar onderstaand 
(mail)adres t.a.v. William Verkuylen. 

Klederij (Mylyn) in een nieuw jasje
Elk feest iets anders met een klein budget

Evelien weet dat het lastig is om iets 
passends te vinden voor speciale 
gelegenheden. Zeker met een be-
perkt budget. Maar bij de Klederij 
kun je negen van de tien keer wel 
slagen voor een geschikte outfit in 
het rijk gesorteerde kledingatelier. 
Omdat haar moeder steeds mooie 
nieuwe kleding kocht, moest er af 

en toe ook wat verdwijnen. Daar 
had dochter Evelien toch andere 
ideeën over. Zij nam de kleding 
mee naar huis en gebruikte die 
voor verkleedpartijen op school, 
waar zij in de ouderraad zat. Van 

het een kwam het ander en al snel 
was bekend dat men bij Evelien 
kleding kon lenen voor bijzondere 
gelegenheden. Totdat iemand zei: 
“Als je nu geld vraagt voor de kle-
ding die ik leen, kun je af en toe 
de voorraad aanvullen met nieuwe 
dingen. Leuk voor jou en leuk voor 
mij.” Nu koopt niet alleen Evelien 

kleding overal waar zij ter wereld 
komt, maar ook haar partner en 
zoon weten de weg naar leuke en 
bijzondere kledingstukken te vin-
den, voor de verhuur. 
Klederij Mylyn bestaat op 17 april 
5 jaar en dat was voor Evelien aan-
leiding om opnieuw naar het ima-

go van haar kledingverhuurbedrijf 
te kijken. Niet alleen volwassenen 
weten de weg naar de Klederij te 
vinden voor een passende outfit. 
Veel wordt ook verhuurd aan jonge 
mensen, zoals binnenkort aan de 
schoolverlaters die voor het eind-
examenfeest een smoking, cock-
tailjurk of gala komen scoren (vanaf 
maat 140), én voor bijzondere zo-
merfeesten met een thema. Daarbij 
hoort iets moderns met een korte 
naam die gemakkelijk in de mond 
ligt: Klederij. Het logo is verfrissend 
en in tijdloze kleuren. Evelien is er 
terecht trots op. Natuurlijk kunt u 
ook Evelien inschakelen voor een 
dress-up party bij u thuis. Moge-
lijkheden te over. Kijk zelf maar op 
www.klederij.nl.

door Martha Daams

HEESCH – Per ongeluk is Evelien Meijers begonnen met het verhuren 
van kleding, maar toen het eenmaal zover was, hield het niet meer op. 
De voorraad kleding voor feesten, partijen en andere gelegenheden 
groeit nog steeds. Zelfs op vakantie staat de focus op aparte kleding 
voor de verhuur.

Foto: Ad Ploegmakers

Advertorial
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Singel 1940-1945 nr. 320b

HEESCH
Cereslaan 22

Meer informatie: www.hanex.nl

Onze carwash locaties:

Service en kwaliteit blijft belangrijk
Familiebedrijf Van den Akker zonwering 

De veranderingen voor de klant 
zijn minimaal. ’Wat goed is moet 
je voortzetten’ is het credo. Met 

jarenlange ervaring in het vak, 
goede service en hoogwaardige 
kwaliteit te bieden bij iedere klant, 

heeft Van den Akker Zonwering de 
laatste jaren een flinke groei door-
gemaakt. 
Een van de veranderingen is de 
uitbreiding van het assortiment. 
Nieuw zijn kunststofkozijnen en 
terrasoverkappingen in verschil-
lende soorten en maten.
Van den Akker-Zonwering is een 

specialist voor alle buitenzonwe-
ring, rolluiken, terras- en serre-
zonwering, screens, horren en nog 
veel meer. Alles is leverbaar in ver-
schillende soorten kleuren en de-
signs met oerdegelijke kwaliteit en 
scherpe prijzen. 

Alles wordt op maat gemaakt in 
de eigen werkplaats, dus het is 
vakwerk pur sang. Van den Akker-
Zonwering heeft aan de Zoggel-
sestraat 21a in Heesch een grote 
vernieuwde showroom waar ie-
dereen welkom is, de koffie staat 
klaar.
2e paasdag is de winkel geopend 
van 11.00 – 16.00 zodat u de 
vernieuwde showroom kunt be-
wonderen. Wij heten u van harte 
welkom.

HEESCH – Al vele jaren staken ze de handen uit de mouwen bij het be-
drijf van hun ouders. Meggie en haar zus Ilse; samen met hun partners. 
Op 1 januari van dit jaar 1 januari hebben Harry en Henriette van den 
Akker het bedrijf helemaal aan hun dochters met echtgenoten overge-
dragen. 

Van Den Akker Zonwering
Zoggelsestraat 21a
5384 LL Heesch
T: 0412-453113
W: www.akker-zonwering.nl

Extra Muzikaal 
Ontwaken met 
Pasen
LOOSBROEK – Op WanFM is tij-
dens Pasen een extra Muzikaal 
Ontwaken. Het gaat om afleve-
ring op Tweede Paasdag van 8.00 
tot 12.00 uur. Op Eerste Paasdag 
is van 8.00 tot 11.00 uur de ge-
bruikelijke show. 

Muzikaal Ontwaken wordt gepre-
senteerd door Michel van Zuijlen. 
Gebruikelijke onderdelen in het 
programma zijn het Woordbou-
wen en het Introspel. Hiermee zijn 
leuke prijzen te verdienen. Michel 
van Zuijlen presenteert samen met 
John van der Donk op zaterdag 
21 april ook de Bernhezer Ne-
derlandstalige top 100. Hiervoor 
kan via de website www.wansite.
nl nog steeds gestemd worden. 
WanFM is de lokale omroep van 
de gemeente Bernheze.

2e Paasdag 
geopend

van 11.00 tot 16.00 uur

www.mooinisseroi.nl

Wout, Meggie, Ilse en Albert

Advertorial
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Desk bleek een stugge ploeg die 
moeilijk valt te bestrijden. In de 
eerste helft kregen beide ploegen 
kansen, maar alleen de vrouwen 
uit “Eftelingenland” wisten te sco-
ren. Na een half uur verdween een 
vrije trap in het dak van het doel.

In de 2e helft had Prinses Irene het 
betere spel, maar het had de hulp 
van de scheidsrechter nodig om op 
gelijke hoogte te komen. Hij gaf in 
de 75e minuut een strafschop aan 
prinses Irene. Hij zag als enige dat 
een Prinses Irene speelster werd 
geduwd. Dat cadeautje verzilverde 
Leonie Haagmans met alle plezier. 

Vijf minuten later was het weer 
raak. Uit een corner van Jamie van 
de Nieuwendijk, wist Jaimy Waals 
bij de 2e paal raak te schieten
Drie minuten later was de uitzege 
een feit. Jody van Kessel (foto)
stoomde op over de linkervleugel. 
Ze speeltde een paar verdedigsters 
uit en gaf ook nog de doelvrouw 
het nakijken. Een heel belangrijke 
overwinning, die er ook voor zorgt 
dat er nog steeds kans is op een 

nacompetitieplaats voor de vrou-
wen van Huishoudtotaalmarkt.nl.

Opstelling Prinses Irene
Shania van Nuland, Nikki van Wijk, 
Jaimy Waals, Sandra Langenhuisen 
(Ilona den Dunnen 55e), Hilde 
Langens, Chantal van der Linden 
(Femke van Bremen 89e), Leonie 
Haagmans (Meggy Wijnen 80e), 
Jody van Kessel, Sanne Huberts, 
Inge vd Berg.

Prinses Irene in laatste 
kwartier voorbij Desk

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene deed in Kaatsheuvel bij Desk goede zaken 
door van de directe concurrent voor de 3e plaats met 1-3 te winnen. 
Lang zag het er naar uit dat Desk aan het langste eind zou trekken, 
maar in de slotfase sloeg Prinses Irene toe. In deze klasse werd Rkhvv 
kampioen, Fortuna Wormerveer degradeert. 

De meiden van de coaches Twan 
Verwijst en Hans Sinke gingen 
goed van start. Binnen de kortste 
keren stond het door twee door-
loopballen 2-0. Daarna was het 
een minuut of vijftien hots knots 

begonia korfbal aan de zijde van 
Prinses Irene, waardoor de Scha-
ijkse vrouwen gelijk konden maken 
(2-2). Die stand stond na twintig 
minuten op het scorebord. Daarna 
kwam Prinses Irene echt los en 
scoorde dat het een lieve lust was. 
De rust ging in met een 8-2 voor-
sprong.
In de 2e helft was het spel niet om 
over naar huist te schrijven, maar 
Emos had nooit het idee, dat het 
een kans had. De voorsprong werd 
uitgebouwd naar 12-2. Pas toen 
kon de tegenstander nog twee 
keer scoren, waarmee de strijd ein-
digde in een 12-4 eindstand.

Opstelling en scores:
Marina van Venrooij (1x 63: Linda 
van Venrooij), Ella vd Graaf (1x), 
Dianne vd Burgt (1x), Annelies Th-
ijssen (1x 52: Laura vd Ven), Lieke 
van Griensven (4x), Lotte Wilbers 
(2x 48: Esther van Venrooij), Linda 
van Tilburg, Robin van Pinxteren 

Korfbalsters Prinses Irene 
herstarten sterk
NISTELRODE - Prinses Irene is de 2e helft van de veldcompetitie goed 
begonnen. Tegen de zaalkampioen uit de 1e klasse Emos, won de zaal-
kampioen uit de overgangsklasse met 12-4. Aanvoerster Lieke van 
Griensven was het meest productief zij scoorde vier keer. Prinses Irene 
blijft daardoor koploper.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

VORSTENBOSCH - Na de zeperd 
van vorige week tegen medede-
gradatie kandidaat Nijnsel stond 
Vorstenbosch vandaag wederom 
tegen een directe concurent voor 
degradatie.

Vanaf het beginsignaal waren de 
Boskantenaren de meest aanval-
lende ploeg.
Veel viel er voor de supporters ech-
ter niet te genieten want daarvoor 

speelden beide teams veel te slor-
dig.
Boskant zou voor rust toch nog op 
1-0 komen. Na een aanval over 
links kwam de bal voor bij de spits 
van Boskant, die geheel vrijstaand, 
de bal in kon koppen.
Ook na rust bakten beide teams 
er niet veel van, maar de falende 
Vorstenbossche verdediging werd 
toch verschillende keren uitge-
speeld.

Drie doelpunten leverde dat Bos-
kant nog op.
Het slotakkoord was voor Bijl van 
de Vorstenbossche Boys die een 
Penalty verzilverde.

Eindstand 4-1 en opnieuw een ge-
voelige tik voor de Boys die uit de 
laatste 4 wedstrijden uit een ander 
vaatje zullen moeten gaan tappen 
anders komt degradatie
wel heel erg dicht bij.

Boskant – Vorstenbossche Boys
voetbal

Heeswijk verliest thuis van Helden

De eerste kans van de wedstrijd 
was er echter één voor de be-
zoekers. Ton Peeters schoot van-

uit kansrijke positie op de paal. 
Heeswijk herpakte zich en kreeg 
via Rob Tips de eerste grote kans, 

maar de aanvaller schoot gehaast 
over. In de 21ste minuut viel het 
eerste doelpunt van de wedstrijd 
en wel in het voordeel van Helden. 
Het was Ton Peeters die nu wel 
raak wist te schieten na een slim-
me, verre inworp. Erg lang konden 
de bezoekers niet genieten van de 
voorsprong. Tom Sleddens kreeg 
een afgeslagen bal voor zijn voe-
ten, dacht niet na, en kegelde, één 
minuut na de 0-1, de 1-1 tegen 
de touwen. Ondanks kansen voor 
Frank Dobbelsteen (Heeswijk) en 
de al eerder genoemde Ton Peeters 
was 1-1 ook de ruststand.

In de tweede helft drong Heeswijk 
meer en meer aan en kreeg via 
Mark Dobbelsteen een hele grote 
kans, maar de middenvelder zag 
zijn inzet gekeerd worden. Het 
doelpunt viel 20 minuten voor tijd 
aan de andere kant. Jorrit Kersten 
tekende voor de 1-2. Heeswijk 
gooide in de slotfase alles op alles 
maar verder dan een geblokt schot 
van Danny Aarts kwam de equipe 
van Ton Berens niet. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Op de eigen Balledonk speelde voetbalvereni-
ging Heeswijk zondagmiddag de 20ste competitiewedstrijd van het sei-
zoen, tegenstander was middenmotor Helden. Eerder dit seizoen won 
Heeswijk de uitwedstrijd met 2-0 en dus was het aan de favoriet om 
ook dit duel te winnen.

Tekst: Koen Heesakkers Tom Sleddens maker van de 1-1
(Foto; Selly van den Akker)

HVCH maakt zich op voor spannend 
slot van het seizoen

Doordat Someren gelijkspeelde 
tegen runner up Heidebloem, 
volgt nu alleen Schijndel nog op 
zes punten. Op tweede Paasdag 

speelt HVCH thuis tegen GSV’28 
en op 15 april komt nummer twee 
Schijndel op bezoek. In Schijndel 
had HVCH het met name in de 

tweede helft bijzonder lastig. Het 
returnduel belooft een echte zes 
punten kraker te worden. Someren 
en HVV Helmond zitten trouwens 
ook nog op het vinkentouw om 
misstappen van HVCH af te straf-
fen. HVCH heeft succes dus in ei-
gen hand, maar weet ook dat er 
een bijzonder zware serie aankomt. 

voetbal

HEESCH - Nog vijf wedstrijden is HVCVH verwijderd van een mogelijk 
kampioenschap. Afgelopen zondag werd VV Schaesberg uit Landgraaf 
in de tweede helft de dupe van de Heesche dadendrang. Het werd een 
degelijke 0-2 overwinning.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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LOOSBROEK - Zondag 25 maart 
was de finale van het Brabants 
Kampioenschap beugelen in 
Schijndel. Na een spannende dag 
kwam Ad Geenen als winnaar uit 
de bus. Hij is voor de 4e keer Bra-
bants kampioen beugelen gewor-
den. De 2e plaats was voor Har-
rie van den Boom uit Loosbroek 
afkomstig.

Op 22 maart 1995 besloot Ad, 
na besmet te zijn geraakt met het 
beugelvirus door een fanatieke 
vriend zelf een beugelclub op te 

richten. Het beugelen is een oud 
Hollands balspel dat in de veen-
streek zijn oorsprong kende. Men 
speelt het spel op de beugelbaan 
met twee teams van twee spelers, 
het rode en het witte team. Het is 
de bedoeling dat men doormiddel 
van een sleger (soort schepje) de 
zware bal door de beugel speelt. 
De sport is niet zo bekend als voet-
bal maar is zeker in opmars vooral 
in het zuiden van het land. De 
sport kan beoefend worden vanaf 
de leeftijd van ongeveer 12 tot 100 
jaar.

Loosbroek levert Kampioen
Ad Geenen Brabants Kampioen Beugelen

beugelen

Harrie van den Boom en Ad Geenen

HEESWIJK-DINTHER - Op zater-
dag 28 april 2012 organiseert het 
Cultureel Centrum “Servaes” een 
goed verzorgde bridgemiddag. 
Zaal open 12.30 uur. Aanvang 
bridgen 13.00 uur.

Inschrijven door vóór 23 april 

€15,00 over te maken naar Ra-
bobank rekeningnummer 11.16. 
29.071 t.n.v. C.C. Servaes te Din-
ther onder vermelding van de na-
men van het bridgepaar en uw 
telefoon nummer. Inlichtingen 
06.201.60.376 en op www.ccser-
vaes.nl

bridgen

Vorstenbosch biljart kampioen 2012

Er wordt aangenomen dat de 
biljartsport is ontstaan in Frank-
rijk ergens in de 15de eeuw. De 
kunst (art) van het balspel (bille 
= bal) werd aanvankelijk buiten 
gespeeld. In de loop der eeuwen 
ontwikkelde het zich tot een bin-
nensport op het nu bekende kam-
garen groene laken in de afmeting 
2.10 bij 1.05 gespannen op een 75 
cm hoge tafel. Met een 1.40 meter 
lange stok (keu) voorzien van een 
leren stootdop, de zogenaamde 
pomerans, moeten de ballen in be-
weging worden gebracht. Op het 
laken bevinden zich twee witte en 
een rode bal met een doorsnede 
van 61,5 mm en een gewicht van 

ca 210 gram. 
Van 23 tot en met 30 maart ston-
den in café de Schaapskooi in 
Vorstenbosch vier biljarttafels op-
gesteld. Een week lang bogen 80 
biljarters uit Vorstenbosch zich 
hierover. Zij streden zeven avonden 
lang om de felbegeerde bokaal en 
vooral om de titel “Vorstenbosch 
biljartkampioen 2012.” Na veel 
spannende wedstrijden wist Paul 
van der Velden uiteindelijk in de fi-
nale van Willie Kanters te winnen. 
De finalewedstrijden op vrijdag 
werden gespeeld onder grote pu-
blieke belangstelling. Deze kampi-

oenschappen werden dit jaar voor 
de 19de keer gehouden.
Op zondagmiddag 25 maart was 
er een speciale jeugdeditie die door 
Roel van Bakel werd gewonnen. 
De Vorstenbossche biljartkampi-
oenschappen zijn mede mogelijk 
gemaakt door een 80tig-tal spon-
soren. In 2013 vindt van 15 tot 22 
maart de 20ste editie plaats.

biljarten

VORSTENBOSCH - Paul van der Velden mag zich voor één jaar Vorstenbosch biljartkampioen noemen. Hij 
nam de titel over van Leo Timmers. De tweede tot en met vierde plek worden ingenomen door Willie Kan-
ters, Martijn Somers en Willem van Hulten. Vrijdag 30 maart behaalden zij die positie in de afronding van 
de Vorstenbosche biljartkampioenschappen 2012. 

door Frank Geenen

Biljartkampioen 2012 Paul van der Velden (rechts)  Foto: Jo vd Berg

Meer informatie, uitslagen 
en foto’s zijn te zien op 
www.vbk1994.nl

HEESCH - Het Nederlandse KNHS 
Indoorkampioenschap van de 
klasse ZZ werd afgelopen week-
end in Ermelo verreden. Alex Vin-
centius uit Heesch kwam aan de 
start tijdens deze wedstrijd, na het 
Brabant kampioenschap te heb-
ben behaald. 

Zeven combinaties wisten door te 
dringen tot de barrage tijdens deze 
spannende strijd. De barrage bleek 
een lastige rit te zijn voor de mees-
te ruiters. Tot de één na laatste rui-
ter, titelverdediger Alex Vincentius. 
Alex stuurde zijn paard Zadarijke 
foutloos rond in een vlotte rit. Al-
leen de laatste starter wist zijn tijd 
te verbeteren, waardoor Alex op 
een mooie tweede plaats eindigde. 
Alexander Vincentius kreeg zo de 
zilveren medaille omgehangen. 
Een prestatie om trots op te zijn. 

Door zijn goede prestaties, mag 
Alex deze maand ook proberen 
om op zowel het NK junioren, als 
bij Indoor Brabant, op het podium 
te eindigen.

Alex Vincentius wint
zilveren medaille
Tijdens KNHS Nederlands kampioenschap springen

paardensport

Oranje Bridgedrive
C.C. “Servaes” te Dinther

Prinses Irene neemt revanche op zichzelf
In de 2e helft besliste Gijs van Erp 
de wedstrijd door, na een fraaie 
aanval, de 3-0 binnen te schieten. 
Het leek nog even spannend te 
worden, toen Vitesse ’08 via een 
penalty van Van Putten scoorde. 
Zo ongeveer in de tegenaanval 
herstelde Bekkers de marge weer. 
In de slotfase scoorde Wijnen vanaf 
de elfmeterstip en invaller Tom van 
Rooij bepaalde met een bekeken 
schot de eindstand op 1-6. Daar-
mee zette de ploeg de nederlaag 
van vorige week recht, al waren de 
krachtsverschillen niet zo groot als 
de einduitslag doet vermoeden.

Opstelling Prinses Irene:
Paul Timmers, Amandus Ikanubun, 
Gijs van Erp, Hein Langens, Jorg 
v.d. Berg ( 50e Cees v. Schade-
wijk), Ruud Wijnen, Teun v. Scha-
dewijk, Tim v.d. Brand, Jeroen Bek-
kers, Robert v. Pinxteren (82e Tom 
v. Rooij), Cobenn Farneubun (55e 
Sander v. Lith)

voetbal

NISTELRODE - Het blijft een raar spelletje voetbal. Prinses Irene won 
zondagmiddag met grote cijfers (6-1) van Vitesse ’08. Waar vorige 
week de bal er niet in leek te willen gaan en, ondanks goed voetbal, 
met 0-3 werd verloren bij Avanti ‘31, waren nu de eerste kansen met-
een raak. In een partij die zeker niet hoogstaand mag worden genoemd, 
scoorde Prinses Irene in de eerste helft twee keer. Robert van Pinxteren 
en Amandus Ikanubun stonden aan het kanon.

Verslag: A. v. Lokven Foto: T. Bevers
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Altior 1 – Stormvogels 1
De pupil van de week Merel van 
Oorschot zag Altior maar moei-
zaam op gang komen maar wel op 
voorsprong komen. Er werd volop 
geschoten en er waren kansen ge-
noeg maar het gat in de korf werd 
niet gevonden. Het was slechts 4-1 
bij de rust. Na de pauze ging het 
niet veel beter maar Altior kwam 
eigenlijk geen moment in gevaar. 
Altior ging uiteindelijk toch ver-
diend als winnaar van het veld, het 
werd 10-5 !
Altior 2 – De Peelkorf 2
Uitslag: 11-7
Altior 4 – De Wilma’s 3
Uitslag: 5-4
Flamingo’s 4 – Altior 5
Uitslag: 1-16
Altior A1 – DDW A1
Uitslag: 6-12
Altior B1 – Tovido B1
Uitslag: 2-4
SCMH B1 – Altior B2
Uitslag: 1-8
Altior C1 – Swift C1
We traden aan tegen de kampi-
oen uit de zaalcompetitie en we 
maakte het de meiden toch lastig. 
We gaven goed partij maar wisten 
de vele kansen die we hadden niet 
te benutten. We verloren de wed-
strijd met 2-6.
Emos C2 – Altior C2   
Uitslag: 0-4
Eendracht C1 – Altior C3
De 1e helft hebben we veel bal-
len laten vallen wat niet nodig was 
maar konden we toch scoren, en 
gingen we de rust in met 2-2 . Na 
een paar goede tips van de coa-
ches voor de 2e helft hebben we 
laten zien dat we ook anders kun-

nen spelen en werd er wel goed 
het vier nul gespeeld. We wonnen 
de wedstrijd met 3-4. Scores: Lynn, 
Sanne, Jasmijn en Vera. Ilona, 
Charlotte en Sanne bedankt.
Altior D1 – Miko ’76 D1   
Uitslag: 4-1
Altior D2 – Jes D2
We kregen veel kansen maar wis-
ten ze niet af te maken. Jes kreeg 
één kans en maakte 0-1. We ble-
ven er voor gaan en het werd 1-1. 
Dit was ook de eindstand.
Super, volgende keer gaan we 
voor de winst. 
Altior E2 – Altior E1
De E2 kwam voor op 0-1, de E1 
maakte gelijk. De E2 kwam op 1-2 
en zelfs 1-3. Een donder-preek 
volgde in de rust. We hadden 
getraind op het verdedigen van 
bal-lijnen, en vooral niet springen 
want de E2 weet óók wat fopbal-
len zijn. Na de rust kwamen wij 
goed terug. We scoorden 2-3 en 
5 minuten voor het eind maakten 
we gelijk. We konden de wedstrijd 

zonder tegendoelpunten en ook 
zonder zelf nog een keer te scoren 
uitspelen. De einduitslag was dan 
ook 3-3. Nu allebei de rest van de 
wedstrijden winnen, dan kunnen 
we aan het eind van het seizoen 
met zijn allen op de platte kar !
Altior E3 – Be Quick E2   
Uitslag: 3-0
Altior E4 – Alico E1   
Uitslag: 4-8
TOG F1 – Altior F1   
Uitslag: 2-2 Strafworpen: 0-0
Prinses Irene W1 – Altior W1  
Uitslag: 4-4 Strafworpen: 9-1

Concordia W1 – Altior W2
Het was onze allereerste wedstrijd 
(behalve voor Julia) die we moch-
ten spelen, dus we waren al de 
hele week ontzettend zenuwachtig 
hoe het zou gaan. Maar het ging 
erg goed, mede dankzij de vele 
aanwijzingen van de coaches gin-
gen we als winnaars van het veld 
….. we wonnen met 2-4. Met de 
strafworpen werd het gelijk 1-1. 
Kei-goed gedaan meiden ….wij 
zijn trots op jullie, ga zo door!

Goed begin 2e helft
veldcompetitie Altior
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Merel van Oorschot

Welpen 2
De verdediging van Avesteyn was 
goed op dreef en pareerde de 
aanvallen van de thuisclub met 
verve. Met name Joep Konings, 
Rob Kuijpers en keeper Hein v.d. 
Heuvel speelden daarbij een grote 
rol. Vijf minuten voor rust kon de 
Avesteyn-aanhang weer juichen 
en wederom was het Rens v. Vugt, 
die met links een houdbaar schot 
doeltreffend achter de Aarlzese 
keeper kon werken ((0-2). In het 
tweede bedrijf was het al spoe-
dig duidelijk dat de inhaalrace 
van A.S.V. ‘33 gedoemd was te 
mislukken. Avesteyn was heer en 
meester op vreemde bodem. In de 

73e minuut was A.S.V. ‘33 defini-
tief een geslagen ploeg. Weer was 
het Rens v. Vugt, die zijn hattrick 
voltooide en het was weer uitblin-
ker Wesley Verkuijlen, die hem op 
maat bediende (0-3). Dat A.S.V. 
‘33 in de 89e minuut nog een tref-
fer scoorde, mocht als een wonder 
beschouwd worden. Al met al een 
dik verdiende overwinning voor de 
oranje-zwarten, wat perspectief 
biedt voor de resterende vier com-
petitiewedstrijden.

Met Pasen is Avesteyn vrij, maar op 
15 april wacht in Dinther “angst-
gegner” D.V.G. uit Liempde.  

Avesteyn heer en meester 
bij A.S.V. ‘33 (1-3)

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Het gevreesde A.S.V. ‘33 is voor Avesteyn op 1 
april een makkie geworden. De Dinthernaren speelden een erg goede 
wedstrijd. In de 3e minuut was het Rens v. Vugt, die de Aarlese keeper 
het nakijken gaf (0-1). Avesteyn bleef de gevaarlijkste ploeg en dat 
hadden de twintig meegereisde supporters eigenlijk niet verwacht. 

LOOSBROEK - Op zondag 1 april 
2012 speelde Korloo 1 een thuis-
wedstrijd tegen DOT 1 uit Vlier-
den. De uitwedstrijd in de eerste 
helft van de veldcompetitie werd 
met 10-6 verloren. 

Korloo startte de wedstrijd goed. 
Verdedigend werd er goed ge-
communiceerd en aanvallend 
werden ballen overgehouden. Dit 
resulteerde in een 3-1 voorsprong. 

Verder uitlopen wilde niet lukken 
omdat we er niet in slaagden onze 
kansen af te maken. Daardoor ver-
anderde het spel van Korloo van 
gestructureerd naar onoverzichte-
lijk. We konden elkaar niet meer 
vinden en dit resulteerde in veel 
balverlies. DOT wist hier gebruik 
van te maken en daardoor gingen 
we met een 4-5 achterstand de 
rust in. 
Na rust konden we de achterstand 
ombouwen in een voorsprong: 6-5 
en vervolgens 8-6. In deze fase 
speelden we de goede kansen uit 
en kwamen we in de verdediging 
onze afspraken na. Maar ook toen 
sloeg de wedstrijd om: we zagen 
kansen die er niet waren en ver-

dedigend was er te weinig com-
municatie. Daardoor kon DOT de 
wedstrijd naar zich toe te trekken 
en uiteindelijk met 8-9 winnen. 
Een onnodig verlies dat vooral ver-
oorzaakt werd door het ontbreken 
van de wil om te winnen en het 
slecht afronden van de vele kansen 
die we kregen.
Doelpunten: Anne-Lieke van 
Hooft (2), Marieke de Wit, Carmi 
Mulders, Marja Smits, Marieke 
Smits, Nicole Habraken en Elrieke 
Roefs. 
Volgende week spelen we op 
Tweede Paasdag (!) om 13.00 uur 
tegen SVOC’01. Deze wedstrijd 
vindt plaats op sportpark De Hees-
akker in Oirlo.

Korloo hervat veld-
competitie niet zoals gehoopt
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HEESCH - Op 2e Paasdag 9 april 
organiseert TWC De Voorsprong 
uit Heesch wederom haar jaar-
lijkse voorjaarsklassieker Toch(t) 
Effe Weg. Een tocht voor iedere 
wielertoerist.

De uitgepijlde en verkeerslicht vrije 
route van 100 Km gaat door de 
Meierij en de Kampina. Oftewel 
Brabant op zijn mooist. Onderweg 

is een pauzeplaats waar gelegen-
heid is om de koffie te nuttigen. 
Men kan starten in Heesch. Indien 
men de route onderweg wil op-
pakken neem dan even contact op 
met de organisatie.    
Dit jaar ook met een Ladies ride.
Inschrijven tegen NTFU tarief van-
af 8.00 uur bij Cafe ‘t Tunneke, t 
Dorp ‘150 te Heesch, tel. 0412-
451181

Voor meer info via www.twcde-
voorsprong.nl of 06-44440581

Toertocht voor de wielertoerist
wielersport

Kampioenen VC Tornado 
Mini’s Niveau 4

NISTELRODE - Afgelopen zondag 
1 april zijn de beide kampioens-
teams van de Tornado Mini’s Ni-
veau 4 gehuldigd in sporthal de 
Overbeek. Want dit historische 
dubbel kampioenschap moest na-
tuurlijk worden gevierd! 

Voor de komst van de meiden, die 
hun spannende wedstrijden (zie 
wedstrijdverslagen) in sporthal de 
Hazelaar in Rosmalen hadden ge-
speeld,  had  de jeugdcommissie 
een mooi versierde  feesttafel voor 
beide teams klaar staan. 
Ine de Lorijn was trots op de mei-
den, zij kregen allemaal namens 
de jeugdcommissie een medaille 
voor het behalen van het kampi-
oenschap. Ook  voorzitter, Bertwin 

van den Heuvel, sprak zijn bewon-
dering uit over de prestaties en 
het grote enthousiasme van beide 
teams. Twee kampioenschappen 
tegelijk bij de Mini’s, dat was nog 
nooit vertoond en smaakt naar 
meer!! Als blijk van waardering 
kregen beide teams een tegoed-
bon om een keer met z’n allen te 
gaan Magicbowlen in Nistelrode. 
Tijd voor een heerlijk bordje friet 
met snack aangeboden door de 
club.  Het bestuur van vc Torna-
do bedankt trainers, coaches, de 
jeugdcommissie en ouders die dit 
geweldige  kampioensfeest moge-
lijk hebben gemaakt!  Op naar een 
volgend kampioenschap! 
Verslag en foto’s op 
www.mooinisseroi.nl

volleybal

Team 1 Team 2
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE

6 APRIL 
Goede Vrijdag

7 APRIL 
Ik-vertel-mee-zuil
Locatie: centrum Heesch
Zie pagina 3

8 - 9 APRIL 
Pasen 

8 APRIL 
De Bernhezer Snuffelmarkt
Locatie: CC de Pas in Heesch
Zie pagina 6

9 APRIL 
Bernhezer Lentetrofee
Locatie: de Misse in Heesch

Open Atelier route Bernheze
Locatie: Bernheze

19 APRIL 
Secretaresse dag
Zie pagina 5

22 APRIL 
Fietstocht met 
streekgerechten
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
Zie pagina 14

HEESCH

6 APRIL 
The Young Ones
Locatie: CC de Pas
Zie pagina 8

Vier planeten te zien 
Locatie: Sterrenwacht Halley 

7 APRIL 
Paas evenement 
Slamdunk’97: 
BB & Dance
Locatie: ‘t Vijfeiken, Heesch 

9 APRIL 
Toertocht TWC De Voorsprong
Locatie: Café ‘t Tunneke
Zie pagina 19

10 - 14 APRIL 
Pleisteractie EHBO Heesch
Locatie: Heesch 

10 APRIL 
Open avond KBO Heesch
Locatie: CC de Pas 

13 APRIL 
Koffie-informatiemiddag
Locatie: CC De Pas 

13 - 14 APRIL 
Popkoor D’Accord met 
Musical Wonderland
Locatie: CC de Pas 

14 APRIL 
Hardloopwedstrijd
Locatie: Bomenpark 

NISTELRODE

7 APRIL 
Kleding ophalen voor Stg. 
vrienden Missionarissen
Locatie: Nistelrode

9 APRIL 
Rommelmarkt Ponyclub
Locatie: Manege 
Zie pagina 11

Lezing Feel Good Garden
Locatie: LipsGroen 
Zie pagina 13

Art Dinner
Locatie: D’n Bonte Wever 
Zie pagina 13
 
Beleef de lente: 
Pasen op Slabroek! 
Locatie: Natuurcentrum Slaboek 

Accordeondag C.V. 
De Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 

10 APRIL 
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

12 APRIL 
Fietstestdag
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Zie pagina 12

13 APRIL 
Meezingavond Saberdiosieja
Locatie: Café D’n Haon 

14 APRIL 
Heemkundekring, bezoek 
aan emaille-museum
Locatie: Kleine Aadal in Erp

Oud ijzer ophaaldag 
Fanfare St. Lambertus
Locatie: Nistelrode 

15 APRIL 
Publiekswandeling 
in de Maashorst
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 
aan de Erenakkerstraat 5 

LOOSBROEK

5 APRIL 
Openbare jaarvergadering 
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: De Wis

12 APRIL 
Onderonsje in Loosbroek 
over gesneuvelde militaire
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 

13 APRIL 
Boogie Wonderland 
Locatie: Lunenburg

13-14-20 APRIL 
Bonte Avond
Locatie: De Wis

HEESWIJK-
DINTHER

5 APRIL 
Paaskienavond 
Supportersvereniging 
Avesteyn
Locatie: Kantine RKSV Avesteyn 

7 APRIL 
Start voorverkoop 
Natuurtheater De Kersouwe
Zie pagina 4

8 APRIL 
Regenboogviering
Locatie: Kerk Heeswijk
Zie pagina 10

9 APRIL 
Opening zomerseizoen 
Kilsdonkse Molen
Locatie: Hoofdstraat 10 
Zie pagina 7

Lentefeest Kasteel Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Zie pagina 8

Rommelmarkt 
C.V. de Durdreiers
Locatie: Raadhuisstraat

10 APRIL 
Onderonsje in Heeswijk 
Locatie: CC Bernrode 

13 APRIL 
Thema-avond: Goud & Fout
Locatie: Café In D’n Ollie 

Darttoernooi bij de Toren 
Locatie: Café Zaal de Toren 

14 - 15 APRIL 
Museumweekend
Locatie: Museumboerderij 

Battle in the Pub: Beachparty!
Locatie: Café Zaal de Toren 

14 APRIL 
Cold Cases
Locatie: Café de Zwaan 

15 APRIL 
Matineeconcert door Cantalux
Locatie: Kasteel Heeswijk 

VORSTENBOSCH

10-17-24 APRIL
Vraagbaak
Locatie:De Stuik

5 APRIL
Inzameling Oud papier
Locatie: Vorstenbosch

15 APRIL
Fanfare speelt Musicals
Locatie: De Stuik


