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Eerste buddyhond van KNGF
Slechtziende tweeling, Fleur en Amber en hun buddyhond
zo’n 200 pups geboren die graag
geleidehond of assistentiehond
willen worden. Voor deze pups
zoeken ze puppypleeggezinnen,
maar ze blijken niet allemaal geschikt of gezond. Hoe dit proces
gaat, is te lezen op www.geleidehond.nl. De hond kwam bij het
gezin en Heidi gaf met regelmaat

Jeugdig Bernheze
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‘Nando, een
super buddy’
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Amber Buddyhond Nando en Fleur

De tweeling
Van Amber en Fleur was vanaf hun
2e jaar bekend dat ze niet goed
zagen. Drie jaar geleden begon de
aandoening ernstigere vormen aan
te nemen, met vochtblaasjes op ’t
netvlies die het netvlies beschadigden. Een grote aanpassing in het
leven van het bedrijvige gezin. De
prognose was onduidelijk en aanpassingen, ook op school, waren al
onvermijdelijk.

Bij de timide Fleur werd als eerste
zichtbaar dat het zicht achteruit
ging, ze kon niet meer klakkeloos
op haar ogen vertrouwen. Erg
moeilijk. Toen Fleur amper gewend
was aan de situatie, volgde Amber
met hetzelfde scenario. Zij had intussen bij haar zus gezien wat dit
betekende. Met haar totaal andere
karakter wist Amber na enkele verdrietige momenten de draad weer
op te pakken. Fleur echter wist nog

niet goed raad met de donkere
omgeving en vooral bij het vallen
van de avond, was de duisternis
angstig.
Nando werd buddyhond
Er werd contact gelegd met het
KNGF, Koninklijke Nederlands Geleidehonden Fonds, zij kwamen
met een ‘afgekeurde’ puppy. Afgekeurd? Dat klinkt negatief, maar
dat is het niet. Ieder jaar worden er

Interesse om een puppypleeggezin
te worden, of is een buddyhond
helemaal iets voor uw gezin?
Ga dan snel kijken op
www.geleidehond.nl
Komende dagen zullen Fleur en
Amber met Nando te zien zijn op
de nationale radio en/of tv door de
promotiespotjes van het KNGF.
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Bernheze – De samenwerking van Bernheze met Oss en Maasdonk heeft ook nu weer tot resultaten geleid.
Samen is gewerkt aan de nota regionaal gezondheidsbeleid 2013-2016: ‘Samen in beweging’. De speerpunten zijn gedeeltelijk regionaal en lokaal bepaald.

Ook is er in Bernheze ruimte om de trimbaan op te zoeken

Verzorgde nag

a
nt bestaat mijn agend Re-integreren als juf in
Dus op dit mome
f!’ Dat wil zeggen:
n bij
te houbeetje op een rijtje
uit ‘werken aan mezel
Keer per week sporte
kamer allemaal een
a op dit
de Toermalijn. 3-4
om het in de boven
aardig vol die agend
groep 1-2, op BS
mindfulness. Dus
peer week fysio én,
keer
jk om zo met
1
h,
Heesc
WTT
zijn d.m.v. een cursus
te pakken heb! Heerli bestaat uit
‘mindful’ bezig te
het sporten echt
Dit
van
gen.
smaak
gekre
de
den, probeer ik ook
ema
ik
om…
onlijk trainingssch
eerlijk zeggen dat
ikelijke spierpijntjes
Laurens een perso
moment. Ik moet
te zijn! Ik heb van
doen, buiten de gebru
r helpen herje gezondheid bezig en om mag trainen. Dat is prima te
me hopelijk snelle
om
s van Caroline, die
twee sessies die ik
llende voedingstip
jk toch!
ik een aantal aanvu
Daarnaast kreeg
is hard werken! Heerli
n
werke
jezelf
stellen. Kortom: aan

14

Bewegen is heel belangrijk om
overgewicht tegen te gaan. Bovendien ontmoet je mensen bij het
sporten en ook dat is belangrijk.”
Zo te zien kan hij nog wel een extra termijn aan zijn functie vastplakken.
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GENIET VAN ONZE

Donkers doet aan gezond leven,
hij is immers portefeuillehouder
voor Bernheze, antwoordt hij: “Ik
eet niet overmatig veel, drink wel
af en toe een glas wijn of bier,
maar met mate, ik sport en ik werk
in de tuin. Tegenwoordig slaap ik
’n uurtje langer, maar ik sliep dan
ook wel erg weinig.

Verdilaan 48

Corine’s

Lifestyle

YOUR T-SH IRT

Bij de totstandkoming zijn diverse
middenveldspelers en GGD betrokken geweest. De bespreking
op 2 april in de Commissie Maatschappelijke Zaken werd enthousiast ontvangen. De focus voor de
komende jaren ligt op het terugdringen van overgewicht en alcoholgebruik bij jongeren, diabetes,
verkenning van de problematiek
bij kwetsbare ouderen en de gevolgen van intensieve veehouderij.
Ook de seksuele gezondheid van
jongeren is een speerpunt. Bovendien zal het aantal AED’s (automatische externe defibrillatoren) worden uitgebreid. Veel werk aan de
winkel dus.
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een terugkoppeling aan het KNGF.
Hierdoor kwamen ze bij het KNGF
op het idee om, naast de geleidehonden, ook voor de ‘afgekeurde’
honden een sociaal doel te zoeken:
de buddyhond. Behalve dat Nando
op 17 mei geboren is, op dezelfde
datum als de tweeling, weet hij als
geen ander hoe Fleur en Amber
zich voelen. Nando heeft ook een
netvliesaandoening aan een oog.
Niet geschikt dus? Jawel, super geschikt, een echte buddy.
Intussen hebben de ouders de vrolijke Fleur weer terug. De aanwezigheid van de hond zorgde ervoor
dat ze haar zelfvertrouwen weer
terug heeft en Nando heeft het
gezin veel positiviteit bezorgd.
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“Voor het hele gezin een cadeautje en speciaal voor onze slechtziende dochters”, vertelt
moeder Heidi enthousiast. Ook Nando kreeg een cadeautje, hij heeft er een officiële titel bij
gekregen van de KNGF.

POD

Nistelrode - De Labrador Nando is bij de familie Bekkers in een warm nest terechtgekomen.

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan

woensdag 10 april 2013

Zaterdag 13 april in De
Zwaan: Blues Commitment

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

HEEswIJK-DINTHEr - Blues Commitment is een band die de kroegen weer laat swingen, met dampende blues en soul en rock & roll
zoals The Blues Brothers en The
Commitments dat deden.
De show die deze 9-koppige band

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

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

neerzet slaat aan en maakt mensen enthousiast. Een groovende
ritmesectie, honky tonk piano,
hammond, trompet, saxofoon,
bluesharp, gitaar, zanger en zangeres; alle ingrediënten voor een
swingende avond zijn aanwezig.

ZAAL OPEN 21.00 UUR EN VRIJ ENTREE, INFO 0413-291575
WWW.DEZWAANLIVE.NL

Gezamenlijke open dag
Muzelinck, Eijnderic en Aurora
HEEsCH – Na de succesvolle editie in 2012 zet Fanfare Aurora ook dit
jaar weer haar deuren van het repetitielokaal open voor het publiek. De
open dag op zaterdag 20 april is bestemd voor iedereen die benieuwd is
naar wat er zich afspeelt in het repetitielokaal van Aurora.
Tijdens de open dag zijn muziekdocenten van de Muzelinck aanwezig om informatie te geven
over de verschillende instrumenten
zoals trompet, bugel, saxofoon,
hoorn en slagwerk. leden van Aurora zijn aanwezig om informatie
te geven over de muziekvereniging
en de voordelen die een lidmaatschap met zich meebrengen. Naast
de Muzelinck en Aurora zal dit
jaar voor het eerst ook de Eijnderic aanwezig zijn om informatie te
geven over hun cursusprogramma
voor kinderen voor het aankomende seizoen.
Natuurlijk wordt er muziek gemaakt tijdens de open dag. op
een ‘podium’ kan men luisteren
naar kinderen in de leeftijd van 6
tot 9 jaar, die het afgelopen jaar
een workshop hebben gevolgd in
blaasmuziek of slagwerk.
Heb je interesse in muziek of wil

je wel eens weten hoe dat gaat bij
Aurora? Kom dan gezellig naar de
open dag op zaterdag 20 april van
13.00 tot 15.00 uur in het repetitielokaal van Fanfare Aurora aan
’t Dorp 138 in Heesch. Voor alle
kinderen die op de open dag komen, is er een leuke attentie!
Prijsvraag
om het allemaal nog leuker te maken houdt Aurora een wedstrijd.
los de rebus op en lever de oplossing samen met je naam en leeftijd
in tijdens de open dag. Je maakt
dan kans op een leuke prijs!
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Zaterdagavond 13 apri
’n speciaal shotje € 2,00
De complete versspecialist
voor de horeca
t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

Ook voor de complete verzorging van uw
bedrijfsfeest of familiefeest staan we met
plezier voor u klaar. Vanaf 1 mei laten we u
graag kennismaken met onze vernieuwde
cateringfolder, met zeer uiteenlopende
keuzemogelijkheden. Van luxe hapjes tot
een uitgebreid buffet, met ruimte voor uw
specifieke wensen.
Een unieke belevenis voor uw familie- of
bedrijfsfeest en zeker de moeite van het
overwegen waard, is het varken aan het spit!
Dit alles in zijn geheel voor u ter plekke bereid
en opgediend. We nemen hiervoor het Essex
varken, afkomstig uit Engeland. Een oud Engels landvarken dat
gehouden wordt bij Flavours of the Farm in Heythuysen. De
Essex varkens hebben iets meer vet dan de traditionele varkens,
waardoor het vlees heerlijk sappig en vol van smaak is; zoals
varkensvlees hoort te zijn. Zoals u weet is vet de smaakdrager. Het
geheim van het succes is de manier van het houden, het opgroeien
en het ras. Dat
alles maakt het
een product van
uitmuntende
kwaliteit. Loopt
u gerust eens
binnen voor
meer informatie.
We staan graag
voor u klaar om
uw feest tot een
succes te maken.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

Speciale stand
aanwezig van:

je
waarvan € 1,50 per shot
at.
naar de CliniClowns ga

Met DJ Miss Charly

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

Daar kijken we toch erg naar uit met zijn allen. Sinds jaar
en dag kunt u bij Riny van Esch terecht voor zeer diverse
cateringservices. Ik verzorg, samen met mijn team van
medewerkers, graag de BBQ voor u en uw gasten, thuis in de tuin
of op locatie. Conform uw wensen, u kunt bij ons terecht voor uw
barbecuevlees of een totale verzorging van uw barbecue, compleet
met gebruik van borden, bestek, een barbecue op gas, enz. Ook
de afwas achteraf nemen we u uit handen! Indien het weer ons
minder gezind is, loopt u dan eens binnen voor ons scharrelvlees
van hoge kwaliteit, om heerlijk te gourmetten, te roerbakken of
voor de fondue.

column

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

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

Feestje?
Bij Riny van Esch bent u aan het juiste adres

W

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Advertorial

e hebben de Paasdagen achter ons gelaten. Zou dan nu
eindelijk de lente in aantocht zijn? De gedachten aan
die eerste zonnestralen, de tuin in bloei, voor het eerst
weer een terrasje pikken en thuis heerlijk ontspannen in de tuin
en natuurlijk weer die eerste keer BBQ-en nemen ons mee.

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

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

WIST u dat...

Advertorial

COLOFON

Openingstijden:
Van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

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

line-dance
avond
loosBroEK – Op zaterdag
20 april is er een Country line
dance avond. Zowel line- als
partnerdansen op echte countrymuziek.
Zaal Kerkzicht, Molenhoeven
43, 5472 PX loosbroek. Aanvang: 20.00 tot ± 00.30 uur.
Entree: € 2.50. Met medewerking van Carla en riny Manders.
Deze avond wordt verzorgd
door The little village dancers.
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bonte avonden in loosbroek
loosBroEK - Dit jaar is het de 37ste keer dat cabaretvereniging ‘De
Zandkruiers’ de bonte avonden in Loosbroek houdt. Zoals gewoonlijk
zullen ook dit jaar verschillende mensen en gebeurtenissen onder de
loep worden genomen, waarbij natuurlijk niks onbesproken blijft en
de laatste roddels uit Loosbroek en omstreken uitvoerig belicht worden. Verder willen we de muziekliefhebbers niet teleurstellen. Vandaar
dat de avonden worden geopend met een prachtig nieuw openingslied.
Primeur daarbij is dat alle leden in dit lied te horen zijn. Uiteraard is er
gedurende de avonden meer muziek.

De bonte avonden al jaren een succes

Na het openingslied duiken we de
keuken in bij bejaarden en gaan we
naar de kantine bij wHV in loos-

broek. Even zijn we in een operatiekamer bij een dronken dokter en
de rode draad wordt verzorgd door

een aantal politieagenten. Zij zullen
bij deze scene dus ook streng toekijken, waarbij het publiek op de hak
wordt genomen. Boetes zijn niet
uitgesloten. De jongens en meiden
van No Notion, onder leiding van
lobke Verhagen en linda van Zutphen zullen hun talenten tentoonspreiden. De avonden kennen natuurlijk een buut en aan het einde
komen alle roddels van het dorpje
loosbroek uitgebreid aan bod.
Van deze 37e editie zijn de bonte
avonden door ‘De Zandkruiers’ op
vrijdag 12, zaterdag 13 en vrijdag
19 april, aanvang 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij John en Anne’s Dagwinkel in loosbroek voor
€ 7,50.
Twee nieuwe krachten maken hun
debuut op het podium. Chinouk
van de rakt en Michel van Grinsven hebben zich dit jaar bij het selecte gezelschap van de Zandkruiers gevoegd. In oktober zijn we
begonnen ideeën op te werpen.
Eind december waren we zover dat
we konden beginnen met repeteren. De decorwerkgroep doet van
zich spreken door een aantal mooie
decors neer te zetten. wij zijn er helemaal klaar voor!

tom lanoye maakt indruk op studenten
HEEswIJK-DINTHEr - De BKK (Bernhezer Kunst Kring) ontving dinsdag
2 april Tom Lanoye in de aula van het Gymnasium Bernrode in Heeswijk. Gemeentedichter Hans Manders opende de avond toepasselijk
met een gedicht over de rijk gelauwerde Vlaamse schrijver.

Tom lanoye

Zowel de vele studenten als de
overige geïnteresseerden genoten
met volle teugen van de stortvloed aan poëtische woorden van
de Belg. Het gymnasium had een
forum samengesteld. De klassen
hadden zich ingelezen in het rijke
oeuvre van de schrijver en vier
leerlingen voelden hem nadrukkelijk aan de tand over het schrijverschap. Daarna werden twee
filmpjes getoond die gemaakt en
geacteerd waren door een aantal
leerlingen over een tweetal scènes
uit twee boeken.

Foto’s: www.fotografierenekuijs.nl

Na de pauze was het podium alleen voor lanoye en daar maakte
hij gretig gebruik van. Met prachtige Nederlandse, Engelse en Zuid-

Afrikaanse volzinnen liet hij opnieuw een bijzonder literair spoor
achter in Bernheze.
www.debkk.nl.

Column
D’N BLIEKER
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

kUsJeskriNG
Tot mijn twaalfde jaar was het dorp mijn leefwereld. Ik kon opgroeien
in een veilige omgeving waar alles duidelijk was. Mijn weekschema
was erg overzichtelijk. School, spelen en sporten door de week. Spelen
en sporten in het weekend. Naar de stad gingen we nooit of het moest
zijn dat ik weer schoenen moest passen, omdat ik opnieuw een paar
naar de Kliko had verwezen door illegaal op straat te voetballen.
In mijn leefwereld was er geen plek voor meisjes. Ik vond meisjes eng
en de meisjes vonden mij eng. De enige die met me mocht spelen
was mijn zus en ook alleen als ze er zelf om vroeg. De meisjes in de
buurt waren wel op straat, maar lieten we vooral links liggen. De
flapdrol die het verzonnen had de meisjes te vragen mee te doen met
slingertikkertje, vervloekte ik binnensmonds. Ik zag hem stiekem
lachen toen ik met een blozend hoofd hand in hand met een meisje het
schoolplein rond rende op zoek naar meer slachtoffers. Wat natuurlijk
voor geen meter lukte. Dat a-sportieve wicht kon niet rennen.
Tot mijn twaalfde jaar zag ik meisjes echt als noodzakelijk kwaad.
Natuurlijk praatte ik met ze en wende ik best aan het idee dat ik af en
toe hand in hand met ze over het schoolplein moest rennen. Maar
als ze te dichtbij kwamen, was ik vooral geneigd om heel hard weg te
rennen, richting sportveld, terwijl ik hoopte dat ze me niet achterna
kwamen. Carnaval en de verplichte kusjeskring waren dan ook echt
een hel voor me. Ik had beter elk jaar als aardbei verkleed kunnen
gaan, dan was mijn rode hoofd niet zo opgevallen.
Nu ben ik de laatste tien jaar geen carnaval meer gaan vieren, maar
ik heb het idee dat het er heel anders aan toe gaat in de relatie tussen
jongens en meisjes van een jaar of elf. Ik heb verhalen gehoord over
echte zoenen in de kring. En dan heb ik niet over een droog kusje op
de mond, maar het echte wasmachine-werk. Daar wordt helemaal niet
verwonderd naar gekeken door de stofjas-brigade er omheen. Het is
de normaalste zaak van de wereld. Je lijkt zelfs wel te moeten om er bij
te horen.
Ik ben blij dat ik die sociale druk van mijn klasgenoten nooit
heb moeten voelen. Ik had denk ik per direct gevraagd om een
overplaatsing naar een school in een zwarte-kousen-dorp. Zonder
meisjes en kusjeskring.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

Advertorial

Franse ﬂair, tijdloze markten, zonovergoten terrassen, kunst, cultuur en cuisine
La Colline

7-daagse touringcarreis naar Drôme, ardèche en Provence

Frankrijk zoals Frankrijk bedoeld is: vertrek 23 juni, 21 juli, 4 augustus.
U toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel, temidden van
wijngaarden, olijfaanplant, bijzondere natuurgebieden en adembenemende vergezichten.
langs oude kloosters, kerken en
kastelen, festivals, Pausenpaleis en
beroemde brug over de rhône in
Avignon, Théâtre Antique en romeinse Poort in orange.

proeverijen. Genieten van het theater tussen wijnranken, olijfolie en
tapenades, goed glas wijn, blauwe
hemel en het getjirp van krekels op
de achtergrond.

Aquaduct Pont du Gard
U flaneert door het saint-rémy van
Vincent van Gogh, het Montélimar
van de nougat, het Grignan van
de Zonnekoning. U bezoekt oude
stadjes als Château-Neuf-du-Pape
en (Clairette de) Die met héél veel
terrasjes, provençaalse markten en

€ 465,- p.p. incl. reis, verblijf op
basis van vol pension, chambres
d’hôtes la Colline excl. entreegelden.
Juni inmiddels volgeboekt, voor
juli/augustus nog enkele plaatsen
beschikbaar.

Info: www.lacolline.nl
Hans & Marie-José Egelmeer,
0033-475904528
johannes.egelmeer@orange.fr
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

woensdag 10 april 2013

Advertorial

Van één polo tot complete outfits
HEEsCH - Inmiddels is WomenWorks alweer 1½ jaar actief aan de Cereslaan 10a (naast de MacDonalds) en
vooral bekend om hun dames werkkleding en veiligheidsschoenen. Maar niet iedereen schijnt te weten dat
je ook voor gewoon een polo of T-shirtje kunt binnenlopen.
Er hangt een grote keur aan tunieken voor de zorg, beauty en wellness, representatieve kleding voor
o.a. horeca, promotionele kleding
zoals polo’s en softshell jacks, maar
ook sportkleding en regenlaarzen.

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

ook op het gebied van de herenwerkkleding hebben wij een flinke
uitbreiding gekregen; polo’s, truien, broeken, jassen en veiligheidsschoenen hangen en staan er in
vele kleuren en modellen!

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
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
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

tot 17.30 uur geopend, op dinsdag, donderdag en zaterdag op
afspraak. Natuurlijk komen we ook
op locatie als daar behoefte aan is.
Passessies kunnen zowel op bedrijfslocatie als in onze showroom
met 2 ruime paskamers gehouden
worden.

Suzan en Hanneke heten u van harte welkom in de winkel

Doordat er op mannengebied zoveel aanbod is, hebben wij wel de
beste modellen eruit gepikt met
de mooiste pasvormen en hoogste
kwaliteiten. we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag van 9.30

WomenWorks vof
Cereslaan 10a, 5384 VT Heesch
Tel: 0412-785266
info@womenworks.nl

24/7 voor regioapotheek Vervolg van voorpagina
Gezondheidsbeleid Bernheze
in bernhoven

Het team van de Regioapotheek bij de opening

BErNHEZE - Vrijdag 5 april om
17.00 uur, opende de ‘Dienstapotheek Veghel-Uden’ haar deuren
in het nieuwe Bernhoven in Uden.
Naast de verhuizing en de nieuwe
naam ‘regioApotheek in Bern-

hoven’, heeft de apotheek een
grote stap voorwaarts gemaakt in
haar dienstverlening, zij is namelijk
24 uur per dag, zeven dagen per
week geopend.
www.regioapotheekinbernhoven.nl

Scheiden doe
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je samen
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Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue
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539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Alcoholgebruik jongeren
Er is veel bereikt met de campagne
over alcohol- en drugsgebruik bij
jongeren. Voorstellingen, voorlichting en alcoholvrije schoolfeest-/
carnavalsacties hebben bijgedragen aan bewustwording. ‘Indrinken’ en ‘losse evenementen’ zijn
de grootste problemen. Uitgaansgelegenheden pakken hun verantwoording met paspoortcontrole en
gekleurde polsbandjes voor leeftijdsindicatie.
sportkantines wordt geadviseerd
geen alcohol te schenken overdag
en de openingstijden na de wedstrijden te beperken (actie Eindhoven e.o. ‘laat je niet flessen’). Uitgaanscentrum lunenburg zal 17
april ouders/verzorgers van jeugd
<16 jr. ontvangen voor een avond
om de jongerenproblematiek onder de aandacht te brengen.
Ouderen
Er wordt de komende jaren ge-

werkt aan een verkenning van
kwetsbare ouderen. waar zitten
ze, hoe benaderen we ze en hoe
kunnen we gericht hulp bieden.
De dagopvang in Vorstenbosch is
’n voorbeeld van wat er kan. In
Heeswijk-Dinther wordt gesproken met Vivaan, laverhof, KBo en
de ontmoetingstuin over mogelijkheden voor ouderen en jongeren
om elkaar te ontmoeten en iets
voor elkaar te betekenen.
Intensieve veehouderij
De gemeente Bernheze heeft,
samen met Bouwzaken Bestemmingsplan Buitengebied, een
GEs onderzoek laten verrichten
door GGD (GezondheidsEffectscreening) om de invloed op gezondheid van de intensieve veehouderij te meten.
Daarbij heeft de gemeente Bernheze besloten om de afstandsgrens
op 1000 meter vast te stellen.

BETAALBARE LASERONTHARING
Haarvrij in slechts 5 tot 7 behandelingen!
Intense skin and body improvement is erkend en
gediplomeerd behandelaar van de vooruitstrevende
LightSheer ET ontharingstechniek.
Deze techniek
compact
gebundelde
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waarDeze
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Door
de kracht van de gebundelde diodelasers van LightSheer ET blijft er
ET doordat de haarfollikels slechts verzwakt worden. Door de kracht van de
heel weinig restbeharing over omdat de follikels in één behandeling volledig
gebundelde diodelasers van LightSheer ET blijft er veel minder restbeharing over
worden vernietigd.
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Hierdoor
heeft uuveel
maar
weinig
behandelingen
nodig
bent
u met
de
Hierdoor heeft
minder
behandelingen
nodig
en en
bent
u met
de LightSheer
LightSheer
ET laserontharingen
van and
Intense
and body improvement
ET laserontharingen
van Intense skin
bodyskin
improvement
in slechts 5 totin
7
slechts
7 sessies
zo goed
alsbetekent
haarvrij*.
betekent
dat
u nog vóór
dekunt
sessies 5
zotot
goed
als haarvrij*.
Dat
datDat
u nog
vóór de
zomerzon
klaar
zomerzon
klaar
kunt
zijn wanneer u nu start!
zijn wanneer
u nu
start!

of
Neem voor meer informatie
k
raa
afsp
een
het plannen van
and
skin
nse
Inte
t
me
op
tact
con
body improvement!
* De enige vereiste van de LightSheer
ET-behandelingen is dat de haar donkerder
is dan uw huidskleur en voldoende
pigment bevat om de energie van de laser
op te vangen.

Laarhof 22
5388 GX
Nistelrode

+31(0)6 104 33 489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Jeugdig Bernheze
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bs Emmaus bouwt
HEEsCH - Met het plaatsen van het kozijn voor de lichtstraat is het
hoogste punt van het nieuwe schoolgebouw bereikt. De metselaars
moeten nog één keer helemaal rondom stenen aan de buitenkant
metselen en dan staat de buitenmuur er. Daarna kunnen de voegers
aan de slag. Intussen zijn de dakdekkers volop bezig met het aanbrengen van dakisolatie en dakbedekking. Eerst op het hoofddak en
daarna een verdieping lager op het dakterras.
Binnenkijken
In het gebouw zijn zo ongeveer alle stempels, die de verdiepingsvloeren
ondersteunden, uit het gebouw verdwenen. Dat gaf de mogelijkheid
om de kinderen eens rond te laten kijken in de nieuwbouw. onder leiding van werknemers van Bouwbedrijf van Herpen werden ze de voorbije dagen rondgeleid door hun nieuwe school. wat een ruimte en wat
is er al veel gebeurd.

Meer foto’s op www.mooiheesch.nl

Kunstwerken
In de klassen zijn de kinderen ook volop bezig met diverse activiteiten
op het gebied van de bouw. En ook de scheidingswand tussen de speelplaats en de bouwplek wordt door alle klassen kunstig aangekleed,
nadat de conciërges deze van een fleurige ondergrond hebben voorzien. op woensdagmorgen 17 april kunnen de papa’s en mama’s in de
klas van hun kind gaan kijken naar alle werkzaamheden daar. In de hal
zullen dan de foto’s te zien zijn over de bouwwerkzaamheden van de
voorbije maanden.
Foto’s: Ad Ploegmakers

Voorbereiding Vormsel
HEEswIJK-DINTHEr – Afgelopen zaterdag waren 68 kinderen uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Middelrode
en Berlicum naar de voormalige drukkerij Berne gekomen om deel te nemen aan de Abdijdag. Deze dag is
een van de voorbereidingen op het Vormsel, wat binnen enkele weken zal plaatsvinden. De reden van de samenwerking tussen genoemde parochies is dat deze parochies in de toekomst samengevoegd zullen worden.
Een leerzame maar vooral ook leuke middag, waarbij er in groepjes
gesprekken werden gevoerd met
Babs Grefkens, Joep van lankveld,
Paul Mönchen, Cornel snels, Ben
en Joost Jansen en Hans lakwijk.
Zij vertelden over hoe zij in het leven staan, wat hen raakt en hoe
zij hiermee omgaan. De kinderen
mochten alles vragen.

je voor anderen doet, doe je ook
voor Jezus.
om 18.00 uur mochten de kinderen de lichtdienst bijwonen bij de
Norbertijnen en dit was heel speciaal omdat er in deze viering ook
een paar buitenlandse gasten waren. Die waren gekomen omdat er
de volgende dag een nieuwe abt
zou komen.
Na de dienst werd er nog met zijn

Flexibele mogelijkheden
voor de opvang van
kinderen van 0-4 jaar
Openingstijden van
7.00 tot 19.00 uur
‘t Dorp 105
5384 MB - Heesch

www.kdvpippi.nl

allen gegeten en vertelden een
paar kinderen wat het meeste indruk op hen had gemaakt. Een
kind vond alle ontmoetingen interessant. Een ander kind vertelde
erg onder de indruk te zijn van
Joep van lankveld. De kinderen
en de vormselwerkgroepen kijken
terug op een gezellige, leerzame
dag.
Meer foto’s op www.mooihdl.nl

opening wereldwinkel
op bs de beekgraaf

Tussendoor waren er spelletjes en
natuurlijk was er op zijn tijd iets te
drinken of te eten. ook werd er
een korte film gedraaid over het
leven van een verpleegster in België. Zij zette zich in voor roma kinderen. Haar levensmotto was; wat

opa schilderen
Kinderen van het bestuurtje in hun wereldwinkel
Tekst en foto Debby van Nistelrooy

NISTELRODE – Voor de elfde keer alweer, werd op BS de Beekgraaf
de wereldwinkel geopend. Ditmaal was er ook een zeer speciale
gast! Ad van der Sman, voormalig leraar op deze school, was aanwezig om te vertellen over zijn reis naar India waarvoor in 2011 geld is
opgehaald met de sponsorloop. Dit geld zou gebruikt worden voor
de aanschaf van een stoomkookketel in Surada.
Schilder je eigen opa was de opdracht

VorsTENBosCH - Vorige week hebben de kinderen van groep 3 van BS op Weg een leuke schilderworkshop
gekregen. De schilderworkshop werd o.a. geleid door Liete Scheepstra, die medeverantwoordelijk is voor de
werkgroep Exposities en Kunst in de Kloosterkapel in Vorstenbosch.
Deze middag houdt verband met
het erfgoededucatieproject Tonnie en Kee in Keutelree, dat door
Erfgoed Brabant ontwikkeld is.
Erfgoed Brabant spant zich in voor
het behoud en het creatief benutten van het Brabantse cultureel
erfgoed. Taken zijn o.a. het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder
een groot publiek.
De opa van juf Chantal, Kees Bastiaans, was kunstschilder en de

kinderen kregen zijn schilderijen te
zien als inspiratie. Ze gingen aan
de slag met als opdracht hun eigen
opa te schilderen. Primaire kleuren
zoals rood, blauw en geel vormden
de basis. Het ene kind wist meteen
hoe hij/zij opa ging schilderen, het
andere kind was wat afwachtender
en keek vooral om zich heen hoe de
klasgenootjes het aanpakten. Eerst
was het de bedoeling om het doek
helemaal te schilderen met één of

meerdere kleuren, zodat er een
achtergrond was. Toen er geen wit
meer te zien was werd het tijd om
opa op die achtergrond te schilderen. Een dag later was de expositie
in de Kloosterkapel waar iedereen
welkom was om de schilderijen te
komen bezichtigen.
Vooral de opa’s waren natuurlijk
erg nieuwsgierig...
Meer foto’s op
www.vorstenbosch-info.nl

Het was een bijzondere reis vertelde Ad! De stoomkookketel
hangt inmiddels op zijn plaats en
vele kinderen hebben er al van
genoten. De ketel zorgt ervoor
dat er 2 maaltijden rijst voor 185
kinderen gekookt kan worden.
Het eten is in 30 minuten klaar
en het blijft langer warm. En dit
allemaal door de inspanning van
de leerlingen van deze school in
Nistelrode!
Met dit verhaal wilde Ad laten
zien wat er zoal kan gebeuren
met geld wat o.a. opgehaald
wordt door de verkoop van spullen van de wereldwinkel. Na dit
boeiende verhaal zong Kayra van

den Akker nog een mooi, zelfgemaakt lied over de wereldwinkel.
En toen was het eindelijk zover,
de wereldwinkel werd geopend,
Ad en wethouder Donkers knipten gezamenlijk het lint door.
De wereldwinkel was geopend.
Meteen al werd er verkocht. ouders die bij het schoolplein stonden, liepen even naar binnen om
de mooie winkel te bewonderen
en iets te kopen.
wij wensen het team van de
wereldwinkel, (Jelle, Bas, Fleur,
sanne, Nina en Fenne) heel veel
succes en plezier met de verkoop!
Meer foto’s op
www.mooinisseroi.nl
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Bernhezefamilieberichten

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

Bedankt voor een zo mooi samenzijn, zoveel belangstelling,
zoveel kaarten en lieve reacties bij het afscheid van

Bovendien hebben wij een extra service

Rob van der Kuijl

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

Het geeft ons de kracht om verder te gaan.
Marjan van der Kuijl
Kinderen en kleinkinderen
Heilarensestraat 44A, Heeswijk-Dinther

‘t is nie anders...

Themaweekend

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en
liefde is van ons heengegaan, mijn man, ons pap en schoonvader

Vrijheid & Verbondenheid
Heeswijk-Dinther - In het
weekend van 12 t/m 14 april vindt
in Abdij de Berrne het themaweekend ‘Vrijheid en verbondenheid’ plaats. Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema en hier bij
stil wil staan is van harte welkom.

Jan Heerkens
*19 juli 1948

Heeswijk-Dinther

† 7 april 2013

echtgenoot van

Mientje van de Leest

Programma
In klein groepsverband gaan we
aan de slag met het thema. Dat
doen we met verschillende werkvormen, zoals lichaamsgerichte
oefeningen, meditatie, dans en
gesprek. Het programma is afgestemd op het abdijritme, zodat het
mogelijk is om aan bijeenkomsten
in de abdij deel te nemen of tijd
voor jezelf in te ruimen.

Mientje Heerkens-van de Leest
Marga en Martin
Trudy en Maarten
Hoog-Beugt 2
5473 KP Heeswijk-Dinther
Jan is thuis, waar u welkom bent om persoonlijk afscheid van hem te
nemen. De herdenkingsdienst wordt gehouden op vrijdag 12 april,
om 15.00 uur, in Crematorium ‘Rosmalen’, Oude Baan-Oost 170
te Rosmalen.
Na afloop van de herdenkingsdienst vinden wij het fijn u te ontmoeten
in Cultureel Centrum ‘Servaes’, Raadhuisplein 24 te Heeswijk-Dinther.
De wens van Jan was geen bloemen.

Informatie en aanmelding
www.abdijvanberne.nl,
gastenbroeder@abdijvanberne.nl
tel. 0413-299299 of via Commovare, tel. 06-10298944.

Notariskantoor Groeneweg te Heesch
zoekt op korte termijn een

secretarieel medewerkster
MBO niveau 3 / 4
Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal
Volledige werkweek 37,5 uur
Deeltijd beperkt mogelijk

Uw sollicitatie met cv kunt u tot 21 april sturen naar
info@notarisgroeneweg.nl.

www.mooihdl.nl

Informeert, boeit
en interesseert

kbo Heesch

KBO Bernheze
Knelpunten
Heesch – In het kader van de
participatie IPG overleg (Integraal
Platform Gehandicapten) met de
gemeente Bernheze kwamen vertegenwoordigers van de gemeente, IPG en KBO bijeen. Ouderen
worden op straat steeds meer
geconfronteerd met identieke problemen.
Deze waren voor de woonkernen
gebundeld in een knelpuntenrapport. Heeswijk, Nistelrode en Dinther hadden het IPG goed geïnformeerd, Vorstenbosch en Loosbroek
hadden weinig punten en Heesch
slechts 5. Jo van Kreij bracht de
problemen in Heesch voor duo- en
rolstoelfietsers via foto’s duidelijk
naar voren.
Mogelijkheden problemen op te
lossen werden besproken en of
dit op korte of lange termijn is.
Lange-termijn-oplossingen worden meegenomen in projecten. Bij
de ontwikkeling van nieuwe projectplannen worden, indien van
toepassing, de IPG en KBO uitgenodigd. Dit is bij enkele lopende
projecten al gebeurd.
Er is aan alle leden (inclusief achterban) verzocht om problemen
voor korte-termijn-oplossingen di-

Wordt vrijwilliger

rect te melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente 0412458888. De klacht/melding wordt
vastgelegd en de melder wordt op
de hoogte gebracht van de afhandeling van deze klacht/melding.
Op deze manier wordt ook voorkomen dat een klacht/melding onnodig lang blijft liggen.
Het KBO-bestuur gaat problemen
op het gebied van wegen, paden,
trottoirs en lantaarns, zowel binnen als buiten de woonkernen
verzamelen en kenbaar maken,
bij het IPG. Het IPG bundelt de
punten en in een volgende bijeenkomst, begin 2014, zullen deze bij
de gemeente aan de orde worden
gesteld.

Wandelvrijwilligers gevraagd
Heesch - In Z.C. Heelwijk wordt
gezocht naar vrijwilligers, die één
tot twee uur per week willen wandelen met bewoners van het zorgcentrum. Sommige bewoners zijn
uitstekend in staat om zelfstandig
te lopen, maar vinden het gezelliger om dat samen met een ander
te doen, anderen hebben (soms)
een rollator nodig of moeten gebruik maken van een rolstoel.

Als vrijwilliger maakt u in overleg
met de deelnemer zelf afspraken
over het tijdstip van de wandeling.
U wandelt steeds met dezelfde
persoon. Dat schept een band en
geeft vertrouwen. De afstand of
tijdsduur zijn van minder belang.
U houdt rekening met de mogelijkheden van de deelnemer. Bewegen is erg gezond, maar gezelligheid, aanspraak, samen een kopje
koffie drinken en de sleur van alle
dag doorbreken zijn zeker zo belangrijk.
Het zorgcentrum heeft voldoende
bewoners die willen gaan wandelen, nu de vrijwilligers nog!
Behalve het plezier dat deze persoon daar aan beleeft, zult u merken dat het u zelf ook veel voldoening schenkt!
Judith van Nielen en Sandy van
Gerwen van activiteitenbegeleiding Heelwijk vragen naast de
wandelaars ook twee vrijwilligers
die deze activiteit samen willen coördineren.
Als u deze oproep heeft gelezen en
vindt dat u zich hiervoor wilt inzetten of u heeft nog vragen, neem
dan contact op met Piet Schalken, tel.: 0412-455390, of e-mail:
pschalken@gmail.com.
Er wordt op u gerekend!

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Hebt u oog
en oor voor de
belangen van
onze cliënten?
Laverhof is een instelling voor ouderenzorg en bestaat uit
de locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en St. Barbara
en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Verder biedt Laverhof Zorg
Thuis hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging
bij cliënten aan huis in Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek,
Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch.
De centrale cliëntenraad van Laverhof is op zoek naar een

Voorzitter m/v
Als voorzitter van de centrale cliëntenraad is het belangrijk
voeling te hebben met wat er leeft binnen de organisatie en te
leren wat onze cliënten belangrijk vinden.
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die woont binnen het
werkgebied van Laverhof. De te verwachten tijdsinvestering is
gemiddeld 1 dag per maand.
Brieven met motivatie en CV graag voor 19 april 2013. Raadpleeg
voor meer informatie en een uitgebreide vacaturetekst de site:
www.laverhof.nl/vacatures
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onthulling kunstwerk Joop Falke
Een tweede leven voor Heesche kunst
HEEsCH – Een tent beschermde de toegestroomde genodigden en belangstellenden tegen de gure wind op
5 april. De heer Joop Falke zou, samen met wethouder Ad Donkers, zijn kunstwerk onthullen. Het kunstwerk
dat voorstelt de omlegging van de rijksweg om het centrum van Heesch te ontlasten, hing eerst op de poort
van het voormalige politiebureau in de Herderstraat. Daar werd het verwijderd toen het bureau gesloopt
werd en een woon-/zorgcomplex verrees.
De heer Falke was bijzonder blij
dat het kunstwerk weer in ere hersteld werd. Er verdwijnen nogal
eens stukken volgens hem, waarbij de bestemming niet altijd meer

tot de 1000, als we de sieraden
meerekenen, volgens hem.
De restauratie
½ Jaar geleden benaderde Heem-

‘VELE UREN WERK IN RESTAURATIE’
bekend is of erger nog, die op de
schroothoop terechtkomen. Falke
is op zijn 80e nog steeds actief.
Hij beleeft veel plezier in het maken van kleine plastieken. De hoeveelheid kunst die hij in zijn lange
carrière gemaakt heeft beloopt wel

kundekring De Elf rotten de heer
Falke voor advies bij de restauratie
van het kunstwerk dat nu de gevel
van sporthal De lindershof siert.
Zij hadden het stukje cultuur dat
verloren dreigde te gaan via stichting Philadelphia in bezit gekregen.

Bezoek de
Open Dagen

Veel medewerking kregen zij bij de
restauratie van de gemeente Bernheze en woonzorg Nederland die
het project financieel steunden.
De eigen leden hebben uren aan
schoonmaken, monteren en verven besteed.

Ad Donkers feliciteert Joop Falke met de onthulling onder toeziend oog van
Ger Fransen
Foto: Marcel van der Steen

Behouden cultureel erfgoed
Tijdens zijn toespraak maakte de
heer Fransen van de gelegenheid
gebruik om te pleiten voor meer
zorg vanuit de gemeente voor het
cultureel erfgoed van Bernheze
en bescherming van het dorpse
karakter van Heesch. wethouder

Donkers was bijzonder ingenomen met de restauratie van het
sculptuur, voorstellende het dorp
Heesch in ’t rood (immers de plaatsen werden op oude landkaarten
afgebeeld met rode vlekken), een
zwart vierkant (het oude politiebureau voorstellende) en symbolisch

Advertorial

van interieurbeplanting Van der Vleuten
Expert op het gebied van dakterrassen en buitenpotten
OP 13 EN 14 APRIL IS IEDEREEN
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR VAN
HARTE WELKOM OM EEN KĲKJE
TE KOMEN NEMEN

sINT-oEDENroDE - Interieurbeplanting Van der Vleuten uit Sint-Oedenrode houdt vier keer per jaar open dagen. Komend weekend is het
weer zo ver. Op 13 en 14 april is iedereen van 11.00 tot 17.00 uur van
harte welkom om een kijkje te komen nemen in de prachtige showroom
aan de Jan Tinbergenstraat 4 op industrieterrein De Kampen.
Er staan bij Interieurbeplanting
Van der Vleuten potten in allerlei
soorten en maten, van heel klein
naar heel groot, in verschillende
vormen. En alles verkrijgbaar in
tientallen kleuren en materialen
als aluminium, hout, rvs, polyester
of Cortenstaal. Voor binnen, maar
zeker ook voor buiten. De prijs-/
kwaliteitverhouding is heel erg
goed en Interieurbeplanting Van
der Vleuten geeft een garantie van
vijf jaar.
Normaal gesproken is de showroom alleen op afspraak geopend.
op deze manier heeft iedereen
(zowel privé als zakelijk) een extra
kans om eens te komen kijken naar
wat Interieurbeplanting Van der

de winter heeft
lang genoeg
geduurd…

wij willen weer sixpacks zien!

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

akkers:

eb
tips van d

vlaai
is
o
r
a
v
a
b
e
in
t
Nouga € 12,95
10-12 personen
deze aanbiedingen gelden van 11-4 t/m 17-4-2013

de oude rijksweg door het dorp en
de nieuwe daar keurig omheen.
De overdracht van dit sculptuur
aan de gemeente brengt ook met
zich mee dat het nu bewaard blijft
en onderhouden vanuit het daarvoor bestemde fonds van de gemeente Bernheze.

deze week in ’t sixpack:
1
2
3

4
5
6

• 1 olijvenstokbroodje
• 4 kwarkbolletjes
• 6 witte bollen
• 2 worstenbroodjes
• 6 waldkornbollen
• 1 franse stok
14,20

9.75

Vleuten te bieden heeft. Nu het
voorjaar voor de deur staat, is het
handig om alvast te kijken wat u
met uw dakterras of tuin wilt. Bent
u benieuwd naar mogelijkheden op
het gebied van interieurbeplanting
en aanleggen en inrichten van een
dakterras? Kom dan aankomend
weekend naar de open Dagen van
Interieurbeplanting Van der Vleuten. 13 en 14 april van 11.00 tot
17.00 uur.
www.ketrading.com (wijn proeverij) en www.tvrkunststoffen
(hottubs) zijn ook aanwezig. Jan
Tinbergenlaan 4, sint-oedenrode.
Meer info: www.vandervleutenbeplanting. nl, tel.: 0413-420806
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Klaar voor de Zomer?
www.bbyr.nl
Permanente
make-up
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl

bij FysioCentrum Heesch

permanente make-up, wimperpermanent
workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bb
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
www.bbyr.nl

Bel: 0412-457067
of kom langs

Verdilaan 48 - Heesch

corine’s Nailstudio

Marloes: ‘Aan jezelf werken is hard
werken! Heerlijk toch!’

Verzorgde nagels aan handen en voeten
HEEsCH – Aan de Bachlaan in Heesch verzorgt Corine van GriensvenBonte in haar studio nagels aan handen en voeten. Ruim 8 jaar geleden
startte ze met huisbezoeken voor de verzorging van nagels. Maar de studio aan de Bachlaan is prettiger voor klanten en haarzelf. De klanten die
bij haar komen vinden het belangrijk om goed en vakkundig verzorgde
nagels te hebben, daarvoor willen ze best wat extra geld uitgeven.

Zoals ik de vorige keer al schreef, zal het niet meevallen om binnen drie maanden een voldoende te scoren
voor mijn lichamelijk welzijn. Maar… ik mag nu ook
wel eens wat terug gaan doen voor mijn lichaam, dat
een half jaar keihard gewerkt heeft voor mij.
Dus op dit moment bestaat mijn agenda voor een groot gedeelte
uit ‘werken aan mezelf!’ Dat wil zeggen: re-integreren als juf in
groep 1-2, op Bs de Toermalijn. 3-4 Keer per week sporten bij
wT&T Heesch, 1 keer peer week fysio én, om het in de bovenkamer allemaal een beetje op een rijtje te
houden, probeer ik ook ‘mindful’ bezig te zijn d.m.v. een cursus mindfulness. Dus aardig vol die agenda
op dit moment. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de smaak van het sporten echt te pakken heb! Heerlijk om zo
met je gezondheid bezig te zijn! Ik heb van laurens een persoonlijk trainingsschema gekregen. Dit bestaat
uit twee sessies die ik om en om mag trainen. Dat is prima te doen, buiten de gebruikelijke spierpijntjes
om… Daarnaast kreeg ik een aantal aanvullende voedingstips van Caroline, die me hopelijk sneller helpen
herstellen. Kortom: aan jezelf werken is hard werken! Heerlijk toch!

Elk lichaam is anders
Dat elk lichaam anders is, dat zien we als we de resultaten van het
Fitness Sportonderzoek van Marloes naast de resultaten van Dimphy
leggen. We bespreken de resultaten uitgebreid zodat de beide dames een
helder beeld hebben van hoe ze ervoor staan. Nog belangrijker, ze weten
welke kant we op moeten! Marloes heeft andere sterke en verbeterpunten dan Dimphy, dus ze krijgen allebei een eigen, volledig op maat geschreven trainingsschema.
Wat ze verrassend vinden is dat deze gerichte trainingen wel pittig zijn maar, in tegenstelling tot wat we vaak
zien, niet extreem zwaar of uitputtend.
Het begin is goed!
Trainingen rustig opbouwen, de
belastbaarheid geleidelijk opvoeren
en regelmatig een keer wat rustiger
trainen, leidt bijna altijd tot veel
betere resultaten dan altijd maar
het uiterste van je lichaam vragen.
Dit geldt zowel voor afvallen, verbeteren van de conditie en spieropbouw/krachttoename. Dimphy
en Marloes hebben het de eerste
weken geweldig gedaan en ze komen al aardig in hun ritme van 3x
per week trainen. Volhouden, dan
komen de resultaten vanzelf!

Nieuw in de kapsalon

FEATHERHEADS
vanaf € 5,-

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

leuke veertjes in allerlei kleurtjes
Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455
voor in je haar
St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Corine in haar nagelstudio

Dat vrouwen naar een nagelstudio gaan, vinden we heel gewoon,
maar ook mannen hebben voor
de verzorging van hun teennagels
de weg naar Corine’s Nailstudio
gevonden. Dankzij de Buildergel
kunnen mannen met kalknagels of
schimmel rekenen op voeten die er
toch heel verzorgd uitzien. Het is
wel belangrijk om elke 2-3 maanden de behandeling te herhalen.
Voor vrouwen die bewust kiezen
voor ‘eigen’ nagels, heeft Corine
Gelpolish. Deze blijft 3 weken zitten zonder te bladderen; een goed

alternatief voor mooi verzorgde
handen en voeten, zonder kunstnagels. ook heel handig als je
met vakantie gaat en voor de prijs
hoef je het niet te laten. Een behandeling met Gelpolish kost maar
€ 22,50.
Corine werkt part-time, maar voor
spoedgevallen is ze bereikbaar en
kunnen haar klanten binnen 24
uur terecht. Dat heet service. Maar
ook het feit dat elke vaste klant een
eigen doosje heeft met nagelvijlen.
Een prettig idee en bovendien heel
hygiënisch, zoals het hoort, vindt
Corine.

Corine’s Nailstudio
Bachlaan 12, 5384 BM Heesch, 06-46070543

’t Dorp 108
HEESCH
0412 451523

Aanstaande zondag open

Bij aankoop van een NIEUWE ELEKTRISCHE FIETS 3 jaar

diefstalverzekering GRATIS

www.fietsplezierheesch.nl |

info@fietsplezierheesch.nl

|

Aktie geldt t/m 14 april

Facebook.com/michel.vandewetering

mode
Voor echte
.
en meer..
‘t Dorp 22, 5384 MA Heesch
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weer zelfstandig op pad

Dimphy: ‘Goh toch een
supervette ervaring!’

Dankzij liefde en doorzettingsvermogen

De testen en ervaringen zijn best intensief om allemaal
te ondergaan. De uitslagen van de tests waren echt ‘to
the point’ duidelijk waar de mindere punten zichtbaar
zijn. Met een gemiddelde van 4,8 is het echt wel noodzakelijk om wat aan m’n lifestyle te verbeteren.
Maar laurens weet die
‘verbeterpunten’ wel aan
te pakken in een programma, speciaal geschreven
voor mij.
De oefeningen volg ik drie
keer per week bij wT&T,
waar de begeleiding goed
is en je nooit alleen bent
om je uit te leven. Ik kan
wel zeggen dat, na twee
weken de resultaten je toch
een gevoel beginnen te geven van: ….Goh toch een
supervette ervaring! Die ‘zeebenen’ blijven vervelend, die apparaten
blijven voor mij niet het gevoel geven van: Fijn. Maar we blijven er
voor gaan, wie A heeft gezegd gaat zeker door tot aan de Z!

Feit: Ontbijters blijven beter op gewicht!
Delicious

Een op de 4 mensen slaat het
Facebook
ontbijt over. De meest genoemde
reden is ‘geen tijd’. Dat is natuurlijk
onzin; je kunt in 5 minuten tijdSlasheen
Dot
ontbijt klaarmaken en opeten. Hierdoor krijg je energie, belangrijke voedingsstoffen binnen en gaat de spijsvertering aan de
Reddit
gang. En dat in 5 minuten!
Er wordt ook vaak gezegd gezegd: ‘ik krijg
Newsvine
‘s morgens geen hap door mijn keel’, dat is
echt een kwestie van wennen en dan moet
Yahoo
je iets zoeken wat meer bij je past dan een
boterham. Denk aan een drink-yoghurt met
een krentenbolletje of een schaaltje yoghurt
Microsoft
met fruit.

Gezond bezig! tiP 2

App Store

Een heerlijk en vooral gezond brood vindt u op onze
broodafdeling: Oerbrood! Deze broden worden met
veel zorg gemaakt en er wordt extra veel aandacht
besteed aan kwaliteit en herkomst van ingrediënten.
Qik

Tumblr

Deze Oerbroden zijn alleen verkrijgbaar bij C1000
en worden dagelijks vers voor u gebakken bij C1000
Wiegmans in Heesch.
Behance

Friendster

RSS
Update #1

Spring
Feelings
Dimphy en Marloes

Google Buzz

Ebay

... when
alive spring
in everything.
krijgen
eenlife’s
gratis
feelingsGowalla
behandeling.
Xing

SPRING
FEELINGS
SPECIAL

Delicious
Kom kennismaken met Intense en onze nieuwe merken: La Colline
skincare en

Twitter

MySpace

StumbleUpon

Digg

Mixx

Skype

Technorati

Astrid
met op de YouTube
achtergrond de
fotocollage van haar 3 kinderen
FriendFeed
LinkedIn

Foto: Ad Ploegmakers

loosBroEK – op 10 mei 2011 wordt bij de familie Van den oetelaar een prachtige fotocollaSlideShare
Google
Google Talk
ge opgehangen
van dochters
sanne, lisa en Eva. 4 Dagen later slaat het noodlot toe. Astrid
van den oetelaar-Geenen gaat even naar Heesch en komt 6,5 maand later pas weer thuis.
Yahoo Buzz

Netvibes

AOL

op 14 mei 2011 krijgt Erwin van
den oetelaar het bericht dat zijn
MSN
Apple
MobileMe
vrouw
een ernstig
auto-ongeval
heeft gehad. Brandweer en politie
hebben haar uit de auto bevrijd en
Amazon
Last.fm
Mister Wong
zij is overgebracht naar het radboud Ziekenhuis. Erwin schakelt
zijn Vimeo
ouders in om
op de kinderen
Viddler
Virb
te passen en gaat met zijn schoonouders naar Nijmegen. Daar zijn
de berichten
onheilspellend.
Astrid
WordPerss
Blogger
Posterous
ligt in coma, heeft zwaar hersenletsel, klaplongen, gebroken arm,
verbrijzelde
bovenbenen,
gebroDesign Float
Deviant Art
Design
Bump
ken en gekneusde ribben en ’n
scheurtje in een nekwervel. Terwijl
Bebo vecht voor
Squidoo
This
Astrid
haar leven,Sharegeeft
ook Erwin de moed niet op.
Email
Wakker
ondanks de zware letsels beginnen verpleegkundigen met prikkels
geven om Astrid wakker te maken.
Bing
Meetupom
HaarPicasabenen worden
bewogen
de bloedcirculatie op gang te houden. Na 3,5 week blijkt Astrid te
Feedburner
(blue)
reageren
op deWordPress
vraag
haarDrupal
ogen
open te doen. Astrid zelf, weet
zich niets te herinneren, maar ErICQ
Metacafe
Yelp
win nog tot in detail. ondertussen
verzorgt hij, samen met zijn omHeart

Informeert, boeIt
Button Blue
Button Orange
en Interesseert

Podcast

Flickr

Retweet

Paypal

Salon Intense gaat verhuizen
terecht in onze gloednieuwe salon op Laarhof 22 in Nistelrode.

Twitter

geving, de kinderen thuis. En dan,
na 4 weken, mag Astrid vervoerd
worden naar Den Bosch. Heel even
is Astrid dan thuis. Dankzij de ambulancebroeders kunnen de kinderen, haar ouders en anderen haar
hier begroeten. Astrid zelf beseft

30 november naar huis en sinterklaas thuis vieren, met man en kinderen.
Thuis
Veel revalidatie en therapie, veel
hulp van familie en vrienden, on-

Astrid leest de tekst voor van dochter
Saskia: veel beterschap
het allemaal nog steeds niet, maar
zingt wel het kinderliedje met haar
middelste dochter mee.
Revalidatie
In het Jeroen Boschziekenhuis zet
het herstel door en leest Astrid op
een mooie dag de tekst bij een
tekening van het kinderdagverblijf van dochter lisa: “veel beterschap”. Erwin kan wel juichen! En
zo kan Astrid eind juli logisch communiceren. Dan wordt ook gestart
met leren lopen en verhuist zij naar
revalidatiecentrum Tolbrug. Daar
moet nog een lange weg worden
afgelegd, maar eindelijk kan ze op

voorwaardelijke steun van Erwin
en een onvoorstelbaar optimisme
hebben Astrid zo ver gebracht dat
ze weer in de auto kan stappen
om erop uit te gaan, de kinderen
zelf kan baden en aankleden en op
therapeutische basis kan werken.
Ze hebben een fotoboek gemaakt
over het ongeluk, de tijd in het
ziekenhuis en de revalidatie. Dat
helpt om inzicht te krijgen en te
verwerken.
Nieuwe dingen leren is moeilijk
voor Astrid en er zijn lichamelijke
ongemakken, maar samen zien ze
vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Star

www.mooiheesch.nl

in april

Vanaf 24 september 2011 kunt u voor het verbeteren en verjongen van uw huid

Flickr

Green

Retweet

Youngblood Cosmetics op zaterdag 24 september 2011 van 9.00 tot 16.00 uur.

Button Red

Schrijf u in voor één van de twee gratis kennismakingsbehandelingen:

• Huidanalyse, halfuursbehandeling en productadvies
op maat
Facebook

MySpace

• Kleuranalyse, make-up behandeling en productadvies op maat
Bij aankoop van drie La Colline producten ontvangt u een Hydra Firming Body Cream
(t.w.v. € 245,-) cadeau. Deze actie geldt alleen op 24 september 2011.Slash Dot

06 - 10 433 489

| info@salonintense.nl
Laarhof 22

|

|

Button White

Button Yellow

StumbleUpon
Update #2 Digg

Boek je Spring Feelings
gezichtsbehandeling!

Mixx

Skype

Technorati
IconDock

Foursquare

FriendFeed
Flickr

Coroflot

Ember App

NIEUWE SERVICE bij BRUNA
i.v.m. stoppen STOMERIJ DIKS.
AANBIEDING t/m 30 april
Alle kledingstukken gereinigd en opgemaakt € 5,00
(uitgezonderd: suède, leder, gala- en bruidskleding)

www.salonintense.nl
| www.skin-shop.nl

5388 GX Nistelrode

Reddit Delicious

Button Light Blue

YouTubeTwitter Hyves LinkedInRetweetIdenti.ca

‘t Dorp 61a - Heesch
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PEtErs: ‘De klanten gunnen we het allerbeste in service en flexibiliteit. Bij aankoop van een aanhangwagen wordt de
1e servicebeurt gratis uitgevoerd en ook dat geeft binding met klanten’

het belang van samenwerken
Ondernemers Vereniging Heesch feliciteert Peters Aanhangwagens
HEEsCH – Peters Aanhangwagens is niet zomaar ’n bedrijf. Het is een echt familiebedrijf, waar met inzicht
in de belangen voor de klant met elkaar wordt gewerkt. De Ondernemers Vereniging Heesch vindt dat een
compliment waard. De heren Peters weten dat je geen handel hebt, als je niet bereid bent altijd klaar te staan
en service te verlenen.

25 Jaar
Bert, Jurgen en Harm Peters werken al jaren met elkaar, waarbij
hun vrouwen de volledige administratie verzorgen. Dat gaat heel
goed, omdat alle taken goed verdeeld zijn en ze elkaar wat gunnen. De klanten gunnen ze het al-

NETWERKEN EN
KENNIS VAN ZAKEN
lerbeste in service en flexibiliteit. Bij
aankoop van een aanhangwagen
wordt de 1e servicebeurt gratis uitgevoerd en ook dat geeft binding
met klanten. op 13 april vieren ze
het 25-jarig jubileum. Dankzij het
personeel dat dag en nacht klaarstaat, hun kennis van zaken en de
trouwe klanten hebben ze deze
mijlpaal kunnen bereiken.
oP DE hooGtE bliJVEN
Peters Aanhangwagens is lid
van de ondernemers Vereniging
Heesch. op deze manier bouwen

Bert, Jurgen en Harm Peters in de werkplaats

Foto: Marcel van der Steen

Peters Aanhangwagens is gespecialiseerd in het bouwen
van aanhangwagens op maat.
Het is zelfs mogelijk laadbakjes
op lichte bedrijfswagens te maken. Ook voor het aanschaffen,
huren, onderhouden en repareren van gestandaardiseerde
aanhangwagens, paardentrailers en men- en marathonwagens bent u bij Peters op het
juiste adres.
ze een goede band op met Heesche ondernemers. Nieuwe bedrijven en informatie over nieuwe
ontwikkelingen zijn op deze manier snel in beeld. Het is prettig,
dat er een organisatie is die zich
sterk maakt voor de ondernemers
in Heesch, besprekingen voert met
instanties, zorgt voor kennisuitwisseling en binding tussen de ondernemers

op de open dag bent u tussen 10.00-16.00 uur van harte welkom
in de Vismeerstraat om u rond te laten leiden door het bedrijf. ook
voor de kinderen is er deze dag genoeg vertier. leuk voor jong en
oud!
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FASE 1: 11 HOEK- EN TUSSENWONINGEN
De bouw van de eerste fase met eigentijdse hoek- en tussenwoningen vordert gestaag. We laten
dit graag zien tijdens een kijkmiddag op de bouwplaats. Er zijn nog 4 woningen in deze fase
beschikbaar. Heeft u interesse? Kom dan ook! Wij bespreken graag de mogelijkheden.
AANGEPASTE PRIJZEN
VANAF E 185.000,- V.O.N.
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FASE 1
FASE 2

AANBOD VAN O.A. STARTERSWONINGEN
(VANAF € 159.000,- V.O.N. / MET STARTERSLENING!),
VRIJSTAANDE WONINGEN EN BOUWKAVELS

VERKOOPBEMIDDELING
Bernheze Makelaars & Adviseurs
T (0413) 24 38 18
www.bernheze.nl

OPDRACHTGEVER
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
T (024) 642 17 46
www.jansenbouwontwikkeling.nl

KOM KIJKEN OP DE BOUWPLAATS OP DONDERDAG 18 APRIL VAN 16.00-18.00 UUR, LAAR/ACHTERSTRAAT NISTELRODE
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

Column

MOOI & ONLINE
Diepvries & Versproducten

Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het
denken zetten en op de hoogte brengen over alles
wat momenteel actueel is in de computerbranche.

ONLiNe wiNkeLeN VeiLiG OF Niet.
Het is van belang de internetwinkel van uw product vooraf
goed te beoordelen. Het beste is een positieve referentie van
familie, buren of vrienden met goede ervaringen over de online
aanbieder.
Een aantal zaken die u kunt controleren:
• Heeft de aanbieder een naam en te controleren vestigingsgegevens op de site staan?
• Heeft de aanbieder een werkend (vast) telefoonnummer op de
site staan?
• Heeft de aanbieder een te controleren KvK nummer op de site
staan?
• Heeft de aanbieder voorwaarden op de site staan, zo ja, lees
deze en vraag u af of u zich daarin kunt vinden.
• Google een aanbieder op positieve of negatieve ervaringen,
reacties of opmerkingen over de aanbieder.
• Er bestaan verschillende keurmerken zoals Thuiswinkel.org,
Thuiswinkel keurmerk, Webshop keurmerk en Qshop keurmerk. Is de aanbieder hierbij aangesloten?
• Is de site actueel, goed ingericht, heeft deze correct en
foutloos taalgebruik en geeft het geheel u een comfortabele
indruk?
• Bij duurdere aankopen verdient het aanbeveling om pas te
betalen bij of na levering van het product of de dienst.
• Controleer uw aankopen direct bij ontvangst op beschadigingen, juistheid en volledigheid. Indien er iets mis is, kunt u het
direct retourneren. Teken in dat geval niet voor ontvangst.
Tot slot is het bij het online kopen van producten en diensten
niet anders dan bij een normale aankoop. Er is wettelijke
bescherming van de consument, maar u zult als consument ook
zelf het nodige moeten doen om u goed te informeren. Behartig
uw eigen belangen op een goede manier. Gebruik daarbij uw
gezonde verstand. Informeer naar voorwaarden, onderzoek de
aanbieder en kies de juiste betaalmethode.

gespecialiseerd in bbq en satévlees

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

zie de actuele
aanbiedingen op
www.hbfoods.nl
HB Foods - Kerkstraat 24
5384 KC Heesch - 0412 75 11 71

COLOFON

Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Raamdecoraties op maat,
voordelig online besteld!

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak

mooi & in bedrijf

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

In de praktijk komt het nogal eens voor dat bij online winkels
de retourvoorwaarden niet worden nagekomen, of dat klanten
betalen, en nimmer goederen ontvangen.

Voor de zekerheid: goede service en
advies kunt u toch het beste vinden bĳ
de lokale detailhandel

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de
KERNEN
Nieuws van het Voorleesplein in de bibliotheek

Progressief Bernheze: Agro&Food

‘Als een film in je hoofd’

bernheze - Donderdagavond 4 april was ik aanwezig op de regiobijeenkomst
in Veghel, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant. De reden voor deze
bijeenkomst is het onderzoek ‘Veerkrachtig Bestuur’, waarin de provincie de
kansen voor de gemeenten in de toekomst in beeld brengt. In het onderzoek
komt naar voren dat in de regio Noordoost-Brabant de economische kansen liggen voor Agro&Food: agrarische productie en voedsel.

Bernheze – Als een film in je hoofd, zo kan het zijn wanneer je een
spannend verhaal hoort. Daarom is in de drie bibliotheken van Bernheze het voorleesplein omgetoverd tot een plein vol spannende voorleesavonturen voor kinderen van 9 tot 11 jaar.
Omdat voorlezen voor alle leeftijden is en omdat het erg prettig kan
zijn te luisteren naar een verhaal.
Op deze manier maken kinderen
kennis met een boek dat ze niet
snel zelf uit de kast zouden pakken.
Of een boek dat wat moeilijker in
taal is, meer inspanning eist om zelf
te lezen. Een voorgelezen verhaal
prikkelt tot nalezen. Kinderen die
nieuwsgierig gemaakt worden naar
spannende boeken willen zelf ook
gaan lezen. En dat is mooi meegenomen. Lezen helpt kinderen op
weg.
Drie voorleestips om vast mee te
starten:
1. De kleine kapitein van Paul Biegel over een avontuurlijke reis
in een schip, gebouwd van een
badkuip, een potkachel en een
fietsketting.
2. De spokenjagers van Cornelia
Funke over Tom, die zeker weet
dat het spookt in de kelder. Alleen oma gelooft hem.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Regio’s
Volgens de provincie is het noodzakelijk te denken in regio’s. Ook
het beleid van Europa richt zich op
regio’s.
Regio’s moeten proberen zich van
elkaar te onderscheiden. Door de
omvangrijke agrarische sector,
de verwerkende industrie en de
vele bedrijven gericht op voedsel in Noordoost-Brabant ligt de
gemaakte keuze voor Agro&Food
voor de hand.

Ondernemers
De bijdragen van Bob Hutten, directeur van Cateringbedrijf Hutten,
en Peter Beckers, topbestuurder
van VION Food Group, maakten
op mij indruk. Hutten benadrukte
dat we moeten gaan voor de hoogste kwaliteit en dat ‘duurzaamheid’
onderdeel hiervan is. Beckers liet
zien hoe goed de agrarische keten
is georganiseerd. Topvarkens produceren efficiënt vlees. Alles van
de varkens wordt gebruikt, tot en
met darmslijm in de farmaceutische

SP: Oss,
3.	Schim in het bos van Maren
Stoffels over Tessel, die een
vreemde jongen voor het raam
ziet. Daarna is de hond verdwenen.
Het voorleesplein is een vaste plek
in de bibliotheken van Bernheze.

VOOR HET BESTE HOORADVIES

PAASPOP, PINKPOP, PUKKELPOP
• persoonlijk deskundig advies
HET FESTIVAL
IS BEGONNEN!
• a l l e d a g e n a u d iSEIZOEN
cien aanwezig
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• altijd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankelijk
• voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

Bescherm uw gehoor!!

• Gehoorbescherming op maat • Universele gehoorbescherming
• Alle dagen Audicien aanwezig • Persoonlijk deskundig advies
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

’t Dorp 58a •‘t
5384
MC Heesch
• 0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
Dorp
29 • Heesch
• (0412)
47 59 59
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

OPEN DAG

industrie. Geen wanklank of neveneffect was te vernemen in zijn betoog. Antibiotica resistentie, mestoverschot, stank? Niet gehoord.
Kans
Ook ik zie kansen voor Agro&Food.
Dit vraagt echter wel de onderkenning in de Agro-wereld dat volksgezondheid voorop moet staan.
Want alleen dan kan er sprake zijn
van een gezonde economische regio waar je ook veilig en prettig
kunt leven.

Uden, Veghel?

Theo van der Heijden, fractievoorzitter SP
bernheze - De ‘herindelingstombola’ begint nu echt te draaien. Veel geluiden
hoort de SP Bernheze om zich heen. Bernheze schijnt al verdeeld te zijn, als we
sommige geluiden mogen geloven. De SP Bernheze neemt daar ferm afstand
van. De toekomst bepalen we zelf. Bernheze staat niet in de uitverkoop. De gemeente is op orde. De financiën zijn meer dan gezond. Op 31/12/2012 was er
ruim 57.000.000 euro aan bestemde reserves en voorzieningen. De jaarrekening
van 2012 laat een positief saldo van 1,5 miljoen euro zien, als we de afschrijvingen op de bouwgrond buiten beschouwing laten.
Zelfstandigheid
De SP Bernheze kiest onverkort
voor zelfstandig blijven van Bernheze. Een keuze die de SP Bernheze
meerdere malen heeft uitgedragen
en toegelicht. Na het stopzetten
van de fusie met Maasdonk ligt er
een duidelijke visie voor de periode
tot 2020. Zelfstandig verder en samenwerking zoeken op meerdere
terreinen. Zoals we dat overigens al

jaren doen met Ambulancevervoer,
GGD, Sociale Dienst, Veiligheidshuis, etc. De ervaringen zijn goed
met dergelijke regelingen, waarbij
telkens 1 gemeente de adoptiegemeente is.
In de uitverkoop
De SP is fel tegen het in de uitverkoop zetten van Bernheze. We
zouden naar Veghel moeten. Of

mogelijk naar Oss. Met het roepen
van dergelijke voorstellen hol je de
positie van Bernheze van binnenuit
uit. Dat is goed als alle signalen op
rood staan, zoals in Maasdonk.
Maar dat is niet aan de orde. Bernheze hoeft voorlopig helemaal niets
met niemand; wat fuseren betreft.
En dat houden we voorlopig maar
eens zo!

ZATERDAG 13 APRIL 2013
van 10.00 tot 16.00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje leiden wij
u graag rond door ons bedrijf. Met een prachtige houten
paardentram rijden wij u naar onze drie locaties. Wij laten
u uitgebreid kennis maken met onze wereld van verkopen,
verhuren, opbouwen, repareren en onderhouden van
aanhangwagens, paardentrailers en men- en marathonwagens.
Ook hebben wij aan onze kleine gasten gedacht. Clown Pinkie
zal er zijn om het iedereen naar de zin te maken! Met ballonnen
en schmink zorgt zij voor vertier! Met z’n allen spelen op het
springkussen en ook nog genieten van een lekker ijsje!

Dé aanhangwagenspecialist!

Kortom: leuk voor jong en oud!

Bosschebaan 80 - Heesch - Telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Informatie voor de kernen
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Bernheze Solidair: Samenwerken

sleutelwoord in Brabant?
Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair

bernheze - Afgelopen donderdag heb ik met een paar honderd gemeentebestuurders, de door het provinciebestuur georganiseerde dialoogconferentie
Noordoost-Brabant bijgewoond. Een eerdere bijeenkomst door de Provincie was
het aanhoren van gemeentebestuurders over het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur’
en de daarin aangekondigde herindelingen. Daar gaf de agenda nu verrassenderwijs geen ruimte voor.
Eerder schreef ik dat het praten
over samenwerken tussen gemeenten en tegelijkertijd over herindelen processen zijn die nooit
kunnen samenlopen. Eerst samenwerken en dan kijken of herindelen
mogelijk en/of nodig is. Samenwerken moet de eerstkomende
jaren dan ook het sleutelwoord
voor alle gemeenten in NoordoostBrabant zijn. De door de commissie ‘Veerkrachtig Bestuur’ gedane
aanbevelingen kunnen uit beleefd-

heid gewoon de kast in en mogen
over een jaar of vijftien allemaal
met het oud papier mee.
Met dat samenwerken moeten gemeenten snelheid maken en daarmee zichzelf overtreffen. Het zou
zo moeten zijn dat gemeenten het
normaal vinden dat vragen van ondernemers en inwoners direct worden opgepakt. Een prachtig voorbeeld van hoe gemeenten over
snelheid denken, was de stelling

van een ondernemer, dat er in december 2012 actie was beloofd en
het toch weer april 2013 was geworden voor er een vervolg kwam.
En wat denkt u? Al die tweehonderd bestuurders vonden de reactie van de gemeenten binnen 4
maanden erg snel. Tussen reageren
na 120 dagen of na 2 dagen, zit
toch enige ruimte. Samenwerken
en daarin ook echt tempo maken,
daarin zit de uitdaging voor alle
gemeenten in Noordoost-Brabant.

CDA: Themabijeenkomst

Zorgcoöperaties

13

Column
AD

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

Veerkracht, wat is dat?
Precies een jaar geleden
bakten bestuurders van
Bernheze en Maasdonk
koekjes. Die waren bedoeld
om tijdens gesprekken
met inwoners over het
samengaan van Bernheze
en Maasdonk uit te delen.
Afgelopen week waren bestuurders weer in de koekfabriek. Dit keer
met collega’s van de hele regio Oost-Brabant. Ze waren er om deel te
nemen aan een conferentie met de titel ‘Veerkrachtig Bestuurd Brabant’.
In de krant lazen we dat het H woord hier taboe was, terwijl juist veel
raadsleden naar de Koekbouw in Veghel waren gekomen om over
herindelen met elkaar van gedachten te wisselen.
Maar het is geen wonder dat daar niet over gesproken werd. Enkele
weken geleden lazen we nog dat 80% van de burgemeesters tegen fusie
is van de eigen gemeente. Burgemeester Jos was zeker een uitzondering.
Tijdens de conferentie hadden burgervaders en –moeders natuurlijk het
hoogste woord. Dan ga je het ook niet over zaken hebben waarover je
het niet wilt hebben. Zeker niet over het opheffen van de eigen functie.

Namens fractie CDA Bernheze, Actief en Betrokken!
bernheze - CDA Bernheze organiseert op 17 april een themabijeenkomst over zorgvoorzieningen in de
toekomst. De bijeenkomst met de titel ‘Zorgcoöperaties, uw toekomst, onze zorg!’ vindt plaats in Cultureel
Centrum Bernrode in Heeswijk-Dinther. U bent daarbij van harte welkom.
Zorgvoorzieningen dichter bij de
mensen
In diverse dorpen en kernen in
Noord-Brabant zijn er zorgcoöperaties ontstaan. Zorgcoöperaties zijn speciale verenigingen die
vraag en aanbod coördineren tussen zorgvrager en zorgaanbieder.
Daarbij zoekt men dan vooral personen in het eigen dorp, bijvoorbeeld voor de thuiszorghulp en
huishoudelijke hulp. In Vorstenbosch is de eerste aanzet hiervoor

al gegeven door de Stichting Zorgvoorzieningen.
Het programma
Lily Hollanders zal om 20.00 uur
beginnen met de inleiding. Zij
heeft de oprichting van de zorgcoöperatie in Schaijk begeleid. Na
een filmpje krijgt u de gelegenheid
in groepjes te discussiëren en vragen op te stellen. De discussieleider van deze avond is Eric Kolen,
ook bekend als presentator van het
programma BrabantLeeft! bij Om-

roep Brabant. Na de pauze zullen
uw vragen door een forum worden
behandeld. Ben Cornelissen uit
Vorstenbosch en Harry van der Pas
uit Heeswijk-Dinther zullen daarbij
hun ervaringen inbrengen, naast
Lily Hollanders en Wim van Lith.
U krijgt alle gelegenheid om hierop
te reageren.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in
Cultureel Centrum Bernrode, Zijlstraat 1a, 5473 CJ (KBO Heeswijk).

Lezing Tradities
Heemkundekring de Wojstap
Heeswijk-Dinther/Loosbroek – Dinsdag 16 april organiseert Heemkundekring ‘De Wojstap’ een lezing
met als onderwerp: Tradities. De lezing met beelden wordt verzorgd door de heer Mr. Drs. J.J. Franken.
Enkele jaren geleden werd het jaar
van de tradities gevierd en de opening van dat jaar geschiedde door
de Koningin. In roerige tijden gaan
we op zoek naar onze eigen identiteit. Men stelt zich vragen zoals:
wie zijn we en kun je dat zien aan
wat we doen? We doen alsof het
vanzelfsprekend is en waarom
doen we dat zo? Vaste gewoontes
maken het leven wat makkelijker.
Maar tradities staan een stapje hoger, ze maken het leven zinvol.
We hebben zoveel (Brabantse) tradities, waaraan we meedoen zon-

Vrijdag 12 april om 14.00 uur
Koffie-informatiemiddag in
de Pas. Onderwerp: woningen zorgtoewijzing.

der het zelf te beseffen. Dat we
achterom komen wanneer we koffie komen drinken, even buurten
of op bezoek gaan; dat is Brabants.
De Brabantse koffietafel was ooit
een niet al te droevig dodenmaal.
Drie kussen bij een begroeting; het
is in Brabant begonnen.
Er zijn zoveel tradities dicht bij huis
dat een cursus van 10 bijeenkomsten nodig zou zijn om de belangrijkste te behandelen. Dat doet de
inleider van deze avond niet, maar
hij zal u alleen de krenten uit de

pap laten horen en zien.
Jan Franken is oud-leraar, docent
bij de KBO, docent aan de seniorenacademie en bestuurslid bij de
provinciale koepelorganisatie Brabants Heem.
De lezing is ook toegankelijk voor
niet-leden van de Wojstap. De entree bedraagt dan € 2,Dinsdag 16 april.
Aanvang: 20.00 uur
Heemkamer, Raadhuisplein 21a
Heeswijk-Dinther.

ZE DOEN TOCH WAT ZE ZELF WILLEN
Daar komt voor Bernheze nog bij dat zowel college als gemeenteraad
enkele weken geleden unaniem voor een zelfstandige gemeente hebben
gekozen. Niet opgaan in een grotere eenheid maar zelfstandig en met
intensievere samenwerking de toekomst tegemoet. Het resultaat van
de beraadslagingen in de gemeenteraad was dat ook zij unaniem achter
het standpunt van het college staan. Maar of dat ook de mening van de
inwoners is?
Deze week neemt raadslid Peter openlijk afstand van zijn instemming in
de raad. In een gastopinie in het Brabants Dagblad kiest hij duidelijk voor
samengaan met Veghel en Uden. “In Bernheze ligt men te mijmeren over
het feit dat Bernheze nog voorlopig zelfstandig kan blijven” schrijft hij.
Vervolgens zou, aldus Peter, Veghel en Uden beter passen bij Bernheze
en niet bij Oss omdat het ‘een gemeente is die qua schaal en inrichting
volledig anders denkt dan een plattelandsgemeente als Bernheze’. Het
zal Peter ontgaan zijn dat Oss zowat de grootse plattelandsgemeente van
Brabant is.
Veerkracht is op zichzelf al een rekbaar begrip. Dat geldt zeker ook voor
veerkrachtig besturen. Zijn bestuurders en politici nog zoekende, de rek
bij inwoners is er volgens mij al wel uit. “Ze doen toch wat ze zelf willen”.
Met groet, Ad.

Hovenier
Hovenier

T 0412-852538
M
TT 06-54392701
0412-852538
0412-852538
fons@baerken.net
M 06-54392701
06-54392701
M
fons@baerken.net
fons@baerken.net

Fons Baerken
Fons
Baerken
Geen 21% maar
6% btw

Onderhoud - Renovatie - Aanleg
Onderhoud - Renovatie - Aanleg
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: MEGGy wiJNEN
lEEFTIJD: 18 Jaar
wooNPlAATs: hEEsch
sTUDIE: alPo

‘Stage lopen is het leukste onderdeel van
de opleiding’
stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van ooGCoNTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Marja van der linden
wouter v.d. wetering
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Zet de spullen niet aan de weg, zij
halen het persoonlijk bij u op.Tussen
9.00 uur en 16.00 uur kunt u de leden van de Fanfare bij u aan huis

Tekst: Rob Aarts

verwachten. Gooi oud ijzer, accu’s
en elektriciteitskabels dus niet weg,
maar bewaar dat voor de vereniging. Heeft u oud ijzer, accu’s of
elektriciteitskabels waar u nu al van
af wilt, bel dan ons oud ijzer ophaalteam: 06-20836850 of 0412850940. Dan maken zij persoonlijk
een afspraak om het te komen halen, wanneer het u uitkomt. Dit kan
het hele jaar door.
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Krant niet op
woensdag
ontvangen?

twee nieuwe aED’s in
heeswijk-Dinther

Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

mooiBernhezertJe
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De verschillen tussen de twee scholen zijn groot. “op de universiteit krijg je veel les over de ontwikkeling van kinderen. op de PABo leer je vakken als rekenen en taal”, legt Meggy uit. “Het
gaat me goed af, maar ik moet er wel veel tijd in steken. omdat de studie over twee scholen
verspreid is, matcht het rooster niet altijd. Toen ik bijvoorbeeld herfstvakantie had op de PABo,
moest ik op de universiteit wel naar school. Dat was raar.” Naast haar reguliere schoolrooster
loopt ze iedere dinsdag stage op een basisschool in Grave. “Ik heb daar groep 7 en 8 onder mijn
hoede. stage lopen is het leukste onderdeel van de opleiding. Dan weet je waar je de studie voor
doet.”
Afgelopen zomer is Meggy aan de opleiding begonnen. Via een vriendin en haar moeder, die
ook leerkracht is, kwam ze op het idee om AlPo te gaan doen. “Ik heb ook nog gekeken naar
fysiotherapie, maar dat was het niet voor mij”, vertelt Meggy. “Ik ben er achter gekomen dat ik
de juiste keuze heb gemaakt.”

oud ijzer actie fanfare
st. lambertus
NIsTElroDE - De fanfare organiseert, zoals u inmiddels al jaren
van hen gewend bent, weer een
oud ijzer ophaaldag, ook accu’s
en elektriciteitskabels. Dit vindt
plaats op zaterdag 13 april.

Meggy wijnen (18) uit Heesch volgt de studie Academische lerarenopleiding Primair onderwijs, kortweg AlPo. Het bijzondere aan
de studie is dat ze op twee scholen tegelijk wordt gedoceerd.
“Eigenlijk zijn het twee opleidingen gecombineerd”, legt Meggy uit.
“op de radboud Universiteit volg ik het onderdeel Pedagogische
wetenschappen, op de HAN het onderdeel PABo. De PABo vind ik
het leukste, maar het fijne aan AlPo is dat ik met die combinatie later veel meer mogelijkheden
heb. Het is in deze tijd lastig voor leerkrachten om aan werk te komen; met deze opleiding kan
ik verschillende functies binnen het onderwijs bekleden. De studie bestaat pas een paar jaar en is
dus nog vrij onbekend.”
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ZoEK DE VolGENDE woorDEN:
kaakbeen, kaardebol, kaarsen, kalender, kalf, kamelen, kandelaar,
kapotgesneden, kardinaal, kasteel, kathedraal, keizer, kennis,
kerkhof, ketel, ketterse, kijken, kinderen, klaaglied, kleinzoon,
kleren, kleur, klink, klokken, klooster, kluizenaar, komkommer,
koningin, kraaien, kraanvogel, kronen, kroniek, kroon,
kunstvoorwerpen, kwaadspreker

MEubElsPuitEriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel spuiterij sIIs
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
VDs twEEwiElErs
Voor elk wat wils, voor jong
en oud, voor brom en snor
25 km. Inkoop/verkoop nieuw
en gebruikt van alle merken.
Tevens:
• Onderhoud
• Wisselende voorraad
• RDW erkend
• Groot assortiment
• Gebruikte onderdelen
• Ook nieuwe scooters
• Oldtimers, brommers
06 43030594
www.vdstweewielers.nl
bartaFEls NoDiG?
Heeft u een feestje en komt u
spullen tekort? wij verhuren
ook bartafels, koffiezetapparaat, servies en alles op het
gebied van partyverhuur. Er
kan meer dan u denkt. www.
BBQenzo.nl - 0412-610102
WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

AED geplaatst ter hoogte van
Veldstraat 9, Heeswijk

AED geplaatst ter hoogte van
Eikenhoek 15, Dinther

HEEswIJK-DINTHEr - De gemeente Bernheze is bezig om in
de verschillende kernen AED’s te
plaatsen. In de kernen HeeswijkDinther zijn wederom twee AED’s
geplaatst die in geval van nood
beschikbaar zijn.

sing Hopveld-Veldstraat, in de tuin
van Veldstaat 9. De heer J. Bosch
heeft hier voor een stukje van zijn
tuin beschikbaar gesteld om de
plaatsing van de AED mogelijk te
maken, waarvoor onze dank. In de
kern Dinther is een AED geplaatst
in de Eikenhoek ter hoogte van
huisnummer 15.
Meer informatie kunt u lezen op
www.mooihdl.nl

De nieuw geplaatste AED’s bevinden zich op de volgende locaties.
In de kern Heeswijk, op de T-split-

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

•
•
•
•

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C11.3i 51 kW .............................2011
Ford
Fiesta
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km ..2006
FiatFocus
pandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000km
2004
Ford
1.4 16V
5-drs. .......................2004
2006
FordFusion
Fiesta1.3i
51 kw
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Fieste
1,4 titaniumdikke
5drsuitlaat .......2010
Honda
Civic sportwielen
2001
Ford Ka
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2002
2003
Mini
2007
FordCooper
C-Max.............................................2007
Mini
Cooper
1.6
16V
.................................
2008
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Hyundai
30.000
airco
Opel
Agila Getz
1.2 16V
aircokm
70.00
km. ..........2007
2005
Nissan
qashqai
1.6 16v
60.000
Opel
Corsa
Easytronic
Z1.OXV
12Vkm
3-drs...2008
2002
Opel
Corsa 1.2
5-drs208
20.000
km. aircokm....2004
2010
Mercedes
sprinter
cdi 180.000
Opel
1999
MiniOmega
Cooper2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008
Opel
Zafira 1.9D ...................................... 2006

APK - keuring
Reparaties en onderhoud van alle auto’s
In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Wielen en banden

Een greep uit voorraad
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart
Audi A4 blauw Metalic div. opties
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroen Xsara picasso blauw met.
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Daihatsu Yong yrv zwart
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Ford Focus stationcar, 16 16v
Ford Focus stationcar, zwart
Ford Ka
meeneemprijs
Ford Transit connect, ex btw
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars

2003
2001
2004
2003
1971
2004
1999
2002
2001
1997
2002
2002
1998
2004
2005

€ 4.950,€ 4.750,€ 3.950,€ 3.900,€ 4.950,€ 4.950,€ 1.500,€ 2.750,€ 1.999,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 650,€ 3.250,€ 7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
Peugeot 307 hdi break
2007
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv
1995

€ 8.250,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

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

wanneer heb ik een
bE-rijbewijs nodig?

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

Sticker réparateur.indd 1

-

Q U A L I T É

E T

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Agila 1.2
32.00080.000
km km. ......2009
Opel
2.2iairco
Elegance
2002
OpelZafira
Astra Y20
station
1.6-16v
Opel
DTH
.................................2007
2005
Peugeot
206 2.0
GTI .........................
2001
Opel Meriva
1,616V
essentia
80.000 km 2004
Peugeot
206
1.4i
16V
85.000
km.
............
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot
16vheel
lekker
2001
Peugeot
206206
rallyGTI
car 2.0
20i 16v
apartsportief
en snel..2004
Peugeot306
207cc
cabrio
km
2007
Peugeot
Break
1.6 50.000
............................
1999
Renault
2006
RenaultClio
Clio1.2
1.216V
16Vairco
airco64.000
64.000km.
km.....2006
Renault
Clio
1.6
16V
airco
........................
2003
Renault Clio 1.6 16V airco
2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volvo XC
7044+4
4wd...................................
airco
2004
Suzuki
Jimny
2000
Volvo XC70
5-drs automaat
Suzuki
Swift 4-drs.
9.000 km. ..................2005
2010
Toyota
airco 20.000 km. ..................2007
2008
Volvo Aygo
c30 2.0d
Volkswagen
Golf
cabriolet
85
kW
2.0
aut
...1994
Volkswagen passat 1.9 tdi station
2007
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor BMW K1200 RS
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart .........1999
2003

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

• Velgen en
sportvelgen
• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

om met een aanhangwagen of
caravan te rijden hebt u niet altijd een BE-rijbewijs nodig. Uw
rijbewijs B volstaat zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet meer weegt dan 750 kg.
In bepaalde gevallen is het toegestaan een aanhangwagen van
meer dan 750 kg te trekken met
alleen een geldig rijbewijs B. Dan
gelden daarvoor wel twee voorwaarden:
• de aanhangwagen mag inclu-

sief laadvermogen niet meer
zijn dan de ledige massa van
het trekkende motorvoertuig
• de toegestane maximum massa van de totale combinatie
mag niet meer dan 3500 kg
zijn.
In alle andere gevallen is een BErijbewijs verplicht.
Meer informatie over BE-rijbewijs kunt u vinden op www.cbr.
nl/1041.pp

ACTIE

Lekker fris
de lente in!
Vraag naar de
lenteactie

Uw airco is gereinigd!
De voordelen:
Frisse, zuivere lucht,
vrij van bacteriën
Voorkomt allergische
reacties
Ramen vrij van condens
in de koudere periodes
Aangenaam klimaat:
Comfortabel en koel

BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode

Tank voor de
mooiste films
bij BP van
Duijnhoven!
Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

Verkrijgbaar in de geuren:

Appel of Original
ACTIE
VAN:

CROMMENACKER AUTOMOBIELEN

Bedrijvenweg 11b - 5388PN Nistelrode - Tel: 0412617100
www.crommenackerautomobielen.nl

AUTOBEDRIJF
LANGENS
Schoon
presteert
beter
Tramstraat 14 - 5388 GG Nistelrode - Tel: 0412612076
www.autobedrijflangens.nl
Voor meer informatie www.schoonpresteertbeter.nl

AUTOBEDRIJF TIMMERMANS

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - Tel: 0412-612221
www.autobedrijf-timmermans.nl

• Citroen Picasso 1.6, 16V Caractere ECC PDC
92.000 km, 2007 VeRkoCHT
• Ford Mondeo ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,
70.000 km, 2004
• Ford Fiesta 1.6 TDCI econetic 38.000 km, 2010
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes B-klasse 170 avt.
99.000 km, 2006 Clima
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009

• Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC,
49.000 km, 2004
• Peugeot 206 1.6 16v sx 99.000 km, 2003
• Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km,
dubbelzonnedak, PDC, 2003
• Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
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PARKEREN

van 12.00 - 17.00 uur
TENT

HORECA

TENT

ETENSKRAAM
KRAAM

ERMAAK

KINDERV

DETAIL
HANDEL

TENT

DETAIL
HANDEL

TENT

DETAIL
HANDEL

HORECA

PODIUM

DETAIL
HANDEL

TENT
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HANDEL

TENT

TENT
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KRAAM
ERMAAK

KINDERV

ERMAAK

KINDERV

ETENSKRAAM
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De koopzondag in april waar u
kunt kijken naar spectaculaire
modeshows, productdemo’s en
waar u en uw kinderen kunnen
genieten van de nieuwe trends
op het gebied van kleding,
sporten, sierraden, make-up en
nog veel meer.
De vele winkels hebben op deze
koopzondag leuke aanbiedingen
en kortingen. Het is dus zeker de
moeite waard om aanstaande
zondagmiddag even naar Heesch
af te reizen.

CA

RE

IUM

lentedag is in aantocht
en dat gaan we ervaren op
zondag 14 april in Heesch.
Een bijzonder mooie dag
met veel activiteiten waar u
uw lentegevoel bij kwijt
kunt.

D
PO

HEESCH - Een prachtige

M
RAA

KRA

Legenda
genda
a

KRA

K

•
•
•
•
•
•
•
•

Marktkramen
Markt
arkt
rkt amen
rktkramen
Podia
Horeca
E gelegenheden
Eetgelegenheden
Kinderactiviteiten
ctiviteit
Tent detailhandel
Terras
Parkeren

EN

PARKER

Wegafsluiting
Rijrichting hulpdiensten
Opleidingsroute

Genoeg te doen en het heerlijke
lenteweer vraagt u om de
fiets te pakken, zo helpt u de
parkeerdrukte ook een handje.

www.lentespektakelh

eesch.nl
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LENTESPEKTAKEL
www.lentespektakelheesch.nl op de fiets
ZO NDAG

14 APRIL
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12.OO

TOT

17.00
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GENIET VAN ONZE MOOIE COLLECTIE

53-84
MODESHOW!

Kom ook & zie de

NIEUWSTE COLLECTIE
op de CATWALK!

BEKENDMAKING
WINNAAR DESIGN

YOUR T-SHIRT
53-84

MAAK BIJ 53-84 JE EIGEN

MOODBOARD
samen met designer

van TOPitm

Schoonstraat 2A-01 Heesch | telefoon 0412 - 450503 | info@5384.nl |

www.5384.nl

c1000 wiegmans open tijdens het
lentespektakel!
Zondag 14 april
12.00 - 17.00

rondje
heesch

De weergoden staan op positief
dus komt u zondagmiddag op
de fiets naar Heesch dan zal dit
uw dag nog vollediger maken.
Behalve dat u niet naar een parkeerplaats hoeft te zoeken, is er
voldoende mogelijkheid om uw
electrische fiets op te laden zoals
bij de Pas op de Misse.
Mocht er iets met uw fiets zijn of
bent u op zoek naar een nieuwe
fiets, dan kunt u bij Fietplezier
Michel van de Wetering terecht,
vanaf 12.00 uur geopend.

a.s.

Heesch

akel

woensdag 10 april 2013

van 12.00 - 17.00 uur

Koopzondag 14 April a.s.

Lentespektakel
Koopzondag 14 April a
.s. Heesch

Meer informatie: www.lentespektakelheesch.nl

Lentespektakel
Heesch

Advertorial

to b Me Fashion
Mode die onderstreept wie JIJ BENT
HEEsCH – In de Schoonstraat zijn moeder en dochter, Marga en Melissa
te vinden in hun winkel: ‘To B Me Fashion’. Als je binnenstapt word je
verrast door de veelzijdige collectie kleding, accessoires, schoenen, tassen én een gastvrijheid die uitnodigt om zomaar even rond te neuzen
of advies te vragen.
Hoe kan het ook anders. Moeder
en dochter geven elkaar de ruimte
om te zijn wie ze zijn. De keuze
van kleding en accessoires is daarop afgestemd. Van maatje 36 t/m
48 is er keuze in mooie, flatteuze
en moderne kleding. smaakvol en
met een tikje eigenwijsheid. Merken als Nü by staff, Tramontana,
wearhouse, Masai, Viccio, Angels

17

van 12.00 - 17.00 uur

van 12.00 - 17.00 uur

www.lentespektakelheesch.nl

sen van To B Me Fashion, shoeby
en Verhagen lederwaren. To B Me
heeft haar presentatie ingedeeld
in thema’s: Bohemian (romantisch
met stoer, voor vrouwen met lef),
Casual (comfortabel en modieus,
zonder franje), Zomers vrouwelijk
(zomerse outfits).
En als je er dan toch bent om van

Mode: ‘as meant to be’
never die, Cream en Pepperz, garanderen kwaliteit.
Tijdens het lentespektakel is er
volop gelegenheid om kennis te
maken met de modestijl en accessoires van To B Me Fashion. op de
catwalk - bij Verhagen lederwaren
aan ‘t Dorp - zullen dames van
Dansstudio Karin Aarts een show
weggeven met dans en modeflit-

www.lentespektakelh

eesch.nl

alle moois te genieten, kun je meteen je geluk proberen.
In de stand van To B Me kun je
dobbelen voor ’n waardecheque,
om vervolgens door te lopen naar
de winkel aan de schoonstraat 24
om je cheque te verzilveren, een
drankje te nuttigen en te kijken
wat voor verleidelijke aanbiedingen er nog meer zijn.
Mode: ‘as meant to be’
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schoonstraat 24 - Heesch - 0412-450440 - webshop@tobme.nl
www.tobme.nl

Marga en Melissa bij de vrolijke voorjaarscollectie

heesch.nl
Van herpen haar & byoux professionaliteit
& trends voor een betaalbare prijs
Zondag 14 april een speciale TOV dag

Deze dag verloten we een TOV armband!

De nieuwe collectie sieraden en trends van de merken Zinzi, Diesel, Melano,
Oozoo, DKNY, B-loved zijn binnen.
Zoals je van ons gewend bent presenteren wij de nieuwe haarmode en bijoux
op de catwalk. Ook voor de rage feather extentions kun je bij ons terecht.
Kom binnen en laat je inspireren zodat ook jij klaar bent deze lente en zomer.

Foto: Marcel van der Steen

Tijdens de modeshows van het lente spektakel
maakt u kennis met de nieuwste trends op
zonnebrillen gebied.
Kom ook gerust een kijkje nemen in de winkel.
‘t Dorp 30a - Heesch - www.zegersoptiek.nl

’t Dorp 108
HEESCH
0412 451523

Ook wij luiden de Lente in

Zondag 14 april

geopend van 12.00 - 17.00 uur
www.fietsplezierheesch.nl
info@fietsplezierheesch.nl | Facebook.com/michel.vandewetering
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Lentespektakel
Heesch

Heesch

woensdag 10 april 2013

van 12.00 - 17.00 uur

Koopzondag 14 April a
.s

.

ntesen
pektakel
53-84 De trendyLebaby
kinderkledingwinkelHeesch
van 12.00 - 17.00 uur

Zoek je een trendy baby- en kinderkledingwinkel, dan ben je bij 53-84 aan het
van 12.0zoals
0 - 17Petrol,
.00 uuName
r
juiste adres. Hier vind je een mix van lieve en stoere merken
it, Relaunch, Bomba, Little Miss Juliette, en onze exclusieve merken Br@nd for
girls en Topitm. Vanaf maatje 44 t/m 176.
www.lentespektakelheesch.nl
Wil
je een uniek kado voor bijv. een verjaardag, geboorte of een doop... Bij ons
vind je de allerleukste kadootjes. Kun je niet kiezen tussen al dat moois dan is er
altijd nog de 53-84 kadobon.
Ook zijn er bij 53-84 vaak diverse leuke creatieve acties waar je aan mee kunt
doen, zoals ‘Design Your T-shirt’ hiermee maak je kans op verschillende leuke
prijzen.
Kom gezellig naar onze winkel aan
de Schoonstraat 2a-01 te Heesch.
Ook hebben wij sinds kort een
nieuw filiaal in 54-51 aan de Kerkstraat 13, 5451 BM Mill.

Zondag 14 april
showen wij de
nieuwe collectie
Geopend van
12.00 – 17.00 uur

www.lentespektakelh

eesch.nl

Dressup-instyle
elheesch.nl
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De perfecte look voor iedere gelegenheid!

14 april
speciale TOV dag
En vele nieuwe trends
op Haarmode & Byoux

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch
telefoon 0412 - 45 13 32
haarmodevanherpen@planet.nl

In het winkelhart van Heesch, is een parel te vinden op het gebied van damesmode. Dressup-Instyle biedt alles wat je zoekt in een fashion boutique! Sleutelwoord voor Dressup-Instyle is de hoge mate van service in combinatie met een
relaxte sfeer. Kleding, mooie sieraden, schoenen, accessoires en lifestyle, alles is
hier te vinden onder een dak.
De collectie van Dressup-Instyle bestaat uit tijdloze merken die je op talloze manieren met elkaar kunt combineren, zodat er keer op keer een verfrissende look
neergezet kan worden. Bij Dressup-Instyle draait alles om persoonlijk kledingadvies door onze kundige stylisten. Dit, in combinatie met een groot scala aan
keuze in prijs en vele bekende merken, zorgen ervoor dat je hier weggaat in de
kleding die bij je past!

www.mariejo.com

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

De lente
begint met

Your address
Zazi’s
lingerie
Opening hours

Tĳdens koopzondag 14 april
Op het lentespektakel zullen de kinderen Catherine
die sporten bij
Meer Sports optredens verzorgen. Zo ziet u met eigen
ogen wat de verschillende mogelijkheden zijn. Bij Meer
Sports sport & healthclub hebben we voor alle leeftijden
vele mogelijkheden.
De start van onze eerst Small Group training de hardloopclinic is woensdag 3 april gestart. Heel fanatiek leren de
deelnemers in 10 weken een afstand van 5 km te lopen,
onder professionele begeleiding. De 2e Small Group
training ‘Fit de zomer in’ start op 23 april.

Altijd gezellig en trainen met gezond
verstand:
Catherine
meer info op www.meersports.nl

10% korting
op de laatste badmode

Mooi de mooiste in lingerie,
bad- en nachtkleding

‘YOUR
LOGO’
‘t Dorp 86a - 5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216
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LEDERZAAK VERHAGEN
in de regio!
Al 30
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HET JUISTE ADRES VOOR DESKUNDIG
ADVIES EN VELE AANBIEDINGEN!
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR.
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LEDERZAAK VERHAGEN

AL 30 JAAR MODE IN LEER ÉN MEER

Heesch – Dat Lederzaak Verhagen dit jaar 30 jaar bestaat is mooi
en daar komen ze beslist dit jaar
nog op terug, maar nog mooier is
volgens Pierre en Wilanda Verhagen, dat hun goede reputatie zich
verspreid heeft tot ver buiten de
gemeentegrenzen.
De 400 m2 winkeloppervlak aan ’t
Dorp 44 in Heesch is goed gevuld,
en zal op termijn uitgebreid worden
met nog eens 150 m2. De grote
variëteit tassen voor diverse doeleinden, portefeuilles, portemonnees
en riemen vallen het eerst op als u
binnenkomt, daarna loont het beslist
de moeite om de winkel verder in te
lopen. Daar hangen de mooiste leren
jasjes en jassen, de motorkleding
en staan de koffers uitgestald. Van
simpel zwart tot hippe modekleuren
en van rundleer tot Nieuw-Zeelands
lam, buffel en suède. In diverse kwaliteiten, maten en modellen, met de
daarbij horende prijsniveaus.

moet je constant op de hoogte blijven van veranderingen in materialen,
kleuren en modellen. Ook het goed
kunnen adviseren over onderhoud
hoort daarbij volgens deze lederspecialist. De grootste motivatie voor
het echtpaar Verhagen is de klant die
tevreden de winkel uitwandelt. Trots
op de nieuwe aankoop, waar in geval
van nood kleine aanpassingen aan
zijn gedaan door hun eigen atelier.
Alles in eigen hand, dan weet je dat
je kwaliteit levert.
Ook online winkelen
Dankzij de uitgebreide webshop
www.lederzaakverhagen.nl is het
voor iedereen mogelijk om thuis alvast eens te oriënteren welke merken
(o.a. Samsonite, Kipling, Eastpak,
Cowboybag, Spikes & Sparrows)
beschikbaar zijn, waar de voorkeur
naar uitgaat en of de keuze op voorraad is. Maar het allerliefste helpen
Pierre en Wilanda toch de klanten live
in de winkel. Dan kunnen zij helpen
bij het maken van de juiste keuze.

Live
Live kunt u de hippe, stoere en
gebruiksvriendelijke lederen kleding,
accessoires en tassen aanschouwen
tijdens het Lentespektakel. Lederzaak Verhagen heeft dan samen met
To B Me en Shoeby een spetterende
modeshow op de catwalk, bijna voor
de deur, met hele mooie eyecatchers.
Daarnaast worden er heel veel andere
aantrekkelijke activiteiten georganiseerd zoals spijkerbroek hangen en
bijzondere airbrush demonstraties.
Verrassend en spetterend zijn de
woorden die van toepassing zijn voor
de activiteiten tijdens het Lentespektakel in ’t Dorp in Heesch.
Bovendien zijn er ook nog mooie
prijzen te winnen van Lederzaak
Verhagen. Verhagen rolt voor deze
gelegenheid de rode loper uit voor
het publiek en zorgt voor een feestelijke entourage. Maar pas op, waarschijnlijk gaat u niet met lege handen
naar huis.

Trots
Pierre en Wilanda zijn terecht trots op
hun assortiment. Als lederspecialist
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KLEIN LEDERWAREN

DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN DE REGIO! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-ATELIER.
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

400 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond
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MOTORKLEDING
TASSEN & KOFFERS

I

MUZIEK

12 .00 - 17 .00 UU R

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
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www.lederzaakverhagen.nl

MOTORKLEDING
VOOR HEM & HAAR
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

woensdag 10 april 2013

korfbal
korfbal

hardlopen

handboogschieten

Bernheze sportief

tafeltennis

wielrennen

darten

Vrouwen Prinses irene na 20 minuten klaar

golf

loosBroEK - Korloo speelde tegen Astrantia uit Middelaar. Al vanaf
de eerste paar minuten was het duidelijk dat Astrantia de bovenliggende
partij was. Doordat er een aantal fouten werden gemaakt in de verdediging en Astrantia beter was in de afronding stond het al snel 5-0.
Door meer rust in onze aanval- de bal, waardoor we minder kanbiljarten
duivensport
skien
snowboarden
kano
len
creëerden
we meerjudo
kansen en vissensen creëerden.
Astrantia
daarentekwamen we terug tot 5-2. on- gen was nog steeds scherp in de
danks onze goede verdediging wist afronding.
Astrantia nog twee keer te scoren. we wisten nog een paar mooie
7-2. En met deze stand gingen we aanvallen op te zetten en deze
de rust in. Na de rust hadden we ook om te zetten in een doelpunt,
moeite met het goed plaatsen van waardoor de wedstrijd eindigde in
schaken

dammen

13-5. De beste van het veld was
lidy Huyden met het benutten van
een strafworp en het afmaken van
twee mooie doorloopballen.

NIsTElroDE - Met een zeer sterk
spelende Melissa scheepers, had
de wedstrijd van de Prinses Irenevrouwen tegen Desk, na twintig minuten al schriftelijk kunnen
worden afgedaan. Toen stond het
namelijk al 0-3 door doelpunten

De andere twee doelpunten werden gemaakt door Marieke de wit
en Marieke smits.

voetbal
HEEswIJK-DINTHEr - ook in
2013 organiseert supportersvereniging Avesteyn weer een voorjaarskermis met het befaamde ‘rad van
avontuur’. De kermis zal gehouden
worden op zondag 14 april als het
eerste elftal de thuiswedstrijd tegen
Boekel sport 1 speelt.

special Gym - Doe mee les

1cm b

HEEsCH - Special Gym is gym voor speciale kinderen. Kinderen die om
wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen met de reguliere gym1,2 cm b die het wel leuk vinden om te gymmen, maar speciale
lessen. Kinderen
begeleiding nodig hebben, kinderen die extra structuur nodig hebben,
of kinderen die speciale aanpassingen nodig hebben in verband met
fysieke uitdagingen.
1,4cm b

In samenwerking met de Gemeente Bernheze en Gympoint wil gymautosport
karten
nastiek
vereniging HGC uit
Heesch
deze verschillende uitdagingen
aangaan. Dit samenwerkingsverband is ontstaan uit het ‘Bewegen
= Fun’ project waarbij het bewegingsonderwijs voor kinderen
wordt gestimuleerd in de gemeente Bernheze. De trainster van de
special Gym, Vicky Vos-Vermeulen, is (kinder-)ergotherapeut. Zij is

meerdere jaren werkzaam geweest
in de kinderrevalidatie en werkt nu
motorsport
in een vrij
gevestigde kinderergotherapie praktijk. Vicky geeft al jaren les bij HGC. Zij zocht een combinatie tussen haar beroep en haar
hobby. Het bestuur ondersteunde
dit initiatief volledig, waarna de
special Gymgroep werd opgericht.
De special Gymgroep is een kleine
groep met maximaal 10 kinderen.
Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom

in deze groep. De special Gym
heeft momenteel wekelijks op
maandag les van 17.00 tot 17.45
uur in gymzaal de lindershof te
Heesch. Vind jij het leuk om te
gymmen, maar lukt dit niet binnen de reguliere gymlessen, kom
dan naar de DoE MEE lEs van de
special Gym op maandag 15 april.
Voor meer informatie over de special Gymlessen
www.hgc-heesch.nl
voetbal

voetbal

weer winst
voor Prinses irene

NIsTElroDE - De mannen van
‘Van Tilburg Mode & Sport’ pakten in Weert tegen Wilhelmina ’08
opnieuw terecht 3 punten. Cees
van Schadewijk was ‘the man of
the match’ dat niet alleen door
zijn doelpunt in de 15e minuut.

den 10 punten gehaald, waardoor
de kans op handhaving een stuk
groter is geworden. De verdediging van Prinses Irene was tot een
paar weken geleden de achilleshiel,
dat is door een wat realistischer
spelopvatting nu totaal anders. Er
werd slechts één doelpunt geïncasseerd de laatste 4 wedstrijden. Een
exponent van die verdedigende revival is misschien wel Jorg van de
Berg (foto). Hij lijkt aan zijn tweede
jeugd te zijn begonnen en speelde
wederom een gedegen partij. Hij
is, mede door zijn positieve coaching, erg belangrijk geworden afgelopen wedstrijden. op een waar
knollenveld was Prinses Irene in
de 1e helft oppermachtig en had

Spectaculaire
garagedeurenactie!
Uit de laatste
vier wedstrijden wer-

Extra 15% korting en u betaalt geen BTW
voor een Crawford garagedeur!

!
tieaankoop
van een Crawford sectionaal deur
acBij

hockey

tennis

hardlopen

biljarten

duivensport

whV wederom kansloos
loosBroEK - Nijnsel kwam op bezoek en, afgezien van de eerste
30 minuten, heeft WHV alleen maar achter Nijnsel aangelopen. WHV
begon goed en na 18 minuten was het Marco Lunenburg die de 1-0
scoorde. Hierna had WHV nog een paar keer een goede kans op de
2-0 maar die viel niet.

basketbal

turnen

volleybal

judo

Nistelrode - ook in de vierde ontmoeting dit seizoen tegen het
Groesbeekse De Horst, kon Prinses
Irene geen vuist maken. op alle
fronten was de thuisploeg beter
en won, na een ruststand van 7-3,
uiteindelijk
met 12-6. schaken
dammen

Super
latex
1cm b

vissen

skien

snowboarden

kaarten/bridgen

Na een overtreding op de rand van
de zestien schoot Giel Bos de bal
met links beheersd in de hoek 1-0
voor Handel. Het betere van het
spel was vanaf dat moment voor
de gastheren.
Na rust kreeg Vorstenbosch al vlug
een vrije trap op de rand van de
zestien. ronald Bijl krulde de bal
om de muur in de lange hoek maar
rob Manders tikte met een laatste
krachtsinspanning de bal tot corner. Even daarna zou Handel op
motorsport
2-0 komen
door een door keeper

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Beekmans onnodig weggegeven
pingel. Gijs Bexkens verzilverde
dit buitenkansje. Vorstenbosch
ging niet bij de pakken neerzitten
en trok onvervaart ten aanval. In
de 56ste minuut leverde dit een
prachtige goal op van Gilbert langenhuizen die na een lekkere dieptepass de bal met een running lob
over de keeper speelde 2-1, dit
was tevens de eindstand en dat
betekent dat de Vorstenbossche
Boys vanaf volgend seizoen in de
5de klasse zullen spelen.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

- 15.00 uur en op afspraak

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

kano

VorsTENBosCH - Om afgelopen zondag niet gedegradeerd te worden
moest Vorstenbosch 3 punten meenemen uit Handel. In de 5de minuut
kwam Luuk van Kessel oog in oog te staan met keeper Manders van Handel, maar zoals zo vaak dit seizoen, gaan de grootste kansen er maar niet
in. Ook in de 12de en de 22ste minuut had van Kessel zijn ploeg op voorsprong moeten zetten, ook deze kansen waren niet aan hem besteed.

Showroom geopend:
Showroom geopend op
Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat Pim
19 · Langens
5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
M 06 525 448 08
www.vandersangengaragedeuren.nl

situatie door binnen 10 minuten 4x
te scoren voor rust. ruststand 1-4.
In de 2e helft probeerde wHV de
aansluiting te vinden maar Nijnsel
besliste in de 47e minuut de wedstrijd met de 1-5. Hierna was de
wedstrijd gespeeld. Elke afvallende
bal was voor Nijnsel en ondanks
een rode kaart voor een speler van
Nijnsel wisten zij op de counter
nog de 1-6 en 1-7 te scoren. Een
wedstrijd om vlug te vergeten en
vooruit te kijken naar de volgende
wedstrijd.

Korfbalsters
voetbal Degradatie
geen partij
voor De horst voor Vostenbossche boys

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

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

handbal

jeu de boule

eigen merk
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
10 liter
€ 39,50
Spectaculaire
1,2 cm b
het
aankoopbedrag
incl.
montage.
Dit
uitzondergaragedeurenactie!
lijke
voordeel
ook voor alle opties zoals
Extra 15%
korting
en u betaaltgeldt
geen BTW
Sigmatin DGL Matt
voor een
Crawford van
garagedeur!
Bij buitenstandaard
aankoop
een Crawford
kleur en politiekeurmerk.
10 liter
€ 59,95
Bijsectionaal
aankoop vandeur
een Crawford
deur
type g60sectionaal
ofug60
Satin als enige A-merk 10 jaar
Ook
ontvangt
bij
1,4cm b
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montage.
Dit
uitzonderkorting
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wijopties
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geldt ook
voor alle
zoals voordeel welke afhankelijk
Geniet
van
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Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: (0412) 45 17 84
de BTW over
buitenstandaard
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autosport
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zaterdagShowroom
tussen geopend
9.00 - op
15.00 uur
zaterdag
9.00
en 9.00
op -afspraak
zaterdag tussen
15.00tussen
uur en op afspraak

De eerste ronde begint omstreeks
13.30 uur, dus zorg dat je op tijd
bent om lotjes te kopen. Tijdens
de rust en na de wedstrijd van het
eerste elftal zullen er ook nog een
aantal rondes gespeeld worden.
Deze middag is voor iedereen, ook
voor niet-Avesteyn-leden.

voetbal

verder uit moeten lopen. In de 2e
helft speelde wilhemina ’08 alleen
maar de lange bal, dat leverde nagenoeg geen enkele kans op tegen
de
stabiele verdediging
van Prinses
Na eenwaterpolo
half uurhandboogschieten
wisselde de tafeltennis
traibeugelen
boksen
badminton
zwemmen
Irene.
ner van Nijnsel en ging een ander
systeem spelen en dat veranderde
hele wedstrijd. wHV wist zich
korfbal de
zo snel geen raad met deze omzetting enwielrennen
Nijnsel profiteerde
vangolf
de
paardrijden
darten
korfbal

van Truus leenman, Inge v.d. Berg
en Jody van Kessel. In de 2e helft
scoorde sanne Huberts nog. Prinses Irene speelde weer bij vlagen
het circulatie voetbal, dat we tot
enkele wedstrijden geleden wekelijks zagen.

Voorjaarskermis

kaarten/bridgen

gym

21

voetbal

astrantia - Korloo

paardrijden

jeu de boule

waterpolo

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

22 Bernheze sportief
beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

wielersport

korfbal

altior 1 vergeet te stunten
korfbal

biljarten

hardlopen

jeu de boule

duivensport

paardrijden

judo

wielrennen

vissen

schaken

dammen
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HEEswIJK-DINTHEr - Afgelopen
zondag stond
1cm b een uitwedstrijd
tegen De Korfrakkers op het programma. Ondanks dat dit op pa1,2 cm b
pier niet de wedstrijd
is waar Altior punten zouden moeten pakken,
zijn ze vast van plan om te gaan
stunten.
1,4cm b

De eerste helft gaat gelijk op. De
ruststand is 5-4 in het voordeel van
karten
Deautosport
Korfrakkers. De tweede
helft
begint goed met de gelijkmaker in
de 4e minuut, maar daarna komt de
thuisploeg snel op 7-5. Aanvallend
stokt het hierna bij Altior, waardoor
De Korfrakkers verder uit kunnen
lopen naar 9-5 in de 23ste minuut.
Hierdoor wordt de ploeg uit Heeswijk-Dinther goed wakker geschud
en binnen 1 minuut is het alweer
9-7. Er volgen spannende minuten,
waarin Altior met nog vier minuten
te spelen op 9-8 komt. ondanks
enkele goede kansen lukt het niet
om de gelijkmaker nog te scoren.
De wilma’s 2 – Altior 2. Uitslag: 7-7
Altior 2 – Flamingo’s 2. Uitslag: 6-9
Bladella 2 – Altior 3. Uitslag: 7-6

skien

darten

snowboarden

golf

kano

De wilma’s 3 – Altior 4.
Uitslag: 5-13
winty 1 – Altior 5. Uitslag: 18-8
Altior 5 – rosolo 6. Uitslag: 6-6
MKV A1 – Altior A1. Uitslag: 9-4
DsV B1 – Altior B1. Uitslag: 15-3
Geko C1 – Altior C1. Uitslag: 1-6
De Korfrakkers C2 – Altior C2.
Uitslag: 2-1
Korloo C1 – Altior C3. Uitslag: 1-4
Altior D1 – Avanti D1. Uitslag: 5-6
Altior D2 motorsport
– JEs D1. Uitslag: 2-1
Altior E1 – Avanti E2. Uitslag: 6-0
De Korfrakkers E3 – Altior E1.
Uitslag: 0-5
Altior F1 – Prinses Irene F2.
Uitslag: 2-0 strafworpen 6-0
De Korfrakkers F1 – Altior F1.
Uitslag: 3-0. strafworpen 2-1
Altior F2 – Flamingo’s F1
Uitslag: 1-3. strafworpen: 1-2
Celeritas F2 – Altior F2.
Uitslag: 0-12
Altior F3 – Avanti F1
Uitslag: 0-1. strafworpen 1-1
De Korfrakkers F4 – Altior F3.
Uitslag: 2-5
Altior w2 – Tovido w1. Uitslag: 1-2
strafworpen 2-4

u16 jongens bijna kampioen!
HEEsCH - Zaterdag 6 april om 14.00 uur begon de wedstrijd tegen
JRC Boxtel, een lastige tegenstander. We begonnen goed en stonden al
snel met 0-6 voor, maar er kwam tegenstand en die scoorde zelfs een
3punter, hierdoor zagen we dat onze verdediging niet fel genoeg was.

In de rust een peptalk en tactische
tips van Han, die meegegaan was
om ons te zien winnen. we moes-

HEEswIJK-DINTHEr - Opnieuw een dubbel weekend mountainbiken
voor het team Bikers uit Heeswijk Dinther. Dit weekend stond de wedstrijd in Norg op het programma. Op zaterdag zijn Martijn van Doorn en
Guus Smits gestart. Als eerste ging Martijn van start. Door zijn val van
vorige week moest hij ver van achteren starten. Martijn reed een sterke
race en door een sterke sprint wist hij uiteindelijk knap tiende te worden.

kaarten/bridgen

basketbal

Toch sloten we dit kwart nog af
met ‘n 9-12 voorsprong!
In het 2e kwart zaten we niet goed
in het spel en gaven we veel ballen
weg waardoor JrC op voorsprong
kwam, ruststand 17-15.

twee podiumplaatsen voor
team bikers in het hoge noorden

ter er in het 3e kwart vol tegenaan.
sneller spel met echte goeie fastbreaks waar JrC geen antwoord
op had, bracht ons terug en zo
gingen we naar het 4e kwart met
28-27, dus het spel lag helemaal
open. JrC was moe maar wij gingen door, we hadden volop wissels en dat loonde. Toen JrC ook
nog eens 5 teamfouten had en
elke overtreding bestraft werd met
2 vrije worpen voor ons, was het
duidelijk. we sloten af met een 3352 eindstand, een welverdiende
uitslag voor het harde werken van
ons team. super gespeeld jongens
en nu nog die paar wedstrijden uitspelen en we zijn kampioen.
Een trotse Trainer/Coach richard
P.s. Gert-Jan zal trots zijn!

HET IS WEER LENTE!
LAAT U INSPIREREN BIJ BEVERS
STEENCENTRUM IN NISTELRODE

www.gsbsierbestrating.nl

NEEM UW TUINSCHETS MEE VOOR GRATIS ADVIES

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV
www.steencentrum.nl

Canadabaan 10 5388 RT Nistelrode Tel: 0412-613320
SIERBESTRATING • TUINTEGELS • MEGATEGELS • NATUURSTEEN
TUINVERLICHTING • TUINHOUT • TUINHUISJES • BLOKHUTTEN EN MEER

Guus smits verscheen aan de start
bij de amateurs en was gebrand

op een goed eindresultaat. In de
laatste ronde wist hij, samen met

Tom Hoekman, weg te rijden van
de groep. In de sprint was Tom helaas net iets sneller dan Guus. Guus
werd mooi tweede.
op zondagmiddag was het de
beurt aan de masters: rick van
den Hanenberg en Eric van den
Boogaard. Eric wist naar een vierde
plaats te rijden. Hij zat vanaf de
start in een kopgroep van vijf renners. Kort voor de finish was er nog
een valpartij waar Eric achter zat.
De eerste drie renners waren er
vandoor, waardoor Eric net buiten
het podium viel en vierde werd.
ook rick wist naar het podium te
rijden in Norg. Met de start nam hij
direct de koppositie in. Halverwege
de eerste ronde moest hij zich wat
terug laten zakken. In de tweede
ronde ontstond een kopgroep van
vier renners, waaronder rick, die
tot de laatste ronde bij elkaar zijn
gebleven. op tien meter van de
winnaar kwam hij als derde over
de finish. Een heel mooi resultaat
in een sterk veld.

voetbal

hVch verslapt te snel tegen witenhorst
HEEsCH – Flitsend begon HVCH
aan de wedstrijd. De eerste tien
minuten liet HVCH in elk geval
zien waartoe het in staat is. Blijkbaar kostte het zoveel inspanning
dat die goede fase ook weer snel
over was.
witenhorst was achterin kwetsbaar en dat werd al snel duidelijk.
De opkomende Tim Govers gaf
een goede bal op Bart westerlaken
die HVCH zo al in de 10e minuut
op voorsprong zette. Tot die tijd
maakte HVCH ook de wedstrijd.
Na de voorsprong begonnen de
fouten van de HVCH-ers toe te nemen. Tim Hatu kon daarvan in de
23e minuut profiteren. Hij kreeg
zomaar van een HVCH-er de bal
op de voeten gekopt en haalde
meteen uit.
Al na vijf minuten in de tweede
helft zette HVCH zelf witenhorst

in de zetel. Een te zachte terugspeelbal werd een prooi voor Tim
Hatu. Doelman Nick leijten was
kansloos. In het kwartier daarna
kregen Gijs Hagens, Bart spreeuwenberg en Kevin van Asten nog
goede kansen. Twee daarvan misten en bij de kans van Hagens
redde Nick leijten bekwaam. De
laatste vijfentwintig minuten van

de wedstrijd waren voor HVCH. Er
was wel druk, maar het kwam maar
zelden tot goede kansen. Door de
2-1 stand bleef het spannend. wittenhorst was over het geheel echter de beste ploeg en nam dan ook
verdiend de drie punten mee.
HVCH moet nog flink aan het
werk. Volgende week is er uit bij
GsV ’28 weer een belangrijk duel.

bridgen

Grandioze 25e editie van de
open heesche bridge Drive
HEEsCH - Letterlijk vanuit alle
windstreken stroomden vrijdag 5
april de deelnemers aan de Open
Heesche Bridge Drive toe.
Dit jaarlijks door de Heesche Bridge
Club georganiseerde bridge-evenement beleefde dan ook haar
5e lustrum! Nog nooit was de opkomst zo groot. Er waren 96 deelnemende bridgeparen, zodat met
alle helpers erbij zeker 200 bridgeliefhebbers aanwezig waren in de
Pas in Heesch.
Al weken geleden was deze 25e
open Heesche volgeboekt.
De titel Heesche Bridgekampioen
van het jaar 2013 was op 5 april de
inzet van de topintegraal bridgewedstrijd onder leiding van Peter
Houdijk. Het werd een spannende,
maar vooral ook gezellige bridgeavond. De titel Heesche Bridge

Kampioen van het Jaar 2013 gaat
naar het uit Heeswijk-Dinther afkomstige bridgepaar Jo van de
laar & Peter van Dijke, die een
overtuigende eerste plaats bereikten met wel 69,24 %. De tweede
plaats werd met 64,66 % veroverd
door Helma de Veer en Toos van
Eijk. De derde prijs ging naar het
bridgepaar willy Muytjens en wim
Meijne met 63,70%.
In het slotwoord dankte de voor-

zitter alle leden en niet-leden van
HBC’81 die zich voor de organisatie van deze geweldige avond hebben ingezet. ook een extra woord
van dank was voor de winkeliers
en bedrijven die optraden als sponsor voor dit evenement.
Tot slot werd iedereen van harte
uitgenodigd voor de volgend jaar
te houden 26e editie van de open
Heesche.

Bernheze sportief

woensdag 10 april 2013

voetbal

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

avesteyn in tweede helft voorbij a.s.V.’33

HEEswIJK-DINTHEr - Dankzij een goede tweede helft heeft Avesteyn
in Aarle-Rixtel de volle winst weten te halen. De gastheren begonnen
erg sterk, waar Avesteyn veel moeite mee had. Het harde, droge veld
leende zich niet voor mooi voetbal, zodat de thuisclub steeds maar de
lange bal hanteerde.
In de 40e minuut kon Dries Heerkens goed doorgaan in het vijan-

motorsport

delijke strafschopgebied, maar zijn
inzet ging maar net voorlangs het

doel van A.s.V.’33. Uit het niets
kwam de thuisclub in de 43e minuut toch op voorsprong. Na een
snelle counter wist Thomas Fritzen
de bal achter Dirk de laat te koppen, 1 – 0.
Na de rust viel al snel de verdiende
gelijkmaker. In de 59e minuut was
het Dries Heerkens, die de 1-1 op
de borden bracht. Avesteyn bleef
de betere ploeg. Uit een vrije trap
van Bart Faro bracht rens van Vugt
Avesteyn op voorsprong,1-2. In de
71e minuut scoorde roy wijlaars
uit een penalty. In de 83e minuut
profiteerde invaller jeugdspeler lars
van lee optimaal van een blunder
van de keeper van A.s.V.’33 en
dat betekende 1-4. 1 Minuut later
werd het nog wel 2-4, omdat een
spits van A.s.V.’33 goed kon doorgaan, na vermeend buitenspel. Al
met al een verdiende overwinning.
Vooral vanwege het betere spel in
de tweede helft. omdat de concurrentie punten liet liggen, werd Avesteyn tweede in de 4e klasse G.

Podiumplek voor raivo

HEEsCH - Dit weekend vond de eerste wedstrijd om het Europees Kampioenschap 65cc en 85cc plaats in het
Gelderse Heerde. Tijdens deze wedstrijd stond de jonge man uit Heesch, Raivo Dankers op het podium. Op
zaterdag vonden de trainingen plaats hierin liet Raivo al snel zien dat hij tot 1 van de podium/titelkandidaten
behoort in de 65cc klasse. In de kwalificatieheat nam Raivo kopstart en reed van start tot finish aan de leiding.
op zondag tijdens de eerste manche pakte raivo ook kopstart, op
kop rijdend kwam hij in de derde
ronde ten val en viel terug naar een
achtste plaats. ondanks deze valpartij wist hij afgevlagd te worden
op een derde plaats. In de tweede
manche deed raivo het nog een
keer over, zoals in de kwalificatieheat op zaterdag.
Door deze uitslagen eindigde raivo op een tweede plaats in het
dagklassement en dus op het podium. omdat dit de eerste wedstrijd
is, staat raivo in het klassement op
een tweede plaats.
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Kijklessen bij
Dv Dancing Kids
NIsTElroDE - Met leden uit heel Bernheze dansen wij een niet alledaagse dansvorm, waarbij in het seizoen wedstrijden gedanst worden.
Willen jullie komen kijken hoe we doelgericht, maar met veel plezier
werken naar een eenheid in de groep? De jaarlijkse kijklessen vinden
plaats in april in onze eigen accommodatie op het terrein van sportpark
De Schellen, Loo 8 te Nistelrode.
woensdag 17 en 24 april van
17.00 tot 17.45 uur voor kinderen
van 5, 6 en 7 jaar en van 17.45 tot
18.30 uur voor kinderen van 8, 9
en 10 jaar.
op donderdag 18 en 25 april zijn
de kijklessen voor kinderen van 11
t/m 13 jaar van 18.45 tot 19.45
uur. ook voor oudere meiden/jongens zijn er kijklessen mogelijk. op
afspraak kan er een datum gepland
worden om mee te kijken bij één
van de groepen met leeftijdsgeno-

ten. Doe makkelijke kleding aan
(shirt en sportbroekje) en breng je
gymschoenen of turnschoentjes
mee. Trainsters/begeleiders zijn
aanwezig voor informatie of eventuele vragen. ouders mogen het
laatste kwartier van de training binnen komen kijken. Na de tweede
kijkles kun je een inschrijfformulier
meenemen om je aan te melden.
Veel plezier tijdens de kijklessen!
www.dvdancingkids.nl

budo

tiende taekyon open
BErGHEM - Zondag 7 april vond
in sporthal De Rusheuvel voor
de tiende keer het Open Taekyon
toernooi plaats. Dit is een taekwondo toernooi in de ITF-stijl.
Aan dit toernooi deden maar liefst
180 deelnemers uit heel Nederland en België mee.
De leden van Taekyon Berghem
behaalden aansprekende resultaten: er werden maar liefst twee 3e
plaatsen, twee 2e plaatsen en zes

1e plaatsen behaald. De klasses
waren ingedeeld op leeftijd, gewicht en ervaring. Een derde prijs
werd behaald door Giovanni Timmers en Eliza van de wetering. Een
tweede prijs werd gehaald door
luuk roovers Mike Bloks.
Een eerste prijs werd behaald door
Esli van leuken, romy staal, Daiko
Martens, Jesse Broeren, Ken Dekkers en Hendry Bloks. De coaches
waren heel erg tevreden met dit
resultaat.

V.l.n.r: Raivo Dankers, Anton Nagy, Emil Weckman

voetbal

Donderspeech helpt heeswijk aan zege
HEEswIJK-DINTHEr - Op bezoek bij Zwaluw VFC uit Vught telde voor
Heeswijk alleen de winst. In de eerste helft was dit op het veld echter
niet terug te zien bij de blauw-witten. Trainer Ton Berens zette zijn team
in de rust op scherp waardoor Heeswijk het uitstekende paasweekend
een passend vervolg gaf, 0-1.

Voor rust was Heeswijk te afwachtend en op het harde veld was

vooral de strijdlust het belangrijkste wapen van de thuisploeg. Tot

grote kansen leidde dit in eerste
instantie niet, maar na een half uur
werd duidelijk waarom de thuisploeg de laatste plaats bezet in de
2e klasse F. Een schot van 30 meter
werd door Heeswijk-doelman lunenburg op de lat getikt en spits
Bart Dammers was er als de kippen bij om te scoren. De Zwaluwaanvaller schoot de bal voor open
doel echter over. Heeswijk haalde
daardoor met 0-0 de rust.
Na een donderspeech in de rust
kwam Heeswijk in de 2e helft veel
sterker voor de dag. Halverwege
de 2e helft stond de sterk spelende
rechtsback Frank Verstraten aan de
basis van de enige treffer van de
middag. Middels een fraaie actie
zette hij 3 tegenstanders op het
verkeerde been en speelde vervolgens Jordy van Houtum aan.
Die opende op links, waar Hein
van Nuland opgestoomd was. Zijn
perfecte voorzet werd vervolgens
door Turgay Arslan tot doelpunt
gepromoveerd, 0-1. Dit was ook
de eindstand.

OPEN DAGEN

zaterdag 13 april en zondag 14 april
van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Buitenpotten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.
I.s.m. www.ketrading.com / www.tvrkunststoﬀen.nl
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl
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EVENEMENTEN
11 APRIL
Voorjaarsbeurt van de tuin
in Onderonsje
Locatie: Steunpunt d’n Hoek
Loosbroek
WMO-ochtend; gastspreker
Mantelzorgmakelaar
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Sponsorloop BS Albertus
voor Alpe D’HuZes
Locatie: Loosbroek
Jaarvergadering
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: de Wis Loosbroek
KVO Heesch maakt kennis
met reining
Locatie: Burgmeijer Quarter
Horses Vorstenbosch
Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss
12 APRIL
Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 6
Bonte avond
Locatie: De Wis Loosbroek
Zie pagina 3
Koffie-informatiemiddag
over woning- en
zorgtoewijzing
Locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 13
13 APRIL
HKK Nistelvorst:
Bezoek aan HKK Uden
Locatie: Heemhuis Nistelrode
Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 6
Torenrock
Locatie: Café Zaal de Toren
Heeswijk-Dinther
Actie Clinic clowns
Locatie: café De Snor Nistelrode
Zie pagina 2
Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode

Musical: Diep in de zee
Locatie: De Pas Heesch
Remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch
Expositie Marianne van
Heeswijk
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Oud ijzer ophaaldag
Locatie: Nistelrode
Zie pagina 14
Start Voorverkoop Kersouwe
Locatie: www.kersouwe.nl

Wandeling ‘Nattigheid’
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst

20 APRIL

25 APRIL

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

Oude tijden herleven in
Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

15 APRIL

Nacht van Heesch
Locatie: de Pas Heesch

Special Gym
Locatie: Gymzaal de Lindershof
Heesch
Zie pagina 21

Country Line dance avond
Locatie: Zaal ’t Kerkzicht
Loosbroek
Zie pagina 2

Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Zie pagina 23

16 APRIL

Gezamenlijke open dag
Muzelinck, Eijnderic en Aurora
Locatie: ’t Dorp 138 Heesch
Zie pagina 2

Eerste Heilige Communie
Locatie: St. Lambertuskerk
Nistelrode

Bonte avond
Locatie: de Wis Loosbroek
Zie pagina 3

Workshop verpakkingen
lezen
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode

Blues commitment
Locatie: Café de Zwaan
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 2

HKK Lezing over Tradities
Locatie: Heemkamer
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 13

Open dag Peters aanhangers
Locatie: Vismeerstraat Heesch
Zie pagina 10

17 APRIL

14 APRIL
Expositie Koningin Beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
Nistelrode

Thema-avond
Zorgcoöperaties
Locatie: CC Bernrode,
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 13

Expositie Marianne van
Heeswijk
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids,
Nistelrode
Zie pagina 23

Lentespektakel
Locatie: Centrum Heesch
Zie pagina 16

18 APRIL

Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 6
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Musical: Diep in de zee
Locatie: de Pas Heesch
Voorjaarskermis
Locatie: Sportpark Avesteyn
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 21
Mannenkoor Kabelgat
Ramblers
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Zie pagina 23
Kijkmiddag centrumplan
Achterstraat
Locatie: Bouwplaats Laar/
Achterstraat Nistelrode
Zie pagina 10
19 APRIL
Bonte avond
Locatie: de Wis in Loosbroek
Zie pagina 3
Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Zie pagina 23

Themaworkshop
Mandalatekenen
Locatie: Palmenweg Nistelrode
27 APRIL

Lente kruidenwandeling
Locatie: start Stekstraat
Nistelrode

Oranje bridgedrive
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

21 APRIL

Sponsordiner stichting
PEP-projecten
Locatie: Restaurant de Waard
Heesch

Publiekswandeling
Vogelwacht
Locatie: Natuurcentrum
Maashorst Nistelrode
Expositie Koningin Beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
Nistelrode

Liederentafel
Locatie: de Pas Heesch

26 APRIL

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
H.B.V. Open Senioren
Toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Bernhezer solistenconcours
Locatie: Cultureel Centrum
Servaes
Eerste Heilige Communie
Locatie: St. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
22 APRIL

Debuut ‘the Melody
Rockers’
Locatie: Zaal ‘t Tunneke Heesch
28 APRIL
Beachvolleybal toernooi
Locatie: Raadhuisplein Nistelrode
Expositie Koningin Beatrix
75 jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
Nistelrode
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
30 APRIL
K(r)oningsdag

Voorlichting stembandlozen
Locatie: Lokaal EHBO Nistelrode
24 APRIL
Thema-avond over ontslag
Locatie: de Pas Heesch
Kijklessen Dv Dancing Kids
Locatie: Accom. Dancing Kids
Nistelrode
Zie pagina 23
Ladies Night @DeSnor
Locatie: Café De Snor Nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

