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V.l.n.r.: Jenny, Stacey, Randy, Lana en Thijs Tekst: Matthijs van Lierop

DOE IETS LEUKS, DOE IETS GEKS! 
STUDENTEN ONTWERPEN NIEUWE VERPAKKING

Hoe gewoon de condoom is, zo 
apart is de verpakking die er om-
heen zit. Stacey Verberk, Randy 
Timmers (Heesch), Thijs van den 
Akker (Nistelrode), Jenny Westdijk 
(Berghem) en Lana van den Berg 
(Herpen), vijf studenten Onder-
nemen Detailhandel aan het ROC 

Oss, bedachten een idee om seks 
meer bespreekbaar te maken. Het 
vijftal werd door hun school ge-
selecteerd om een nieuw product 
op de markt te brengen. “We za-
ten bij elkaar en samen hadden 
we vijftig ideeën voor een nieuw 
product”, vertelt Randy. “Het uit-

eindelijke idee zat niet eens bij de 
beste vijf”, voegt Stacey eraan toe. 
“Dat kwam pas later.” Toen het 
idee Cupido Condooms, zoals de 
studenten hun ‘bedrijfje’ noemen, 
eenmaal bedacht was, zat het werk 
er niet op. De studenten maakten 
bijvoorbeeld een ondernemers-

plan, hadden vaak overleg met 
elkaar en met leraren, deden een 
marktonderzoek en zochten naar 
leveranciers. En dat viel allemaal 
niet mee. “Maar we hebben er veel 
van geleerd. In het begin dacht ik 
‘het komt wel goed’, maar het is 
niet leuk als negen van de tien le-
veranciers ‘nee’ verkopen. Uitein-
delijk wilde Wihabo uit Geffen ons 

helpen. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee”, legt Stacey uit. 

BESPREEKBAAR
Inmiddels is het product klaar en 
zijn de condooms al op de markt. 
In winkelcentrum Helftheuvel in 
Den Bosch zijn de condooms te 
koop, maar het vijftal wil meer-
dere ondernemers en organisaties 
benaderen, zoals kroegen en stu-
dentenverenigingen. “Ik zou graag 
tegen ondernemers willen zeggen: 
‘Doe iets leuks, doe eens gek. Seks 
mag best bespreekbaar zijn”, aldus 
Stacey. “Het gaat ook meer om de 
humor. We wilden van een seri-
eus-iets, iets leuks maken”, vertelt 
Thijs. “Met deze condooms kun je 
beter socializen in de kroeg.” 

Het project van de studenten loopt 
tot en met juni. Voor meer infor-
matie kijk op www.facebook.com/
cupidocondooms. 

We wilden van 
een serieus-iets, 
iets leuks maken

BERNHEZE - Humor met een serieus randje. Zo noemen derdejaars ROC-studenten hun zelf 
ontworpen verpakking voor condooms, die zij sinds maandag aan de man proberen te bren-
gen. De studenten hopen dat hun producten door ondernemers worden overgenomen.

Voetje voor Voetje 
op weg naar Santiago 
de Compostela

De rugzak is met zorg gepakt. Elk 
onsje minder is meegenomen als je 
de hele dag loopt met je bagage 
op de rug. Jan heeft er zin in, maar 
denkt met weemoed aan zijn wan-

delmaatje die afhaakte omdat ze 
vanwege het werk niet drie maan-
den weg kon. Ook zal Jan zijn klein-
zoon Lars missen die in november 
2013 is geboren. Gelukkig reisden 
zoon Tim en Anke mee tot aan 
Troyes en Tim liep een stukje mee 
om hem op weg te helpen. Nu is 
het aan Jan… en zijn voetstappen. 

Wil je Jan, die ook vrijwilliger is bij 
DeMooiBernhezeKrant volgen op 
zijn reis, kijk dan op www.janloopt-
voetjevoorvoetje.blogspot.nl. Daar 
houdt Jan zijn digitale dagboek bij. 

Reken niet op een lang verhaal elke 
dag of op bergen foto’s, maar wel 
op een man die zich een doel heeft 
gesteld en er alles aan doet om dat 
te halen. 

Namens Jan: 

NISTELRODE – Jan Wijnen uit Nistelrode is op 4 april vertrokken vanuit 
Nistelrode naar Troyes. Zijn startpunt voor de laatste etappe naar San-
tiago. In etappes heeft Jan al het Pieterpad gelopen en vervolgens in 
etappes vanaf Maastricht naar Troyes.

NU IS HET AAN JAN… EN ZIJ N VOETSTAPPEN

Jan Wijnen is er klaar voor! Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers
Au revoir / Hasta luego T
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leveranciers. En dat viel allemaal 
niet mee. “Maar we hebben er veel 
van geleerd. In het begin dacht ik 
‘het komt wel goed’, maar het is 
niet leuk als negen van de tien le-
veranciers ‘nee’ verkopen. Uitein-
delijk wilde Wihabo uit Geffen ons 

We wilden van 
een serieus-iets, 
iets leuks maken
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Op zondag 13 april en op maan-
dag 21 april exposeren in de 
Kloosterkapel Henk Coolen, Hans 
Dekkers, Liete Scheepstra en Hen-
rian Selten in het kader van de 
Open Atelierroute Bernheze.

Beide dagen is de kapel open van 
11.00 tot 17.00 uur en zijn de kun-
stenaars aanwezig voor tekst en 
uitleg. De toegang is gratis. 

Een uitgelezen mogelijkheid om 
heel uiteenlopend werk te bekijken 
van deze kunstenaars.

Hans Dekkers is beeldhouwer en 
toont sculpturen van dieren. Hij 
werkt realistisch en pseudo-realis-
tisch met verschillende materialen 
zoals steen, brons en kunststoffen, 
maar vooral hout.

Henk Coolen schildert en etst 
meestal figuratief geabstraheerd. 
Hij exposeert vooral architecto-
nisch en landschappelijk werk uit 
eigen omgeving.

Henrian Selten schildert de laatste 
jaren vooral met olieverf met als 

thema de natuur in haar directe 
omgeving, haar tuin en het na-
tuurgebied De Maashorst.

Liete Scheepstra schildert natu-
ralistisch en impressionistisch. Zij 
gebruikt olieverf en gemengde 
technieken voor haar werk. Haar 
directe belevingswereld is haar in-
spiratiebron.

De Open Atelierroute Bernheze 
heeft maar liefst 25 locaties, waar 
u van harte welkom bent. 

Lees meer op pagina 22.

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

Advertorial

Open Atelierroute in de Kapel

Het Duroc-varken uit Spanje

inds kort bent u bij ons ook aan het juiste adres voor een 
heerlijk stukje vlees van het Duroc-varken uit Spanje.
Dit varken heeft een perfecte infiltratie van vet, waardoor 

het vlees onvergelijkbaar mals, sappig en smaakvol is. 
We bieden onder anderen Lomo (rug) en Solomillo (haasje) 
aan, beide spieren hebben een uitgebalanceerd en hoog aandeel 
intramusculair vet. Dit maakt de Lomo en Solomillo zeer mals en 
sappig. Lomo koppelt een volle smaak aan een aangename beet 
en is ronduit lekker. Solomillo is botermals en heeft een uitermate 
verfijnde smaak.

Onderstaand recept is een echte aanrader, zeer de moeite waard 
om eens te bereiden.

Recept: Solomillo met gekonfijt witlof, 
pistachenootjes en kriekbier

Benodigdheden voor 4 personen:
• 700 gr. Solomillo
• 4 stronken witlof
• 100 gr. gehakte pistachenootjes
• 2 lepels tierentijnmosterd
• 1 flesje Lambic kriekbier
• 1 lepel balsamico azijn, 1 lepeltje maïsmeel
• beetje gembersiroop (of honing), 
 enkele salieblaadjes
• peper en zout, olijfolie

Bereiding:
Bak de volledige Solomillo aan alle kanten aan. 
Snij de Solomillo in gelijke mootjes, bestrijk ze 
bovenaan met een weinig mosterd en doop ze 

in de gehakte pistachenootjes.
Leg ze op een vuurvaste 
plaat en plaats ze in 
een oven van 180°C 
gedurende 8 min.
Snij het witlof in reepjes 
en fruit deze aan in een 
voorverwarmde
pan met olijfolie. 
Kruid en doe er op 
het laatst een lepeltje 
gembersiroop bij.
Warm het bier op, los het maïsmeel op in de balsamico azijn. 
Voeg beide samen tot de saus dikt. 
Kruid en zoet een beetje met een lepel gembersiroop (of honing).
Schik het witlof in het midden van het bord, daaromheen 
de saus en plaats de nootjes Solomillo in de saus.
Garneer met wat gefrituurde salie. 

Serveer met gebakken krielaardappeltjes of risotto.

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

Advertorial

Advertorial

Iedereen is welkom met Jan en al-
leman om lekker te buurten over 
van alles en nog wat. AquaRest is 
dé plek om onder het genot van 
een biertje, wijntje of frisdrankje 
even de week door te nemen. 

De hapjes zijn van het huis! De eer-
ste vindt plaats op vrijdag 18 april.

Data vrijdagmiddagborrel
16 mei
20 juni
18 juli
15 augustus
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Vrijdagmiddagborrel bij Jan

HEESWIJK-DINTHER - Elke derde vrijdag van de maand is er bij Aqua-
Rest op vrijdagmiddag van 15.00-18.00 uur. ‘De Vrijdagmiddagborrel’.

Meerstraat 30B - Heeswijk-Dinther - 0413 291800 - www.aquarest.nl.
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

DROMEN

Iedereen heeft het als kind een keer in zijn hoofd gehad. Er was te 
veel onbegrip van de kant van de ouder(s) en je was er klaar mee. Je 
wilde onafhankelijk zijn en vrij zijn in het maken van je keuzes. Het 
ouderlijk huis en je dorp hadden je totaal niets meer te bieden. Je wilde 
je rugzak pakken en de wijde wereld in. Naar de hippe stad of beter 
nog: naar het buitenland! Je zou wel zien waar je zou slapen en waar je 
zou belanden. Weg van hier, dat was voldoende.

Ik heb altijd bewondering voor mensen die deze puberale idealen ook 
werkelijkheid laten worden. Vooral als deze idealen op latere leeftijd 
nog waarheid worden. Je moet het maar durven om, al is het maar 
tijdelijk, de schepen achter je te verbranden en het grote onbekende 
tegemoet te gaan. Om daadwerkelijk die rugzak in te pakken en niet te 
weten waar je over een aantal maanden zal staan. De wereld die je niet 
kent ook echt te ontdekken in plaats van de wereld beoordelen vanaf 
een luie stoel. 

Het sterkt me ook in mijn gedachte dat het nooit te laat is om jezelf 
en de wereld te ontdekken. Ik ben nu een bange dertiger die na twee 
weken vakantie al hevig verlangt naar het warme dorpsnest. Misschien 
ben ik over twintig jaar een knorrige vijftiger die spijt heeft van het feit 
dat hij nooit risico’s heeft genomen en de wereld alleen vanaf internet 
kent. Maar ik weet nu dat je zelfs als zestiger de levenslust kunt vinden 
om je dromen na te jagen en je kunt ontworstelen van je dorpse leven. 
Die gedachte maakt die helse wandelspierpijn meer dan goed. 

COLUMN
D’N BLIEKER

Vrijwilliger zijn is voor Martien 
van Iersel vanzelfsprekend

“Delegeren kan ik slecht en daar-
om komt er veel bij mij terecht”, 
weet Martien. Bovendien vindt 
hij dat het onze verantwoordelijk-
heid is om samen te zorgen voor 
maatschappelijke aangelegenhe-
den. Die verantwoording is wat 
Martien betreft heel wat. Vooral 
nu de overheid veel taken en ver-
antwoordelijkheden bij de burger 
neerlegt.

Taken vicevoorzitter
Martien: “Als vicevoorzitter ben je 

medeverantwoordelijk voor alles 
waar de KBO voor staat. Zo ben ik 
bestuurscontactpersoon voor Ou-
deren Overleg Bernheze, Jong van 
Harte, Jeu de boules, koersbal, de 
parochie, Zorgcentrum Heelwijk 
en Info, het blad met informa-
tie voor KBO-leden. En natuurlijk 
zorg ik dat DeMooiBernhezeKrant 
elke week weetjes ontvangt o.a. 
vanuit de berichtgeving van KBO-
Brabant. Momenteel is dat veel 
informatie over de veranderingen 
door het verschuiven van regelge-

ving van Rijk naar gemeente, met 
daaraan gekoppelde wijzigingen in 
de WMO-wet. Maar elk ander be-
stuurslid heeft een aantal van die 
taken, dus als ik Vrijwilliger van de 
maand ben, zijn zij dat ook.”

KBO bestuur 
KBO-Heesch streeft naar elke drie 
jaar een nieuwe voorzitter. Elk heeft 
zijn eigen kracht en inzicht. Wil de 
Jong was sterk in maatschappelijk 

overleg, met als resultaat o.a. de 
duo-fietsen. Loet Kuijlaars, huidige 
voorzitter, is meer politiek gericht. 
Momenteel is er intensief overleg 
met gemeente en Staatsbosbeheer 
over de Maashorstpaden die met 
paaltjes worden afgesloten en dus 
ontoegankelijk zijn voor duo-fiet-
sen en rolstoelfietsen. 

Op 29 april is er een Heisessie met 
het bestuur in de Abdij van Berne. 
Er zal dan gesproken worden over 
de toekomst, werving van jonge 
senioren en het 60-jarig bestaan 
van KBO-Heesch in 2015, met een 
aantal leuke activiteiten.

En daarbij
De Abdij van Berne is voor Martien 
bekend terrein. Elke vrijdag is hij 
daar te vinden als portier, telefo-
nist en om het Abdijkerkblad vorm 
en mede inhoud te geven. Als ou-
derenadviseur van het Rigom be-
zoekt Martien senioren in de kern 
Heesch. 

Senioren krijgen jaarlijks de uit-
nodiging voor een persoonlijk ge-
sprek over de veranderingen in 
regelgeving bij het ouder worden. 
Een noodzakelijke en actuele aan-
vulling op de ‘Informatiegids voor 
senioren’. Als er dan tijd over is 
vind je Martien in de tuin. 

VRIJWILLIGER van de maand

HEESCH – Martien van Iersel is vicevoorzitter van het KBO bestuur in 
Heesch. Daarnaast is hij Ouderenadviseur bij Rigom en portier op vrij-
dag bij de Abdij van Heeswijk. En, niet onbelangrijk, echtgenoot, vader 
en opa.

Martien van Iersel in zijn tuin  Teks: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

“HET IS BELANGRIJK 
OM SAMEN VERANT-
WOORDELIJK TE ZIJN”

Maak kans op deze 
picknickmand 

NISTELRODE - Wereldwinkel 
Nistelrode heeft voor alle klanten 
een mooie actie rond Moederdag.

Win een picknickmand ter waarde 
van € 50,-! Goed gevuld met food 
en non-food artikelen zoals eerlijke 
Fairtrade-producten. Bij besteding 
van elke € 10,- krijg je een lot. 
De actie loopt van 9 april tot 11 
mei en de trekking zal zijn op 14 
mei. De prijsuitreiking zal plaats-
vinden op zaterdag 17 mei in de 
Wereldwinkel.

BERNHEZE - Voorkomen is dus 
beter dan genezen. In de tuin ge-
werkt? Een wandeling gemaakt in 
het park? Een speurtocht in het 
bos? 

Controleer uzelf en anderen daar-
na altijd op teken. Vindt u een 
teek? Verwijder deze dan zo snel 

mogelijk. Op www.tekenradar.nl 
leest u hoe dat moet.

Controleer op teken!
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

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

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

Cursus geheugentraining voor
mensen met goede knieën

Mark: “Bij een goed geheugen 
draait het in principe om drie facto-
ren: informatie opnemen, opslaan 
en ophalen. En juist onze ogen 
spelen daarbij een belangrijke rol.”

De deelnemers aan de training 
worden getrakteerd op diverse tips 
om het geheugen te verbeteren 
en gaan direct aan de slag met de 
nieuwste technieken, die thuis elke 
dag slechts vijf minuten hoeven 
te worden geoefend. Eén van die 
oefeningen is een zeer bijzondere 
kruipoefening, waarbij deelnemers 
wordt geleerd om woorden te krui-
pen in een bepaald patroon. Diver-
se hersengebieden leren hierdoor 

samen te werken, met als gevolg 
een efficiëntere informatieverwer-
king en dus een beter geheugen. 

Doelgroep: alle leeftijden.
Data: maandagen: 28 april, 26 
mei, 30 juni of dinsdagen: 29 april, 
27 mei, 1 juli.
Kosten: € 150,- inclusief trainings-
map, trainingsmaterialen en lunch.
Aanmelden via: info@abreflex.nl 
of 06-54790867.

Advertorial

Voor meer informatie: 
www.abreflex.nl
06-54790867

NISTELRODE - Mark van de Ven leidt in Nistelrode een centrum voor visuele training en is erin geslaagd om 
een unieke driedaagse cursus op te zetten, waarmee het geheugen binnen twee maanden verbetert. “Oog-
training verbetert niet alleen de concentratie en de leerprestaties, maar ook het geheugen. Zo blijkt keer op 
keer”, aldus Mark. Dit was voor hem de aanleiding om bepaalde hersentrainingstechnieken te combineren 
met oogtraining. Het resultaat is verbluffend en heeft geleid tot deze bijzondere cursus.

Podotherapie van den Heuvel 
gaat met de tijd mee

NISTELRODE - Binnen de podotherapie zijn veel ontwikkelingen 
gaande. Het ambachtelijke gaat steeds meer over in digitaal. Dit is 
een ontwikkeling waar de podotherapeut in mee moet gaan. 

Computer gestuurde meetsystemen zorgen ervoor dat er heel pre-
cies gewerkt kan worden. Het beoordelen van het looppatroon, de 
drukmetingen onder de voet en vervaardiging van hulpmiddelen kan 
steeds nauwkeuriger en dat komt de behandeling van voetklachten 
ten goede. 

Ook worden er door verzekeraars steeds meer kwaliteitseisen gesteld 
aan de podotherapie. Willen verzekeraars de behandelingen vergoe-
den, dan moet daar ook iets tegenover staan. En terecht. Het volgen 
van bijscholingen en cursussen is voor de podotherapeut verplicht om 
zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. 
Podotherapie van den Heuvel gaat mee in deze nieuwe ontwikkelin-
gen om zo een kwalitatieve praktijk te blijven met oog op de laatste 
ontwikkelingen binnen de podotherapie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: 
www.podotherapievandenheuvel.nl of contact opnemen met 
Niels van den Heuvel. Tel. 06-30074272.

Advertorial

Vrijdag 11 april start Buro Lima 
met een presentatie in het cultu-
reel centrum in Heeswijk-Dinther 
over de evenementen die in de 
maanden april, mei en juni plaats-
vinden. “We willen alle doelgroe-
pen in heel Heeswijk-Dinther bij 
onze actie betrekken”, vertelt Van 
Genugten. 

Buro Lima heeft geld nodig om de 
zorg die ze kinderen geeft ook in 
de toekomst te kunnen geven.

Grote inzamelactie voor 
voortbestaan Buro Lima
HEESWIJK-DINTHER - Pedagogische kinderopvang Buro Lima uit Hees-
wijk-Dinther zet onder de naam Crowdfunding een grote inzamelactie op 
touw om haar voortbestaan te kunnen garanderen. “We willen mensen 
besmetten met het Limavirus”, vertelt oprichtster Lianne van Genugten.

Mark van de Ven voor zijn praktijk AB Refl ex

‘WILLEN VERZEKERAARS DE BEHANDELINGEN 
VERGOEDEN, DAN MOET DAAR OOK IETS 
TEGENOVER STAAN’

Geef jezelf 
wat je van 

een ander zou 
willen krijgen
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Cube verwondert zich over ‘Titi’

Dat Cube creativiteitsontwikkeling 
hoog in het vaandel draagt, wist 
ik wel al. Dat geldt ook voor dit 
project, zo wordt me al snel dui-
delijk. Bij de Eijnderic is deze och-
tend groep vier van basisschool De 
Toermalijn neergestreken. De 29 

enthousiaste leerlingen van leer-
kracht Heidie van Alem-Witlox 
hebben er zichtbaar zin in. 

Toverkracht
En ook kunstenaar Alex van der 
Heijden is er helemaal klaar voor. 

Hij weet de kinderen al meteen 
te boeien met een doekje dat hij 
zomaar wegtovert. Het draait 
vandaag immers allemaal om ver-
beelding. De kinderen krijgen de 
opdracht twee rijen te vormen. 
Dat gaat wonderbaarlijk snel; heeft 

Alex wellicht ook pedagogische 
toverkrachten..? De opdracht: 
bekijk diegene tegenover je heel 
goed, van top tot teen. Dan draai 
je je om en verander je drie dingen 
aan jezelf. Zie jij daarna wat de an-
der veranderd heeft? En ziet die 
ander dat bij jou? 
Alex daagt de kinderen uit ‘out of 
the box’ te denken: als hulpmiddel 

mogen liefhebbers een afgeknipte 
panty over hun hoofd sjorren. Dan 
laat Alex foto’s zien van twee per-
sonages, geschilderd door kun-
stenares Titi. 

In de klas is al gewerkt met het 
project: er zijn foto’s en schilderijen 
getoond, waarbij vooral de nadruk 
lag op verbeelding en prikkelen 
van de fantasie. Nou… die fantasie 
prikkelen, dat komt wel goed. Alex 
deelt potloden uit, maar… dit zijn 
geen gewone potloden! Deze zijn 
magnetisch, en kun je niet meer 
van het papier afhalen. Zegt Alex. 
De kinderen gaan aan tafels staan 
om – zónder het potlood van het 

papier te halen - het gezicht van de 
overbuurman te tekenen. In één 
lijn. Dat valt nog niet zo mee. Hier 
en daar zie ik stiekeme blikken op 
het papier en de magnetische pot-
loden blijken ook niet allemaal even 
betrouwbaar. De meeste kinderen 
willen het gewoon te goed doen, 
dus Alex benadrukt nog maar eens 
dat het áltijd goed is. Hierna wor-

den de tekeningen geverfd, in de 
drie primaire kleuren geel, rood en 
blauw. En er mag geen stippeltje 
wit meer te zien zijn. 

Laat dat maar aan de kinderen 
over; ze kwasten er lustig op los. 
Als finishing touch maken de kin-
deren na een verdiende pauze hun 
kunstwerk af, door met zwarte 
verf de potloodlijnen over te trek-
ken. En dan ontstaat er pas échte 
kunst! 

Afzender: 
de Cube-verwonderaar

BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod ener-
zijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag af en toe een culturele activiteit voor kinderen. Dit keer: Het 
project Titi.

Alex daagt kinderen uit ‘out of the box’ te 
denken: als hulpmiddelen mogen liefhebbers 
een afgeknipte panty over hun hoofd sjorren 

Alex weet de kinderen te boeien Foto’s: Ad Ploegmakers
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KBO Bernheze
veel vrijwilligers

Gezellige ont-
spanningsavond 
VORSTENBOSCH - Op woens-
dagavond 2 april organiseerde de 
ontspanningscommissie haar jaar-
lijkse KBO-quiz. 

Deze traditionele avond kent een 
vaste groep aanhangers, die tel-
kens onderling de strijd aangaan 
om de eerste prijs. De teamsamen-
stelling werd - zoals altijd weer - 
willekeurig bepaald. 
Ook dit jaar waren de onderwer-
pen van allerlei aard. Met vra-
gen over het koningshuis ging de 

avond van start, direct gevolgd 
door raadsel- en puzzelvragen. 
Ook werd de kennis over tuinbloe-
men getest, om dan weer te eindi-
gen met spreekwoorden en gezeg-
den. Tijdens het quizzen zorgden 
de vrijwilligers voor een hapje en 
een drankje. De winnaars mochten 
na afloop bonbons in ontvangst 

nemen. Via een loterij werden er 
ook nog onderlinge koffiebezoek-
jes geregeld.

Al met al is de commissie er weer 
in geslaagd een gezellige avond 
neer te zetten. Het KBO bestuur 
bedankt iedereen die hieraan bij-
gedragen heeft.

De heer Frans Verstegen is al vijf-
entwintig jaren als vrijwilliger actief 
voor de Heesche vereniging voor 
langdurig zieken, eenzamen en 
mensen met een beperking. 
En ook de heer Martin Arts werd 
geprezen voor het feit dat hij al 
twaalf en een half jaar als vrijwil-
liger werkt voor de Horizon in 
Heesch. Helaas konden de beide 
heren door omstandigheden niet 
op de vergadering van maandag 
31 maart aanwezig zijn. Het be-

stuur zal de felicitaties en de daar-
bij behorende bloemen en oorkon-
de thuis laten bezorgen. 

Twee jubilarissen bij Zieken-
vereniging Horizon Heesch
HEESCH – Er werd even stilgestaan bij twee jubilarissen onder de vrij-
willigers, tijdens de jaarvergadering voor alle actieve medewerkers van 
de Ziekenvereniging Horizon Heesch.

Donateur worden kan al voor 
€ 7,50 per jaar. Dat betekent dat 
de vereniging met dat bedrag ge-
sponsord wordt. Men wordt hier-
door geen lid van de ziekenver-
eniging, want ‘Horizon Heesch’ 
kent geen leden. Alle activiteiten 
worden georganiseerd door de 
meer dan honderd vrijwilligers, die 
geheel kosteloos hun tijd inzetten 

voor hun dorpsgenoten. In week 
16 zullen vrijwilligers deze werving 
starten in de Kromstraat, de Deken 
van de Cammenweg, het Stuif-
duin en de Bergstraat. Het bestuur 
van de Ziekenvereniging Horizon 
Heesch hoopt dat de vrijwilligers, 
net zoals in het verleden, vele be-
trokken Heeschenaren mogen no-
teren als donateur.

Horizon Heesch start 
donateurwervingsactie
HEESCH - Om de activiteiten voor haar doelgroep, de langdurig zieken, 
eenzamen en mensen met een beperking uit Heesch, in de toekomst 
te kunnen blijven organiseren, heeft Ziekenvereniging Horizon Heesch 
besloten om opnieuw te starten met het werven van donateurs. 

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. 

ZONDAG 13 APRIL FILMOCHTEND BIJ FILMHUIS DE PAS.
Filmhuis de Pas presenteert op zondagochtend 13 april twee films.
We starten om 9.30 uur met de film Best exotic marigold hotel ge-
volgd door de film Moncieur la zhar. Tussen de films is er een pauze.

BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL.
Een groep gepensioneerden trekt zich terug in het Indiase Jaipur om 
voor weinig geld een luxueus leven te leiden in het Marigold Hotel. 
In India aangekomen blijkt de restauratie van het ooit zo chique hotel 
echter te zijn stilgevallen sinds de onstuimige manager Sonny Kapoor 
in conflict is geraakt met de aannemer. Water is er… soms. En elek-
triciteit is er ook… soms. Luxe vinden de gepensioneerden dus niet in 
India, maar wel verrassende levenslessen, rust en liefde. 
Met fantastische acteurs: Dev Patel (de hoofdrolspeler uit Slumdog 
Millionaire), Judith Dench, Bill Nighy.

MONCIEUR LA ZHAR
Een lagereschoolklas wordt opgeschrikt door een heftige gebeurte-
nis. Simon vindt zijn lerares Martine nadat zij zich in het lokaal heeft 
opgehangen. Haar vervanger, de strenge doch rechtvaardige Alge-
rijnse immigrant Bachir Lazhar, probeert de kinderen aanvankelijk 
de literatuur van Honoré de Balzac bij te brengen. Tevergeefs, want 
ze hebben iets heel anders aan hun hoofd. De zelfmoord heeft een 
diepe wond achtergelaten, met name bij Simon en Alice. 
Bachir worstelt zelf ondertussen met familieproblemen en kan ieder 
moment het land uit worden gezet. Al doen de zware thema’s verlies, 
dood, schuld en onschuld anders vermoeden, deze op een toneelstuk 
van Evelyne de la Chenelière gebaseerde film is charmant, teder en 
op momenten zelfs opvallend humoristisch. Acteurs: Mohamed Fellag 
(monsieur la Zhar) Émilien Néron (Simon) en Sophie Nélisse (Alice). 

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Carola van den Berg-Kuijs

Het resultaat is een liefdevolle, 
warme publieksfilm.

Wij hopen u aanstaande zondag 
te verwelkomen bij filmhuis de 
Pas, entree € 7,50. Het is ook 
mogelijk om 1 film te bekijken, 
entree € 5,00 (aanvang 2e film 
12.00 uur).

Uitgebreid Vorstenbosch fanfare-orkest

VORSTENBOSCH - Fanfare de No-
tenkrakers gaf in een uitgebreide 
samenstelling op zondag 6 april 
een concert in ‘t Gildebergske in 
Vorstenbosch. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Stuik, leek het de 
fanfare leuk om het orkest eenma-

lig uit te breiden van bijna 30 naar 
50 leden. In het 40-jarig bestaan 
van de fanfare hebben namelijk 
veel mensen uit Vorstenbosch een 
opleiding genoten en tijdelijk een 
instrument bespeeld. 

Velen van hen doen daar niets 
meer mee, maar vinden het leuk 

om nog eens mee te spelen en de 
vaardigheden te toetsen. 
Zo’n 25 oud-leden reageerden op 
de uitnodiging om een maand lang 
mee te doen met de repetitie om 
uiteindelijk in het reünieconcert 
het resultaat te tonen. Het concert 
zondag in ‘t Gildebergske was een 
enorm succes.

www.mooihdl.nl INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart



Woensdag 9 april 2014 7

Geen woorden maar daden bij 
buurtvereniging de Helling

De aanleiding van de nauwe sa-
menwerking was in november 
2012, toen de gemeente besloot 
om de speeltuin bij de Dorpsrand 
in Vorstenbosch weg te halen. Rob 
Houweling voorzitter buurtver-
eniging De Helling: “Eén van de 
twee speeltuintjes moest weg. Het 
andere speeltuintje zou aangevuld 
worden met één toestel uit het 
speeltuintje dat zou verdwijnen, 
maar door een miscommunicatie 
werden alle speeltoestellen van de 
oude speeltuin weggehaald”. 

De Helling werd door de gemeen-
te gecompenseerd en mocht voor 
€ 2.500,- nieuwe speeltoestellen 
uitkiezen. “Voor dat geld heb je 
weinig. Dan kun je als buurtver-
eniging moeilijk gaan doen tegen 
de gemeente, maar daar schiet je 
niets mee op. Wij hebben daarom 
voorgesteld om de speeltoestel-

len zelf te plaatsen, om kosten te 
besparen. De gemeente vond dat 
oké”, legt Rob het begin van de 
samenwerking uit. 

De band met de gemeente groeide 
en de buurtvereniging benaderde 
de gemeente voor nieuwe bomen 
en een opknapbeurt voor de jeu de 

boules baan, waar met mooi weer 
competitie op wordt gespeeld. 
Ook maakte de Helling zich hard 
voor een buurtbankje en een gras-
veldje. “De gemeente stemde ook 
met deze ideeën in en van daaruit 
is het idee ontstaan om als buurt-
vereniging de buurt zelf te onder-

houden”, vertelt Houweling trots. 
In de zomertijd staat een team van 
tien enthousiaste buurtbewoners 
paraat om tweemaal per maand de 
wijk schoon te houden. 

De jeu de boules baan en de 
speeltuin worden schoongeveegd 
en het groen op de paden wordt 

bijgewerkt. “Als dank heeft onze 
buurtvereniging van de gemeente 
een kruiwagen, een bladhark, een 
bezem en een schop cadeau ge-
kregen. De Helling is een actieve 
buurt en iedereen is enthousiast” 
besluit de voorzitter van buurtver-
eniging De Helling.

VORSTENBOSCH – Zelf nieuwe ideeën inbrengen en samen met de buurtbewoners de schouders eronder 
zetten om de plannen ook  waar te maken. Op deze manier werkt buurtvereniging de Helling in Vorsten-
bosch al anderhalf jaar met succes samen met de gemeente Bernheze.

V.l.n.r.: Harrie Geenen, Koos van Lieshout, Theo Kanters, Jan Leijen, Jacques de Groot en Rob Houweling.
 Tekst en foto: Matthijs van Lierop

We kunnen moeilij k gaan doen tegen de 
gemeente, maar daar schiet je niets mee op

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Adembenemende revue ‘De Stuik 
50 jaar’ in Vorstenbosch

Een natuurgetrouwe kopie van 
het standbeeld ‘Het Pronte Poar’ 
vormde de rode draad. Dit beeld 
staat al zo’n 25 jaar voor De Stuik 
en werd tot leven gebracht door 
Hetty Schoenmakers en Marcel 
Dominicus. Hun sterke spel en de 
werkelijk betoverende kostume-
ring konden op de nodige lofuitin-
gen van de kijkers rekenen. Er kon 
flink gelachen worden tijdens de 

show, maar dankzij solisten als Erik 
van den Heuvel, Renske Vogels en 
Ellen van de Ven waren er ook een 
paar stevige kippenvelmomenten. 
Met veel plezier en waardering 
werd dit prachtige jubileumcadeau 
door de Vorstenbossche gemeen-
schap ontvangen.

Samen met de meer dan 50 vrijwil-
ligers werd deze revue georgani-
seerd door Clemens Geenen, Ellen 
van de Ven, Hans van der Velden, 
Hans Schoenmakers, Hans van 
Duijnhoven, Tineke Geenen en Ig-
nas van Dommelen. 

VORSTENBOSCH – In een tot theater verbouwde Stuik in Vorstenbosch, genoten afgelopen weekend 600 
bezoekers van een spetterende revue. Aangeboden in verband met het 50-jarig bestaan van het gemeen-
schapshuis. In prachtig afgewerkte decors en met een strakke lichtshow brachten lokale talenten een schit-
terend spektakel op de planken. Sfeervolle nummers als ‘Het Dorp’ en ‘Samenzijn’ werden door Clemens 
Geenen, van nieuwe teksten voorzien en door een sterk combo en dito zangers voor het voetlicht gebracht. 
Tussen de liedjes en de spectaculaire dansen door werden diverse gebruikers van De Stuik hilarisch ten to-
nele gevoerd. 

Na een voorstelronde door Betty, 
startte de dienstenveiling met vei-
lingmeester Sjoerd van der Linde. 
“Een zeer geslaagde avond met 
een totaal onverwacht hoge op-
brengst”, sluit Paul enthousiast af. 
De uiteindelijke opbrengst is nog 
niet bekend, die zal volgende week 
bekend gemaakt worden.  

Dienstenveiling voor 
team The Big Challenge 5 

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens een dienstenveiling afgelopen zaterdag 
in De Toren in Dinther werd geld bijeen gebracht voor team The Big 
Challenge 5. Dit team doet op 5 juni mee aan Alpe d’HuZes  en wil 
hiermee geld bijeen fietsen voor onderzoek naar kanker. 

Indrukwekkend hoog bezoek
Ruim 50 bekende Nederlanders zijn op bezoek bij Galerie Bernheze

Theo van de Heuvel van Galerie 
Bernheze en samen met zijn vrouw 
Carla van Lieshout de initiatief-
nemers van deze expositie, heette 
iedereen van harte welkom.  

Burgemeester Marieke Moorman 
was vereerd met de uitnodiging 
en pakte deze gelegenheid aan om 
kennis te maken met de galerie. 
Hanneke van de Ruud van Nistel-
rooy Academy gaf in een emotio-
neel voorbeeld weer wat de duide-

lijke noodzaak is van de academy. 
Huisdichter Ad van Schijndel ge-
droeg zijn gedicht voor. De speci-
ale gast deze middag, Karin Kraay-
kamp, werd ook geportretteerd en 
was deze dag aanwezig. Zij ging 
samen met de burgemeester als 
eerste de galerij binnen, om zich 
te verwonderen over de kunstwer-
ken. De prachtige beelden, schil-
derijen en andere kunstwerken lie-
ten bekende gezichten zien zoals 
Herman van Veen, Humberto Tan, 

Freek de Jonge, Antonie Kamer-
ling, Freddy Mercury, Anne Frank, 
The Beatles, Ilse de Lange, Mick 
Jagger, Anouk, Nelson Mandela, 
Ruud Lubbers en nog vele ande-
ren. Zeker de moeite waard te ko-
men kijken.

Ieder weekend geopend van 12.00 
tot 17.00 uur.  Eerste paasdag ge-
sloten en er is ook een mogelijk-
heid om op afspraak, met een 
groep de expositie te bezoeken.

NISTELRODE – De tuin van Galerie Bernheze was een plaatje,  de kunstwerken van vele bekende Nederlan-
ders hingen en stonden klaar voor de expositie. Zondag  7 april werd de nieuwe expositie ‘Bekende Neder-
landers en andere beroemdheden’ gestart. Gelijkertijd startte het Kunstcollectief Oranje met een actie voor 
de Ruud van Nistelrooij Academy en voor ‘Out of Area’, een project van ROC de Leijgraaf voor kinderen in 
Bosnië.

Marc maakte een digitaal ontwerp 
van de skyline van verschillende 
Bernhezer gebouwen. Voor alle 
belangstellenden die de tijd voort-
aan met een mooie Bernhezer sky-
line willen zien.
Het kleine bedrijf is gespecialiseerd 
in het graveren en snijden van ma-
terialen met behulp van een laser 
en kreeg al vele aanvragen voor 
andere steden en dorpen, maar 
in de eigen gemeente was nog 
niemand op het idee gekomen. 
Daar is intussen verandering inge-
komen, want vanaf heden zijn de 
klokken te bestellen bij Bernheze 
Media, ’t Mediahuys. 
De fontein in Heesch, St. Antonius-
kerk - Loosbroek, St.Lambertuskerk 
– Nistelrode, Kasteel Heeswijk in 
Heeswijk, Kilsdonkse Molen –Din-
ther en de Stuik in Vorstenbosch 
komen samen in de skyline van 
Bernheze. 

PERSOONLIJK
Met de machine kunnen harde-
re materialen zoals glas, spiegel, 

steen, metalen op een fantastische 
wijze worden gepersonaliseerd 
met een logo, tekens of tekst. 
Wie de klok als relatiegeschenk wil 
geven, dan is een eigen logo erbij 
laseren, voor een klein extra be-
drag, ook mogelijk. 
Prijs van de klok € 22,50.

MEER INFORMATIE
www.emveha.nu en voor bestel-
lingen: 0412-795170 – ’t Media-
huys Laar 28 Nistelrode.

De tijd met extra dimensie
Alle kernen vertegenwoordigd in Bernhezer skyline

NISTELRODE – DeMooiBernhezeKrant laat de lezers iedere week genie-
ten van de meest uiteenlopende Bernhezer initiatieven. Marc van He-
mert, van Emveha Laser Solutions nam de uitdaging aan om Bernheze 
de tijd mee te geven. 

VANAF 13 APRIL TOT EN MET 11 MEI IS GALERIE 
BERNHEZE IEDER WEEKEND OPEN VOOR PUBLIEK

Hans, Tineke, Hans, Ellen, Clemens, Ignas en Hans 

Het team: Peter Daandels, Edwin Nelissen, Paul van der Wielen, Gertjan van 
Bergen, Ad van Duijnhoven, Chrisjan Bosch, Patrick en Erik van der Heijden

SAMEN MET DE MEER 
DAN 50 VRIJ WILLIGERS
GEREALISEERD
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De zeskoppige brandweerploeg 
van Nistelrode, onder leiding van 
Tom Verbruggen, kreeg een mel-
ding van een autobrand bij een 
bedrijf. Ter plaatse aangekomen 
bleek er een ramkraak te zijn ge-
pleegd, waarna de auto in brand 
vloog. De brand was overgeslagen 
naar het gebouw waarin, naar later 
bleek, nog twee van de overvallers 
door de rook waren ingesloten.
De ploegen werd beoordeeld op 

veiligheid, technische en tactische 
inzet, omgaan met materieel en 
slachtoffers en snelheid.
Van de tien deelnemende ploegen 
gaan er drie door naar de volgende 
ronde.
Voor Nistelrode is dat op 17 mei 
in Lith. De best gekwalificeerden 
daar gaan weer door naar een vol-
gende ronde en daarna volgen lan-
delijke finales. De winnaar daarvan 
mag zich landskampioen noemen.

Brandweer Nistelrode wint 
brandweerwedstrijden 

NISTELRODE - De brandweerploeg uit Nistelrode heeft zaterdag bij 
brandweerwedstrijden in Den Bosch en Vlijmen de eerste plaats be-
haald op de baan in Den Bosch.

Het brandweerteam dat zondag de eerste plaats veroverde

Ontvang twee jaar lang starters-
voordeel bij de Rabobank 
Rabobank gelooft in zelfstandig 
ondernemerschap. Het is het fun-
dament van de coöperatieve or-
ganisatie. Startende ondernemers 
hebben daarom twee jaar lang za-
kelijk startersvoordeel bij de bank. 
Als een zakelijke rekening wordt 
geopend, ontvangt u een korting 
op verzekeringen en betaalt u 
geen extra kosten voor een aantal 

producten waaronder een Zake-
lijke Rabo WereldPas. 

Van start? 
Kom op maandagavond naar onze 
inloopavond op het Financieel Ad-
vies Centrum aan de Cereslaan 2 
in Heesch. Bent u al gestart als on-
dernemer? Maak dan een afspraak 
met onze adviseurs Bedrijven via 
(0412) 45 78 00 of bedrijven@
bernhezemaasland.rabobank.nl.

Inloopspreekuur voor 
oriënterende ondernemers
Start met een voorsprong als zelfstandig ondernemer

BERNHEZE – Starten als zelfstandig ondernemer is een hele stap. Rabo-
bank Bernheze Maasland gaat graag in gesprek met starters. Om hen 
te informeren over wat er komt kijken bij het starten van een bedrijf, 
zodat een starter weet waar hij aan begint. Daarom is er iedere maan-
dagavond een inloopavond bij de bank om informatie in te winnen over 
het starten van een onderneming. Het Financieel Advies Centrum aan 
de Cereslaan in Heesch is dan geopend van 17.30 tot 20.30 uur.

De medewerkers van Rabobank staan voor  startende ondernemers

Gevarieerde kunstexpositie in 
atelier ‘Studio Ekaterina’ 
VAN 13-25 APRIL: WERKEN VAN INTERNATIONALE KUNSTENAARS

De werken van de internationaal 
bekende kunstenaars Ruurd Hal-
lema, Amiran Djanashvili, JJ Oe-
ben en Ekaterina Kruchkova zullen 
worden getoond. Het betreft een 
rijke verzameling foto’s, schilde-
rijen, inkt tekeningen, bronzen 
sculpturen en kunstinstallaties. 
Aan de hand van jarenlange erva-
ring is een evenwichtige selectie 
gemaakt uit de meest populaire en 
wereldwijd verkochte werken als-
mede enkele nieuwe werken per 
kunstenaar. 
Tevens zal Studio Ekaterina op 22 
en 29 mei van 16.30-18.00 uur 
weer een fotoworkshop ‘Compo-
seren en Fantaseren’ organiseren 
voor kinderen van 10 tot 14 jaar. 
Inschrijven kan tijdens de kunst-
expositie of via de website. 

Openingstijden 11.00-17.00 uur, 
voor meer informatie kijk op: 
www.ekaterinakruchkova.com.

HEESWIJK-DINTHER – Studio Ekaterina aan de Heilarensestraat 4 te Heeswijk-Dinther houdt wederom een 
kunstexpositie van zondag 13 tot en met vrijdag 25 april.

Advertorial

Advertorial
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Dit jaar wordt voor de zevende keer het gezellige modespektakel ge-
houden in het centrum van Heesch. De winkels zijn open en op een 
groot podium – nabij de fontein  aan ’t Dorp – presenteren Heesche 
ondernemers zich met de nieuwste zomermode, frisse en trendy zo-
merkapsels en passende accessoires.  Daarnaast bruist het centrum 
van actueel seizoensnieuws bij de verschillende winkels. 

www.lentespektakelheesch.nl

van actueel seizoensnieuws bij de verschillende winkels. 

www.lentespektakelheesch.nl

Modeshow
DRESSUP-INSTYLE, 5384 en SHOEBY 
HEESCH showen hun kleding en HAAR-
MODE/BIJOUX VAN HERPEN en ZEGERS 
OPTIEK zorgen voor de finishing touch 
met  prachtige accessoires. De mode-
shows worden gepresenteerd door een 
professionele ladyspeaker  die alles kan 
vertellen over de kleding en accessoires 
die worden geshowd, zodat er altijd wel 
een reden is om deze dag uw slag te slaan 
in Heesch.

Kunst, kleding maar 
bovenal KAAS 
Kunst, kleding maar ook kaas 
staan op de agenda van zon-
dag 13 april. Uw vrije zondag 
kunt u goed benutten dit week-
end. Er is veel te combineren, 
naast de kunst via de BERN-
HEZER ATELELIERROUTE, 
een mooi podiumprogramma 
tijdens het LENTESPEKTAKEL,
nodigen de ondernemers in 
Heesch je van harte uit om een 
kijkje te komen nemen. Vanaf 
12.00 tot 17.00 uur kunt u 
ook weer genieten van lekkere 
nieuwe producten,  voor u ge-
selecteerd tijdens diverse deli-
catessenbeurzen in binnen- en 
buitenland.
“Ons assortiment vijgen- en 
amandelbroden is flink ge-
groeid, gluten- en tarwevrij, 
maar ook weer nieuwe kaas-
jes en de collectie superfoods 
is weer uitgebreid bij BON 
FROMAGE”, vertelt Ton Bens. 
Zodra het zonnetje begint te 
schijnen lonken de rosé wijnen 
in combinatie met diverse lek-
kere tapashapjes. Laat je eens 
adviseren in de winkel. Natuur-
lijk is zo’n dag niet compleet 
zonder een leuke wedstrijd. 
Welke dat is mag u zelf komen 
ervaren. Wordt het een ‘Raad je 
Kaasje’ of hebben ze weer iets 
anders in petto? 
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Bruisende koopzondag
Het Lentespektakel geeft garantie voor een 

bruisende koopzondag; veel ondernemers 
in het centrum zijn deze zondag geopend 
van 12.00-17.00 uur. De modeshows wor-
den afgewisseld met sportieve shows van 
MEERSPORTS. De kinderen vermaken 
zich uitstekend op de heuse ‘WHIPE-OUT’
baan en op het SPRINGKUSSEN. Met 
daarnaast nog een sfeervol lounge-terras 

om iets te eten en te drinken, voorspelt dit 
een heerlijke middag te worden. 

Wij doen ons best om u te trakteren op een gezellige zondag in Heesch, 

samen met onze collega-ondernemers.  Kom langs  op zondag 13 april tijdens 

het Lentespektakel in Heesch.  U bent van harte welkom.

Het Lentespektakel geeft garantie voor een 
bruisende koopzondag; veel ondernemers 

in het centrum zijn deze zondag geopend 
van 12.00-17.00 uur. De modeshows wor-
den afgewisseld met sportieve shows van 
MEERSPORTS
zich uitstekend op de heuse 
baan en op het 
daarnaast nog een sfeervol lounge-terras 

om iets te eten en te drinken, voorspelt dit 
een heerlijke middag te worden. 
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In de jaren zestig sliep de vereni-
ging langzaam in, maar in 1974 
werd het lesgeven nieuw leven in-
geblazen en bloeide de vereniging 
op. 
Momenteel is er nog een ver-
enigingslid dat in 1974 het een-
heidsdiploma behaalde, tevens de 
oprichtingsdatum volgens de sta-
tuten.

AED
Momenteel bestaat de vereniging 
uit 28 leden en 58 AED-leden. 
Jaarlijks worden er EHBO-lessen 

gegeven aan de jeugd op de ba-
sisschool, herhalingslessen voor 
de leden en reanimatielessen. Le-
den van de vereniging zijn bij vele 
evenementen aanwezig om hulp 
te verlenen, indien nodig. De ver-
eniging staat met haar activiteiten 
ten dienste van de gemeenschap 
van Vorstenbosch en de gemeente 
Bernheze.

De laatste jaren is de vereniging in 
samenwerking en met financiële 
steun van de gemeente Bernheze 
bezig geweest op het AED-gebied. 

Dat heeft ertoe geleid dat er negen 
AED’s in Vorstenbosch hangen en 
dat 58 mensen uit Vorstenbosch 
zijn opgeleid tot AED-bediener.

Op zaterdag 12 april 2014 houdt 
de EHBO-vereniging het 40-jarig 
jubileum met een receptie en een 
feestavond in gemeenschapshuis 
De Stuik in Vorstenbosch. Van 
16.00 tot 18.00 uur is de receptie 
voor alle genodigden, zoals vereni-
gingen, bedrijven, oud-leden en 
oud-bestuursleden.

EHBO-vereniging Sint Lucas 
Vorstenbosch bestaat veertig jaar
VORSTENBOSCH – De EHBO-vereniging in Vorstenbosch bestaat sinds de jaren vijftig. 
Niet altijd was de vereniging even succesvol, maar toen een aantal mensen begon met het 
lesgeven in Eerste Hulp Bij Ongelukken was dat het begin van succesrijke jaren zowel in 
het lesgeven als in de wedstrijden.NISTELRODE - Het boek ‘Momen-

ten’, geschreven door Giel Lan-
gens, is herdrukt. Het is een mooi 
boek geworden; mooi om te heb-
ben, mooi om cadeau te geven, 
maar vooral mooi om de verhalen 
uit ‘die goeie ouwe tijd’ te lezen. 
Veel leesplezier. Het boek is te koop 
bij: Dio/ The Read Shop in Nistelro-
de. Vanaf donderdag 10 april.

Herdruk boek ‘Momenten’ 

Kids Op Weg bedanken hulpouders

VORSTENBOSCH - Wat zaten er veel trotste hulpouders en hulpgrootouders in de grote zaal van gemeen-
schapshuis De Stuik te kijken naar optredens van hun (klein)kinderen.

Alle klassen van basisschool Op Weg uit Vorstenbosch traden op met een dans en lied met als thema Lente-
kriebels. Hiermee wilden ze alle hulp(groot)ouders bedanken voor hun inzet het afgelopen schooljaar bij hen 
op school. En dat is zeker gelukt. Na afloop liepen alle ouders door een vrolijke erehaag van kinderen met een 
kleine attentie in de hand naar buiten.

Op maandag 14 april, in de week 
voor Pasen, spreekt Mario Coolen 
juist over de vragen rond de bete-
kenis van het leven. De theoloog 
Coolen, werkzaam bij Solidaridad, 
verdiepte zich in Camus tijdens 
zijn studie en zijn pastorale werk in 
Guatamala.
De avond begint om 20.00 uur. De 
entree bedraagt € 10,- en is inclu-
sief koffie/thee in de pauze. Kaar-
ten verkrijgbaar aan het Abdijhuis 
(naast de kerk) of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl

Kijk voor meer informatie op de 
website van de abdij: 
www.abdijvanberne.nl.

Berne-Anders activiteit: 
Albert Camus: de mens blijft mens

HEESWIJK-DINTHER - De beroemde Franse filosoof Albert Camus wor-
stelde met de absurditeit van het bestaan. De vraag naar de bedoeling 
van het leven is een groot thema in zijn boeken. Het werk van Albert Ca-
mus blijkt nog onverminderd actueel. Alles wat menselijk is komt er in 
voor: hoop en wanhoop, recht en onrecht, het ‘Andere’ en het innerlijke.
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’t Tunneke Heesch heropent in nieuwe stijl
VRIJDAG 11 APRIL OPENT ‘T TUNNEKE HAAR DEUREN MET BEHOUD VAN CAFÉ, DJ EN LEKKER LANG AAN DE BAR HANGEN

Bjorn Smits van ’t Tunneke is nog 
steeds bijzonder ingenomen met 
de uitbreiding aan mogelijkheden 
voor de zalen, maar nu werd het 
tijd om de voorzijde van ’t Tunne-
ke aan te pakken. Het eetgedeelte 
heeft in sfeer een beetje afstand 
genomen van het café, hoewel ook 

daar aan modernisering van de in-
richting wordt gewerkt. “Maar op 
bescheiden schaal, want het bruin 
café-gevoel, of pub, moet blijven”, 
zegt Bjorn. In het eetgedeelte is de 
inrichting grondig aangepakt. Mu-
ren en verlichting, het meubilair, 
het serviesgoed en – natuurlijk – 
de kaart, zijn volledig op de schop 
gegaan. Toch is de gezelligheid ge-
bleven. 

Mogelijkheden te over
Het eetgedeelte is van donderdag 
t/m zondag geopend van 17.00-
21.00 uur. De kaart biedt een va-
riëteit aan vis en vlees en wordt in 
de eigen keuken bereid door de 
eigen koks. 
Daarna kan iedereen lekker verder-
gaan in ’t café of op het gezellige 
terras, waar je lekker lang kunt 
genieten van de avonden bij een 
glaasje en een hapje.

Het café heeft, als vanouds, elke 
vrijdag een dj en met het WK voet-
bal in het vooruitzicht zijn diverse 
activiteiten gepland. 

De zalen bieden alles voor feesten 
en partijen, voor bedrijven en par-
ticulieren. De bediening is ervaren 

in grote gezelschappen en ook de 
keuken laat zich dan van zijn beste 
kant zien voor buffetten en snacks. 

Gastheer Bjorn Smits laat niets 
aan het toeval over om het ALLE 
gasten naar de zin te maken. Mis-
schien toch eens gaan kijken aan 
de bar, op ’t terras of in het eet-
café.

‘T TUNNEKE
‘t Dorp 148 - 5384 ME Heesch
0412-451181
www.tunneke-heesch.nl

Advertorial

HEESCH – In het eetcafé van ’t Tunneke Heesch wordt nog hard gewerkt om de restyling door te voeren, maar 
ondertussen draaien het café en de zalen gewoon hun overuren. En ook in de toekomst zullen die faciliteiten 
zo blijven.

‘Na het eten lekker blijven hangen aan de bar of 
genieten van de lange avonden op het terras’

Terwijl de verbouwingswerkzaamheden nog in volle gang zijn, bekijken Bjorn en zijn collega alvast het resultaat
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen
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Schoolkinderen zamelen 
fruit in voor anderen

Binnen de parochie is - in samen-
werking met de Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch en Scouting 
Heesch - het initiatief ontstaan om 
deze mensen uit de eigen omge-
ving niet te vergeten, vooral niet in 
de Goede Week. 
Op Witte Donderdag zal het in-
gezamelde fruit vanuit de scholen 
naar de kerk worden gebracht. 
Met kaartjes en tekeningen voe-
gen de kinderen er iets persoonlijks 
aan toe. Dit alles wordt overhan-
digd aan de pastor en iemand van 
Ziekenvereniging Horizon. 

Na deze overdracht kunnen de 
kinderen zien hoe de paasmandjes 
worden gemaakt. De mooi gevul-
de mandjes worden door leden van 

de Scouting Heesch bij de mensen 
thuisbezorgd. 
Een deel van het fruit speelt ook 
een rol in de viering van Witte 
Donderdag om 19.00 uur. Op deze 
avond maakte Jezus zijn laatste wil 
bekend, door een bijzondere daad 
te stellen. Als een dienstknecht 
waste Hij zijn leerlingen de voeten. 
Op Witte Donderdag wordt in zijn 
naam met elkaar het brood ge-
deeld, ‘om te weten dat wij elkaar 
gegeven zijn’. 
Wie ook bewogen in actie wil ko-
men, kan om 9.00 uur naar de 
kerk met vers fruit, fruit in blik, ge-
droogd fruit of vruchtensap. Voor 
meer informatie: 0412-451215. of 
bergsma@petrusemmausparochie.
nl.

HEESCH - De katholieke basisscholen in de Heesche Petrus-Emmaus 
parochie zamelen al jaren in de Goede Week fruit in voor gehandicapte 
en zieke kinderen en andere dorpsgenoten wiens gezondheid te wensen 
overlaat. Zo staan ze even stil bij hun levensomstandigheden en wordt 
een stukje van de eigen overvloed gedeeld. 

Lentematinee Vivace in CC Bernrode
Koor Vivace uit Heeswijk-Dinther treedt op in eigen dorp

Als gastkoor treedt op het Regio-
naal Politie Mannenkoor Brabant 
Oost. Beide koren zullen tijdens 
het Lente Matinee twee keer een 
uitgebreide muzikale selectie ten 
gehore brengen. 

De nummers die gezongen wor-
den, zijn vooral liederen uit be-
kende en ook minder bekende 

musicals en populaire Engelstalige 
songs.
Vivace wordt muzikaal begeleid 
door Rein Boeijen: hij is de dirigent 
en begeleidt het koor tevens op 
de piano. Het Politiemannenkoor 
wordt gedirigeerd door Hans van 
der Sterren en op de piano bege-
leid door Huub Sperber (uit Hees-
wijk-Dinther).

Lentematinee in Cultureel Cen-
trum Bernrode op zondag 13 april, 
aanvang 14.00 uur.

Kaartjes à € 5,-, inclusief con-
sumptie in de pauze, zijn verkrijg-
baar bij Paperpoint, Hoofdstraat, 
Heeswijk-Dinther en bij Vivace, 
tel. 0413-291172 of dinyvivace@
kpnmail.nl.

HEESWIJK-DINTHER - Vivace, dat binnenkort 15 jaar bestaat, heeft in de afgelopen jaren verschillende 
avondvullende voorstellingen verzorgd. Daarvoor moest echter altijd uitgeweken worden naar theaterpodia 
buiten Heeswijk-Dinther. In het dorp zelf is jammer genoeg geen groot theaterpodium voorhanden. Optre-
den in eigen dorp is altijd een grote wens gebleven. Bewust is daarom nu gekozen voor een concert. De zaal 
van CC Bernrode leent zich daar uitstekend voor.
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mooi & online

online
24 uur 7 dagen 52 weken

COLOFON

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

• 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
• Faya shop
• Car Media

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Altijd actueel 
MooiHDL.nl
Nieuws verspreidt zich snel. Verenigingen en stichtin-

gen mogen hun nieuws en informatie 
mailen naar info@mooihdl.nl. Dit kan 
natuurlijk ook voor de agenda of ver-
slagen van een evenement. 
Onze verslaggevers zullen de be-
zoekers van www.mooihdl.nl op de 
hoogte houden. Voor bedrijven ko-
men we graag de werkwijze vrijblij-
vend uitleggen. 
Laat je informeren via 0412-795170 
of info@mooihdl.nl.

15% korting
op het hele Magnetic assortiment (m.u.v. elektrische apparaten) 

10% korting 
op alle opleidingen en trainingen van Magnetic Nail Academy

OPENINGSAANBIEDING

DE SAFFIERBORCH 4 
ROSMALEN

073-2210121

op het hele Magnetic assortiment (m.u.v. elektrische apparaten) op het hele Magnetic assortiment (m.u.v. elektrische apparaten) 

op alle opleidingen en trainingen van Magnetic Nail Academyop alle opleidingen en trainingen van Magnetic Nail Academy

In drie klikken daar zijn waar je wil zijn
ALLES OP EEN STARTPAGINA

Adverteren op 
MooiHeesch.nl 

In drie klikken daar zijn 
waar je wil zijn. 
1. Naar bedrijvenpagina 
2. Categorie klik 
3. Zie het bedrijf naar keuze. 
Je kern heeft meer te bieden 
dan je denk.

Voor al uw potentiële klanten
Wist je dat je voordelig kan 
adverteren op nieuwssites 

van Bernheze Media? 

Voor slechts € 129,- per jaar wordt je bedrijf door ieder-
een in de kern gezien. Geef ze de kans om voor jouw be-
drijf te kiezen. Mail naar verkoop@bernhezemedia.com.

Alles bij de hand op 
MooiNisseroi.nl
MooiNisseroi geeft u niet alleen het laatste nieuws, maar 
biedt daarnaast ook vele extra’s. Via de tabjes ‘TV gids’ 
en ‘Telefoongids’ hebt u geen telefoonboek meer nodig 
en weet u direct wat er op de buis is!   
Ook uw route plannen of zoeken in Google kan allemaal 
op een startpagina. 

Stel www.mooinisseroi.nl in als je startpagina rechtsboven op de 
startpagina.

In drie klikken daar zijn 
waar je wil zijn. 
1. Naar bedrijvenpagina 
2. Categorie klik 
3. Zie het bedrijf naar keuze. 
Je kern heeft meer te bieden 
dan je denk.

Voor al uw potentiële klanten
Wist je dat je voordelig kan 
adverteren op nieuwssites 

van Bernheze Media? 

In drie klikken daar zijn 
waar je wil zijn. 

van Bernheze Media? 

Altijd actueel 

Alles bij de hand op 
MooiNisseroi.nl
Alles bij de hand op 
MooiNisseroi.nl
Alles bij de hand op 

MooiNisseroi geeft u niet alleen het laatste nieuws, maar 
biedt daarnaast ook vele extra’s. Via de tabjes ‘TV gids’ 
en ‘Telefoongids’ hebt u geen telefoonboek meer nodig 
en weet u direct wat er op de buis is!   
Ook uw route plannen of zoeken in Google kan allemaal 
op een startpagina. 

Stel www.mooinisseroi.nl in als je startpagina rechtsboven op de 
startpagina.

Alles bij de hand op 

Stel www.mooinisseroi.nl in als je startpagina rechtsboven op de 
startpagina.

Nieuws verspreidt zich snel. Verenigingen en stichtin-
gen mogen hun nieuws en informatie 
mailen naar info@mooihdl.nl. Dit kan 
natuurlijk ook voor de agenda of ver-
slagen van een evenement. 
Onze verslaggevers zullen de be-
zoekers van www.mooihdl.nl op de 
hoogte houden. Voor bedrijven ko-
men we graag de werkwijze vrijblij-
vend uitleggen. 
Laat je informeren via 0412-795170 
of info@mooihdl.nl.

Nieuws verspreidt zich snel. Verenigingen en stichtin-
gen mogen hun nieuws en informatie 
mailen naar info@mooihdl.nl. Dit kan 
natuurlijk ook voor de agenda of ver-
slagen van een evenement. 
Onze verslaggevers zullen de be-
zoekers van www.mooihdl.nl op de 
hoogte houden. Voor bedrijven ko-
men we graag de werkwijze vrijblij-
vend uitleggen. 
Laat je informeren via 0412-795170 
of info@mooihdl.nl.

Bezoek onze sites
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Nieuwe website online OPEN DAG ZONDAG 13 APRIL

www.magneticnailacademybrabant.nl
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INFORMATIE
 voor de

KERNEN

DE KIEZER HEEFT 
GESPROKEN
U heeft gesproken. Dat wil zeggen, als u 
tot de 12.236 stemgerechtigden hoort, 
die de moeite namen op 19 maart naar 
de stembus te gaan. Daarmee kwam het 
opkomstpercentage in Bernheze op 53 %. 
Iets lager dan het landelijk gemiddelde, 
maar gelukkig hoger dan de opkomst vier 
jaar geleden.
Met het uitbrengen van uw stem heeft u 

21 nieuwe gemeenteraadsleden gekozen. Zij gaan u vol betrokkenheid 
en enthousiasme de komende vier jaar vertegenwoordigen. Voor mij 
is het bijzonder om, amper vijf maanden na m’n eigen aantreden, 
een behoorlijk nieuwe raad te gaan voorzitten. Tien raadsleden zijn 
echte nieuwkomers. De andere elf waren al eens eerder raadslid, zij 
kennen het klappen van de zweep. Het burgerraadslidmaatschap 
blijkt een goede opstap voor het ‘echte’ raadswerk. Zeven nieuwe 
raadsleden vertegenwoordigden hun partij in de vorige periode al in 
een raadscommissie. Daarmee is het debatteren, complexe dossiers 
doorgronden en lastige afwegingen maken hen niet vreemd.
Het aantal vrouwen in de raad valt me tegen. Slechts vier van de 21 
nieuwe raadsleden zijn vrouw. Dat moet bij de volgende verkiezingen 
echt beter! Een gemeenteraad zou een redelijke afspiegeling moeten 
zijn van onze samenleving. Met vier vrouwen is daar natuurlijk geen 
sprake van.
De gemiddelde leeftijd van de Bernhezer gemeenteraadsleden is 51,4 
jaar. Mart Smits (CDA) is het jongste raadslid en Jack van der Dussen 
(VVD) mag zich de oudste noemen. De fractie van D66 is qua leeftijd 
het jongste, met een gemiddelde van 44,2 jaar.
U en ik weten nu dus welke 21 raadsleden onze gemeente gaan 
besturen. Ik hoop, als voorzitter van de raad, dat ze dat met verve 
zullen doen en dat u ze daarbij kritisch zult volgen.
Het andere nieuwe team dat ik straks mag voorzitten, het college van 
BenW, is nog niet definitief bekend. Daarover wordt sinds kort druk 
onderhandeld. Vier partijen (CDA, Lokaal, D66 en de SP) proberen 
inhoudelijk tot overeenstemming te komen over de te varen koers 
voor Bernheze voor de komende vier jaar. De uitkomst daarvan laat 
waarschijnlijk nog wat op zich wachten. U zult dus nog even geduld 
moeten hebben. En ik ook.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

COLUMN

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

Theo kreeg de prijs voor zijn in-
zet in de afgelopen 25 jaar voor 
de SP Bernheze. Theo ontving de 
onderscheiding uit handen van af-
delingsvoorzitter Frenky Heurkens. 

De uitreiking vond plaats op de 
evaluatiebijeenkomst van de SP 
Bernheze met betrekking tot de 
laatste verkiezingsuitslag. De SP 
Bernheze ging toen van 3 naar 
4 zetels in de gemeenteraad. De 
Zilveren Tomaat wordt slechts bij 
hoge uitzondering uitgereikt aan 
SP’ers. De motivatie kwam van 
Emile Roemer persoonlijk. 

Citaat Emile Roemer: 
“Strijden voor menselijke waar-
digheid, gelijkwaardigheid en so-
lidariteit is voor jou inmiddels een 
levenswerk geworden. 
Als SP’er van het eerste uur heb 
jij de partij zien groeien met al z’n 
successen en z’n groeistuipen. De 
partij mag trots zijn op mensen als 
jij met zo’n staat van dienst. Zes-
tien jaar raadswerk, mede SP’ers 
opleiden, de afdeling voortdurend 
versterken, wat eigenlijk niet? Je 
nam initiatieven, zoals het platform 
tegen Waalboss. Maar je was ook 
een van degene die snapte dat als 
de afdeling het even wat minder 

doet, raadswerk daar niet bij hoort. 
Dat is maar weinigen gegeven.
Veel mensen rekenen op de SP. We 
hebben, zeker ook in Bernheze een 
geweldige verkiezingsuitslag neer 
gezet. Daar mogen we trots op 
zijn. Maar dat is alleen maar gelukt 
dankzij al die actieve SP’ers die dag 
in dag uit werken voor een betere 
samenleving. 
En dit allemaal ondanks jouw druk-
ke baan. Heel terecht dat de SP jou 
vandaag in het zonnetje zet met de 
Zilveren Tomaat. Je hebt hem vol-
ledig verdiend. Dank voor al jouw 
inzet nu, en ik ga ervan uit, in de 
toekomst.”

SP: Zilveren Tomaat voor Theo 
van der Heijden 

HEESCH - Theo van der Heijden uit Heesch heeft dinsdag de Zilveren Tomaat 
van de SP ontvangen.

Theo van der Heijden

Constructief, kritisch en vooruit-
strevend. Maar dat doen zij niet 
alleen. Met ervaren kracht Jasper 
Vos en nieuwkomers Ellen Neelen 
en Jesse Jansen hebben we drie 
uitstekende commissieleden. Deze 
ploeg van vijf gaan we de komen-

de vier jaar aanvullen met nieuwe 
mensen. 

We hebben de afgelopen verkie-
zingen minder stemmen gehaald, 
maar we zijn vastbesloten over vier 
jaar sterker terug te komen! Heb je 

interesse om ons te komen verster-
ken of wil je meer weten over de 
partij? 
Laat het horen viareactie@progres-
siefbernheze.nl of gebruik het con-
tactformulier op 
www.progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Constructief, 
kritisch en vooruitstrevend

BERNHEZE - De verkiezingen zijn achter de rug, de nieuwe raad is geïnstalleerd 
en een nieuwe coalitie is in de maak. Cent van den Berg en Bellinda van den 
Helm gaan de komende vier jaar in de raad het geluid van Progressief Bernheze 
laten horen.

Cent van den Berg

Partijen willen nog deze 
maand coalitieakkoord

Informateur Jan Kerkhof heeft 
woensdag in Bernheze zijn advies 
uitgebracht. Hij adviseerde een 
voorkeurscoalitie bestaande uit 
CDA, Lokaal, D66 en SP de forma-
tiebesprekingen te laten starten. In 
zijn ogen moeten die een stabiele 
en werkbare meerderheidscoalitie 
kunnen vormen in Bernheze. 
De formatiebesprekingen zijn za-
terdag 5 april gestart en de vier 
partijen hebben het vertrouwen 
uitgesproken een coalitie te gaan 
vormen. In het overleg tussen de 
partijen zijn procesafspraken ge-
maakt hoe te komen tot een coali-
tieakkoord. 
Er zijn vier wethouderskandidaten 
genoemd die ook deel gaan uitma-
ken van het onderhandelingsteam. 

Dit zijn voor D66 Jan Glastra van 
Loon, voor Lokaal Rien Wijdeven, 
voor de SP Rein van Moorselaar 
en voor het CDA Peter van Boekel. 
Als woordvoerder aangaande het 
formatieproces is namens de vier 
partijen Peter van Boekel aange-
wezen.

BERNHEZE – De vier partijen die een meerderheidscoalitie moeten gaan 
vormen in Bernheze, hebben de ambitie voor het einde van deze maand 
een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. 

Liederentafel 
in de Pas
HEESCH – Gezamenlijk gezellige 
liedjes zingen kan op woensdag 
16 april weer in De Pas in Heesch 
tijdens de Liederentafel.

Het repertoire bestaat uit num-
mers van weleer aangevuld met 
meezingers van bekende volks-
zangers. De tekst staat in de 
bijbehorende bundels. Het live-
orkest wil de deelnemers nog 
wel eens verrassen met een eigen 
nummer of een liedje van streek-
zangers zoals Ad de Laat. Ook is 
er ruimte voor eigen bijdragen. 
Leeftijd en zangkwaliteiten zijn 
niet belangrijk. Ook nieuwko-
mers kunnen vrijblijvend kennis 
komen maken. De Liederentafel 
wordt georganiseerd door de Lie-
derentafelcommissie van De Pas. 
De entree bedraagt 1 euro en de 
aanvang is 20.00 uur.
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Noteer: 12 mei 
algemene 
ledenvergadering
www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. Met deze 
column heb ik in de afgelopen twee jaar wekelijks ontwikkelingen in 
de gemeentepolitiek beschouwd. Ik hoop dat dit heeft bijgedragen 
aan bewustwording en meningsvorming bij de lezers. Gepubliceerde 
columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

KLAAR

De nieuwe raad ging afgelopen 
week al aan de slag. Op maandag 
was er een commissievergadering 
met een heel pakket aan gemeen-
schappelijke regelingen. Verderop 
moet de nieuwe raad hier een be-
sluit over gaan nemen. De nieuwe-
lingen werden hiermee direct in het 

diepe gegooid. Enerzijds zijn de gemeenschappelijke regelingen een 
document waartegen je alleen nog ‘Ja of Ja’ kunt zeggen. De raad heeft 
hier al lang haar zeggenschap over verloren. Ik schreef daar enkele 
weken geleden over. Verder zijn het ondoorgrondelijke documenten 
waar je als leek maar weinig van kunt snappen. Een enkele nieuweling 
waagde het om op te merken dat het allemaal wel wat duidelijker op 
papier mag komen en dat het zeker geen klare taal is.

Op woensdag kwam informateur Jan zijn verslag doen. Hier wel een 
kort en bondige weergave. Maar ook wel een bijzonder en reken-
kundig advies. Jan adviseert vooral een brede coalitie van meer dan 
12 zetels. Geen woord over consistentie van beleid of doorzetten 
op prestaties van de voorbije coalitie. Geen woord over spanningen 
tussen CDA en BS over financiën. Dat lijkt, nu het pluche weer lonkt, 
minder van belang. Nee, de grootste verliezers van deze verkiezingen, 
het CDA en Lokaal moeten het maar met nieuwkomer D66 zien te 
klaren, aldus Jan. En, hij adviseert daar SP aan toe te voegen, om het 
lekker breed te maken. En, o ja, zij waren de andere winnaar. Maar als 
dat niet lukt dan moet Progressief Bernheze maar aansluiten, want 
wethouder Hans werd door alle partijen een ‘zeer bekwame wethou-
der’ genoemd. Snapt u het nog? Blijkbaar snapten de fracties het zelf 
ook niet. Alleen SP-er Cor en Blanco-Marco gaven nog een klein 
beetje tegengas. De rest stak het advies gelaten in de binnenzak.

Het past misschien bij de bijzondere uitslag van de verkiezingen. Die 
hadden ook weinig van doen met de resultaten in de afgelopen vier 
jaar of de voornemens in de partijprogramma’s. Was vier jaar geleden 
de uitkomst van 4x3 12, deze keer zal het geen vermenigvuldiging 
maar een optelsom worden: 5+4+3+???. Jan is klaar, de coalitie nog 
niet.

Dit is de 101ste column van Ad. Liefdewerk oud papier maar hopelijk 
wel gewaardeerd door de lezers. Een mooi moment om er maar mee 
te stoppen. Klaar dus. Ik dank alle lezers en speciaal hen die de moeite 
namen te reageren. Ik dank ook DeMooiBernhezeKrant die ruimte 
gaf voor publicatie. 

Met groet Ad

COLUMN
AD

Koffie-/informatiemid-
dag over eenzaamheid
HEESCH - In samenwerking met de gemeente Bernheze houdt 
RGO Heesch op vrijdag 11 april een koffie-/informatiemiddag 
met als onderwerp ‘Eenzaamheid’.

Astrid van de Heuvel, psychologe van Indigo, zal deze bijeen-
komst verzorgen. Zij zal ingaan op de problematiek van een-
zaamheid. 

Wat is eenzaamheid? 
Hoe ervaren we eenzaamheid? Kunnen we niet meer mee-
doen? Willen we niet meer meedoen? Mogen we niet meer 
meedoen? Wat kunnen de gevolgen zijn? 

Er zal ook een filmpje vertoond worden.
Kortom, er wordt een interessant programma geboden. Dus 
kom, luister en praat mee. Alle inwoners van Heesch zijn van 
harte welkom.
Locatie: De Pas Heesch. Aanvang 14.00 uur

Mysterie shopper

Zij is in het centrum van Heesch 
op onderzoek uitgegaan naar de 
Brabantse en andere gastvrijheid 
van de centrum ondernemers. Die 
opdracht was voor deze studente 
een mooie uitdaging en als dank 
heeft zij met mevrouw Schelfhorst 
(OOKS) een mysterie shop mo-
ment gehad in het centrum. 

Mevrouw Marieke Schelfhorst is 
directeur van OOKS Hospitality 

& Leisure en een hands-on mana-
ger die graag met mensen werkt, 
scherp analyseert en snel schakelt. 

Een van haar opdrachten was in 
2012 om het centrum van Waal-
wijk, samen met alle stakeholders, 
economisch te verbeteren. 
Deze avond zal zij de pluspun-
ten en verbeterpunten centrum 
Heesch met de aanwezigen onder 
de loep nemen en een pragmati-

sche aanpak bespreken om de ver-
beterpunten om te zetten in plus-
punten.

MARIEKE SCHELFHORST WAS MYSTERIE SHOPPER

HEESCH - De algemene ledenvergadering van 12 mei belooft een in-
teressante avond te worden. Natuurlijk wordt er gesproken over de fi-
nanciële kant van het Centrum Management, maar daarna kijken we 
kritisch naar wat de studente aan de Haagse Hogere Hotelschool heeft 
ontdekt tijdens haar afstudeeropdracht. 

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Voordelen BECO-lidmaatschap?
BECO is een coöperatie. Bij een co-
operatie is het uitgangspunt voor 
en door de leden. In het geval van 
BECO dus solidair en samen voor 
de goede zaak. Dat wil zeggen sa-
men verantwoordelijkheid nemen 
om onze aarde minder te belas-
ten door minder energie en meer 
duurzame energie te gebruiken. 
BECO helpt en ondersteunt de le-
den daarbij, geeft informatie, or-

ganiseert bijeenkomsten en zorgt 
voor praktische hulp, zoals bij de 
aanschaf van zonnepanelen.

Zijn zonnepanelen voor iedereen 
interessant?
Niet altijd. Het ligt eraan hoe je huis 
staat, je dak is georiënteerd en ook 
de dakconstructie is belangrijk. Dat 
alles kun je door BECO goed laten 
beoordelen. Er wordt een nauw-
keurige en heel transparante be-

rekening gemaakt, waarin meteen 
duidelijk wordt hoeveel energie je 
direct na plaatsing al bespaart en 
hoe lang het duurt voor je de in-
vestering eruit hebt.

Waarom heb je juist gekozen voor 
de BECO zonnepanelen?
Voor BECO gekozen omdat ik ge-
loof in de meerwaarde van coö-
peratief denken en werken. BECO 
heeft veel onderzoek gedaan naar 
wat goed is en het beste kan. Er 
zijn lokale betrouwbare en des-
kundige installateurs verbonden 
aan BECO. Ik heb een totaalpakket 
kunnen bestellen. Dat wordt dan 
compleet verzorgd en alles wordt 
netjes afgewikkeld. Je hebt er dus 
geen zorg over. Daarmee heb je 
niet persé het goedkoopste pak-
ket. Er zullen zeker concurrerende 
aanbiedingen zijn. Maar het moet 
wel gaan om vergelijkbare kwali-
teit en alles moet in de prijs inbe-
grepen zijn. Dus bij BECO weet je 
precies waar je aan toe bent. 

Meer informatie: 
www.bernhezerenergie.nl

BERNHEZE - In de energiecafés die BECO organiseert is er regelmatig aandacht gegeven aan het BECO zon-
nepanelen pakket. Op de website www.bernhezerenergie.nl kunt u alles op u gemak doorlezen. Voorzitter 
van de Bernhezer Energiecoöperatie BECO, Peer Verkuijlen heeft onlangs zonnepanelen laten plaatsen: “Ik 
hoop dat goed voorbeeld, goed doet volgen.”

De redactie bedankt columnist ‘Ad’ voor zijn duidelijke taal de 
afgelopen jaren. De uitleg voor de leken in de politiek onder ons 
en de vele woordspelingen, die bijna elke week voor een glimlach 
op vele gezichten zorgden en de nodige roering veroorzaakten. 
Elke week een column schrijven vergt doorzettingsvermogen en 
een grote mate van creativiteit. We wensen ‘Ad’ veel creativiteit 
voor de toekomst. Bedankt!

Redactie DeMooiBernhezeKrant

‘Dit is de 101ste column van Ad. Liefdewerk oud papier 
maar hopelijk wel gewaardeerd door de lezers’
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SUDOKU

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Heidi Timmers
uit Vorstenbosch

OOGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Simone Kerkhof 

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

Op vijf middagen in maart, april en 
mei bezoeken zij de Heemschuur 
van heemkundekring ‘De Elf Rot-
ten’. 

Onder begeleiding van leraren en 
ouders maken ze daar kennis met 
tante Kee uit de lesbrief ‘Tonnie 
en Kee in Keutelree’ van Erfgoed 
Brabant, waaraan ze op school 
werken. Het doel is dat de kinde-
ren het verschil leren kennen tus-

sen het leven in een stad en een 
dorp. Bovendien leren ze dat hun 
leefomgeving door de jaren heen 
erg is veranderd. Om de kinderen 
kennis te laten maken met cultu-
reel erfgoed uit hun eigen omge-
ving, heeft zowel heemkundekring 
‘De Elf Rotten’, als haar zuster-
verenigingen ‘Wojstap’ uit Hees-
wijk-Dinther en ‘Nistelvorst’ uit 
Nistelrode onder begeleiding van 
cultureel platform CUBE hiervoor 
een educatief programma opge-
steld.

De kinderen maken eerst een wan-
deling door hun dorpskern met 
de karakteristieke gebouwen en 
straatmeubilair. In de Heemschuur 
wacht tante Kee op ze. Naast 
het kopen van snoep in het oude 
winkeltje, krijgen de kinderen uit-
leg over oude ambachten en het 
postkantoor en voeren andere op-
drachten uit. 
Zo ondersteunt heemkundekring 
‘De Elf Rotten’ de scholen op edu-
catief terrein.

BERNHEZE - Voor het tweede achtereenvolgende jaar doen ruim 150 
kinderen van de groepen drie van de Heesche basisscholen Emmaus, 
de Kiem en de Toermalijn mee aan het educatief programma ‘Tonnie en 
Kee in Keutelree’.

MOOIBERNHEZERTJE

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. Info: 
office@demooibernhezekrant.nl of 

0412-795170.

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

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

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.

TE KOOP
VIJVER

2,00 bij 1,50 meter € 50,-
06-83575352.

SCREENS

1 x 1,56 breed en 1,50 hoog
1 x 1,97 breed en 1,50 hoog
€ 35,- per stuk
06-83575352

Nieuw in onze collectie
Mooie DAMES HAND-
TASSEN in diverse designs en 
kleuren € 34,95
PRACHTIGE SHAWLS in de 
nieuwe modekleuren € 8,95.
Kom en laat u verrassen!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-
Dinther.

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.

TE HUUR
Diverse instapklare 
KANTOORRUIMTEN 
OP CAMPUS FIORETTI 
SINT-OEDENRODE
Kijk op www.starterscollectief.
nl of www.campusfioretti.nl 
voor het actuele aanbod.
Stuur een e-mail naar info@
starterscollectief.nl voor een 
vrijblijvende bezichtiging.

Voor iedereen die in groep 7, 8 of 
de 1e of 2e brugklas zit, organiseert 
stichting Ranja i.s.m. het oranje- 

comité  HD een survivaltocht in en 
rondom het Aadal in Dinther. 
Kom tussen 11.00 en 12.00 naar 
soos iMeet in Dinther en schrijf je 
in. Voor slechts €1,50 kun jij, al-
leen of samen met je vrienden, een 
kei-leuke middag beleven met veel 
sportiviteit en pret. 

Breng droge kleren mee en een ge-
zonde dosis lef dan zorgen wij voor 
de rest. De middag duurt tot onge-
veer 14.30 uur. 
Tot dan!

Spannende survivaltocht op 
Koningsdag in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Nog geen plannen voor Koningsdag en heb je 
geen zin om saai thuis te zitten? Ben je toe aan spanning, uitdaging en 
natte voeten? Dat kan!

Educatief programma:
Het verschil leren tussen dorp en stad
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Hoe gaat het nu met Minke Vorstenbosch?
‘IK BEN NOG ALTIJD TROTS OP MIJN ZACHTE G’

Onlangs was Minke te zien in ver-
schillende lokale media naar aan-
leiding van de lokale speelfilm ‘Tus-
sen de Rijnen’. “Toen ik in Leiden 
kwam wonen, was er geen buurt-
vereniging. Ik besloot deze op te 
zetten om zo nieuwe contacten op 
te doen en het gevoel van saam-
horigheid in de buurt te vergroten. 

Later hebben we ons aangesloten 
bij een grotere club, waardoor we 
nu over een buurt van 3000 men-
sen praten. Ondanks dit hoge aan-
tal buurtbewoners, waren het toch 
altijd dezelfde gezichten die je te-
genkwam bij de evenementen die 
we organiseerden.”
Volgens Minke tijd dus om iets 
anders te bedenken dan een bar-
beque met springkussen. Tegen-
woordig zijn talentenjachten en re-
alitysoaps erg populair en met dat 
in haar achterhoofd is Minke ver-
der gaan denken: “Een speelfilm! 
Dat moest het worden. In zo’n 
grote buurt moet er genoeg talent 
zijn om dat samen op te zetten.”

Talent 
En genoeg talent, dat was er ze-
ker. Van het script tot de muziek, 
alles is gemaakt en verzorgd door 
buurtbewoners. “Er kwamen zo 
veel mensen in beweging, dat was 
geweldig om te zien.” Ook de 
première was druk bezocht en het 
belangrijkste doel lijkt ook behaald 

te zijn: “Het gevoel van saamho-
righeid is zeker toegenomen. Van 
jong tot oud zijn er nieuwe contac-
ten gelegd. Mensen zeggen elkaar 
gedag en er zijn blijvende vriend-
schappen uit voortgekomen”, al-
dus Minke. 

Echt ‘dorps’
“Ik denk dat die drive en behoefte 
aan een buurtvereniging echt iets 
is dat ik heb meegekregen uit mijn 
jeugd. Je hoeft de deur niet plat te 
lopen bij elkaar, maar het is wel fijn 
om elkaar te kennen en dat miste 
ik. Als mijn broer vroeger viel in de 
cakewalk op de kermis dan was 
er altijd wel iemand die riep: ‘O 
kom maar, dat is er een van Vor-
stenbosch!’. Dat is naar mijn idee 
echt dorps; je kan altijd een beroep 
doen op elkaar.”

Minke vervolgt: “Mede door de 
fijne jeugd en door mijn familie 
en vrienden die nog altijd in Bra-
bant wonen, is mijn liefde voor de 
provincie nooit minder geworden. 

Ik kom er nog steeds graag, maar 
er wonen is tot nu toe geen optie 
meer geweest. Mijn man is een 
Zeeuw en kan niet zonder het wa-
ter. We gaan samen graag zeilen 
en duiken. Daarbij werk ik in Den 
Haag en is de reistijd dan ook wel 
erg lang.” Toch blijft Minke altijd 
een echte Brabantse en zelf zegt ze 
dan ook: “Je kunt het meisje wel 
uit Nistelrode halen, maar Nistel-
rode niet uit het meisje.” 

Co-Laboratory
Dat samenwerken een begrip is 
dat hoog in Minke haar woor-
denlijst staat blijkt ook uit haar 
onlangs opgestarte onderneming: 

Co-Laboratory. “Als consultant 
ondersteun ik bedrijven en overhe-
den in ontwikkelingslanden en de 
Europese bedrijven die daar zaken 
doen. 

Alle partijen spelen een eigen rol 
in het grote geheel en aan mij de 
taak om deze te bundelen tot een 
goede samenwerking, zodat het 
geheel meer is dan de som der de-
len.” 

Goed nieuws voor de 55-plussers 
uit Bernheze en omgeving; het pro-
gramma voor de Zomerschool 2014 
is bekend en vanaf zondag 13 april 
beschikbaar! Vanaf dat moment kunt 
u zich inschrijven voor één van de 51 
activiteiten bestaande uit workshops 
en excursies. Voorop staat dat we u 
ook dit jaar weer kennis en ideeën aan 
willen reiken, waarbij ontmoeting en 
ontspanning centraal staan.
De opening van de Zomerschool is dit 
jaar op maandag 7 juli in de aula van 
gymnasium Bernrode in Heeswijk. 
Ruim 2,5 week later, op donderdag 24 
juli, vindt de slotbijeenkomst plaats 
bij restaurant de Waard in Heesch, 
waar u dan kunt genieten van een 

overheerlijke koffietafel. In de tussen-
liggende periode hoeft u zich vrijwel 
geen dag te vervelen. Voor het eerst is 
er dit jaar een activiteit op zaterdag, 
namelijk op 19 juli, zodat ook mensen 
die geen vakantie hebben deel kun-
nen nemen. Deze dag wordt Raven-
stein te voet verkend, waarbij ook een 
bezoek wordt gebracht aan het unieke 
leerlooierijhuisje. En natuurlijk is er 
voor u na afloop een kopje koffie.

Tijdens het Lentespektakel van 13 
april in het centrum van Heesch, bent 
u tussen 12 uur en 17 uur van harte 
welkom om het programmaboekje af 
te halen. Als u wilt, kunt u onder het 
genot van een kopje koffie direct het 

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

Advertorial

inschrijfformulier invullen, zodat u 
verzekerd bent van deelname. 
Het programma is vanaf zondag 13 
april ook te vinden op onze website, 
waar u zich direct in kunt schrijven of 
een inschrijfformulier kunt downloa-
den dat u invult en bij de administra-
tie van de Eijnderic inlevert.

Presentatie programma Zomerschool

Rommelmarkt
NISTELRODE - Buurtvereniging 
Over den Dries uit Nistelrode 
houdt op zondag 22 juni voor de 
17e keer haar jaarlijkse rommel-
markt.

Er zijn nog kramen en grondplaat-
sen te huur. Kosten huur kraam:
€ 17,50 inclusief zeil.Grondplaats 
van vier meter: € 10,-. Aanmel-
den kan via de mail: rommel-
marktoverdendries@gmail.com of 
telefonisch bij de heer J. van Eert, 
tel. 06-10726092 of bij mevrouw 
T. van Gogh tel. 0412-612903. Wij 
verzoeken u om na 19.00 uur te 
bellen. Kramen en grondplaatsen 
aan huurders met tweedehands 
spullen worden alleen verhuurd.

Kinderneven
diensten
HEESCH - Het wordt weer Pasen 
en daar horen veel verhalen bij. 
Die worden verteld in de kerk. In 
Heesch staat de Petrus-Emmaus-
kerk. Voor kinderen worden daar 
speciale kindernevendiensten ge-
houden.

Op zaterdag 12 april om 19.00 uur 
is er een kindernevendienst, dan is 
het Palmpasen. Er worden Palm-
paasstokken gemaakt.Op zaterdag 
19 april om 21.00 uur is er ook een 
kindernevendienst en dan luisteren 
en kijken de kinderen naar het ver-
haal van Pasen. Alle kinderen zijn 
van harte welkom!

LEIDEN - Op achttienjarige leeftijd vertrok Minke Vorstenbosch uit 
Nistelrode om Culturele Antropologie te studeren in Utrecht. Zestien 
jaar later besloot ze voor haar grote liefde en haar werk naar Leiden te 
verhuizen. Minke: “Ik ben nu 23 jaar weg uit Nistelrode, maar ik ben 
nog altijd trots op mijn zachte G.”

Tekst: Nina Mulder

‘JE KUNT HET MEISJE WEL UIT NISTELRODE 
HALEN, MAAR NISTELRODE NIET UIT HET MEISJE’

Open Kloosterdag Abdij van Berne

HEESWIJK-DINTHER - Voor de 
zesde keer wordt er in Nederland 
een op zaterdag 10 mei Open 
Kloosterdag georganiseerd. 
De Abdij van Berne in Heeswijk, 

doet daar van harte aan mee. On-
der het motto ‘geroepen om te de-
len’, willen de Norbertijnen  laten 
delen in hun idealen, hun dromen, 
hun leven, bidden en werken. 

Dit jaar ziet het programma er als 
volgt uit:

14.00 uur ontvangst van de gasten 
met koffie en cake 
14.30 uur inleiding door abt Denis 
Hendrickx o.praem., 
15.00 uur gelegenheid tot het stel-
len vragen en opmerkingen 
15.30 uur rondleiding door het ge-
bouw in kleine groepen 
17.00 uur avondgebed in de abdij-
kerk, samen met het convent 
17.30 uur vertrek van de gasten. 
Locatie: Abdij van Berne 
Abdijstraat 49 
5473 AD Heeswijk-Dinther 
0413-299299. 
info@abdijvanberne.nl.
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A U T O
R U B R I E K

HOGE BOETES VOOR NIET HANDSFREE BELLEN

BERNHEZE - Niet handsfree bellen in de auto is gevaarlijk en daarom volgt er 
een schikking als je hierop betrapt wordt. 

Bellende automobilisten riskeren een boete van € 220,-, want door bellen in 
de auto breng je niet alleen jezelf maar ook je medeweggebruikers in gevaar. 
Handsfree bellen, telefoneren terwijl je je handen niet gebruikt en je beide han-
den dus gewoon aan het stuur kunt houden, is wel toegestaan. Wil je ook 
handsfree gaan bellen dan is de inbouwspecialist van Car Media de aangewe-
zen persoon om uitleg te geven over de verschillende mogelijkheden.
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SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURINGEN IN DE PAS

BERNHEZE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op maandag 14 april of 12 mei 
in De Pas.

De arts, dr. C.J. Swijgers beschikt over brede ervaring in de gezondheidszorg 
en de ouderengeneeskunde. U kunt terecht voor een uitgebreide keuring, 
een zogenoemd seniorenconsult, second opinion of een check-up.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen 
kan via www.regelzorg.nl. Schikt de datum u niet, dan zijn er veelal andere 
mogelijkheden elders in de regio.

Tarief: € 24,80 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E.

RUITENWISSERS

BERNHEZE - Ruitenwissers verbeteren het zicht bij regen, maar ver-
sleten wissers verminderen het zicht nog meer. 

Versleten wissers drogen niet meer goed en laten strepen achter op 
de autoruit. Ruitenwissers kun je zelf vervangen. Let wel op de maat, 
want niet elke wisser past op de ruitenwisserarm. In de gebruiksaan-
wijzing van de auto zie je welke wisser je nodig hebt als je auto toe 
is aan nieuwe wissers. Een leuk weetje: een gemiddelde ruitenwisser 
gaat ongeveer 150.000 wisbewegingen mee.
Je kan zelf de ruitenwisser vervangen, maar de professionals op deze 
pagina’s kunnen u natuurlijk alle zorg uit handen nemen.
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Open Atelierroute Bernheze

Bernhezer kunstenaars 13 en 21 april 2014
www.atelierroutebernheze.nl

24
TOON HORNMAN
Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
Gast: Eline Gijsbers, goudsmid

21 
ADA BRAAT
‘t Dorp 60 B, 5384 MC Heesch
www.adakunst.nl 
Gast: Alemka Marasovic, collages

13
JOSIEN VAN BOXTEL
Julianastraat naast 3, 5384 KG Heesch
www.josienvanboxtel.nl
Gast: Tilly van Boxtel, Foto’s - schilderijen

5 
JOHAN CEELEN
De hoge wal 9, 5384 MK Heesch
Gast: Mart Ceelen, motieven op glas en tegels

8
CARLA TEER
Meerweg 32, 5384 SJ Heesch
www.carlateer.nl
Gast: Ine van Grinsven, keramiek

9
MIEKE VAN DEN AKKER
Wijststraat 18, 5384 RB Heesch
Gast: Cees Snellen, keramiek

23
LEONIE DEKKER
Irenestraat 47, 5473 ED Heeswijk-Dinther
www.leoniedekker.nl
Gast: Antoinet Verhagen, beelden in steen

20
BETSIE VAN DER CAMMEN
Edm. van Dintherstraat 23, 
5473 GH Heeswijk-Dinther
Gast: Frans Kerstens, beeldhouwwerk

18
CORNEL SNELS
Zandstraat 1A, 5473 RJ Heeswijk-Dinther

15
MARYSE VAN DE NOBELEN
Liekendonk 7, 5473 BG Heeswijk-Dinther
www.maryse-sculpturen.nl
Gast: Greet Gadella, Jeanne Tax, Margot Oomen
sculpturen

17 
EDITH JANSSEN
De Morgenstond 35a, 5473 HE Heeswijk-Dinther
www.stijlvolglasinlood.nl
Gast: Anja van Aalen, glaskunst

25
EKATERINA KRUCHKOVA
Heilarensestraat 4, 5473 RB Heeswijk-Dinther
www.ekatarinakruchkova.com
Gast: Ruurd Hallema, Amiran Djanashvilli, 
bronzen sculpturen

22
JANNEMEIS SNELS
St. Servatiusstraat 10, 5473 GB Heeswijk-Dinther
www.jannemeis.nl 
Gast: Anick Sitruk, sieraden

2
HANS KOENEN
Hoofdstraat 7, 5473 AN Heeswijk-Dinther
www.hanskoenen.nl
Gast: Hetty Geenen van Asseldonk, schilderijen

4
CHARLES STEIJGER
Nobisweg 1A, 5473 RD Heeswijk-Dinther
Gast: Toos Seerden, powertex - klei

16 
NETTY VAN LIESHOUT
Raadhuisstraat 7, 5473 GJ Heeswijk-Dinther
Gast: Gon Lakwijk, kleurige objecten

1
CHARLES EN ANNIQUE KNOTTER
Holkampstraat 11, 5383 KC Vinkel
www.anniqueknotter.nl
Gast: Ria Ketelaars, schilderijen
Dymphe Naaijkens, keramiek

14
CHRIS HENDRIKS
Den Doolhof 2, 5473 XV Vorstenbosch
www.chrishendriks.nl
Gast: Marianne van Zeeventer, beelden en objecten

19
KLOOSTERKAPEL VORSTENBOSCH
Kerkstraat 8, 5476 KA Vorstenbosch
Henk Coolen
www. Henkcoolen.exto.nl
Hans Dekkers
Gast: Liete Scheepsta, Henrian Selten,
schilderijen figuratief

7
MARJAN JANSEN
Laar 49, 5388 HC Nistelrode
www.beeldig.biz
Gast: Annie van Heerwaarden, schilderijen

12
MIEKE DRIJFHOUT VAN HOOFF
Nieuwlandsesteeg 7, 5388 TE Nistelrode
www.ateliermenzel.nl
Gast: Bram de Korte, vogelvilla’s

11
JOHANNA COOIJMANS
Korte Veerstraat 10, 5388 CM Nistelrode
Gast: Willemien Cooijmans, keramiek-schilderijen

10
JAN VAN TILBURG
Pastoor J. Groenenstraat 22, 5388 GB Nistelrode
www.janvantilburg.exto.nl
Gast: Kasper de Gouw, beelden in brons

3
CARLA VAN LIESHOUT
Harrie van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode
www.carlart.exto.nl
Gast: Kunstcollectief oranje, 2D en 3D diciplines

3

1

4

11

12
21



Woensdag 9 april 2014 23

Opening nieuw Maashorstseizoen

Het platform Maashorst Betrokken 
Ondernemen (MBO) organiseert 
de opening van het Maashorstsei-
zoen op zondag 13 april. De der-
tigbedrijven, leden van MBO, ope-
nen deze dag van 10.00 tot 17.00 
uur hun deuren. 

Ze organiseren vele activiteiten 
in het thema ‘Maashorst moet je 
doen’, zoals paasstukjes maken, 
kookdemonstraties en proeverijen 
van streekproducten, kinderactivi-
teiten, boogschieten en tokkelen, 
vervoer per koets naar de urnen-
velden, bosvoetbal, vogelnest-
kastjes maken, etc. Via de website 
www.demaashorst.nl is de folder 
met route en een overzicht van de 
geopende bedrijven en de activi-
teiten te downloaden.

Foto- en kleurwedstrijd
Ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe seizoen organi-
seert MBO tevens een kleur- en 

fotowedstrijd. Hierbij zijn leuke 
prijzen uit De Maashorst te winnen 
die beschikbaar zijn gesteld door 
MBO-leden. Op de website www.
demaashorst.nl is meer informatie 
te vinden over de fotowedstrijd en 
is de kleurplaat te downloaden. 

Actie Vrienden van De Maashorst
Bezoekers van de seizoensopening 
kunnen zich bij elk deelnemend 

bedrijf aanmelden als Vriend van 
De Maashorst. Onder de nieuwe 
vrienden die zich aanmelden, 
wordt een zeefdruk van Ad Ver-
stijnen (t.w.v. € 250,-) verloot, be-
schikbaar gesteld door Villa d’Arto 
en Arto Imago Kunstuitleen. Een 

Vriend van De Maashorst be-
taalt 20 euro per jaar. Het is een 
mooi concept waarbij het mes 
aan meerdere kanten snijdt: leuke 
extra’s voor de vrienden én extra 
opbrengsten voor Streekfonds De 
Maashorst, waarmee mooie pro-
jecten in De Maashorst worden 
ondersteund. 

www.streekfondsdemaashorst.nl.

MAASHORST - Het nieuwe Maashorstseizoen wordt op zondag 13 
april geopend. Dertig bedrijven uit De Maashorst presenteren zichzelf 
deze dag. Ze zijn geopend en organiseren vele activiteiten binnen het 
thema ‘Maashorst moet je doen’. Er is een foto- en kleurwedstrijd met 
mooie prijzen uit De Maashorst. Bezoekers die deze dag ‘Vriend van 
De Maashorst’ worden, maken kans op een zeefdruk van Ad Verstijnen.

De Maashorst is een uniek natuur-
gebied van zo’n vierduizend hec-
tare en ligt ten noorden van Uden. 
Het gebied bestaat uit bos, heide 
en uitgestrekte ruige graslanden. 
De begrazing wordt verzorgd 
door paarden, schapen en Schotse 
Hooglanders. 
Gedurende de twee tot drie uur 
durende tocht wordt de deelne-
mers gewezen op de terugkerende 
zomervogels. Volgens gids Jan-
Willem Hermans ziet de wande-
laar tijdens de leerzame wandeling 
zeker de fitis, tjiftjaf, zwartkop, 
tuinfluiter en misschien wel de 
eerste boerenzwaluw. “We leren 
de wandelaars het herkennen en 
onderscheiden van deze vogels. 

Diverse ezelsbruggetjes worden 
daarbij aangereikt.” Naast vogels 
wordt ook naar bomen en planten 
gekeken en misschien komt u oog 
in oog te staan met een Schotse 
Hooglander, paarden of een kudde 
schapen. Een verrekijker is hierbij 
een handig hulpmiddel. Laarzen of 
stevige schoenen zijn in dit seizoen 
aan te bevelen.

De deelname aan deze voorjaars-
wandeling en de entree van het 
Natuurcentrum de Maashorst zijn 
gratis. Voor meer informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
Jan-Willem Hermans, telefoon: 
0413-269804. Of kijk op 
www.vogelwachtuden.nl.

Publiekswandeling in 
De Maashorst
NISTELRODE - Vogelwacht Uden houdt op zondag 13 april haar tweede 
publiekswandeling van dit voorjaar. Het thema daarbij is ‘Vogels in het 
voorjaar’. De wandeling start ‘s morgens om 9.00 uur vanaf het grote 
parkeerterrein van het Natuurcentrum De Maashorst aan de Erenak-
kerstraat 5 in Nistelrode. Voor degenen die wat minder ver willen lo-
pen, is een kortere route uitgezet. De deelname is gratis.

MAASHORST BELEEF GENIET PROEF

Open dag 13 april Centrum Maia

Op 13 april van 10.00-17.00 uur 
wordt er gezamenlijk een open 
dag georganiseerd en laat Cen-
trum Maia graag iedereen kennis-
maken met haar activiteiten.

Tijdens deze open dag kunnen 
bezoekers bij Centrum Maia een 
korte reading, voetreflex- of me-
tamorfosemassage ervaren. Daar-
naast laten we u voelen wat ener-
gie is, kennismaken met kruiden 
uit onze natuur en staan we u 
uiteraard graag te woord om ant-
woord te geven op al uw vragen 
over onze cursussen, workshops 

en energetisch werk. Ook presen-
teren we deze dag een leuk aan-
bod van kristallen, inzichtkaarten, 
wierook, etc. uit onze webshop.

Op onze website www.centrum-
maia.nl leest u alles over deze open 
dag en vindt u informatie over 
het aanbod van onze activiteiten. 
Neem ook eens een kijkje op de 
pagina ‘klanten aan het woord’. 

Hier kunt u de ervaringen lezen 
van eerdere deelnemers bij Cen-
trum Maia, waardoor onze acti-
viteiten ook eens van een andere 

kant belicht worden.
Uiteraard kunt u ons voor vra-
gen of informatie bellen op 06-
22674482 of mailen naar info@
centrummaia.nl.

Wij heten u graag van harte wel-
kom

Datum:  13 april
Tijd: 10.00-17.00 uur.
Adres: Centrum Maia, Palmen-
weg 5 Nistelrode.

NISTELRODE - Sinds oktober 2013 is Centrum Maia werkzaam midden 
in Natuurgebied De Maashorst. Op de prachtige locatie ‘Weltevree in 
de Palmen’ vind je een grote diversiteit aan activiteiten, aangeboden 
door een - nog steeds - groeiende groep ondernemers.

EEN KLEUR- EN 
FOTOWEDSTRIJ D MET 
LEUKE PRIJ ZEN UIT DE 
MAASHORST

Dit jaar overhandigde aspergeteler 
Jo Verkuijlen namens TRV-Bern-
heze een kistje Bernheze asperges 
aan Fairtrade voorzitter Bert Bak-
ker en bestuurslid Theo van Over-
beek. Hiermee is de start gegeven 
voor de Culinaire Asperge Fiets-
route van TRV-Bernheze. 
Deelnemers kunnen  happen en 
trappen langs vier restaurants en 
twee aspergetelers. Kijk op www.
TRV-Bernheze.nl voor meer infor-
matie en de gratis route.

11e jaar Culinaire asperge fiets-
route 
Voor het 11e jaar wordt dit seizoen 
de Culinaire Asperge Fietsroute ge-
organiseerd. Een seizoen dat weer 

vele aspergeliefhebbers op de 
fietsroute zal brengen. Bezoekers 
kunnen weer lekker fietsen langs 
de Bernheze aspergetelers en res-
taurants om de heerlijke Bernheze 
asperge te eten.

TRV Bernheze schenkt 
kistje asperges 
Opening aspergeseizoen met Fairtrade Bernheze

BERNHEZE - TRV-Bernheze opent het nieuwe aspergeseizoen. Om de 
opening gestalte te geven, overhandigt TRV jaarlijks Bernheze-asper-
ges aan een organisatie die iets bijzonders gaat presteren.

www.vorstenbosch-info.nl
INFORMEERT, BOEIT EN 
INTERESSEERT
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit
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Geluk in eigen tuin: een tuinontwerp is niet duur
Advertorial

HEESCH - Een tuinontwerp is niet duur! Het kan u juist veel 
geld besparen door verkeerde aanschaffen te voorkomen. 
Uitgangspunt is een tuin te ontwikkelen waar u zich goed 
in voelt. Een tuin zonder werk zal niet mogelijk zijn, maar 
door de juiste keuzes te maken bij de inrichting van de tuin 
kan het onderhoud beperkt blijven en geniet u meer van uw 
tuin. En wie zich gelukkig voelt in eigen tuin, zal de onder-
houdstijd niet meer als werktijd ervaren. 

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl 
www.trendtuin.nl

MooiThuis INSPIRATIE GENIET BINNEN



Woensdag 9 april 2014 25

Badkamer Inspiratie Dagen bij 
Sanidrõme van Lieshout Veghel

Om kennis te maken met de ver-
nieuwde badkamershowroom or-
ganiseert Sanidrõme van Lieshout 
van vrijdag 11 april tot en met 
zondag 13 april de Badkamer In-

spiratie Dagen op De Amert 98, 
Veghel. Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd de show-
room te komen beleven, inspiratie 
op te doen en zich te laten infor-

meren over wat Sanidrõme van 
Lieshout allemaal in huis heeft. 
Tot en met 31 december 2014 is 
de aangepaste btw-regeling (van 
21% naar 6%) op renovatiewerk-
zaamheden van kracht, wat het 
verbouwen van de badkamer of 
toiletruimte nu heel interessant 
maakt. 

Openingstijden
Tijdens de Badkamer Inspiratie 
Dagen is de showroom als volgt 
geopend: vrijdag 11 april 10.00 
tot 20.30 uur, zaterdag 12 april 
10.00 tot 16.00 uur, zondag 13 
april 11.00 tot 17.00 uur. Ga voor 
het complete programma met 
diverse testactiviteiten en speci-
ale acties naar www.sanidrome.
nl/vanlieshout. Bezoekers van de 
inspiratiedagen ontvangen een 
leuke goodie bag met voordeel-
cheques.

VEGHEL - Al 36 jaar is Van Lieshout BV een begrip in de regio op het gebied van badkamers, keukens, 
tegels en (duurzame) installaties. Begin dit jaar is Van Lieshout, voor wat betreft de badkamertak, aange-
sloten bij Sanidrõme, een landelijke formule van badkamerspecialisten. Ondersteund door de pay-off ‘De 
betere badkamer’, is de afgelopen weken hard gewerkt om de invulling van de badkamershowroom en de 
uitstraling van het bedrijfspand geheel te vernieuwen. 

Sanidrome van Lieshout houdt dit weekeinde open dagen

Advertorial

MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

leuke goodie bag met voordeel-
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Op 1 april houden mensen in Nederland en daarbuiten elkaar met een grap voor de gek.
Het is een oud plaagspel met de regel dat plager en geplaagde er beide om moeten kunnen lachen.
Belgen noemen het ‘verzendekesdag’, Engelsen April Fool’s Day en Russen ‘dommerikendag’.
Een plaaggeest die niet genoeg heeft aan één dag kan met handige handen in april elf keer plagen.
Wie aan elf keer plagen niet genoeg heeft kan googelen naar ‘1 aprilgrap’ en lacht de hele maand. 

De oplossing van vorige week

NISTELRODE - De fanfare organi-
seert, ook dit jaar weer, een oud ij-
zer ophaaldag. Dat vindt plaats op 
zaterdag 12 april. Zet het oud ijzer 
a.u.b. alvast klaar, maar niet aan 
de weg. Zij komen het namelijk 

huis aan huis persoonlijk ophalen.

Heeft u oud ijzer waar u nu al van 
af wilt, bel dan het oud ijzer op-
haalteam 06-20836850 of 0412-
850940. Dan maken zij persoonlijk 

een afspraak om het te komen op-
halen. Dit kan het hele jaar door. 
Gooi het dus niet weg, maar be-
waar het voor de vereniging.
Door de opbrengsten kan de fan-
fare o.a. de jeugd uit Nistelrode 

blijven opleiden tot muzikant. 

Hierdoor is continuïteit gewaar-
borgd en kan de fanfare ook op 
straat blijven optreden tijdens 
dorpsaangelegenheden.

Oud ijzer Fanfare St. Lambertus Nistelrode zaterdag 12 april
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Golf is mede door de toegenomen 
toegankelijkheid, voor jong en oud 
enorm populair geworden en is in-
middels de derde sport in Neder-
land. Golfclub De Schoot heet ie-
dereen dan ook van harte welkom 
om de golfclub te bezichtigen en 
deel te nemen aan de activiteiten. 
Gediplomeerde PGA golfprofessio-
nals staan klaar om te informeren 
over alle aspecten van de golfsport. 
In het clubhuis geven clubleden 
informatie over het clublidmaat-
schap, de speelmogelijkheden en 
het 9-stappenplan. Dit is een in 
2012 ontwikkelde methode om 
sneller en eenvoudiger te leren 
golfen. Er zijn ook aantrekkelijke 

aanbiedingen voor een lidmaat-
schap, een cursus of golfles. 

Naast de gezelligheid is er binnen 
de club ook het competitie-ele-
ment aanwezig. Voor de begin-
nende golfer wordt er jaarlijks een 
aantal wedstrijden georganiseerd, 
waarbij een ervaren golfer de no-
dige ondersteuning en begeleiding 
biedt. Op deze wijze proberen we 
de nieuwe golfer sneller vertrouwd 
te maken met de club en het golf-
spel te verbeteren.

Meer informatie over de Open 
Golfdag is te vinden op: 
www.golfbaandeschoot.nl 

Kennismaken met golf 
tijdens Open Golfdag 
SINT-OEDENRODE - Golf en Country Course De Schoot en Golfbaan 
De Schoot zetten op zondag 13 april tussen 12.00 en 17.00 uur de deu-
ren open voor iedereen die wil kennismaken met de golfsport.

Bernheze sportief

MTC Fitkidsdag op skibaan in Oss
BERNHEZE - Medisch Trainingscentrum Bernheze (MTC) had zaterdag haar Fitkidsdag, de speciale jaarlijkse sportdag voor de kinderen met een chronische ziekte, die wekelijks spor-
ten bij MTC te Heeswijk-Dinther. Deze keer vond de Fitkidsdag alleen niet plaats in een sporthal, maar op de skibaan in Oss. Deze speciale Fitkidsdag werd dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door Van Soest & Partners accountants en adviseurs met de donatie van € 2.210,-, welke zij ontving voor het goede doel bij de opening van haar nieuwe vestiging te Heesch.

Pr. Irene zet wedstrijd op zijn kop

De 0-2 ruststand, die kwam via Rob Sleddens en Danny 
Aarts was dan ook logisch. In korte tijd kantelde de wed-
strijd helemaal, nadat Stef Adank in de 65e minuut zijn 
eigen doelman passeerde, na een schot van de sterk inge-
vallen Cobenn Farneubun. Vijf minuten later was de stand 
2-2. Farneubun vond Teun van Schadewijk, zijn geblokt 
schot werd door Bekkers, in de uiterste hoek geschoten. In 
de 75e minuut was het de opgekomen rechtsback, Koen 
Pittens, die met zijn chocoladebeen, van ruim achttien me-
ter Lunenburg kansloos liet. Een overwinning van Prinses 
Irene, die na een 0-2 achterstand en gezien het spelbeeld 
tot aan de eigen goal, de wedstrijd op zijn kop zette. Ana-
lyserend kun je zeggen, dat de overwinning verdiend was, 
omdat Prinses Irene de aanval zocht na de achterstand. 
Heeswijk daarentegen gokte, ondanks hun offensieve 
kwaliteiten, na de 0-2 voorsprong vooral op de counter. 
Prinses Irene werd mede daardoor, met haar veel van posi-
tie wisselende buitenspelers; Farneubun, Van den Brand en 
Bekkers, in het zadel geholpen.

NISTELRODE - Het was een rare wedstrijd, de derby tussen Prinses Irene en Heeswijk. De Bernhezer Derby 
had twee totaal verschillende gezichten. Met uitblinker Jeroen Bekkers, die voor de zesde keer op rij wist te 
scoren, won Prinses Irene uiteindelijk met 3-2. De mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ waren het eerste 
kwartier heer en meester en in de daarop volgende 45 minuten werd Heeswijk dat. 
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HEESWIJK-DINTHER - In de Bern-
hezer derby ging Heeswijk op be-
zoek bij Prinses Irene, om uit te 
maken wie, als ‘best of the rest’, 
aansluiting mocht houden met de 
top 4 in de 2e klasse H. 

De gasten hadden het goede ge-
voel vanuit Heeswijk meegenomen 
en begonnen sterk aan de wed-
strijd. Vanuit verzorgd positiespel, 
was het meeste balbezit voor de 
ploeg van trainer Van der  Ven, bij 
balverlies wist Heeswijk, middels 
goed drukzetten, de bal ook snel 
weer te veroveren. Het duurde 
echter tot de 35e minuut voordat 
de 0-1 viel. 

Rob Tips reageerde alert op een 
afgeslagen bal en zijn voorzet be-
landde op het hoofd van Tom Sled-
dens, die doelman Van Venrooij 
tegendraads verschalkte. Niet lang 
daarna werd de Irene-doelman 
opnieuw verslagen. Wout Cuijpers 
stoomde op over rechts en bedien-
de Turgay Arslan. Na zijn gebruike-
lijke kap- en draaiwerk gaf hij strak 
voor en bij de eerste paal, tikte Tips 
beheerst de 0-2 binnen.
In de rust had trainer Groenendijk 

enkele omzettingen doorgevoerd 
bij het thuisteam, waardoor ze 
sterk startte aan het tweede be-
drijf. Na 65 minuten veranderde 
een knullige miscommunicatie, in 
de Heeswijk-defensie, de wedstrijd 
volledig. 
Een voorzet van Farneubun ging 
ongevaarlijk voorlangs maar door-
dat Lunenburg coachte, greep Stef 
Adank toch in. Met zijn sliding 
zorgde hij echter ongelukkig voor 
de 1-2. Niet veel later viel een 

voorzet van rechts, voor de voe-
ten van Jeroen Bekkers en die zette 
met een bekeken schuiver, de 2-2 
op het bord. Irene bleef vervol-
gens sterker en het was rechtsback 
Koen Pittens, die met een prach-
tig afstandsschot met links, de 3-2 
scoorde in de 77e minuut. 

Binnen een kwartier was de wed-
strijd volledig omgedraaid. Het sei-
zoen van de blauw-witten dreigt 
nu als een nachtkaars uit te gaan.

HEESCH - Sportief/HGC heeft za-
terdag de competitiewedstrijd te-
gen TV Someren met een ruim pun-
tenverschil winnend afgesloten. 

De turnsters begonnen op sprong 
waar ze een kleine voorsprong in 
het totaalklassement wisten te be-
halen. Hierna was de beurt aan het 
toestel brug, waar onder andere 
Charlotte een prachtig doorge-
turnde oefening liet zien. 
Het derde onderdeel balk, is het 
minst favoriet onder de turnsters. 
Kirsten heeft het gepresteerd om 

alle elementen goed uit te voeren 
en niet van de balk te vallen. Op-
nieuw wist Dianne een goede af-
sprong te maken met haar arabier 
salto. 

Als laatste onderdeel was vloer aan 
de beurt. Hier wist Jillie de Hom-
mel met een vernieuwde oefening 
een zeer goed punt te behalen. 
In het individuele klassement wist 
Lisa als eerste te eindigen, door-
dat ze alle oefeningen op de vier 
toestellen zonder val en zeer goed 
uitgevoerd had.

Sportief/HGC 
wint met ruim verschil

VORSTENBOSCH – Hengelsport-
vereniging Vorstenbosch houdt 
ook dit jaar weer wedstrijden voor 
de jeugd tot en met 15 jaar. 

De serie begint op zondag 27 
april van 9.30 tot 12.00 uur met 
de Clubkampioenschappen bij de 
Zuivering. Voor deelname is een 
lidmaatschap van de vereniging 
verplicht (kosten € 8,-). 
Eventueel is het mogelijk om een 
vaste hengel te lenen van de ver-
eniging. Voor aas en lokvoer wordt 
gezorgd. De wat minder ervaren 
visser, krijgt voldoende begelei-
ding. Voor mee info: 
www.hsvvorstenbosch.nl of 
info@hsvvorstenbosch.nl. 
Inschrijfkosten zijn € 10,- voor de 

vijf wedstrijden van de clubkampi-
oenschappen. Overige data: 
25 mei Klotbeek 
7 september Leygraaf 
21 september Klotbeek 
28 september Zuivering.

Jeugdwedstrij-
den bij HSV Vorstenbosch 

NISTELRODE - De wedstrijd tegen Klimroos uit Hoogeloon was afge-
lopen zondagmiddag van cruciaal belang voor de Nistelrodese dames. 
Winst betekende aansluiting bij de top in de Hoofdklasse B en verlies zou 
een gat met de nummer Klimroos betekenen. Prinses Irene verloor met 
11-12 en lijkt uitgeschakeld voor de titel. 

Irene mist 
aansluiting met top Hoofdklasse

Recreatieve synchroonwed-
strijd op initiatief Sine-Cura groot succes

HEESWIJK-DINTHER – Voor het 
eerst in jaren werd zaterdag in 
sporthal Bernrode in Heeswijk 
weer een recreatieve synchroon-
wedstrijd gehouden. 

De wedstrijd was een initiatief van 
turnvereniging Sine-Cura en gym-
nastiekvereniging Geffen. Tijdens 
een synchroonwedstrijd moet een 
tweetal gelijktijdig een oefening 
turnen. Naast de uitvoering van 
de eigen turnonderdelen moeten 
de turnsters en turners dus ook op 
elkaar letten, wat het extra moei-
lijk maakt. De oefeningen werden 
door de jury beoordeeld op uitvoe-

ring én synchroon turnen. Ruim 
70 turnsters en turners in de leef-
tijd van 5 tot en met 10 jaar lieten 
na veel oefenen in de turnles hun 
oefeningen, op eigen niveau, op 
balk, vloer en trampoline zien aan 
de vele belangstellenden in sport-
hal Bernrode. 

De eerste prijs per onderdeel gin-
gen naar onderstaande duo’s
Niveau 5 (5-6-7 jarige)
Balk: Siena Nooijen en Roos Rijkers
Vloer: Anouk en Nine
Trampoline: Sien Verhallen en Kay-
lee Hollander
Niveau 4 (7-8-9 jarige)

Balk: Maud de Mol en Leayhanne 
van Krieken
Vloer: Simone van Zandbeek en 
Mirthe Buijs
Trampoline: Annemijn van de Geld 
en Kiora Versteegh
Niveau 3 (8-9-10 jarige)
Balk: Gwen van Kessel en Fleur 
Verhoeven
Vloer: Sophie van Zoggel en Lotte 
van Krieken
Trampoline: Emma Nooijen en Lin-
de Kemps
Niveau 2 (10 jaar en ouder)
Balk: Femke de Mol en Silke Buijs
Vloer en Trampoline: Lixia van de 
Kamp en Collette Kaandorp

Heeswijk vergeet punten mee 
te nemen uit Nistelrode

Medailleregen voor WGZ
UDEN - De WGZ Uden nam na-
mens Nederland deel aan de inter-
nationale zwemwedstrijden ‘Prin-
cesse Charlène Monaco’. 

Daar namen zij het op tegen 
zwemmers uit 23 andere landen 
en niet zonder succes. 

Romy Verhoeven uit Volkel scoor-
de 2x goud, Robin Aben uit Uden 
behaalde 1x goud en 1x brons, 
Gisela Hanegraaf uit Loosbroek 
kreeg 2x zilver omgehangen en 
Thijs van Tienoven kwam terug 
met 1x zilver en 1x brons!

De trotse ploeg bij terugkomst op Schiphol
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VORSTENBOSCH - Wesley Pittens 
uit Vorstenbosch is in de eerste 
wedstrijd om het Europees Kam-
pioenschap Enduro in het Spaanse 
Antas op een derde plaats geëin-
digd in de E3 klasse.

Pittens liep gelijk op de eerste dag 
een schouderblessure op, die hem 
gedurende de rest van het week-

end parten speelde. Toch sleepte 
hij er een derde en een vierde 
plaats uit, waarmee hij derde werd 
in het eindklassement. 

Ook zijn broertje Thierry deed het 
netjes en wist op karakter beide 
dagen uit te rijden. Dit resulteer-
de in een tiende en een negende 
plaats in de E1 klasse.

Wesley en 
Thierry Pittens op EK Enduro

Kijklessen bij DV Dancing Kids
NISTELRODE – Kinderen die het 
leuk vinden om te dansen, kun-
nen maandag 14 en donderdag 17 
april terecht bij de ‘kijk en mee-
doen lessen’ bij DV Dancing Kids 
in Nistelrode. 

Na een heel geslaagd weekend 
waarin DV Dancing Kids twee 
dagen een danstoernooi organi-
seerde, wordt nu alvast vooruit 
gekeken naar het nieuwe seizoen. 
Nieuwe leden zijn, meteen na de 
Nederlandse kampioenschappen 
op 12 en 13 april, weer welkom. 
DV Dancing Kids houdt op maan-
dag 14 april ‘kijk en meedoen les-
sen’ voor kinderen van alle leef-
tijden van 16.45 tot 17.45 uur. De 
kinderen worden ter plekke inge-
deeld in twee leeftijdsgroepen, 
mocht dat van toepassing zijn. Er 
is een groep kinderen van 5 t/m 9 
jaar en een groep van 10 t/m 14 
jaar. Op donderdag 17 april mag 

iedereen nog een keer mee komen 
dansen van 17.30 tot 18.15 uur 
(eventueel ook weer in twee leef-
tijdsgroepen).
Jongens en meisjes van 15 jaar en 
ouder krijgen een uitnodiging na 
aanmelding om een keer bij een les 
van hun leeftijdgenoten te komen 

kijken. Aanmelden kan via 
info@dvdancingkids.nl 
Graag dan even je naam en leeftijd 
vermelden in verband met groeps-
groottes. 

Aanmelden voor de kijklessen is 
vrijblijvend en verplicht tot niets!

Wesley Pittens Thierry Pittens

Toerclub bedankt sponsoren

NISTELRODE - Ongeveer zes geleden jaar zijn we begonnen 
met mountainbiken en hebben daar veel plezier in gekre-
gen. In de loop der jaren zijn we op zondagmorgen ook 
mee gaan doen aan georganiseerde tochten. 

Ons clubke groeide al snel uit, door toedoen van vrienden, buurtge-
noten en bekenden.
We waren toe aan nieuwe tenues en dankzij sponsoren is dit mogelijk 
gemaakt. Daarom willen wij die via deze weg heel erg bedanken voor 
hun bijdrage aan onze mooie nieuwe tenues.
Will, Jos, Riny, Peter, Toon, Patrik, Peter

Cursus zwemmend redden

Voor zwem- en waterpolovereni-
ging Neptunus’58 uit Schijndel re-
den op zaterdag 12 april te starten 
met een zomercursus zwemmend 
redden, waarin je leert hoe je ie-
mand uit het water kan redden, 
maar ook wat je moet doen, wan-
neer je zelf in de problemen raakt. 
Iedereen die in het bezit is van een 
zwemdiploma A, kan aan deze 
cursus deelnemen. 

Aan de hand van je leeftijd en 
zwemniveau, wordt gekeken voor 
welk diploma er geoefend gaat 
worden. 
Aan het einde van de lessenreeks 
zwemmen de deelnemers af voor 
een officieel diploma van Red-
dingsbrigade Nederland. In totaal 
worden er 19 trainingen gegeven 
van 12 april tot en met 11 oktober. 
De trainingen vinden plaats op za-

terdag van 18.00 tot 19.30 uur in 
zwembad de Molen Hey (Avantil-
aan 1, Schijndel). De eerste twee 
proefzwemdagen op 12 en 19 april 

worden gratis aangeboden. 

Meer info: www.neptunus58.nl of 
www.reddingsbrigadeschijndel.nl

BERNHEZE-SCHIJNDEL - Op een mooie zomerse dag loop je buiten en je hoort ineens iemand om hulp roe-
pen. Wat zou je dan gaan doen? Een moeilijke vraag.

LOOSBROEK - De korfbalsters van 
het Loosbroekse Korloo moesten 
zondag met 2-10 het onderspit 
delven tegen Celeritas. 

Ze begonnen de wedstrijd goed en 
wisten met lange aanvallen mooie 
kansen te creëren. Dat zorgde er-
voor dat de wedstrijd in de eerste 
20 minuten gelijk opging: 2-2. De 
aanval liep aan beide kanten goed, 
maar Celeritas wist deze beter af te 

ronden wat resulteerde in een rust-
stand van 2-5. 

Na rust wisten ze het niveau van de 
eerste helft vast te houden. Maar 
doordat de doelpunten wel aan de 
kant van Celeritas vielen en niet bij 
Korloo, kwam de verdediging te 
veel onder druk te staan. Ondanks 
het goede verdedigen wist Celeri-
tas nog verschillende keren te sco-
ren en uit te lopen naar 2-10.

Korloo in 
eigen huis ten onder

NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene deden zondagmid-
dag goede zaken in de thuiswed-
strijd tegen Buitenveldert: 3-0.

De Amsterdamse vrouwen kwa-
men er niet aan te pas en wisten 
de degelijk keepende Nadia van 
Mourik niet een keer in verlegen-
heid te brengen. Na een 2-0 rust-
stand, door doelpunten van Truus 
Leenman en Jamie v.d. Nieuwen-
dijk, was het spits Sharron van Os 
die, in blessuretijd, op aangeven 
van Jody van Kessel, de 3-0 binnen 
schoof. Door de andere resultaten 
in de competitie, staat Prinses Ire-
ne nu op de zevende plaats. 

Vrouwen Prinses Irene doen 
goede zaken met een eindstand van 3-0

Nederlands kampioenschappen DV Dancing Kids
Zaterdag en zondag 12 & 13 april 2014

Sporthal De Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5 in Oss

Wil jij hier bij staan komend jaar?
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De Bernhezer Kacheldertoer
HEESWIJK-DINTHER - TWC de Ka-
chelders houdt samen met WSC-
Bernheze voor de eerste keer ‘De 
Bernhezer Kacheldertoer’. Een 
mooie toertocht, op zondag 13 
april, voor iedere fietsliefhebber.
Er is bedoeld voor vier verschillen-
de afstanden, 25-40-70-100 km. 
De routes zijn allen volledig uitge-
pijld en verkeersluw. Iedereen met 
een fiets is dus van harte welkom. 
Voor de wielrenners onder ons ligt 
er een mooie route klaar via de 
Campina naar Poppel in België, 
met een pauzeplaats, waar de kof-
fie klaar staat. De 70 km gaat via 

Moergestel en Oisterwijk en ook 
hier is een pauzeplaats met koffie. 
Voor de fietsers die 25/40 km wil-
len fietsen ligt er een mooie route 
klaar, over rustige wegen door het 
buitengebied van Schijndel, Boxtel 
en Sint-Michielsgestel. Onderweg 
staan mensen van de organisatie 
klaar met een lekkere versnape-
ring. Inschrijven kan op zondag 
13 april bij Cafe De Toren, Toren-
straat 12 in Heeswijk-Dinther. De 
70/100 km deelnemers kunnen 
starten tussen 7.30-9.00 uur. Voor 
de 25/40 km is de start tussen 
9.00-11.00 uur.

Bernheze sportief

Ingrid Bouwer van Gympoint wil 
het van de daken schreeuwen: 
“Bewegen = fun”. Het is fijn om te 
bewegen, maar soms heb je hulp 
nodig om gemakkelijk en veilig te 
bewegen. Spelenderwijs geeft zij 
de kinderen van groepen 1 t/m 
4 van basisschool Op Weg les in 
veilig springen. Vooral op de tuin-
trampoline, maar het geleerde past 

natuurlijk overal. Kinderen heb-
ben fantasie genoeg om te weten 
hoe, als ze de basis kennen. Dat de 
lessen geen overbodige luxe zijn, 
bewijzen de landelijke cijfers over 
ongevallen met tuintrampolines. 

Gelukkig is Ingrid een ervaren do-
cente en leert ze de kinderen veilig 
springen op een tuintrampoline.

Springdiploma 
voor kinderen BS Op Weg

Tijdens de laatste les ontvingen de kinderen van basisschool Op Weg hun 
diploma ‘Veilig springen’

VORSTENBOSCH – Op basisschool Op Weg in Vorstenbosch weten ze 
het al een beetje. Een tuintrampoline is leuk, maar je moet wel een paar 
dingen goed weten. Hoe klim je op de tuintrampoline, hoe stap je ervan 
af, hoe maak je een noodstop, maar vooral hoe voorkom je ongelukken. 
Het is net als met leren fietsen, maar nog leuker.

VORSTENBOSCH – Een mooie 
mijlpaal voor Vorstenbossche 
Boys: Flexxbouw is de honderdste 
reclamebordsponsor van de club. 

“We mogen ons bij Vorstenbos-
sche Boys gelukkig prijzen met 
een lange reeks trouwe sponsors. 
En dat worden er, ondanks dat we 
in deze moeilijke tijd zitten, steeds 
meer”, aldus voorzitter van de 
sponsorcommissie Erwin van der 
Zanden, namens de Vorstenbos-
sche Boys.
Freddy van den Elzen reserveerde 
onlangs namens Flexxbouw een 
reclamebord naast het hoofdveld 
van de voetbalvereniging. Flexx-
bouw is daarmee de honderdste 

reclamebordsponsor. Daarbij hoor-
de uiteraard een mooie bos bloe-
men, die aan Van den Elzen werd 
overhandigd door bestuurslid Van 
der Zanden.

De sponsors van de Vorstenbos-
sche Boys variëren van eenmans-
zaken tot internationaal opere-
rende concerns. Al die sponsors 
samen zorgen dat de vereniging 
haar doelstellingen kan verwezen-
lijken en aan jong en oud sportief 
spelplezier kan bieden. “Onze 
vereniging kan niet zonder deze 
steun. Daarom wil ik bij deze van 
de gelegenheid gebruik maken om 
al onze sponsoren hartelijk te be-
danken.’’

Nummer 100 
voor Vorstenbossche Boys

Tenderfeet U14 te sterk
HEESWIJK-DINTHER - Voor de 
jongens U14 van basketbalvereni-
ging Tenderfeet stond zondag de 
returnwedstrijd tegen Taxandria 
uit Oisterwijk op het programma. 

Taxandria kwam al snel op een 
0-4 voorsprong. Shayan was de-
gene die het tij deed keren door de 
eerste punten op de klokken voor 
Tenderfeet te zetten, gevolgd door 
Stijn, Bram, Mark (3-punter) en 
een genomen strafworp van Jonas. 
Eindstand eerste periode: 10-4.
In de tweede periode liep Tender-
feet uit naar 20-8. Stijn gaf gedu-
rende de gehele wedstrijd goede 
assists waardoor ook in de derde 
periode gescoord kon worden. 
Mark zette zijn tweede driepunter 
en Stijn zelf verzilverde nog een 

vrije worp. De derde periode ein-
digde in 38-20.
In de vierde periode bouwde Ten-
derfeet de voorsprong nog verder 
uit. Jonas, Mark en Stijn namen de 

punten voor hun rekening. Eind-
stand: 54-26.
Volgende week speelt Tenderfeet 
U14 de laatste wedstrijd van dit 
seizoen thuis tegen Boxtel.

Drie punten voor WHV

WHV begon goed aan de wedstrijd 
en al na 3 minuten was het raak. 
Harold Lunenburg wist een aanval 
doeltreffend af te ronden. WHV 
kwam 5 minuten later goed weg 
toen Odiliapeel een strafschop 
kreeg. Deze werd echter door de 
spits van Odiliapeel hard over ge-

schoten via de lat. Odiliapeel was 
de kluts kwijt en WHV nam het 
heft in handen. De 0-2 kwam na 
18 minuten toen een vrije trap via 
het hoofd van Thijs Lunenburg in 
het doel verdween. 
Na rust had WHV de wind in de 
rug, maar desondanks viel na 48 

minuten verrassend de 1-2. Na 67 
minuten rondde Harold Lunenburg 
een mooi actie van Roel Lunen-
burg af. Wie dacht dat de wedstrijd 
nu beslist was, kwam bedrogen 
uit. Vanaf de aftrap was het Odi-
liapeel dat meteen de 2-3 scoorde. 
WHV bracht zich hierbij zelf in de 
problemen. Odiliapeel probeerde 
met man en macht de gelijkmaker 
te scoren maar gelukkig voor WHV 
hield de verdediging stand.

LOOSBROEK - WHV heeft in de uitwedstrijd tegen Odiliapeel een ver-
diende overwinning gepakt. In een spannende wedstrijd waarbij WHV 
de betere ploeg was werd thuisclub Odiliapeel met 2-3 verslagen.

Avesteyn speelt gelijk in Venhorst
HEESWIJK-DINTHER - Na de 3-1 
zege op 3 november moest Ave-
steyn afgelopen zondag in Ven-
horst genoegen nemen met een 
puntendeling. Over de hele wed-
strijd gezien had Avesteyn meer 
verdiend.

Beide teams waren twee van de 
negen kandidaten, die in de 3e 
klasse D nog degradatieproblemen 
hebben. Op de nul spelen was dus 
het credo. De eerste echte kans 
was voor Avesteyn. Linkerspits 
Joost v.d. Heijden stond vogeltje 
vrij voor de Venhorstse keeper Je-
roen Emonds. Zijn schot was ech-
ter te slap om deze sluitpost in pro-
blemen te brengen. 
Weliswaar was het eerste kwartier 
voor de thuisclub, maar Avesteyn 
nam het initiatief over zonder zelf 
echt gevaarlijk te worden. Enkele 
minuten voor de pauze was Ven-
horst wat meer te vinden voor het 
Avesteyn-doel, maar o.a. jeugd-
speler Rick Vissers was in de de-

fensie heer en meester en was 
opbouwend ook voor schrijver van 
dit verslag the man of the match. 
In de tweede helft nam Avesteyn 
het initiatief weer over en hadden 
de gastheren weinig in te brengen 
tegen de aanvallende bedoelin-
gen van de Dinthernaren. Kansen 
waren er ook nu weer, maar of ze 

werden niet benut of de verdedi-
ging van Venhorst moesten een 
groot aantal hoekschoppen toe-
staan. Maar ondanks de lengte van 
Nick v.d. Heijden en de inmiddels 
ingevallen Lars v. Lee was er voor 
Avesteyn geen succes. Beide teams 
kregen dus hun zin door de nul te 
houden.
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AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
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
Boetiek 24.nl
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
Cafe - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Cesar Therapie
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
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
Gaaf Grafisch
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

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

John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
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 mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
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 assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Strijbosch Store
Tekenburo Verkuijlen
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
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 MOOIBERNHEZEStem op WHV 4 voor knallend Kampioensfeest

“In 2009 is WHV 4 ook kampioen 
geworden maar toen moesten we 
het feestje op eigen wijze vieren. 
Mochten we nu na 5 jaar we-
derom het kampioenschap bin-
nen halen zouden we graag een 
knalfeest vanuit Bavaria willen 
hebben.”
Iedereen die WHV een warm hart 
toedraagt, binnen en buiten Bern-
heze kan stemmen op WHV 4 via 
de onderstaande link.
www.bavaria.com/kampioens-
actie. Via deze link kom je op de 
site terecht van Bavaria en stem-

men is verder heel simpel. “Wij 
hopen op veel stemmen en steun 
op weg naar een eventueel kam-

pioenschap! Alvast bedankt voor 
jullie stem”, aldus de mannen van 
WHV 4. 

LOOSBROEK - WHV 4 is momenteel in de race om het kampioenschap in een leuke competitie met veel 
regionale teams. Vanuit Bavaria is er een actie op touw gezet om de toekomstig kampioenen kans te laten 
maken op mooie prijzen. Zoals bijvoorbeeld een grootse huldiging op locatie of in het Philips stadion, 
kampioensborden en een echte kampioensschaal! Hier heeft WHV 4 echter veel stemmen voor nodig.

Moeizame zege Altior 1

Altior 2-Ajola/De Wilma’s 2, 
uitslag: 7-6.
Altior 3-VVO 2 Uitslag, uitslag: 8-9
Alico MW 1-Altior MW 1, uitslag: 
7-6.
Flash A1-Altior A2, uitslag: 13-4.
Altior B1-SVOC ’01 B1, uitslag: 
8-6.
DDW C1-Altior C1, uitslag: 2-6.
Altior C2-Avanti C3, uitslag: 8-0.
Altior E1-De Korfrakkers E1, 
uitslag: 5-1.
Altior E2-Prinses Irene E4, uitslag: 
4-0.
Celeritas E1-Altior E3, uitslag: 1-2.
Avanti D1-Altior D2, uitslag: 5-1.
Altior D3-Blauw Wit D1, uitslag: 
4-0.
Altior F1-NDZW F1, uitslag: 6-0
Strafworpen: 4-1.

3 april - Kwartfinale Beker.
Be Quick 1-Altior 1. Net als vier 
dagen daarvoor gingen ze naar 
Nuland, ditmaal voor een beter re-
sultaat. De dames gingen fel van 
start, maar miste toch goeie kansen 
om de score te openen. Be Quick 
benutte die kansen wel, zodat ze 
een voorsprong namen van 7-3. 
Altior kwam terug in de wedstrijd 
en het verschil werd steeds kleiner. 
In de eindfase werd het ontzet-
tend spannend, maar de dames uit 
Nuland bleven koel. Zij lieten Al-
tior niet dichter bijkomen en Altior 
verloor met 15-12. Toch kijken ze 
terug op een betere wedstrijd dan 
die daarvoor gespeeld werd en dat 
‘geeft de burger moed’ voor de 
rest van de competitie.

HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 – VVO 1 - De hekkensluiter kwam op bezoek bij Altior. De pupil van de week, 
Eva van Schijndel, zag dat Altior moeizaam op gang kwam. De wedstrijd ging gelijk op en de gasten namen 
zelfs nog even brutaal een voorsprong. Toch was het Altior dat in de laatste minuten van de wedstrijd het 
hoofd koel hield en de overwinning naar zich toe trok. Achteraf gezien was het geen gemakkelijke wedstrijd, 
maar de overwinning was uiteindelijk wel verdiend. Het werd 12-9.

OSS - De judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss hebben afgelopen 
weekeinde 35 podiumplaatsen 
weten te bemachtigen tijdens het 
jaarlijkse judotoernooi in Haps.

Goud was er voor: Senna van de 
Veerdonk, Joep en Max Henkel-
man, Jesse en Senn van Buel, Di-
lay Yilmaz, Rowan van Leur, Ziggy 
Horsten, Glenn van den Berg, Lu-
cas van Griensven, Daisy en Mike 
Bens, Mike Smits, Raoul van Balen, 
Denzel Burke en Scott Sieliakus.
Zilver voor Rik Reinders, Sophie 
Spijkers, Amber van de Putten, 
Daan Duijs, Laurens Wilms, Yasper 
van Tuijl, Ruben en Kay van Nu-
land, Owen van de Veerdonk, Os-

kar van Griensven en Wessel Smits.
Brons voor Tom Pijl, Lizz en Tess 
Sieliakus, Roy van Leur, Thomas 
Ramakers, Tijn Grimmelikhuizen, 
Marin Boeijen en Niels Wilms.

Van Buel Sports 
grijpt 35 podiumplaatsen

Wandelen 
voor het 
goede doel

HEESWIJK-DINTHER - Om een 
ongeneeslijke stofwisselings-
ziekte tegen te gaan vindt er 
zondag 13 april een wandeling 
plaats in Heeswijk-Dinther. 

Kosten voor deelname bedra-
gen € 0,50 voor kinderen en  
€ 1,50 voor volwassenen en 
komen volledig ten goede van 
de ziekte.  Voor meer informa-
tie neem contact op met Gonny 
Broeren via gonnybroeren@
hotmail.com of telefonisch via  
06-16802176.
Daarnaast krijgt Non stop naar 
de top voor Fenne twee kramen 
gesponsord voor de rommel-
markt op het Raadhuisplein op 
tweede paasdag. Opbrengsten 
van deze twee kramen gaat 
naar Join 4 Energy. 
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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
10 APRIL 

Start: Werken met kruiden 
uit de natuur 
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Informatie-avond leer-
problemen bij kinderen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

(SK)info avond
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nisterode 

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Lezing bij Heemkundekring 
‘De Wojstap’
Locatie: Raadhuisplein 21a 
Heeswijk-Dinther

11 APRIL 

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Nationale Tuinontwerpdag 
2014
Locatie: Bibliotheek Heesch

Finale Biljartkampioen-
schappen
Locatie: De Schaapskooi 
Vorstenbosch

Open Heesche Bridgedrive
Locatie: De Pas Heesch

Koffie-/informatiemiddag 
over eenzaamheid
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 17

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Open Heesche Bridgedrive
Locatie: De Pas Heesch

Pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

Bonte Avond Zandkruiers
Locatie: De Wis Loosbroek

Buro Lima gaat 
crowdfunden
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Heropening ’t Tunneke
Locatie: ’t Dorp 48 Heesch
Pagina 13

12 APRIL

Efkes Anders ‘Raspaardjes’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Oud ijzer ophaaldag
Locatie: Nistelrode
Pagina 26

Ophalen rommelmarkt 
spullen
Locatie: Nistelrode

Viering 50 Jaar C.V. 
De Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

Kijkdag Welpen Scouting 
Heesch
Locatie: Leekenstraat 6 Heesch

Feestavond Horizon Heesch
Locatie: Restaurant ‘De Waard’ 
Heesch

EXpats - the new eXperience
Locatie: De Pas Heesch

Prijsuitreiking HaDee-kwis
Locatie: Café-zaal De Toren 
Heeswijk-Dinther

Expositie Nol Reuser
Locatie: Heemschuur Heesch 

Kindernevendienst
Locatie: Petrus-Emmauskerk 
Heesch
Pagina 18

Start cursus zwemmend 
redden
Locatie: Avantilaan 1 Schijndel
Pagina 29

13 APRIL 

Open Dag Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Pagina 23

Efkes Anders ‘Raspaardjes’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Atelierroute Bernheze
Locatie: Bernheze
Pagina 22

Publiekswandeling 
Maashorst
Locatie: Erenakkerstraat 5 
Nistelrode
Pagina 23

Open dag Los Door Het Bos
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze
Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-DInther

Lentematinee Vivace
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther
pagina 14

H.B.V. Open Senioren 
Toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijkeiken 
Heesch

Filmochtend
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 6

Lentespektakel
Locatie: Centrum Heesch
Pagina 10

Heilige Communie
Locatie: Vorstenbosch 

Lentemarkt
Locatie: Zorgcentrum Heelwijk 
Heesch

Opening Maashorstseizoen
Locatie: Maashorst 
Pagina 23

Wandeltocht ‘Join 4 Energie’
Locatie: Brouwersstraat 4 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 31

De Bernhezer Kacheldertoer
Locatie: Cafe De Toren 
Heeswijk-Dinther
Pagina 30

Kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Presentatie Zomerschool 
55+
Locatie: Eijnderic Heesch 
Pagina 19

14 APRIL 

Regelzorg Rijbewijs-
keuringen
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

Alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Kijkdag DV Dancing Kids
Locatie: Trainingsruimte Het Loo 
Nistelrode
Pagina 29

Lezing met optreden door 
Ida Verstraten
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

Bijeenkomst de toekomst 
van Laverhof
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Lezing Mario Coolen over 
Albert Camus
Locatie: Berne Anders 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

Paasbingo - Supportersclub
Locatie: De Schellen, de Derde 
Helft Nistelrode 

Inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch 
Pagina 9

Kunstexpositie 
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther

15 APRIL 

Alzheimercafé
Locatie: Eigen Herd Uden

Kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

16 APRIL 

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

De Eijnderic: Kruidenwande-
ling door ‘Stelt/Elzen’
Locatie: De Eijnderic Heesch

Scholenkorfbalmiddag
Locatie: Droevendaal 1 
Heeswijk-Dinther

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 16

Kunstexpositie 
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther

17 APRIL

Workshop A LA CARTE
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kunstexpositie 
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther

Kijkdag DV Dancing Kids
Locatie: Trainingsruimte Het Loo 
Nistelrode
Pagina 29

18 APRIL 

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling 
Locatie: D’n Eekhoorn, 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther

Vrijdagmiddagborrel met 
Jan en Alleman
Locatie: AquaRest 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Kunstexpositie 
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther

19 APRIL 

Themaworkshop: Ontdek 
je kleur met Petra Roos
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Kunstcollectief Oranje 
exposeert BN-ers
Locatie: Galerie Bernheze 
Nistelrode

Open dag van de Muzelinck 
en Aurora
Locatie: ’t Dorp 138 Heesch

Kindernevendienst
Locatie: Petrus-Emmauskerk 
Heesch
Pagina 18

Kunstexpositie
Locatie: Studio Ekaterine 
Heeswijk-Dinther


