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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

FOTOCLUBBernheze

Ik ben Piet van Helvoort (69 jaar), 

amateurfotograaf in Heeswijk-Dinther. 

Na mijn pensionering als subsidieadviseur 

en projectcoördinator bij de gemeente 

’s-Hertogenbosch heb ik mij ontwikkeld als 

amateurfotograaf. Fotoclub Bernheze is voor 

mij al 7 jaar een belangrijke inspiratiebron. 

Daarnaast doe ik al bijna even lang veel 

ervaring op  als persfotograaf voor 

hadeejer.nl.

Ik vind het bijzonder interessant om foto-

reportages te maken voor deze nieuwssite 

voor Heeswijk-Dinther. Je wordt betrokken 

bij velerlei activiteiten en evenementen in 

HaDee en ontmoet daarbij veel interessante 

en enthousiaste mensen. Je komt ook op 

plekken en in situaties, waar je anders niet 

zou komen. Soms word ik verrast door het 

enthousiasme waarmee mensen kunnen 

reageren op een goed geslaagde foto. 

Bijzonder leerzaam zijn de foto-opdrachten 

en besprekingen bij de fotoclub. 

Graag breng ik ook wat humor in een foto.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 

INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

PIET VAN HELVOORT 

Bert Driessen, 70 jaar 

koorzanger

St. Barbaragilde Dinther

Mien Potters 

Heeswijk-Dinther

Strand Gran Canaria
Zonsondergang Lanzarote

Woningbrand Dinther
Kerk Brussel

Zelfportret

Parachutistendropping Heeswijk

Bernheze Bouwt 
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MooiBernhezertje

Wilt u een zoekertje plaatsen?

Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 

Info via: office@demooibernhezekrant.nl 

of bel met 0412-795170.

meubelspuiterij

Bent u uitgekeken op de kleur 

van uw keuken/meubel, 

maar de rest is nog in goede 

staat. Bel Spuiterij SIIS 

073-5470128 of info@siis.nl 

voor een vrijblijvende offerte.

trouwen of Zwanger 

Gaat u trouwen, of bent u 

zwanger? Vraag nu het gratis 

pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu

Pakket van de plaatselijke 

ondernemers met vele leuke 

aanbiedingen!

gevraagd
Gebruikte/oude wenskaarten

Voor het maken van nieuwe 

wenskaarten om te verkopen. 

De opbrengst gaat naar een

opvanghuis in Borneo.

Inleveren: Heibloem 11, 

Nistelrode. Binnenveld 38, 

Vorstenbosch.

verloren nistelrode

Maandag tijdens carnaval ben 

ik mijn zwarte hoed met zwart 

en donker rode bloem erop 

verloren. Deze hoed heeft 

voor mij heel veel waarde.

Heeft u hem gevonden graag 

telefonisch contact 

06-30194425.

te koop
KRUPS Nescafé Dolce Gusto

Voor koffie, espresso, 

chococino en cappuccino. 

Showroommodel (lichtgeel) 

incl. gebruiksaanwijzingen

€ 35,- tel. 06-53556982.

garage verkoop 

Zaterdag 23 februari

van 10.00 – 17.00 uur

Nistelrodeseweg 18 in Heesch

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:

Jos Heijmans

uit Loosbroek

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch

0412-451782

Winnaar:

Sandra cornelissen

kan de 

staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

ee
le

n

sudoku

luchtpost

freek spits

nisseroise glorie in kenia

Een Helpende Hand bieden in het Westen 

van Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 

getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 

bezig. Momenteel woon ik in Kisumu aan 

het Victoriameer van waaruit ik de diverse 

activiteiten coordineer waar ik mee bezig ben. 

Ik ben de initiatiefnemer van Stichting FreeKenia en tevens de 

Managing Director van FreeKenya Foundation, een Keniaanse 

organisatie die vorig jaar is opgezet om de activieiten van de 

Stichting naar een groter niveau te trekken.

Een mooi resultaat dat gekopped is aan het lustrumjaar van de 

Stichting is de constructie van een windmolen aan het meer 

dat we samen met een van onze partner organisaties, ABBA 

hebben opgezet. De windmolen is een eerste stap om serieuze 

landbouw mogelijk te maken in dit droge gebied. Dagelijks kan 

nu 100.000 liter water vanuit het meer landinwaarts worden 

gepompt om de landbouwgrond te kunnen irrigeren. Een 

dankwoord aan alle sponsoren van de Stichting en ook Janivo 

Foundation is zeker op zijn plaats. Veilig drinkwater is nog 

steeds een groot probleem in Kenia. Nu er water beschikbaar is 

voor deze gemeenschap zijn we nog op zoek naar fondsen om 

het water te gaan filteren voor consumptie dat voor een klein 

bedrag wordt doorverkocht aan de gemeenschap waardoor 

ABBA inkomsten genereert voor de verdere ontwikkkeling van 

hun organisatie. We zoeken altijd naar situaties waarbij het 

mes aan twee kanten snijdt en mensen zich uiteindeijk zelf 

kunnen redden.

Ook de verkiezingen in Kenia staan weer voor de deur. 4 Maart 

aanstaande is het weer zover of zal blijken of de Kenianen 

geleerd hebben van de gruwelijkheden die 5 jaar geleden zijn 

gebeurd toen het helemaal uit de hand is gelopen. Het zal 

spannend worden en laten we het beste hopen en dat we dit 

keer positief in het nieuws komen.

Groeten uit een warm Kisumu!

www.FreeKenyaFoundation.org

Uit handen van Hans van Reek van 

Miranda’s bloemensalon en Ma-

rijke den otter van de Wereldwin-

kel ontving Lianne van Genugten 

op 14 februari de rozen. Marieke 

Linders kocht in de Wereldwinkel 

een cadeautje en vulde de bon in. 

Zij vond dat haar vriendin wel een 

bloemetje verdiende. 

De Wereldwinkel Heeswijk-Din-

ther is blij dat Miranda’s Bloemen-

salon Fairtrade rozen verkoopt en 

de bloemen voorziet van Fairtrade 

snijbloemenvoeding. Het Fairtrade 

keurmerk garandeert dat het pro-

duct of de grondstof met respect 

voor het milieu is geproduceerd. 

omdat de producenten een eerlij-

ke prijs ontvangen kunnen ze een 

menswaardig bestaan opbouwen.

fairtrade rozen uitgereikt 

op valentijnsdag

V.l.n.r.: Freek v.d. Berg, Daan v.d. Pas, Hans van Reek, Lianne van Genugten, 

Lieke v.d. Berg en Marijke den Otter.

HeeSWIJK-DINtHeR - De Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther organi-

seerde in de aanloop naar Valentijnsdag een actie. Iedere betalende 

klant mocht aangeven wie op Valentijnsdag verrast moest worden met 

een boeket Fairtrade rozen. 

noodoproep

NISteLRoDe - Dringend hulp ge-

zocht bij de organisatie van K(R)

oNINGSDaG 2013! Zonder en-

kele enthousiaste vrijwilligers die 

ons willen helpen, moeten wij de 

jeugd van Nistelrode dit jaar helaas 

teleurstellen.De Koning(inne)dag-

activiteiten mogen toch niet ver-

loren gaan?! Wie o wie wil onze 

commissie komen versterken? Vele 

blije gezichten zal je beloning zijn!

Voor meer informatie: Monique vd 

Rakt; 06-10109373 of Monique 

Koenen; 06-48813910

LooSBRoeK – WanFM krijgt een 

eigen band. Het gaat om een ini-

tiatief van het radioprogramma 

Weekendenergie dat altijd op vrij-

dag van 20.00 tot 22.00 uur wordt 

uitgezonden. 

Programmamaker Jos van erp wil 

een band samenstellen van mu-

zikanten uit de regio die al enige 

ervaring hebben met spelen in 

een band. op deze manier kan de 

WanFM-band snel aan de slag. Het 

repertoire zal bestaan uit rockco-

vers. Het streven is een optreden in 

een zaal dit najaar. In de aanloop 

naar die show zal in Weekendener-

gie de vorderingen worden bijge-

houden. 
Het project wordt begeleid door 

René van Rooij, bekend van Wc 

experience en Pap en Pudding. 

Wie interesse heeft om deel uit te 

maken van de WanFM-band, kan 

contact opnemen met Jos van erp 

via jos.van.erp@home.nl.

wanfm start eigen band

Wel Winnen Hè 
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FOLDERS DEZE WEEK 
faMiLieDagje.NL Bernheze
Draagtas De Bakkers LaMers 

Nistelrode en Heesch

Everybody Dance Now rtL4

NISTELRODE OP RTL4 - Vrijdagavond is de eerste uitzending van het RTL programma ‘Everybody Dance Now’. Dit seizoen besloot de groep 
‘Touch’ van DV Dancing Kids om hieraan deel te nemen. Spannende weken voor de dansers want zij gingen 6 januari al auditie doen en we 
weten nog niet of ze door zijn. We zullen het gaan zien want we zagen ze al in de spotjes op tv die het nieuwe programma aankondigde. 
Vrijdagavond 20.30 uur op RTL4 kunt u het zien. Of ze nu doorgaan of niet, het weekend 23 en 24 februari, zijn ze volop in beweging in de 
Pas waar twee dagen van ’s morgens tot ’s avonds honderden danseressen en dansers hun talent laten zien. Komt dat zien, u bent van harte 
welkom. www.dvdancingkids.nl

gerrit van eenbergen opnieuw bij ‘Man Bijt hond’

Dit is de eerste camera die kleine-
re beestjes kan vastleggen in 3D. 
“Het was een droomwens van mij 
om een buizerd de kamer in te krij-
gen via beeld en met deze camera 
is dat gelukt. 
Ik heb hiervoor heel lang in mijn 
werkplaats gezeten met allerlei 
lenzen en spullen die ik heb verza-

meld”, aldus Gerrit. Dat zijn film-
pjes en hijzelf getoond zullen wor-
den op tv ziet hij als een bekroning 
op zijn werk. Gerrit: “Het is toch 
mooi dat je op je 71e nog voor 
kijkcijfers moet zorgen. Ze zijn hier 
zes keer komen filmen en hebben 
zeker veertig uur aan materiaal. 
Hier komen zeven keer twee mi-
nuten film uit.” Genoeg materiaal 
dus, al zou volgens Gerrit de zend-

tijd wel wat langer mogen zijn. 
Bang dat ze hem voor schut zullen 
zetten is Gerrit absoluut niet, wel 
is hij een beetje zenuwachtig of ze 
zijn eigen dierenfilmpjes wel goed 
gemonteerd hebben. 

Kijk donderdag 21 februari om 
18.50 uur op Nederland 1 naar 
Man Bijt Hond om Gerrit en zijn 
bijzondere filmpjes te bewonderen.

NISTELRODE - Gerrit van Eenbergen heeft al eerder de belangstelling van het NCRV programma ‘Man Bijt 
Hond’ getrokken door zijn liefde voor de natuur en zijn passie voor het filmen van al het natuurschoon. In 
de aflevering van aankomende donderdag 21 februari zal een hele bijzondere uitvinding van hem centraal 
staan; de eerste macro 3D camera.

Pieter: “Je geeft energie en je krijgt het weer terug van het publiek. Die interactie is geweldig”

‘je moet gaan voor je droom’

Om onderscheidend te zijn in de 
dance-scene moet je als DJ wel met 
eigen muziek komen. “Dagen zit ik 
in mijn studio om te componeren. 
Mijn inspiratiebronnen zijn heel di-
vers. Het kan kunst zijn, bestaande 
muziek, omgevingsgeluiden, films 
en natuurlijk speelt mijn eigen 
emotie een rol. 
Muziek componeer ik in lagen van 
allemaal verschillende instrumen-
ten, waarna ik ze arrangeer. In de 
dancescene is het belangrijk dat 
nummers een bepaalde opbouw 
hebben. 

Meestal begin ik rustig waarna het 
tempo versnelt en zich opbouwt 
naar een ‘break’ die een climax 
vormt. Soms bouw ik daarna af 
naar een slot, maar naar een ander 
hoogtepunt opzwepen kan ook. 
Techno verschilt qua muzikale op-
bouw niet veel van klassieke mu-
ziek, alleen de energie, de sfeer en 
de instrumenten verschillen. Het 
begint meestal met een ruwe op-
zet, die ik steeds verfijn.”

Live-on-stage
Hier gebeurt het allemaal? “Ja, hier 
ga ik met mijn publiek de interactie 
aan. Een set duurt gemiddeld ander-
half uur en die bouw ik eigenlijk op 
zoals ik het net verteld heb. Ik mix 
ter plekke mijn eigen losse num-
mers samen tot één geheel. Ik heb 
al op verschillende dancefestivals en 
in veel clubs/discotheken gedraaid. 
Om te zien hoe mensen geraakt 
worden door mijn muziek en an-
derhalf uur op mijn ritme meegaan, 
de wereld om zich heen vergetend, 
dat geeft een kick.” Pieter legt zijn 
aspiraties hoog. “Je moet gaan voor 
je droom, toch? Ik wil graag met 
mijn muziek naar het buitenland. 
Daarnaast ben ik hard bezig om een 
fan-base op te bouwen. Het is toch 
geweldig als mensen speciaal voor 
jouw muziek komen?”

Eigen album
Vanaf zijn 14e is Pieter al met 
muziek bezig. “Op mijn 18e was 
mijn eerste release en toen ik 20 
was, tijdens mijn studie musicma-
nagement heb ik mijn eigen label 
‘Frameworx Music’ opgezet, waar-
onder ik veel losse nummers heb 
uitgebracht. Nu dan een echt al-
bum ‘Luminosity’, wat o.a. te koop 
is via iTunes en Bol.com. Ik ben er 
supertrots op!”

Tekst: Hieke Stek. Foto: Anna Steijger

HEESWIJK-DINTHER - De technomuziek die Pieter Steijger maakt is een ware ‘underground’ beleving. Hij 
neemt jou mee op een muzikale reis waarin hij de spanning opbouwt en die precies op tijd weer loslaat. Je 
even ruimte gevend om nieuwe energie te ademen en je weer over te geven aan het volgende diepgaande 
ritme waarmee hij tempoversnellend het publiek wederom opzweept tot een climax. “Je geeft energie en je 
krijgt het weer terug van het publiek. Die interactie is geweldig.” Op zijn 24ste verjaardag, 14 februari, werd 
zijn eerste eigen album ‘Luminosity’ uitgebracht.

Meer over Pieuter: 
www.frameworx-music.com of www.pietersteijger.nl

Tekst: Nina Mulder

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar 
bezorgers in Heesch en Heeswijk-Dinther. 

Jongens en meisjes vanaf 13 jaar, maar ook 
ouderen zijn welkom. De enige eis is dat je 

de krant op woensdag moet bezorgen.
Interesse dan kun je contact opnemen met 

Gert-Jan Damen via info@arvb.nl 
of 073-5443030.

heb je zin en tijd om 

een leuk centje bij te 
verdienen? 

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

eten, drinken & uitgaan

Grieks specialiteiten restaurant

vooraf graag
 reserveren

Grieks Restaurant Alexandros

sin
Ds

20
02

ook 
Voor al 

uW caterinG

KoRtinG
vooR 2 peRsonen
vAn €58,- vooR

AlexAndRos

schoolstraat 15/A - 5473 Gd Heeswijk-dinther - (0413) 293255

AlexAndRos
4-GAnGen 

menu
 €29,-

Op woensdag 
& donderdag

Winters 
(door de) week menu 

€ 26,50 all-in 
per persoon 

Een twee gangen keuzemenu, 
inclusief twee drankjes 

en koffie/thee.

Open van woensdag t/m zondag 
vanaf 17.00 uur.

‘t Dorp 94   Heesch   0412 474424

www.dekeuken.nl 

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

De harmonie verzorgt per jaar on-
geveer vijf concerten, waarvan het 
pleinconcert is uitgegroeid tot een 
zeer druk bezocht evenement in 
het dorp. 

Steeds vaker worden er, in samen-
werking met de gemeenschap, 
bijzondere concerten verzorgd. 
De promsconcerten zijn hier aan-
sprekende voorbeelden van. Zo’n 

Promsconcert vindt echter maar 
één keer in de vijf jaar plaats. Om 
dit jaar iets speciaals toe te voegen 
aan het programma van het har-
monieorkest, is er besloten om een 
themaconcert te organiseren.

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Er is een speciale commissie 
voor het concert in leven geroepen. 
De zaal is besproken, de repetities 
van het orkest staan alleen nog in 
het teken van rock-’n-rollmuziek 
en speciaal voor dit concert is de 
opstelling compleet veranderd.

De kaartverkoop is intussen van 
start gegaan. Bij alle leden van de 
harmonie zijn de kaarten verkrijg-
baar, deze kosten slechts € 7,50 
per stuk. 
Bovendien zijn ze verkrijgbaar via 
de website www.st-servaes.nl, 
boekhandel Paperpoint te Hees-
wijk-Dinther en cafetaria Revival 
te Loosbroek.

De harmonie heeft er zin in en 
hoopt je te ontmoeten op 15 
maart! 

rock ‘n roll friday met 
harmonie st. servaes
Harmonie pakt uit met een themaconcert

HEESWIJK-DINTHER - Op vrijdag 15 maart geeft de harmonie Sint Ser-
vaes uit Dinther een spetterend rock-’n-rollconcert met medewerking 
van de band Crazy Cadillac. Het wordt een geweldige avond die je 
terug brengt naar de jaren ’50 en ’60 in uitgaanscentrum Lunenburg te 
Loosbroek. De sfeer zal helemaal rock-’n-roll zijn, laat vooral je petti-
coats en kuiven niet thuis! De deuren gaan open om 20.00 uur, aanvang 
van het concert is om 20.30 uur. 

ATTenTe MeDe-
WeRKeRs en De 
‘GROePs-WhAT’s-APP’ 

Naast het volgen van workshops, 
proeverijen en andere 
interessante bijeenkomsten, doen
al onze medewerkers hun uiterste 
best om de klanten elke keer 
weer te verrassen met nieuwe 

producten, recepten en andere tips. Onze ideetjes 
worden ook verzameld in onze groeps-whats’-app waar 
regelmatig nieuwe hapjes worden ‘gepost’. 
Op zondagmiddag verscheen onderstaande foto op onze 
groeps-what’s app van een attente medewerkster die in 
Amsterdam op de roltrap stuitte op een voorbijganger 
met jawel ‘een Bon Fromage tasje’ - nieuwe stijl. Jawel 
waar beide zaken op vermeld staan want sinds juli heeft u 
ook ongetwijfeld 
vernomen dat we een 
tweede vestiging in Oss 
hebben geopend in 
samenwerking
met de Bakkers Lamers. 
In beide vestigingen 
maken wij kennis met 
klanten die graag even 
omrijden om een lekker 
stukje kaas te kopen 
voordat ze bij een 
familielid in Heesch
of Oss op bezoek gaan 
maar ook ouders die 
een stukje kaas kopen 
voor hun studerende 
dochter of zoon. Maar 
uit Amsterdam.... nee dat 
verraste ook ons team. 
Blijft voor ons de vraag 
open: Wie is de klant op 
de roltrap? Weet u het antwoord of herkent u zichzelf, 
laat het ons dan weten! Dan hebben wij wellicht in de
volgende column weer een mooie ‘scope’ om dit bij u 
onder de aandacht te brengen.
In de tussentijd bent u uiteraard welkom in onze beide 
winkels waar onze medewerkers u graag adviseren en uw 

aankopen verpakken: uiteraard in ... een 
Bon Fromage-tas. Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl 
 
Ton Bens 
Bon Fromage Heesch / Oss

Column
toN beNs Advertorial

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

Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904

22 februari 
DF Cliff
23 februari
DJ Tom

Bier en fris n 1,-
Aanvang 20.00 uur

www.mooiheesch.nl
iNfoRmEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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FOTOCLUBBernheze

Ik ben Piet van Helvoort (69 jaar), 

amateurfotograaf in Heeswijk-Dinther. 

Na mijn pensionering als subsidieadviseur 

en projectcoördinator bij de gemeente 

’s-Hertogenbosch heb ik mij ontwikkeld als 

amateurfotograaf. Fotoclub Bernheze is voor 

mij al 7 jaar een belangrijke inspiratiebron. 

Daarnaast doe ik al bijna even lang veel 

ervaring op  als persfotograaf voor 

hadeejer.nl.

Ik vind het bijzonder interessant om foto-

reportages te maken voor deze nieuwssite 

voor Heeswijk-Dinther. Je wordt betrokken 

bij velerlei activiteiten en evenementen in 

HaDee en ontmoet daarbij veel interessante 

en enthousiaste mensen. Je komt ook op 

plekken en in situaties, waar je anders niet 

zou komen. Soms word ik verrast door het 

enthousiasme waarmee mensen kunnen 

reageren op een goed geslaagde foto. 

Bijzonder leerzaam zijn de foto-opdrachten 

en besprekingen bij de fotoclub. 

Graag breng ik ook wat humor in een foto.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 

INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

PIET VAN HELVOORT 

Bert Driessen, 70 jaar 

koorzanger

St. Barbaragilde Dinther

Mien Potters 

Heeswijk-Dinther

Strand Gran Canaria

Zonsondergang Lanzarote

Woningbrand Dinther

Kerk Brussel

Zelfportret

Parachutistendropping Heeswijk
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MooiBernhezertje

Wilt u een zoekertje plaatsen?

Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 

Info via: office@demooibernhezekrant.nl 

of bel met 0412-795170.

meubelspuiterij

Bent u uitgekeken op de kleur 

van uw keuken/meubel, 

maar de rest is nog in goede 

staat. Bel Spuiterij SIIS 

073-5470128 of info@siis.nl 

voor een vrijblijvende offerte.

trouwen of Zwanger 

Gaat u trouwen, of bent u 

zwanger? Vraag nu het gratis 

pakket aan bij

www.felicitatiedienst.eu

Pakket van de plaatselijke 

ondernemers met vele leuke 

aanbiedingen!

gevraagd

Gebruikte/oude wenskaarten

Voor het maken van nieuwe 

wenskaarten om te verkopen. 

De opbrengst gaat naar een

opvanghuis in Borneo.

Inleveren: Heibloem 11, 

Nistelrode. Binnenveld 38, 

Vorstenbosch.

verloren nistelrode

Maandag tijdens carnaval ben 

ik mijn zwarte hoed met zwart 

en donker rode bloem erop 

verloren. Deze hoed heeft 

voor mij heel veel waarde.

Heeft u hem gevonden graag 

telefonisch contact 

06-30194425.

te koop

KRUPS Nescafé Dolce Gusto

Voor koffie, espresso, 

chococino en cappuccino. 

Showroommodel (lichtgeel) 

incl. gebruiksaanwijzingen

€ 35,- tel. 06-53556982.

garage verkoop 

Zaterdag 23 februari

van 10.00 – 17.00 uur

Nistelrodeseweg 18 in Heesch

wieis 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:

Jos Heijmans

uit Loosbroek

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch

0412-451782

Winnaar:

Sandra cornelissen

kan de 

staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

sudoku

luchtpost

freek spits

nisseroise glorie in kenia

Een Helpende Hand bieden in het Westen 

van Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 

getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 

bezig. Momenteel woon ik in Kisumu aan 

het Victoriameer van waaruit ik de diverse 

activiteiten coordineer waar ik mee bezig ben. 

Ik ben de initiatiefnemer van Stichting FreeKenia en tevens de 

Managing Director van FreeKenya Foundation, een Keniaanse 

organisatie die vorig jaar is opgezet om de activieiten van de 

Stichting naar een groter niveau te trekken.

Een mooi resultaat dat gekopped is aan het lustrumjaar van de 

Stichting is de constructie van een windmolen aan het meer 

dat we samen met een van onze partner organisaties, ABBA 

hebben opgezet. De windmolen is een eerste stap om serieuze 

landbouw mogelijk te maken in dit droge gebied. Dagelijks kan 

nu 100.000 liter water vanuit het meer landinwaarts worden 

gepompt om de landbouwgrond te kunnen irrigeren. Een 

dankwoord aan alle sponsoren van de Stichting en ook Janivo 

Foundation is zeker op zijn plaats. Veilig drinkwater is nog 

steeds een groot probleem in Kenia. Nu er water beschikbaar is 

voor deze gemeenschap zijn we nog op zoek naar fondsen om 

het water te gaan filteren voor consumptie dat voor een klein 

bedrag wordt doorverkocht aan de gemeenschap waardoor 

ABBA inkomsten genereert voor de verdere ontwikkkeling van 

hun organisatie. We zoeken altijd naar situaties waarbij het 

mes aan twee kanten snijdt en mensen zich uiteindeijk zelf 

kunnen redden.

Ook de verkiezingen in Kenia staan weer voor de deur. 4 Maart 

aanstaande is het weer zover of zal blijken of de Kenianen 

geleerd hebben van de gruwelijkheden die 5 jaar geleden zijn 

gebeurd toen het helemaal uit de hand is gelopen. Het zal 

spannend worden en laten we het beste hopen en dat we dit 

keer positief in het nieuws komen.

Groeten uit een warm Kisumu!

www.FreeKenyaFoundation.org

Uit handen van Hans van Reek van 

Miranda’s bloemensalon en Ma-

rijke den otter van de Wereldwin-

kel ontving Lianne van Genugten 

op 14 februari de rozen. Marieke 

Linders kocht in de Wereldwinkel 

een cadeautje en vulde de bon in. 

Zij vond dat haar vriendin wel een 

bloemetje verdiende. 

De Wereldwinkel Heeswijk-Din-

ther is blij dat Miranda’s Bloemen-

salon Fairtrade rozen verkoopt en 

de bloemen voorziet van Fairtrade 

snijbloemenvoeding. Het Fairtrade 

keurmerk garandeert dat het pro-

duct of de grondstof met respect 

voor het milieu is geproduceerd. 

omdat de producenten een eerlij-

ke prijs ontvangen kunnen ze een 

menswaardig bestaan opbouwen.

fairtrade rozen uitgereikt 

op valentijnsdag

V.l.n.r.: Freek v.d. Berg, Daan v.d. Pas, Hans van Reek, Lianne van Genugten, 

Lieke v.d. Berg en Marijke den Otter.

HeeSWIJK-DINtHeR - De Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther organi-

seerde in de aanloop naar Valentijnsdag een actie. Iedere betalende 

klant mocht aangeven wie op Valentijnsdag verrast moest worden met 

een boeket Fairtrade rozen. 

noodoproep

NISteLRoDe - Dringend hulp ge-

zocht bij de organisatie van K(R)

oNINGSDaG 2013! Zonder en-

kele enthousiaste vrijwilligers die 

ons willen helpen, moeten wij de 

jeugd van Nistelrode dit jaar helaas 

teleurstellen.De Koning(inne)dag-

activiteiten mogen toch niet ver-

loren gaan?! Wie o wie wil onze 

commissie komen versterken? Vele 

blije gezichten zal je beloning zijn!

Voor meer informatie: Monique vd 

Rakt; 06-10109373 of Monique 

Koenen; 06-48813910

LooSBRoeK – WanFM krijgt een 

eigen band. Het gaat om een ini-

tiatief van het radioprogramma 

Weekendenergie dat altijd op vrij-

dag van 20.00 tot 22.00 uur wordt 

uitgezonden. 

Programmamaker Jos van erp wil 

een band samenstellen van mu-

zikanten uit de regio die al enige 

ervaring hebben met spelen in 

een band. op deze manier kan de 

WanFM-band snel aan de slag. Het 

repertoire zal bestaan uit rockco-

vers. Het streven is een optreden in 

een zaal dit najaar. In de aanloop 

naar die show zal in Weekendener-

gie de vorderingen worden bijge-

houden. 

Het project wordt begeleid door 

René van Rooij, bekend van Wc 

experience en Pap en Pudding. 

Wie interesse heeft om deel uit te 

maken van de WanFM-band, kan 

contact opnemen met Jos van erp 

via jos.van.erp@home.nl.

wanfm start eigen band

Wel Winnen Hè 
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Nistelrode en Heesch

Everybody Dance Now RTL4

NISTELRODE OP RTL4 - Vrijdagavond is de eerste uitzending van het RTL programma ‘Everybody Dance Now’. Dit seizoen besloot de groep 

‘Touch’ van DV Dancing Kids om hieraan deel te nemen. Spannende weken voor de dansers want zij gingen 6 januari al auditie doen en we 

weten nog niet of ze door zijn. We zullen het gaan zien want we zagen ze al in de spotjes op tv die het nieuwe programma aankondigde. 

Vrijdagavond 20.30 uur op RTL 4 kunt u het zien. Of ze nu doorgaan of niet, het weekend 23 en 24 februari, zijn ze volop in beweging in de 

Pas waar twee dagen van ’s morgens tot ’s avonds honderden danseressen en dansers hun talent laten zien. Komt dat zien, u bent van harte 

welkom. www.dvdancingkids.nl

Gerrit van Eenbergen opnieuw bij ‘Man Bijt Hond’

Dit is de eerste camera die kleine-

re beestjes kan vastleggen in 3D. 

“Het was een droomwens van mij 

om een buizerd de kamer in te krij-

gen via beeld en met deze camera 

is dat gelukt. 

Ik heb hiervoor heel lang in mijn 

werkplaats gezeten met allerlei 

lenzen en spullen die ik heb verza-

meld”, aldus Gerrit. Dat zijn film-

pjes en hijzelf getoond zullen wor-

den op tv ziet hij als een bekroning 

op zijn werk. Gerrit: “Het is toch 

mooi dat je op de 71e nog voor 

kijkcijfers moet zorgen. Ze zijn hier 

zes keer komen filmen en hebben 

zeker veertig uur aan materiaal. 

Hier komen zeven keer twee mi-

nuten film uit.” Genoeg materiaal 

dus, al zou volgens Gerrit de zend-

tijd wel wat langer mogen zijn. 

Bang dat ze hem voor schut zullen 

zetten is Gerrit absoluut niet, wel 

is hij een beetje zenuwachtig of ze 

zijn eigen dierenfilmpjes wel goed 

gemonteerd hebben. 

Kijk donderdag 21 februari om 

18.50 uur op Nederland 1 naar 

Mijn Bijt Hond om Gerrit en zijn 

bijzondere filmpjes te bewonderen.

NISTELRODE - Gerrit van Eenbergen heeft al eerder de belangstelling van het NCRV programma ‘Man Bijt 

Hond’ getrokken door zijn liefde voor de natuur en zijn passie voor het filmen van al het natuurschoon. In 

de aflevering van aankomende donderdag 21 februari zal een hele bijzondere uitvinding van hem centraal 

staan; de eerste marcro 3D camera.

PIETER: “Je geeft energie en je krijgt het weer terug van het publiek. Die interactie is geweldig”

‘Je moet gaan voor je droom’

Om onderscheidend te zijn in de 

dance-scene moet je als DJ wel met 

eigen muziek komen. “Dagen zit ik 

in mijn studio om te componeren. 

Mijn inspiratiebronnen zijn heel di-

vers. Het kan kunst zijn, bestaande 

muziek, omgevingsgeluiden, films 

en natuurlijk speelt mijn eigen 

emotie een rol. 

Muziek componeer ik in lagen van 

allemaal verschillende instrumen-

ten, waarna ik ze arrangeer. In de 

dancescene is het belangrijk dat 

nummers een bepaalde opbouw 

hebben. 

Meestal begin ik rustig waarna het 

tempo versnelt en zich opbouwt 

naar een ‘break’ die een climax 

vormt. Soms bouw ik daarna af 

naar een slot, maar naar een ander 

hoogtepunt opzwepen kan ook. 

Techno verschilt qua muzikale op-

bouw niet veel van klassieke mu-

ziek, alleen de energie, de sfeer en 

de instrumenten verschillen. Het 

begint meestal met een ruwe op-

zet, die ik steeds verfijn.”

Live-on-stage

Hier gebeurt het allemaal? “Ja, hier 

ga ik met mijn publiek de interactie 

aan. Een set duurt gemiddeld ander-

half uur en die bouw ik eigenlijk op 

zoals ik het net verteld heb. Ik mix 

ter plekke mijn eigen losse num-

mers samen tot één geheel. Ik heb 

al op verschillende dancefestivals en 

in veel clubs/discotheken gedraaid. 

Om te zien hoe mensen geraakt 

worden door mijn muziek en an-

derhalf uur op mijn ritme meegaan, 

de wereld om zich heen vergetend, 

dat geeft een kick.” Pieter legt zijn 

aspiraties hoog. “Je moet gaan voor 

je droom, toch? Ik wil graag met 

mijn muziek naar het buitenland. 

Daarnaast ben ik hard bezig om een 

fan-base op te bouwen. Het is toch 

geweldig als mensen speciaal voor 

jouw muziek komen?”

Eigen album

Vanaf zijn 14e is Pieter al met 

muziek bezig. “Op mijn 18e was 

mijn eerste release en toen ik 20 

was, tijdens mijn studie musicma-

nagement heb ik mijn eigen label 

‘Frameworx Music’ opgezet, waar-

onder ik veel losse nummers heb 

uitgebracht. Nu dan een echt al-

bum ‘Luminosity’, wat o.a. te koop 

is via iTunes en Bol.com. Ik ben er 

supertrots op!”

Tekst: Hieke Stek. Foto: Anna Steijger

HEESWIJK-DINTHER - De technomuziek die Pieter Steijger maakt is een ware ‘underground’ beleving. Hij 

neemt jou mee op een muzikale reis waarin hij de spanning opbouwt en die precies op tijd weer loslaat. Je 

even ruimte gevend om nieuwe energie te ademen en je weer over te geven aan het volgende diepgaande 

ritme waarmee hij tempoversnellend het publiek wederom opzweept tot een climax. “Je geeft energie en je 

krijgt het weer terug van het publiek. Die interactie is geweldig.” Op zijn 24ste verjaardag, 14 februari, werd 

zijn eerste eigen album ‘Luminosity’ uitgebracht.

Meer over Pieter: 

www.frameworx-music.com of www.pietersteijger.nl

Tekst: Nina Mulder

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar 

bezorgers in Heesch en Heeswijk-Dinther. 

Jongens en meisjes vanaf 13 jaar, maar ook 

ouderen zijn welkom. De enige eis is dat je 

de krant op woensdag moet bezorgen.

Interesse dan kun je contact opnemen met 

Gert-Jan Damen via info@arvb.nl 

of 073-5443030.

heb je zin en tijd om 

een leuk centje bij te 

verdienen? 

Everybody Dance Now 
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Redenen genoeg voor een groepje 
mensen uit HDL (Jacqueline Kerk-
hof van Kasteel Heeswijk, Jo van 
Hemmen van het Dintherse en 

Nico van de Ven van het Hees-
wijkse Gilde, Henk Bronts van 
Heemkundevereniging De Woj-
stap, Maarten v.d. Weijer namens 

Abdij van Berne en Hans van Sleu-
wen namens de Meierijsche Mu-
seumboerderij) om de krachten te 
bundelen en een historisch spekta-
kelstuk te organiseren. Het plan is 
nu, om na de kroningsmis die het 
St. Barbara Gilde op zondag 15 
september om 11.00 uur in de 
Dintherse kerk houdt, vanuit meer-
dere startplekken en met diverse 
optochten naar de Abdij van Berne 
te trekken. Daar wordt onder an-
dere de nieuwe abt ingevendeld. 
De adel, de boeren, de gilden en 
muziekgezelschappen zullen zich, 
rijk en historisch uitgedost, laten 
zien en bewonderen. 
Als je, als individu of als (buurt)
vereniging graag wilt meedoen 
aan zo’n historische optocht, dan 
vragen we je om nu al contact te 
leggen met hierboven genoemde 
mensen.

kleurrijke historische optochten
Tijdens open Monumentendag in september

HEESWIJK-DINTHER - De landelijke ‘Open Monumentendag’, met als thema ‘Macht en Pracht’ wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 september. Het thema is gekozen omdat het in 2013 precies 300 
jaar geleden is, dat de Vrede van utrecht werd getekend. Daarnaast vieren we het 200-jarig bestaan van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

De reis is georganiseerd vanuit de 
stichting OPIN die als doelstelling 
heeft jongeren in aanraking te 
laten komen met ontwikkelings-

werk. Tijdens deze drie weken 
gaan ze meehelpen aan de bouw 
van een weeshuis, het renoveren 
van klaslokalen en de organisatie 
van activiteiten voor de kinderen 
daar. Om geld op te halen voor de 
stichting Jambo Hakuna Matata, 
organiseren Eveline en haar reis-
genote Marthe Lomans op zon-
dag 3 maart a.s. een 15 km lange 
wandeltocht inclusief drinken, een 
broodje en soep. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 10,- voor volwasse-
nen en € 5,- voor de jeugd (jonger 
dan 18) en gaat volledig naar het 
goede doel. Ben je een wandelaar, 
loop dan mee. Mail je naam en 
die van je groepsleden naar eveli-
ne94@msn.com. Na je inschrijving 
ontvang je een bericht met verdere 
informatie.

Wandel je mee op 
drie maart voor kenia?

Marthe Lomans en Eveline van der 
Heijden

VORSTENBOSCH - Op 27 juli vertrekt Vorstenbossche Eveline van der 
Heijden (18 jaar) met 14 andere jongeren richting Kenia om daar drie 
weken als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Dat doet zij 
voor de stichting Jambo Hakuna Matata. 

De titel is duidelijk. Bekende en 
herkenbare gebeurtenissen en 
situaties worden op de hak ge-
nomen. De teksten voor sketches 
en liedjes zijn geschreven door de 
eigen leden en de rollen zijn ver-
deeld. Langzaam maar zeker is 
elke speler gegroeid in zijn/haar 
rol. Met veel plezier en hilarische 
situaties is, onder leiding van Bet-
sie van der Cammen, hard gewerkt 
om een goede voorstelling op de 
planken te zetten. 

De technische medewerkers heb-
ben de decors ontworpen en ge-
maakt. Niets is aan het toeval 
overgelaten. En alle voorbereidin-
gen zijn tot in detail afgewerkt. 
Het wordt weer genieten! De le-
den van ‘de Lachspiegel’ zijn er 
klaar voor.

Zaken die aan bod komen zijn: 
Moet je nou wel of niet sparen om 
nog een leuk leven te hebben?

Ouderenzorg, wat houdt dat in en 
is er een plezieriger alternatief? Pas 
getrouwd! Heerlijk toch?
Inburgeren? Samenvoeging? Wat 
een kunstwerk al niet teweeg kan 
brengen!

Allemaal zaken waar we de draak 
mee steken. Zoals gebruikelijk een 
gevarieerd programma, waarmee 
‘de Lachspiegel’ haar publiek volop 
zal vermaken. 

Voorstellingen: vrijdag 1, 
zaterdag 2 en zondag 3 maart.
Aanvangstijden:  vrijdag en zater-
dag: 20.00 uur. Zondag: 14.30 uur.
Locatie: Willibrordcentrum 
(Parochiehuis) te Heeswijk.
Entree: € 7,50.

Vooraf plaatsen reserveren kan 
vanaf 18 februari bij mevrouw 
Sjeanne van Grinsven, Veldstraat 
13B, 5473 AH Heeswijk-Dinther, 
tel. 0413-292593.

cabaret- en toneelgroep 
‘de Lachspiegel’: ‘Glashelder’

HEESWIJK-DINTHER - De toneel- en cabaretgroep ‘de Lachspiegel’ 
heeft de spiegel opgepoetst en brengt op 1, 2 en 3 maart voor de 63ste 
keer haar traditionele voorstelling. Dit jaar is de titel ‘Glashelder’.
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Kinderbrillenmiddag 
10 maart 12.00-17.00 uur

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Nacht van 
heesch belooft 
spektakel
HEESCH – Zaterdag 20 april is 
de dag waarop de negende edi-
tie van de Nacht van Heesch 
gehouden wordt, uiteraard in 
de Pas. 

Er zijn dit jaar optredens van 
The Hot Studs, de Corona’s, De 
Kraaien én Rattlesnake Shake. 
Daarmee biedt de negende 
Nacht volop spektakel, show en 
muziek van de bovenste plank. 
De voorverkoop van kaarten 
start op zaterdag 16 februari.
Voorverkoop
Kaarten voor de Nacht van 
Heesch kosten in de voorver-
koop 15 euro. Dat is vier euro 
minder dan de prijs aan de dag-
kassa. De voorverkoop loopt 
vanaf 16 februari via de website 
– www.nachtvanheesch.nl – en 
bij de bekende voorverkoop-
adressen in de regio.
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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

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
bernhoven ziekenhuis Veghel
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode. de huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
loosbroek.

health, beauty, Care

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Anky van Grunsven over Annelies:

In mijn werk is het belangrijk dat alles 
tiptop in orde is. Ik streef naar perfectie 
en daarbij speelt het uiterlijk een grote 
rol. Dat geldt voor mijn paard maar ze-
ker ook voor mij. Doordat ik veel buiten 
ben heeft mijn huid het soms zwaar te 
verduren. Een goede verzorging is dan 
ook erg belangrijk. Alleen het beste is 
goed genoeg.

Daarom ga ik voor mijn huidverzorging 
naar Annelies. Zij maakt gebruik van 
de nieuwste technieken en eersteklas 
producten en weet precies wat ik nodig 
heb. Zo weet ik zeker dat ik er altijd op 
mijn best uitzie. Bovendien biedt zij alle 
behandelingen onder één dak en dat 
scheelt mij weer veel tijd.

Annelies staat voor mij aan de top! © The Tack Factory

Stichting Laverhof  
Zijlstraat 1, 5473 CJ  Heeswijk, Telefoon 0413 - 29 81 00, www.laverhof.nl

Zorg en
ondersteuning 
bij u thuis of 
bij ons thuis 

Redt u het thuis nog prima, maar kunt 
u wel wat ondersteuning gebruiken? 
De medewerkers van Laverhof 
Zorg Thuis staan graag voor u klaar. 

Heeft u meer zorg nodig? 
Dan zijn Cunera/De Bongerd, 
Mgr. Bekkershuis en St. Barbara 
vertrouwde namen.   
U bent van harte welkom!

BerneZorg - Heeswijk en 
Zorggroep Dorus - Schijndel  werken 
sinds 1 januari 2013 samen als 
Stichting Laverhof. 

informatieavond over 
ouder worden en bewegen

Geriatriefysiotherapeut Nancy He-
semans en ergotherapeut Shakira 
van Aar organiseren een bijeen-
komst voor iedereen die meer wil 
weten over ouder worden en be-
wegen. Zelf geven ze informatie 
over klachten en ziektebeelden, en 
vertellen ze wat fysiotherapie en 
ergotherapie daarbij kunnen bete-
kenen. 
Daarnaast geeft Mascha Kuijpers, 
geriater bij ziekenhuis Bernhoven, 
een lezing over valpreventie. Tot 
slot komen ook hulpmiddelen en 
oefenmateriaal uitgebreid aan de 
orde.

Zelfstandigheid
Nancy Hesemans vertelt waarom 
FysioCentrum Heesch deze avond 

organiseert: “Ouder worden gaat 
vaak gepaard met lichamelijke 
klachten, zeker als er sprake is van 
bepaalde ziektebeelden. Veel van 
die klachten kunnen echter voor-
komen of verminderd worden, 
maar niet iedereen is zich daarvan 
bewust. 
Dat is ontzettend jammer, want 
met oefentherapie kunnen we er 
vaak voor zorgen dat iemand lan-
ger zelfstandig kan blijven bewe-
gen. En dat maakt het leven na-
tuurlijk een stuk plezieriger.”

Programma
De lezing van Mascha Kuijpers be-
gint om 19.30 uur. Verder wordt 
er niet gewerkt met een vast pro-
gramma; belangstellenden kunnen 

tussen 19.00 en 20.30 uur dan 
ook gewoon binnenlopen (Verdi-
laan 48). Zij kunnen zich van te-
voren aanmelden bij FysioCentrum 

Heesch. Dat kan telefonisch (0412 
– 45 70 67) of via info@fysiocen-
trumheesch.nl (graag naam en 
aantal deelnemers doorgeven). 

Advertorial

HEESCH - Als je ouder wordt, neemt de beweeglijkheid van het lichaam 
af. Dagelijkse activiteiten kunnen dan moeizamer gaan en klachten 
opleveren. Geriatriefysiotherapie helpt deze klachten te voorkomen of 
verminderen. Wie daar alles over wil weten, is op 26 februari welkom 
tijdens de open avond van FysioCentrum Heesch.

Foto: Marcel van der Steen

Diabetesverpleegkundige Petra 
Wagemans is betrokken bij de trai-
ning: “Mensen met diabetes die 
veel bewegen zijn beter ingesteld, 
de insulinebehoefte is minder en ze 
blijven langer fit. 

Door beweging blijkt het risico op 
het ontwikkelen van enkele gevol-
gen van diabetes te verminderen.”

Aanmelden 
De cursus start op zaterdag 9 maart 
van 9.30 tot 11.00 uur en vindt 
plaats op zes zaterdagochten-
den. Deelname aan de cursus kost 
€ 45,-. Belangstellenden die onder 
controle zijn bij een huisarts kun-
nen zich aanmelden via huisart-
senorganisatie Synchroon: info@
synchroon.info of telefoon 088- 87 
65 200 (Mieke Simkens).

‘start to run met diabetes’
Een initiatief van Bernhoven en huisartsen 

BERNHEZE - Vanwege het succes van de eerste groepen Start to Run 
met diabetes, biedt Bernhoven samen met Zorggroep Synchroon, deze 
cursus structureel aan. Op zaterdag 9 maart start de nieuwe cursus 
waaraan twintig personen met diabetes deelnemen. Onder begeleiding 
van een deskundige hardlooptrainer van de Keien Atletiek in uden, een 
diabetesverpleegkundige van Bernhoven en een praktijkondersteuner 
of huisarts van Synchroon, leren diabetespatiënten in zes weken tijd 
twintig minuten achter elkaar hard te lopen.

Patiënten van ziekenhuis Bernhoven kunnen zich aanmelden 
bij de diabetesverpleegkundigen: dvk.veghel@bernhoven.nl 
tel. 0413-381564/0412- 621490.
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Stuur je antwoord voor 28 februari 2013 naar info@demooibernhezekrant.nl met vermelding van je naam, tel. nr. en wie weet ben jij de 
winnaar van de 2 gratis kaartjes. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht op vrijdag 1 maart.

Prijsvraag bij Benefietconcert VVN

Benefietconcert 
‘Nothing else Matters’
Met rock, 60’s en rock-alikes

Vorig jaar was het debuut van de 
band Co-Incidental in de Pas een 
groot succes. Dat smaakte naar 
meer, maar wel met een doel. Een 
benefietconcert waarbij Heesche 
bands samenwerken om geld bij 
elkaar te brengen voor VVN af-
deling Maasland, voor projecten 
waarbij de nadruk ligt op het ver-
minderen van jonge slachtoffers in 
het verkeer in Bernheze. 

Frank van Heck (gitarist Co-Inci-
dental) sprak met Mark de Haas 
(drummer) en Wilco Schrijvers 
(manager de Pas) en zij waren 
meteen laaiend enthousiast. Vijf 
andere bands met hun basis in 
Heesch haakten ook meteen aan. 
Zij zullen hun muzikale kunnen la-
ten horen en zien in De Pas: The 
Click, The Picadilly’s, Outline, Syn-
dicate Live, Sjeesie’s Toys & the BB 
en Co-Incidental, rocken en swin-
gen op zaterdag 2 maart 2013 op 

het podium van de theaterzaal en 
het café van de Pas.
De naam voor het concert was 
nog even zoeken. Maar tijdens de 
repetitie beseften de bandleden 
dat er niets belangrijker is dan (je) 
kinderen, het genieten van muziek 
en vooral dingen samen doen. Als 
dat allemaal lukt is niets anders 
meer belangrijk, en zo ontstond  
‘Nothing else matters’.
VVN richt zich op het verbeteren 
van de verkeersveiligheid. Lagere 
scholen worden bezocht en kin-
deren worden op een leerzame 
en aansprekende manier alert ge-
maakt op de risico’s van het ver-
keer en zo werken ze aan het ver-
minderen van verkeersslachtoffers. 

Aanvang 20.00 uur | Voorverkoop 
€ 7,50 | Dagkassa € 10,00. 
Kaartverkoop via: www.de-pas.nl, 
aan de infobalie van de Pas of bij 
Boekhandel Ceelen in Heesch.

HEESCH – De Pas staat op 2 maart bol van Rock muziek en aanverwan-
ten. Daarbij laten de rock-bands niet alleen de bezoekers maar ook Vei-
lig Verkeer Nederland afdeling Maasland (Bernheze, Oss en Maasdonk) 
meegenieten.

‘Welke band componeerde het nummer waar deze 
benefietavond zijn naam aan te danken heeft?’

Wim Lips op 
tuinidee in 
Den Bosch
nistelrode – Van 21 t/m 24 
februari kunt u weer ideëen op-
doen bij Tuinidee Den Bosch. 
Dagelijks van 10.00 tot 17.30 
uur en vrijdag tot 22.00 uur ge-
opend. 

Wim Lips kunt u er vinden  met 
een FeelGood Garden. Tijdens 
Tuinidee kunt u ervaren en voe-
len wat een FeelGood Garden 
voor u doet.

Wim Lips, Energetisch ont-
werper Feelgood Garden, is 
gevraagd om tijdens Tuinidee 
korte lezingen te geven in het 
Tuintheater met als onderwerp: 
‘Ik voel iets! Hoe creëer ik een 
feelgood garden. 

De tijden van de lezingen die 
steeds 15 minuten duren zijn: 
donderdag om 12.30 uur en  
14.45 uur. Vrijdag 1.30 uur, 
15.45 uur en 20.15 uur. Zater-
dag 14.00 uur en 15.45 uur. 
Zondag om 11.00 uur en om 
13.00 uur.

Graag tot op TuinIdee 2013!
21 t/m 24 februari 
Brabanthallen 
‘s-Hertogenbosch

www.feelgoodgarden.nl
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BernhezefamILIeBerIChten

Vierde generatie: Nel - Wilhelmien - Anke - Liz

Harm Altorf, een echte Nisseroi-
se, woont samen met Anke van 
Heerebeek op ’t Weijen en ze kre-
gen op 5 februari om 1.05 uur met 
39 weken hun eerste kindje, het 
eerste kleinkind voor Wilhelmien 
en Henk van Heerebeek uit Heesch 
en eerste achterkleinkind van Nel 
die blij is en er trots aan toevoegt: 
“Wat een wonder, dat verwacht je 
toch niet mee te maken!”

NISTELRODE - ‘OverOma’ noemt ze zichzelf, Nel van de Ven – van uden (87) uit Heesch was bij haar achter-
kleinkind op bezoek , een 4e generatie in de familie van de Ven. Anke is door de zwangerschap heen gefloten 
en kon haar werk als leerkracht van groep 5 in Erp gewoon lekker afmaken tot haar zwangerschapsverlof, die 
nu nog zorgt voor 13 weken heerlijk genieten. 

‘OverOma’ Nel, mama Anke, 
oma Wilhelmien en Liz

“De leeftijd speelt ook een rol”, zegt Gerrie. Hobby’s 
hebben zij genoeg. Gerrie is een verdienstelijk ama-
teurschilder, terwijl Harrie inmiddels een grote collec-
tie bidprentjes heeft verzameld. Harrie Leeijen begon 
in 1962 bij stomerij Diks. Aanvankelijk in loondienst, 
zat de Heeschenaar vooral op de baan om kleding bij 
mensen thuis op te halen en terug te brengen. Later 
begon hij als zelfstandige met zijn vrouw de stomerij-
winkel. “We hebben het al die tijd met liefde en plezier 
gedaan. Het is een afscheid met pijn in het hart. Met 
name de klanten zullen wij missen. We bedanken hen 
voor hun jarenlange vertrouwen in ons”, aldus Harrie.

stomerijwinkel heesch stopt na 51 jaar
HEESCH - Gerrie en Harrie Leeijen stoppen per 1 maart met hun stomerijwinkel in Heesch. Na 51 jaar heeft 
het vriendelijke echtpaar besloten dat het er toch een keer van moet komen. 

FoToCluBBernheze

ik ben piet van helvoort (69 jaar), 
amateurfotograaf in heeswijk-dinther. 
Na mijn pensionering als subsidieadviseur 
en projectcoördinator bij de gemeente 
’s-hertogenbosch heb ik mij ontwikkeld als 
amateurfotograaf. Fotoclub bernheze is voor 
mij al 7 jaar een belangrijke inspiratiebron. 
daarnaast doe ik al bijna even lang veel 
ervaring op als persfotograaf voor 
hadeejer.nl.

ik vind het bijzonder interessant om foto-
reportages te maken voor de nieuwssite 
voor heeswijk-dinther. Je wordt betrokken 
bij velerlei activiteiten en evenementen in 
hadee en ontmoet daarbij veel interessante 
en enthousiaste mensen. Je komt ook op 
plekken en in situaties, waar je anders niet 
zou komen. soms word ik verrast door het 
enthousiasme waarmee mensen kunnen 
reageren op een goed geslaagde foto. 
bijzonder leerzaam zijn de foto-opdrachten 
en besprekingen bij de fotoclub. 
graag breng ik ook wat humor in een foto.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

PIET VAn HElVooRT 

Bert Driessen, 70 jaar 
koorzanger

St. Barbaragilde Dinther

Mien Potters 
Heeswijk-Dinther

Strand Gran Canaria Zonsondergang Lanzarote

Woningbrand Dinther Kerk Brussel

ZelfportretParachutistendropping Heeswijk

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

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze 
automatisch doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen 
de mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. 

U kunt ook een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-
bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 

T. 0412 795170. 

Zo sociaal, zo warm. Zo betrokken, zo zorgzaam, 
zo ontzettend lief. Jij was geen vrouw van nemen, 

maar van heel veel geven. Je gezin was zo 
belangrijk in jouw leven.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar 
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, omringd door 
haar gezin en familie, moe en verlangend naar het einde, 
is overleden, mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder 
en trotse oma

Diny Bevers - Buters
S Heesch, 25 januari 1947
† Utrecht, 16 februari 2013 

echtgenote van

Wim Bevers

 Nistelrode: Wim Bevers

  Kinderen en kleinkinderen

Kerkveld 77
5388 RH  Nistelrode

Diny is thuis, waar u welkom bent om afscheid van haar 
te nemen.

De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 22 februari, 
om 19.00 uur, in parochiekerk St. Lambertus, Laar 49 te 
Nistelrode. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk 
afscheid van Diny te nemen.

Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen 
van mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma tijdens 
de uitvaartdienst op zaterdag 23 februari, om 10.30 uur, 
in bovengenoemde kerk. 
Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar laatste 
rustplaats op Parochiebegraafplaats 't Loo.

Tijdens beide diensten zullen er collectebussen aanwezig zijn
ten behoeve van het Long Fonds. (voorheen Astma Fonds)

Indien u onverhoopt geen rouwbrief heeft ontvangen, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.
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Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Johan Tibosch
06-51419167

Marjan Danen-
van de Groenendaal
06-83530740

Sint-Michielsgestel 
• Den Dungen • 
Berlicum • Middelrode 
• Nistelrode • Heeswijk-
Dinther • Heesch 
• Vorstenbosch 
• Loosbroek • Vinkel

Bent u ook zo gek op Brabanders ?
De komende twee weken kunt u extra voordelig 
genieten van al onze Brabantse producten. 
Let op de tassen actie in uw brievenbus.

tips van de bakkers:

Blauwe bessen vlaai 
10-12 personen, € 12,95

 Door Brabanders…   voor Brabanders…   Brabander kan het niet!deze aanbiedingen gelden van 21-2 t/m 27-2-2013

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

Let op de tassen actie in uw brievenbus.Let op de tassen actie in uw brievenbus.

Actie geldig van 21 februari t/m 6 maart 2013

Op 14 februari – Valentijnsdag – 
was er een bijzonder cadeau vanuit 
het Kinderdagverblijf voor Stich-
ting Guus. Kinderen van de BSO 
Rebbels hadden gezorgd voor een 
prachtig versierde cheque waarop 
het bedrag van € 785,- prijkte. 
Christel, de moeder van Guus en 

initiatiefneemster van de stichting, 
was naar Heesch gekomen om de 
cheque in ontvangst te nemen. 
Het is volgens de verraste Christel 
een welkome aanvulling voor een 
therapiesessie voor een van de kin-
deren waarvoor de stichting in het 
leven is geroepen.

een mooie stimulans 
voor stichting guus

Christel is blij verrast met de mooie cheque die de kinderen overhandigen
 Foto: Fons Baerken

HEESCH – In december schreven wij over de kerstmarkt van Kinder-
dagverblijf Piekobello waarbij de opbrengst zou gaan naar Stichting 
Guus. Stichting Guus is er voor kinderen met een significante ontwik-
kelingsachterstand. Stichting Guus probeert te helpen de ontwikkeling 
van deze kinderen te stimuleren door hen toegang te geven tot hulp-
middelen en/of therapieën.

Meer vrijheid voor ondernemers
10 jaar ondernemerschap: Delissen Koerierdienst / Transport 

Enkele vaste klanten zijn: Drukkerij 
Buuts, Metaaldraaierij Van Erp en 
Van Schijndel Tegelhandel in Uden, 
waarvoor Jacky materialen weg-
brengt of nalevert. Dit zorgt ervoor 
dat de eigenaar niet van zijn werk-
plek hoeft en toch flexibel zaken 
doet. 

Als u deze koerier als zzp-er inhuurt 
hebt u de volgende voordelen:  
u heeft te maken met korte lijnen, 
hij werkt de opdrachten zelf uit en 
voor u als klant blijft hierdoor de 
prijs hanteerbaar. Ook is hij erg flexi-
bel en kunt u naar wens projectma-
tig of incidenteel van zijn diensten 
gebruik maken; u hoeft niet iemand 
in dienst te nemen. Dit geeft u meer 
vrijheid als ondernemer.

Hij rijdt graag auto en lange ritten 
hebben zijn voorkeur, al hebben de 
korte ritten het voordeel dat je va-
ker met mensen te maken hebt. De 
meeste ritten worden in zijn Volks-
wagen Caddy gereden. 

Afgelopen jaar heeft hij zijn groot 
vrachtwagenrijbewijs gehaald, zo 
heeft hij meer te bieden voor de 
klant. Nu is hij nog bezig met zijn 
ondernemersdiploma, als hij dat 
ook in zijn zak heeft, mag hij  ook 
vrachten boven de 500 kilo vervoe-
ren en is dus nog breder inzetbaar.

NISTELRODE - 10 jaar geleden nam hij afscheid van zijn werk in de techniek en nam het stuur in handen van 
zijn koeriersdienst. De bijbaan werd zijn bedrijf: Delissen Koerierdienst /Transport. De zzp-er Jacky Delissen 
kan terugkijken op 10 jaar ondernemerschap, wat hij afgelopen november gevierd heeft. 

Advertorial

Interesse? 
Dan kunt u contact opnemen 
met Jacky Delissen voor een 
vrijblijvende kennismaking.
www.delissenkoeriersdienst.nl
06-51851929

‘korte lijnen en 
hanteerbare prijs’
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Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige

Directeur Bedrijven rabobank Bernheze 
Maasland Judith Cok (42)
Samen zoeken naar kansen 

Start bij Rabobank
In 1989 treedt Judith in dienst bij 
Rabobank Werkendam. Binnen het 
segment Particulieren doorloopt 
ze in Werkendam in vijf jaar tijd 
vrijwel alle functies: van kassier, 

baliemedewerker Particulieren, ba-
liemedewerker Bedrijven, assistent 
creditgelden, tot en met groeps-
hoofdbalie en gecertificeerd hypo-
theekadviseur. Een drietal fusies lei-
den uiteindelijk tot de vorming van 

Rabobank Altena, waar ze in 2005 
Manager Private Banking wordt. 
Judith: “In de tussenliggende jaren 
heb ik me voortdurend ontwik-
keld, door het volgen van oplei-
dingen en trainingen. Tussen 2002 
en 2005 heb ik Nyenrode gedaan, 
waar ik mijn MBA haalde, want ik 
ambieerde een directiefunctie.” 

Blik verruimen
Zesendertig is ze, als ze afstudeert 
op Nyenrode. Tijd voor een vol-
gende stap in haar carrière. Bo-
vendien levert elke nieuwe functie 
weer nieuwe inzichten op. Judith 
mikt op een positie bij Rabobank 
International. Het talentenpro-
gramma voorziet in deze carriè-
reswitch. Na een anderhalf jaar 
durend werk-leertraject, waarin 
ze zich richt op alle facetten van 
zakelijke financiering, gaat ze in 
2009 van start bij Rabobank Rot-
terdam in het regioteam Corporate 
Clients Nederland (CCN). Drie jaar 
later is ze senior relatiemanager en 
adviseert ze bedrijven als Huisman 
Equipment. Organisaties met om-
zetten tot 250 miljoen euro. Het 
doel van de regioteams CCN is het 
aangaan van strategische partner-
ships met het bedrijfsleven. Judith: 
“Met de klanten keek ik naar stra-
tegische uitdagingen en zocht daar 
bancaire oplossingen bij, samen 
met lokale Rabobanken en andere 

bedrijfsonderdelen van Rabobank 
Groep, zoals De Lage Landen. De 
sectoren Groothandel & Retail en 
Transport, Haven en Logistiek wa-
ren mijn voornaamste aandachts-
gebieden. Een prachtige tijd, die 
mij veel kennis heeft gebracht 
over onder andere de offshore-
industrie in relatie tot duurzaam-
heid en transport en logistiek, met 
Nederland als doorvoerhaven van 
Europa. Mijn klanten hoorden bij 
de zogenoemde mid-markets, dus 
ik zat niet alleen met de financieel 
specialisten om de tafel, maar was 
ook de gesprekspartner van de di-
rectie. Juist dat maakte het voor mij 
zo boeiend. Zo met mijn voeten in 
de klei kon ik echt invulling geven 
aan mijn rol van sparringpartner.” 

Verbinden en ontwikkelen
In de afgelopen 23 jaar heb ik veel 
gezien binnen de Rabobankorga-
nisatie en heb ik op verschillende 
niveaus en op diverse locaties ge-
werkt, binnen zowel het particu-
liere als bedrijvensegment. Al die 
ervaringen neem ik mee naar Ra-

bobank Bernheze Maasland. Een 
bank die mij aanspreekt omdat ze 
energie uitstraalt, de beste wil zijn 
voor de klant en uitgaat van het 
idee dat het altijd beter kan. 

Natuurlijk, het stormt buiten en 
ook wij zullen de wind gaan voe-
len. Het economische klimaat stelt 
grenzen aan groei en regelgeving 
van onder andere De Nederlandse 
Bank beperkt de speelruimte van 
banken. De klant zal dat merken. 

Toch is er genoeg te winnen, door 
invulling te geven aan twee woor-
den die je mijn stokpaardjes mag 
noemen: verbinden en ontwikke-
len. Stimuleringsfondsen, agrari-
sche kennissessies, een energieco-
operatie waar we in participeren, 
allemaal voorbeelden van kennis-
ontwikkeling en kennisdeling waar 
ik heilig in geloof. Zo zal ik samen 
met ondernemers en politiek op 
zoek gaan naar kansen. 
Die zijn er altijd, zeker in deze re-
gio waar zo veel en divers onder-
nemerschap zit.’

bernheze – Ze startte haar carrière achter de balie bij de Rabobank in Werkendam en leerde daar wat het betekent om klantwaarde te leveren. Vanuit die basis heeft Judith Cok (42) 
zich verder ontwikkeld en werd ze uiteindelijk namens Rabobank Rotterdam verantwoordelijk voor klantrelaties in het segment tot een omzet van 250 miljoen euro. Haar benoeming 
als directeur Bedrijven bij Rabobank Bernheze Maasland sinds 1 januari dit jaar, past bij de drive en ambitie die haar kenmerken: ‘Ik wil ondernemen, resultaten neerzetten! Als je 
hard werkt en in jezelf gelooft, dan kom je er. Met die boodschap ben ik grootgebracht. Thuis werd ons geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Ik kan dan ook goed tegen crises en 
ben niet snel uit het veld geslagen.’ 

Op 11 maart organiseert Rabobank Bernheze Maasland in samenwerking met de Kamer van Koophandel 
een online seminar ‘starteN aLs ZZP of freeLaNcer’ voor geïnteresseerden. 
Inschrijven kan via www.rabobank.nl/bernhezemaasland. Het seminar start om 20.00 uur.

Judith Cok

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

juDith: “Er is genoeg te winnen, door invulling te geven aan 
verbinden en ontwikkelen”
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mooi & in de streek

in de streek

COLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• de Kriekeput 
• los door het bos

• beCo
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak

• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
 risicobeheer bV
• WVe schilderwerk
• Van Uden bouwservice 
• Meubel en Ambacht
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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.

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

Volg 
@tpumpke

en blijf altijd 

op de hoogte!
Al ingecheckt bijeetcafetpumpke?

Een mooie nieuwe 

met heerlijke gerechten 
uit de streek

Lunchkaart

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

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

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

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

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

Los door het bosLos door het bos

goede wijn...

 

Als het over het zelf maken van 
wijnen, champagne en bier gaat, 
ben je bij Do Cranen op het juiste 
adres. “Vijfendertig jaar geleden 
kreeg ik van een oom een gis-
tingsfles met een of ander kant-
en-klaar-pakketje. Dat vond ik 
niks. Ik ben gaan experimenteren 
met verschillende fruitsoorten. 
Mijn eerste fles heb ik nog!” In-
middels staan er heel veel gis-
tingsflessen op de planken voor 
zijn vruchtenwijn, champagne, 
rosé en rode wijn, heeft hij een 
eigen wijngaard met vier druiven-
rassen op Dintherse bodem en ei-
gen ‘appelmeisjes’ die helpen met 
rapen. “Deze groep vriendinnen 

van Jet en mij controleert samen 
met ons de appels op kwaliteit, 
wassen ze en snijden ze in grove 
stukken. Dan neem ik het over en 
ga de appels kneuzen. Het is niet 
alleen een intensief proces om 
wijn te maken, maar het moet 
ook heel hygiënisch gebeuren. 
Na het gistingsproces vindt de 
bezinking plaats en dan begint 
het overhevelen. Net zo lang tot 
alles helder is. Dan moeten we 
zorgen voor het juiste alcoholper-
centage en daarna bottel ik zelf 
flessen. In 1 fles wijn gaat zo’n 
1.5 kilo appels. Het het complete 
proces duurt een jaar. Champag-
ne wordt net als wijn gemaakt 

van druiven. Alleen gaat het pro-
ces hier een stap verder. Na het 
eerste gistingsproces gaat er op-
nieuw een mengsel van gist en 
suiker bij, waardoor de bubbels 
(het koolzuur) ontstaan en gaat 
de kurk erop zodat het koolzuur 
in de fles blijft. Het traject duurt 2 
jaar en de champagne is meteen 
drinkbaar. De rode wijn heeft tijd 
nodig om op smaak te komen. 
De vier druivenrassen hebben elk 
een eigen specifieke smaak.” 

Deken en keurmeester
Do is al 25 jaar aangesloten bij 
het Brabants Amateur Wijn & 
Biermakersgilde en bekleedt hier 
de functie van Deken en is er ook 
keurmeester geweest. Naast het 
maken van eigen wijnen brouwt 
Do ook eigen bieren. “Dat doe ik 
samen met mijn vriend Jan van 
Langen uit Loosbroek. 
Bij bier brouwen en wijn maken is 

het ook een kwestie van persoon-
lijke smaak natuurlijk. Het is leuk 
om onderling kennis te delen en 
smaken te bespreken. Er worden 
tal van activiteiten georganiseerd 
die allemaal betrekking hebben 
op bier en wijn. We kunnen nog 
best nieuwe leden gebruiken 
hoor!” Heb je interesse? 
Meer info:
www.gilde-rivierenland.nl

Do Cranen 
Tekst en fotografi e Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER. Het is 12.00 uur. Met een bescheiden plopje 
ontkurkt Do Cranen zijn champagnefles. “Het moet niet knallen, 
want daarbij komt er te veel koolzuur vrij en blijft er te weinig achter 
om de champagne tot ‘leven te wekken’ in het glas. De belletjes 
dragen het aroma naar boven en daardoor ruiken we al proevend de 
zo karakteristieke smaak. Proost!”

Dit alles gebeurt op de akker 
gelegen aan de Keltenweg/Sla-
broekseweg. Deze akker wordt 
door de dorsclub gepacht van de 
gemeente Bernheze. De dorsclub 

probeert met deze akker de natuur 
terug te brengen en kleinschalige 
landbouw te creëren. Er zal een 
korenmijt gedorst worden. De 
Stofvreters hopen dat het graan 

en de rogge die er, buiten het stro, 
overblijven gebruikt kunnen wor-
den voor productie. Imker Lambert 
v.d. Heijden zal ook aanwezig zijn. 
U vindt de Keltenweg/Slabroekse-

weg in Nistelrode nabij het bezoe-
kerscentrum Slabroek, na het be-
zoekerscentrum slaat u linksaf, de 
zandweg in en na ongeveer 300 
meter ziet u de dorsactiviteiten.

Dorsdag op de Maashorst
NISTELRODE – Zondag 24 februari organiseert Dorsclub de Stofvreters van 11.00 - 16.00 uur een dorsdag op de Maashorst. Op deze dag zal 
in de ochtend een informatiebord onthuld worden waarop staat wat de Dorsclub is en wat haar doelstellingen zijn.
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RechT 
DichTbiJ….

In vervolg op mijn eerdere verhaal over onderhandelen wil ik nog 
wel iets zeggen over ja en nee. Ik heb al gezegd dat onderhandelen 
een belangrijke manier is om je belang te bevorderen, ook in het 
kader van een geschil. Er zijn heel complexe systemen bedacht om 
onderhandelen tot de best mogelijke uitkomst voor alle partijen te 
brengen. Het gaat dan om het uitwisselen van belang en het vaststellen 
van de minimale uitkomst, maar ook om de manier waarop je een 
resultaat aan je achterban kunt presenteren. Een essentieel punt blijft 
wel het ja en nee moment.

Bij onderhandelingen begin je eigenlijk altijd met nee. Nee is een 
prachtig woord en een heel handig begrip. Je hoeft niks, je bent niet 
gebonden, alles ligt nog open.

Maar je wilt wel iets. Je wilt het nee voorbij. De andere kant wil dat 
ook: kennelijk is er iets wat de onderhandelaars allebei (of allemaal) 
nastreven. Daar ligt het ja-moment. Ja is afsluiting, met ja liggen de 
dingen vast. Met ja komt er dus ook een einde aan de onzekerheid.
Anders gezegd: onderhandelen is het gaan van nee naar ja. Daarbij 

stem je op elkaar af, je probeert te zien wat de ander beweegt, waar hij 
of zij mee uit de voeten kan. Het gedrag wat je daarbij hanteert kan 
veel vormen aannemen, van bot positie- en machtsspel tot open en 
begrijpend samen bedenken wat de goede uitkomst is. Om dat spel te 
spelen moet je je eigen belangen goed op een rij hebben. En ook goed 
van jezelf weten wat je gedrag teweegbrengt. Je moet -ook juridisch- 
je kansen inschatten. 

Ik zou zeggen: als u ingewikkelde onderhandelingen ingaat met grote 
zakelijke en juridische issues, dan zouden we daar eens over moeten 
praten. Ja?

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

Column

Budgetwoning 
De budgetwoning is een nieuw 
concept dat tot zeer betaalbare 
huizen leidt. Deze woningen kun-
nen voor € 119.000,- v.o.n. ge-
kocht worden. De eventuele huur-
prijs komt op € 449,- te liggen. 
Dit alles is zeer betaalbaar voor 
starters op de woningmarkt. Een 
budgetwoning wordt gebouwd op 
100m2 grond. De oppervlakte is 

70 m2 en bestaat uit 2 woonlagen. 
Een woonkamer, een ruime keu-
ken en een badkamer. Daarnaast 
minimaal 2 slaapkamers en een 
berging. Ideaal voor starters en 
senioren. De eerste woningen zijn 
in Amsterdam al opgeleverd. Daar 
zijn de voorbeelden dus te bekijken 
in de praktijk! Verder start er bin-
nenkort een project in Deventer 
met de bouw van 900 betaalbare 

woningen. Bernheze heeft vol-
doende potentiële bouwgronden 
beschikbaar om enkele van deze 
projecten te starten. Op die manier 
wordt een aanzet gegeven tot vlot 
trekken van de woningmarkt, die 
al jaren in het slop zit. De SP wil 
vooruit met dit kansrijke concept. 
Jongeren hebben al lang genoeg 
op betaalbare huizen gewacht. Nu 
is het tijd voor actie.

SP: complete woning voor € 119.000,- v.o.n.

BERNHEZE - Een complete woning voor € 119.000,- v.o.n.! Dat klinkt onwaar-
schijnlijk. Maar het blijkt te kunnen. Door de crisis komen nieuwe ideeën naar 
voren! De woningmarkt zit muurvast. Een impuls van onder uit zou weer tot 
beweging kunnen leiden. Bouwgrond is er voldoende beschikbaar. Nu nog de 
wil om deze budgetwoningen te gaan bouwen. De SP wil dat de gemeente Bern-
heze hier vlot werk van maakt en het concept aanbiedt aan woningzoekenden 
in Bernheze.

Cor van Erp, Raadslid SP

Diervriendelijk
Paarden hebben over het alge-
meen een goed leven. Paarden sla-
pen en eten in een stal of in de wei, 
samen met soortgenoten. Paarden 
dragen af en toe een mens op hun 
rug voor wat rondjes in een mane-
ge, springen over wat hindernissen 
of maken een snelle galop door het 
bos. Een hoefsmid kapt de hoeven 
en een dierenarts geeft ze één keer 

per jaar een griepspuitje. De ver-
zorging van de paarden is in orde. 
Met een chip in de hals en een pas-
poort in de kast is het verleden te 
achterhalen.

Wereldvreemd
Door de aaibaarheid zijn we ver-
geten dat paarden eetbaar zijn. In 
stilte verdwijnen de paarden op 
oudere leeftijd naar de slager. In 

eigen land maar vaak in het bui-
tenland. In de winkel zie je het 
paardenvlees niet liggen. We moe-
ten het doen met een ruim aan-
bod van kiloknallers en plofkippen. 
Vlees van dieren die amper een 
leven hebben gehad en veel heb-
ben moeten slikken om het einde 
levend te halen. Is het geen tijd om 
paardenvlees weer een volwaardi-
ge plek in de winkel te geven?

Progressief Bernheze: Paardenvlees

BERNHEZE - Paardenvlees is volop in het nieuws. Zonder dat we het weten eten 
we paardenvlees. Steeds meer producten die we kopen in de winkel bevatten 
paardenvlees. Van hamburgers en lasagne is het nu bekend. De komende weken 
komen er vast nog meer bekentenissen. En we vinden het lekker want we kopen 
deze producten steeds weer. Waarom is dit ons niet eerder verteld?

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Ook in onze eigen gemeente, 
wordt gebouwd aan de toekomst. 
Kijk maar naar de voortgang van 
de bouw van de basisscholen de 
Emmaus in Heesch en de Beek-
graaf in Nistelrode. Als alles goed 
gaat, is de Beekgraaf zelfs eind 
april klaar en na de meivakantie 
gaat men daarin lesgeven. Ook de 
Emmaus is voortvarend van start 
gegaan, maar door barre weers-

omstandigheden is er wat vertra-
ging opgetreden. Nadat de nieuw-
bouw van deze beide scholen 
voltooid is mogen wij als gemeen-
te er trots op gaan dat alle basis-
scholen in de gemeente up to date 
zijn. Zo zorgen we ervoor dat ook 
onze kinderen, die straks naar de  
basischool gaan, over een goede 
accommodatie beschikken, dat is 
pas bouwen aan de toekomst!

Bernheze Solidair, ook voor u!
Ook u kunt het verschil maken! 
Wordt lid van onze politieke par-
tij om te kiezen voor een solidaire 
toekomst voor Bernheze en haar 
inwoners. Bekijk onze website 
www.bernhezesolidair.nl.
Ik ben er voor u, neem daarom 
gerust contact met mij op om uw 
probleem te melden of te reage-
ren. U kunt op mij rekenen! 

Bernheze Solidair: Bernheze denkt 
en bouwt aan toekomst

BERNHEZE - Nu de carnaval achter ons ligt, is het voor ons weer tijd om vooruit 
te denken aan onze eigen toekomst. Afgelopen week kon u in de krant lezen dat 
Bernheze zelfstandig wil blijven en dat wij voldoende daadkracht zien om dit te 
kunnen, met behulp van diverse samenwerkingspartners. Dat is denken aan de 
toekomst. 

Bas van der Heijden, raadslid

4 - 8 Maart 2013 oPhaLeN sNoeihout 
LOCATIE: BuITENGEBIED BERNHEZE

Vorig jaar is besloten om voor een 
bijeenkomst een spreker uit te 
nodigen die in tien minuten iets 
vertelt over zijn passie of gedre-
venheid bij een (liefst non-profit) 
organisatie. 
Dit keer is Ton de Wit, voorzitter 
van Instructiebad ’t Kuipke, de 
gastspreker. ’t Kuipke, opgericht in 
1967, is voor velen een plek met 

veel herinneringen. Menig Hee-
schenaar heeft hier uren doorge-
bracht tijdens lange, warme zo-
mers. En heel wat mensen hebben 
hier hun eerste zwemles gehad. 
Ton vertelt donderdag 28 febru-
ari onder het genot van een kopje 
koffie over het wel en wee van het 
instructiebad. Uiteraard blijft er 
daarna nog genoeg tijd over om 
met elkaar van gedachten te wis-
selen.
De Open Coffee Bernheze is be-
doeld voor iedereen die buiten het 
digitale netwerk om ook andere 
mensen wil leren kennen in de ge-
meente Bernheze. De toegang is 
uiteraard vrij, alleen het kopje kof-
fie komt voor eigen rekening.

ontmoeting staat centraal 
open coffee Bernheze
BERNHEZE - De Open Coffee Bernheze staat weer voor donderdag  
28 februari op de agenda. Coffeegenoten zijn te gast bij de Pas aan de 
Misse in Heesch. Als gastspreker is Ton de Wit uitgenodigd. De Open 
Coffee is van 8.30 tot 10.00 uur.

‘Nee is eeN prachtig woord eN eeN 
heel haNdig begrip’
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Informatie voor de kernen

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

PReTenTieus en bescheiDen 

Raadslid Gerard maakte zich in deze krant druk over integriteit. Hij 
doelde daarmee op uitlatingen in de laatste raadsvergadering. Maar 
Gerard weet ook wel dat raadsleden per definitie integer zijn, want niet 
integere raadsleden zijn zoiets als rundvlees van paarden. En integriteit 
spreek je niet af maar ben je, of niet. 

Raadslid Toon claimde in een artikel de keuze voor 80 km/h op de 
N279. Natuurlijk heeft Toon zich daar als goed Dinthers politicus 
druk over gemaakt, maar om nu te suggereren dat de provincie haar 
keuze heeft bepaald door de inbreng van SP Bernheze, dat gaat wel ver. 
Pretentieus? We zullen het komend jaar wel meer partijen gaan zien die 
zich rijk rekenen in de aanloop naar de verkiezingen. 

Volgende week 
praat de commissie 
Bestuur en Strategie 
over ‘de strategische 
toekomstbepaling van 
Bernheze’.
“Bernheze is klaar voor 
de toekomst” schrijft het 
college. Maar samen met 

een van de omliggende gemeenten een grotere gemeente vormen zoals 
het kabinet en gedeputeerde staten, willen daar heeft het college geen 
zin in. En of de gemeenteraad dat ook maar wil uitspreken. Vinkel mag, 
als de inwoners dat willen, nog wel bij Bernheze komen. En Heesch-
West dat gaan ze niet afgeven. Door intensieve samenwerking in de 
regio wil het college én zelfstandigheid behouden én opgewassen zijn 
tegen de steeds moeilijker wordende taken.

Of het vasthouden aan de huidige gemeenteomvang nu een goede 
keuze is betwijfel ik. Sinds we in Nederland het fenomeen gemeente 
kennen (begin 1800) is er steeds sprake geweest van samenvoegingen 
en opschalingen om de ontwikkelingen aan te kunnen. Begonnen we 
met ruim 1200 gemeenten, in 1900 waren er 1121 gemeenten. Tot 1950 
was er een gestage afname tot 1015 gemeenten. In de tweede helft van 
de vorige eeuw halveerde dat aantal tot 537 in 2000. In 2013 hebben 
we nog 408 gemeenten. Het ligt dus in de verwachting dat een verdere 
afname van aantal of opschaling van grootte zal plaatsvinden. Noord-
Brabant heeft in 2013 nog 67 gemeenten. Dat waren er 184 in 1900.

Bij pretentie past ook wel enige bescheidenheid.

Met groet, Ad.

variabele 
rente

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

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Laar 16, 5388 HE Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van heck assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

heemschuur opengesteld
HEESCH - Aanstaande zondag 24 
februari opent de Heemschuur in 
Heesch weer haar deuren voor het 
publiek van 13.00 tot 17.00 uur.  

De Heemschuur is het verenigings-
gebouw van Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw 
herbergt een museum, een multi-
functionele ruimte, waar wissel-
exposities worden georganiseerd 
en waar groepsontvangsten, ver-
gaderingen, lezingen en presenta-
ties plaatsvinden, een lees- en stu-
diezaal met bibliotheek en archief 
en een bestuurskamer. Het mu-
seum, de multifunctionele ruimte 
en de lees- en studiezaal zijn ver-
noemd naar mensen, die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor 
de geschiedschrijving van en over 
Heesch: Lee Ceelen, Albert van 
den Berg en Piet Hendriks.
Wat is er te zien? Op de eerste 
verdieping het museum, met een 
prachtige collectie landbouw-
werktuigen, ambachtelijke ge-
bruiksvoorwerpen, zoals van 

een rietdekker, een imker en een 
schoenmaker, een schooltje, een 
winkeltje en spullen van de dorps-
dokter.
Op de begane grond is een mooie 
poffer- en mutsencollectie te be-
wonderen, er zijn archeologische 
vondsten en in de lees- en stu-
diezaal kunnen bezoekers gebruik 
maken van de bibliotheek en de 

zeer uitgebreide fotocollectie raad-
plegen. Uiteraard zijn ook de uit-
gaven van de heemkundekring te 
koop. Rond de Heemschuur kan 
de prachtige tuin bekeken worden 
en zijn onlangs gerestaureerde ob-
jecten te bewonderen, zoals een 
originele manege of rosmolen. De 
mogelijkheid bestaat om een kopje 
koffie of thee te nuttigen.

iconenexpeditie in het jaar van het geloof

In het kader van het Jaar van het 
Geloof zijn deze twaalf iconen be-
doeld om op een beeldende wijze 
te inspireren tot (hernieuwde) ken-
nismaking met het christelijk geloof 
en tot geloofsverdieping. Ieder van 
de zes kerken toont telkens twee 
iconen die voor en na een viering 
in de kerk van dichtbij te bekijken 
zijn. Van zaterdag 2 maart tot en 
met zondag 17 maart worden de 
iconen twee aan twee tentoon-
gesteld in de kerken van Geffen, 

Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel 
en Vorstenbosch. Op woensdag 
27 februari zal de schilder Geert 
Hüsstege, die al ruim twintig jaar 
werkzaam is op het gebied van 
iconen, om 20.00 uur in Heesch 
een lezing verzorgen over zijn werk 
dat deze avond compleet tentoon-
gesteld zal zijn in de dagkerk van 
de Petrus Emmaus Parochie aan de 
Kerkstraat 2. U bent van harte wel-
kom om hierbij aanwezig te zijn. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 

De toegang is gratis. Voor meer in-
formatie: (0412) 451215 of bergs-
ma@petrusemmausparochie.nl.

BERNHEZE - Naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van het Twee-
de Vaticaans Concilie worden er in de Veertigdagentijd in zes kerken van 
een van de toekomstige Nieuwe Parochies in de gemeentes Bernheze en 
Maasdonk iconen tentoongesteld rond de zogeheten Christusmysteries. 

thema-avond: 
orgaandonatie

VORSTENBOSCH - Op woensdag 
6 maart organiseert EHBO vereni-
ging Sint Lucas uit Vorstenbosch 
een thema-avond over orgaan-
donatie in gemeenschapshuis de 
Stuik in Vorstenbosch. Tijdens deze 
avond wordt er uitleg gegeven over 
wat een orgaandonatie inhoudt en 
wat de Nederlandse Transplantatie 
Stichting hierin betekent.

Ondanks dat er in 2012 onge-
veer 1225 transplantaties heb-
ben plaatsgevonden, staan er nog 
1286 mensen te wachten op een 
transplantatie. Omdat bij veel 
mensen dit onderwerp een vreemd 
gevoel geeft, is het mogelijk voor 
u interessant om deze avond bij te 
wonen. De presentatie wordt op 
6 maart om 20.00 uur gehouden 
in gemeenschapshuis De Stuik in 
Vorstenbosch. Cor van de Schans 
is deze avond uw gastheer. Aan-
melden is niet nodig.
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mooIBernhezertje

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

MeuBeLsPuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. Bel Spuiterij SIIS 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

trouWeN of ZWaNger 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het gratis 
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

geVraagD
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe 
wenskaarten om te verkopen. 
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11, 
Nistelrode. Binnenveld 38, 
Vorstenbosch.

VerLoreN NisteLroDe
Maandag, tijdens carnaval ben 
ik mijn zwarte hoed met zwart 
en donker rode bloem erop 
verloren. Deze hoed heeft 
voor mij heel veel waarde.
Heeft u hem gevonden, graag 
telefonisch contact 
06-30194425.

te kooP
KRUPS Nescafé Dolce Gusto
Voor koffie, espresso, 
chococino en cappuccino. 
Showroommodel (lichtgeel) 
incl. gebruiksaanwijzingen
€ 35,- tel. 06-53556982.

garage VerkooP 
Zaterdag 23 februari
van 10.00 – 17.00 uur
Nistelrodeseweg 18 in Heesch

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:
Jos Heijmans
uit Loosbroek

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Sandra Cornelissen

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

suDoku

luchtpost
fREEK spits
NissERoisE gloRiE iN KENia

Een Helpende Hand bieden in het westen 
van Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en 
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee 
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu 
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse 
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben. 

Ik ben de initiatiefnemer van Stichting FreeKenia en tevens de 
Managing Director van FreeKenya Foundation, een Keniaanse 
organisatie die vorig jaar is opgezet om de activieiten van de 
Stichting naar een groter niveau te trekken.

Een mooi resultaat dat gekoppeld is aan het lustrumjaar van de 
Stichting, is de constructie van een windmolen aan het meer 
dat we samen met een van onze partnerorganisaties, ABBA 
hebben opgezet. De windmolen is een eerste stap om serieuze 
landbouw mogelijk te maken in dit droge gebied. Dagelijks kan 
nu 100.000 liter water vanuit het meer landinwaarts worden 
gepompt om de landbouwgrond te kunnen irrigeren. Een 
dankwoord aan alle sponsoren van de Stichting en ook Janivo 
Foundation is zeker op zijn plaats. Veilig drinkwater is nog 
steeds een groot probleem in Kenia. Nu er water beschikbaar 
is voor deze gemeenschap zijn we nog op zoek naar fondsen 
om het water te gaan filteren voor consumptie. Op die manier 
kan dat voor een klein bedrag worden doorverkocht aan de 
gemeenschap waardoor ABBA inkomsten genereert voor de 
verdere ontwikkkeling van hun organisatie. We zoeken altijd 
naar situaties waarbij het mes aan twee kanten snijdt en 
mensen zich uiteindeijk zelf kunnen redden.

Ook de verkiezingen in Kenia staan weer voor de deur. 
4 Maart aanstaande is het weer zover dan zal blijken of de 
Kenianen geleerd hebben van de gruwelijkheden die 5 jaar 
geleden zijn gebeurd toen het helemaal uit de hand is gelopen. 
Het zal spannend worden en laten we het beste hopen en dat 
we dit keer positief in het nieuws komen.

Groeten uit een warm Kisumu!
www.FreeKenyaFoundation.org

Uit handen van Hans van Reek van 
Miranda’s bloemensalon en Ma-
rijke den Otter van de Wereldwin-
kel ontving Lianne van Genugten 
op 14 februari de rozen. Marieke 
Linders kocht in de Wereldwinkel 
een cadeautje en vulde de bon in. 
Zij vond dat haar vriendin wel een 
bloemetje verdiende. 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther is 

blij dat Miranda’s Bloemensalon 
Fairtrade rozen verkoopt en de 
bloemen voorziet van Fairtrade 
snijbloemenvoeding. Het Fairtrade 
keurmerk garandeert dat het pro-
duct of de grondstof met respect 
voor het milieu is geproduceerd. 
Omdat de producenten een eerlij-
ke prijs ontvangen kunnen ze een 
menswaardig bestaan opbouwen.

fairtrade rozen uitgereikt 
op Valentijnsdag

V.l.n.r.: Freek v.d. Berg, Daan v.d. Pas, Hans van Reek, Lianne van Genugten, 
Lieke v.d. Berg en Marijke den Otter.

HEESWIJK-DINTHER - De Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther organi-
seerde in de aanloop naar Valentijnsdag een actie. Iedere betalende 
klant mocht aangeven wie op Valentijnsdag verrast moest worden met 
een boeket Fairtrade rozen. 

Noodoproep

NISTELRODE - Dringend hulp 
gezocht bij de organisatie van  
K(R)ONINGSDAG 2013! Zonder 
enkele enthousiaste vrijwilligers 
die ons willen helpen, moeten wij 
de jeugd van Nistelrode dit jaar he-
laas teleurstellen. De Koning(inne)
dagactiviteiten mogen toch niet 
verloren gaan?! Wie o wie wil onze 
commissie komen versterken? Vele 
blije gezichten zal je beloning zijn!
Voor meer informatie: Monique 
v.d. Rakt; 06-10109373 of Moni-
que Koenen; 06-48813910.

hdl.nl

www.mooihdl.nl

Anita Smits 
Ervaren helderziend-
helderhorend en 
heldervoelend medium.

Consult kaartleggen vanuit puur 
realisme met gedetailleerde 
antwoorden in werk, relatie, etc. 

Per consult ½ uur € 25,00

23 februari
bij Eetcafé ’t Pumpke - Nistelrode

Meer informatie www.so-lu-tio.nl
06-45131788

Er zijn nog enkele 

mogelijkheden 

voor consulten in de middag
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heb een hele hechte band met mijn 
kleinkinderen. Ik heb nooit geweten 
en had nooit verwacht dat kleinkin-
deren zo’n impact hebben. Op mijn 
gevoelsleven en op mijn visie. 

Is je visie veranderd?
Zeker! Zeker mijn kijk op het leven. 
Wat is belangrijk, welke keuzes ga ik 
maken?  

Is er een privé en zakelijke Toos?
Ik ben een mensen-mens. Thuis en 
hier ook. Ik ben thuis veel stiller. 
Liever ook. De dienstverlening zit 
me in het bloed. Ik vind het fi jn om 
mensen blij te maken. Daar word 
ik zelf ook blij van. Energie geven 
en energie krijgen. Soms moet een 
vrouw een bitch zijn om te kunnen 
overleven. Je moet knokken! Als 
je alleenstaand bent moet je nog 
harder knokken.
Ik ben oprecht blij dat ik er ben. Ik 
vind het belangrijk dat ik zoveel 
goede mensen om me heen heb. 

Op de vraag wat anderen van haar 
vinden richt zij zich rechtstreeks tot 
haar collega’s. ”Zeg het me eerlijk!”
Chefkok Bart verzamelt zijn indruk-
ken en  zegt dat hij altijd blij is als 
Toos er weer is. “Ze is van de grapjes 
en hartstikke lief.”
Violet heeft aan één woord genoeg: 
“Topgastvrouw!”

Het verstilde landschap ligt op haar weg van huis naar Het Sentiment. 

Wanneer het land is bedekt met sneeuw is de rust intenser. Een plek die 

Toos Verstraten eigenlijk met niemand wil delen. De plek waar zij haar 

moment van rust en relativeren vindt. Zeker in de winter.

Hier wordt 
het stil in 
mijn hoofd

Rust heb je nodig?
Ik ben omringd door mensen die 
een stukje van me willen. Als het 
bij mij thuis niet zo goed gaat is het 
moeilijk om onverdeelde aandacht 
te geven. Ik heb een heel druk gezin, 
met 3 fantastische dochters en 4 
kleinkinderen.
Doordat er zoveel gebeurt in mijn 
gezin leer je ook te relativeren. Je 
hebt hele andere gesprekken die je 
ook op heel andere gedachten bren-
gen. Ik kan heel veel kwijt in humor, 
ik heb een behoorlijk hoge mate van 
zelfspot.

Als het thuis niet zo goed gaat?
Mijn middelste dochter heeft SLE 

een chronische auto-immuun ziekte 
Inmiddels heeft men ook vastgesteld 
dat ze een nierziekte heeft. Eén van 
de bijkomende complicaties. Dit 
loopt natuurlijk als een rode draad 
door mijn leven. Na de geboorte van 
haar kinderen was er een hele peri-
ode van mantelzorg en dan komt je 
leven in een heel ander perspectief. 

Heb je dan niet genoeg aan 
je hoofd?
Om dan ook nog een zaak te runnen 
is onmogelijk. Violet, mijn compag-
non en ik, hebben dan ook alles heel 
goed doorgesproken toen we aan 
Het Sentiment begonnen. Zonder 
haar had ik het nooit gered. Doordat 
mijn leven zo veranderde, veran-
derde ook haar leven. Als het niet 
goed gaat met mijn kinderen laat ik 
alles uit mijn handen vallen om bij 
hen te zijn. Dit betekent dus ook een 
zwaardere belasting voor Violet. 

Hoe gaat het nu?
Op het moment gaat het goed met 
mijn dochter maar er zijn ook vaak 

momenten dat het niet goed gaat. 
Zoals bij iedereen kent ook haar 
leven ups and downs.

Is privé en werk goed te 
combineren?
Mijn oma-dag is heel belangrijk voor 
me. Dit was een bewuste keuze. Ik 

Achter elke ondernemer schuilt een verhaal. In deze rubriek zoeken we het ver-
haal van deze ondernemer en zijn of haar verbondenheid met het mooiste van 
Bernheze. Dit verhaal wordt verzorgd door Tikken | Klikken | Printen. Ook uw ver-
haal terugzien in De MooiBernheze Krant? Neem dan contact op met Mario van 
Bakel, telefoon 06-20360207 of met de redactie van deze krant 0412-795170 

Tekst Mario van Bakel  |  Fotografi e Thomas Segers

Haar leven kent pijn en zorgen. Maar denk niet dat Toos gebukt 

gaat onder alle leed. Integendeel. “Mijn leven is hard, maar ik ben 

niet zielig.” Toos zit vol ondernemerslust en geniet intens van 

haar kinderen en kleinkinderen.  Al 10 jaar pendelt ze tussen 

Uden en Heeswijk-Dinther. Een alleenstaande vrouw. Maandag 

is haar oma-dag en dinsdag haar rustdag. Aandacht schenken 

aan kinderen, kleinkinderen, personeel en gasten van Het Senti-

ment kost energie.

Toos Verstraten 
Carrière Kraamverzorgende
 Discotheekmedewerker
 Bar- bedieningsmedewerker
 Leidinggevende bar c.q. eetcafé
 Bedrijfsleider eetcafé daarna eigenaar
 Mede-eigenaar Restaurant Het Sentiment

Restaurant Het Sentiment  
Keuken Frans, Mediterraan, Nederlands
Chefkok Violet van Dooren
Ambiance Romantisch, huiselijk en stijlvol
Geopend Woensdag tot en met zondag
Reserveren Gewenst
Adres Het Sentiment, Raadhuisplein 7
 5473 GC Heeswijk-Dinther

Bij deze plek maakt mijn hart een sprongetje. 
Het is hier zo mooi. Ik heb getwijfeld of ik dit 
wel wilde delen met anderen.[ ]

Mooi Bernheze
De Aabrug - Heeswijk Dinther

Advertorial
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b o uW t
BerNheZe uW BouWPerikeLeN iN BerNheZe BouWt?

iNfo@DeMooiBerNheZekraNt.NL

Een rondje in de bouw…

06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

s c h i l d e r w e r k e n

Problemen 
op gebied van 

ruimtelijke 
ordening?

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043

info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

rietdekkersbedrijf 
Mark De Laat
In Vorstenbosch laat Mark de Laat zien dat het geen zomer hoeft te zijn om een mooie rieten kap te 
leggen. Bij Stal Timmermans, een dressuur en pensionstal aan de Meuwelweg, is Mark bezig om het 
rieten dak, dat onder het mos, zat te vervangen. Waarbij duidelijk wordt dat zelfs met kou en sneeuw, 
in tegenstelling tot wat veel mensen denken, er doorgewerkt kan worden. 
Tegen de tijd dat de zon schijnt, zal dit dak extra opvallen door het prachtige riet dat er weer op ligt. 

appartementenbouw Mooiland
Mensen met een woonindicatie krijgen voorrang

Het appartementencomplex telt 
drie verdiepingen aan de straat-
zijde en twee verdiepingen aan de 
pleinzijde. De appartementen op 
de eerste en tweede verdieping 
zijn bereikbaar met een lift. Aan 
de achterzijde zijn voldoende par-
keerplaatsen. 
De uitstraling van het nieuwe ap-
partementencomplex sluit mooi 
aan bij de architectuur van ver-
zorgingshuis de Laarstede.

Toewijzing
Om in aanmerking te komen voor 
deze appartementen moet u inge-
schreven zijn bij Mooiland. Als u 
nog niet ingeschreven bent, kunt 
u dit doen via de website www.

mooiland.nl of via het ‘Klanten-
punt’ telefoon 0486 439 900. De 
appartementen worden toegewe-
zen aan woningzoekenden van 
60 jaar en ouder. De woningen 
worden gepubliceerd op de web-
site van Mooiland.

Mensen met een woonindicatie 
krijgen voorrang. Woonindicatie 
is een voorrang voor  woningzoe-
kenden die om medische reden 
niet meer in hun eigen woning 
kunnen wonen. Als u denkt voor 
woonindicatie in aanmerking te 
komen kunt u informatie inwin-
nen bij de medewerkers van het 
Mooiland Klantenpunt, telefoon 
0486 439 900. 

NISTELRODE - Mooiland wil in de eerste helft van 2013 graag starten 
met de bouw van 16 huurappartementen aan ‘t Laar in Nistelrode, 
vlakbij verzorgingshuis Laarstede. De omgevingsvergunning is inmid-
dels aangevraagd. Enkele procedures moeten nog doorlopen worden.

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F. 0413-280183
M. 06-10069604

E. info@kerkhofmaatwerk.nl
w. www.kerkhofmaatwerk.nl

Maatwerk in o.a.:
•  Badkamermeubels
• Kasten en schuifkasten

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen 
aan uw woning of bedrijfspand
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n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

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

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

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

Bij aankoop van een Crawford 
sectionaal deur type g60 of g60 Satin 

ontvangt u maar liefst 15% extra 
korting en betalen wij voor u 

de BTW over het aankoopbedrag 
incl. montage.

actie!

Showroom geopend: 
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur 

en op afspraak

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

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

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

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

Dit maakt reparaties en verbou-
wingen voor particulieren een 
stuk goedkoper. 

En het verruimt dus de markt voor 
zzp’ers. Op vrijdag 15 februari 
heeft de Belastingdienst bekend 
gemaakt dat het gaat om de btw 

op arbeid. Verdere details worden 
nog uitgewerkt, maar behalve de 
kwaliteit en de service scheelt het 
onderaan de offerte en zal het 
een stuk overtuigenender over-
komen wanneer er geen 21% 
maar 6% btw berekend wordt. 
Juist zzp’ers op de particuliere 

markt hebben daarmee te ma-
ken. Als eindgebruiker kan de 
particulier z’n btw nergens ver-
rekenen, dus hikt deze tegen het 
grote bedrag aan. 

Bron en meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl

Blij met 6% btw op onderhoud en renovatie
Het kabinet en D66, CU en SGP gaan de investeringscapaciteit in de bouw stimuleren

De bouw- en klusbedrijven kunnen niet wachten, want het zou wel eens een stuk kunnen schelen in de 
groei van de opdrachten, 6% btw is tenslotte een fikse verlaging. Dat de politiek de btw op renovatie en 
onderhoud verlaagt naar 6% is voor vele bouwgerelateerde bedrijven een hoopvolle aanpassing. In de 
eerdere periode dat dit lage btw-tarief gold, leidde het aantoonbaar tot meer opdrachten. Met name voor 
zzp’ers. De maatregel gaat al op 1 maart in, maar geldt vooralsnog slechts voor één jaar.

chinees kantonees restaurant in Nistelrode
Verse, gezonde en snelle service

De familieleden van zijn vader wo-
nen al 20 jaar in Nederland, van 
zijn moeder wonen de familieleden 
nog in Zuid China. Er is wel het 
een en ander veranderd in die 10 
jaar. Vroeger werd vooral Chinees 
Indisch besteld. Wat in de loop van 
de jaren overging op Chinees Kan-
tonees. Nu het restaurant opnieuw 
ingedeeld werd door de bouw van 
de Sparrenweide konden ze met-
een inspringen op een nieuwe 
werkwijze. 

In het jaar dat het restaurant dicht 
was, reisde Alei naar China om 

ideeën op te doen en bezocht één 
keer samen met zijn vrouw het 
vaderland van zijn ouders en één 
keer ging hij alleen op pad om zich 
te informeren over de verschillende 
gewoonten van het land. Het werd 
hem duidelijk wat het was, dat de 
marinade zo speciaal maakte van 
het Kantonese eten. 
De keukenbrigade moet efficiënt 
werken, met een buffet met verse 
ingrediënten die mensen zelf aan 
kunnen wijzen en ter plekke ge-
wokt zullen worden. Vis en vlees 
en wokgroente, lekker verse kro-
kante ingrediënten, lekker gezond 

en van deze tijd met weinig olie. 
De twee koks en een nieuwe 
serveerster zullen merken dat ze 
efficiënt kunnen werken. Het in-
terieur  is al besteld en zal plaats 
bieden aan zo’n 70 gasten. 
Het afhalen en het restaurant is 
in een ruimte, met de open keu-
ken geeft het een gezellige hui-
selijke sfeer. 

Nog even geduld voor de klan-
ten, dan kan ook Nistelrode 
weer genieten van de buiten-
landse gerechten. 

NISTELRODE - Sinds 2002 wonen Alei Zhao en zijn vrouw Ehua in Nistelrode en hebben twee kinderen die 
op BS ‘t Maxend naar school gaan. Alei en Ehua werkten samen met zijn ouders die bijna 10 jaar het chinees 
restaurant hadden, het restaurant dat binnenkort weer opengaat aan ’t Laar in Nistelrode.

De twee koks en een nieuwe 
serveerster zullen merken dat ze 

Sinds 2002 wonen Alei Zhao en zijn vrouw Ehua in Nistelrode en hebben twee kinderen die 
op BS ‘t Maxend naar school gaan. Alei en Ehua werkten samen met zijn ouders die bijna 10 jaar het chinees 

“We willen snel weer 
     aan het werk” 

Alei Zhao 
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Opening kampeerseizoen
zaterdag 23 en zondag 24 februari

a.s. zondag 

24 Februari

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- korting op caravans

Movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?
3 weken huren 
2 weken betalen!*
*vraag naar de voorwaarden

bovag beurt
ontvang 
20% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt 
uitgevoerd voor 
15 maart 2013

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

Ouderen zijn over het algemeen 
meer gebaat bij een begrijpende, 
ondersteunende omgeving, waar 
men voldoende tijd neemt voor 
het leertempo. Misschien denkt 
u ook wel dat het erg moeilijk is, 
maar dat is het toch echt niet. Er 
zijn cursisten van 84 jaar die met 
de computer hebben leren werken. 
Zij zijn nu erg enthousiast en heb-
ben spijt dat zij niet veel eerder een 
cursus hebben gevolgd.
In ons leslokaal hebben wij de be-
schikking over 6 computers. Aan 
elke cursus of workshop kunnen 
minimaal 4 personen en maximaal 
6 personen deelnemen. 

Elke cursus of workshop wordt ge-
geven door 2 deskundige vrijwilli-
gers. Hierdoor kan aan elke cursist 
voldoende aandacht worden gege-
ven. We beginnen met de cursus: 
- Kennismaken met de computer 

en Windows 7 

Als u kennis hebt van Windows 
kunt u verdergaan met een van 
de volgende cursussen of work-
shops: 
- Cursus Microsoft Word – 
- Cursus Internet en E-mail
- Cursus foto’s bewerken
- Workshop Rabo internetbankie-

ren
- Workshop wenskaarten maken 

 
Bij voldoende belangstelling zijn 
ook de volgende cursussen mo-
gelijk:
- Cursus Microsoft Excel
- Cursus Microsoft PowerPoint  

  
De vrijwilligers van de DOP (Digi-
tale Ontmoetings-Plaats) helpen u 
graag.

Wilt u meer informatie? 
Neem dan even contact op met 
onze coördinator Ben Beeftink 
(0413-291924 of 06-51317609).

Digitale ontmoetings-
Plaats (DoP)
Het juiste startpunt voor senioren om kennis te 
maken met de computer
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Bij de DOP worden diverse com-
putercursussen en internetworkshops aangeboden. u leert de basisken-
nis van de computer waarna diverse andere cursussen en workshops 
gevolgd kunnen worden.

Danka Hüsken is een grootheid in 
de mandalawereld. Zij is numero-
loge, tekentherapeute en manda-
ladocente/begeleider. Sinds kort 
geeft ze ook materclasses manda-
latekenen. Zij heeft diverse boeken 
geschreven o.a. Groot mandala 
basisboek, De mandala als helend 
beeld, Numerologie in woord, 
beeld en getal. Nieuw is haar boek: 
Symbolen in de mandala, dat in 
Maart 2013 bij uitgeverij Akasha 
verschijnt.

In verbinding met jezelf
Je tekent een mandala gebaseerd 
op je naam en je geboortegetallen 
met als thema: ‘In verbinding met 
jezelf’. Onze talenten zijn in poten-
tie in ons aanwezig. Die willen we 
tot volle bloei laten komen. Daar-
om doe je eerst een kort onder-
zoekje naar het draagvlak van je 
wezen en welke talenten specifiek 
bij jou horen. Daar krijg je natuur-
lijk informatie en uitleg over. We 
gaan deze gegevens uitwerken in 
een mandala.
Er is volop ruimte voor eigen in-
vulling. En je kunt kiezen of je op 
zwart of op wit papier wilt werken 
Tekentalent is niet nodig. Je wordt 
stap voor stap geholpen. Daardoor 
is deze workshop ook voor begin-
ners een uitdaging.

Deze dagworkshop begint om 
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur, 
het is inclusief een vegetarische 
lunch. Ook is er een mogelijkheid 
voor een wandeling in het bos.

Mandalatekenen met 
Danka hüsken
NISTELRODE - Vrijdag 15 maart komt Danka Hüsken naar Nistelrode. 
Met medewerking van Willemien Geurts verzorgt zij een dagworkshop 
op een mooie locatie aan de rand van het bos in natuurgebied De Maas-
horst in Nistelrode.

Voor informatie of opgave: Willemien Geurts 0412-612022 of 
www.mandalart.nl

Advertorial

Proef de 
Braziliaanse 
samba!
Percussie 4fun

BERNHEZE - Percussie 4fun 
biedt Samba/Percussie work-
shops voor mensen vanaf 16 
jaar en in groepsgrootte vanaf 
8 tot 50 personen. 

Deze kunnen dienen als plezie-
rige ontspanning tijdens feeste-
lijke aangelegenheden zoals fa-
miliefeesten, vrijgezellen uitjes 
of personeelsfeest, teambuil-
dingactiviteiten, management- 
of communicatietrainingen of 
welke activiteit u ermee in wilt 
vullen.

Elke workshop is weer anders 
en wordt op maat gemaakt. 
Voorop staat dat het een feestje 
wordt! Een workshop van 30 
minuten tot enkele uren is mo-
gelijk.

VOOR MEER INFORMATIE:
Eric Verhagen 
06-50404292 
www.percussie4fun.nl

BEDAF - Op de eerste zondag van de vasten werd op de goed en druk 
bezochte, met leuk ondersteunende muziek, waarbij het oude Ujens 
volkslied zeker niet mocht ontbreken, om 20.00 uur op het hoogste punt 
van Bedaf wederom het aloude lentevuur ontstoken, door de oudste telg 
van de Familie Verbossen op Bedaf.

De roep om de Lente

Tijdens de voorspeelmiddag bren-
gen leerlingen individueel of met 
meerderen een muziekstuk ten ge-
hore, dat samen met de muziekdo-
cent is uitgezocht en geoefend.
De middag is bedoeld om het zelf-
standig musiceren te stimuleren. 
De optredens zullen beoordeeld 
worden door een vakkundige jury. 
Alle deelnemers ontvangen een ju-
ryrapport en diploma.

Dit jaar is de voorspeelmiddag te-
vens de voorronde voor het eerste 
Bernhezer solistenconcours dat 
op zondag 21 april zal worden 
gehouden. Aan het eind van de 
middag zullen ook het opstap- en 
het opleidingsorkest optreden als-
mede de c-selectie van de slag-
werkgroep. Kortom een middag 
met een gevarieerd programma 
van slagwerk, klassiek tot moderne 
muziek en een grote diversiteit aan 
instrumenten.  Reden genoeg om 
te komen luisteren!
De voorspeelmiddag duurt van 
13.30 tot 17.00 uur. De toegang is 
natuurlijk gratis.

Voorspeelmiddag 
harmonie st. servaes
HEESWIJK- DINTHER – Op zondag 24 februari wordt in Cultureel Cen-
trum Servaes de jaarlijkse voorspeelmiddag van harmonie St. Servaes 
gehouden.

www.mooinisseroi.nl
iNfoRmEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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jaarvergadering 
Afscheid voorzitter 
An Egelmeer

VORSTENBOSCH - De KBO van 
Vorstenbosch nodigt hierbij alle 
leden uit voor de jaarvergade-
ring op woensdag 27 februari om 
14.00 uur in de Stuik.

Agenda 
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 2012 
3. Jaaroverzicht 2012 
4. Financieel verslag 2012 
5. Verslag kascontrolecommissie, 

Benoeming nieuw lid voor de 
kascontrolecommissie. Aftre-
dend is Harrie van den Broek.

Pauze met 2012 KBO Vorsten-
bosch in beeld.
Na de pauze bij de bestuursverkie-
zing zal afscheid genomen van Ma-
rietje van der Pas. Zij was drie jaar 
bestuurslid. Als nieuwe kandidaat 
heeft het bestuur Agnes van Bra-

kel voorgedragen. Een kandidaat 
voor de 2e vacature is door het 
bestuur nog niet gevonden. Ook 
zal er een nieuwe voorzitter geko-
zen worden. De aanvang van deze 
KBO vergadering is om 14.00 uur. 
Hierna volgt het belangrijke agen-
dapunt. Het afscheid van voorzitter 
An Egelmeer. Na 17 jaar treedt zij 
terug als bestuurder en dit zal op 
een gepaste manier plaatsvinden.

graag gedaan
HEESCH - Een enthousiaste groep 
vrijwilligers die mensen desge-
vraagd graag helpt. De naam zegt 
het al: GRAAG GEDAAN. 

In 2012 is ‘Graag Gedaan’ in 
Heesch 463 keer gevraagd om een 
dienst te verlenen. Door de bood-
schappendienst werd 225 uur in-
gezet. De bezoekdienst noteerde 
596 uur inzet. Voor begeleiding en 
hand- en spandiensten zijn 26 uur 
genoteerd. Voor al dit werk waren 
in Heesch 21 vrijwilligers actief. 
We kunnen stellen dat Graag Ge-
daan ook in Heesch steeds meer 
bekendheid krijgt en in een be-
hoefte voorziet. Deze hulp vraagt 
natuurlijk veel inzet. Het zou 
daarom prettig zijn wanneer nog 
meer vrijwilligers zich zouden mel-
den. Hoe meer vrijwilligers er zijn, 
hoe meer mensen geholpen kun-

nen worden. Bovendien zou het 
fijn zijn als de belasting voor de 
vrijwilligers minder werd. Niet dat 
ze klagen. Ook zij zeggen: Graag 
gedaan. Wellicht iets voor u om 
u aan te sluiten bij deze groep 
vrijwilligers? Voor inlichtingen en 
opgave kunt u terecht bij Ineke 
Hosli, tel. 0412-452699, of bij het  
RIGOM, tel. 0412-653248. 
Soms hebt u als oudere hulp no-
dig, bijvoorbeeld bij het doen 
van boodschappen of ontvangt u 
graag eens bezoek van een vrij-
williger. Ook kan het zijn dat u 
graag zou willen dat iemand met 
u meegaat als u het eerst ergens 
eens een kijkje gaat nemen of voor 
arts of ziekenhuis. Ook voor kleine 
klusjes kunt u bellen. U kunt hulp 
aanvragen bij het RIGOM, tel. 
0412-653248, op werkdagen van 
10.00 tot 12.00 uur. 

afscheid 
Piet van hintum

VORSTENBOSCH - Op maandag-
middag 25 februari neemt Piet van 
Hintum afscheid als discjockey bij 
de KBO in Vorstenbosch. Na vele 
jaren wil Piet het wat rustiger aan 
doen. 

Tussen 14.00 en 17.00 uur kan 
men voor de laatste keer dansen 

op zijn muziek. KBO Vorstenbosch 
dankt Piet van Hintum voor de ja-
renlange samenwerking. Vanaf 4 
maart neemt Jo van Heeswijk (uit 
Berghem) wekelijks de taak van 
Piet van Hinthum over. Danslief-
hebber (50-plussers) uit heel de 
regio zijn bij deze hiervoor uitge-
nodigd.De KBO soos-ruimte is te 
vinden in het gemeenschapshuis 
“De Stuik” te Vorstenbosch. De 
toegangprijs (met koffie) is € 2,-

rijvaardigheidstest
50-plussers van Nistelrode
en Vorstenbosch

NISTELRODE/VORSTENBOSCH 
- De Raden Gecoördineerd Ou-
derenwerk van Vorstenbosch en 
Nistelrode organiseren, samen 
met de KBO en RIGOM Oude-
renwerk, op 25 en 26 maart een 
rijvaardigheidstest voor ouderen.

Alle automobilisten uit Nistelrode 

en Vorstenbosch van 50 jaar en 
ouder worden uitgenodigd om 
met een testrit, een theoretisch 
gedeelte en workshops inzicht te 
verwerven in de rijvaardigheid. 
Het programma bestaat uit een 
theorie-avond op 25 maart om 
19.30 uur in De Stuik te Vorsten-
bosch. Behandeld worden nieuwe 
verkeersregels, inbraakbeveiliging 
van uw auto en telefoneren in de 
auto. 
Op 26 maart volgt een rijvaardig-
heidstest, oog- en gehoortest en 
een test van uw fysieke moge-
lijkheden. De rijvaardigheidstest 
legt u af in uw eigen auto onder 
begeleiding van een erkende rij-
instructeur. Na afloop volgt er een 
nabespreking. De behaalde resul-
taten hebben geen invloed op het 
bezit van uw rijbewijs. De kosten 
bedragen € 15,00 per persoon. 
KBO-leden ontvangen een in-
schrijfformulier. Formulieren af te 
halen bij de Bibliotheek Nistelrode, 
Paviljoen Wevershof en De Stuik 
in Vorstenbosch. Ook te down-
loaden op www.kbonistelrode.nl. 
Er is plaats voor 60 deelnemers. 
Inschrijving in volgorde van bin-
nenkomst, uiterlijk 2 maart.

Inlichtingen bij: Gerard Jans-
sen, De Hoef 10, Nistelrode, tel: 
0412-611724. Jos van de Lisdonk, 
Schoolstraat 28A, Vorstenbosch, 
tel.: 0413-362370.

KBO Bernheze

kBo heesch
In 2012 is ‘Graag Gedaan’ in Heesch 463 keer gevraagd 
om een dienst te verlenen

reuma? ga eens op kuur!

Reha-tours is een groep vrijwil-
ligers, die deze voorlichting ver-
zorgt. Zij organiseren groeps-
kuurreizen naar de Gasteiner 
Heilstollen in Oostenrijk ten be-
hoeve van reumatische patiën-
ten. Sinds enkele jaren verzor-
gen zij, met succes, een geheel 

verzorgd revalidatieprogramma . 
Het is de enige reisorganisatie die 
een kuurreis aanbiedt waarvan 
het programma wetenschappe-
lijk onderbouwd is. Het gaat hier 
om de zogenaamde ‘Maastricht 
studie’ onder leiding van Profes-
sor Sj. van der Linden, hoogleraar 
reumatologie, verbonden aan het 
Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht.
Uit deze studie is gebleken dat 
door het volgen van dit 3-weekse 
programma met lotgenoten, er 
een enorme meerwaarde voor 
de reumapatiënt optreedt. Deze 
meerwaarde bestaat uit: o.a. 
minder pijn, minder medicijnge-

bruik, meer beweeglijkheid, meer 
levenskwaliteit en minder ziekte-
uitval. De meerwaarde heeft een 
gemiddelde duur van 9 maan-
den! Het kuurprogramma met de 
Gasteiner Heilstollen in combina-
tie met groepstherapie is uniek 
in zijn soort. Natuurlijk kunnen 
partners ook mee als uw begelei-
der. Voor inlichtingen en aanmel-
ding voor de voorlichting: Dhr. 
Nico Wolter, arts 045-5452696. 
Secretariaat: Mariëlle Beynsber-
ger Coenen 0475-493649  reha.
toursnl@telfort.nl 

Meer informatie  
www.reha-tours.com.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 23 februari om 14.00 uur organiseert Reha-tours in Hotel-restaurant De 
Leygraaf, Meerstraat 45 a Heeswijk-Dinther een gratis informatiebijeenkomst over kuren in de Gasteiner 
Heilstollen te Oostenrijk. Reumapatiënten met reumatoïde artritis, artrose, bechterew en fybromialgie 
hebben baat bij deze kuur die vaak gedeeltelijk wordt vergoed (soms geheel) door zorgverzekeraars. Max 
Tailleur organiseerde vroeger deze reizen al naar Oostenrijk, met de actie ‘de zak van Max’. Het welbe-
vinden van reumapatiënten kan hierdoor wetenschappelijk onderbouwd verbeteren. 

Advertorial

Deze uitzending wordt live ge-
maakt vanuit café De Zwaan in 
Heeswijk-Dinther. Presentator 
en redacteur Jolwin Dobbelsteen 
moet noodgedwongen zijn radio-
carrière beëindigen. 
De Bernhezer Omroep Stichting 
heeft geen geld meer voor het 
actualiteitenmagazine en Dobbel-
steen verwacht vanwege de eco-
nomische crisis niet zomaar elders 
aan de slag te kunnen als profes-
sioneel radiomaker. Erg jammer, 

want het radio-maken zit in zijn 
hart en dat geeft hij node op. Wan-
Week is te beluisteren op zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 14.00 uur 
op WanFM. Live meebeleven kan 
op zaterdag 23 februari vanuit café 
De Zwaan aan de Mgr. van Oor-
schotstraat 2 in Heeswijk (tegen 
over de Heeswijkse kerk). 

Bijwonen van de radioshow wordt 
op prijs gesteld en zal zeker de 
moeite waard worden.

jolwin Dobbelsteen viert 
20 jaar radio 

bernheze –Een topuitzending voor Jolwin Dobbelsteen bij WanFm 
moet voor de radioman een mooie afsluiting worden. Een prachtig af-
scheid met gasten als Burgemeester Willibrord van Beek en ex-waarne-
mend burgemeester Jan Boelhouwer van Bernheze in de laatste afleve-
ring van WanWeek op WanFM op 23 februari. openbare 

verlichting 
BERNHEZE - Regelmatig komt het 
voor dat de straatverlichting niet 
werkt door kabelbeschadiging. 
Enexis lost storingen in overleg 
met gemeente op.
Door de lange en strenge vorstpe-
riode is het uitvoeren van graaf-
werkzaamheden bijna onmogelijk. 
Bij heel gevaarlijke situaties zal 
Enexis in overleg met de gemeente 
toch tot reparatie overgaan.
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bernheze sportief

BERNHEZE - Het was een drukte 
van jewelste in sporthal de Over-
beek in Nistelrode. Hurksprongen, 
spreidsprongen, hoeksprongen, 
zitsprongen al of niet met schroe-
ven en allerlei salto’s vlogen je om 
de oren. 

Op de woensdag en donderdag 
tijdens de carnavalsvakantie or-
ganiseerde Gympoint Nistelrode 
een trampoline-instuif voor kin-
deren uit Loosbroek, Vorsten-
bosch, Heeswijk en Nistelrode. 
Vanwege de vakantie waren er 

ook kinderen (neefjes en nichtjes) 
uit Vinkel, Geffen, Nuland, Sint 
Oedenrode en Heesch. Bijna 100 
kinderen vermaakten zich prima 
op 4 grote trampolines, een air-
track en de dubbele mini-tramp. 
Vanuit het gemeentelijk project 
Bewegen=Fun wordt tijdens va-
kantieperiodes door Gympoint.nl 
sportieve activiteiten aangeboden 
in de gemeente Bernheze.

De kinderen zijn nu al benieuwd 
welke leuke activiteit in de mei-
vakantie wordt aangeboden.

sprongen vlogen je om de oren

trampoline

overwinning Prinses irene 

Dat hadden de Nulanders hele-
maal aan zichzelf te wijten, want 
ze verzaakten in de eerste 35 mi-
nuten een aantal 100% kansen te 
benutten. Pas tegen het einde van 
de 1e helft kon Prinses Irene een 
paar keer gevaarlijk worden, maar 

dat leverde niets op. Prinses Irene 
kwam meteen na rust via Bekkers 
(foto) op een 1-0 voorsprong, 
maar binnen twee minuten was 
het weer gelijk door een blunder 
in de achterhoede, Janssen scoor-
de. De ongrijpbare Bekkers, dom-
pelde twee minuten voor tijd alle 
geelzwarte harten in rouw. Na een 
prachtige solo legde hij de bal pan-
klaar voor goalgetter Job van den 
Elzen. 
Deze schoot de bal onbedaarlijk 
hard achter de voortreffelijke, net 
achttien jaar oude, doelman Van 
de Leest. Prinses Irene verloor dit 
seizoen al verschillende keren op 
ongelukkige wijze punten, deze 
keer was het geluk wel aan haar 
zijde. 
Al was dat gezien de 2e helft ook 
weer niet helemaal onverdiend.

voetbal

NISTELRODE - Zondagmiddag een onvervalste derby op een zonnig 
sportpark ‘De Schellen’. Prinses Irene en Nulandia maakten er een leuke 
pot voetbal van. 
De mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ trokken uiteindelijk aan het 
langste eind en gingen met drie punten aan de haal.

uitnodiging: toernooien DV Dancing kids in de Pas
23 en 24 februari  – Internationaal en Nationaal toernooi

Op zondag is er een toernooi voor 
alle deelnemers uit Nederland. 
Alle dansen van DV Dancing Kids 
zullen deze dag op het podium 
komen. Aanvang 9.30 uur en de 
laatste prijsuitreiking zal om 20.00 
uur zijn. 

Entreeprijzen 
Zaterdag: Volwassenen € 5,00
 - Kinderen tot 12 jaar € 2,50. 
Zondag: Volwassenen € 3,50
 - Kinderen tot 12 jaar € 1,50. 
Een boekje voor 2 dagen kost  
€ 2,50. Voor alleen de zondag kost  
het boekje € 1,50, hierin staan 
de tijden en alle bedrijven die dit 
toernooi mogelijk maken. Ook op 
www.dvdancingkids.nl kunt u alle 

informatie vinden over de leden, 
het bestuur en het toernooi. 

uitslagen 17 februari Beuningen
Op 17 februari was het periode-
kampioenschap bij DV D’Light 
te Beuningen.  Gwen Opstal 265 
punten - Guusje van Thiel 262 
punten - Vera Oomen 3e, 269 
punten - Minioren Garde Melody 
1e,  233 punten - Pizzabakkertjes 
1e,  229 punten - Moderne groep 
Release 242 punten. 
De gardegroep Miracle 2e,  268 
punten - Groep Spirit 1e,  270 
punten! - De marsgroep Untou-
ched 1e, 279 punten - Sharona 
Willemsen 2e, 282 punten - Lieke 
van de Ven 275 punten. 

dansen

HEESCH - DV Dancing Kids uit Nistelrode organiseert op 23 februari 
een internationaal toernooi.  Genieten van in totaal 105 dansen, ruim 
500 dansers uit België, Duitsland en Nederland, maar ook 14 optre-
dens door de dansvereniging zelf.  Om 9.00 uur start het doorlopende 
programma, de laatste dans is rond 19.30 uur te zien. Waarnemend 
Burgemeester Van Beek van Bernheze zal in de loop van de middag 
aanwezig zijn op dit internationaal toernooi. 

‘Wel winnen hè’
HVCH D4 voor één keer acteurs

Door nadruk te leggen op taakge-
richte opdrachten en niet op win-
nen, krijgt iedereen plezier in het 
spel, met als gevolg betere resul-
taten. 
Het zelfvertrouwen en een po-
sitieve houding nemen toe en 
sportclubs krijgen trouwe leden. 
Natuurlijk is een omschakeling van 
focus op winnen en zwakke pun-
ten naar een focus op taken en 
sterke punten lastig, maar als het 
bestuur zorgt voor goede begelei-
ding van trainers, coaches en alle 

andere vrijwilligers en er vertrou-
wen is binnen de organisatie, is al 
veel gewonnen. 

HVCH
Jeugdvoorzitter Laurens Gloude-
mans en organisator evenemen-
ten Frans van Zeeland zijn het 
duidelijk met de Stichting Positief 
Coachen eens. HVCH heeft goede 
contacten met de KNVB en is zelf 
al enkele jaren intensief bezig met 
de voorwaarden voor een club 
waar met plezier gesport wordt. 

Deze avond was onderdeel van 
het pakket aan activiteiten om de 
club sociaal en plezierig te houden. 
Niet voor niets heeft HVCH 60 
jeugdteams en groeit de club nog 
steeds. Op de website staan de re-
gels voor leden, coaches, scheids-
rechters en ouders. Het bestuur 
zorgt dat zij voeling houdt met wat 
er op het veld gebeurt door regel-

matig bij de wedstrijden te zijn en 
de jeugdtrainers worden begeleid 
door coördinators zodat snel gere-
ageerd kan worden; indien nodig. 
Toch worden ook sancties toege-
past. Als een speler het te bont 
maakt, wordt hij/zij zonder pardon 
geschorst en wordt met de ouders 
gesproken. 

Acteurs
Toen de KNVB vernam dat er spe-
lers uit een team nodig waren voor 
de regionale voorstelling in de 
Lievekamp in Oss op 13 februari, 
benaderde zij HVCH. Daar werd 
enthousiast gereageerd en de jon-
gens van D4 hadden duidelijk veel 
plezier in hun rol. Het grote aan-
tal vrijwilligers in de zaal was ook 
enthousiast na afloop van de voor-
stelling. 
“Natuurlijk weet je ’t allemaal, 
maar toch was de voorstelling een 
eyeopener” en “inspirerend” wa-
ren de reacties.

voetbal

BERNHEZE/OSS – Stichting Positief Coachen trekt het land door om 
de invloed van het gedrag van coaches, trainers, scheidsrechters, etc. 
op het spelgedrag in de sport te laten zien. Tijdens een zogenaamde 
ledenvergadering van sportclub ‘Door Vriendschap Vooruit’ wordt aan-
gekaart hoe coaching NIET moet. Veel te vaak wordt gewerkt aan ver-
beteren wat niet goed gaat, in plaats van sterker te maken wat wel goed 
gaat. 

Foto: Marcel van der Steen

‘Focus op takeN eN 
sterke puNteN’

De wedstrijd begon cijfermatig 
goed voor In d’n Ollie, want al re-
latief snel keek 2Complete aan te-
gen 2-0 achterstand. Echter bleef 
2Complete georganiseerd spelen 
en dat resulteerde nog voor de 
rust in de aansluitingstreffer, 2-1. 

In de 2e helft bouwde In d’n Ollie 
de voorsprong uit naar 3-1, maar 
nadat die goal was gevallen wer-
den de rollen volledig omgedraaid. 
2Complete had in het eerste be-
drijf al enkele prima kansen gehad, 
maar wist er hiervan slechts één 

te verzilveren. Met goed counter-
voetbal en dito doelpunten werd 
In d’n Ollie verrast en verloren zij 
de controle over de wedstrijd. Met 
een 6-3 eindstand was de over-
winning voor 2Complete op In d’n 
Ollie een feit. Ondanks het verlies 
lijkt het kampioenschap In d’n Ol-
lie niet meer te kunnen ontgaan, 
maar 2Complete heeft wel voor 
even wat roet in het eten kunnen 
gooien. Zaalvoetbal in HDL zal 
nooit meer hetzelfde zijn.

2complete bezorgt in d’n ollie 
eerste puntenverlies ooit!
HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen zaterdag traden 2Complete en In d’n 
Ollie aan voor een op het eerste gezicht reguliere competitiewedstrijd 
in de A-poule. Niets bleek minder waar!  In d’n Ollie had immers nog 
nooit verloren, wat voor 2Complete des te meer een reden was om daar 
verandering in te brengen. 

voetbal

Cheyenne Willemsen 271 punten 
- Kimberley Xhofleer solo hoofd-
klasse 1e, 291 punten! - Garde 
Diamonds, 267 punten gedeelde 
1e! 

U bent van harte welkom om ons 
aan te moedigen.
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Bernheze sportief

Zo heeft Verstegen Bouwbege-
leiding de trainers en leiders van 
deze E3 ook voorzien van trai-
ningspakken. Dit maakt de uit-
straling van het team compleet. 
Verstegen Bouwbegeleiding is een 
goede, onafhankelijke, krachtige 
en eigentijdse organisatie met een 
team van specialiteiten dat haar 
krachten heeft gebundeld om het 
volgende doel te bereiken: een 
kwalitatief hoogwaardige bouw 
met een tevreden opdrachtgever. 
Mocht worden overwogen om zelf 
te bouwen, of bijvoorbeeld te bou-

wen of verbouwen met zzp-ers, 
dan is Verstegen Bouwbegeleiding 
de beste partner om het gehele 
bouwproces in de juiste banen te 
leiden.
Dit team speelt al enige jaren sa-
men en draaien helemaal boven 
in de hoofdklasse mee. Met de 
prachtige spullen van deze spon-
soren is niet alleen het voetbal, 
maar ook de uitstraling nu van de 
hoogste kwaliteit. Doel is om deze 
jongens klaar te stomen voor een 
mooie voetbaltoekomst. Hou ze 
dus in de gaten!

trainingspakken voor hVch e3

HEESCH - Al jarenlang is van Ballegooij Glas- en Schilderwerken BV de 
hoofdsponsor van HVCH E3. Van Ballegooij Glas- en Schilderwerken, 
gevestigd in Heesch, met nog een vestiging in Helmond en Amster-
dam, verricht stukadoor-, schilder- en glaswerken voor particulieren en 
bedrijven bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Om dit team elke 
zaterdag nog completer aan te laten treden, heeft dit bedrijf de jongens 
in nieuwe trainingspakken gestoken.

voetbal

Zeven keer langs eigen keeper, wel zege hDL

HDL beschikte voorafgaand aan 
de wedstrijd over dertien spelers, 
van wie drie van de jeugd. B1-spe-
ler Jop Koopman mocht bij H1 on-
der de lat staan, maar Erik en Jelte 
kregen wel een heel ondankbare 
taak: zij speelden mee met de te-
genstander. Jelte ging bij Boekel in 
de goal staan en incasseerde acht 
maal een ‘eigen doelpunt’.
Ondanks meteen een goede kans 
van Casper Mulder, die de zijkant 

van het doel trof, bleven de gas-
ten prima overeind. Aan een gelijk 
opgaande strijd met kansen over 
en weer, werd snel een einde ge-
maakt toen Boekel op voorsprong 
kwam. Nauwelijks vijf minuten na-
dat de thuisploeg een tegendoel-
punt incasseerde, hadden Mark 
Kuijpers en Casper HDL alweer op 
een 2-1 voorsprong gebracht. De 
thuisploeg, die groeide in de wed-
strijd en Boekel steeds meer terug-

dreef op zijn eigen helft, besliste de 
wedstrijd nog voor de thee (5-1). 
Martijn van Rosmalen, en weder-
om Casper en Mark deelden rake 
klappen uit.
HDL-speler Leroy Haazen speelde 
de laatste minuten van de wed-
strijd bij een stand van 7-1 mee 
met de tegenstander, die nog één 
keer tot scoren kwam, maar wel in 
het eigen doel. 

hockey

HEESWIJK-DINTHER – De hockeyers van HDL H1 boekten een simpele 
oefenzege op een 8-koppig Boekel H1, aangevuld met twee spelers van 
HDL JA1. Erik Hoevenaars en keeper Jelte Visser versterkten de Boe-
kelse opponent, die met 8-1 naar huis werd gestuurd.

paardensport

HEESWIJK-DINTHER - Altior B2 – 
Flash B1 

Het B2 team van Altior staat dit 
jaar voor het eerst in de B klasse 
en speelt als enige B2 team tegen 
allemaal B1 teams. Afgelopen za-
terdag was er de wedstrijd tegen 
Flash, een team waar sommige 
dames al zo’n 8 jaar tegen spelen. 
Altior heeft het vroeger vaak las-
tig gehad tegen Flash maar daar is 
niets meer van te merken. Al heel 
snel kwam Altior op voorsprong 
en gaven ze de tegenstandsters 
het nakijken. Het beginspel was 
voor de tegenstandsters moeilijk 
te volgen. De verdediging zorgde 

ervoor dat de bal snel terug kwam 
in de aanval en dit vak scoorde 2 
keer. Na de vakwissel bleef Altior 
aanhouden en de dames gingen 
vol enthousiasme door. Binnen een 
korte tijd was het 7-0. Natuurlijk 
gaf Flash niet op en wisten ze te 
scoren. Dit liet Altior niet over haar 
kant gaan en er werd nog 5 keer 
de korf gevonden. Met nog twaalf 
minuten op de klok leek Altior af 
te gaan op een grote score maar 
het was een beetje op. 12 -2 is 
een mooie uitslag en een mooi uit-
gangspunt voor het einde van de 
competitie. 

Altior B1 – VVO B1. Uitslag: 4-7.

altior B2 op kampioenskoers

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

slordigheden worden heeswijk fataal

RKKVO liet vanaf het eerste fluit-
signaal van scheidsrechter Hermus 
direct zien dat ze voor niets minder 
dan 3 punten naar Heeswijk waren 
afgereisd. Binnen 5 minuten lag de 
bal al achter doelman Lunenburg. 
Spits Van Breugel zorgde voor de 
0-1. Daarna knokte Heeswijk zich 
met veel energie in de wedstrijd. 
Dit leidde ook tot de verdiende 
gelijkmaker van Wouter van Dijke. 
Daarna hield Heeswijk het heft in 
handen en waren er kansen op  
voorsprong. Op het moment dat 
iedereen dacht dat het doelpunt 

voor de thuisploeg zou vallen, 
leidde aanvoerder Van Doorn met 
dom balverlies op het middenveld 
echter de 1-2 in. Opnieuw was Van 
Breugel was er als de kippen bij 
om te profiteren. De blauw-witten 
lieten de koppies niet hangen en 
creëerden diverse mogelijkheden 
op de gelijkmaker. Na rust begon 
Heeswijk opnieuw sterk en de ge-
lijkmaker hing in de lucht. Kansen 
voor Van Dijke en Hein van Nuland 
werden echter niet verzilverd en 
daarna ebde het geloof langzaam 
weg. RKVVO bleef steeds eenvou-

diger overeind en liep in de laatste 
10 minuten van de wedstrijd via de 
counter nog uit naar 1-4.
Al met al speelde Heeswijk geen 
slechte wedstrijd maar werden de 
eigen slordigheden het team van 
Ton Berens fataal. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Het eerste voorjaarszonnetje voelde heerlijk aan 
op Sportpark De Balledonk. RKVVO kwam vandaag op bezoek bij VV 
Heeswijk en de ploeg van trainer Van der Palen draait goed mee boven 
in de ranglijst. 

hVch Vr 1 loopt over DVg Liempde Vr heen

De HVCH dames beschouwden 
deze wedstrijd als een serieuze oe-
fenwedstrijd voor de herstart van 
hun competitie aanstaande zon-
dag. Door winterse omstandighe-
den is er dit jaar nog maar weinig 
van voetbal ‘buiten’ terecht geko-
men en leek ieder blij het (kunst)
gras weer te kunnen betreden voor 
een echte voetbalwedstrijd. 
DVG Liempde bood het eerste 
gedeelte van de wedstrijd goede 
tegenstand, moest het wel van 
de uitval hebben, maar die waren 

zeker niet van gevaar ontbloot. 
HVCH was in de beginfase voorin 
te weinig doeltreffend, bouwde 
wel aan een groot veldoverwicht, 
maar verzuimde van dichtbij te 
scoren. Uitgerekend een speelster 
van Meisjes A1 Rowy van Pinx-
teren nam het Heesche team op 
sleeptouw en scoorde na ongeveer 
20 minuten de eerste 2 goals. De 
sluizen bleken daarmee opengezet, 
HVCH bleek niet meer te stoppen. 
Bij de rust was de score opgelopen 
tot 6-0. Na de rust was een eigen 

doelpunt van de voetbalsters uit 
Liempde de opmaat na een mon-
sterachtige overwinning. Ondanks 
prima werk van hun keeper werd 
driftig gescoord. Een overwinning 
van HVCH lag voor de hand maar 
viel wel erg groot uit: 14-0.

voetbal

HEESCH - De kwaliteitsverschillen in het vrouwenvoetbal lopen uiteen 
en zijn groot. Dat bleek ook afgelopen zondag in de wedstrijd voor de 
Omroep Brabant Cup van het 1e vrouwenelftal van HVCH, derde klas-
ser, tegen het vrouwenelftal van DVG Liempde, 5e klasser. 

VORSTENBOSCH - De organisatie van dit kam-
pioenschap was afgelopen weekend in handen 
van KNHS Regio Brabant, locatie Den Goubergh 
te Roosendaal. Henk Diks en zijn paard Zappa 
(lid van RSV Vorstenbosch) waren afgevaardigd 
voor dit kampioenschap door het behalen van 
het kringkampioenschap regio uden.

De hoogste springrubriek Paarden begon zon-
dagmiddag rond de klok van 13.00 uur.  Henk 
Diks en zijn paard Zappa hebben door middel 
van alleen maar foutloos te rijden en een super 
barrage tijd van 38,05 het brabants kampioen-
schap gehaald in de hoogste klasse.

Brabants kampioen 

Al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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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

E V E N E M E N T E N
21 fEbRuaRi 
oud papier buitengebied
locatie: nistelrode 

feelgoodgarden 
van Wim lips
locatie: tuinidee
’s-hertogenbosch 
Zie pagina 5

gerrit van Eenbergen 
bij ‘man bijt hond’
locatie: nederland 1 
Zie pagina 1

Workshop lichaamswerk
locatie: Verdistraat 87 in oss 

brabant in de franse tijd
locatie: de heemschuur
heesch 

22 fEbRuaRi 
Every body Dance Now - 
Dancing Kids
locatie: rtl4 
Zie pagina 1

feelgoodgarden 
van Wim lips
locatie: tuinidee
’s-hertogenbosch 
Zie pagina 5

23 fEbRuaRi 
internationaal toernooi 
DV Dancing Kids
locatie: de Pas heesch 
Zie pagina 18

feelgoodgarden 
van Wim lips
locatie: tuinidee
’s-hertogenbosch 
Zie pagina 5

informatie kuren voor 
reumapatienten
locatie: hotel-restaurant 
de leygraaf, heeswijk-dinther 
Zie pagina 17

laatste radio-uitzending 
jolwin Dobbelsteen
locatie: de zwaan
heeswijk-dinther 
Zie pagina 17

solutio kaartleggen
locatie: eetcafé ‘t Pumpke
nistelrode 
Zie pagina 12

garageverkoop
Nistelrodeseweg 18, Heesch
Zie pagina 12

24 fEbRuaRi 
Danstoernooi 
DV Dancing Kids 
locatie: de Pas heesch 
Zie pagina 18

Dorsdag op de maashorst
locatie: Keltenweg nistelrode
Zie pagina 9
  
heemschuur opengesteld
locatie: heemhuis heesch 
Zie pagina 11

Expositie marleen Rijver
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

feelgoodgarden 
van Wim lips
locatie: tuinidee
’s-hertogenbosch 
Zie pagina 5

Voorspeelmiddag 
harmonie servaes
locatie: CC servaes
heeswijk-dinther 
Zie pagina 16

25 fEbRuaRi
afscheid Dj piet van hintum
locatie: de stuik Vorstenbosch 
Zie pagina 17

26 fEbRuaRi 
Dokter op Dinsdag over 
glaucoom
locatie: ziekenhuis bernhoven 
oss 

avondsoos Kbo
locatie: de Pas
heesch 

Vraagbaak
locatie: de stuik, Vorstenbosch 

informatie-avond ouder 
worden en bewegen
locatie: Fysiocentrum heesch 
Zie pagina 4

27 fEbRuaRi 
lezing over iconen 
locatie: Petrus emmaus Parochie 
heesch 
Zie pagina 11

jaarvergadering 
Kbo Vorstenbosch
locatie: de stuik
Vorstenbosch
Zie pagina 17

28 fEbRuaRi 
open coffee bernheze
locatie: de Pas heesch 
Zie pagina 10 

lezing Rob gevers
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch 

1 maaRt 
Disco groep 7-8
locatie: bobz, nistelrode

Workshop mandalatekenen
locatie: Palmenweg nistelrode 

schietavond supportersclub 
prinses irene
locatie: schietvereniging 
‘t Kos Koijer nistelrode 

Voorstelling 
tV de lachspiegel
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-dinther
Zie pagina 3

2 maaRt 
Workshop dansen tussen 
hemel en aarde
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

optreden cor swanenberg
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Voorstelling 
tV de lachspiegel
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-dinther
Zie pagina 3

benefietconcert 
‘Nothings Else matters’
locatie: de Pas heesch 
Zie pagina 5

3 maaRt
afrika-Engakoor
locatie: Petrus emmaus Kerk 
heesch 

Voorstelling 
tV de lachspiegel
locatie: Willibrordcentrum 
heeswijk-dinther
Zie pagina 3

Wandel je mee voor Kenia
locatie: Vorstenbosch
Zie pagina 3

5 maaRt
avondsoos Kbo
locatie: de Pas
heesch 

Vraagbaak
locatie: de stuik
Vorstenbosch

6 maaRt 
hKK Nistelvorst: ‘alleen als 
het ijs- en ijskoud is’
locatie: heemhuis 
nistelrode  

thema avond orgaandonatie
locatie: de stuik, Vorstenbosch
Zie pagina 4

7 maaRt 
Workshop mandalatekenen 
locatie: Palmenweg 
nistelrode

papier dorp
locatie: Vorstenbosch

8 maaRt 
open dag bevers 
steencentrum
locatie: Canadabaan 10 
nistelrode

9 maaRt
plaatsingswedstrijd 
trampolinespringen
locatie: GymPoint
 
Vormsel
locatie: nistelrode

open dag bevers 
steencentrum
locatie: Canadabaan 10 
nistelrode

tV arcadia chez Dolly 
Encore
locatie: de Pas, heesch 

Remix jeugddisco
locatie: de Pas heesch 

10 maaRt
open dag bevers 
steencentrum
locatie: Canadabaan 10 
nistelrode

tV arcadia chez Dolly 
Encore
locatie: de Pas
heesch

sprookjestheater 
Klein Duimpje
locatie: de Pas, heesch 

Kinderbrillendag
locatie: hoogstede nistelrode
Zie pagina 3

11 maaRt
online seminar 
zzp-er & freelancer
locatie: online
Zie pagina 5

12 maaRt 
zonneochtend
locatie: Paviljoen
nistelrode

avondsoos Kbo
locatie: de Pas heesch 

Vraagbaak
locatie: Vorstenbosch
 
15 maaRt 
mandalatekenen 
met Danka hüsken
locatie: Palmenweg nistelrode 
Zie pagina 16

Rock-’n-Roll friday
locatie: lunenburg loosbroek
Zie pagina 2

18 maaRt 
Volleybalspeeltuin
locatie: sporthal de overbeek
nistelrode  

19 maaRt 
avondsoos Kbo
locatie: de Pas heesch 

24 maaRt 
bernhezeloop-Koppelcross
locatie: blokhut scouting 
’t Veerhuis, nistelrode 

h.b.V. open jeugd toernooi
locatie: sporthal ‘t Vijfeiken 
heesch  

25 maaRt
Rijvaardigheidstest 55+
locatie: de stuik Vorstenbosch 

26 maaRt 
avondsoos Kbo
locatie: de Pas heesch

Rijvaardigheidstest 55+
locatie: de stuik, Vorstenbosch 
Zie pagina 17


