
  Jaargang 3 • Week 7 • 12 februari 2014

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Opening kunstwerk Nesterlé 

pag. 3 

Gedichtenbundel Bernheze 

pag. 5 

VALENTIJNSKAART D66
BERNHEZE

FOLDER DEZE WEEK

Afschaffen onnodige
welstand voorschriften
voor wonen en bouwen

in Bernheze

VVD-Bernheze Zeker NU! www.kringloopbernheze.nl

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

Leren en werken in De Maashorst

Het project ‘Leren en werken in De 
Maashorst’ is drie jaar geleden op-
gestart vanuit een initiatief van Ge-
rard van Oers, VSO Rosmalen; Liz-
zy Janssen, Herman Broerenschool 
en Roy Fleurie, Staatsbosbeheer. In 
de Stichting ZML Noordoost Bra-
bant nemen vier scholen uit het 
praktijkgericht onderwijs deel uit 
Rosmalen, Oss en Veghel. 

Gezamenlijk hebben de scho-
len een bus om de leerlingen van 
school naar De Maashorst te bren-
gen. 

Het ‘Leren en werken in De Maas-
horst’ kent zes winnaars. 

* De leerlingen krijgen een kans 
om een ‘werkhouding’ aan te 
leren en kunnen mogelijk uit-
stromen naar betaald werk el-
ders. 

* Voor de scholen is dit een leer-
werkplek met toekomstmoge-
lijkheden voor hun leerlingen, 
waarbij de leerlingen met min-
der begeleiding meer geluk er-
varen.

* De Maashorst Bos en Natuur 

gedijt dankzij het zagen van bo-
menopschot, verwijderen van 
berken en vogelkers, en het bij-
houden van de bosranden. 

* De Maashorst Recreatie biedt 
schoongemaakte verwijzings-
borden, tafels en opgeruimde 
paden en bosranden. 

* Staatsbosbeheer is blij met de 
uitgevoerde werkzaamheden, 
waar een regulier bedrijf niet 
voor ingeschakeld kan worden. 

* Gemeentelijke instanties tot slot 
besparen op sociale uitkeringen, 
dankzij de uitstroom van plm. 

25% van de leerlingen richting 
betaald werk. 

Voorzieningen
Het is een genot om te zien hoe 
de leerlingen met elkaar omgaan 
in deze prachtige omgeving. Op 
school tonen ze vaak negatief ge-
drag, maar in de ruimte van de na-
tuur werken de mannen van het 
hogere niveau – onder begeleiding 
– met kettingzagen, bosmaaiers en 
bladblazers. De leerlingen zijn inge-
deeld in niveaus, waarbij het laag-
ste niveau werkt binnen een be-
perkte ruimte en voor eenvoudiger 
taken, maar met evenveel plezier. 

Samenwerking
Het samenwerkingsverband ’t 
WerkTverband van VSO-scholen 
en praktijkonderwijs wil leerlingen 
met een afstand tot de arbeids-
markt kansen geven op betaald 
werk. Aangesloten scholen in Ros-
malen, Oss, Veghel en ’s-Herto-
genbosch wisselen mogelijkheden 
om praktijkervaring op te doen 
uit. In het Stedelijk VSO Rosma-
len wordt gelast en in de Rijzert 
’s-Hertogenbosch wordt opgeleid 
tot vorkheftruckchauffeur. 

Staatsbosbeheer is positief en wil 
van 50-60 leerlingen voor een 
dagdeel per week uitbreiden naar 
100 leerlingen. 
Hierin zou de toekenning van de 
subsidie voor het Landschap van 
Allure een rol in kunnen spelen.

Met plezier aan het werk in De Maashorst Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

HEESCH – Bomen worden gezaagd, takken versleept en boomstammen gesjouwd. Het zijn jonge mannen die 
met veel plezier het werk doen in De Maashorst. Even geen school binnen, maar buiten in de ruimte, werken 
met gereedschappen met de wind in de haren.

Tonnie in het zonnetje 
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Jeugdprins Mike I & Jeugdadjudant Rick 
met een prachtige jeugdraad achter zich

NISTELRODE -  Voor het eerst in de geschiedenis van 
de carnavalsstichting De Wevers presenteren ze een 
jeugdraad voor carnavalsseizoen 2014. Tijdens de 
jeugdzitting werden deze jeugdraad, Jeugdprins Mike 
I & Jeugdadjudant Rick gepresenteerd. In de Over-
beek was de presentatie door Clown Pinkie, zij kon-
digde een keur aan jeugdige Nisseroise artiesten aan.

Jeugdprins Mike dun Urste ofwel Mike Verkuijlen (11) 
zit in groep 8a. In 2007 was zijn vader Prins Edwin I en 
zijn tweelingzus Demi danst al jaren bij De Huppels. 
Zijn hobby’s zijn computeren, gamen, met vrienden 
spelen en hij is spits bij Prinses Irene D4. Adjudant 
Rick (Rosenhart) zit in groep 7 en houdt van ga-
men, quad rijden en voetballen bij Prinses Irene D2. 
Mike en Rick zijn al vanaf groep 1 vrienden, zitten op 
Maxendschool en kijken uit naar de carnavalsoptocht. 
Gezien hun gezamenlijke hobby voor voetbal is hun 
motto dan ook: “Dit jaar met carnaval, zijn Mike en 
Rick aan de bal”.

ABB-BERNHEZE 
SOLIDAIR-OPG

zijn

www.lokaal.nu

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Vrijdags op de markt (Nistelrode) op de vaste plaats op het Raadhuisplein

Kilo Chiquita bananen € 1,-
Bij besteding van € 6,- 

bakje Nisseroise salade GRATIS
Geldig op vrijdag 14 februari 2014



Woensdag 12 februari 20142 
  

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

PEFC/30-31-421

Het Saxperience ensemble van 
MIK bestaat uit negen saxofonis-
ten uit de regio Veghel onder lei-
ding van saxofoondocent Jo Hen-
nen. 

Dit Sax ‘Choir’ beschikt over de 
belangrijkste saxofoontypen, twee 
sopraansaxofoons, drie altsaxo-

foons, twee tenorsaxofoons en 
twee baritonsaxofoons en is in 
staat een palet van klankkleuren 
te produceren, uiteenlopend van 
strijkorkest tot bigband. 

Het repertoire omvat klassieke en 
lichte composities van onder ande-
re Mozart, Gershwin, Bizet, maar 
ook jazz en blues worden met ple-
zier voor u gespeeld. Jaarlijks tre-
den zij een aantal keren op. 

Dit varieert van een huiskamercon-
cert op een verjaardagsfeest tot 

kasteel- en openluchtconcerten. 
Ook zijn zij bij ieder Slokdarmfes-
tival in Veghel van de partij. 
De leden zijn: Annie Deelen, Thea 
Verbeek, Mariëtte Sweere, Rob-
bert van Weelderen, Wendy van 
der Looij, Christel de Goeij, Ellen 
van der Schuit, Liesbeth Lenders 
en Danielle van Kol. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen via email: christelde-
goeij@home.nl.

Zondag 16 februari, aanvang 
15.00 uur. Entree € 5,-.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

lunch•diner
borrel•terras•feestje

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

www.bomenpark.nl

WIST u dat...

c
o
lu
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n

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

MEDAILLONS VAN REEGEIT MET GROVE 
MOSTERD EN AVOCADO

ee is een van de meest edele wild-
soorten. De reegeit is een vrouwelijke 
ree. Het vlees leent zich bijzonder 

voor feestelijke bereidingen. Ree mag je niet 
verwarren met hert. Een hert is beduidend 
groter en zwaarder dan een ree; het wordt zo 
groot als een paard, tot 1.40 mtr. 

Reeën worden niet groter dan een herders-
hond, zo’n 70 cm. Het vlees van herten is ook grover en smaakt 
wilder dan het malse sappige vlees van de ree. De reegeit is van de 
bok te onderscheiden door de witte vacht aan de achterzijde van 
het dier. De ree leeft in roedels over Europa verspreid. Binnen het 
gebied dat hij bewoont, geeft de ree de voorkeur aan jong boom-
loof. Het voedsel bestaat uit blaadjes en loten van verschillende 
soorten loofbomen, jong koolzaad, gerst, haver, erwten en klaver. 

Zonder water kan hij niet leven, hij likt graag 
aan zoutbevattende voorwerpen. Reeën zijn 
lekkerbekken en dat proef je aan hun vlees, ze 
eten kruiden, zachte blaadjes en knoppen van 
bomen en gewassen.
Onderstaand recept is een aanrader, zeer de 
moeite waard om eens te bereiden.

Benodigdheden, voldoende voor 4-5 personen:
-1 kg. medaillons van reegeit
-100 gr boter
-4 el. olijfolie
-2 uien, gesnipperd
-150 gr. grove mosterd
-50 ml. brandewijn
-500 ml. verse room
-80 ml. honing
-100 gr. bieslook, fijn gesneden
-250 gr. cherry tomaatjes
-2 tenen knoflook, geperst
-100 gr. basilicum, fijn gesneden
-1 avocado, in dunne schijfjes
-200 gr. koriander, fijngesneden
-zout en peper

Verwam 3 eetlepels olijfolie in een pan met een dikke bodem.
Snijd het vlees in 4 medaillons van elk ongeveer 250 gram en wrijf 
deze goed in met zout en peper. Bak de medaillons 2 minuten 
om en om, totdat ze bruin kleuren. Snijd de boter in blokjes van 
25 gram en laat onder het bakken op elke medaillon een blokje 
smelten. 
Neem het vlees uit de pan en laat het uitlekken. Zorg dat je de 
medaillons niet te lang bakt, wild moet rosé gebakken worden.
Houd het vlees warm, fruit de knoflook en daarna de uien in de-
zelfde pan. Voeg de mosterd en de brandewijn toe. 
Houd de pan schuin, houd er een vlam bij en laat de brandewijn 
flamberen.

Voeg de honing toe, daarna de room en laat de saus inkoken.
Voeg de bieslook toe. Leg ook de cherrytomaatjes in de pan, tot-
dat ze zacht zijn en voeg de basilicum toe. Neem uit de pan en laat 
uitlekken. Leg de medaillons in het midden op een bord. 
Leg er een paar schijfjes avocado op en giet er de saus over.
Leg de cherrytomaatjes rondom het vlees en garneer met verse 
koriander. Lekker met romige aardappelpuree en biologische 
seizoensgroente.

Eet smakelijk!

R

Concert door SAXperience ensemble

Wat is de ware kracht van De 
Maashorst? Is wildernis in De 
Maashorst een onontgonnen 
goudmijn? Is ‘nieuwe wildernis’ 
alleen goed voor wild of kunnen 
we er ook andere maatschappe-
lijke vraagstukken mee aanpak-
ken, zoals zorg of werkgelegen-
heid? Er is veel enthousiasme en 
het bruist van nieuwe initiatieven 
in De Maashorst. Wat gaan we 
hiermee doen? Hoe zorgen we dat 
we doorpakken en samen aan de 
slag gaan? Deze vragen vormen de 
rode draad van deze avond en be-
spreken we met mensen die nauw 
betrokken zijn bij De Maashorst.
Zo schuiven als tafelgasten onder 
andere aan: Johan van den Hout, 
gedeputeerde provincie Brabant, 
natuurfotograaf Hans Koster, 
mister Maashorst Jules Iding, ‘na-
tuureconoom’ Tom Bade, ARK-
directeur Petra Souwerbren en een 

aantal karakteristieke Maashorst-
ondernemers. 
De organisatie verwacht geen 
zware, inhoudelijke discussies, 
maar een informerend en inspi-
rerend programma. Live muziek, 
columns en een goed glas wijn 
of een heerlijke trappist zorgen 
voor de vrolijke en informele 
sfeer, zoals dat van een café ver-
wacht mag worden. De bezoeker 
wordt uitgenodigd actief aan het 
gesprek deel te nemen bij het ge-
sprek over wildernis in De Maas-
horst.
Kijk voor het volledige program-

Wilderniscafé De Maashorst
Talkshow over nieuwe wildernis bij u in de buurt

MAASHORST - Staatsbosbeheer houdt tot de zomer, verspreid over het 
land, een aantal Wilderniscafés. Deze talkshows over wildernis in Ne-
derland sluiten aan bij De Nieuwe Wildernis, de spectaculaire natuur-
film die sinds eind september vorig jaar in de bioscoop te zien is. Deze 
zevende editie van het Wilderniscafé wordt georganiseerd in samen-
werking met Stuurgroep De Maashorst. Het Wilderniscafé De Maas-
horst vindt plaats op donderdag 20 februari in Theater Markant, Markt 
32, 5401 GP Uden, aanvang 20.00 uur en is vrij toegankelijk. 
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Geniet de hele maand februari van ons

 fantastisch 
‘hartje winter’ menu.
4 gangen voor € 34,75 p.p.

Meer informatie: www.hetsentiment.nl
TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

Ook op valentijnsdag

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

SCHAATSEN

Ik hoop niet dat er al te veel kinderen kijken naar de Olympische 
Winterspelen van Sotsji. Ik hoop niet dat er al te veel kinderen met 
een schriftje op de bank zitten om de rondetijden van Sven te noteren. 
Kinderen moeten maar wachten met sport kijken als de Zomerspelen 
bezig zijn. Of nog beter, als het WK voetbal gespeeld wordt.

Het risico zit er namelijk in dat elk kind dat twijfelt welke sport hij 
of zij moet kiezen, gaat kiezen voor schaatsen. De kans dat je met 
schaatsen een gouden medaille wint als Nederlander, is namelijk 
gegroeid tot bijna honderd procent. Die paar verdwaalde Japanners 
schaatsen alsof ze voor het eerst op ijzers staan, dus dat zal vast alleen 
nog maar erger worden in de toekomst. Je hebt alleen concurrentie 
van je landgenoten, dus als je een beetje chauvinistisch bent ingesteld 
als sporter, zit je altijd goed.

Langebaanschaatsen heeft langzamerhand de status van gemengd 
korfbal gekregen. De rest van de wereld beoefent de sport niet, dus we 
winnen. Er doen zelfs echte (!) Belgen mee op de Olympische Spelen 
die als enige in hun land de schaatssport beoefenen. Zo kan ik ook 
een podium vol krijgen met oranje trainingspakken met bijbehorende 
muts. Als je dan ook nog ziet dat de medailles alleen maar door 
Nederlandse bobo’s worden uitgereikt, vind ik het helemaal niet meer 
geloofwaardig.

Ik hoop dat de ouders deze winter hun kinderen ver weg houden van 
de televisie. ‘Buurman en buurman’ mogen ze nog net kijken, maar 
naar ‘Sven op de schaats’ echt niet. Zet ze van de zomer maar 24 uur 
per dag voor de televisie en laat ze kijken naar voetbalkunstenaars uit 
Spanje en Brazilië. Ik heb veel liever over een jaar of twintig eindelijk 
die gouden voetbalmedaille dan weer een folklore-schaatskampioen.

COLUMN
D’N BLIEKER

Sluit nu een 
autoverzekering af 
en betaal de eerste 
maand geen premie!

Bel voor een vrijblijvende offerte
088-8000902 of kom langs.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Opening kunstwerk Nesterlé

Bij de voorbereidingen van dit 
feestelijke moment waren leer-
lingen van groep 7 en 8 van BS 
’t Maxend en BS De Beekgraaf be-
trokken. Willeke Rijkers, lid Kunst-
commissie Bernheze heeft daartoe 
op beide scholen voorlichting ge-
geven over kunst en ook hebben 
de kinderen met Tamar kunnen 
skypen om haar vragen te stellen 
over het kunstwerk.

LIEVE VAN SCHAIJK, groep 8 BS 
De Beekgraaf vroeg aan Tamar: 
“Hoe ben je te werk gegaan met 
dit kunstwerk?” 

Tamar legde uit dat zij voor het 
kunstwerk eerst de tekeningen van 
de architect goed heeft bekeken. 
Zij wilde te weten komen wat hij 
met zijn ontwerp, dat twee ge-
bouwen moest verbinden, wilde 
bereiken. Tamar zelf moest dat in 
haar kunstwerk versterken, maar 
ze wilde meer. 

Ze ging op onderzoek uit in en 
over de omgeving en ontdekte dat 
er in de Maashorst iets geks was; 
een breuklijn. Zoiets verwacht je 

niet in Nederland. Dat was voor 
haar een extra toevoeging voor 
haar kunstwerk.

GABRIËLLA VAN ERP, groep 7 BS 
’t Maxend wilde van Tamar weten 
waar ze haar inspiratie vandaan 
haalt.

“Als kunstenaar”, weet Tamar, 
“haal je je inspiratie eigenlijk ge-
woon overal vandaan. Als je met 
een kunstwerk begint en je gaat 
kijken in de omgeving en op de 

plek zelf, ontdek je altijd wel iets 
bijzonders. Omdat je bezig bent 
met het maken van kunst denk je 
dan, wat kan ik doen?” Het leert 
haar anders naar de dingen te kij-
ken en ze ontdekt daardoor steeds 
weer nieuwe dingen.
Tamar was erg blij dat ze het 
kunstwerk voor CC Nesterlé mocht 
maken en na iedereen hiervoor be-
dankt te hebben, kon buiten het 
kunstwerk officieel geopend wor-
den.

Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl

NISTELRODE – Toen het kunstwerk van CC Nesterlé in 2013 klaar was en eigenlijk geopend zou moeten wor-
den op 7 september, was kunstenares Tamar Frank verhinderd. Nu was het eindelijk zover en kon afgelopen 
vrijdag het kunstwerk officieel geopend worden. Wethouder Ad Donkers was gastheer en heette iedereen 
welkom.

De opening ging gepaard met confetti  Foto: Marcel van der Steen

Wethouder Ad Donkers met 
Willeke Rijkers, lid van 
Kunstcommissie Bernheze

IK HOOP DAT OUDERS DEZE WINTER 
HUN KINDEREN VER WEG HOUDEN 
VAN DE TELEVISIE

Liederentafel
HEESCH - De Liederentafel in De 
Pas wordt elke derde woensdag 
van de maand gehouden. 

Er worden samen bekende lied-
jes gezongen, maar ook de meer 
recente meezingers en speciale 
nummers uit het repertoire van de 
bandleden, maken het voor de wat 
jongere garde aantrekkelijk om 
mee te doen. Leeftijd is overigens 
niet belangrijk. 

De tekst staat in de bundels die al 
klaarliggen. De Liederentafel wordt 
georganiseerd door de Liederenta-
felcommissie van De Pas. Het is er 
meestal gezellig druk. Kom gerust 
eens vrijblijvend kennismaken. Dat 
geldt ook voor belangstellenden 
uit de regio. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 
Woensdag 19 februari, 20.00 uur
Entree € 1,-, De Pas Heesch.

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

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

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

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

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbankvanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
er iS toekomSt 
nA de A de A Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

www.scheidingshuys.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

Een warme 
maaltijd bij 
ons thuis? 

Kom gezellig eten in ons restaurant of 
bij één van onze eetpunten!

• Cunera | De Bongerd in Heeswijk 
• Steunpunt D’n Hoek in Loosbroek
• Eetcafé De Stuik in Vorstenbosch
• De Moerkoal in Middelrode
• De Groeiring in Vinkel

www.laverhof.nl

Voor meer informatie kunt u tussen 8.30 en 
17.00 uur contact opnemen met ons 
cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 29 81 13.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Kom tot jezelf
Vier bijeenkomsten in Heesch met als thema: 

Het volgen van de stem van je hart
 
De stem van ons hart volgen; 
is dat niet waar we eigenlijk 
allemaal naar verlangen? 
Maar wat is dan die stem, 
dat geluid van het hart en 
hoe kunnen we het horen?

Wat hoorbaar is, houdt op 
bij het vermogen van onze 
oren, maar het hart luistert 
heel anders; het hart luistert 
vanuit liefde. Een liefde die 
anders is dan de romantische 
liefde of de exclusieve liefde. 
Het hart heeft een andere 
taal. 

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen op weg naar wegen die 
ons in dieper contact brengen met de grote wijsheid van het hart. 
De bijeenkomsten vinden plaats op vier woensdagavonden in de 
Wijststraat 35, 5384 RA Heesch, van 19.30-21.45 uur.

DATA: 12 maart - 19 maart - 2 april - 16 april
KOSTEN: € 60,- voor vier bijeenkomsten.
BEGELEIDERS: Mia van den Hurk en Hilma Kraan.

Aanmelding en/of informatie: 0412-452845/ 455193 
of mailen naar miahurk@wxs.nl of h.kraan@home.nl.

Advertorial

Afvallen door 
persoonlijke 
coaching

MONIQUE BARTEN
Advertorial

Je hebt een goed voornemen gemaakt om een gezonder leefpatroon te 
starten. Een goed begin in de ochtend, maar tegen etenstijd wordt het 
lastig. Er komen verleidingen of je hebt gewoon zin in iets. Nog steeds 
ben je jezelf bewust van je goede voornemen, maar toch zwicht je voor 
iets lekkers. Je hebt spijt...alweer. En in sporten heb je nu al helemaal 

geen zin!

Als gediplomeerd gewichtsconsulent en coach kan ik je begeleiden en 
motiveren om nu wel te slagen met het afvallen. Wat zijn jouw valkuilen, 
wanneer gaat het lastig en, ook belangrijk, wat gaat je helpen, hoe kun 
jij het deze keer wel volhouden? Stel het afslanken niet uit, maar begin 
vandaag met behulp van jouw persoonlijke gewichtsconsulent. 
Nu gaat het lukken!

Meestal is er een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar
Voor meer informatie: www.moniquebarten.nu en meld je gratis aan 
voor de nieuwsbrief.
Belangstelling? Neem contact op met Monique Barten
Praktijk voor gewichtsbeheersing en coaching.
Heeswijk-Dinther
Tel. 06 44 74 60 74
info@moniquebarten.nu

HEESCH - Lotte Vermeulen is op 19 december 2013 geboren als dochter 
van Danielle Pennings (26), die rechts op de foto staat. Oma (links) is 
Helma Pennings (50) en overgroot-oma Stieny van der Heijden (73). Zij 
houdt Lotte vast op de foto. Danielle en haar dochter wonen in Veghel, 
Oma en overgroot-oma zijn woonachtig in Heesch.

Vier generaties
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geldt van 13-2 t/m 19-2-2014

we hebben ’twe hebben ’twe hebben ’t
in ons bolletje

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
5 kwarkbolletjes

1,50
normaal  2,75

…kwark en rozijnen!
Kwarkbolletjes zijn kleine zoete broodjes 
met rozijnen en kwark bereid. Kwark geeft 
de broodjes een romige smaak. Lekker 
om zo te eten, en nog lekkerder worden ze 
als u ze even opwarmt  in de oven of in de 
broodrooster. Voor een gezellig ontbijtje 
’n heerlijke afsluiter en bij de thee een 
ware traktatie. Wij weten dat kinderen 
er ook dol op zijn. 

Ook lekker:
laagje gesmolten chocolade erover, 

wat vers fruit met slagroom 

of met knapperige schijfjes appel.

vol met rozijnen en kwark… niet alleen kinderen zijn er dol op…   we worden er zelf ook altijd weer blij van!

Perenvlaai
5 personen            7,95

tip van de banketbakkers:

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

Jeugdig dichttalent op scholen Bernheze

De mooie dichtbundel met illus-
traties van Jannemeis Snels, foto’s 
van FC Bernheze en gedichten van 
de leerlingen van de groepen vijf 
tot en met acht van de basisscho-
len uit Bernheze werd feestelijk 
gepresenteerd in De Pas. Onder de 

aanwezigen waren kinderen van 
de basisscholen met introducees 
en genodigden.

Pulk pulk pulkerdepulk
Na een korte inleiding door Dian 
Langenhuijzen namen Erik van Os 
en Frank van Pamelen de micro-
foon over met een opwarming ‘ik 
wil, ik wil dichten’ op de muziek 
van ‘we will, we will rock you’ van 
Queen. Daarna was het ijs gebro-
ken en werd het ‘titelgedicht’ Pulk 
pulk pulkerdepulk van Bas Claasen 
onthuld, gevolgd door elf andere 
gedichten, waarbij Erik en Frank 
met niet aflatend enthousiasme 
zorgden voor de juiste entourage. 
Het optreden van de Hip Hop 
dansgroep van Remix liet zien dat 
wij niet alleen schrijftalent hebben 
in Bernheze. 

Keten
Toen eindelijk het eerste exem-
plaar van de poëziebundel kon 
worden overhandigd, vormden de 
leerlingen die hun gedicht hadden 
voorgedragen een menselijke ket-
ting om het boekje uiteindelijk bij 
burgemeester Moorman te krijgen. 
Die was blij verrast met zoveel 
kwaliteit op de scholen en nam het 
boekje graag in ontvangst. 
Het boekje met gedichten van 
alle basisscholen, een gedicht per 
groep, is te koop in de bibliotheken 
voor € 2,50. Fijn dat cultuur door-
gegeven kan worden, dankzij een 
financiële bijdrage van de Lions 
Club en gemeente Bernheze.

Meer foto’s: www.mooinisseroi.nl,  
www.mooiheesch.nl, 
www.mooihdl.nl

BERNHEZE – In Bernheze zitten bijzonder talentvolle dichters op de basisscholen. Dat bleek tijdens het pro-
ject dat Cube initieerde voor de jaarlijkse opening van het culturele schooljaar. De dichters Erik van Os en 
Frank van Pamelen hadden de scholen begeleid bij het project.

BS De Toermalijn: BAS CLAASEN Pulk Pulk Pulkerdepulk
    ROOS RUIGROK Hockeybal
BS St. Albertus: LUUK VAN GRINSVEN Frikandel
BS ’t Palet: LOÏS VAN DER HEIJDEN Beertje
BS De Beekgraaf: ANKE VAN KRIEKEN Alleen
    KLASGEDICHT Worteloranje
BS Het Mozaïek:  FEMKE VAN VENROOIJ In het bos
BS ’t Maxend: AUKJE SCHUURMANS Zaterdagmorgen
BS Op Weg: LUUK VAN HEERTUM Herfst
BS De Kiem: AMBER EN YANNE Armoede
BS De Bolderik: MILAN LINDERS De maandag 
BS Delta: SJIN JACOBS Ik heb Een ster

Burgemeester Marieke Moorman met enkele van de jeugdige dichters Foto: Marcel van der Steen

Leden van FC Bernheze

Cultuureducatie Bernheze

Frank van Pamelen begeleidde de deelnemers Foto: Marcel van der Steen
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Gratis fitheidstest tijdens open dag Fysiek-
Fit, PodoMed en Sportgeneeskunde Veghel

In 2013 is PodoMed, gevestigd 
aan de NCB Laan 83 te Veghel, 
uitgebreid met praktijk FysiekFit 
en Sportgeneeskunde Veghel. Zij 
willen u graag op de hoogte bren-
gen van de mogelijkheden die zij 
u kunnen bieden. De ervaring leert 
dat een praktijk met verschillende 
disciplines onder één dak u effici-
ent kan behandelen. Dit doet zij 
middels onderling korte lijnen om 
snel te schakelen en eventueel 
meerdere van deze disciplines aan 
te spreken.

FYSIEKFIT
Vanuit de praktijk in Mariaheide 
is FysiekFit uitgebreid naar de 

Veghelse vestiging van Podomed. 
Lieke van Griensven, geboren en 
getogen in Nistelrode, is hier werk-
zaam voor FysiekFit. U kunt Lieke 
kennen van onder andere korfbal 
bij Prinses Irene of tennis bij Telro, 
deze sportieve instelling laat zich 
zien in haar dagelijkse werkzaam-
heden. U kunt terecht met allerlei 
klachten aan het bewegingsap-
paraat, zoals nekpijn, artrose, 
hoofdpijn, elleboogklachten, rug-
klachten, bekkenklachten, heup-
klachten en knieklachten. Lieke en 
haar collega’s zijn allemaal manu-
eel therapeut en kunnen in overleg 
gebruik maken van dry needling. 
Tevens is de praktijk gespeciali-
seerd in schouderklachten en is 
aangesloten bij het Schoudernet-
werk Noord-Brabant. Voor behan-
delingen van FysiekFit hoeft u niet 
altijd naar Veghel, maar kunt u ook 
terecht bij Lieke of een van haar 
collega’s in Mariaheide.

VERWIJZING
Vanaf 2006 is geen verwijzing van 
de huisarts meer nodig voor be-

handelingen van fysiotherapie of 
manueel therapie. Welke van deze 
behandelingen vergoed worden 
door de verzekering, is afhanke-
lijk van het verzekeringscontract. 
Informatie daarover kunt u inwin-
nen bij uw verzekering of bij onze 
praktijk. 

OPEN DAG
Op 15 februari openen PodoMed, 
FysiekFit en Sportgeneeskunde 
Veghel op de NCB Laan 83 in 

Veghel de deur van 11.00 – 15.00 
uur om te laten zien hoe u mid-
dels fysiotherapie, podotherapie, 
dry needling, manueel therapie en 
sportgeneeskunde kunt werken 
aan een fit en gezond lichaam. 

U kunt voor meer informatie te-
recht op de volgende websites: 
www.praktijkfysiekfit.nl, 
www.podomed.nl, 
www.sportgeneeskunde-veghel.nl

JONGE MULTIDISCIPLINAIRE PRAKTIJK LAAT U OP 15 FEBRUARI GRAAG KENNISMAKEN MET ENKELE ONDERDELEN VAN HAAR WERKGEBIED

VEGHEL/NISTELRODE – FysiekFit, PodoMed en Sportgeneeskunde Veghel houden op 15 februari een open 
dag. U kunt deze dag gratis deelnemen aan een fitheidstest, welke bestaat uit een statische en dynamische 
analyse van de voet, een meting van het vetpercentage en een glucosebepaling of een lenigheidstest van 
armen en benen. Daarnaast vindt er een demonstratie plaats van dry needling. U bent van harte welkom van 
11.00 tot 15.00 uur.

Lieke aan het werk

Advertorial

Jasper van Rosmalen (links) en Stanislav Jusufovic Foto: Marcel van der Steen

Eerste zondagmorgenconcert

Jasper van Rosmalen liet met vir-
tuoos vioolspel horen waarom hij 
in de loop der jaren veel bekende 
muzikanten begeleiden mocht. Zijn 
voormalige overbuurjongen Stani-
slav Jusufovic liet met variaties en 
muziek op de concertaccordeon 
zien en horen waarom hij de no-
dige prijzen in de wacht wist te sle-
pen. De mannen speelden samen 
en af en toe solo, met tussendoor 
toelichtingen op de muziek en hun 
eigen muzikale drijfveren. Voor de 
pauze hoorden we prachtige klas-
sieke muziek van Bach. Na de pau-
ze werd het muzikaal lichter en vro-
lijker en kwamen er tango’s voorbij.

Jasper en Stanislav treden vaak sa-
men op voor kleinere gezelschap-
pen. Dit concert in de huiskamer 
van Heesch paste daar helemaal in.

Ontmoeting
De ruim honderd bezoekers in De 
Pas genoten zichtbaar. De ont-
vangst was uitstekend met koffie 
en koek bij binnenkomst en dicht-
bij de bar in de pauze en na af-
loop, voor een ontmoeting tussen 
muziekliefhebbers onderling en de 
uitvoerende muzikanten. 
Dit initiatief van De Pas wordt vast 
herhaald. Tips zijn welkom via: 
info@de-pas.nl. 

HEESCH – Het eerste huiskamerconcert in het café van De Pas was een 
groot succes. Het bevlogen en geconcentreerde spel van de optredende 
muzikanten van wereldniveau op 9 februari smaakte voortreffelijk. 

Verkenningen naar de moord in ‘Het Lijk’

Het boek is rijkelijk voorzien van 
uniek fotomateriaal en bevat de 
hoofdstukken:
- Relaas over het vermoorden van 

Adriana van den Boom
- De rechtszaak en veroordeling
- Berichtgeving in de media hier-

over
- Genealogisch onderzoek
- Topografisch onderzoek
- Het leven in een strafgevangenis 

halverwege de 19de eeuw

NISTELRODE – Geïnspireerd door mede-heemkundelid Jan Timmers, heeft Harry van Grinsven afgelopen 
weken onderzoek mogen doen naar het gebied Het Lijk, gelegen tussen de Lage Wijst in Heesch en Donzel 
in Nistelrode en de achterliggende reden van die naamgeving aan dit gebied. De bevindingen zijn gebundeld 
in een fraai boekje van 36 pagina’s op A4 formaat, in kleur.

Intratuin Veghel Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond www.intratuin.nl

Hele maand februari

ontbijt  
tot 11.00 uur

1.50

- Geraadpleegde literatuur, bron-
nen en bezochte internetsites

Graag laat Harry voor belangstel-
lenden zo’n boekje bij maken. 
Daarvoor ligt er de komende we-
ken een inkijkexemplaar (concept-
versie) in de openbare bibliotheek 
van Nistelrode. Daarbij ligt ook 
een intekenlijst waarop belang-
stellenden hun adresgegevens in 
kunnen zetten. Het boekje, dat 
begin maart 2014 gereed komt 
en waarin dan kleine redactionele 
wijzigingen zijn aangebracht om 
de leesbaarheid te bevorderen, zal 
nog meer fotomateriaal bevatten. 

Intekenen kan tot maart 2014. De 
prijs van dit boekje, dat uniek ge-
nummerd wordt, is vastgesteld op 
€ 10,- . 

Betalen kan bij het ophalen van het 
boek bij Harrie van Grinsven, Kerk-
veld 34, Nistelrode.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 februari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Perssinaasappels 25 stuks + 5 gratis

Aardappelwedges 500 gram  € 0,95
Vanaf heden verse ambachtelijke soep
zonder kleur-, geur- en smaaksto� en

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram snijworst € 1,09

1 pond h.o.h. gehakt
1 pond verse worst

samen voor € 6,75

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Maak kans op een jaar lang 

GRATIS Gildekorn 

          Kijk op onze pagina

Waldkorn zachte bollen 

Mini vlaaipunt 
bosvruchten

2 stuks voor

2,50

4 + 2 GRATIS

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:
3 voorgebakken 
ciabatta’s voor 1,00

Verras je 
valentijn!

Mijn laatste baan was bij Sabic Innovative Plastics in Bergen op Zoom. Daar heb ik 1 jaar gewerkt als 
technicus. Mijn werk bestond voornamelijk uit het extruderen, spuitgieten en testen van experimentele 
polycarbonaat blends. Tijdens mijn HBO studie Applied Science in Eindhoven heb ik kennis verzameld 
op het gebied van organische-, analytische- en polymeerchemie. Ik ben vooral sterk in het opnemen en 
toepassen van kennis en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het liefst zou ik willen werken in mijn 
studierichting, in een omgeving waar ik iedere dag bijleer.
Voor meer informatie of aanbiedingen; mijn e-mail adres is: thijs.vdaa@hotmail.com.

Zomaar omdat het kan... 
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De MooiBernhezeKrant wil werkloze Bern-
hezenaren de kans geven om zich gratis te presenteren via dit medium. Ben je werkloos en wil je een op-
roep plaatsen in DeMooiBernhezeKrant? Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl, voorzien 
van twee bijlages: een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 125 woorden). Vermeld jouw 
contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met je op kunnen nemen. 
Bij voldoende interesse zal deze rubriek wekelijks herhaald worden.

NAAM: THIJS VAN DER AA

LEEFTIJD: 25 JAAR

WOONPLAATS: 
VORSTENBOSCH

BAAN: LABORANT OF 
RESEARCH & DEVELOP-
MENT MEDEWERKER

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Eetcafé ‘t Pumpke •• Raadhuisplein 7 •• 5388 GM  Nistelrode •• 0412 61 29 56

Eigengemaakte erwtensoep € 3,00

Voor de kinderen frites met een snack € 2,00

Speciaal voor de wandelaarsAlleen geldig op zondag 16 februari

DeMooiBernhezeKrant 
presenteert op 16 februari:

BERNHEZE - DeMooiBernhezeKrant organiseert een natuurwandeltocht 
door het prachtige natuurgebied De Maashorst op zondag 16 februari. 
Start- en eindpunt bij Eetcafé ‘t Pumpke, op het Raadhuisplein in Nistel-
rode. Inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon. Daarvoor krijg je een 
prachtige wandeltocht van 10 km, 15 km of 25 km voorgeschoteld. Er 
wordt gestart tussen 8.00 en 12.00 uur. Wandelaars die kiezen voor de 
25 km wandeltocht kunnen starten tot uiterlijk 11.00 uur.

TREK JE WANDELSCHOENEN 
AAN EN DOE MEE
De paden op, de lanen in. Een aan-
lokkelijke gedachte voor wandel-
liefhebbers. Zeker als het wandelen 
plaatsvindt in het prachtige decor 
van natuurgebied De Maashorst. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat 
onze oproep niet aan dovemans-
oren gericht is. Zeker niet wanneer 
we kijken naar de steeds groter 
wordende groep wandelaars die 
een prachtige sportieve hobby 
vinden in het wandelen door onze 
bosrijke gemeente. Ook zal de 
wandeltocht gezelligheid brengen 
aan de wandelaars die training no-
dig hebben voor een grotere tocht, 
zoals de Nijmeegse 4daagse.

Als krant van en voor Bernheze wil-
len wij dichtbij de Bernhezer inwo-

ners staan. Naar onze overtuiging 
betekent dit niet alleen als eerste het 
nieuws verslaan, maar daar waar 
mogelijk, nieuws maken. En wat is 
er nou mooier dan dat te doen in de 
vorm van een gezonde wandeltocht 
door het mooie en unieke natuur-
gebied De Maashorst waar zoveel 
mensen plezier aan beleven.

WANDELROUTES
Samen met enkele enthousiaste en 
ervaren wandelaars hebben we een 
drietal prachtige wandelroutes uit-
gezet die jou als wandelaar voorna-
melijk door het prachtige landschap 
van De Maashorst voeren. De rou-
tes zijn verschillend in lengte. Zo 
is er een wandelroute van 10 km 
voor de wandelaar die zo’n 2,5 uur 
onderweg wil zijn. Daarnaast is er 
een wandelroute van 15 km voor 

de iets fanatiekere wandelaar en 
een wandelroute van 25 km voor 
de geoefende wandelaar.

INSCHRIJVEN HOEFT NIET 
Doe mee aan de natuurwandel-
tocht in De Maashorst en meld je 
op zondag 16 februari vanaf 8.00 
uur bij Eetcafé ‘t Pumpke aan het 
Raadhuisplein in Nistelrode. Daar 
krijg je - na betaling van € 2,50 - 
een overzichtelijke en duidelijke 
wandelroutekaart mee. Natuurlijk 
is onze redactie present om verslag 
te doen van de wandeltocht. Dus 
wandelliefhebbers, wij rekenen op 
jouw komst.

De wandeltocht is op eigen verantwoordelijkheid.

Veel wandelplezier
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Rianne ziet droom uitkomen
Nieuwe Haarstudio Heilaren pakt uitdaging aan

Een eigen haarstudio; een wens die 
ze al van jongs af aan had, want al 
op zeer jonge leeftijd wist Rianne 
al dat ze kapster wilde worden. 
Na haar driejarige opleiding heeft 

ze zeven jaar ervaring opgedaan 
bij Peter van Dooren Intercoiffure 
in Uden. Tegelijkertijd behaalde ze 
ook haar diploma’s voor herenkap-
ster en middenstand. Na deze in-

tensieve kapsalon-ervaring besloot 
Rianne voor zichzelf te beginnen 
als ambulante kapster. Vele klan-
ten uit de gehele regio heeft ze 
van een nieuwe coupe of haarkleur  

voorzien. Haar gezin breidde zich 
uit en het knippen kwam op een 
laag pitje te staan. 
Ze maakte een ‘uitstapje’ naar een 
kinderschoenenwinkel, ‘Kinder-
maatjes’ in Uden, maar het bloed 
bleek toch te kruipen waar het niet 
gaan kan.

HAARSTUDIO HEILAREN 
IS EEN MOOIE FRISSE 
KAPSALON MET EEN 
LUXE UITSTRALING

Rianne heeft gekozen voor goede 
en betaalbare producten van het 
Scandinavische merk ID. “Zowel de 
verf als verzorgingsproducten zijn 
op natuurlijke basis. Het geheim van 
deze verzorgingslijn zit hem in het 

gebruik van Scandinavisch katoen. 
De producten bieden naast een ge-
wichtsloze verzorging, een zachte 
reiniging en bescherming van het 
haar”, vertelt Rianne enthousiast, 
“door het volgen van trainingen en 
cursussen blijf ik als kapster op de 
hoogte van alle trends op haarge-
bied, je wilt tenslotte continu blij-
ven vernieuwen en de haarmode 
op de voet volgen!”

 ‘Enkele maanden van goede voorbereidingen; 
oriënteren, informeren en hard werken heeft als 
resultaat haar eigen haarstudio’

HEESWIJK-DINTHER – ‘’Een droom die uitgekomen is”, vertelt Rianne van Zandbeek –van de Berg, sinds kort 
de trotse eigenaresse van Haarstudio Heilaren. Een mooie frisse kapsalon met een luxe uitstraling, waarbij 
kosten nog moeite zijn gespaard om het de klanten naar de zin te maken. In deze salon kan Rianne met haar 
jarenlange ervaring op professionele wijze aan het werk. 

De haarstudio ziet er prachtig en ruim uit

Voor de uitvoering van de klussen 
in huis en de tuinklussen werkt RI-
GOM met professionals. Ook is er 
een groep vrijwilligers actief. Met 
een simpel telefoontje kunnen ou-
deren bellen voor kleine reparaties 
of meer veiligheid en comfort in 
huis. De service is relatief goedkoop: 
het aanvangstarief is € 6,- en hier-
bij is het eerste half uur werk inbe-
grepen. Daarna wordt per kwartier 
€ 3,- bijberekend. Je hoeft hier 
geen lidmaatschap voor af te slui-
ten of contributie te betalen, een 
telefoontje is al voldoende.
Voor meer informatie over Klus-
senhulp Thuis en Klein Tuinonder-

houd kunt u contact opnemen met 
RIGOM Ouderenwerk Maasland, 
0412 -65 32 35 / 
mverhagen@rigom.nl.

Speerpuntactie
Op dit moment heeft RIGOM een 
speerpuntactie voor het plaatsen 
van een deurspion en of kierstand-
houder in huis. De deurspion en 
kierstandhouder kosten nu slechts 
€ 12,50 per stuk en worden door 
ons gratis geplaatst. Deze actie 
loopt tot 1 januari 2015.
Meer informatie over RIGOM op 
de website van RIGOM Ouderen-
werk Maasland: www.rigom.nl.

Rigom helpt
‘Klussendienst Thuis’ en ‘Klein Tuinonderhoud’

BERNHEZE - Rigom Ouderenwerk Maasland heeft twee diensten, waar 
mensen voor 55-plussers eenvoudige klusjes in en om huis opknappen. 
De twee diensten zijn ‘Klussendienst Thuis’ en ‘Klein Tuinonderhoud’.

GRANDIOZE OPRUIMING

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting

Welke nieuwe inzichten en moge-
lijkheden levert deze ervaring op? 
Deze vragen staan centraal tijdens 
de verdiepingsavond Christendom 
die in de parochiezaal in Nistelrode 
wordt gehouden. Verfris je kennis 
en doe nieuwe inspiratie op voor 
je geloof.
Het boek Op reis in het Land van 

Geloven biedt het kader voor deze 
avond. Ga op reis en laat je raken, 
voor het eerst of opnieuw, door de 
verhalen en de vergezichten van 
het Land van Geloven. Het Chris-
tendom heeft de mens van nu ze-
ker nog iets te vertellen. 
De reis voert langs plekken als de 
berg van de godsontmoeting en 

het huis van de herinnering, spoort 
aan tot het zoeken naar waarheid, 
geeft ruimte om de stilte en het 
gebed te ervaren.

De verdiepingsavond vindt plaats 
op maandag 17 februari. Aanvang 
20.00 uur in de Parochiezaal, Lin-
destraat 6, Nistelrode.

Vooraf aanmelden is niet nodig. 
De toegang is gratis en je bent van 
harte welkom. De avond wordt 
begeleid door Annemie Bergsma, 
pastoraal werker uit Heesch.

Verdiepingsavond Christendom
BERNHEZE - De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn door-
gegeven en telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele 
plaatsen, in allerlei omstandigheden, tot op de dag van vandaag. Wat 
doet het met ons als we onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, 
heilige plaatsen en de ontmoeting met bevlogen mensen?

Haarstudio Heilaren
Heilarensestraat 58
Heeswijk-Dinther
www.haarstudioheilaren.nl
Op afspraak bent u van 
harte welkom: 06-28701913

Cateraars en creatieve 
lunchverzorgers 

opgelet!
Pivot Park in Oss 
organiseert 20 februari een 
informatiebijeenkomst over 
cateringmogelijkheden voor de 
lunch op het park.

Kijk voor meer informatie op 
www.pivotpark.com

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

Informeert, boeIt 
en Interesseert

Advertorial
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Health, Beauty, Care

Er is plek voor mensen die graag 
ingezet worden bij arbeidsma-
tige werkzaamheden, onderhoud, 
schoonmaak en horeca. We slui-
ten hiermee aan bij de werkzaam-

heden die bij tennisvereniging de 
Broekhoek moeten gebeuren en 
ook bij de vrijwilligers die deze 
werkzaamheden voor hun reke-
ning nemen.

Buurtgenoten, verenigingen en 
bedrijven, kunnen kleinschalige 
werkzaamheden laten doen, zo-
als postverwerking en inpakwerk, 
door BijZONder Talent. Voor me-

dewerkers met talent op creatief 
gebied is er plek voor het maken 
van cadeaus, schilderijen en kaar-
ten, of de locatie versieren aan de 
hand van thema’s, seizoenen en 
feestdagen. 

We willen ook gebruik gaan maken 
van vrijwilligers. Door hun specifie-
ke inbreng kunnen ze zorgen voor 
gezellige contacten en uitbreiding 
van ieders persoonlijke netwerk. 
Daarnaast is er bij BijZONder Ta-
lent de mogelijkheid om nieuwe 
talenten te ontwikkelen, bijvoor-
beeld koken, sociale vaardigheden, 
computergebruik of een eigen ont-
wikkelwens. Gewoon ontspanning 
wordt ook geboden. 
De initiatiefnemers van BijZONder 
Talent: Dianne Verstegen en Ri-
anne Vissers hebben elk meer dan 
20 jaar ervaring met het begelei-
den van mensen met een beper-
king. “Gewoon doen waar je goed 

in bent” en dat willen ze de ander 
ook laten ervaren. Kleinschalig en 
met een face to face begeleiding.
De locatie van de dagbesteding is 
in de accommodatie van TV De 
Broekhoek, Kerkweg 18 in Heesch. 

“Op 10 maart starten we met een 
aantal dagdelen, afhankelijk van 
de vragen die komen. We willen 
dit uitbreiden naar 5 dagen per 
week van 9.00-16.00 uur.”

Heb je vragen, mail naar 
BijzonderTalent2014@gmail.com, 
of bel: 
Dianne Verstegen 06-37623932 
Rianne Vissers 06-37623950.
facebook.com/BijZONderTalent

HEESCH – BijZONder Talent biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Rianne Vissers 
en Dianne Verstegen starten op maandag 10 maart bij Tennispark De Broekhoek in Heesch dit bijZONdere 
initiatief, waarbij medewerkers met een beperking op hun eigen tempo en met hun eigen specifieke, unieke 
talenten en wensen nuttig bezig zijn. Dagbesteding BijZONder Talent gaat uit van de wensen en talenten 
van de medewerkers. 

Rianne en Dianne

DIANNE EN RIANNE “Gewoon doen waar je goed in bent”

EHBO vereniging Nistelrode geeft 
een cursus AED bedienen. 
Tijdens deze cursus wordt geleerd 
hoe te reanimeren en hoe een de-
fibrilator (AED) te bedienen. De 
cursus wordt gegeven volgens de 
richtlijnen van het Oranje Kruis, 
door een gediplomeerd docent.

Na het volgen van de cursus, ont-
vangen de cursisten een certificaat. 
Kosten: € 60,-, veelal te declareren 
bij de zorgverzekering. 
De cursus wordt gehouden op 12 
en 19 maart, van 19.00 tot 22.00 
uur in het EHBO lokaal in het 
Dorpshuis. 

Aanmelden: ehbo-nistelrode@
home.nl of bij het secretariaat: 
Lambert Hendriks, 0412 612555.

AED’s in Bernheze 24/7 o.a.: 
Heesch: Rabobank-Schoonstraat 1, 
Emmauskerk-Kerkstraat 2; Nistelro-
de: paviljoen Wevershof-Wevershof 
12a, particuliere woning-Blauwe-
steenweg 31, Rabobank-Tramplein 
3; Heeswijk-Dinther: Rabobank-
Plein 1969 1, particuliere woning-
Heilarensestraat; Loosbroek: Den 

U kunt zelf iets doen met een AED cursus 
NISTELRODE - Misschien is het in uw omgeving al gebeurd: plotseling 
zakt iemand in elkaar en heeft snel hulp nodig. U heeft geen idee wat te 
doen, en roept de hulp van anderen in. U kunt zelf iets doen, als u leert 
hoe u levensreddende handelingen kunt uitvoeren.

De Streepen 2 - Heeswijk-Dinther 
06-44746074

info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug

Advertorial

‘GEWOON DOEN 
WAAR JE GOED IN 
BENT’

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

Een zinvolle dagbesteding voor BijZONder Talent 

Hoek-Molenhoeven 34a; Vorsten-
bosch: klooster-Kerkstraat 6.



Woensdag 12 februari 201410 
  

MET EEN 
ROMANTISCH DINER 

VOOR 2

Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Verras je 
Valentijn

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

Brug naar het stadhuis
Jeroen had een koffertje voor 
Renske in het geniep gepakt en 
deze stond, zonder haar medewe-
ten in de auto. En met de woorden: 
“We hebben een hectisch jaar ach-
ter de rug en ik wilde je verrassen”, 
ontvoerde hij Renske naar een kas-
teeltje in Vaals. De verrassing was 
groot en ook de ontroering over 
dat liefdevolle gebaar.
Jeroen stelde voor om eerst heer-
lijk samen te gaan wandelen in de 
prachtige kasteeltuin, want het 
was nu nog licht. Zij ging helemaal 
akkoord en toen deed hij bij het 
bruggetje, het huwelijksaanzoek. 
Het antwoord laat zich raden. 
Daarna hebben ze voor de avond 
de telefoons uitgezet om samen 
ongestoord te genieten van het 
geluk!

Fotograaf: Suzanne Meulenbroek van 
Wollig Water

HEESCH – Jeroen en Renske uit Heesch togen op pad om tijdens de kerstvakantie in Aken de historische 
stad te bekijken. Renske had er wel zin in, ongewis van wat haar te wachten stond. Jeroen had stiekem 
andere plannen gesmeed dan alleen het bezichtigen van deze Duitse stad. Aken werd Vaals en bezich-
tigen werd romantiek. 

Regenboogviering voor peuters en kleuters
HEESWIJK-DINTHER - In de Willibrorduskerk van Heeswijk is op zondag 16 februari  een 
Regenboogviering voor peuters en kleuters. Het thema van deze viering is ‘Vrienden’. In 
deze viering, die aansluit bij Valentijnsdag, gaan we liedjes zingen, luisteren naar een verhaal 
over de vrienden van Jezus, samen bidden en natuurlijk gaan we ook weer iets leuks maken. 
De viering begint om 11.00 uur. Na de viering is er voor iedereen koffie/thee of ranja. Alle 
peuters en kleuters zijn, met hun ouders of opa’s en oma’s, van harte welkom!

Niet alleen met Valentijn, 

maar 365 dagen per jaar hou 

ik van jou JanWillem en dat 

alweer bijna 14 jaar!

Liefs xxx Kirsten

alweer bijna 14 jaar!alweer bijna 14 jaar!ik van jou JanWillem en dat 
ik van jou JanWillem en dat 

Romantiek uit Bernheze
Valentijnsdag is een grote inspiratiebron voor 
romantiek. Elk jaar weer doen juweliers, bakkers, 
horecagelegenheden en bloemenwinkels goede 
zaken. We willen allemaal onze geliefde verrassen 
met iets waaruit onze liefde voor de ander blijkt. De 
een vindt de verrassing in zelfgemaakte dingen en 
de ander zoekt een luxe cadeau. De invulling is net 
zo gevarieerd als de huwelijksaanzoeken die wij bij 
elkaar gesprokkeld hebben om je tot inspiratie te 
brengen. Het kan nog net voor deze Valantijnsdag.

10 

Brug naar het stadhuisRomantiek uit Bernheze

Valentijn uit Bernheze

Maak dan kans op kaartjes voor 
NICK EN SIMON en friends 
(Frans Duijts, Django Wagner) 

op 21 maart 2014 in Eindhoven
Of een leuk alternatief.

Graag tot ziens bij De Waard!

Kijk op de site voor info en reservering 
www.restaurantdewaard.nl - 0412-451755

KOM ETEN MET JE GELIEFDE OP VALENTIJNSDAG

Bij inlevering van deze bon € 2,50 Korting 
Bij een minimale besteding vanaf € 15,00

Alleen geldig op 14 februari 2012

Bij inlevering van deze bon € 2,50 Korting 
Bij een minimale besteding vanaf € 15,00

Alleen geldig op 14 februari 2012Alleen geldig op 14 februari 2014
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Meerstraat 30b - 5473 VX  Heeswijk-Dinther - 0413 291800
info@aquarest.nl - www.aquarest.nl

brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

Reserveer voor jou 
en je Valentijn

3 gangen menu voor € 18,50
Keuze uit vlees en vis

Bossche carnaval in Hezik
2 MAART VANAF 19.00 UUR

Bossche muziek in de bar, worbè ge ok nog gewoon kunt buurten

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode
0412 61 29 56 • info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

3 gangen Valentijnmenuvoor € 19,50Ontdek 
Pumpke’s 
Proeverij 

Laar 8  -  5388 HE Nistelrode  -  Tel: 0412-671235  -  info@orangerievantilburg.nl  -               www.facebook.com/orangerievantilburg

De Orangerie

met Echt hart 

voor de klant
Even bijkomen 
met een gratis 
kopje koffie 
of kop theevoor de klant

Laar 8  -  5388 HE Nistelrode  -  Tel: 0412-671235  -  info@orangerievantilburg.nl  -               www.facebook.com/orangerievantilburg

eetcafé 
‘t Pumpke

Valentijn uit Bernheze
Het geluk kon niet op, totdat bij Suzanne 
Non-Hodgkin werd geconstateerd. Moei-
lijke maanden volgden. Gelukkig kon na 
een periode van onzekerheid en behande-
lingen vastgesteld worden dat Suzanne de 
ziekte overwonnen had. Dat werd gevierd 
met een weekendje Parijs, met een huwe-
lijksaanzoek in de stad der liefde. 

Het huwelijk werd op 15 juni 2013 bij ma 
in de tuin aan de St. Servatiusstraat geslo-
ten met een ontroerende toespraak van 
Suzanne. Zij stond even stil bij alle men-
sen die te maken hebben, of hebben ge-
had met kanker, haar dankbaarheid over 
het leven en haar grote liefde voor haar 
Willem-Jan.

Eind goed, al goed 
HEESWIJK-DINTHER – Toen Suzanne en Willem-Jan elkaar eind 2008 leerden kennen, hadden beiden al een zoon 
uit een eerder huwelijk. Er werd door de jongens al snel vriendschap gesloten. Die hindernis hoefden Suzanne en 
Willem-Jan niet meer te nemen en zo groeide hun liefde voor elkaar gemakkelijk uit tot nieuw leven in de vorm van 
een prachtige dochter in 2010.

Alle goeie dingen in drieën 

Hij had daarbij niet op de propere Daniëlle 
gerekend. Die maakte elke lente de zakken 
van zijn jassen leeg om ze te wassen en 
vond daarbij de ring! Veelbetekenend leg-
de ze de ring ergens voor hem neer, maar 
het aanzoek kwam niet. Marco dacht, dat 
weet ze nu, ik ga iets anders verzinnen. De 
Efteling bracht uitkomst. 

Marco troonde zijn aanstaande bruid mee 
naar de romantische kleine bootjes voor 
een vaartochtje. Maar, een derde passagier 
vond hun gezelschap blijkbaar heel leuk 
en kwam erbij zitten. Alweer niks. Marco 
moet gedacht hebben, het is nu of nooit. 
Aan het eind van de dag ging hij – heel 
traditioneel – op de knieën en vroeg zijn 
Daniëlle ten huwelijk. Voor haar antwoord 
heeft het geen verschil gemaakt. 

Valentijnsdag, 14 februari
Toen je in vervlogen tijden nog niet openlijk
mocht laten werken van iemand te houden
liet Valentinus stiekem stelletjes trouwen
en werd daarvoor onthoofd, en dat is dodelijk

ook voor de liefde; maar de valentijnsgedachte
leeft voort, want zie hoe ook de vogels hun zinnen
verzetten en deze dag aan hun paarvlucht beginnen
al moet het eitje nog maanden wachten.

Zo leg ik ook dit gedicht als mijn zaadje
bij jou neer, hopend dat het wortel schiet
en jij later als een fijne vergeet-me-niet,

een amaryllis of gewoon een rozenblaadje
mijn dagen vult met houden-van en hopen,
niet stiekem maar helder, bloot en open.

Ad van Schijndel
HEESWIJK-DINTHER - Marco en Daniëlle hebben heel wat geklust in hun huis. Marco is een echte doe-het-zelver. 
In zijn jaszak zat dan ook een zelfgemaakte trouwring voor het huwelijksaanzoek. Nu nog het juiste moment zien 
te vinden. 

Fotograaf:
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KBO Bernheze
KBO HEESWIJK-DINTHER
Sportieve uitdaging voor senioren

Belastingaangifte
KBO Nistelrode
NISTELRODE - Hulp nodig bij het 
invullen van uw belastingaangifte? 

Maak een afspraak met één van 
onze invulhulpen: Martien van den 
Akker, 0412-611995, Christ Cuij-
pers, 0412-611482, Jo Lamers, 
0412-611708, Piet van Nuland, 
0412-611983, Jan Raaijmakers, 
0412-611943 of Wim Timmers, 
0412-403639. Ook wordt nage-
gaan of u recht heeft op zorg- en/
of huurtoeslag.

Seniorencarnaval 
in CC Nesterlé 
NISTELRODE - Voor alle senioren 
van Nistelrode organiseren KBO 
Nistelrode en Stichting Carnaval 
De Wevers een speciale carna-
valszitting. Deze vindt plaats op 
zondag 23 februari in de grote 
zaal van CC Nesterlé en begint 
om 15.30 uur. De zaal is open om 
15.00 uur.

Het programma duurt ongeveer 
3 uur. U kunt genieten van op-
tredens van Muziekkapel De Dûr-
zakkers, de Huppeltjes en diverse 
Nisseroise artiesten. Zij brengen 
hoogtepunten uit de Weverszittin-
gen. Natuurlijk zal ook Prins Gert-
jan I met zijn gevolg aanwezig zijn.
De entree is € 6,00 per persoon, 
inclusief gratis kopje koffie, een 

echt ‘kumke nisseroise snert’ mé 
un broodje èn 2 consumpties.  
Graag uiterlijk 16 februari aanmel-
den door de aanmeldstrook in te 
leveren. Mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl kan ook.
Vervoershulp nodig? Bel Wim Tim-
mers (0412-403639) en het wordt 
geregeld. Bewoners van Laarstede 
worden om 15.00 uur opgehaald 
door Stichting Carnaval!

Bezinnings-
bijeenkomst
HEESCH - In de maand van de 
spiritualiteit is afgelopen week 
een bezinningsbijeenkomst ge-
houden, voorbereid door de werk-
groep Identiteit.

Margaret de Groot hield een kor-
te inleiding aan de hand van een 
boom die werd gebruikt als lei-
draad bij de manier van kijken naar 
het doel van het bestaan; waartoe 
zijn wij op aarde. Zij vertelde het 
eigen levensverhaal vanuit het per-
spectief van drie hoofdwortels: een 
biologische, een religieuze en een 
sociale wortel. 
Vanuit die perspectieven ben je als 
het ware op zoek naar de zin van 
je persoonlijke leven. Telkens weer 
vraag je je af wat het leven voor zin 
heeft. Vanuit de symboliek van de 
boom herken je vruchten, wordt er 
gesnoeid of sterven takken af.
Belangrijke gebeurtenissen zijn 
steeds van invloed bij de zoektocht 

naar het doel van het bestaan en 
hebben je gevormd tot wat je nu 
bent; zoals je nu het leven vorm 
geeft. In groepjes van vijf werden 
aanwezigen uitgedaagd om erva-
ringen aan de hand van de drie 
hoofdwortels met elkaar te delen.
Binnen de intimiteit van kleine 
groepjes zijn belangrijke gebeurte-
nissen, vruchten en snoeimomen-
ten, met elkaar gedeeld. Duidelijk 
was dat gebeurtenissen zowel ne-
gatief als positief invulling geven 
aan de zingeving van het leven. 
Soms zelfs zijn momenten zo in-
grijpend dat er voor een andere of 
nieuwe richting gekozen wordt. 
Bij de gezamenlijke terugblik werd 
aangegeven dat alle wortels bijdra-
gen aan de uitgroei tot wie je op 
een bepaald moment bent. Ook 
kinderen hebben die groei meege-
kregen en dat beïnvloedt opnieuw 
hun dagelijks leven.
Aan het eind van de avond werd 
afgesproken om in het najaar op-
nieuw een bijeenkomst met een 
spiritueel thema te organiseren. 

Jaarvergadering 
fietsclub 
HEESCH - Op dinsdagmorgen 18 
februari 2014 vindt in zaal D’n 
Herd in De Pas het jaarlijks over-
leg plaats van de fietsclub van de 
KBO. In de KBO-INFO van januari 
werd hiervan melding gemaakt.
 
Het afgelopen fietsseizoen wordt 

dan geëvalueerd en tevens wordt 
het nieuwe programma voor 2014 
gepresenteerd. Aanvang 10.00 
uur. Zowel trouwe fietsleden, het 
bestuur van de KBO en nieuwe 
belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Sportieve 
uitdaging
HEESWIJK-DINTHER – De the-
mamiddag ‘sportieve uitdaging 
voor senioren’ is voor alle senio-
ren een mooie middag om te kij-
ken, te luisteren en mogelijk ook 
om plannen te maken. Bewegen 
is immers goed voor lichaam en 
geest. De ‘lichamelijke’ gezond-
heid komt aan bod tijdens de the-
mamiddag op 19 februari. 

U kunt kennis maken met twee bij-
zondere manieren van sporten.
Kees Kuijpers trapt af met een 
uitleg over sport voor ouderen in 
het algemeen. Dan vertelt hij over 
bergwandelen voor 50-plussers in 
het bijzonder. Benadrukt wordt dat 
deze sport mogelijk is voor ieder-
een, die nog geen rollator of rol-
stoel heeft. Ook vertelt Kees over 
zijn eigen ervaringen. Hij wandelt 
immers ieder jaar met The8Team in 
de bergen van Oostenrijk. Zijn ver-
haal illustreert hij met mooie beel-
den van die tochten in de prachtige 
natuur in de Oostenrijkse bergen. 
Misschien grijpt u wel de kans om 
zelf onder leiding van iemand van 

The8Team op pad te gaan.
Na de pauze geven Martien en 
Jo van Helvoort u een indruk van 
hun pelgrimsreizen naar Rome en 
Santiago de Compostella. Fiets-
tochten met sportieve en spirituele 
elementen. Jo en Martien hebben 
hele mooie herinneringen aan deze 
tochten: de afwisselende land-
schappen, de mooie dorpjes en de 
kortstondige ontmoetingen onder-
weg. Wie weet kan het u inspire-
ren om ook op pad te gaan.
De WMO themamiddag ‘sportieve 
uitdaging voor senioren’ wordt 
gehouden door KBO Dinther en 
wordt aangeboden door de ge-
meente. Wij hopen velen van u 
te ontmoeten in CC Servaes op 
woensdag 19 februari. Ontvangst 
vanaf 13.30 uur met gratis kof-
fie/thee. Afsluiting 16.30 uur. Ie-
dereen is welkom, ook niet leden. 
Breng dus gerust uw vrienden en 
kennissen mee.

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Brouwersstraat 29  |  5473 HB Heeswijk-Dinther  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

De medewerkers van Life and Gar-
den laten zien dat er met deze ge-
liefde kamerplant diverse mogelijk-
heden zijn om de eigen stijl in huis 
te vervolmaken. Juist door het gro-
te aantal soorten, bloemvormen 
en bloemkleuren zijn er prachtige 
creaties te maken die een eigen 

identiteit aan de woonomgeving 
toevoegen. Gedurende deze week 
staan de medewerkers graag klaar 
om de eigen ideeën van bezoe-
kers mee vorm te geven, maar ook 
staan er kant en klare creaties klaar. 
Met extra aanbiedingen is het voor 
de bezoeker aan het tuincentrum 

speciaal de moeite waard kennis te 
maken met de veelheid aan mo-
gelijkheden met orchideeën. Heel 
bijzonder is de medewerking van 
een team orchideeënspecialisten, 
dat zowel op zondag 16 februari 
als op zaterdag 22 februari paraat 
staat, om allerhande tips en advie-
zen aan de bezoekers van het tuin-
centrum te geven. Daarmee kan 
de klant nog meer genieten van 
deze prachtige kamerplant. Wie 
onverhoopt geen raad weet met 
een orchidee die u in huis heeft, 

Orchideeënshow bij Tuincentrum Life and Garden 
HEESCH – Bij Tuincentrum Life and Garden vindt op zaterdag 15 febru-
ari de start plaats van een week lang een grootse show met orchideeën. 
Een groot gedeelte van de enorme plantenkas is dan in tropische sferen. 
Door de oosterse sfeer die wordt aangebracht, waant de bezoeker zich 
in de tropen, met de grote kleurrijkdom die deze orchideeën uitstralen.

Jubileumactie  februari 
ACTIE bij aankoop van een vaillant cv ketel 
12 jaar garantie voor slechts € 25,- * 
normaal € 200,- 
*alle prijzen ex. btw.

Weverstraat 22  - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK

kan deze meebrengen. De specia-
listen zullen u alle informatie geven 
over de beste verzorging en des-
gewenst kunnen ze de plant zelfs 
overpotten. 

Tuincentrum Life and Garden aan 
de Bosschebaan 23 in Heesch is 
geopend dagelijks van 9.00 tot 
18.00 uur vrijdag tot 21.00 uur en 
zaterdag tot 17.00 uur. Zondag 16 
februari Is het tuincentrum open 
van 12.00 tot 17.00 uur. Tel. 0412-
407030 - www.lifeandgarden.nl.

Advertorial
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

NU OOK ONLINE www.smitsbeenmode.nl
info@smitsbeenmode.nl - 06-11387403

Voor 16.00 uur besteld morgen in huis

Carnavalsleggings 
goud of zilver vanaf € 5,-

Raamdecoratietotaalmarkt.nl

Raamdecoraties op maat,
voordelig online besteld!

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

COLOFON

• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch
• Henri van den Helm
 Timmerwerken
• Fayashop
• Car Media

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Rollerskates - Inlineskates - Schaatsen - Basketbalringen
Voetbaldoeltjes - Aqua(zwem)schoenen en...

www.vangeffenshop.nlwww.vange� enshop.nl

Voetbaldoeltjes - Aqua(zwem)schoenen en...

VOLOP CARNAVALSKLEDING

Graag tot ziens bij VanGe� enshop

Computercursus bij de DOP voor 
beginnende en gevorderde senioren

Er is een workshop Albelli fo-
toboek maken van drie uur, die 
wordt gegeven op woensdag 
19 maart en 30 april van 19.00-
22.00 uur. De kosten bedragen 
€ 39,50. Na afloop krijgen deel-
nemers van Albelli per email een 

kortingscode ter waarde van 
€ 18,50 te gebruiken is bij de be-
stelling van een fotoboek.

De cursus Internet en E-mail be-
staat uit zes lessen van twee uur 
en start op donderdag 13 maart 

van 9.30–11.30 uur. De kosten 
bedragen € 45,-, inclusief lesma-
teriaal.

De cursus kennismaken met Win-
dows 8 bestaat uit zes lessen van 
twee uur en start op donderdag 
13 maart van 13.30-15.30 uur. 
De kosten bedrag € 45,-, inclu-
sief lesmateriaal.
Het inschrijfgeld voor deze cur-
sussen en workshops bedraagt 

€ 10,-. Het inschrijfgeld wordt 
verrekend met het cursusgeld. 
De cursussen en workshops wor-
den gegeven in het leslokaal bij 
het Cultureel Centrum Servaes in 
Heeswijk-Dinther.

Aanmelden voor één van deze 
cursussen of workshops bij Ben 
Beeftink, Donkerendijk 44, 5473 
CS in Heeswijk-Dinther. Tel. 
0413-291924.

HEESWIJK-DINTHER - DOP start weer met diverse cursussen en 
workshops in maart. De workshop kennismaken met de Ipad bestaat 
uit vier lessen van twee uur en start op dinsdag 11 maart van 13.30–
15.30 uur. De kosten bedragen € 25,-, inclusief lesmateriaal.

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN 
voor de eerstvolgende film bij

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

Marleen Frunt – Van den Akker is voorzitter van de commissie Filmhuis De 
Pas. We vragen aan haar waarom zij voor dit vrijwilligerswerk kiest.
De Pas wil binnen Heesch graag een ‘huiskamerfunctie’ vervullen. Een plek 
waar iedereen welkom is en waar vrijwilligers de kans krijgen om een bijdra-
ge te leveren aan een stukje leefbaarheid binnen onze kern. Met het filmhuis 
bieden we liefhebbers uit Heesch en wijde omgeving de gelegenheid om film 
te kijken in een gezellige ambiance. Het is prettig te werken in een omgeving 
waar de middelen aanwezig zijn om iets moois neer te zetten en waar je de 
kans krijgt initiatieven te nemen en uit te werken.  Met een groep enthousi-
aste mensen iets neerzetten wat gewaardeerd wordt, maakt dit vrijwilligers-
werk boeiend en uitdagend!

Volgende week vertellen we meer over de inhoud. In maart draaien we o.a. een film rondom het thema 
verslaving waarbij de inleiding wordt verzorgd door een spreker vanuit Novadic-Kentron.

Winnaar gratis kaartjes vorige week: 
L.M.A.M. Wijdeven

Op 24 en 25 februari draait BLUE JASMINE 
bij Filmhuis De Pas, aanvang 20.00 uur. 
Entree € 5,-.
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

20 JAAR
1 januari 1994 was een historische dag. 
Weet u waarom?  

Op 1 januari 1994 ontstond de gemeente 
Bernheze. Een samenvoeging van 
de toenmalige gemeenten Heesch, 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther. De 
gemeente kreeg in eerste instantie nog 
de naam van de grootste kern, maar de 
naamvoering was in de praktijk al direct 
Bernheze. Die naam werd ontleend 

aan een hoeve ‘Bernhese’ geheten. De betekenis van Bernhese is 
tweeledig. Bern staat voor ‘born’, dat bron of water betekent. Hese 
staat voor bos. Letterlijk betekent Bernheze dus ‘water en bos’. 

De eerste jaren van de nieuwe gemeente waren niet eenvoudig. Het 
leed van de vanuit Den Haag opgelegde herindeling moest worden 
geleden, ambtelijke organisaties moesten worden samengevoegd en 
uiteenlopende politieke culturen moesten aan elkaar wennen. Een 
uitdagende klus, vertelde toenmalig burgemeester Van Gorp me, toen 
ik onlangs bij haar op bezoek was. 

Die klus is prima geslaagd, durf ik na 20 jaar te concluderen. Van 
Gorp heeft het voor elkaar gekregen dat het Bernhezer gevoel 
ontstond. Haar opvolgers hebben daar op doorgepakt. Natuurlijk, elke 
kern heeft z’n eigenheid en identiteit. Maar de optelsom is meer dan 
het geheel der delen geworden en die heet dus Bernheze.

1 januari 2014 is geruisloos aan ons voorbij gegaan. Ook ik had er op 
nieuwjaarsdag geen erg in dat we onze twintigste verjaardag vierden. 
En velen met mij, denk ik. Dus geen slingers, geen felicitaties, geen 
gelukstelegrammen, geen feest. We zijn 20 geworden zonder er bij stil 
te staan. 

Is dat erg? Nee, ik vind van niet. Misschien getuigt het missen van 
ons vierde lustrum wel van een gevoel van vanzelfsprekendheid. 
De gemeente Bernheze is er gewoon, functioneert goed en wordt 
geaccepteerd.

Is het jammer? Ja, dat wel. Het is goed om gezamenlijk stil te staan bij 
heugelijke momenten. Ik stel daarom voor dat we voor de herkansing 
gaan in 2019. Dan bestaat Bernheze 25 jaar. Laten we dat vieren. Hoe 
dat weet ik nog niet. Daar kunnen we nog 5 jaar over nadenken. Ik sta 
open voor suggesties.

Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

COLUMN

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

Hoewel Blanco lijst 7 nieuw is bin-
nen de politiek, ben ik van me-
ning dat we beschikken over een 
interessante en zeer bekwame 
lijst. Met een grote diversiteit aan 
mensen met verschillende achter-
gronden en leeftijdscategorieën. 
Blanco is wat mij betreft dan ook 
een afspiegeling van onze maat-
schappij. We gaan onder andere 
de leefbaarheid bevorderen, het 

ondernemersklimaat stimuleren, 
inzetten op duurzaam bouwen en 
de infrastructuur op zowel kwali-
teit als veiligheid verbeteren. 

Zelf wil ik van me laten horen bin-
nen de politiek en binnen onze 
hechte samenleving. Ondanks de 
bezuinigingen ben ik er van over-
tuigd dat we een meer sociale en 
hechtere gemeenschap kunnen 

smeden, met aandacht voor ieder-
een. Ik wil niet alleen enorm veel 
leren, maar ook daadwerkelijk de 
dialoog met de gemeenschap aan-
gaan. Politiek is van iedereen en 
daarom dient iedere burger serieus 
te worden genomen. Een ding durf 
ik met zekerheid te stellen. Met 
een aanzienlijk aantal zetels voor 
Blanco zal de inwoner van Bern-
heze de grote winnaar zijn.

Blanco lijst Bernheze: Ricardo Blom

BERNHEZE - Sommige dingen komen op het juiste moment op je pad. Van jongs 
af wist ik dat ik een bijdrage wilde leveren aan onze maatschappij. Hoewel ik 
nooit had verwacht dat Heeswijk- Dinther het decor zou vormen van mijn poli-
tieke start, vind ik het een eer om de gemeente Bernheze te vertegenwoordigen. 
Mijn eerste indruk van de gemeente is dat het levendig en sfeervol is, met een 
druk verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. Omringd door een prachtig stuk 
cultuur en natuur dat de gemeente rijk is. 

Ricardo Blom

Die vierkante meters zijn zoveel 
meer dan een kavel. Ze verte-
genwoordigen een droom, een 
toekomst. En dus moeten we rea-
listisch zijn, in beleid én in grond-
prijzen. Helaas, bleef het bij dit col-
lege tot op heden vaak bij dromen. 
De grond is te duur, de banken 
onwillig. 
Daar sta je dan, met je droom. Je 
lijkt geen stap vooruit te komen. 
Dan zijn er ineens die berichten 
in de krant, de grondprijzen gaan 

omlaag, óók in Bernheze.
Het doet ons als CDA deugd. Het 
kan dus wel! Naar goed voorbeeld 
van de ons omringende gemeen-
ten, gaat ook hier eindelijk de 
grondprijs omlaag. Dit is waarvoor 
we als CDA Bernheze al jaren, on-
afgebroken geijverd hebben. En 
CPO projecten, betrokken bouwen 
met betaalbare grondprijzen. Jong 
en oud zetten samen de schouders 
onder hun gezamenlijke toekomst-
droom. Senioren kunnen kleiner 

gaan wonen en maken zo ruimte 
voor jongeren die een start willen 
maken in hun vertrouwde omge-
ving.

Wij kennen de noodzaak en de 
behoefte van onze inwoners. 
Hiervoor hebben we ons sterk ge-
maakt! Blijf werken en vasthouden 
aan je droom; dat doet het CDA 
Bernheze ook!
Meer informatie op www.cdabern-
heze.nl of volg ons op Twitter.

CDA: On-t-roerend goed

BERNHEZE - Daar sta je dan, samen. Je hebt gespaard. Je voelt je thuis 
in het dorp waar je bent opgegroeid. Daar wil je een toekomst begin-
nen, in de buurt van je familie, zodat je er voor ze kan zijn, later, als 
dat nodig is. Het zijn maar een paar honderd vierkante meter. Maar op 
die duur-te-betalen vierkante meters ballen dromen zich samen, wordt 
gebouwd aan een toekomst. Een nieuw leven, een gezin.

CDA

€ 150.000,-
Een starterswoning kost niet meer 
dan € 150.000,-. Dat roept de 
SP Bernheze al jaren. Helaas zijn 
woningbouwcorporaties en pro-
jectontwikkelaars nog steeds niet 
bereid voor die prijs te bouwen. Zij 
houden teveel vast aan oude ge-
tallen van vóór 2008. De SP Bern-
heze spreekt duidelijke taal in het 
verkiezingsprogramma ‘Bernheze 
onze zorg’. Citaat: ‘Als jongeren 
initiatieven nemen om in eigen be-

heer collectief starterswoningen te 
realiseren, verleent de gemeente 
hier maximale medewerking aan. 
Het BIEB-principe (bouwen in ei-
gen beheer) is vooral voor starters-
woningen zeer gewenst. 

Jongeren krijgen op die manier 
kans op een betaalbare woning. 
Binnen het bestemmingsplan zijn 
hiervoor mogelijkheden aanwezig. 
Het wonen van ouderen verdient 
in deze tijd van vergrijzing speciale 

aandacht. De SP denkt daarbij o.a. 
aan genoemde levensloopbesten-
dige woningen’. Daarnaast wil de 
SP dat de gemeente zelf initiatief 
neemt om huurwoningen te bou-
wen. Er is tenslotte bouwgrond 
genoeg in bezit! De SP kiest voor 
initiatief nemen en niet voor af-
wachten. 

De SP is nog steeds van geen 
woorden maar daden. Dat blijft zo. 
Ook na 19 maart.

Stem 19 maart SP: 
voor betaalbare huizen 

BERNHEZE - Op 19 maart bent u aan het woord. De inwoners van Bernheze 
kiezen dan de nieuwe gemeenteraad. Als u een keuze maakt voor de inhoud en 
niet voor de poppetjes, dan is de SP een verstandige keuze! Zeker als het om 
woningbouw gaat. Ondanks de crisis moet Bernheze doorgaan met bouwen. 
Goed voor de werkgelegenheid. Goed voor jongeren die zelfstandig willen gaan 
wonen. Goed voor iedereen die op zoek is naar andere woonruimte.

Cor van Erp, Nr. 2 Lijst SP

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Vanaf 15 februari

Inspirerende 
Orchidee
show!

Op zondag 16 februari van 
12.00-16.00 en zaterdag 

22 februari van 10.00-16.00 uur
Bezoek van Orchidee 
specialist voor al uw 

orchidee vragen

Zondag 16 februari 
geopend van 

12.00 tot 17.00 uur

Orchidee in boogvorm.
Van 17,95 voor 14,95

Flessenhouder.
Van 23,50 voor 16,50

Phalaenopsis met 
mini-orchidee.

Van 24,95 voor 19,95

Elho pot Brussels.
Van 6,59 voor 4,99

Phalaenopsis Cascade.
Per stuk van 12,95 voor 9,95

Phalaenopsis Kolibri 2-tak.
Van 10,95 voor 7,99
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De krachten 
worden gebundeld

www.centrumheesch.nl

COLUMN
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname 
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor 
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceer-
de columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

EEN BEETJE INTEGER, KAN DAT?

De commissaris van de koning 
Wim was afgelopen week op 
bezoek in Bernheze. Hij stuurde 
eerder dit jaar de burgemeesters 
een brief om kritisch te letten 
op integriteit van nieuwe 
bestuurders. Burgemeester 
Marieke stuurde de partijen 
vervolgens ook een brief om ze op 
hun verantwoording te wijzen bij 
de kandidaatstelling, zo meldt de 
krant zaterdag. Niets nieuws die 

aandacht voor integriteit en goed om daar ook regelmatig publiekelijk 
de aandacht op te vestigen. En dat het nodig is bewijzen de vele 
affaires die steeds ook weer de revue passeren. Als lokaal bestuurder 
moet je niet in de verleiding worden gebracht, ook niet als er serieuze 
en nadrukkelijk af te keuren persoonlijke bedreigingen aan te pas 
komen, zoals deze week wethouder Rien overkwam.

Bij integriteit gaat het om transparantie, verantwoordelijkheid, open, 
eerlijk en betrouwbaar gedrag. Er mag geen enkele twijfel ontstaan 
waardoor de kwetsbaarheid zou kunnen toenemen. Natuurlijk vindt 
iedereen van zichzelf dat hij of zij integer is. Maar het draait vooral 
om de vraag of je als integer gezien wordt. 

Hoe denken onze partijen over integriteit? Alleen in de 
partijprogramma’s van de VVD en - jawel deze week ook beschikbaar 
- het programma van Blanco komen de woorden integer of integriteit 
voor. De andere programma’s reppen daar niet over. Bij de VVD zou 
een aanleiding kunnen liggen in de affaire ‘Jos van Rey’. De VVD 
meldt in haar programma ‘aan integriteit van bestuurders zal nooit 
getwijfeld mogen worden’. Blanco meldt slechts dat hun kandidaten 
integer zijn. Dit wellicht na ruzie binnen de oude partij OPG, waar 
leden over en weer in de laatste maanden als minder betrouwbaar 
zijn aangemerkt en waardoor een splitsing ontstond. Voor de andere 
partijen is integriteit misschien zo vanzelfsprekend dat ze denken dat 
daar geen aandacht meer voor nodig is. 

Maar zo vanzelfsprekend is integriteit helemaal niet en het is 
goed in deze maatschappij, die vol verleidingen zit, als politiek en 
bestuur nadrukkelijk hier een punt van te maken. Zelfs de schijn van 
beïnvloedbaarheid mag niet worden opgewekt en goed voorbeeld 
doet volgen. 

Het gaat natuurlijk niet om het aannemen van een kleinigheidje na 
een bedrijfsbezoek aan de lokale bakkerij of een cadeau voor thuis 
tijdens ‘n bezoek aan de gezinsdag. Maar grenzen zijn voor iedereen 
anders en je kan als bestuurder maar het best volstrekt duidelijk zijn. 
Een nuloptie en niets aannemen is dan om te beginnen het meest 
helder als je de ander op hun verantwoording wilt wijzen. Want een 
beetje integer, dat bestaat niet. 

Mijn column vorige week over grondprijzen werd wel heel 
snel beantwoord. Het college kwam deze week met een 
grondprijsverlaging van 10%. Met de andere stimuleringsregelingen 
van dit college een goede zet. Of het genoeg is zal nog moeten blijken. 
Ik ben benieuwd wat deze column teweeg zal brengen? 

Met groet Ad

DIAN LANGENHUIJZEN is coördinator Cultuuronderwijs Bernheze (Cube) “Het is zaak kunst- en cul-
tuureducatie op scholen te stimuleren. Bij het verstrekken van gemeentelijke subsidies aan culturele in-
stellingen hoort de prioriteit te liggen bij voorzieningen voor de jeugd, zodat alle kinderen kennis kunnen 
maken met muziek en andere vormen van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.”

D66 is van mening dat de gemeente, waar dat echt nodig is, voortrekker kan zijn, maar ze moet vooral levens-
vatbare plannen met raad en daad ondersteunen. Zo wil D66 initiatieven om artistiek inhoudelijke kunst be-
reikbaar te maken stimuleren. Daarnaast is D66 voorstander van een permanente tentoonstellingsruimte waar 
wisselende tentoonstellingen kunnen worden gehouden. We zijn trots op de initiatieven van de BKK, Cube en 
de Eijnderic, die ervoor zorgen dat jong en oud zich kunnen ontplooien op het gebied van kunst en cultuur.

…wil kunst- en 
cultuureducatie 
op scholen 
stimuleren

Daarom wil de VVD-Bernheze niet 
dat de gemeente ongebreideld de 
Onroerend Zaakbelasting (OZB, 
de belasting over het eigen huis of 
bedrijf) als sluitpost van de begro-
ting gebruikt om allerlei onnodige 
projecten mee te betalen. Ook niet 
wanneer er meer verantwoorde-
lijkheden vanuit Den Haag of pro-
vincie naar de gemeente worden 
overgedragen, ondanks minder 
geld.

In het Brabants Dagblad van 8 fe-
bruari 2014 was maar liefst 77% 
het eens met de stelling dat er al 
genoeg geld naar de Maashorst 
is gegaan. Daar is ook de VVD-
Bernheze het volledig mee eens. Er 
is voldoende bijgedragen door de 
gemeente. En zo zijn er nog meer 
van dat soort projecten te benoe-
men waar euro’s bespaard kunnen 
worden, om de lokale lasten laag 
te houden.

Juist in tijden van bezuinigingen 
moeten de bewoners en onder-
nemers van de gemeente ontzien 
worden. Over 35 dagen zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen 2014 en 
dan kunt u uw stem laten gelden. 
Voor lage lokale lasten stem op de 
VVD-Bernheze,  Lijst 5.  Zeker Nu! 
Wilt u reageren, dan kan dat via 
mijn mobiel 06-534 960 69 of op 
de website 
www.vvd-bernheze.nl

VVD: Je eigen huis is geen 
spaarpot voor de gemeente!

BERNHEZE - De VVD-Bernheze wil dat iedereen vrij is om te leven zoals hij of 
zij wil. Elke euro die de gemeente als lokale belasting invordert kunt u niet meer 
zelf uitgeven en is daarmee een beperking van uw vrijheid om zelf te beslissen 
wat voor u belangrijk en van waarde is.

Jack van der Dussen, Lijst 5 nummer 1, VVD-Bernheze Zeker-Nu!

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Stappen voorwaarts

Belangrijk genoeg om hierbij aan-
wezig te zijn en je stem te laten 
horen. Tijdens de eerste fase van 
de herinrichting is gebleken dat de 
betrokkenheid van ondernemers 
en bewoners zeer zinvol is en dat 
overleg met de gemeente Bern-
heze absoluut mogelijk is. 

Aankleding
Met gemeenten waar een identie-
ke opzet van het centrummanage-
ment is, worden op regelmatige 
basis ideeën uitgewisseld, discus-
sievraagstukken besproken en er-

varingen gedeeld. Tijdens deze bij-
eenkomsten is ook gesproken over 
de aankleding van het centrum om 
een gastvrije ambiance te creëren. 
Er zijn hele goede ideeën geop-
perd, maar eerst wil het centrum-
management bestuderen wat 
haalbaar is binnen het ter beschik-
king staande budget. Zeker is dat 
het centrum van Heesch groeit 
naar een centrum waar het mooi is 
en waar mensen graag verblijven. 

Bundeling
De ontwikkelingen in het centrum 

van Heesch hebben een zeer po-
sitieve uitwerking op de samen-
werking tussen de ondernemers. 
Steeds meer worden de krachten 
gebundeld om de activiteiten die 
gehouden worden tot een succes 
te maken. 
Mooi voor de ondernemers zelf, 
maar ook mooi voor het winke-
lende publiek.

HEESCH - De plannen voor de herinrichting van het centrum in Heesch liggen niet stil. Om iedereen te infor-
meren en te betrekken wordt op donderdag 27 februari om 19.00 uur in De Pas een informatieavond gehou-
den over de herinrichting van ’t Dorp, restaurant Wolters tot aan de Liniushof. Deze route wordt intensief ge-
bruikt, precies zoals de Schoonstraat, waar vorig jaar de werkzaamheden zijn verricht voor de herinrichting.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Woensdag 19 maart 

Agenda
27 februari informatieavond her-
inrichting fase 2, locatie: De Pas. 
13 april Lentespektakel.
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

Dit wordt door vele wijkbewoners 
betreurd, omdat dit het terrein be-
treft waarop vele wijkactiviteiten 
plaatsvinden. Zo wordt daar elk 
jaar het grote wijkfeest van ‘Meurs 
en Maas’ gehouden en is het de 
rustplaats van de jaarlijkse arren-
sleetocht op tweede kerstdag. Ook 
de nationale straatspeeldag wordt 
daar gehouden. Maar het meest 
nog zal de jeugd het terrein gaan 
missen. Omdat er destijds niet op 
gebouwd mocht worden, heeft de 
gemeente Bernheze het terrein ge-
schikt gemaakt om er veilig te kun-
nen voetballen. 

Elke dag maken talloze kinderen 
daar dankbaar gebruik van. Het 
veld voorziet hier duidelijk in een 
grote behoefte van de jeugd tus-
sen de zes en zestien jaar. De wijk-

bewoners zijn de gemeente dan 
ook zeer erkentelijk voor deze tij-
delijke speelmogelijkheid die zij de 
wijk al vijftien jaren biedt. De be-
hoefte aan een dergelijke voorzie-
ning blijft bestaan. Daarom hopen 
bewoners van ‘Meurs en Maas’ 
dat de gemeente Bernheze het ter-
rein beschikbaar houdt voor de op-
groeiende jeugd. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan 
verwachten ze dat de gemeente 
een alternatief zal bieden tegen 
de tijd dat de kavels aan de Maas-
straat daadwerkelijk verkocht wor-
den. Ze hopen stiekem dat de crisis 
waarin de huizenmarkt momen-
teel zit, de gemeentelijke plannen 
voorlopig dwarsboomt. En dat an-
dere bouwkavels in Heesch aan-
trekkelijker zijn.

Bewoners ‘Meurs en 
Maas’ in Heesch hopen 
op voortzetting crisis

HEESCH - De bewoners van de woonwijk ‘Meurs en Maas’ in Heesch 
zijn onlangs door de gemeente Bernheze op de hoogte gebracht van 
haar voornemen enkele bouwkavels in die wijk in de verkoop te doen.

1. Verder verbeteren van het on-
dernemersklimaat en blijven 
investeren in centrumplannen. 
We moeten naar een nieuwe 
dynamiek. Niet een overheid 
die alles bepaalt, maar een over-
heid die meedoet met burgers 
en ondernemers. Inspirerende 
voorbeelden hebben we al in 
huis: ondernemersvereniging 
SOB, Maashorst-boeren, het 
Centrummanagement Heesch 
en BECO. Er ontstaan nieuwe 
manieren van investeren, vaak 
een combinatie van subsidies, 
private investeringen en crowd-
funding. We willen de gemeen-
te daarop aanpassen; minder 

schotten tussen budgetten en 
actieve ambtenaren in de dor-
pen. 

2. Inzetten op regionale samen-
werking in Agrifood Capital: to-
pregio op het gebied van agro 
en food. Niet door bulkproduc-
tie en meer vee, maar door ken-
nis en innovatie. 

3. Strenge, maar positieve uitvoe-
ring van de bijstand: verplich-
tingen voor mensen met een 
uitkering zijn gericht op het 
vergroten van kansen op werk, 
niet op voor-wat-hoort-wat. 
Mensen zijn immers niet voor 
hun plezier werkloos. We moe-
ten mensen zonder werk en met 

een afstand tot de arbeidsmarkt 
samen met het bedrijfsleven ac-
tief aan werk helpen.

Daarom sta ik, Jeroen Bos, num-
mer 6 op de lijst van Progressief 
Bernheze. Ik woon sinds vier jaar 
in Heesch, ben consultant en heb 
de afgelopen jaren veel regio’s en 
gemeenten geadviseerd over eco-
nomisch beleid. 

De komende vier jaar moeten we 
sterker uit de crises komen. Stem 
daarom op 19 maart op Progres-
sief Bernheze. 
Voor meer informatie: 
www.progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
Samen werken aan werk 

BERNHEZE - Bernheze is een gemeente met kansen. Ook in deze economisch 
moeilijke tijd. Over kansen benutten en nieuwe manieren van samenwerken 
gaat ons verkiezingsprogramma. Met drie speerpunten voor economie en werk-
gelegenheid.

Jeroen Bos 

Resultaten achteraf bekijken is ge-
makkelijk. Vooruitkijken is moei-
lijker. Je bent afhankelijk van: 
informatie, budgetten, gebonden-
heid aan intergemeenschappelijke 
samenwerkingen, beslissingsbe-
voegdheid; urgentie hulpvraag en 
eerlijke verdeling van subsidies.
Als politicus kun je het nooit voor 
iedereen goed doen. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat er voordelen 
te behalen zijn. Er moeten altijd 
besluiten worden genomen! 

Het is aan u, kiezers, om op een 
partij te stemmen die u vertrouwt. 
Bij LOKAAL is kennis, ervaring van 
de oudere garde in combinatie met 
jonge enthousiaste nieuwe politici 
een groot goed! 
Samen kunnen we een sterk fun-
dament leggen om uw wensen en 
onze speerpunten de komende 4 
jaar te realiseren. Deze zijn dui-
delijk, reëel, haalbaar en hebben 
betrekking op alle kernen. Zaken 
komen op de agenda en - in sa-

menspraak met de dorpskernen - 
kan LOKAAL zich daar sterk voor 
maken. Er is een voorzichtig begin 
van economisch herstel. We kun-
nen dus proberen om uw/onze 
plannen daadwerkelijk tot uitvoe-
ring te brengen. 

Met uw stem op 19 maart kunt 
u het verschil maken! LOKAAL 
hoopt dat we op uw stem mogen 
rekenen, want na 19 maart u op 
ons kunt rekenen! 

Lokaal: Kernachtig geformu-
leerde doelstellingen 

BERNHEZE - Mijn naam is Nick Hopstaken en sinds 1978 woon ik in Heeswijk-
Dinther. Vanaf het begin heb ik interesse gehad en getoond in de cultuur/maat-
schappelijke leefbaarheid binnen Bernheze, via mijn werk in het onderwijs en 
het verenigingsleven zoals Oranjecomité (11 jaar), Bibliotheek (voorzitter 10 
jaar) o.a. realisering nieuwbouw Plein 1969, HKK De Wojstap (15 jaar voor-
zitter) nieuwe heemkamer en toename ledenaantal, Monumentencommissie 
(1995-2010), Gilde St. Willebrord (erelid sinds 1991) en via OPG Bernheze, de 
laatste 3 jaar als burgerlid Ruimtelijke Zaken. 

Nick Hopstaken

Verkiezingen

En op 19 maart 
gaan stemmen!
Niet vergeten!

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

www.bernhezekiest.nl

Ik wil graag af en toe 
kunnen piepen. 

Als ik niet ga stemmen 
kan ik ook niet piepen. 

Dus ik ga stemmen.

Heesch
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De techniekploeg onderhoudt ook het tech-
nische gedeelte van het natuurtheater. De 
ploeg is de komende maanden op woens-
dagavond en zaterdagmorgen actief ter 
voorbereiding van het zomerseizoen. Tijdens 
het seizoen is de techniekploeg aanwezig 
bij alle 40 voorstellingen. De voorstellingen 
worden onderling verdeeld zodat je ook kan 
genieten van een rustig weekend of van 

een van de mooie voorstellingen in De Ker-
souwe. Mail voor aanmelding of voor meer 
informatie naar info@kersouwe.nl.

Techniekploeg Natuurtheater De 
Kersouwe zoekt nieuwe vrijwilligers
HEESWIJK-DINTHER - Heb je affiniteit met techniek, met licht en geluid? Wil je mee- 
helpen het podium opbouwen voor de artiest, een band of toneelvoorstelling en ook wat 
sjouwen? Dan ben jij misschien degene die meehelpt om de techniek bij de voorstellingen 
in Natuurtheater De Kersouwe gesmeerd te laten verlopen. Man of vrouw, vanaf 16 jaar 
horen wij graag van je.

Het juiste adres voor tuinhuizen en tuinhout
Van Der Sangen Tuinhout

Van der Sangen is een echt familie-
bedrijf en levert maatwerk én het 
juiste advies. Tuinhuisjes en over-
kappingen worden helemaal naar 
uw wensen gemaakt en aange-

past. Eigenlijk is elk tuinhuis maat-
werk. Alle tuinhuizen worden in 
onze werkplaats op maat gemaakt 
naar uw wensen.
Al jaren zijn we werkzaam met ver-

schillende houtsoorten. Wilt u een 
tuinhuis van geïmpregneerd on-
derhoudsvrij hout? Of toch liever 
van bijvoorbeeld Douglas, eiken of 
hardhout? We hebben een grote 

houtvoorraad, een uitgebreide 
‘showtuin’ en een eigen machinale 
werkplaats. Dit alles op een opper-
vlakte van 4000 m2. We hebben 
een ruim assortiment tuinhout op 
voorraad en geven graag advies, 
zodat u zelf aan de slag kunt gaan.
Alle houtproducten hebben het 
FSC keurmerk en het verduurza-
men geschiedt volgens milieuvoor-
schriften en tevens hebben wij het 
vereiste KOMO-keurmerk. 

Kom een keer bij ons langs, wij 
informeren u graag over de vele 
mogelijkheden. Heeft u liever dat 
we bij u langs komen? Geen pro-
bleem, wij komen graag bij u langs 
om de vele mogelijkheden door te 
nemen.
Met een ruim assortiment tuinhout 

op voorraad is Van der Sangen het 
juiste adres.
Ook zijn wij dealer van vele leve-
ranciers zoals o.a. Woodvision en 
Bear County.

We zien graag uw bezoek tege-
moet of u kunt contact met ons 
opnemen. De koffie staat altijd 
klaar. 
Bezoek onze nieuwe website en 
volg ons op Facebook en Twitter. 
Er zijn regelmatig leuke acties te 
vinden op onze website en in de 
social media.

HEESCH - Van der Sangen Tuinhout in Heesch is dé specialist op het gebied van al het houtwerk voor uw 
tuin. U kunt er terecht voor onder meer tuinhuizen, overkappingen, tuinafscheidingen, poorten en speeltoe-
stellen. Tevens zijn er ook losse houtproducten te verkrijgen, voor als u een eigen houtcreatie wilt maken. 

Een ruim assortiment bij Van der Sangen Tuinhout Van Der Sangen Tuinhout is gevestigd:
Bosschebaan 53 - 5384 VX Heesch
info@vandersangentuinhout.nl - 073-5321235
Openingstijden: ma. t/m vr. - 8.00-17.30 uur
Zaterdag 8.30-13.00 uur
Zondag gesloten Bron: SaVu Marketing & Sales

VAN DER SANGEN 
LEVERT MAATWERK 
EN HET JUISTE ADVIES

Advertorial

Scouting Mira Ceti is 
op zoek naar twee 
enthousiaste vrijwilligers
NISTELRODE - Scouting Mira Ceti is op zoek naar twee vrijwilligers voor de functies:
STAFLID WELPEN OP ZATERDAG
Deze speltak verzorgt iedere zaterdagochtend een opkomst voor jongens en meisjes van 
7 t/m 10 jaar. De activiteiten variëren van knutselen tot sporten en van bosspellen tot 
binnen spelletjes doen.
STAFLID SCOUTS OP ZATERDAG
Deze speltak verzorgt iedere zaterdagmiddag een opkomst voor jongens en meisjes van 
11 t/m 14 jaar. De scouts doen wekelijks uitdagende, variërende en creatieve activiteiten 
zoals bosspellen, scoutingtechnieken en koken.
DE FUNCTIE
Je organiseert wekelijkse activiteiten voor een groep kinderen. Je organiseert en neemt 
deel aan weekendjes en het zomerkamp. Je werkt samen met andere (ervaren) leiding.
Minimumleeftijd 18 jaar.

Heb je interesse, neem contact op met Desiree Verstegen: 06-51554819 / groepsbegelei-
ding@miraceti.nl. Voor meer informatie: www.miraceti.nl.

Van der Sangen
Tuinhout
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Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SUDOKU

De Eijnderic heeft de komende 
maanden nog een aantal leuke, 
korte, cursussen op het programma 
staan waarbij u uw creativiteit hele-
maal kwijt kunt. Even lekker met uw 
handen aan het werk zodat uw hoofd 
leeg raakt; een echter aanrader!
Schrijf nu in voor de cursus kera-
miek/raku die in maart al van start 
gaat. U gaat gedurende vier les-
sen heerlijk aan de slag met klei en 
maakt een aantal fraaie objecten, 
die u vervolgens op een (gezellige) 
zaterdag of zondag in een houtoven 
stookt tot een temperatuur van on-
geveer 1000°C. Het werkstuk wordt 
vervolgens uit de oven gehaald en 
aan de buitenlucht blootgesteld, 
waarna het in een zaagselton wordt 

gelegd. Door dit proces ontstaat een 
prachtig craquelé-effect. Een voor-
beeld vindt u op de foto.

Wanneer u graag eens aan de slag 
wilt met schilderen, dan kunt u in 
april en mei op zaterdag bij de Eijn-
deric terecht. Op zaterdag 12 april 
wordt er met acryl geschilderd op 
doek. Verf is aanwezig; u hoeft alleen 
een doek (van maximaal 80x80 cm) 
en een lunchpakket mee te brengen. 
Docent Christ School geeft vervol-
gens op 17 mei de workshop ‘materie 
schilderen’. Met behulp van bijvoor-
beeld jute, draadwerk, zijdevloei-
papier, nietjes en karton brengt u 
structuur aan op het doek (waarvoor 
u zelf zorgt) dat vervolgens met verf 

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

Advertorial

bewerkt wordt. Een prachtig schil-
derij met een mooie textuur is het 
resultaat na een dag lekker ontspan-
nen werken. Zorgt u ook hier voor 
uw eigen lunchpakket? Tenslotte is 
er op zaterdag 24 mei een workshop 
waarbij gewerkt wordt met roller en 
paletmes. Verrassende resultaten 
zijn het gevolg; ook hier brengt u het 
doek en een lunchpakket zelf mee; 
de overige materialen zijn aanwezig.

Cursussen waarbij u uw creativiteit kwijt kunt
Schrijf snel in!

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 

Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

IETS TE VIEREN? 
En geen tijd of zin om hapjes of 
een buffet te maken? Wij nemen 
deze taak graag op ons.Kijk op 
www.vadeboculinair.nl of bel 
06-13431687.

SNEL EN VERANTWOORD 
AFVALLEN met ons 
internationaal bewezen 
voedingsprogramma van 
HERBALIFE.
Wij zijn al 15 jaar uw HERBALIFE 
distributeur en adviseur!

AANGEBODEN

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Hans van der Pas
uit Heesch

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Tonny van der 
Meulen-Ruijs

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

Ondanks een hardnekkige springscheenblessure heeft Renza van 
der Wijst (19) uit Vorstenbosch het reuze naar haar zin op de Fon-
tys Sporthogeschool in Eindhoven. Ook al is ze nog bezig met haar 
eerste jaar, ze heeft al een duidelijk toekomstplan voor ogen.

Je zit op de sporthogeschool. Ben je dan vooral bezig met sporten, 
of krijg je ook veel theorie?
“Het is van allebei een beetje. De eerste periode was het vooral 
sporten, de tweede theorie en nu is het weer veel sporten. Natuur-
lijk heb ik de studie wel gekozen voor het sporten. Ik heb ook nog 
gedacht aan sociaal pedagogische hulpverlening, maar in overleg met de decaan van het Zwijsen 
College viel de keuze hierop. Voordat ik aan de studie begon, wist ik sowieso al dat ik graag per-
sonal trainer zou willen worden.”

En dat is nu nog steeds zo?
“Ja! In het tweede jaar moeten we een keuze maken tussen adventure, urban en sport & well-
ness. Het gaat dus dat laatste worden. Een personal trainer richt zich meer op het menselijk 
lichaam. Je kunt bijvoorbeeld mensen gaan helpen met revalideren of fysiotherapeut worden. Ik 
hoef niet per se in de sportschool terecht te komen, maar als opstapje wil ik het best doen. Later 
wil ik graag mijn eigen bedrijfje hebben.”

Momenteel ben je nog geblesseerd. Lastig?
“Dat komt niet zo goed uit, nee. Tien weken ben ik nu al geblesseerd en acht daarvan heb ik niet 
kunnen oefenen. Het is wel de bedoeling dat je je conditie opbouwt. Die blessure kan ik dus niet 
echt gebruiken. Toch heb ik mijn praktijktoets pas gehaald. Ik weet niet hoe het verder gaat, ik zie 
het wel. Gelukkig is de studie erg leuk en gaat het me over het algemeen best makkelijk af. Vooraf 
waarschuwden mensen me voor onderschatting, maar het gaat goed.”

NAAM: RENZA VAN DER WIJST

LEEFTIJD: 19

WOONPLAATS: VORSTENBOSCH

STUDIE: SPORT & BEWEGING

Tekst: Rob Aarts

Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

TE KOOP

CARAVAN HOMECAR
REALLY 40 HU
Bouwjaar 2000. Rondzit, 
eindkeuken, luifel
met inrits voor- en zijkanten
1e eigenaar. De Caravan biedt
royale slaapplaats aan 
2 personen. Prijs n.o.t.k.
0413-2295262.

ZONNEHEMELBUIZEN CLEO 
performance 100w €9,95 p/st.
SYLVANIA SNELBRUINERS 
100w €11,95 p/st.

Oude buizen GRATIS doormeten 
op gesteldheid!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

WANDELSCHOENEN
MERK HANWAG
Maat 43 categorie B.
vraagprijs n.o.t.k
tel. 06-19708975.

METALEN VELGEN MET 
Z.G.A.N. WINTERBANDEN
195x16 x15T Viking: 
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met 
afwijkende maat.

GESLAAGD

NISTELRODE
MARK BALTUSSEN van 
harte gefeliciteerd met het 
behalen van je diploma aan 
de Avans Den Bosch-M.E.R. 
(Management Economie Recht)

GEVRAAGD

Ben je DRUMMER/
SLAGWERKER en uit het 
arbeidsproces? 
Dus heb je vrije tijd? 
Meld je aan bij het Maaslands 
Senioren Orkest voor
nog jarenlang muzikaal 
plezier! Info: 06-51645804.

NIEUWE BAAN

BERNHEZENAREN DIE OP 
ZOEK ZIJN NAAR EEN BAAN 
Zie onze nieuwe rubriek op 
pagina 7. Ben je werkloos en wil 
je een oproep plaatsen? Stuur 
dan een mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
voorzien van een duidelijke 
(pas)foto en een tekstbestand 
(maximaal 125 woorden). 

Vermeld jouw contactgegevens 
in de tekst, zodat eventuele 
geïnteresseerde bedrijven contact 
met je op kunnen nemen. Meer 
info: 0412-795170.
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Lezing Heilige Cunera

Nadat de verering voor Cunera in 
Rhenen verdween, kreeg zij vooral 
door de inzet van de Norbertijnen 
in Heeswijk een ereplaats. Pater 
van den Elsen was de grote pro-
motor van haar. Hij was het ook 
die het initiatief nam tot de op-
richting van de broederschap van 
de Heilige Cunera. Het hoogte-
punt van de cultus vond plaats in 
1954. Het 15de eeuwfeest van de 
marteldood van Cunera werd toen 
herdacht en Heeswijk vierde een 
week lang feest. Bijzonder waren 
de opvoeringen in Natuurtheater 
De Kersouwe van het openlucht-
spel ‘Cunera van Rhenen’ van An-
ton Coolen. 

De Heilige Kindsheid was een or-
ganisatie die vanaf 1920 de Hees-
wijkse kinderen op een eenvoudige 
wijze kennis liet maken met andere 
volkeren en culturen, maar ook 
morele en financiële steun gaf aan 
de vele missionarissen en missie-
zusters. Voor velen zal deze avond 
een feest van herkenning zijn.
De lezing begint om 20.00 uur in 
de heemkamer, Raadhuisstraat 
21a te Dinther .
Iedereen is welkom, van niet-leden 
vragen we € 2,-.

HEESWIJK-DINTHER - Nico van Doorn verhaalt op donderdag 20 febru-
ari over de Heilige Cunera, die op vele plaatsen - waaronder Berlicum, 
Vorstenbosch en zeker Heeswijk - eeuwenlang een bijzondere toewij-
ding genoot. Daarnaast schenkt hij aandacht aan de Heilige Kindsheid 
in Heeswijk.

Tijdens de voorspeelmiddag bren-
gen leerlingen individueel of met 
meerderen een muziekstuk ten ge-
hore, dat samen met de muziekdo-
cent is uitgezocht en geoefend.
We hopen dat het luisteren naar 
elkaar de muzikanten motiveert tot 
extra oefenen. De optredens zullen 
beoordeeld worden door een vak-
kundige jury: Eric Swiggers en Ari-
an Deckers, beiden dirigent van de 
harmonie en de opleidingsorkesten 
en Hans van de Moosdijk, leraar 
slagwerk. Alle deelnemers ontvan-
gen een juryrapport en diploma.

Dit jaar is de voorspeelmiddag te-
vens de voorronde voor het eerste 
Bernhezer solistenconcours dat op 
18 mei in Nistelrode zal worden ge-
houden. De leerling-muzikanten bij 
de slagwerkers en de blazers met 

de hoogste beoordeling, mogen 
de harmonie- en slagwerkgroep St. 
Servaes tijdens het Bernhezer solis-
tenconcours gaan vertegenwoordi-
gen. Behalve de twee winnaars, zal 
nog een derde muzikant met een 
‘wildcard’ aan de wedstrijd deel 
mogen nemen. 

Aan het einde van de middag zullen 
ook het opstap- en het opleidings-
orkest optreden, alsmede de C-se-
lectie van de slagwerkgroep. Kort-
om een middag met een gevarieerd 
programma van slagwerk, klassieke 
tot moderne muziek en een grote 
diversiteit aan instrumenten. Reden 
genoeg om te komen luisteren! De 
voorspeelmiddag wordt gehouden 
in CC Servaes in Dinther en duurt 
van 13.30 tot 17.00 uur. De toe-
gang is natuurlijk gratis.

Leerlingen tonen kunsten  
tijdens voorspeelmiddag 

HEESWIJK-DINTHER – De jaarlijkse voorspeelmiddag van harmonie St. 
Servaes wordt op zondag 16 februari in CC Servaes gehouden. Deze 
middag kunnen leerlingen en leden van harmonie en drumband laten 
horen wat ze in hun mars hebben.

Slagwerkgroep Koninklijke Fanfare 
Sint Willibrord Nederlands Kampioen

Een heel ambitieus programma dus. 
Maar net als bij de voorronde in Et-
ten Leur, blaakte de groep van zelf-
vertrouwen. Ze hadden er zin in! 

Het optreden in Assen verliep uit-
stekend. Natuurlijk hoorde een pro-
fessionele luisteraar nog wel wat 
kleine puntjes die beter konden. 

Maar het optreden was bijzonder 
muzikaal en vol dynamiek, puur en-
tertainment. Dat is iets wat alleen 
lukt wanneer er lang en hard is ge-
studeerd, waardoor met veel zelf-
vertrouwen kan worden gespeeld. 
Bij de prijsuitreiking bleek dat de 
vakjury het optreden ook bijzonder 
heeft gewaardeerd.

Met een topscore van 91,42 pun-
ten werd de slagwerkgroep Neder-
lands Kampioen. Deze score ligt 
ruim 4 punten boven de score in 
Etten Leur, waaruit wel blijkt dat in 
de afgelopen maanden nog flinke 
stappen zijn gezet. In het juryrap-
port werd de muzikaliteit en de 
wijze waarop de muziek werd ge-
interpreteerd uitgebreid geprezen. 
Lovende woorden die hun uitwer-
king niet zullen missen, want deze 
overwinning smaakt naar meer!

HEESWIJK-DINTHER - Na een intensieve voorbereiding was het zover. Het Nederlandse Kampioenschap voor 
slagwerkgroepen in Assen. Vrijdagavond werden tijdens de generale repetitie in Bernrode nog de laatste 
puntjes op de i gezet en daardoor kwamen de slagwerkers van Sint Willibrord in de ‘flow’. De drie nummers 
die ze tijdens het NK gingen spelen verschilden onderling sterk, wat het optreden lastig maakte. Het laatste 
nummer van het optreden was Santorini, een nummer dat normaliter twee divisies hoger wordt gespeeld.

Wim van Zutphen en Katja Brooijmans nemen de felicitaties in ontvangst

Jan en Keta Timmers – van Een-
bergen, Hans en Gerrie van der 
Wielen-Kerkhof en Koos van den 
Broek-van Alphen ontvingen van 
de voorzitter een dankwoord en 
een schildje in de vorm van het 
logo van de HKK Nistelvorst in 
verband met hun 25-jarig lidmaat-
schap. 
Hierna nam de heer Hellegers, 
voorzitter van het Brabants Heem 
het woord om een speciaal iemand 
in het zonnetje te zetten; Lambert 
van den Bogaart. Lambert ont-
ving een draagspeld met oorkonde 

van de heer Hellegers. Ook de 
heer Boot, voorzitter van de regio 
Maasland en Land van Cuijk was 
hier getuige van.

Lambert heeft zich langdurig en 
op buitengewone wijze ingezet 
voor Heemkundekring Nistelvorst 
en doet dit nog steeds. Dit blijkt 
onder meer uit zijn bijdrage aan 
de archivering van de verzameling 
bidprentjes en door de vele inspan-
ningen die hij verricht om leden en 
anderen verder te helpen met ge-
nealogisch onderzoek. Hij draagt 

al vele jaren bij aan tentoonstel-
lingen en publicaties. Hij verricht 
het nodige onderzoek voor deze 
tentoonstellingen en verzorgt de 
schriftelijke en mondelinge pre-
sentatie aan het publiek. Hij heeft 
al enkele jaren zijn inbreng in het 
gemeentelijk beleid op het gebied 
van monumenten en archeolo-
gie. Als amateur archeoloog was 
hij onder meer betrokken bij de 
opgraving van de bronsschat van 
Nistelrode. Daarnaast is hij ook be-
hulpzaam bij het organiseren van 
veel heemkundige activiteiten.

Huldigingen bij HKK Nistelvorst

NISTELRODE – Tijdens de jaarvergadering van Heemkunde Kring Nistelvorst in het Heemhuis op 5 februari 
waren er ook nog wat bijzonderheden. Steef Pennings heeft zijn voorzitterschap, wat hij altijd met veel inzet 
en enthousiasme heeft uitgevoerd, na ruim twaalf jaar overgedragen aan Wim van Driel. Er waren ook nog 
wat zaken die gevierd mochten worden.

V.l.n.r.: Hans, Gerrie, Koos, Keta en Jan

Bewoningsgeschiedenis van de 
Maashorst in de brons-, ijzer- en 
Romeinse tijd.’ De entree voor 
niet-leden bedraagt € 4,-, inclu-
sief koffie of thee. Richard Jansen 
is gemeentearcheoloog van Oss en 

onderzoeker bij de Faculteit der Ar-
cheologie van de Universiteit Lei-
den. Sinds 2004 is hij betrokken bij 
een groot aantal opgravingen op 
de Maashorst en hij is medeauteur 
van het boek ‘Verleden van een 

bewogen landschap. Landschaps- 
en bewoningsgeschiedenis van de 
Maashorst.’ Datum: donderdag 20 
februari. Locatie: De Heemschuur, 
Schoonstraat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur

Archeologie Maashorst centraal in lezing 
HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ houdt een lezing over de archeologie van de Maashorst op don-
derdag 20 februari. Richard Jansen, professioneel archeoloog, vertelt het boeiende verhaal van de geschiede-
nis van de Maashorst in zijn lezing ‘Het verleden van een bewogen landschap.

Lambert van den Bogaart

Jeugdige harmonieleden zetten hun beste beentje voor
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A U T O
R U B R I E K

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
BMW 318i high executive  2007
Citroen C1  2011
Citroen C3 Dynamique 1.6 hdi airco navi 
   42.000 km 2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Mini Cooper 2007 
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 

Opel Corsa 1.3 cdtiecoflex  70.000 km 2011
Opel Meriva 1.6 airco 85.000 km 2006

Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Toyota Yaris 1.0 16v automaat 
   30.000 km 2004
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

3x tanken zeker weten
...straks bij de 

pannekoekenbakker lekker 
een gratis pannenkoek eten.

•	 BMW	X5	3.0d	aut, full option 24.000 km 2011
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	A-klasse 160 cdi Command, navi,
 airco, lm velgen, el. ramen + spiegels, 
 240.000 km, 2007
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Nissan	Note	1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
 automaat, 145.000  km, 2006

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Renault	Clio 1.4 16v 5-drs airco zwart met., 
trekhaak el. ramen lm. wielen 104.000 km, 2006

•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC 

121.000 km, 2009
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005

Winnares Requal Cash Back actie
bij Autobedrijf Minnaar 

Requal is het voordelige alterna-
tief voor de relatief dure A-mer-
ken. De 130 erkende reparateurs 
werken in het gehele land met 
deze onderdelen. Hoe meer au-
tobezitters de weg vinden naar 

een erkend reparateur hoe meer 
mensen profiteren van het voor-
deel. De Requal onderdelen zijn 
gemiddeld 30% goedkoper dan 
de A-merken. De factuur bij re-
paratie of onderhoud valt dus 
aanzienlijk lager uit en dat zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit 
van de onderdelen. 
De Requal onderdelen zijn er 
voor auto’s van vier jaar of ouder. 

Ook bij erkend reparateur Au-
tobedrijf Minnaar hebben vele 
klanten meegedaan aan de ac-
tie. Han Minnaar: ”Deze actie is 
mooi, maar we zijn heel blij dat 
we ook een trouwe klant geluk-

kig kunnen maken met dit voor-
deeltje.”
Gelukkig is er voor iedereen het 
gehele jaar door voordeel te be-
halen met de onderdelen van Re-
qual. Bespaar ook, bel gerust met 
Autobedrijf Minnaar en laat ook 
uw voordeel berekenen. 

Meer informatie over Requal: 
www.autobedrijfminnaar.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Alle klanten die een Requal-onderdeel kochten 
bij de erkende reparateurs in de maanden december en januari maakten 
kans om het factuurbedrag terug te winnen. Johanna van Lankveld uit 
Heeswijk–Dinther liet Requal remschijven en blokken monteren op haar 
Citroen C4 Berline, deed mee met de actie en won. Door Han Minnaar 
kreeg zij een heerlijke peperkoektaart aangeboden waarop het mooie 
bedrag van € 250,- stond; het bedrag dat retour gestort wordt op haar 
rekening. 

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Han Minnaar en Johanna van Lankveld

‘REQUAL: DE PERFECTE BALANS TUSSEN 
KWALITEIT EN PRĲ S’

ALTERNATIEVE 
BRANDSTOFFEN
Hoewel nog geen gemeengoed, 
zijn er alternatieve brandstoffen 
zoals biodiesel en elektriciteit 
beschikbaar die milieuvriende-
lijker zijn dan benzine of die-
sel. Het kabinet stimuleert het 
gebruik van alternatieve brand-
stoffen door nieuwe ontwikke-
lingen te subsidiëren en belem-
meringen weg te nemen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst
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Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-
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Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
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Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Citroen Berlingo Multispace  2003  € 2950.-
Div. Citroën Xsara Picasso v.a.   € 1500.-
Citroen 2CV AZ2CH 
   72.958 km Benzine 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 
   Benzine 1981  € 9800,-
Citroen C3 1.4 Difference aut 85.148 km 
   Benzine 2003  € 4450,-
Citroen C4 coupe 1.4 vtr 61.477 km 
   Benzine 2006  € 4950,-
Daewoo Matiz rood  2004  € 1750,-
Daewoo Tacuma 1.8 205.627 km 
   Benzine 2000  € 1.499,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine   € 3.949,-
Hyundai Atos 38.000 Km  2006  € 4450.-
2x Renault Megane coupe  2001  € 1999.-

Renault Scenic 2.0-16V RXI 217.624 km 
   Benzine 2000 € 1650,- 
Renault clio  1999 € 1450,-  
Renault Modus Bordeaux metalic  2005  € 5250,-
Diverse Opel Agila 1.0  2001  € 1999.-
Suzuki wagon R AUTOMAAT  2001  € 2950.-
Vw Beetle 2.0 Zwart 2000  € 2750,-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-

Stationcars:
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 2900.-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2003  € 3499,-
Mazda 323 f zw., verlaagd, div opties  2002  € 3500,-

Bedrijfswagens:
Dodge ram van 2.5 TD ex btw  2001  € 1999,-

Invalidevervoer:
Peugeot Expert 1.9D met zak-syst. EXCL.  BTW
 1997  € 1000.-

Een greep uit onze voorraad!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl 
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

In februari en maart speciale kortingen op karpetten 
zowel standaard als op maatgemaakt

* PVC-VLOEREN

* Gordijnen, vitrage
* Zonwering
* Alle vloerbedekking
* Karpetten, traplopers

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
 vouwgordijnen
* Festonneerwerk
* Herstofferen
 (stoelen, caravan, boten, etc)

PVC-VLOEREN
NIEUW

* Vinyl, laminaat

VELUX
dealer

Maar ondertussen ontstond er wel 
een mooie frisse teamkamer, waar 
de komende jaren weer met veel 
plezier gegeten en overlegd kan 
worden door de diverse gebruikers 
van de Brede School.

Na een laatste afronding, waar-
bij verschillende nieuwe details 
werden aangebracht, vond vorige 
week de ‘opening’ plaats. Voor ie-
dereen een groot vraagteken hoe 
dat zou gebeuren. Uiteindelijk 

heeft iedereen in kleine groepjes 
verscheidene recepten gekookt, 
waarna alle teamleden gezellig sa-
men gedineerd hebben.
Zoals het hoort had het team sa-
menwerken weer hoog in het 
vaandel. Maar meer nog kunnen 
zij  de komende jaren opnieuw ge-
nieten van een fijne werkplek.
Bezoekers op donderdag 13 fe-
bruari aan de Peutermiddag, zijn 
uitgenodigd een kijkje te komen 
nemen

Opening teamkamer Basisschool Delta
HEESCH - Nadat Basisschool Delta zich bijna tien jaar geleden in het nieuwe gebouw ‘Onder de Bogen’ 
vestigde, werd het tijd om de teamkamer eens goed op te frissen. Twee teamleden namen het voortouw en 
maakten een planning hoe het eruit moest gaan zien en wie welke taken op zich zou nemen. Heel prijsbe-
wust zijn gedurende een aantal weken de diverse inkopen gedaan, waarna de rest van het team ook aan de 
slag kon. Verscheidene middagen waren teamleden in het gebouw te zien in met verf besmeurde kleding.

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

KINDERZITJES 
IN DE AUTO
Kinderen tot 18 jaar die kleiner 
zijn dan 1,35 meter, moeten 
gebruik maken van een goed-
gekeurd zitje of zittingverhoger. 
Dit geldt zowel voor- als achter-
in. De autostoeltjes en zitting-
verhogers moeten voldoen aan 
Europese veiligheidseisen.
Voor het vervoer van kinderen 
in oldtimers gelden geen aparte 
regels.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Zaterdag 15 februari van 10.00 tot 12.00 uur 

BOEDELVERKOOP 
locatie Geerhof 8 te Heesch

Huishoudelijke artikelen o.a  keukengerei, 
(tuin)gereedschap, serviesgoed, kerstartikelen, 

klein meubilair, kledingkast, wasmachine, droger, bank, 
vazen, lampen, regenkleding voor scootmobiel, servies, 

swarovski kristal. Betaling uitsluitend contant.

Notariskantoor Groeneweg -  Kerkstraat 2a
5384 KB Heesch - 0412-454938

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

BINNENKORT OP WINTERSPORT?
Wij adviseren graag bij de beste keuze in winterbanden

      Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg) Ook verhuur

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Woensdag 19 februari
Entree € 1,-
20.00 uur

De Pas Heesch

Liederentafel
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Wim en Maria Smits zullen op die 
dag in de onecht verbonden wor-
den. Het Boerenbruidspaar van 
2014 is als actieve vrijwilligers 
goed bekend binnen Laverhof en 
in de gemeenschap van Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek. 

De middag begint met het ophalen 
van het Boerenbruidspaar, onder 
muzikale begeleiding. Daarna is er 
voor het Boerenbruidspaar, geno-
digden en de oud-prinsen van Sne-
velbokkenland een koffietafel in de 

aula van Cunera/De Bongerd.

De verbintenis in de onecht zal om 
14.11 uur door de prins van Sne-
velbokkenland in de tuinzaal van 
Cunera/De Bongerd worden beze-
geld. Daarna vindt er een receptie 
plaats en is er gelegenheid om het 
Boerenbruidspaar te feliciteren. 

De geldelijke giften vanuit ‘de 
kromme ârrum’ worden geschon-
ken aan de Stichting ALS.

Boerenbruiloft van Maria en 
Wim in Cunera/De Bongerd

HEESWIJK-DINTHER – De Boerenbruiloft die met carnaval wordt ge-
vierd in locatie Cunera/De Bongerd van Laverhof, aan de Zijlstraat 1 te 
Heeswijk op dinsdag 4 maart belooft weer gezellig te worden. 

Maria en Wim Smits vormen het boerenbruidspaar

Gemeenschapshuis De Stuik 
omgetoverd in Pierehol

De oplopende kosten noopten de 
organisatie tot deze onverwachte 
verkassing. In Vorstenbosch wordt 
sceptisch gereageerd op de stap, 
weet ook Versantvoort. “Men-
sen raken er een beetje van in de 
war. Enkele jaren geleden kozen 
we bewust voor de tent, zodat we 
met het hele dorp samen carnaval 
zouden kunnen vieren. Dat kan in 
het Pierehol ook en dat is het be-
langrijkste. Bovendien is de opper-
vlakte even groot. Veel verandert 
er dus niet.”

Après-ski
Het interieur ondergaat daaren-
tegen wel een wezenlijke veran-
dering. Al wekenlang wordt er 
met man en macht gewerkt om 
het Pierehol in stelling te brengen 
voor carnaval. Zo worden er on-
der meer een après-ski café en een 
kinder- en 12+-hoek gefabriceerd. 
Daarnaast is het de organisatie 

opnieuw gelukt om een aantrek-
kelijk programma samen te stellen. 
Na het succes van de vorige editie 
reist feestband Tonca ook dit jaar 
weer op vrijdag naar Vorstenbosch 
af. Zaterdag is het vervolgens de 
beurt aan De Heeren Van en als 
klap op de vuurpijl komt DJ Ran-D 
zondag naar het Pierehol. 

“We hebben de jeugd laten spre-
ken”, vertelt Versantvoort daar-
over. “In het verleden hebben 
we al Paul Elstak en Mental Theo 
gehad en dat was een groot suc-
ces, maar die zijn al wat ouder. Nu 
richten we ons echt op de jeugd 
en kiezen we voor een bekende 

hardstyle-DJ.” Naast DJ Ran-D, 
die zich tot de 100 beste DJ’s van 
de wereld mag rekenen, zullen ook 
DJ Wes-L en Guus S en de Special 
buurman en buurman show zon-
dag het podium betreden. “Zo is 
het dus geen verkapt housefeest 
en is er voor ieder wat wils”, legt 
hij uit. 

Nog ruim twee weken en dan zal 
het Pierehol zijn vuurdoop ken-
nen. Versantvoort is er in ieder 
geval klaar voor. “Wij als Centrale 
Carnavals Viering Vorstenbosch 
hebben er zin in, iedereen is en-
thousiast. Laat ons iedereen maar 
verrassen.”

VORSTENBOSCH - De afgelopen vijf jaar groeide de tent uit tot een heus begrip voor carnavalminnend 
Vorstenbosch. Dit jaar is er echter gekozen voor een verhuizing naar gemeenschapshuis de Stuik, dat voor 
de gelegenheid wordt omgedoopt tot het Pierehol. “Laat ons iedereen maar verrassen”, zegt Maikel Versant-
voort namens de Centrale Carnavals Viering Vorstenbosch optimistisch.

Tekst: Rob Aarts 

NISTELRODE - Tijdens de jeugdzitting werd een mooie foto van de nieuwe jeugdraad gemaakt. Een ‘schôn 
ploatje’ met van links naar rechts zittend: Tristan Schoenmakers, Rick Rosenhart, Mart Verwijst, Tieme Her-
mes en Luuk Mikkers. Staand van links naar rechts: Floran Bosch, Debra Ruijs, Meike v.d. Wijst, Merle van 
Doren, Mike Verkuijlen.

CARNAVAL
D’N URSTE DEUND’N URSTE DEUN

aanvang 10.00 uur

WWW.THEYOUNGBEETHOVEN.NL

‘s middags

‘s avonds‘s avonds‘s avonds‘s avonds‘s avonds

Net zoals vorig 

jaar een VET
TE 

HOOFDPRIJS!

OPTOCHT KIJKEN BIJ D’N TOREN ME UN DRANKSKE EN SKON MUZIEK. ALTIJD 
GEZELLIGHEID IN DE TORENSTRAAT, WIJ STAAN VOOR EEN BORREL PARAAT! 
PRIJSUITREIKING IN DE ZAAL MET NA AFLOOP EEN VETTE SHOW VAN:

WWW.DAMESDRAAIENDOOR.NL

PLAYBACK EN DANS VOOR KINDEREN 
T/M 12 JAAR OUD. VOOR DE KINDEREN 
EEN PRACHTIGE MIDDAG EN VOOR 
DE OUDERS EEN HAPJE EN EEN 
DRANKJE!

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES

SLEUTELOVERDRACHT

DE TOREN GOT TALENT
I.S.M. DE JUINDERS

DE TOREN CREW
ZAKT DOOR!

TILT

2802

THE YOUNG BEETHOVEN

RIVERSIDE BAND &
DJ: DAMES DRAAIEN DOOR!

€ 20,- INCL PILS/WIJN/FRIS 

CARNAVAL
D’N URSTE DEUND’N URSTE DEUN (21.00-02.00 

uur) 

GAS OP
DIE LOLLIE

Programma zaal

0103

0203

0303

0403

De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIESÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIESÉ

Alle dagen een goed verwarmd mega 
kinderspeelpaleis met begeleiding (14.00 - 19.00 uur)

Jeugdraad van elluf CS De Wevers
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Na het voorafje van onze eigen 
huppelpierekes kon de show echt 
beginnen. De gorgelende kelen 
lieten ons zien hoe we onze kelen 
moeten smeren. We zagen heuse 
goochelaars aan het werk maar 
ook dansende spoken, pinguïns en 
geinige apen. Verschillende dans-

groepen, waaronder showdans-
groep X-treme en superwoman  
stonden op de kaart.
Ook verschenen er kliko’s op het 
toneel, maar dat was niet voor het 
afval! Nee hoor, van alles wat voor 
ons was bereid hebben we geno-
ten.

Met het restaurantorkest ‘De Pie-
rebloazers’, was ook de muzikale 
omlijsting dik in orde. Na (twee-
maal) een ruim twee uur durende 
show hadden we ons buikje dik 
van al het lekkers, het was weer 
smullen! Foto’s zijn te vinden op 
www.piereslikkerfoto.nl.

Pronkzittingen Piereslikkers een ware delicatesse

VORSTENBOSCH - Met een enorme gedekte tafel in ‘Boerenbontstijl’ als decor kregen prins Hans d’n 2e, zijn gevolg en de zaal de leukste en mooiste gerechten voorgeschoteld. Het 
thema van de pronkzitting was ‘van de kaart’. De presentatie was goed verzorgd door Harry v.d. Ven en Hilde v.d. Bergh die alle aanwezigen nog uitnodigden voor de gezellige afterparty. 
Na deze leuke en gezellige avonden kunnen de Piereslikkers zich  gaan voorbereiden op de carnaval. Dit jaar gaat het weer gezamenlijk gevierd worden. Nu niet in een tent, maar in De 
Stuik die voor de gelegenheid een flinke metamorfose zal ondergaan!

LEES MEER OP WWW.VORSTENBOSCH-INFO.NL OF BEKIJK DE FOTO’S OP: WWW.PIERESLIKKERFOTO.NL

Carnaval begint met Prins-
raoje in café De Zwaan

HEESWIJK-DINTHER - Drie keer is 
scheepsrecht. En nog altijd is raoje 
véél belangrijker dan meedoen, doe 
daarom mee op donderdag 20 fe-
bruari, de leukste aftrap van carna-
val met de carnavaleske en knots-
gekke quiz voor iedereen. 

Uiteraard met de traditioneel schitterende DansMoniekskes en gekste 
tonpraoter van Nederland: Rob Scheepers. 
Om 21.11 uur in café de Zwaan, in Heeswijk-Dinther. 

Doe mee, raoj en vooral: mis het niet! www.prinsraoje.nl

Pierehappertjesfestijn 2014
VORSTENBOSCH - Onder toeziend oog van de Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Janne, Jeugdadjudant Sjoerd 
en Raad van Elf, traden 133 artiesten op in de Dinnershow. Het publiek kreeg een heerlijk menu met veel 
dans en muziek voorgeschoteld. Dit alles werd smaakvol aan elkaar gepraat door de presentatoren Noa Buys 
en Hanneke Smolenaers van de Piereslikkers.

Foto: Piet van Helvoort
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Dus deze keer even gegoogled op 
‘januari 2014+halve marathon’…
en daar kwam al heel snel Mar-
rakech uit. Alle drie nooit geweest, 
wel zin in dat mooie weer daar 
en trouwens, dan kunnen we ook 
meteen een mooie woestijntocht 
meepikken!  Daarna was het een 
kwestie van trainen, massageolie 
inpakken en boeken. De halve ma-
rathon, met een deelnemersveld 
van zo’n 7.000 lopers, was super-
mooi:  dwars door Marrakech, met 
uitzicht op de besneeuwde toppen 
van het Atlasgebergte!  Langs de 
route ronkende auto’s, brommer-
tjes, politie en leger en de Afrikaan-
se varianten van ons Brabantse 
dweilorkest. De aanmoedigingen  
in het Frans  -Courage Madame!-  

lieten ons nog harder lopen en de 
mandarijnen na de finish waren de 
lekkerste ooit!  Over de tijd waren 
we ook tevreden: ruim 2 uur. 

Daarna zijn we trots, met onze 
medaille nog om natuurlijk, ver-
trokken voor een  woestijntocht 
van vier dagen…wat een beleving! 
Mobiel uit, schoenen uit en lopen: 
3 vrouwen met 4 kamelen (niet al-
leen voor onze spullen hoor!)  en 
vier mannen die ons gidsten, voor 
ons kookten en voor de kamelen 
zorgden. En dan ‘s avonds ook nog 
zingen bij het kampvuur! Het was 
een  tweede supermooie ervaring, 
daar in Marokko. Hadden we nooit 
willen missen!  Kijk, daarom Mar-
rakech!

Waarom in Marrakech?

basketbal Basketbalclub Tenderfeet trakteert zichzelf bij 30-jarig jubileum

Open Tennistoernooi TV de Broekhoek
HEESCH - De gezelligste vereniging 
uit Heesch, TV de Broekhoek, houdt 
vanaf zaterdag 15 maart  het jaarlijk-
se ‘Open Tennistoernooi’.

Ze zijn er bijzonder trots op dat ze 
hiervoor een nieuwe sponsor heb-
ben gevonden, namelijk Verbruggen 
Megastore: keukens, slaapkamers en 
wonen. Dit bedrijf is gevestigd op de 
woonboulevard in Oss. Alle leden en 
het bestuur van tennisvereniging de 
Broekhoek willen Albertine, Rens en 
Martijn hartelijk bedanken voor deze 
geweldige steun! In veel categorieën 
kan ingeschreven worden. Komen kij-
ken mag natuurlijk ook. 

Het Verbruggen Open Tennistoernooi 2014 is van 15 t/m 23 maart. Inschrijven kan tot en met 2 maart. 
Meer info? Lid worden van deze gezellige vereniging? Kijk op www.tvdebroekhoek.nl.

Bij de snoeiharde wind en het 
koude weer van afgelopen zon-
dag was het geen overbodige luxe 
dat de hulptroepen klaar stonden, 
maar ze zijn gelukkig niet in actie 
hoeven te komen. 

Wél de cameraploeg. Waar diverse 
mensen hun poging moesten op-
geven om het wereldrecord te ver-
beteren, slaagde Joey er deze zon-
dag in om het wereldrecord ‘over 

het water rijden met een originele 
Solex’, te verbeteren. Met een 
snelheid van 45 km/uur scheurde 
Joey 8,5 meter over het water op 
een originele Solex. In januari al 
slaagde Norman Veerbeek er in om 
100 meter over het water te rijden, 
maar hij scheurde op een Solex die 
125 km/uur reed. 
In het weekend van 15, 16 en 17 
augustus wordt voor de 8ste keer 
de 24-uurs Solexrace georgani-

seerd in Heeswijk met een brom-
mercross in diverse klassen vanaf 
5 jaar en natuurlijk dé 24-uurs So-
lexrace, waarbij de teams ook nog 
eens strijden voor Kika. 

Dit jaar gaan we terug gaan naar 
de basis originele solex die niet 
harder kan dan maximaal 45 km/
uur. Iedereen dus gelijke kansen.

Joey van Veghel verbetert we-
reldrecord over het water rijden met de Solex
HEESWIJK-DINTHER - Dit weekend heeft de 27-jarige Joey van Veghel 
uit Heeswijk geschiedenis geschreven met een originele Solex. Bij de 
Geffense Plas in Oss stonden reddingsbrigade, EHBO en cameraploe-
gen klaar om Joey te ondersteunen in zijn de poging om het wereldre-
cord te verbeteren ‘over het water rijden’ met een originele Solex en de 
poging vast te leggen met beelden.

solex

‘‘We wilden alles nieuw’’, aldus 
Lobke Verhagen, spelend in een 
van de twee recreantenteams. 
‘‘Vele teams hadden verschillende 
tenues, nu is dat anders’’, voegt ze 
er trots aan toe. Wethouder Rien 
Wijdeven keek zijn ogen uit naar 
de nieuwe donkerblauwe shirts. 
‘‘Jullie zien er flitsend uit’’, sprak de 

wethouder voor Sport de basket-
baljongens en -meiden toe. 

Spanje
Toon van der Heijden is basketbal-
ler bij de recreanten en is al vanaf 
het begin actief bij Tenderfeet. ‘‘Ik 
zag in een advertentie in de krant 
dat men een basketbalclub wilde 

oprichten. Ik deed direct mee’’, 
vertelt Van der Heijden, die in de 
jaren daarna alle taken binnen de 
vereniging wel een keer voor zijn 
rekening heeft genomen. ‘‘Ik was 
zaalwachter, heb gecoacht en gaf 
trainingen’’, vertelt het in Oijen 
wonende clubicoon. Van der He-
ijden maakte in de historie van 
Tenderfeet al veel mooie momen-
ten mee. ‘‘Zo speelden we ooit een 
internationaal toernooi in Spanje. 
Dat was erg mooi.’’ De kantine, die 
nu op zondagen vaak gesloten is, 
was vroeger vaak open. ‘‘De vol-

leyballers runden altijd de kantine, 
wij van Tenderfeet waren vaste 
klant.’’

Super
Tenderfeet is in een geheel nieuw 
jasje gestoken. “Ook naast de ver-
nieuwingen gaat het ‘super’ met 
Tenderfeet”, vertelt Verhagen.

“De club heeft zo’n kleine honderd 
leden verdeeld over tien teams. 
Waar vroeger spelers van acht en 
twaalf jaar in één team speelden, 
daar is ieder nu keurig in een team 

ingedeeld. Basketbal leeft in Hees-
wijk-Dinther, want de donderdag-
avonden zijn volledig bezet door 
het basketbal.” 

Volgens Verhagen is het niet on-
mogelijk dat de club moet kijken 
naar meer zaalruimte in de regio, 
want het aantal leden groeit nog 
steeds. 

‘‘Bij de meiden kunnen we nog wel 
aanwas gebruiken’’, aldus Verha-
gen. ‘‘Maar iedereen is welkom bij 
onze club.’’

HEESWIJK-DINTHER - Basketbalclub Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther 
liet het 30-jarig jubileum niet zo maar voorbijgaan. Met nieuwe ge-
sponsorde shirts voor de competitiespelende teams, een ander logo, 
een vernieuwde website en nieuwe basketballen kan de vereniging er 
weer jaren tegen.

Deze leden van Tenderfeet werden allemaal in het nieuw gestoken Tekst: Matthijs van Lierop

Lopers Margreet Verboon en Anita van Doorn met in hun midden coach en 
sportmasseur Marjo Lücker 

HEESWIJK-DINTHER – Waarom in Marrakech? Dat was een half jaar 
lang de belangrijkste vraag die wij kregen wanneer mensen hoorden 
dat we in Marrakech (Marokko) de halve marathon wilden gaan lopen. 
Eind 2012 hebben we dat ook in Budapest gedaan en dat is ons erg 
goed bevallen, die sport/cultuur-combinatie. 

TV Broekhoek Voorzitter Theo van Engelen en Albertine van Nistelrooij - 
Verbruggen met haar dochter   Foto: Marcel van der Steen
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Van Hoof wordt in augustus 62 
jaar en wil meer tijd vrijmaken voor 
haar privéleven. De Helmondse 

speelde zo’n 60 wedstrijden in 
het Nederlands vrouwenelftal. Als 
trainster was zij succesvol bij ver-
schillende vrouwenelftallen. Ze 
was ook actief bij het herenvoet-
bal. 

Prinses Irene, dat met het eerste 
vrouwenelftal in de zondag hoofd-
klasse speelt, gaat op zoek naar 
een opvolger voor het seizoen 
2014-2015. Belangstellenden kun-
nen solliciteren en of informatie 
inwinnen bij de voorzitter van de 
seniorencommissie Luuk van der 
Heijden: luuk_vd_heijden@hot-
mail.com of 06-23585130.

Einde aan de 
lange carrière van José van Hoof 
NISTELRODE - Prinses Irene is de laatste voetbalklus van José van 
Hoof. Zij beëindigt haar trainerscarrière aan het einde van dit seizoen. 
Niet omdat ze het niet meer naar haar zin heeft bij het eerste vrouwe-
nelftal, maar na een leven dat meer dan veertig jaar in het teken van 
voetbal stond, vindt ze het welletjes. 

voetbal

In de rust kregen ze goede aanwij-
zingen van de trainsters en zo gin-
gen ze vol goede moed de tweede 
helft in. Dat was te zien, want bin-
nen no time stonden ze voor met 
5-4. Toch maakte Emos de gelijk-
maker 5-5. Daar lieten ze het niet 
bij zitten en scoorden maar liefst 
drie keer achter elkaar, 8-5. In de 
laatste minuten scoorde Emos nog, 
8-6. Mooi gewonnen, goed ge-
speeld!

Altior 1-De Korfrakkers 1: 11-19
Altior 2-De Korfrakkers 3: 9-4
Altior 3-Corridor 2: 13-7
De Korfrakkers 4-Altior 4: 12-8
Altior 5-Prinses Irene 3: 13-5
Altior MW1-EDN ’56 MW1: 9-3
Celeritas A1-Altior A2: 8-7
De Korfrakkers B1-Altior B1: 8-4
Altior C1-Swift C1: 9-3

Altior C2-De Korfrakkers C3: 11-6
Altior D3-De Korfrakkers D: 3-3
De Korfrakkers E1-Altior E1: 2-3
Altior E2-Corridor E1: 3-3
Altior E3-Avanti E2: 1-5
Odisco F1-Altior F1: 0-20 
Strafworpen: 2-4
Avanti F1-Altior F2: 11-0
Strafworpen: 3-2

Altior 1 onderuit
HEESWIJK-DINTHER - Altior D2 begon tegen Emos D2 sterk en al snel 
stonden ze voor met 1-0. Maar even later zakten ze in, het leek wel 
alsof ze niet wakker waren. Emos scoorde, scoorde en scoorde nog eens 
en voordat ze het wisten was het 1-4.

Pupil van de week Julia Brands

OSS - De judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss hebben afgelopen 
zondag goede resultaten weten 
te behalen tijdens het jaarlijkse 
Sprokkeltoernooi in Rijen. 

Leuk detail was dat er goud, zilver 
en brons in de -66 tot 18 jaar was 
voor de Van Buel Sporters!
Goud: Joep Henkelman. Zilver: 
Daan Duijs, Senna van de Veer-
donk, Daisy Bens, Jesse van Buel.
Brons: Sophie Spijkers, Roy van 

Leur, Mike Smits, Ziggy Horsten en 
Max Henkelman.

Judoka’s Van 
Buel Sports opnieuw succesvol

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

budo

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

Drie keer erepodium voor solo 
junioren DV Dancing Kids op NDO-toernooi

De dag begon met de mars juni-
oren Mars-Mallows. Super strak 
gedanst naar een 1ste plaats - 264 

punten! 
Sascha junioren - vrije klasse: 3e 
plaats -248 punten. Solo junioren - 

sport klasse Vera 3e - 275 punten, 
Guusje 2e - 276 punten en Gwen 
1e - 280 punten. De minigarde 
1ste geworden - 230 punten. 
Melody danste in de garde junio-
ren vrije klasse naar een 4e plaats 
- 233 punten.
Miracle sportklasse 1ste - 275 
punten. Spirit danste in de modern 
1ste plaats met 263 punten. Als 
laatste van het ochtendprogram-
ma onze karakter minioren met 
een prachtige eerste plaats - 252 
punten. Hierna keerden de dansers 
snel terug naar Nistelrode om op te 
treden tijdens de jeugdpronkzitting 
van het Weversrijk.
In het middagprogramma dansten 
alleen Lieke, Diamonds en Eupho-
ria. Solo garde Lieke van de Ven 
werd zesde - 269 punten. Dia-
monds garde danste 269 punten 
bij elkaar, wat een 2e plaats ople-
verde. De moderne groep Eupho-
ria zette de ingezette stijging van 
punten voort. Na het goede resul-
taat van vorige week op het IT, nu 
weer een goede uitvoering en een 
1ste plaats met 274 punten.

dansen

NISTELRODE - De Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen 
eisten het hele erepodium op; op het NDO toernooi in Westervoort 
gebeurde voor DV Dancing Kids hetzelfde in de categorie Solo garde. 
Drie junioren in de sportklasse; Vera Oomen, Guusje van Thiel en Gwen 
Opstal, dansten het erepodium vol. 

V.l.n.r.: Guusje, Gwen en Vera: 3x prijs Garde Solo Junioren Sportklasse

Tenderfeet U14 wint van OBC Oss

De eerste tweepunter werd door 
Stijn gegooid, waarna Erick twee 
minuten later de 4-0 maakte. Ook 
Levi en Mark waren succesvol. 
Deze vier spelers zorgden ervoor 
dat Tenderfeet de eerste periode 
afsloot met 22-11.
In de tweede periode liep Tende-
feet U14 verder uit met onder an-
dere succesvolle worpen van we-
derom Levi, Bram, Erick en Stijn; 

38-17. Vooral Levi en Erick lieten 
zich van hun goede verdedigings-
kant zien.
Na rust bleek duidelijk dat de 
coach van OBC een andere tactiek 
had besproken, waardoor OBC 
kon gaan inlopen. Desalniettemin 
zorgden Shayan (mooie actie), Cas, 
Mark, Stijn en Jonas er voor dat de 
derde periode nog steeds in het 
voordeel van Tenderfeet eindigde; 

50-26. Skip toonde met name in 
de vierde periode een paar mooie 
acties, maar kwam helaas zelf niet 
tot scoren. Mark, Bram Stijn, Sha-
yan, Cas en Jonas wisten in deze 
periode, de wedstrijd winnend af 
te sluiten met een eindstand van 
68-38.
De volgende wedstrijd (uit tegen 
Boxtel op 23 februari) wordt in 
nieuwe tenues gespeeld. 
Deze werden na afloop van de 
wedstrijd gepresenteerd, met dank 
aan de sponsoren Van Alebeek 
Bouwbureau en Installatiebedrijf 
Traa BV.

basketbal

HEESWIJK-DINTHER - De basketbaljongens U14 uit Oss (OBC) kwa-
men zondag 9 februari bij Tenderfeet op bezoek. Deze twee teams had-
den elkaar nog niet eerder ontmoet. En wisten dus ook nog niet hoe en 
waar kansen lagen. 

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene speelden zondag-
middag op sportpark ‘De Schellen’ 
met 1-1- gelijk tegen de vrouwen 
van Fortuna Wormerveer. 

Gezien het verschil op de rang-
lijst kun je dat een goed resultaat 
noemen. Door andere uitslagen 
en afgelastingen, is het degrada-

tiespook nog steeds in beeld bij 
de vrouwen van de vertrekkende 
coach José van Hoof. 
De eindstand was al voor rust be-
reikt. Niki van Wijk (foto) vond na 
23 minuten het doel namens Prin-
ses Irene. 

In de 30e minuut scoorde For-
tuna de gelijkmaker. Daarna hiel-
den beide doelvrouwen het doel 
schoon.

Prinses Irene 
vrouwen delen de punten

voetbal

Nikki van Wijk

In drie poules werd getennist op de 
mini (rood) en driekwart (oranje) 
baan. Zo konden deze kinderen la-
ten zien wat ze allemaal al hebben 
geleerd. Met veel plezier stonden 
ze op de baan en werden er span-
nende wedstrijden gespeeld. 
Natuurlijk wil iedereen graag win-

nen, maar zoals één van de win-
naars zei ‘het gaat vooral om de 
lol’. Uiteindelijk kwamen Danny 
van Zoggel, Faas Rolink en Twan 
Oskam als winnaars uit de bus. 
Voor iedereen was er een prijsje 
en de nummers 1 en 2 kregen een 
mooie medaille. Leuk dat jullie al-

lemaal meededen en tot de vol-
gende activiteit!

Tennistoernooi voor nieuwe
jeugdleden De Balledonk

tennis

HEESWIJK-DINTHER - Vijftien nieuwe jeugdleden speelden hun eerste 
wedstrijden op woensdagmiddag 5 februari. Als afsluiting van de reeks 
kennismakingslessen organiseerde de jeugdcommissie, samen met de 
trainster, een toernooitje.
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De damesploeg van TWC 
Kachelders zoekt versterking
HEESWIJK-DINTHER - Het fietsseizoen gaat binnenkort weer van 
start en bij deze doen de fietsende dames van TWC de Kachelders 
een oproep aan alle vrouwen die regelmatig op hun fiets een toer-
tocht maken. 

Het doel hierbij is om met een grotere groep samen te fietsen, waar-
bij sportiviteit en gezelligheid voorop staat. Daarnaast is er aandacht 
voor fietstechnische aspecten, zoals op kop fietsen, doordraaien, juis-
te trapfrequentie en juiste verzet. Er wordt op 3 dagen in de week 
gefietst - dinsdagavond, vrijdagochtend en zondagochtend - waarbij 
je zelf het moment kan kiezen waarop je meefietst. 

Dit kunnen dus ook wisselende dagen zijn. De start vindt plaats op 
de Plaza in Heeswijk-Dinther of op de splitsing Kaathoven-Brugstaat 
in Vinkel. Er wordt gemiddeld twee uurtjes gefietst met afstanden 
tussen de 40 en 60 km. Van de dames wordt een goede basisconditie 
verwacht. Bovendien moet je in het bezit zijn van een racefiets. Een 
beetje ervaring is handig, maar het tempo zal zeker in het begin aan-
gepast worden, zodat iedereen met de groep mee kan. Je kunt vrijblij-
vend enkele keren meefietsen om de sfeer te proeven. 

TWC de Kachelders is aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer 
Fiets Unie) en biedt middels het lidmaatschap van de club diverse 
voordelen, zoals korting op deelname aan toertochten. Voor meer 
info: www.twcdekachelders.nl / info@twcdekachelders.nl of via het 
secretariaat: Ad van den Berg 0413-293986.

Een leven met F-jes voor Tonnie Broeksteeg

Na een jaar F5 trainer geweest te 
zijn, werd hij ook trainer van de F1. 
Dat heeft hij zeventien jaar gedaan. 
Ook heeft hij zeventien jaar de 
nieuwe spelersindeling van alle F-
jes gemaakt, samen met de hoofd-
leiding. Om de spelers goed te kun-
nen beoordelen voor de nieuwe 
indeling van het komende seizoen 
ging hij vaak op zaterdag naar de 
wedstrijden om de spelers te zien 
spelen. 
Toen hij het na zeventien jaar tijd 
vond voor nieuw bloed, stopte hij 
niet met trainen. Hij stapte over 
naar de F4, F8 en F9 en traint nu 
de F13. Hijzelf zegt daarvan: “als 

ik op zondag weleens naar HVCH 
1 ga kijken, zie ik nog veel spelers 
uit de F1 die ik getraind heb, dat 

geeft heel veel voldoening. Het be-
langrijkste vind ik dat de kinderen 
plezier hebben in het spel en het 
leuk vinden om te komen trainen. 
Daarvoor moet je elk kind evenveel 
aandacht geven en de beginselen 
van het voetbal bijbrengen. 

Na 25 jaar vind ik het nog steeds 
heel leuk om te trainen en ik blijf 
dus gewoon doorgaan.” Tonnie en 
zijn vrouw zijn door HVCH in het 
zonnetje gezet. Ze hebben genoten 
van een feestelijke middag, waarbij 
de omstanders genoten van hun 
blije gezichten. Na afloop bedankte 
Tonny het HVCH jeugdbestuur, de 
coördinators, collega-jeugdtrainers, 
spelers en ouders van de F13 voor 
deze verrassing, maar HVCH is heel 
blij met Tonnie als trainer en hoopt 
nog lang van zijn capaciteiten ge-
bruik te kunnen maken.

HEESCH – In februari was Tonnie Broeksteeg, afkomstig uit Heesch en woonachtig in Geffen 25 jaar trainer 
bij de F-jes van HVCH. Toen hij in februari 1989 begon met trainen, was dat met de F5 spelers; er waren toen 
nog maar vijf F-jes. Dat is in de loop der jaren drastisch veranderd. Nu zijn dat er 13. 

voetbal

Tonnie temidden van enkele F-jes

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

Spareribs nu slechts € 2,49 (500 gram)

Kipschnitsel  € 1,49  (4 stuks)

Hamburger rundvlees € 1,95  (4 stuks)

Gehaktbal € 15,95 (doos 40x90 gram)

Goulashkroket € 2,95 (6 stuks)

Goedkoop en iets goeds, ga dan naar HB Foods

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch
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Wie herkent u nog?

De vereniging was erg actief en 
er werd op een gegeven moment 
zelfs besloten om een binnenbak 
te gaan bouwen. Daar hebben vele 
‘Nisseroise’ vrijwilligers aan meege-
werkt en in 1982 kon deze over-
dekte rijbak aan de Koude Maas in 
gebruik worden genomen.

Veiligeid
Tegenwoordig bestaat de ponyclub 
uit een aantal actieve, rijdende le-
den die elke week lessen volgen 
maar er zijn ook (steunende) leden. 
Jaarlijks organiseert de club ver-
schillende activiteiten voor de leden 

waaronder dressuur- en springwed-
strijden. Veiligheid staat zeer hoog 
in het vaandel en aan het waarbor-
gen daarvan hangt een prijskaartje. 
Elk jaar gaat er een groot deel van 
de opbrengsten naar onderhoud 
van de manege. Aangezien het in 
deze tijd erg moeilijk is om rond te 
gaan voor sponsorgeld heeft het 
bestuur de stichting “Vrienden van 
Ponyclub De Kleine Heemskinde-
ren” opgericht. Wellicht bent u de 
afgelopen maand al door één van 
onze leden aangesproken over dit 
initiatief. Voelt u zich (nog) betrok-
ken bij ponyclub De Kleine Heems-

kinderen en draagt u de vereniging 
een warm hart toe? Wordt dan, 
voor slechts € 10,-, vriend van po-
nyclub De Kleine Heemskinderen. 
Met het ingezamelde bedrag ho-
pen wij dat ook de leden van de 
toekomst nog jaren plezier kunnen 
blijven beleven aan de prachtige 
ponysport! Vanzelfsprekend hou-
den wij u op de hoogte van de acti-
viteiten rondom de vereniging. Als 
wij u mogen benaderen om vriend 
te worden of mocht u nog vragen 
of opmerkingen hebben dan kunt 
u uw reactie mailen naar pcdeklei-
neheemskinderen@gmail.com.

NISTELRODE - Vroeger had elk boerenbedrijf wel een paard of pony in de wei staan. Naast het werk op 
het land werden deze paarden of pony’s vaak bereden door de kinderen. Die beleefden daar zoveel plezier 
aan, dat ze wel lid wilden worden van een vereniging. Zo werd in 1968 in Nistelrode ponyclub ‘De Kleine 
Heemskinderen’ opgericht. Het was erg gezellig en het ledenaantal groeide snel. Er werd volop geoefend in 
dressuur en springen. Op zondag gingen ze met z’n allen op concours. 

AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bikers
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Café - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Karwei
Kinderdagverblijf Pippi
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Losdoorhetbos.nl
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
Mandalart
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Orangerie van Tilburg
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Strijbosch Store
Tekenburo Verkuijlen
ToBme Fashion
Transport A. van den Elzen
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Aanneem- & 

transportmaatschappij BV
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

WWW.MOOIHEESCH.NL•WWW.MOOIHDL.NL•WWW.MOOINISSEROI.NL

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

DE KERNEN VAN MOOIBERNHEZEpaardensport

Overwinning voor DOS’80

In de eerste fase van de eerste helft 
leek dit echter geen optie te zijn, 
aangezien Helios al snel een voor-
sprong nam. Na een kwartier nam 
DOS echter de touwtjes stevig in 
handen, om deze in het vervolg van 
de wedstrijd niet meer weg te ge-
ven. Er werd vanaf dat moment zeer 

goed verdedigd, de aanvoerlijnen 
naar hun cirkel werden afgesneden 
en aanvallend werd er met scherp 
geschoten. De ruststand was nog 
een schamele 11-12 voorsprong 
voor DOS, maar in de tweede helft 
liep dit uit naar een voorsprong van 
6 punten! DOS speelde met zelfver-

trouwen en alles leek deze wedstrijd 
– eindelijk - op z’n plaats te vallen. 
Het is misschien enigszins overdre-
ven om het een galavoorstelling te 
noemen, maar het publiek heeft 
ongetwijfeld genoten van de wijze 
waarop DOS Helios in het nauw 
wist te drijven. In de absolute slot-
fase van de wedstrijd kwam Helios 
weliswaar nog op 3 punten, maar 
echt spannend werd het niet meer. 
Het eindresultaat was dan ook een 
dikverdiende, maar bovenal zeer 
mooie 20-24 overwinning voor de 
dames van DOS!

handbal

HEESCH - Na het knappe gelijkspel van vorige week tegen E.M.M. (16-
16) stond op zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Helios uit Uden op 
het programma voor de handbalsters van DOS’80. De thuiswedstrijd 
tegen Helios – ook wel bekend als ‘FC Toeter’ - werd geflatteerd verlo-
ren, dus met het hernieuwde zelfvertrouwen zou een revanche mogelijk 
moeten zijn.

Prinses Irene 
verliest
NISTELRODE - Klimroos is al-
tijd een lastige ploeg voor Prin-
ses Irene geweest. Dat bleek ook 
zondagmiddag weer. De koploper 
verloor namelijk met 13-9, na een 
8-7 ruststand. 

Het mankeerde bij Prinses Irene 
vooral aan zuiverheid van het 
schot op zondagmiddag. Door dit 
resultaat gaat het winnende VVO, 
dat op de 2e plaats stond, over de 
meiden van ‘Totaalmarkt.nl’ heen. 
Prinses Irene is daardoor, met nog 
twee wedstrijden te spelen, afhan-
kelijk geworden van andere ploe-
gen. Op papier heeft VVO nog 
wel een zwaarder programma dan 
Prinses Irene.

John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aa� uit.nl

Wij komen standaard aan huis en binnen een straal 
van 10 km is dat kosteloos.
Onze tarieven: enkele aangifte € 55,- 
Aangifte met partner € 65,-

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

Afspraak maken?Bel 0412-475762of info@aa� uit.nl

Heeft u al een afspraak gemaakt voor het 
laten verzorgen van uw belastingaangifte?

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

Krappe winst 
voor Sine-Cura
HEESWIJK-DINTHER - Het onder-
bouwteam van Sine-Cura turnde 
haar derde competitiewedstrijd 
tegen Turnlust uit Budel op 9 fe-
bruari.

Het team, bestaande uit Lynn Tim-
mer, Yanou Smits, Ida van Zut-
phen, Nina Verhoeven, Noëlle van 
Zutphen en Maud van der Wielen, 
turnde op zondag 9 februari haar 
derde competitiewedstrijd. Na 
goede oefeningen en een hele 
spannende wedstrijd was de uitslag 
daar. Het team van Sine-Cura won 
met 0,4 punten verschil van het 
team van Turnlust. Gefeliciteerd 
turnsters met deze overwinning.

turnen

Commandant Jan van der Lee met het achttal dat kampioen werd in 1988 met assistentie van Toon van der Lee. 
Ruiters: Ton van Rooy, Leandra de Vocht, Wenny Raaymakers, Ellen Smits, Arjan Smits, Ronald Verhoeven, 
Astrid van der Lee, Adri Schalks en Marielle Smits.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
13 FEBRUARI

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38 
Nistelrode

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Lezing Jeroen van Cuyk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Peutermiddag BS Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

14 FEBRUARI

Valentijnsdag
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling bij Centrum 
Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A Heeswijk

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling Toneel-
groep de Lachspiegel
Locatie: Willibrodcentrum 
Heeswijk-Dinther

Bernrode Musical 
Locatie: Theater de Blauwe Kei 
Veghel

15 FEBRUARI

Workshop Intuïtieve man-
dala tekenen Bertina Donna
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Meezingspektakel 
ZingHISmee
Locatie: De Pas Heesch

2e Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode 

Open dag Fysiek Fit
Locatie: NCB-Laan 83 
Veghel
Pagina 6

Boedelverkoop
Locatie: Geerhof 8 Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling Toneel-
groep de Lachspiegel
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Orchideeënshow
Life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Pagina 12

Bernrode Musical 
Locatie: Theater de Blauwe Kei 
Veghel

16 FEBRUARI

Sprookjestheater - Thezinda
Locatie: De Pas Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging Vogel-
vreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Concert SAXperience
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

DeMooiBernhezeKrant 
Natuurwandeltocht 
Locatie: Start Eetcafé ’t Pumpke 
Nistelrode 
Pagina 7

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling Toneel-
groep de Lachspiegel
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

Vogelbeurs De Oranjewever
Locatie: Riethoeve Lendersgat 1 
Vorstenbosch

Orchidee specialist 
bij Life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Pagina 12

Bernrode Musical 
Locatie: Theater de Blauwe Kei 
Veghel

Lunch- en matineeconcert
Locatie: Kasteel Heeswijk-Dinther

Regenboogviering voor 
peuters en kleuters
Locatie: Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Voorspeelmiddag Harmonie 
St. Servaes.
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 19

17 FEBRUARI

Verdiepingsavond 
Christendom
Locatie: Parochiezaal 
Lindenstraat 6 Nistelrode
Pagina 8

Regelzorg 
Rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas Heesch

Voorlichting over Bekken-
bodem-problematiek
Locatie: De Pas Heesch

18 FEBRUARI

Cursus Persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Jaarvergadering fietsclub 
KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 12

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

19 FEBRUARI

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Groeps-EngelenHealing
Locatie: Centum Maia, 
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch

Sportieve uitdaging voor 
senioren als thema
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

20 FEBRUARI

Voorleeswedstrijd 2014
Locatie: De Pas Heesch

Workshop Biotensor
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Wilderniscafé De Maashorst: 
Locatie: Theater Markant Uden
Pagina 2

Javier Guzman - Delirium 2
Locatie: De Pas Heesch

Lezing archeologie
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 19

Lezing Heilige Cunera
Locatie: Heemkamer Raadhuis-
straat 21a Heeswijk-Dinther
Pagina 19

Prinsraoje
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

21 FEBRUARI

Carnaval Bobz
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Themaworkshop: 
Je eigen kleur en vorm
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Pronkzittingen 
in Snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

22 FEBRUARI

Rattlesnake Shake 
unplugged
Locatie: De Pas Heesch

Pronkzittingen 
in Snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

Orchidee specialist 
bij Life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Pagina 12

23 FEBRUARI

Het seniorencarnaval
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12

Literair café met 
120 woordenverhalen
Locatie: De Pas Heesch

Heemschuur Open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes

Carnavalsconcert Koninklijke 
Fanfare Sint Willibrord
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

24 FEBRUARI

Film Blue Jasmine
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 13

Pronkzittingen
in Snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

25 FEBRUARI

Film Blue Jasmine
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 13

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

26 FEBRUARI

Workshop Energetische 
Bescherming
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

27 FEBRUARI

Kruiden workshop à la Carte
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Onderonsje in Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing Reumafonds
Locatie: Bibliotheek Heesch


