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BerNHeZe – we kunnen er niet 
omheen, zelfs de groene ge-
meente bernheze is overgegaan 
op Oranje. Het oranje-virus treft 
alle kernen. Afhankelijk van de 
resultaten van ‘ons’ elftal zal het 
zich nog gaan verspreiden. Het 
is een kwestie van tijd en ‘goed’ 
voetbalspel of we de komende 
weken een oranje gloed blijven 
zien. De redactie kon niet wach-
ten om alvast een en ander te pu-
bliceren. veel plezier met kijken 
en lezen! 

in Bernheze
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voor de horeca

Gewoon! Bernhezer Business event 2012
Jan Maas nodigt de ondernemers uit bij Maas Coating Groep voor 6 oktober

Na een jaar pauze is er een nieuw 
professioneel plan gelanceerd 
i.s.m.  Walters Total Event.  Het 
plan kwam tot stand dankzij in-
tensiever overleg met onderne-
mers en wat goed is mag blijven.
De heren aan tafel zijn het eens: 
“We gaan een leuk feest organi-
seren: door ondernemers en voor 
ondernemers. In stijl, informeel en 
toegankelijk.” Een speciale spon-
sorcommissie zal de mogelijkheden 
te zijner tijd voorleggen en iedere 

kern krijgt een eigen ambassadeur 
of contactpersoon. Ook nieuw: er 
is geen goed doel gekoppeld aan 
het evenement. U heeft voor een 
aardige entreeprijs een gezellige 
onderhoudende avond.

Theater, verkiezing en afterparty
De invulling van de avond zal in 
de aanloop naar het evenement 
duidelijk worden; wel is het thema 
duidelijk: Bernhezer Business Event 
In Company. Maas Coating Groep, 

is dit jaar de Company. jan Maas 
neemt geen genoegen met goed, 
hij staat voor kwaliteit in zijn be-
drijf en ook als gastheer heeft hij 
zeggenschap over de kwaliteit van 
het feest. 
Door ondernemers, voor onder-
nemers is de stelling dit jaar. res-
taurants zullen een uitnodiging 
krijgen zodat hun koks tijdens het 
feest het beste wat ze in huis heb-
ben kunnen presenteren. Hiermee 
snijdt het mes aan twee kanten. 

We hebben in Bernheze heel veel 
in huis, daar kan iedere onderne-
mer van komen genieten.

De stille kracht is Frank Hanegraaf, 
penningmeester en bestuurslid 
vanaf het begin: ‘Ik vind het leuk 
om samen met anderen een goed 
feestje te organiseren.’  In zijn be-
drijf ‘Van Soest en Partners’ ziet hij 
dat het ondernemers goed doet 
elkaar te ontmoeten, behalve za-

kelijk ook in een informele setting. 
Hij krijgt bijval van joep Kok, ra-
bobank Bernheze Maasland: “Het 
is zo belangrijk in deze tijd om el-
kaar te ontmoeten. Samen werken 
is versterken en met dit feest kun-
nen we vele contacten koppelen”.  

Dat lijkt dan ook de beste reden 
voor de ondernemers van Bern-
heze om, in een enigszins zakelijk 
hardere tijd, deze prachtige kans te 
pakken. Leer uw collega-onderne-
mers kennen. De organisatie is er 
klaar voor, de website is er bijna 
klaar voor. Eind juni zal de site on-
line gaan en kunnen bedrijven zich 
aanmelden én hun keuze kenbaar 
maken, wie volgens hen met de ti-
tel ‘Beste Ondernemer van het jaar’ 
en met het beeld in de spotlights 
gaat komen.  Alle ondernemers in 
Bernheze opgelet, blok de agenda 
op zaterdag 6 oktober 2012, want 
dan bent u van harte welkom bij 
Maas Coating Groep (Heesch).
www.bernhezerbusinessevent.nl

BerNHeZe – Jan Maas zet de deuren van de reusachtige hal open voor het Bernhezer Business Event, maar 
bij heel veel aanmeldingen worden het zo ook twee hallen. ‘Als ik er niet achter stond was het hier niet 
geweest.’, een stellige uitspraak van Jan Maas, van Maas Coating Groep, die er duidelijk erg veel zin in 
heeft. Ook Rien Wijdeven die de gemeente vertegenwoordigt is erg enthousiast over het aanstaande on-
dernemersfeest. Hij is ook blij dat de verkiezing van Beste Ondernemer van het jaar weer plaatsvindt. De 
stichting bemoeit zich niet met de jurering. Dat is de taak van een onafhankelijke jury onder leiding van Wim 
Tolboom. Jan Maas kijkt met een brede glimlach terug op zijn jaar als Ondernemer van het jaar 2006: “Het 
is een stukje erkenning en een prachtige day after!” 

V.l.n.r.: Frank Hanegraaf, Joep Kok, Rien Wijdeven en gastheer Jan Maas

‘stukJe erkenning 
en een prachtige 
daY after’

In 2012 beeldt de Museumboerde-
rij, op allerlei manieren, het boeren-
leven in de Meierij rond 1900 uit. 
religie en heiligenverering, hoor-
den en horen daar als vanzelfspre-
kend bij! Vandaar dat het museum 
een Cunera-vitrine heeft ingericht 
met daarnaast een Cunera-ten-
toonstelling waar unieke voorwer-
pen te bezichtigen zijn. Op zondag 
17 juni vertrekt, om 13.30 uur, een 
processie vanaf de Leygraaf brug 
(Meerstraat) naar de museumboer-
derij. 
Om 14.00 uur vindt daar een open-
luchtviering plaats, onder leiding 
van pastoor jansen en met me-
dewerking van koor Vivace. Theo 
Meijer (o.a. oud-voorzitter product-
schappen Akkerbouw, Diervoeder 
en Wijn, Tweede Kamer lid) spreekt 

over “kwetsbaarheid in onze tijd”. 
Na afloop wordt het Cunera-reli-
kwie in de Cunera-vitrine geplaatst 
en drinken de aanwezigen het 
speciale “Cunera-slukske”. Vanaf 
15.00 uur is er feest op het hele 
terrein. Het Bernhezer Seniorenor-
kest treedt op, Harrie van Helvoort, 
die zichzelf begeleidt op de harmo-
nica, vertelt “Cunera-vertellingen”. 
Er wordt speciaal Cunera-brood en 
struif gebakken. Ook voor kinderen 
is er veel te doen! rondom de boer-
derij kan er geholpen worden met 
dorsen en wannen, er zijn kuiken-
tjes, konijntjes en veel oud-holland-
se spelen en spelletjes. Kom met de 
hele familie, een mooier vaderdag 
cadeau kunnen wij niet bedenken! 
Voor meer info: 
www.museumboerderij.nl

Feest bij de Meierijsche Museumboerderij
HEESWIjK-DINTHEr - Op zondag 17 juni, vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur, viert de Meierijsche Museumboerderij, aan de Meerstraat het Cu-
nera-feest. De Heilige Cunera werd in vroegere tijden, speciaal in Hees-
wijk, Berlicum, Vorstenbosch, maar in veel meer plaatsen aangeroepen 
bij keelziekten en ziekten van het vee. Eens per jaar, werden haar over-
blijfselen getoond in processies, waar de hele regio dan aan deelnam. 
Daarna was het groot feest! 
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

2 stuks koolrabi
zoete galia meloen p.st. 

€ 0.99

€ 1.49
LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM  Nistelrode, www.lipsgroen.nl

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

ma t/m do 9.00 -18.00 uur, 

Vaderdag tip 
Boek “De kracht van rust” 

 over energetische tuinen

ma t/m do 9.00 -18.00 uur, ma t/m do 9.00 -18.00 uur, 

 over energetische tuinen

nu €16,95Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Trakteer hem dan, ruim op tijd voor de wedstrijd, op een 
GeZeLLiG DiNeR BiJ De KeuKeN. 

Oh ja! Onder de aanwezige vaders verloten we een GRATiS DeeLNAMe 
voor twee personen aan de gastronomische BBQ workshop 

die we deze zomer gaan organiseren.

VADERDAG EN PORTUGAL - NEDERLAND
Wil je vader eens op smaakvolle wijze verrassen?

Basisschool HeT MOZAÏeK is

MArT VAN ZANDBEEK, meester 
van groep 6, coördineert de revue 
‘Van alle markten thuis’. “Dit revue-

thema is gekoppeld aan ons 
jaarthema ‘Grenzen verleggen’. 
Door mee te spelen in de revue 

doen de kinderen dat spelender-
wijs: ze kijken over hun grens 
heen, ze gaan grenzen over, ze 

stellen hun grenzen, ze leren hun 
grenzen voelen, ze lopen tegen 
hun grenzen aan en houden re-
kening met elkaars grenzen. Elke 
klas vult ongeveer 6 minuten. Elk 
kind heeft een rol. De kleutergroe-
pen dansen op muziek en groep 8 
houdt de voorpremière van hun 
musical. Mijn klas heeft een act 
met punkrockmuziek: die is zeker 
grensverleggend geweest, terug-
kijkend in de muziekgeschiedenis.”

Kei leuk!
MOONTjE VAN BEEK zit in zijn 
klas: “Ik ben zanger van de pun-
krockband Green Day,” vertelt ze 
enthousiast. “We hebben met de 
hele klas muziekinstrumenten ge-
maakt: gitaren, trompetten, trom-
bones en zelfs een piano. Ik vind 
het best spannend, maar weet ze-
ker dat het leuk gaat worden!” 

BrITT VAN LIESHOUT zit in groep 
7: “Wij hebben een quiz gemaakt. 
Sommigen hebben hun vragen 
in een powerpoint verwerkt en 
anderen beelden iets uit. Aan de 
ouders in de zaal vragen we dan 
of het waar is of niet. Alle vragen 

gaan over onze school. Ik vind de 
revue leuk, omdat het allemaal zo 
verschillend is wat we gaan doen.” 
Voor groep 5 doet jitse Versteden 

het woord: “Wij hebben een to-
neelstuk over het nieuws van de 
school. Over de baby’s die gebo-
ren zijn, over de goede doelen, 
over sport, communie en vormsel 
en het weer. 
Zo horen de ouders meteen wat er 
allemaal op school gebeurd is het 
afgelopen jaar.” De groepen 3 en 
4 werken samen. 
WOUTEr Brands en SIMON 
Schakenraad: “De meeste kinde-
ren spelen een rol in het sprookje 
Sneeuwitje en wij tweeën lezen 
(samen ook nog met andere kin-
deren) dan het stukje wat gespeeld 
gaat worden voor. We hebben 
héél veel dwergen die elkaar af-
wisselen. Zo heeft iedereen iets te 
doen. Het wordt echt kei leuk!”     

HEESWIjK-DINTHEr - En dat laten alle 280 kinderen van de Heeswijkse basisschool zien in een revue die ze 
gaan opvoeren in CC De Pas in Heesch op 20 juni aanstaande. Een wervelende show vol met liedjes, acts 
en verhaaltjes. Alle kinderen zetten hun beste beentje voor: van kleuterklas tot groep 8. Alle ouders van de 
kinderen mogen komen kijken. Dus dat wordt een volle bak! 

Kinderkunst op OBS DeLTA 

De lessen creativiteitsontwikkeling 
worden wekelijks gegeven door  
vakleerkracht Philleke Gloudi. De 
kinderen op Delta zoeken aan de 
hand van thema’s met de desbe-
treffende problematiek, eigen op-
lossingen en ideeën. 
Kennis wordt op deze manier ge-
koppeld aan creativiteit.
De kinderen leren de essentie van 
de lesstof te verbinden met zichzelf 
en met hun eigen belevingswereld. 
Daar gaat een uitnodigende wer-
king vanuit: ze staan stil bij wat 
iets voor hen betekent, ontdekken 
eigen vragen en door het vinden 

van antwoorden wordt informatie 
bruikbare kennis. Dit is een per-
soonlijke diepere leerervaring.

‘We halen uit onze kinderen wat 
erin zit. Want hoe beter ze het 
hier doen, hoe verder ze het later 
schoppen.’ De leerkrachten van 
Delta zetten zich dan ook tot het 
uiterste in voor de kinderen. Dat is 
goed te merken aan de kwaliteits-
scores. ‘De Nederlandse Dalton-
vereniging is tevreden, net als de 
Inspectie van Onderwijs

We vonden het ontzettend jammer 

dat de mooie kunstwerken van de 
kinderen alleen op school tentoon-
gesteld zouden worden. Zodoende 
zijn wij op het idee gekomen om 
een grote expositie te organiseren 
waar de kinderen hun eigen werk 
kunnen laten zien. Tevens kunnen 
wij laten zien waar DELTA voor 
staat.

HEESCH - Op openbare basisschool Delta, dé school voor Daltononder-
wijs werken de kinderen tijdens de lessen creativiteitsontwikkeling aan 
eigen kunstwerken. 

De kinderen zijn reuze trots dat 
iedereen nu een kijkje kan ne-
men naar de eigen kunstwerken. 
Deze expositie aan ’t Dorp 60 
in Heesch is mede mogelijk ge-
maakt door de makelaar en een 
aantal middenstanders in Heesch. 
Namens de kinderen van Delta

'Van alle
markten thuis’

Tekst en foto: Hieke Stek

‘Het wordt echt 
kei leuk’

Super bedankt!
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
berneZorg 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
BerneZorg 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
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020

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

Gé Reinders zingt samen met Fanfare
St. Willibrord in de Kersouwe

De muzikale arrangementen zijn 
zodanig opgebouwd dat beiden 
goed tot hun recht komen. “Ik trek 
al jaren het land door om samen 
met blaasorkesten en fanfares op 
te treden, maar toch is het elke 

keer verrassend en anders. De op-
stelling van het orkest is bepalend 
voor die verschillende muzikale be-
levingen. Elk optreden vraagt dan 
ook uiterste concentratie. De diri-
gent, Mari van Gils, is de leidende 

factor voor de muzikanten én voor 
mij; hij is de baas. Een succesvol 
optreden heeft alles te maken met 
overgave. Goed luisteren naar el-
kaar en samen zoeken naar per-
fectie en harmonie. Dan ontstaat 
er iets moois!” aldus de Limburger. 
En dat het mooi wordt is zeker, 
want daar staat ook dit fanfare-
orkest voor garant. Zij beheersen 
als geen ander hun instrumenten 
en zijn stuk voor stuk uitstekend 
opgeleid. “Voor ons is dit een hele 
bijzondere ervaring. Ondanks onze 

intensieve voorbereidingen voor 
de concoursen, hebben onze leden 
hier enorm enthousiast en hard 
voor gewerkt.”
 
Het is van samen!
Toen Gé zijn eerste gitaar kreeg, 
was hij meteen verkocht. “Ik heb 
mijn droom niet alleen gedroomd, 
maar ook waar kunnen maken. 
Na het conservatorium, waar de 
dwarsfluit en de piano mijn hoofd-
instrumenten waren, heb ik toch 
de gitaar weer opgepakt als bege-
leidend instrument voor mijn lied-

jes. Als kind groeide ik op met fan-
fares en harmonieën en ben van 
hun muziek gaan houden. Daarom 
ben ik met deze orkesten samen 
op gaan treden. En met succes. De 
arrangementen komen samen met 
St.Willibrord uitstekend tot hun 
recht. Voor het nummer ‘Bloasmu-
ziek’ heeft Mari zelfs een vierstem-
mige saxofoonpartij geschreven. 
Geweldig, dat maakt het nummer 
meteen uniek voor dit optreden. Ik 
vind het belangrijk dat de fanfare 
ervaart dat het ook hún concert is. 
Met elkaar zorgen we er tenslotte 
voor dat het een bijzondere avond 
wordt!” besluit hij. Kaartverkoop: 
www.kersouwe.nl

HEESWIjK-DINTHEr/LOOS-
BrOEK - Dream On is een pro-
ject van de band Dreamfield uit 
Heeswijk en koor La Orféon uit 
Loosbroek waarbij zij elkaar bege-
leiden met ieders eigen repertoire. 
Dreamfield maakt eigen nummers 
met Ierse,Country en Spaanse in-

vloeden en La Orféon zingt be-
kende Nederlandse en Engelse 
liederen.

De samenwerking is tot stand ge-
komen doordat enkele leden elkaar 
al kenden van andere projecten en 
het idee opvatten om samen iets 

op te zetten. De muziekstijl sluit 
perfect op elkaar aan omdat La 
Orféon al enkele nummers van 
o.a. Enya in hun repertoire hebben 
staan wat weer goed past bij de 
Ierse stijl van Dreamfield. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van enkele 
typische Ierse instrumenten zoals 

de tin whistle, bouzouki en man-
doline. Al met al is dit project een 
mooie combinatie van muziekstij-
len die perfect past in de schitte-
rende ambiance van Kasteel Hees-
wijk. 
De toegang is gratis; kom wegdro-
men!

Dream On: Dreamfield & La Orféon
Zondag 17 juni 14.00 – 16.00 uur

HeeSwIjk-DINTHer – Wie kent niet het lied ‘Bloasmuziek’ van deze 
Limburgse troubadour? Gemoedelijk, maar vol passie zingt Gé in on-
vervalst Limburgs dialect, in al zijn liedjes een verhaal. Hiermee weet hij 
het publiek meteen aan zich te binden. Alsof je met hem in de kroeg aan 
de bar zit. Met én zonder fanfareorkest staan zijn liedjes als een huis. 
Maar in het kleine theater van de Kersouwe zingt Gé zijn liedjes zater-
dag 23 juni aanstaande samen met de Koninklijke Fanfare St.Willibrord. 
Dit muzikale spektakel mag je niet missen! 
Aanvang 21.00 uur. Entree € 15,-- 

‘goed luisteren 
naar elkaar en 
samen zoeken 
naar perfectie en 
harmonie

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

vakantie
Ik hou er wel van als de dingen net even wat anders gaan dan normaal. 
Dat geeft een gevoel van vakantie. Het kan in heel kleine dingen zitten. 
Laatst ontdekte ik bijvoorbeeld een nieuwe supermarkt in mijn buurt, 
waar ze niet alleen andere, en dus exotische, producten hadden, maar 
de mensen waren er ook nog eens heel erg aardig. 

Wat?

Ja! 

De daklozenkrantverkoper maakte een vriendelijke opmerking over de 
bloemen die ik onder mijn arm had, iemand liet iets vallen en iemand 
anders raapte het op, ik wilde ergens langs en zonder iets te hoeven 
zeggen of iemand opzij te hoeven ellebogen, werd er plaats gemaakt en 
toen ik toch nog botste tegen een kar omdat je met grote ongelovige 
ogen blijkbaar niet alles om je heen gebeuren ziet, werd er ook nog 
sorry gezegd. Iedereen glimlachte onderwijl. Nou ja! Waar was ik nou 
weer terecht gekomen? 

(In mijn eigen supermarkt, hier in de straat, zit de cassière haar 
puistjes uit te drukken in de weerspiegeling van het bliep-ding terwijl 
ze denkt dat ik dat niet door heb. De vakkenvullers doen regelmatig 
tikkertje in het gangpad en soms Annemaria Koekoek, vermoed ik, 
want als je er langs wilt, zijn ze met geen mogelijkheid in beweging te 
krijgen. De daklozenkrantverkoper is er één die alles wat in haar hoofd 
voorbij komt waaien eruit flapt en dat maakt de kans groot dat je, na 
het bij elkaar ellebogen van je boodschappen, uitgezwaaid wordt met 
een luidkeelse belediging.) 

Het EK is net zoiets. Als die eerste supermarkt, bedoel ik, maar 
dan in het groot. Zodra het Nederlands Elftal speelt, laat iedereen 
alles wapperen: dagelijkse zorgen, uiterlijke bekommernissen, 
werktoestanden. Winkels sluiten eerder, de muziek gaat keihard aan, 
niemand eet groenten en alles springt tot leven. We stappen massaal 
over naar een werkelijkheid waarin oranje de enige kleur op aarde is en 
besluiten dat er even niets bestaat dan gras en juichen. 

De wereld heeft vakantie. 

Column
de bliekers

BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

*  Openingstijden:
 Ma t/m vrij van 06.30 uur 
 tot 21.00 uur
 Za. 07.30 tot 21.00 uur
 Zon. 09.00 tot 21.00 uur

*  Wasprogramma en wasbox

* Vers belegd broodje

Mini dierenpark Den Berg
Een nieuw onderkomen voor springende, lopende en vliegende dieren

Toen Antoon v.d. Zanden na 21 
jaar de dieren vaarwel moest zeg-
gen omdat hij te weinig energie 
had (81 jaar) om de dieren een 
aantal keren per dag te verzorgen 
en de hokken schoon te houden, 
bood Theo Verhagen aan om dit 
van hem over te nemen. En zo 
werd besloten. Theo vindt het 
fantastisch om met de dieren om 
te gaan en dus breidt de schare 
kippen, duiven, geiten, Kameroen 
schapen, kalkoenen, fazanten, 
reeën en eekhoorns zich uit. Zelfs 
de pauwen ontbreken niet. Maar 
er moest eerst hard gewerkt wor-
den om de dieren een goed on-
derkomen te bieden. De hokken 
moesten gerenoveerd worden, er 
was geen verlichting en de poort 
voor de ingang was aan vervan-
ging toe. Theo is met de Gemeente 
gaan praten en heeft steun gekre-

gen in de vorm van een nieuwe 
poort, elektra naar de tuin, verf 
en voer voor de dieren. Wel moest 
hij aan de regels voldoen voor het 
houden van onder meer de gei-
ten. Een hele administratie die zijn 
broer Martien Verhagen met liefde 
doet. Zijn zwager rini van Peufflik 
heeft de elekra vanaf de groepen-
kast (door de gemeente geplaatst) 
aangelegd en een aantal mensen 
hebben dieren geschonken en zelfs 
de elektriciteitskabel is geschon-
ken. En zo is het park in één jaar 
tijd compleet gerenoveerd en is het 
mogelijk de dieren naar hartenlust 
te laten scharrelen. 

De opstart kostte veel tijd
Theo moet toegeven dat hij in het 
begin wel heel vaak moest gaan 
kijken om mensen te leren dat de 
dieren niet alles eten en dat eten 

wat blijft liggen aantrekkings-
kracht heeft op dieren die niet 
gewenst zijn. De buren zijn goede 
vrienden met de dieren. In ruil voor 
brood krijgen zij af en toe een ei-
tje. Ook dierenarts Langens heeft 
zijn diensten vrijwillig aangeboden. 
Gelukkig was dat nog niet nodig. 
Wel was de hulp van timmerman 
rini vd Leemput al meer dan wel-
kom. Maar de belangrijkste dage-
lijkse steun is buurman Peer vd Ak-
ker. Waar nodig springt hij bij. Bij 
afwezigheid vervangt hij Theo en 
altijd staat hij klaar om een hand 
toe te steken.
Theo is heel blij met al die hulp die 
hij al gekregen heeft. Nu zoekt hij 
nog naar een bakkerij die af en toe 
brood schenkt en, maar dat is pure 
hobby, witte pauwen die hij aan 
zijn kudde kan toevoegen. Mocht 
u hem zoeken dan vindt u hem aan 
de Ophoviuslaan in Heesch bij de 
dieren of via tel. 0412 475387.

het Voer WorDt 
Door De Gemeente 
GeSPonSorD 

De dieren zijn bijzonder ‘zeeg’ (mak) 
 Foto’s: Marcel van der Steen

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

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

‘t Dorp 86a
5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216

‘Wat zou vader nou mooi vinden?’ 
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Jane

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Jane_A5_H.indd   1 8/04/11   14:00

HEESCH - Dankzij de medewerking van een aantal mensen is het die-
renpark Den Berg een nieuw leven begonnen. Een plek om te genieten 
terwijl men kijkt naar de dieren die op hun beurt genieten van de plek 
waar zij wonen.



Woensdag 13 juni 20126 
  

kunst & Cultuur

Duo-expositie schilderijen

HEESCH - Op zondag 24 juni is 
er aan de Julianatraat naast 3 te 
Heesch van 11.00 tot 17.00 uur 
een expositie van: Cor van Din-
ther en José van den Helm beiden 
woonachtig in Heesch.

Cor exposeert met olieverfschil-
derijen op doek. realistische por-
tretten met een vleug abstract. 
josé exposeert met aquarellen en 

schilderwerken in gecombineerde 
technieken. Ze heeft kunstkaar-
ten ontwikkelt van haar werk die 
u deze dag kunt zien/kopen. Ook 
heeft josé twee boekjes van eigen 
werk in beperkte oplage gedrukt.
Het geheel wordt opgeluisterd 
met Brabantse liedjes door het 
kwartet: Met z’n vieren. Zij zullen 
in het atelier aanwezig zijn tussen 
14.00-15.00 uur. josé leest na het 

optreden van Het Kwartet ‘Met z’n 
vieren’ twee teksten voor en zingt 
daarna een liedje. De laatste tekst 
gaat over het toepasselijke ‘Bra-
bant’.
 
josien van Boxtel stelt voor deze 
dag haar atelier ter beschikking.
In een gedeelte van het atelier 
hangt standaard werk van josien.
U bent van harte welkom.

Cor, José en Josien heten u graag welkom

HEESWIjK-DINTHEr - Van 6 juni 
tot en met 14 augustus exposeert 
Leonie Dekker haar werk in locatie 
Cunera/De Bongerd van Berne-
Zorg.

Lijnenspel, vorm, kleur en textuur 
zijn de kenmerken van het werk 
van Leonie Dekker. De schilderijen 
ontstaan door soms dunne, vaak 
dikke lagen verf, opgebracht met 
grote kwast of paletmes. Grote, 
kleurrijke werken gemaakt met 
olie- en acrylverf, die een gelaagd 
beeld laten zien.

Licht en donker wisselen elkaar 
af, wat vooral te zien is in de serie 
landschappen van de laatste jaren.

Leonie Dekker geeft schildercur-
sussen en workshops aan volwas-
senen en kinderen en is actief op 
basisscholen met kunstprojecten.
De expositie is gratis te bezichtigen 
aan de Zijlstraat 1 te Heeswijk.

Nieuwe expositie in
BerneZorg

Leonie werkt met grote kwast in lagen

HEESCH - Vol trots presenteert 
Mano zijn nieuwe single met nieu-
we clip. ‘Maybe Tonight’ werd als 
primeur in de Kids Top 20 gepre-
senteerd! 

Zijn carrière is gestart in de huis-
kamer waar hij graag optrad voor 
iedereen die het maar horen wilde. 
Toen hij 12 jaar was stuurde hij zijn 
eigen lied naar het AVrO junior 
Songfestival 2010 en kwam met 
zijn performance in de finale. Intus-
sen heeft hij zich ontpopt tot een 
echte artiest en doet alles om zijn 
stem te verbeteren en ervaring op 
te doen. 
Iedereen kan op zijn nieuwe single 
stemmen op www.kidstop20.nl en 
hij hoopt veel stemmen te krijgen 
zodat de single weer een hit wordt. 
Ga kijken op www.mooiheesch.nl 
hoe je kan stemmen.

Mano: Maybe Tonight
Heesch talent presenteert eigen clip

HEESWIjK-DINTHEr - Om 14.00 
uur gaan de deuren open van 
de Abdij van Berne te Heeswijk. 
Broeder Hans ontvangt u vrien-
delijk en wijst u de weg. In een 
rondgang wordt u geleid door de 
gangen, de refter, de binnentuin, 
de kapittelzaal en de geheel gere-
noveerde abdijkerk.

Er is voldoende gelegenheid om 
met de norbertijnen in gesprek 
te gaan. De norbertijn Klaas Fon-
gers houdt een inleiding over de 
plek die norbertijnen innemen in 
de Kerk en in de samenleving. In 
de Abdijkerk wordt twee keer een 
kort orgelconcert gegeven.
De Uitgeverij, Boekhandel en Ber-
ne Media zijn open.
Voor jong en oud is er iets te nut-
tigen. En niet te vergeten: de half-
wilde abdijtuin is te bezoeken en 

IVN-ers wijzen hier op de rijkdom 
van plant en dier. Om 16.30 uur 
sluiten we deze Open Kloosterdag 
af met een viering van de Vespers 
in de Abdijkerk. 
Voor iedereen toegankelijk. 
Allen hartelijk welkom.

Open kloosterdag, zondag 24 juni 2012 

De Abdij van Berne doet 
haar deuren open!

Pleinfeest muziekkapel De Dûrzakkers

Diverse kapellen vanuit Bernheze 
waaronder Nie te Geleuve, De 
juinders, De Bokkebloazers, De 
Pindullekes, de Piereslikkers en 
’t Kumt wel, strijden met andere 
gerenommeerde kapellen om de 

felbegeerde wisselbeker. Zonder 
de jury al te veel te beïnvloeden 
willen we toch wijzen op de op-
tredens van de Baltrappers en de 
Keienkroakers uit Aalst/Waalre. 
Daarnaast zijn er nog andere ka-

pellen te bewonderen die zeker het 
beluisteren en het bekijken waard 
zijn. 
De jury wacht een moeilijke taak 
om alle kapellen goed te beoorde-
len. Niet alleen muzikaliteit, maar 
ook enthousiasme, show, verras-
singselementen en diverse andere 
zaken worden meegewogen om 
rond de klok van 18.00 uur de 
PLEINFEEST-wisselbeker aan de 
winnaar te kunnen overhandigen.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje, leden van de Dûrzak-
kers laten ook hun bakvaardighe-
den zien in een hamburgerkraam, 
kan iedereen de hele middag ge-
nieten van de muzikale klanken en 
de shows van vele verschillende 
kapellen. Voor elk wat wils. Pop-
nummers worden afgewisseld met 
Duitse schlagers en hits van diver-
se Nederlandstalige artiesten zul-
len zeker aan bod komen. Ook de 
traditionele Egerländer muziek zal 
zeker niet ontbreken.

Kortom genieten op en rondom 
ons dorpsplein op zondag 24 juni 
a.s. vanaf 12.00 uur. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis.

NISTELrODE - Op zondag 24 juni is het weer zover: Muziekkapel De 
Dûrzakkers organiseert het jaarlijkse Pleinfeest. Vanaf 12.00 uur verzor-
gen kapellen van binnen en buiten de regio optredens op twee podia. 
Een podium is op het dorpsplein voor ’t Pumpke en daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van de kiosk in het 7-eeuwen park. 

Meer info: www.thisismano.nl

Foto: Marco Magielse
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SIMON HEIjMANS studeerde in 
2011 af aan de Amsterdamse To-
neelschool & Kleinkunstacademie. 
Hij speelde onder andere bij Mat-
zer theaterproducties en het Nati-
onale Toneel. Vanaf augustus is hij 
te zien in King Lear bij Het Toneel 
Speelt. 
Simon maakte in zijn derde jaar, 
onder begeleiding van Marc-Marie 
Huijbrechts, de voorstelling ‘Als ik 
een pinda eet’. Op zoek naar een 
combinatievorm tussen toneel en 
kleinkunst vertelt hij het verhaal 
van een jongen die opgroeit met 
een hevige pinda-allergie en het 
verhaal van een jongeman die voor 
het laatst in het huis van zijn over-
leden vader is.
EVA LAUrENSSEN studeerde in 
2011 af aan de Amsterdamse To-
neelschool & Kleinkunstacademie. 

Zij speelde onder andere in de 
voorstelling ‘Iedereen Behalve Ik’, 
regie; Maaike van Langen, en de 
muziektheatervoorstelling ‘Here, 
There and Everywhere’, regie; Kees 
Prins en ruut Weissman. Ook was 
zij te zien in ‘Flikken Maastricht’. 
Komend jaar zal zij gaan touren 
met de voorstelling; Het Genoot-
schap.
Tijdens haar opleiding heeft Eva 
zich, naast haar ontwikkeling als 
actrice, verdiept in de wereld van 
Flamenco. Zij maakte verschillen-
de solo-programma’s en is hierin 
steeds op zoek gegaan naar de 
grens tussen onontkoombare tris-
tesse en de relativering ervan. In 
dit programma heeft zij een selec-
tie gemaakt uit ‘cantes’ van vol-
gens haar de grootste zangers en 
zangeressen der aarde. 

BKK-cultuurcircus in 
Heeswijk
Simon Heijmans speelt en Eva Laurenssen zingt

HEESWIjK-DINTHEr - Op zater-
dag 16 juni komt het BKK-cul-
tuurcircus in Heeswijk. De voor-
stelling is de komende maanden 
in alle kernen van Bernheze te 
beleven. Deze keer speelt Simon 
Heijmans en zingt Eva Laurenssen 
op Dertien Hectare.

Voorstelling op vrijdag 16 juni van 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: 
Dertien Hectare, Meerstraat 22 Heeswijk- Dinther. Graag tot dan!

Simon Heijmans Eva Laurenssen

Jeugdtheatergroep de Kersouwe 

Première Alice in Wonderland op 20 juni

HEESWIjK-DINTHEr - Woens-
dagmiddag 20 juni om 15.00 
uur is de première van Alice in 
Wonderland, gespeeld door de 
jeugdtheatergroep de Kersouwe. 

Een wonderlijke en vrolijke voor-
stelling vol vreemde ontmoetin-
gen en fantasie. 

Ook deze zomer zal de jeugd-
theatergroep iedereen vanaf 4 
jaar volop vermaken in de Ker-
souwe. De overige voorstellingen 
worden gespeeld op woensdag-
middag 27 juni en 4 juli, beiden 
aanvang 15.00 uur. Daarnaast 

zijn er nog 2 avondvoorstellingen 
op zaterdag 30 juni en 7 juli om 
19.00 uur. 
Entree € 4,00. Kaartjes zijn te 
bestellen via www.kersouwe.nl, 
VVV Heeswijk-Dinther en Uit-
Punt Veghel.

Bekijk op www.kersouwe.nl het hele programma.

De kinderen van ’t Palet gingen 
van start bij de blaasinstrumen-
ten en de kinderen van de Alber-
tusschool bij het slagwerk. Na een 
pauze met wat te drinken en een 
kleine traktatie werd van ruimte 
gewisseld. Zodat de kinderen bei-
de presentaties bezocht hadden.
rond 11.30 uur verlieten de kinde-
ren vrolijk en geënthousiasmeerd 

het Cultureel Centrum Servaes 
en gaven aan dat de educatieve 
ochtend voorbij gevlogen was. 
En educatief is het zeker geweest. 
Kennis en informatie over verschil-
lende blaasinstrumenten, verschil-
lende slaginstrumenten, ritmes, 
melodieën, de geschiedenis en 
zelfs verschil in dynamiek zijn aan 
de orde gekomen. En misschien 

nog wel veel belangrijker, enthou-
siasme voor muziek is zeker ge-
bracht! En wie weet komen deze 
leerlingen in de nabije toekomst 
onze vereniging versterken, dat 
zou mooi zijn, want “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst!” 

Meer info over onze een muziek-
opleiding bij harmonie Sint Ser-
vaes? Neem contact op met Loes 
Vermeltfoort, bestuurslid opleiding 
via 06-28727366 of opleiding@
st-servaes.nl.

U kunt ook onze website 
www.st-servaes.nl bezoeken.

educatieve ochtend

HEESWIjK-DINTHEr/LOOSBrOEK - Vrijdag 8 juni stond onze jaar-
lijkse educatieve ochtend weer op het programma. Dit jaar hadden we 
wederom een aantal enthousiaste muzikanten en slagwerkers bereid 
gevonden om de leerlingen van de groepen 4 van ’t Palet uit Dinther en 
de Albertusschool uit Loosbroek enthousiast te maken. En dat is zeer 
zeker gelukt!

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Zaal open om 20.00 uur
6-meter groot scherm

Woensdag 13 juni 20.45 uur
NEDERLAND - DUITSLAND

Zondag 17 juni 20.45 uur
PORTUGAL - NEDERLAND

Zaal open om 20.00 uur
Bier & Fris 

€ 1,50

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  NistelrodeCafé-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  NistelrodeCafé-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Zaal open om 20.00 uur
BieBie

www.demooibernhezekrant.nl
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Dagelijks geopend  
www.Cleefshoeve.nl - Berkenvenseweg 2 - Heeswijk-Dinther

Coupe Bonte koe
  Loei lekker!

boerderij ijs

Streekrestaurant D’n Bonte Wever

Afscheid van gekweekte Noorse zalm!

Deze zalm wordt gevangen in 
FAO area 67,  voor de kust van 
Alaska, op het MSC schip Pe-
ter Pan. MSC is een organisatie 
voor de visserij als FSC voor de 
houthandel. Uit de verkoop van 
deze vis stroomt 1% van de 
omzet terug naar de organisa-
tie. Zo borgen we met deze vis 
niet alleen  super kwaliteit maar 
ook de duurzame gedachte. Vis-
stand, vismethodes en kwali-

teitsbewaking zijn zo een feit. 
Maar bovenal smaakt de  wilde 
zalm ontzettend goed.  De rode 
kleur en de ontbrekende witte 
vetlagen zijn karakteristiek voor 
deze zalm. “Wilde zalm staat 
als het ware op een natuurlijk 
dieet, gecombineerd met de no-
dige dosis fysieke zweminspan-
ning op de grote afstanden vrije 
slag”, weet ruud te vertellen. 
Vanaf 11 juni voeren we een 

soort van tussenkaart waarin we 
de aspergeperiode langzaam af-
sluiten. Vanaf eind juni starten 
we dan met een volledig nieuwe 
zomerkaart natuurlijk ook weer 
met het inmiddels zeer geliefde 
‘Gildemenu’ wat maandelijks 
wisselt. 
Tot ziens bij streekrestaurant D’n 
Bonte Wever. 
Lid van het Gilde van Streekres-
taurants.

STREEKRESTAURANT
D’N BONTE WEVER
Laar 24 - 5388 HG NISTELrODE
0412-610828
www.dnbontewever.nl
twitter@bontewever

NISTELrODE - “Wij werken graag zoveel mogelijk met verant-
woorde vis en daar past het mooie alternatief voor kweekzalm uit 
Noorwegen goed bij” oppert eigenaar en gastheer Ruud van der 
Linde. Naast Claresse, de meest duurzame Brabantse kweekvis 
van dit moment, gaan we vanaf 11 juni werken met Wild Sockeye 
Salmon.

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Twitter: @dnbontewever

Geniet van de laatste 
Nisseroise asperge weken!

Oorspronkelijk, mooi en smakelijk!

Op het Erf van onze boerderij kunt u 
op het koffie en thee terras genieten 
van knotbomen, heggen, poelen 
en de bloemenpluktuin. Tevens ook 
voor varkensvlees pakketten.

Op het Erf van Rob en Nanda
Aa-brugstraat 4 A, Heeswijk-Dinther

www.opheterf.net

Zonnige Natuur- en Bijenmarkt

Een prachtige dag was het voor 
de markt. Voor de middag wa-
ren het vooral enthousiaste be-
zoekers voor de imkerij, na de 
middag waren het steeds meer 
bezoekers die kwamen voor een 
rondje op de markt en de gezel-
ligheid op het terras.
Sinds de allereerste bijenmarkt 
is het uitgangspunt dat alles op 
de markt affiniteit moet hebben 
met ‘ambachtelijk’ en ‘de natuur’ 
Daarom ook dit jaar het Bier- en 
Wijngilde, de Kaasboerderij, We-
reldwinkel, Pomologische Ge-
nootschap, Stichting Freekenia, 

biologische kruidenkwekerij ‘Ca-
lendula’, Autarkia Shiitakekwe-
kerij.

Natuurlijk konden de bezoekers 
weer een keuze maken uit vele 
imkermaterialen van Imkerswin-
kel De Linde, diverse bijenpro-
ducten, heerlijke jam en fraaie 
waskaarsen van Familie Van der 
Heijden.

NISTELrODE - Voor de 37e keer is afgelopen zondag op het Raadhuisplein de Natuur-en Bijenmarkt 
georganiseerd door Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Bernheze. De jaarlijkse bijenmarkt is vooral 
bedoeld om voorlichting te geven over het houden van bijen en daarmee de imkerij te promoten. 

2012 is het Jaar 
Van de Bij 

Op de fi ets brengt Jan van der 
Aalsvoort de demonstratiekast 
naar de bijenmarkt

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque, 
gourmet of tapas naar 
wens.

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)

Los door het bosLos door het bos



Woensdag 13 juni 2012 9
  

Wandeling zomertijd
Vlinders en bloemen!

NISTELrODE - Op zondag 
17 juni en donderdag 21 juni 
vieren we de zomer met een 
prachtige natuurwandeling 
onder leiding van deskundige 
gidsen. De wandeling is 4 kilo-
meter lang en duurt ongeveer 
twee uur.

Er wordt tijdens de wande-
ling veel aandacht besteed aan 
bloemen in allerlei kleuren en 
aan de vlinders die hier in de 
Maashorst voorkomen. Maar 
ook moeten de deelnemers 
zelf aan de slag om heel be-
wust naar de bloeiende planten 
te zoeken en de namen op te 
schrijven.
Dat gebeurt ook met de vlin-
ders en natuurlijk zullen de na-
tuurgidsen die de groepen be-
geleiden daarbij helpen.
De natuurwandeling is bedoeld 
voor gezinnen en mensen die 
veel willen leren over bloemen 
en vlinders en willen genieten 

van de veelheid aan vormen en 
kleuren van bloemen en vlin-
ders in deze tijd van het jaar.
Het is zomer!

ASPERGES

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl

7 dagen in week geopend!

De Culinaire Asperge Fiets-
tocht loopt tot 24 juni.

Bij ons bij u welkom om één 
van de heerlijke asperge-
gerechten te komen eten.

cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• restaurant 
 D’n Bonte wever
• De kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het erf

• Vishandel Venrooy
• kaas van Van den Herik
• Het wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De kaaskoning

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
 Dakkappellen
• Feston tapijten Heesch
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• Beautytheek
• Van ravensteijn 
 Assurantiën
• wVe Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht

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

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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.Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 

T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

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

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Gratis	rondleiding	in	de	kaasmakerij
•	Tijdens openingstijden gratis proeverij 
	 van	ambachtelijke producten

Volop verse kruiden zoals diverse 
soorten mint, tijm, rozemarijn. 
Ook verschillende soorten potgrond

Fiets hem erin 
Zondag 1 juli 2012

De mooiste creaties, maar ook 
snelheidsduivels wagen zich op 
de 50 meter lange baan in het 
water, om vervolgens de bel te 
kunnen luiden aan het einde 
van de baan op een platform. 
Het halen van de bel is een hele 
prestatie, maar het publiek ge-
niet ook van de kandidaten die 
het toch net niet halen….
Kortom een evenement om niet 
te missen!
Dit evenement komt mede tot 
stand dankzij een groot aantal 
sponsoren. Tezamen met hen 
zorgen we voor een spetteren-
de dag waar ook nog een goed 

doel aan is verbonden. Een 
groot deel van de opbrengst 
wordt gesponsord aan dit goe-
de doel. Het goede doel van dit 
jaar is Toneelvereniging Excelsi-
or uit Zeeland. Zij vieren dit jaar 
hun 95ste bestaan, en willen dit 
graag voortzetten. Zowel voor 
nieuwe enthousiaste toneel-
spelers als voor het publiek wat 
regelmatig geniet van mooie hi-
larische toneelstukken.
Elk jaar zoeken we enthousiaste 
deelnemers! Hou je wel van 
een uitdaging, kijk dan eens op 
onze site www.fietshemerin.nl 
en geef je op. 

ZEELAND - Al voor de zesde keer organiseert de Heische Tip in 
samenwerking met carnavalsvereniging de Heikneuters en Hoe-
vento dit spectaculaire evenement. Men kent het evenement al 
van tv, maar ook hier in de omgeving is het alom bekend. Zeker 
na het succes van vorige jaar met maar liefst 36 deelnemers en 
bijna 2000 bezoekers!

Start wandeling: 10.30 uur
Natuurcentrum Slabroek
Volwassenen n 2,50
Kinderen n 1,50 
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ad

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

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

Helemaal van de kaaRt

Raymond van der Biezen gaat naar de Olympische spelen. Op voor-
hand al een geweldige prestatie waarmee hij Bernheze en meer in het 
bijzonder Heesch op de kaart zet. Bondscoach Bas de Wever heeft 
hem voorgedragen bij het NOC/NSF. 

Afgelopen week werd Heesch ook al op de kaart gezet door Gede-
puteerde Staten. De zwaarste categorie bedrijven moeten straks 
op Heesch West terecht kunnen aldus GS. Het was al duidelijk dat 
milieucategorie 4 bedrijven hier kunnen komen, maar nu dus ook 
milieucategorie 5. 

Bij categorie 5 moet u denken aan een vuurwerkfabriek, zware puin-
brekerij of destructiebedrijf. Een categorie 4 bedrijf is bijvoorbeeld 
een afvalscheidingsinstallatie, een grote constructiewerkplaats of een 
productiebedrijf met zware machines. Daar zit in Bernheze niemand 
op te wachten. Ook niet de gemeenteraad die in een krappe meerder-
heid een groene grote landelijke gemeente voor ogen heeft. Jawel, 
met Heesch-west, maar dat is goed voor de economie aldus VVD. O 
ja, ook met veel ruimte voor agrarische industrie. Maar dat bedoelt 
het CDA met een landelijk gemeente. Met het aantal varkens staan 
we overigens al aardig op de kaart. Volgens CBS cijfers is Bernheze de 
derde Brabantse gemeente qua aantal varkens. 

Het heeft enige tijd geduurd voordat Bernheze sowieso op een kaart 
te vinden was. Nu tomtomt iedereen gemakkelijk naar Bernheze. 
Maar als het aan de raad ligt niet lang meer. Samengaan met Maas-
donk dreigt. Of toch niet? Deze week zal de uitslag van de enquête 
dan eindelijk bekend worden. Als u dit leest is dat waarschijnlijk al zo. 
Als ik dit schrijf nog niet. Maar wie in de afgelopen tijd goed geluis-
terd heeft weet dat veel inwoners van Bernheze niet snappen waarom 
er samengevoegd moet worden. Wat levert het Bernheze immers op? 
Zal de raad ook concluderen dat het nu geen haalbare kaart is? Spelen 
ze open kaart? Liggen de kaarten nu op tafel? 

’t Oude raadhuis in Heesch zet deze maand een 3 gangen keuzemenu 
op de kaart met een speciale introductieprijs. Eet u smakelijk.

Met groet van Ad

Toen de gemeenteraad had be-
sloten voor nieuwbouw in plaats 
van renovatie, zijn beide bestu-
ren vol goede moed aan de slag 
gegaan met de planopstelling om 
een goede huisvesting te creëren 
voor de kinderen om goed onder-
wijs mogelijk te maken. Door het 
opnemen van de bedragen voor 
nieuwbouw van beide scholen in 
de begroting van 2012, is door de 
raad het vertrouwen gewekt dat 

men mag gaan bouwen. Door te-
genvallende leerlingenprognoses 
zijn tekeningen al aangepast. Maar 
Bernheze Solidair vindt dat we het 
niet kunnen maken om nieuw-
bouw uit te stellen. 
Vorige week hebben we groen licht 
gegeven voor een nieuwe Beek-
graafschool in Nistelrode en deze 
maand willen wij eenzelfde besluit 
nemen voor de Emmausschool in 
Heesch. Wij zijn dus voor nieuw-

bouw. Daarnaast moeten we in 
economisch mindere tijden blijven 
investeren, zeker nu 2 lokale be-
drijven de nieuwbouw mogen re-
aliseren. Dit is goed voor de lokale 
werkgelegenheid en economie. 
We hebben de afgelopen jaren 
een mooie spaarpot opgebouwd in 
Bernheze voor slechte tijden zoals 
deze. Waarom zouden we die nu 
niet aan mogen spreken voor de 
toekomst van onze kinderen?

Bernheze Solidair: investeren in 
Onderwijshuisvesting

BErNHEZE - In het basisonderwijs wordt de basis gelegd voor de verdere toe-
komst van onze kinderen. Ze moeten immers nu al nadenken over wat ze even-
tueel later willen gaan doen. Een belangrijk aspect van onderwijs is huisvesting. 
Wij zijn van mening dat elke basisschool in onze gemeente moet beschikken over 
een adequate huisvesting welke voldoet aan de eisen van deze tijd. Neem nou 
de Beekgraaf in Nistelrode. Dit gebouw is inmiddels 42 jaar oud en voldoet al 
geruime tijd niet meer aan de eisen. Ook de Emmaus in Heesch is zo’n school. 

Bas van der Heijden, raadslid

SP: Goed onderwijs vraagt investeringen

Basisscholen.
Bijna alle basisscholen in Bernheze 
zijn up-to-date. Twee basisscholen 
zijn nog niet zo ver. Maar al ruim 5 
jaar geleden is de nieuwbouw voor 
de Emmausschool in Heesch en de 
Beekgraafschool in Nistelrode toe-
gezegd. Dat gebeurde bij de vast-
stelling van het Intergraal Huisves-
tingsPlan (IHP) 2007-2011. Daar 
nu nog op terug willen komen met 
uitstelplannen is ongepast. Zo ga je 

niet om met basisonderwijs. Kin-
deren verdienen het in fatsoenlijke 
gebouwen les te krijgen. Daar wil 
de SP geen concessies aan doen. 
De SP Bernheze heeft daarom op 
31 mei volmondig ingestemd met 
nieuwbouw voor de Beekgraaf. Op 
26 juni zal de SP Bernheze ook in-
stemmen met de nieuwbouw voor 
de Emmausschool in Heesch. Het 
basisonderwijs in Bernheze is dan 
goed op orde wat huisvesting be-

treft. Het didactisch proces laten 
we aan de professionals over die op 
de scholen werken. Dat is hun vak.

BerNHeZe – Goed onderwijs is de basis voor de toekomst. De gemeen-
te is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen in het basis-
onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daar geeft het 
rijk ieder jaar geld voor aan de gemeente. Dat is al vanaf 1997 zo. Ver-
ouderde gebouwen vragen in Bernheze om investeringen. Bij de Beek-
graafschool in Nistelrode en de Emmausschool in Heesch is nieuwbouw 
de enige optie. Gebouwen van meer dan 40 jaar oud zijn afgeschreven. 
Daar nog langer geld in steken is onverantwoord, onverstandig en on-
rendabel. De SP wil nieuwbouw.

Toon van Vugt, SP raadslid MZ

Maatschappelijke stage 
Heesche parochie

Voor de realisatie van zo’n maat-
schappelijke stage in het nieuwe 
schooljaar biedt de Petrus Emmaus 
Parochie opnieuw leerlingen die in 
Heesch woonachtig zijn graag een 
stageplek aan in en rond haar kerk.
Wat kan de parochie als stageplek 
leerlingen van het MBO, HAVO en 
VWO bieden? Allereerst de moge-
lijkheid om in de eigen omgeving 
de zorg voor de naaste vanuit de 
kerk te leren kennen en beleven. 
Daarnaast maakt de stagiaire ken-
nis met de kerk als organisatie, met 

haar mensen, met haar boodschap 
en met haar vieringen, bijeenkom-
sten, feesten en herdenkingen. 
Wat een stagiaire precies gaat 
doen hangt af van zijn persoonlijke 
voorkeur en de mogelijkheden die 
de parochie als stageplek biedt. Ie-
dereen is van harte welkom.
Voor meer informatie kan contact 
op worden genomen met de pas-
toraal werkster van de parochie in 
Heesch, Annemie Bergsma 0412-
451215 / bergsma@petrusem-
mausparochie.nl

HEESCH - Vanaf september vorig jaar zijn alle leerlingen die instro-
men in het voorgezet onderwijs tijdens hun schoolcarrière verplicht een 
maatschappelijk stage (MaS) te doen van 30 uur in het vrijwilligerswerk. 
Deze stages zijn door de regering in het leven geroepen om jongeren de 
zorg voor anderen in de eigen sociale omgeving te laten beleven.

HEESCH - Vanaf vrijdag 15 juni is 
er een grote verkoop van boeken 
en andere materialen in Biblio-
theek Heesch. De collectie is flink 
gesaneerd om plek te maken voor 
nieuwe materialen. 

Het aanbod bestaat uit allerlei 
soorten leesboeken en informa-
tieve boeken, voor zowel jong als 

oud. Er is voor elk wat wils voor 
een zacht prijsje. Een mooie gele-
genheid om voor de vakantie een 
voorraad boeken in te slaan. 
De verkoop vindt plaats tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek 
aan de Misse 2 in Heesch. 
Vrijdag 15 juni is de bibliotheek 
geopend van 14.30 tot 20.00 uur. 
De toegang is gratis voor zowel 
leden als niet-leden van de biblio-
theek. 

raadpleeg www.bibliotheekmaas-
land.nl voor de overige openings-
uren van bibliotheek Heesch.

‘nu tomtomt iedereen gemakkelijk 
naar bernheze. maar als het aan de 
raad ligt niet lang meer’

Afgeschreven materialen
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RecHt 
dicHtbij….

Als u wel eens een burengeschil heeft meegemaakt, dan zult u met me 
eens zijn dat daar veel ellende uit kan voortkomen. Dat is ook niet zo 
gek: we willen allemaal rustig en ongestoord in ons huis kunnen wonen 
en (kennelijke) inbreuk daarop raakt ons rechtstreeks. En verder: 
buren zijn min of meer tot elkaar veroordeeld, je hoort en ziet elkaar 
permanent.

Er zijn nogal wat regels van toepassing op de omgang van buren met 
elkaar. Zo is daar het echte burenrecht in het burgerlijk wetboek. Veel 
mensen hebben daar wel wat beelden bij. Overhangende takken (mag 
je die afknippen?), doorschietende wortels (zo maar wegsteken?) en 
gezamenlijke erfscheiding (met kostendeling) zijn bekende thema’s. 
Maar ook gootrecht en ladderrecht zijn wel bekend. En dan zijn 
er nog de zwaardere rechten en plichten rond overpad en andere 
erfdienstbaarheden, vaak notarieel vastgelegd.

Ook de gemeente heeft in de bouwregelgeving en in de zgn. algemene 
plaatselijke verordening regels opgenomen over zaken tussen buren. 
Rond de plaatsing van ramen in een muur die rechtstreeks op de 
buren kijkt bijvoorbeeld. Maar ook over de maximale hoogte van 
erfscheidingen. 

In de huursfeer kom je vaak bepalingen tegen die overlast tussen buren 
moeten voorkomen. Dat kan gaan over het toestaan van parket in 
een flat, over huisdieren en over muziek en ander geluid (klussen op 
zaterdagmorgen om 8 uur!).

Burengeschillen komen veel voor en ze zijn nogal eens venijnig van 
aard. Ik heb sterk de indruk dat het vaak niet gaat om die ene boom 
die verkeerd zou staan of de hond die te vaak blaft. Het gaat meer om 
de ruimte die buren aan elkaar gunnen of van elkaar innemen. Juist 
als je zo kort op elkaar woont is het respecteren van de ruimte van de 
ander wezenlijk. Als dat misgaat of zelfs als het gevoel van benadeling 
ontstaat is een conflict snel geboren. 

Ik zou dus zeggen: plannen met de tuin, het huis, gewijzigde 
parkeeromstandigheden, maar ook een feestje en de 
opvoedingsperiode van de pup, het zijn allemaal dingen die je beter 
even met je buren kunt bespreken. Daarbij is het natuurlijk wel goed 
om te weten wat de regels zijn. Gaat het toch mis? Dan snel juridische 
hulp inschakelen, om naar een goede gezamenlijke oplossing toe te 
werken.

Rob Haakmeester  (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column

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

Spaar € 750
en krijg een 

fietskoeltas* * 
 D

e 
ac

tie
 lo

op
t v

an
 1

4
 m

ei
 to

t e
n 

m
et

 1
0

 a
ug

us
tu

s 
20

12
.

 
V

ra
ag

 n
aa

r 
de

 v
oo

rw
aa

rd
en

 o
f k

ijk
 o

p 
w

w
w

.re
gi

ob
an

k.
nl

. O
p=

op
!

**
 R

en
te

 p
er

 1
 m

ei
 2

0
12

. R
en

te
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

Groeirentetot 4,75%**

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

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

Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T  0412-61 35 44
E  info@vanravensteijn.nl
I  www.vanravensteijn.nl

Jongeren zijn de vrijwilligers van de 
toekomst

Om clubs, (sport)verenigingen, 
stichtingen, instellingen en andere 
vrijwilligersorganisaties in Bern-
heze goed voor te bereiden, is de 
gemeente een samenwerking ge-
start met Vivaan, centrum voor 
participatie. 

Vier stagemakelaars van Vivaan 
zijn reeds actief in het werkgebied. 
Zij hebben in de afgelopen twee 
jaar al vele honderden organisaties 
geholpen bij het creëren van leuke, 
zinvolle en leerzame stageplekken. 
Duizenden leerlingen hebben in-
tussen al stage gelopen en alle be-
trokkenen zijn enthousiast.

Het is geen geheim dat veel ver-
enigingen en organisaties kampen 
met een vrijwilligerstekort en graag 
willen werken aan de verjonging 
van hun vrijwilligersbestand. Ook 
zijn er vaak extra handjes no-
dig voor incidentele, wekelijkse, 
maandelijkse of jaarlijkse activitei-
ten. De Maatschappelijke Stage is 
een goede manier om in contact 
te komen met jongeren. Vaak heb-
ben zij een frisse kijk op zaken en 

allerlei leuke ideeën voor de doel-
groep waar men zich op richt.
In de komende weken zullen veel 
vrijwilligersorganisaties en instel-
lingen in Bernheze een informatie-
ve nieuwsbrief ontvangen. Daarna 
zullen de stagemakelaars van Vi-
vaan contact opnemen met een 
aantal potentiële stagebieders en 
bespreken of er mogelijkheden zijn 
voor jongeren om kennis te maken 
met vrijwilligerswerk.

Mocht u na het lezen van dit bericht meer informatie willen of u 
reeds aan willen melden als stagebieder, ga dan naar www.vivaan.nl. 
Daar vindt u de contactgegevens van de stagemakelaars

BErNHEZE – Jongeren zijn maatschappelijk heel betrokken, maar ver-
richten nog relatief weinig vrijwilligerswerk. De Maatschappelijke Sta-
ge gaat daar verandering in brengen. Met ingang van dit schooljaar 
moeten alle middelbare scholieren van 14 tot 18 jaar verplicht stage 
lopen bij een vrijwilligersorganisatie of een professionele instelling die 
met vrijwilligers werkt. In de gemeente Bernheze wonen veel leerlingen 
die in Heeswijk, Heesch, Veghel, Oss of Schijndel naar school gaan. 
Voor deze scholieren is het prettig als zij hun stage van 20 tot 30 uur 
dicht bij huis kunnen lopen.

HEESWIjK-DINTHEr/LOOS-
BrOEK - Het Sint Willebrordus-
gilde uit Heeswijk organiseert op 
zondag 24 juni het elfde Jeu de 
Boules Toernooi voor Heeswijk-
Dinther-Loosbroek (HDL). 

Het toernooi is een jaarlijks te-
rugkerend evenement waarbij het 
niet om de prijzen gaat maar om 
de gezelligheid, al is er natuurlijk 
wel een wisselbeker. Iedereen mag 
meedoen, al heb je nog nooit een 
echte wedstrijd gespeeld.
Er kunnen teams gevormd worden 
door bijvoorbeeld vrienden, fami-
lie, buurt- personeels- of sportver-
enigingen of gewoon door mensen 
die elkaar regelmatig treffen. Elk 

team speelt meerdere partijen. De 
organisatie van het toernooi heeft 
slechts een paar regels wat betreft 
deelname. Een team bestaat uit 
een teamleider plus twee spelers 
waarbij de teamleider uit Heeswijk, 
Dinther of Loosbroek moet komen 
of een band moet hebben met 
HDL (bv oud-HDL-er of lid van 
een vereniging in HDL). Voor de 
rest spelen we volgens het “Inter-
nationaal reglement Petanque”, 
maar laat je niet afschrikken door 
dit reglement, het is alleen een 
hulpmiddel.
Zoals ook voorgaande jaren, spe-
len we op het gildeterrein “De 
Schuttershof” gelegen in de Fok-
kershoek te Heeswijk. 

Het inschrijfgeld bedraagt _7,50 
per team en opgave is mogelijk 
t/m 24 juni 2011.
Informatie over het jeu de Boules-
toernooi is te verkrijgen bij Gijs de 
Visser via mail (gdevisser@home.
nl) of telefonisch (0613234845). 
U kunt zich dan ook meteen op-
geven, maar het gemakkelijkst is 
via internet met de volgende link: 
http://hdl.willebrordus.nl/ 
Let wel, er hoort géén www tussen 
te staan, want anders werkt deze 
link niet. Geef door je teamnaam, 
wie de captain is en wie de mede-
spelers 
Wij wensen iedereen veel jeu de 
Boulesplezier. Het Sint Willebror-
dusgilde Heeswijk.

Het elfde H-D-L Jeu de Boules Toernooi

Gastenhuis, ook enige tijd afgesloten werd vanwege wateroverlast op 11 juni

Wateroverlast in Heeswijk-Dinther
HEESWIjK-DINTHEr - Op maan-
dagavond 11 juni liep de Zijlstraat 
voor de zoveelste keer onder wa-
ter. De hele straat heeft er last van. 
Deze keer was het wel erg extreem. 
De putdeksels schuiven van hun 
plek af, waardoor het voor de au-
tomobilisten een soort van hinder-
nisbaan wordt. Bovendien verlie-
zen verschillende bestuurders door 
de aquaplaning de controle over 
het stuur. Voor de automobilisten 
is het vervelend en de bewoners 
mogen letterlijk het wc-papier uit 
de tuinen plukken. Om nog maar 
te zwijgen over de lucht die via de 
open putten naar boven komt.

Het is vanzelfsprekend dat bij dit 
weer de straten onder water kun-
nen lopen. De Zijlstraat lijkt hier 
echter een geval apart. Nog geen 
vier weken geleden zag het er net 
zo uit als deze dag. Het gaat hier 
dus niet over sporadisch water-
overlast; het is bijna een maande-
lijkse gebeurtenis. 
Gelukkig waren de hulpdiensten 
snel bereid om de Zijlstraat te hulp 
te schieten.
Voor de bewoners is er duidelijk 
behoefte aan een definitieve oplos-
sing.

Zijlstraat
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Stichting FreeKenia is opge-
richt door Freek Spits, uit Nistel-
rode, en zet zich in voor de al-
lerarmste en hulpbehoevende 
mensen in Kochia, West-Kenia.                                   
Daar ondersteunt FreeKenia Ke-
niaanse projecten en organisaties 
door overdracht van kennis, en 
op materieel en financieel gebied.
Het doel is het verbeteren van de 
levensstandaard en onafhankelijk-
heid van de armen en bevorderen 
van hulpbehoevenden. 

Het lustrum Project ondersteunt 
een Farmer Field School, waardoor 
(aanstaande) boeren leren hun 
land beter te verbouwen en hun 
kennis te vergroten op agrarisch 
gebied, zodat ze hun inkomsten 
blijvend kunnen verhogen.                    
Voorwaarde voor het slagen van 
dit project is voldoende water. 
Daarom hebben we gekozen voor 
het aanleggen en slaan van een 
waterput, als belangrijkste project 

van dit jaar. Tevens zorgt de water-
put voor kwalitatief goed drinkwa-
ter voor de lokale bevolking.
Hoogstede Optiek & Horen voor 
Oog- en Oorzorg gaat Stichting 
FreeKenia helpen door in de maan-
den juni/juli/augustus van iedere 
verkochte bril 5 euro te schenken 
aan FreeKenia. Tevens staat er een 
donatiepot in de winkel waarin 
klanten vrijwillig kunnen doneren 
voor de stichting.

Zowel Stichting FreeKenia als 
Hoogstede Optiek & Horen zijn 
erg verheugd over deze samen-
werking!

Actie Hoogstede Optiek & 
Horen voor Oog- en Oor-
zorg Stichting FreeKenia

Klimaat in Tunesië: voor- en najaar heerlijk!
Onze collega Gaby Boonstra van 
reisburo de Wit Heesch bezocht 
onlangs het prachtige Tunesië. 
Leest u haar reiservaring. Wat kun 
je je vergissen in een bestemming. 
Tunesië heeft mij zeer positief ver-
rast! De aanvlieghaven Enfidha 
ligt op korte vliegafstand namelijk 
3 uur vanaf Amsterdam. je vliegt 
doorgaans met Transavia of Co-
rendon Dutch. Beide prima vlieg-
maatschappijen. Het klimaat is 
er heerlijk, vooral in het voorjaar 
en najaar. Na de Arabische Lente 
van vorig jaar heerst er een relaxte 
sfeer. Ik vind het een ruimdenkend, 
tolerant volk.
je kunt er tijdens een strandvakan-
tie leuke excursies maken naar het 
kunstenaarsdrop Sidi Bou Said en 
oude nederzetting Karthage die in 
het noorden gelegen zijn vlakbij de 
hoofdstad Tunis. Ze liggen aan het 
prachtige turquoise Tunis meer.

Op het strand van Hammamet 
waan je je zo in het Caraïbisch ge-
bied. Prachtige, spierwitte stran-
den met een azuurblauwe zee. In 
allerlei gradaties zijn er hotels. Zo 
zijn er 3 luxe riu hotels die garant 
staan voor goede service en kwa-
liteit tegen zeer gunstige prijzen. 
Ook het hotel Les Orangers Beach 

resort****+ kan ik van harte aan-
bevelen. In 2009 is het hotel volle-
dig en zeer smaakvol gerenoveerd. 
Het heeft een prachtig aangelegde 
tuin, zeer verzorgd en sfeervol res-

taurant zowel binnen als buiten 
aan het strand. Dit alles tegen een 
zeer gunstige prijs.

U betaalt namelijk slechts 590 Euro per persoon voor een 
2 persoonskamer op basis van All Inclusive Plus met vertrek op 
19 oktober voor 8 dagen. Nu te boeken bij reisburo de Wit
0412-473290

Hoogstede Optiek & Horen   
Stichting FreeKenia 
www.hoogstede-optiek.nl       
www.freekenia.org
optiek@hoogstede-optiek.nl      
info@freekenia.org 

NISTELrODE - Hoogstede Optiek & Horen voor Oog- en Oorzorg, ge-
vestigd aan de Tramstraat 23 te Nistelrode, ondersteunt internationale 
hulporganisaties en i.v.m. het lustrumjaar van Stichting FreeKenia heb-
ben ze besloten zich dit jaar in te zetten voor FreeKenia.

international children’s day

In een land waar veel kinderen 
na schooltijd, als ze al naar school 
gaan, op straat of thuis moeten 
werken is International Children’s 
day belangrijker dan ik in Neder-
land gewend ben. Het is zelfs een 
nationale vakantiedag. De directri-
ce van Seametrey Children’s Village 
besloot er dan ook een bijzondere 
dag van te maken: We vertrokken 
met de bus naar Kompong Thom 
om de tempels te bekijken die zelfs 
voor de Angkor Wat (Siem reap) 

gebouwd zijn! Voor de kinderen en 
voor de Khmer leraren was dit de 
kans om de tempels te zien. Voor 
hen zou het normaal gesproken 
te duur en te ver reizen zijn om 
deze plaats te bezoeken. Met twee 
volle bussen vertrokken we op de 
vroege vrijdagochtend richting de 
tempels. Wat me iedere dag op-
valt, maar ook weer op deze dag, 
is dat iedereen altijd zo vrolijk is en 
lacht. Ook als er dingen mis gaan. 
Zo hebben we in totaal 11 uur in 

de bus gezeten en slechts 2 uur de 
tempels kunnen bezoeken. Toch 
hebben de kinderen een fantasti-
sche tijd gehad en hebben we veel 
gelachen. 
Spelletjes, een picknick en een 
wandeling door de tempels maak-
ten de dag tot een succes. En ook 
de lange busrit waarin we volop 
liedjes gezongen hebben was een 
hoogtepunt. Don’t worry, be hap-
py. 
Dat is hier zeker wel het levens-
motto. Toen we onverhoopt nog 
langer dan gepland in de bus za-
ten, fluisterde een van de kinde-
ren in mijn oor: “Leuk hè, teacher 
Dimphy, kan ik nog langer naast u 
zitten.” 

CAMBODjA - In de MooiBernhezeKrant van 17 december hebt u kun-
nen lezen over het programma Travel to Teach, waar Dimphy Colden-
hoff zich aangemeld had om stage te lopen als onderwijskracht. Een 
bijzonder traject. Elke week stuurt Dimphy u nu een kort verslagje, tot 
het einde van haar stage in Cambodja. 
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SJB wijzigt wandeling voor veiligheid

Snelle actie zorgde voor veiligheid.
Woensdag, de laatste dag, vroeg 
om een aanpassing in de route op 
de Berghemseweg. Een ongeluk 
op de A59 zorgde voor kilome-
ters stilstaand verkeer en de vele 
autobestuurders die deze weg als 
sluiproute namen, waren verhit en 
hadden geen oog meer voor de 
kinderen die daar wandelden.
De wandelaars zelf hadden door 

het snelle handelen weinig weet 
hiervan, ze hadden een prachtige 
laatste wandeldag, waarop Ceelen 
Groente en Fruitspecialist voor een 
appel zorgde. Op foto nr. 7: Stefan 
en Lindsey vd Broek wisten alle da-
gen twee keer de hele 10 kilometer 
route te lopen. Zij oefenen voor de 
vierdaagse in Nijmegen. 
Bij de finish werd iedereen bin-
nengehaald met gezelligheid van 

muziekkapel De Dûrzakkers. Voor 
iedereen die drie dagen liep was 
er een bloemetje van Ari-jenne en 
een presentje. Het vaantje was een 
mooi aandenken voor alle wande-
laars. 
De organisatie bedankt iedereen; 
vrijwilligers en sponsoren en alle 
deelnemers die weer gezorgd heb-
ben voor een onvergetelijke wan-
deldriedaagse in Nistelrode. 

NISTELrODE - De wandeldriedaagse in Nistelrode bracht honderden wandelaars vol goede moed op pad en 
de paraplu’s bleven thuis. De organisatie Wandeldriedaagse van SJB Nistelrode bestaat uit 6 commissieleden 
die er een hele kluif aan hadden om de toestromende honderden deelnemers op pad te helpen. Dorien, Do-
rinne, Marion, Carla, Jacqueline en Josette wisten gelukkig vele vrijwilligers te krijgen, want zeker de laatste 
dag was het even improviseren toen de route ineens een sluiproute werd voor het vele verkeer dat al uren 
vastzat en een uitweg zocht vanaf de A50. 

25ste avondwandelvierdaagse

Dit jaar hebben we op 2 na de 
meeste deelnemers ooit mogen 
inschrijven  en dit waren er  182. 
Gemiddeld zitten we op 145 deel-
nemers per jaar over 25 jaar. Dit 
jaar was de oudste deelneemster 
Tina vd Heuvel met een respecta-
bele leeftijd van 78 jaar.  De jong-
ste deelneemster ook een meisje 
is op 3 juni 1 jaar geworden, het  
jongste kleinkind van Ans en Wim,  

Meki. Zoals je begrijpt heeft zij niet 
gelopen maar is gedragen.
Leek het maandag met het weer 
nog even mis te gaan, de dagen 
erna was het prima wandelweer. 
Op donderdag was er wel wat 
regen maar met een hoge tempe-
ratuur, een paraplu en een verras-
send Boerderij-ijsje van de familie 
van Cleef vanwege het jubileum-
jaar, verliep het allemaal vlekke-

loos. Op vrijdag was er een feeste-
lijke afsluiting. Voor hun jarenlange 
enthousiaste inzet en organisatie 
van de avondwandelvierdaagse 
werden Wim en Ans rijkers nog 
in het zonnetje gezet. Zij werden 
blij verrast met ieder een prachtig 
beeldje en bloemen.
Volgend jaar staat de 26ste avond-
wandelvierdaagse alweer gepland 
op 4 tot en met 7 juni.

VOrSTENBOSCH -Voor de 25ste keer organiseerde buurtvereniging de Kerkstraat dit jaar een avond wan-
delvierdaagse rond Vorstenbosch. De drijvende kracht achter dit evenement zijn Ans en Wim Rijkers. 

1. beeldJe voor ans en Wim (vorstenbosch) 2. biJna biJ het pauzepunt (vorstenbosch)
3. heerliJk iJsJe van de cleefshoeve (vorstenbosch) 4. rood Wit blauW 
(vorstenbosch) 5. biJ de stop Was er een hapJe en drankJe (nistelrode)
6. even lekker uitrusten met Wat ranJa (nistelrode) 7. biJna klaar voor 
Wandelvierdaagse niJmegen (nistelrode)

1 2 3

4

5

6 7
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mooIBernhezertje

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

SuDOKu

Te KOOP. Screen groen.
265 breed en 140 hoog
vanuit binnen met de hand
te bedienen. Prijs n.o.t.k.
T: 06-83575352.

FeeSTJe? zeskamp? 
huur een springkussen, spellen 
of tent bij de goedkoopste 
en grootste attractieverhuur-
der van de regio. Al vanaf 5 
euro www.springkussens.nl 
of www.zeskampen.nl uit Uden

Na de landbouwschool in Veghel 
is jas als knecht via diverse boeren 
op zijn eigen boerderij op Don-
zel terechtgekomen. Samen met 
Sjaan, die als gediplomeerd gezins-
verzorgster met veel liefde en ple-
zier in Nistelrode en Vorstenbosch 
werkte tot ze trouwde in 1962.

Ze kochten de boerderij om voor 
zichzelf een gemengd bedrijf te 
beginnen met koeien, kippen en 
enkele varkens. Ze kregen er twee 
zonen: Wim-jan heeft een stra-
tenmakersbedrijf en woont met 
Dion in hetzelfde huis, maar met 
de inrit aan de andere kant. Marti 
en Dehlia wonen ‘honderd meter 
verderop’ en hebben een melk-
veebedrijf. Het paar is heel geluk-
kig met de zes kleinkinderen: “De 
jongste is 14 en de oudste 22 jaar.” 

Maar ook voor hun zonen zelf zijn 
ze nog altijd onmisbaar. jas helpt 
waar hij kan, bij de hobbydieren 
van Wim-jan en bij de koeien van 
Marti. Stilzitten, dat doet hij niet 
graag. Ook Sjaan is nog altijd goed 
gezond en nog volop in de weer 
met huishoudelijk werk. 

Voor hobby’s en dergelijke heeft 
het paar niet veel tijd gehad. ‘We 
hebben hier op de boerderij altijd 
een rustig maar ook een druk le-
ven gehad’, leggen ze uit. En met 
resultaat: op de vensterbank staat 
een zilveren beeldje van een koe, 
een trots eerbetoon aan de bloed-
eigen 100.000 liter koe Monica 
4 uit 1994. Een ander wapenfeit 
is het 50-jarig lidmaatschap van 
de ZLTO. Dat werd gevierd op 2 
maart 2012.

Gouden paar Thijssen-
van de Burgt in Nistelrode
Een rustig maar druk leven op de boerderij

NISTELrODE - Jas en Sjaan Thijssen van de Burgt uit Nistelrode, allebei 
79 jaar, waren donderdag 7 juni vijftig jaar getrouwd. Dat hebben ze op 
de dag zelf gevierd met een mooi feest in Café Zaal Kerkzicht in Loos-
broek. Ze stammen allebei uit een groot boerengezin, Jas in Zijtaart (de 
Biezen) en Sjaan in Nistelrode (de Grote Heide). 

Regenboogviering
Vaderdag 17 juni

HEESWIjK-DINTHEr – In alweer 
de laatste regenboogviering van 
dit schooljaar, is het thema “Hij 
gelooft in mij”. Een regenboog-
viering is een korte viering, voor 
peuters, kleuters en kinderen van 
de onderbouw met hun familie. 
In de viering wordt dit keer het 
verhaal van De Verloren Zoon ver-
teld. In de doe-activiteit staan dit 
keer de papa’s centraal! De viering 
start om 11.00 uur in de kerk in 
Heeswijk. Tot zondag!

Een hele staat van dienst leest Ge-
rard van Bakel, secretaris van dis-
trict Oost Noord Brabant op; Be-
halve 50 jaar lid van de NBvV, is jan 
ook medeoprichter van De Oranje-
wever en dus 46 jaar lid. Daarvan 
was hij ruim 5 jaar voorzitter tot 
1971 en deze functie pakte hij in 
1974 nogmaals op. 
Intussen is de grote vogelliefhebber 
ook 45 jaar de man van de mate-
rialencommissie. jan is 77 jaar en 
door een ongeluk is zijn gezondheid 
niet meer zo goed en dat beperkt 
hem in zijn deelname. Hij werd op  
21 januari 2006 erelid van de ver-
eniging. In 2010 kreeg hij nog-

maals een bijzondere waardering 
opgespeld. De leden zijn heel 
trouw en dat zorgt voor vele ju-
bilarissen. Met nog 23 leden heb-
ben de vogelliefhebbers, volgens 
Gerard van Bakel, vooral door de 
vergrijzing niet veel nieuwe aan-
was. Toch blijkt na de uitreiking 
van de ‘legpenning’ en een mooie 
bos bloemen voor zijn vrouw, dat 
er twee opvolgers zijn. Thom en 
Mathijs, zijn kleinzonen komen 
samen met moeder Tonny de fe-
licitaties uitbrengen. De leden van 
de vereniging met hun partners 
waren deze dag al naar het Vee-
teelt museum geweest en na deze 

huldiging ging de vereniging nog 
een heerlijke avond genieten van 
een buffet met barbecue in hun 
clubhuis De riethoeve.

Vogelliefhebber ben je voor het leven
Jan v.d. Heijden ontvangt erepenning 50 jaar lid NBvV

VOrSTENBOSCH - Jan van de Heijden kreeg bij zijn aanmelding bij 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) kweeknummer ER74. 
Intussen is het 50 jaar geleden dat hij lid werd op 1 maart 1962 en dat 
is waarom voorzitter Lambert Jansen van vogelvereniging De Oranje-
wever de erepenning aangevraagd heeft voor Jan bij de bond. 

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

Na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst.
Mailen mag ook: advertentie@demooibernhezekrant.nl

Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek?
Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!

BeRNHeZeR FAMiLieBeRicHTeN

HiERONDER twEE vOORbEELDEN vAN ONZE GEbOORtE 
AANkONDiGiNGEN vOOR DEMOOibERNHEZEkRANt.
wilt u ook graag de geboorte van uw zoon, dochter of kleinkind ver-
melden in DeMooiBernhezekrant dan kunnen wij dit voor u in orde ma-
ken. Stuur de gegevens op en wij zorgen dat het de volgende uitgave 
geplaatst wordt. kosten € 15,00 bij contante betaling en € 17,85 op 
rekening. Mail naar office@demooibernhezekrant.nl

Naam
Datum

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze dochter

Naam & Naam
Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

Naam
Datum

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze zoon

Naam & Naam
Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Authentiek gebouw lijkt totaal nieuw horecapand 
Prachtig Tramstation aan ’t Tramplein met groot terras

Prachtig geheel geworden
Tonnie: “Het schilderwerk heb-
ben we allemaal zelf gedaan, in 
de tijden dat het café dicht was.” 
De rondleiding laat de prachtige 
toiletgroepen zien waar het licht 
natuurlijk vanzelf aanspringt wan-
neer we binnenlopen. Bevers In-
stallatie heeft hier weer mooi staal-
tje vakwerk geleverd. 

Het interieur is prachtig geworden, 
het plafond heeft een unieke vier-
kante koepel die hoog oploopt en 
met mooie halogeenlampen die 
het licht verdelen vanuit de bij-
zondere behangen wanden van 
de koepels. Hele elegante lampen, 
ook prachtige 40 cm hoge wijngla-

zen hangen omgekeerd en funge-
ren als bijzondere designlampen. 
Intussen zijn ook twee beamers 

opgehangen zodat iedereen het 
voetbal kan volgen.

“Het uitzoeken was zo moeilijk“, 
vertelt Everista, “bij het uitzoeken 
zie je het interieur niet allemaal bij 
elkaar, dus je moet het in je ge-
dachte voor je zien en dat valt niet 
altijd mee. Maar nu we het totaal 
bij elkaar zien komen, weten we 

weer waarom we de verschillen-
de keuzes gemaakt hebben. Het 
is prachtig geworden.” Everista 
heeft ondertussen in de afgelopen 
maanden ook een aantal cursus-
sen gevolgd. Zo ging ze voor een 
cursus gastvrij ondernemen, terras, 
modern personeelsmanagement 
en HACCP Hygiëne. 

Zo’n 150 ruimzittende zitplaatsen 
zijn mogelijk en de zaal kan ook in 
tweeën gesplitst worden door een 
geluiddichte wand, voor kleinere 
groepen vergaderingen of feest-
jes. Zelfs de scheidingswand heeft 
een prachtige warme aankleding. 
Als we een verdieping naar boven 
gaan, vertelt Everista over de goe-
derenlift en wijst het kantoor aan 
dat boven gemaakt wordt. Ook 
is er boven nog ruimte voor het 

magazijn. Ze zijn nu enkele weken 
bezig in het nieuwe horecapand en 
de Pinksterfeesten waren een suc-
ces, de eerste feesten zijn al naar 
volle tevredenheid afgesloten en 
met het voetbal zat de hele zaal 
vol. 
Duidelijk een kwestie van vraag en 
aanbod, de grote zaal is een suc-
ces.

Kermis en jaarmarkt in Heeswijk-Dinther
Een jaarmarkt en een draaiende kermis met de zon hoog 
aan de hemel en een onverwacht blauwe lucht. Na een 
rustige avond in het centrum in verband met het voetbal 
konden op zondag alle remmen los. Lekker slenteren op 
de jaarmarkt en daarna even losdraaien op de kermis. Een 
echte zondag in Heeswijk-Dinther.

NISTELrODE - Een grote zaal, een prachtige accommodatie met een mooi glazen gevel. 
Openslaande deuren geven de zaal een gastvrij aanzicht. Gesloopt van binnen en van bui-
ten, maar nu het klaar is lijken Tonnie en Everista door de bouwperikelen alleen maar meer 
energie gekregen te hebben. 

‘…nu We Het totaal Bij  elkaar Zien 
komen Weten We Weer Waarom We 
hiervoor gekozen hebben.’
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Eten bij ’t Zomerterras
Lekker, gemakkelijk & voordelig

‘t Zomerterras, Raadhuisplein in Nistelrode is een geweldige sfeervolle plek met een fraai terras 
waar je geniet van een toegankelijke kaart met Pizza (houtgestookt!), 

gebraden kip en de nu al legendarische Hamburger XL. 

Ervaar de aantrekkelijke prijzen! Zo wordt een etentje met de familie weer leuk!

Pizza Hamburger XL ½ Kip van het spit
• Margarita • Salami + friet + friet
• Hawaï • Al Tonno + salade + salade
• Con Funghi e Olive + gratis consumptie* + gratis consumptie*
• Quatro stagioni
+ gratis consumptie*

v.a. € 7,25

€ 6,95 € 7,75

       Kindermenu’s friet + frikandel/kroket

  Ieder weekend geopend vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur t/m zondagavond

€ 3,75

Ook om mee te nemen
* alleen in de maand juni

Bernhezer BMX rijders in landelijke competities
Boys tot 12 jaar: Ian, Joey en Kevin

De grootste fans zijn de ouders 
zelf, ze doen meer voor deze sport 
van de kinderen dan ze zelf voor 

mogelijk hadden gehouden, maar 
hebben er duidelijk veel plezier 
in. Tijdens de eerste wedstrijden 

in Nederland hadden de jeugdige 
rijders dusdanig gepresteerd dat ze 
mee mochten doen aan het EK te 

Orleans (Frankrijk) en het WK in 
Birmingham (Engeland). Volgens 
de verhalen die loskomen was 
het, 24 t/m 27 mei een bijzondere 
week.   Tijdens dit   wereldkampi-
oenschap BMX hebben ze mee-
gestreden bij de boys 12 jaar. Er 
deden 40 landen vanuit de hele 
wereld  mee. 

Fietscross is weer populair
Op bezoek bij FCC Wheels wordt 
duidelijk dat het fietscrossen weer 
helemaal terug is als sport. Met 
meer dan 100 leden wijdt Voor-
zitter Toon Hanegraaf de groei 
van de sport aan de aandacht die 

het fietscross kreeg door de Ne-
derlandse deelname op de Olym-
pische spelen. FCC Wheels gaat 
tijdens de seizoenswisseling zo’n 5 
km verhuizen naar Erp. Daar komt 
een prachtige accommodatie en 
fietscrossbaan, waar de vereniging 
weer zo’n 25 jaar mee vooruit kan.

Kevin, lid bij FCC Oss rijdt al vanaf 
2006 en wist al 3 jaar op rij het ere-
podium te behalen. Kevin kwam 
speciaal voor de foto deze dag 
naar FCC Wheels, Veghel trainen. 
Joey rijdt nu 4 jaar op de BMX en 
sinds dit seizoen ook in de lan-
delijke BMX Competitie. Ian van 

Heugten is 12 jaar en woont in de 
Heeswijkse bossen, waar hij bijna 
een crossbaan in de tuin heeft. 
Het idee dat ik opper, om voor alle 
fietscross-toppers in Bernheze in 
de Heeswijkse bossen een offici-
ele crossbaan aan te leggen, wordt 
dan ook enthousiast ontvangen.

BERNHEZE - Wanneer je kind duidelijk talent heeft voor een sport, dan doe je er alles voor. 
Zo ook de ouders van Kevin, Joey en Ian, drie BMX rijders uit Bernheze. In de klasse: Boys tot 
12 jaar rijden ze heel verdienstelijk mee. Ze voeren zelfs met z’n drieën de landelijke ranglijst 
in de BMX-Fietscross Boys t/m 12 jaar. De Heeswijkse Ian van Heugten staat bovenaan en 
Kevin Cissen volgt hem op de voet en Joey Dielissen is de nr. 3, deze laatste twee wonen in 
Nistelrode. 

‘EEN CROSSBAAN 
IN BERNHEZE ZOU 
GEWELDIG ZĲ N’

Mocht u meer willen weten 
over de rijders?
JOEY DIELISSEN
www.joeydielissen.nl
KEVIN CISSEN
http://1step2win-bmx.com
IAN VAN HEUGTEN
www.ianvanheugten.nl 
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clubkampioenen 
Zeer geslaagde eerste editie Gympoint Nistelrode

Turnen
In de categorie recreatie 2 werd 
Wyona Hendriks als 1e gevolgd 
door Fiene Wijdeven en Mirthe 
van Heumen. Opmerkelijk feit is 
wel dat Fiene nog maar drie we-
ken lid is van Gympoint. Laura van 
Breemaat werd in de categorie re-
creatie 1 clubkampioene. Sanne 
Bevers en Fieke Dortmans werden 
respectievelijk 2e en 3e. In dezelfde 
categorie maar in een hogere leef-
tijdscategorie werd Maud van Dijk 
1e op de voet gevolgd door Isa van 
der Heijden en Ilse Langens.

In de op een na moeilijkste catego-
rie niveau 12 werd Babette Huls-
mann 1e en Noor Theunisz 2e.
Binnen de afdeling turnen mag 
Sara Theunisz zich clubkampioene 
noemen. In de moeilijkste catego-
rie niveua 11 werd zij 1e gevolgd 
door Hanna rotman die 2e werd.

Trampolinespringen
Bij trampolinespringen werd ge-
streden in 5 categorieën. In de 
categorie 1 werd Hannah Visser 
clubkampioen met 44,5 pnt. Mir-
te Pittens werd 2e en Thymen de 

Vries werd 3e.Verrassend in de ca-
tegorie 2 werd Aileen jacobs kam-
pioen. Sylvie van Wanrooij werd 
2e. Heel dicht bij elkaar lagen de 
springsters in categorie 3. Uitein-
delijk werd Quin Schoenmakers 
kampioen met 46,9 pnt, gevolgd 
door Floor van der Wielen, Emma 
Gloudemans en Veerle van de Bo-
gart. Met slecht 0,2 voorsprong op 
nummer twee werd Nienke Poll in 
deze categorie 1e, gevolgd door 
Ymke Vermeulen.

In de hoogste categorie was het 
een spannende strijd. Uiteindelijk 
pakte Anne Poels overtuigend de 
winst en werd met 50,5 eerste. Zij 
mag zich voor een jaar clubkam-
pioene noemen. Op een gedeelde 
twee plaats eindigden Caitlyn ja-
cobs en Inge Exters met 46.6 pnt. 
4e Evi van Dinter 45.4 en Luuk 
Hoezen 5e met 45,2.  Proficiat !

NISTELrODE – Wekenlang hebben de kinderen er voor geoefend. Af-
gelopen donderdag was het dan eindelijk zover, de 1e Gympoint Club-
kampioenschappen in Nistelrode. Sporthal de Overbeek, een volle tri-
bune, tal van turntoestellen en 50 zenuwachtige meiden en jongens 
van de afdelingen Toestelturnen en Trampolinespringen… het was een 
leuke ambiance voor de 1e Clubkampioenschappen in de historie van 
Gympoint. Gympoint kan terugkijken op een zeer geslaagde eerste edi-
tie van de clubkampioenschappen. In verschillende categorieën werd 
gestreden om het eremetaal en iedereen ontving na afloop een diploma.

gym

Hockey Meisjes 
e3 in het zonnetje gezet

Dat werd gevierd met ranja en een 
prachtige taart. Zelfs de “platte 
kar” ontbrak niet. Na een rondje 
op de parkeerplaats, vertrokken ze 
richting pannenkoekenhuis, waar 
onze sponsor Björn en Simone 
Kerkhof, in- en exterieurbouw, 
ons trakteerde op pannenkoeken 
en ijs. Waarvoor hartelijk dank. Ze 
voelden zich echte kampioenen!
Bente, Lara, jill, juul, Yanou, Elena, 

Emma en roos, wat hebben jullie 
een knappe prestatie geleverd in 
jullie eerste hockeyseizoen en wat 
hebben jullie veel geleerd. Als jul-
lie in deze lijn verder gaan, worden 
we volgend jaar vast echt kampi-
oen. 
Wij zijn trots dat we coach mogen 
zijn van zo’n stel leuke meiden.

hockey

HEESWIjK-DINTHEr/LOOSBrOEK – Afgelopen zondag om 11.30 uur 
werden de meisjes E3 ook verwacht bij de kampioenenhuldigingen op 
de hockeyclub. Ze waren enigszins verbaasd omdat ze officieel geen 
kampioen waren geworden. Maar ze werden gehuldigd als officieus 
kampioen voor de goede en knappe sportieve prestaties van het eerste 
seizoen als meisjes E3.

Foto: Ronald van Hastenberg

Vanaf het eerste moment was er 
volop spanning, wie zou er gaan 
winnen…..
Best begon sterk aan de wedstrijd, 
maar kon niet veel kansen creëren. 
Door de goede samenwerking in 
het veld werd het team sterker. 
In de 20e minuut wist Emma van 
Oort met een handige beweging 
haar tegenstandster te passeren 
en de belangrijke 1-0 op het sco-
rebord te zetten. Aan het eind van 
de eerste helft werd MC1 wat on-
rustiger en probeerde snel de bal-
len ver weg te meppen. Voor de 
toeschouwers en coaches braken 
spannende momenten aan.
Na de rust kwam het goede veld-
spel van het hele team weer terug. 
In de tweede helft  werden vervol-

gens twee doelpunten gescoord 
door Emma van Oort en Gwen 
van Grunsven en kon het kam-
pioenschap worden gevierd. Van 
blijdschap vielen de meiden elkaar 
in de armen en konden de felicita-
ties in ontvangst worden genomen 
van de vele toeschouwers die mee 
waren gereisd naar Best. Bij terug-
komst in het clubhuis in Heesch 
waren velen aanwezig om de kam-
pioenen welkom te heten. 

Een mooi seizoen kon worden af-
gesloten, eerst met de titel  “spor-
tiefste team van Nederland” met 
als beloning een geheel verzorgde 
dag op de Euro Hockey League in 
rotterdam en nu dan het kampi-
oenschap!!

Mc1 van 
MHc Heesch kampioen!

hockey

HEESCH - Afgelopen zaterdag kon MC1 van MHC Heesch kampioen 
worden. Maar dan moest er wel gewonnen worden tegen Best MC2.
Bij verlies en gelijk spel zou Best kampioen worden, bij winst zou het 
kampioenschap naar MC1 van Heesch gaan. Dus we wisten dat het een 
zware wedstrijd zou worden, en dat nog wel in het hol van de leeuw. 

Bijzonder is dat voor het eerst in 
de geschiedenis van de hockeyclub 
het jongens A1 team in de eerste 
klasse speelt. 

Bovendien zijn de Meisjes A1 het 
hele jaar ongeslagen: 1 gelijkspel 
en verder alles gewonnen! Opmer-

kelijk verder is dat Amber van Zut-
phen 4 kampioenschappen viert: 
zowel haar eigen team C2 als de 
3 teams die ze traint zijn kampioen 
geworden.

De voorzitter maakte meteen van 
de gelegenheid gebruik om vrijwil-
ligers hartelijk te bedanken die zich 
jarenlang voor de club hebben in-
gezet en nu stoppen. 

Peter van Mierlo, Claire jacobs en 
Monique Gibbels namen afscheid 
van de sponsorcommissie, Trudy 
van de Wetering van de jeugd-
commissie, jan Dop en Bert Daan-
en van de technische commissie. 
Zij hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan deze gezellige en snel 
groeiende hockeyclub.

Huldiging HDL hockeyhockey

HEESWIjK-DINTHEr  -   In een stralend zonnetje zijn op zondag 10 juni de hockeyteams gehuldigd die 
kampioen werden in de herfst- en de lentecompetitie. Voorzitter Henry van Zutphen feliciteerde de teams 
van Jongens A1, C1 en E1 en van Meisjes A1, C1, C2, D1-8tal, E1, E2 en E3. Maar liefst 10 slagroomtaarten 
werden uitgereikt, waarvan heerlijk werd gegeten.

Meisjes A1 ongeslagen kampioen 2011 - 2012! 

Jongens A1 speelt in de eerste klasse, voor het eerst in de geschiedenis van 
Hockeyclub HDL!

‘voor het eerst in 
de geschiedenis’
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je kunt voor dit rondje Bernheze 
inschrijven op de start/finishplaats 
te Loosbroek of op onze website. 
www.trv-bernheze.nl. Start is bei-
de dagen in Loosbroek op het plein 
aan de Molenhoeven. Net als bij 
de Vierdaagse van Nijmegen is er 
een 50km, 40km en 30km route. 

Voor minder getrainde wande-
laars zijn er routes van 5 en 15 
kilometer. Alle routes zijn van pij-
len voorzien. Iedereen kan beide 
dagen deelnemen voor € 4,00 per 
dag, waarvoor men een route en 
stempelkaart ontvangt. Net als bij 
de Nijmeegse Vierdaagse worden 

de wandelaars beloond voor hun 
deelname. Als zij twee dagen heb-
ben meegelopen, krijgen zij een 
medaille. Supporters, aanmoedi-
gers en kijkers zijn van wezenlijk 
belang voor de gezelligheid en van 
harte welkom om de wandelaars te 
ondersteunen.

Voor de lief-
hebbers ‘Rondje Bernheze’
BErNHEZE - Ook in 2012 organiseert TRV Bernheze weer speciaal voor 
alle wandelaars voor de 8ste keer het ‘Rondje Bernheze’. U kunt wande-
len op zaterdag 23 en zondag 24 juni. De Vierdaagse van Nijmegen en 
Apeldoorn wandelen vereist de nodige trainingskilometers, daarvoor is 
dit weekend met het Rondje Bernheze uitermate geschikt.

Starttijden
50 km van 5.00 tot 6.30 uur
40 km van 6.30 tot 8.00 uur
30 km van 8.00 tot 9.00 uur
15 en 5 km van 9.00 tot 
12.00 uur. uur

wandelenHVcH Dames 1 krijgt
trainingspakken en tassen

A.L. van de Wetering BV is een 
veelzijdig middelgroot bedrijf, ge-
vestigd in Heesch, dat werkzaam 
is in de sectoren transport, klei-
exploitatie en grond-, weg- en wa-

terbouw. Afgelopen seizoen stond 
Dames 1 voor het eerste seizoen 
onder leiding van Ton de Wit. Hij 
bracht de dames pittige en afwis-
selende trainingen. Waarschijn-

lijk heeft dit, samen met de grote 
opkomst en gedrevenheid van het 
team geleid tot een mooie presta-
tie, want dit team wist op de laat-
ste speeldag de titel in de wacht te 
slepen. 
Het was een spannende strijd, 
maar door hard werken is het de 
dames toch gelukt om op deze 
manier promotie naar de 3e klasse 
af te dwingen.

HEESCH - Al jarenlang is Aannemingsbedrijf A.L. van de Wetering de 
sponsor van HVCH dames 1. Om dit team elke zondag nog completer 
aan te laten treden, heeft dit bedrijf de dames in nieuwe trainingspak-
ken gestoken en hen nieuwe tassen geschonken. Van de Wetering is een 
bekende sponsor van HVCH en draagt op vele fronten zijn steentje bij.

voetbal

HVcH MD1 wordt 2e van 
Zuid Nederland 4 x 4 KNVB Straatvoetbal

Het toernooi bestond uit een poule 
met 5 teams, waarvan de num-
mer 1 en 2 de finale gaan spelen. 

Terwijl HVCH 1 thuis tegen So-
meren streed voor promotie naar 
de Hoofdklasse werd in de eerste 

wedstrijd De regenboog uit Heer-
len van 5-1 verslagen.
In de tweede wedstrijd werd zeer 
verassend gewonnen tegen de 
”Street Soccer Girls met 5-4. Dit 
team bestaat uit meiden van een 
KNVB-selectie van District Zuid 1.
Helaas ging de derde wedstrijd ver-
loren tegen ”Top 2000 MD1’’, ook 
een selectieteam van de KNVB.
De laatste wedstrijd werd met 7-2 
gewonnen tegen rKHSV MD1 uit 
Maastricht.

Hierdoor werd de finale bereikt en 
niet de door iedereen verwachte fi-
nale tussen de KNVB-meiden.

De finale ging opnieuw tegen het 
zeer sterke ”Top 2000 MD1’’. He-
laas werd deze met 3-1 verloren, 
zodat we met een zeer mooie 2e 
plaats terug naar Heesch konden.
We waren zeer dicht bij de landelij-
ke finale op de Dam, dat is jammer, 
maar het was een prachtig slot van 
een zeer succesvol seizoen.

voetbal

HEESCH - De Heesche meiden van HVCH MD1 hebben een zeer fraaie 
tweede plaats gehaald in de finale 4 x 4 KNVB Straatvoetbal van Zuid 
Nederland. Door overwinningen in de eigen regio en het totale district 
was de kwalificatie voor deelname aan dit toernooi in Kerkrade bereikt.

Laatste wedstrijd voor Altior
HEESWIjK-DINTHEr - Nijnsel 2 
– Altior 6 Hoewel het kampioen-
schap al binnen was en het sei-
zoen officieel ten einde is wilden 
we voor de scheidsrechter die haar 
examen moest doen toch nog een 
wedstrijd spelen. Een paar weken 
eerder was deze door noodweer 
afgelast en daarom mochten we 
nu een uit wedstrijd op ons eigen 
kunstgras spelen. De start van de 
wedstrijd liep niet volgens plan. 
Aan onze zijde werden veel kan-
sen gemist en Nijnsel wist wel te 
scoren. We keken tegen een ach-
terstand van 2 doelpunten aan al-
vorens wij wisten te scoren. 6 maal 
konden wij het gat van de korf vin-
den voordat de tegenstandsters er 
nog één wisten te scoren. Uitein-
delijk maakten wij de stand com-
pleet door er 7-3 van te maken. 
Doelpunten van juliënne 2x, Anja, 
janneke, jolanda, Chantal en Ilse.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEESCH - Afgelopen zondag wer-
den de jaarlijkse clubkampioen-
schappen voor jeugdleden van de 
Heesche Badminton Vereniging 
georganiseerd. Een jaarlijks toer-
nooi waar jeugdleden hun beste 
beentje voor zetten om aan het 
einde van de dag als “Clubkam-
pioen van het jaar” naar huis te 
kunnen gaan. 
Hét doel waar de leden het hele 

jaar naar toe werken! En dan wil-
len ze dat doel ook  bereiken, en 
dat was te merken! In sporthal ‘t 
Vijfeiken werden spannende wed-
strijden (soms van wel 3 sets) uit-
gevochten waaruit uiteindelijk zou 
blijken wie de sterkste is, en zich 
mag laten kronen tot “Clubkampi-
oen van 2012”.Wie dit zijn gewor-
den vind u op onze website www.
hbv-heesch.nl

 H.B.V.
clubkampioenschappen  

badminton

al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Ze kwamen van heinde en ver terug voor de reünie
Damesvoetbal Prinses Irene viert 40-jarig bestaan

Na een kopje koffie en thee was 
het tijd voor een goed potje voet-
bal, wegens het weer op het korf-
balveld met kunstgras. jammer, 
want modder proeven hoort toch 

ook een beetje bij een goed potje 
damesvoetbal. De meesten had-
den het nog in de benen, eens 
een damesvoetbalster, altijd een 
damesvoetbalster. Het was een 

geweldig gezellige dag met een 
onderbreking voor een uitmun-
tend lunchbuffet. Terwijl de buiken 
gevuld werden, konden de deelne-
mers nog even lachen om de oude 

foto’s op de beamer. Bart v.d. Lin-
de had een mooie presentatie ge-
maakt van oude foto’s, tekeningen 
van Gerard Bont en en zo kwamen 
allerlei herinneringen langs. 

De sportieve strijd ging verder en 
uiteindelijk konden ze niet an-
ders dan: de nummer 1 felicite-
ren: Femme Fataal, die met de 1e 
prijs aan de haal ging. De dames 
van Femme Fataal kregen na een 

warme douche de Super Lolly Be-
ker overhandigd. Een heerlijk buf-
fet bij TC Telro zorgde voor de 
perfecte afsluiting van de dag en 
hierna gingen de dames nog even 
bij de heren van het 1e langs om 
deze te feliciteren met de promotie 
naar de 2e klasse. De organisatie 
van dit jubileumfeest kijkt terug 
op een geweldig feest en bedankt 
via deze weg iedereen die hieraan 
meegeholpen heeft.

NISTELrODE – Alles wat te regelen was, was goed verzorgd. Echter, het weer hadden ze niet in de hand. 
Veel regen zorgde voor een nat pak voor alle dames die deze zondag een prachtige reünie in het vooruitzicht 
hadden. Na een welkomstwoord door Jos Bongers, konden ze nog een keer voetballen; voor vele deelne-
mers heel lang geleden. De organisatiehad zich ervoor ingezet om deze dag tot een groot succes te maken. 

Sportief, gezellig en met veel herinneringen; alles wat een succesvolle reünie nodig heeft. 

voetbal

HEESCH - Behalve clubkampioe-
nen heeft de Heesche Badminton 
Vereniging ook kampioenen in 
de competitie. Afgelopen seizoen 
zijn 2 van de 4 jeugdteams kampi-
oen geworden. 

Tot op het laatste moment bleef 
het spannend in de poules (H.B.V. 
2 was zelfs afhankelijk van ande-
ren, die gelukkig H.B.V. 2 niet meer 
passeerden in het klassement) en 

kon er van alles gebeuren. Geluk-
kig voor beide teams zijn zij op het 
laatst toch als besten uit de bus 
gekomen, en was het afgelopen 
zondag bij de clubkampioenschap-
pen tijd voor de huldiging! Gefeli-
citeerd kampioenen! Volgend jaar 
ook kampioen worden?Wij zoeken 
nog jeugd en senioren spelers! 
Kijk op http://www.hbv-heesch.nl 
voor meer informatie over de kam-
pioenen en onze club!

Kampioenen 
bij H.B.V. in de competitie

badminton Verkiezing Kliksport Awards
Heeswijk goed in de prijzen 

Danny Aarts beste speler
De beste speler in de 2e Klasse 
KNVB van het afgelopen seizoen 
2011/2012 is Danny Aarts. Het 
oordeel was dat de nog erg jonge 
Danny die net is overgekomen van 
de A1 nu al een onuitwisbare in-
druk heeft gemaakt. Een groot 
talent en fijne en opmerkelijk sta-
biele voetballer. Daarmee van gro-

te waarde voor Heeswijk. Verguld 
voor deze eer nam Danny de prijs 
in ontvangst.

Ton Berens 2e als beste trainer
Trainer Ton Berens werd bij de trai-
ners als 2e beste trainer gekozen. 
Een zeer eervolle titel. Ton werd 
gekwalificeerd voor zijn goede 
prestatie met Heeswijk door na 

net te zijn gepromoveerd naar de 
2e Klasse weer mee te hebben ge-
speeld voor promotie. Dan heb je 
als trainer een duidelijke visie die 
ook breed gedragen moet worden. 
“Een rustige trainer, eerlijk en met 
duidelijke boodschappen en analy-
ses”, zo was het oordeel. 

Heeswijk als club ‘Verrassing van 
het jaar’
De verrassing van het jaar is zeker 
Voetbalvereniging Heeswijk. Als 
gepromoveerde club meteen goed 
bovenin meedraaien met eigen 
spelers en zonder in de geldbuidel 
te tasten, dan is dat een knappe 
prestatie. Waardering voor het 
team, de begeleiders, de trainer en 
de club als geheel.
Heeswijk liet hiermee Blauw Geel 
achter zich die 2e werd.

De uitslagen werden vrijdag 8 juni 
in Mariaheide bekend gemaakt. 
Heeswijk woonde met een dele-
gatie van spelers, begeleiders en 
bestuursleden de avond bij. Het 
spreekt voor zich dat allen zeer 
trots zijn met deze verkiezingen. 
Een felicitatie meer dan waard.

Foto: Peter Kuijpers 

voetbal

HEESCH - Na maandenlange voor-
bereiding door de beachhandbal-
commissie van DOS’80 was het 
afgelopen weekend weer het jaar-
lijks beachhandbaltoernooi op de 
Misse in Heesch. 
Het grote plein midden midden in 
het dorp was onder verdwenen 
onder 30cm zand. Hierop zijn 5 
wedstrijdvelden gemaakt waar van 
afgelopen vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag ca. 110 teams hun 
beachhandbal kunsten hebben 
vertoond om de felbegeerde taar-
ten in de wacht te slepen!

Vrijdagavond; De Mooiheesch.nl 
Bedrijvencup
10 verschillende bedrijventeams 
hebben gestreden om de Mooi-
heesch.nl bedrijvencup. Het was 
een avondje plezier, waarbij sporti-
viteit en elkaar helpen (kramp!) de 
boventoon voerden.

Zaterdag; De jeugdteams
Vanaf 9.00 uur werd er door vele 
meisjes- en jongens teams gestre-
den op de 5 beachhandbalveldjes 
om de welbekende hoofdprijzen, 
de taarten! Het was niet echt zo-

mers strandweer maar we hebben 
het wel weer de hele dag droog 
gehouden. 

Zondag; Senioren
Op de Misse was het zondag de 
derde en laatste dag van zand en 
handbal. Deze zondag hebben 
de senioren zich optimaal kunnen 
voorbereiden voor het NK Beach-
handbal.

Voor meer foto’s en de uitsla-
gen kunt u kijken op www.mooi-
heesch.nl

Beachhandbaltoernooihandbal
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

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

13 juNi
Nederland-Duitsland
20.45uur

17 juNi
portugal-Nederland
20.45uur
portugal-Nederland

BERNHEZE

23 - 24 juNi
Rondje Bernheze
Locatie: Loosbroek 
Zie pagina 18

26 juNi 
informatieavond mager-
darm-leveraandoeningen
Locatie: kapel ziekenhuis 
Bernhoven, Oss

30 juNi
Nationale Veteranendag
Locatie: CC de pas

HEESCH

15 juNi 
sweeney todd
Locatie: CC De Pas 

publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1, Heesch 

16 juNi 
annie M.G
Locatie: CC De Pas 

18 - 19 juni 
Film jane Eyre
Locatie: CC De Pas 

19 & 26 juNi 
open avond KBo Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas 

23 - 26 juNi 
Kermis Heesch
Locatie: De Misse

24 juNi 
Expositie: Cor van Dinther en 
josé van den Helm
Locatie: julianastraat naast 3 

NISTELRODE

14 juNi 
Cs De Wevers jaarvergadering 
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke
 
De ontmoeting: 
Volksdansgroep Hupsakee
Locatie: Gasterij Laarstede 

Dorpsraad infoavond 
buurtverenigingen 
Locatie: Zaal ‘t Tramstation 

Voorstelling slabberdewatski
Locatie: kantine Prinses Irene 

15 juNi 
BoBz disco voor kinderen uit 
groep 6 en 7
Locatie: Dorpshuis 

Heemkundekring, 
heemreis naar Nijmegen
Locatie: Heemhuis

16 juNi 
openbare verkoop inventaris 
voormalig Dorpshuis
Locatie: Brandweerkazerne/
Gemeentewerf 

17 juNi 
Familie toernooi 
jeu de boule club Die le
Locatie: jeu de Boule terrein

17 & 21 juNi 
Wandeltocht “Vlinders en 
bloemen”
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 
Zie pagina 9

19 juNi 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

24 juNi 
jaarlijks pleinfeest 
Muziekkapel De Dûrzakkers
Locatie: raadhuisplein 
Zie pagina 6

LOOSBROEK

14 juNi 
Boeiende gesprekken in 
onderonsje loosbroek
Locatie: D’n Hoek in Loosbroek

23 juNi 
inschrijving wandeldriedaagse 
loosbroek
Locatie: De wis 

HEESWIJK-DINTHER

t/M 8 juli 
Dertien hectare presenteert 
‘agricola Novus’ 
Locatie: Meerstraat 22, Heeswijk

14 juNi
Kienen
Locatie Bar elsie

Voorstelling slabberdewatski
Locatie: CC Servaes 

15 juNi 
peter van der Hurk
Locatie: Café zaal jan van erp 

16 juNi 
BzB in concert: CD album 
presentatie
Locatie: kersouwe
 
zin in een goed gesprek?
Locatie: Ontmoetingscafé D’n 
eekhoorn 

BKK-cultuurcircus simon 
Heijmans en Eva laurenssen
Locatie: Meerstraat 22 
Heeswijk- Dinther 
Zie pagina 7

Kienen
Locatie Bar elsie

2e handskinderkleding beurs
Locatie: Café zaal jan van erp 
 
Regenboogviering 
Locatie: kerk in Heeswijk 
Zie pagina 14

17 juNi 
Meierijsche Museumboerderij: 
Cunera-feest
Locatie: Museumboerderij 
Zie pagina 2

Dream on 
Locatie: kasteeltuin Heeswijk 
Zie pagina 4

20 & 27 juni 
alice in Wonderlandzomer 
in De Kersouwe
Locatie: Natuurtheater de 
kersouwe 
Zie pagina 7

20 juNi 
Hockey clinics voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar
Locatie: Veld aan de 
Steen- Stokstraat 4 

23 juNi 
Memories Festival
Locatie: evenemententerrein 
Aakantstraat 

24 juNi 
Elfde jeu de Boules toernooi
Locatie: Gildeterrein 
“De Schuttershof”
Zie pagina 11 

opening volkstuinvereniging 
“de Koffiestraat”
Locatie: koffiestraat

open bedrijvendag ‘t Retsel
Locatie: ‘t retsel 

open kloosterdag 
abdij van Berne
Locatie: Abdij van Berne
Zie pagina 6 

pleinconcert met Harmonie 
st. servaes
Locatie: kerkplein St. Servatiuskerk 

VORSTENBOSCH

17 juNi
vogel-en-kleindierenruilbeurs
Locatie: riethoeve

19 juNi
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

23 juNi
streetdance uitvoeringen
Locatie: De Stuik

26 juNi
zomeravondconcert
Locatie: Meester Loeffenplein

Vraagbaak
Locatie: De Stuik


