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VVD-Bernheze Zeker NU! www.kringloopbernheze.nl
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voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooijerij

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout
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Gemeente Bernheze doet oproep 
voor project rond kasteelboerderijen

Afgelopen zomer is een project 
gestart om al die pachtboerderijen 
op te sporen en in beeld te bren-
gen. Het gaat om maar liefst 77 
pachtboerderijen, die merendeels 
in de gemeente Bernheze liggen, 

verspreid over Heeswijk, Dinther, 
Loosbroek, Vorstenbosch, Nistel-
rode en Heesch. Maar ook enkele 
in Vinkel, Middelrode, Schijndel en 
Veghel en een cluster rond kasteel 
de Nemerlaer: in Haaren, Oister-
wijk, Esch en Moergestel. 

En eentje ligt zelfs in Kruisland, ge-
meente Steenbergen.

Het project focust niet op monu-
mentale boerderijen, maar op plek-
ken. Wat zien we nu op al die plek-
ken: een monument, ‘verknalde’ 
woonboerderij, nieuw huis of na-
tuur? En hoe zag het er ter plekke 

in 1963 uit? Wat weten we nog 
te vinden aan historisch materiaal; 
van foto’s tot pachtcontracten? 
Ook aan verhalen die de ronde 
doen over de baron en barones, de 
pootmeester of de bewindvoerder.
Met name wordt het dagelijks le-
ven van de pachters belicht. Hoe-
veel en wat voor vee hadden ze in 
1963, wat stond er allemaal op het 

erf en wat zien we er nu? Bakten 
ze nog zelf brood, hadden ze een 
hooiberg of hooizolder, is er nu 
nog iets van de kelder/opkamer of 
oude schouw te bespeuren? En hoe 
waren de luiken geschilderd?

Het project is een coproductie van 
Rien en Florian de Visser in op-
dracht van de gemeente Bernheze. 
Onderzoek en teksten zijn in han-

den van eerstgenoemde, die ge-
boren en getogen is in het poort-
gebouw van het Heeswijks kasteel 
en zich nu vanuit een professionele 
achtergrond toelegt op een bredere 
kijk op erfgoed, specifiek op de le-
vensloop van plekken. Ontwerper 
Florian de Visser, afgestudeerd aan 
de Design Academy Eindhoven 
richting Public Space,  bedenkt het 
presentatieconcept, dat o.a. voor-
ziet in een magazine, maquettes 
en een expomobiel. Er is archief-
onderzoek gedaan, ter plekke zijn 
observaties uitgevoerd en er is al 
flink gesproken met ex-pachters en 
huidige bewoners, die graag hun 
verhaal vertellen. Uit onverwachte 
hoeken komen de markantste za-
ken boven water. 
Vandaar dat de gemeente Bern-
heze nu een oproep doet om nog 
meer ‘bijzonderheden’ aan te leve-
ren over al die pachtboerderijen - 
of ze er nog zijn of niet meer-  die 

het beeld extra spannend maken. 
Bedoeling is dat vanaf de zomer het 
project, dat een reizend karakter 
zal dragen, wordt gepresenteerd. 

BERNHEzE - Op 3 december 2013 was het 50 jaar geleden dat er een einde kwam aan het 68-jarig bewind over kasteel 
Heeswijk. Toen mochten eindelijk ook de pachtboerderijen worden verkocht. Het jaar 2013 was weer het ’Jaar van de 
Boerderij’. Dit was voor de gemeente Bernheze en met name wethouder Ad Donkers, aanleiding voor een project als 
input om innovatieve lijnen uit te zetten voor de beleving van ons agrarisch erfgoed als wezenlijk onderdeel van ons lan-
delijk karakter. De gemeente doet nu een oproep om materialen en verhalen aan te leveren.

Chris van Nuland, geboren en getogen op de pachtboerderij‚ ‘langs het kanaal’ met zijn huwelijksgeschenk van de laat-
ste baron: een ets van kasteel Heeswijk en een ingelijste foto van de baron zelf.  Foto: Rien de Visser

Gevraagd wordt om contact op te nemen met Rien 
de Visser, Lariestraat 5, 4373 VK Heeswijk-Dinther, 
dedriedobbelstenen@gmail.com, 06-12 17 12 02. 

‘Het dagelijks leven van de pachters wordt belicht’

“Marie, wat 
ben je toch 
weer laat!”
“Ja, maar ik heb 
ook tot het laatst 
getwijfeld!”

Wat een vrouw   beweegt: Voor de man en de vrouw... zie pagina 19
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
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PEFC/30-31-421

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

Op zondag 14 april houden wij een 
expositie met als thema Kunst & Kaas 

Doe mee, ontwerp een eigen kunstwerk 
en stuur de foto naar bonfromage.ton@live.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

G E C E R T I F I C E E R D E
F O O D S P E C I A L I T E I T E N W I N K E L

Dit schilderij is geschilderd door Mien Bens uit 
Nistelrode en is te zien bij Bon Fromage in Heesch

De leukste en meest 
bijzondere ontwerpen gaan 
we tonen onder het genot 
van een kaasje en wijntje!

Daarmee is het de meest autobio-
grafische en confronterende show 
die Javier ooit maakte.

Over Javier Guzman
Javier Guzman (1977) is cabaretier, 
stand-up comedian en (stem)ac-
teur. Hij is geboren in Spanje, Gran 
Canaria. 
Op jonge leeftijd emigreerde hij 
met zijn moeder en broer Emilio 
naar Nederland. in Amsterdam 
ging hij in 1998 studeren aan de 
Academie voor Kleinkunst. in het 
derde jaar van zijn opleiding won 
hij in 2002 zowel de jury- als de 
publieksprijs op het Leids Cabaret 
Festival. 

in 2003 studeerde hij af en zette 
zijn carrière voort op de planken, 
televisie en het witte doek. 

Donderdag 20 februari in De Pas 
Heesch. zaal open: 20.00 uur.
Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 18,-.

Reserveer kaartjes op: 
www.de-pas.nl
http://javierguzman.nl

javier Guzman met nieuwe 
show Delirium ii in De pas

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

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

Blue Jasmine op maandag 24 en dinsdag 25 februari bij Filmhuis 
De Pas.
in een nieuw, komisch drama, geregisseerd door Woody Allen zien 
we een door champagne en antidepressiva benevelde vrouw, die 
leeft in New York en alles heeft wat haar hartje begeert. Dan komt 
ze erachter dat haar man er duistere zaken op na houdt, raken ze 
alle luxe kwijt en gaat Jasmine naar haar zus Ginger in San Fran-
cisco. Een knap stuk acteerwerk maakt dat Jasmine haar ‘lost soul’ 
neerzet en tegelijkertijd medeleven en zelfs ontroering weet op te 
roepen voor haar snobistische bestaan. Het Parool gaf 4 sterren aan 
deze film en voorspelt een Oscarnominatie!

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

Winnaar gratis kaartjes vorige week: 
Annie van den Berg

HEESCH - Waar Javier met ‘Delirium’ al geen spaan heel liet van zijn 
alcoholverslaving, maakt hij in ‘Delirium II’ zijn sex-, wiet-, medicij-
nen- en cocaïneverslavingen met de grond gelijk. ‘Delirium II’ neemt 
de kijker mee op een trip langs ongure straathoeken, afkickklinieken en 
een louterend bezoek aan een speelparadijs.

Bail & wolfpack 
Zaterdag 22 februari in De Zwaan 

HEESWiJK-DiNTHER - BAiL: Pak 
een blender en voeg een flinke 
scheut southern fueled rock, een 
lading blues en een vleugje (hard) 
rock toe. zet de mixer vol open en 
er ontstaat een supervette cocktail. 
Groovende southern fueled blues-
rock!

wOLfpAcK: Drie jaar terug 
kwam deze club uit Mariaheide ein-
delijk weer eens boven water. Met 
Stefan als nieuwe frontman, waren 
ze weer op oorlogssterkte! Nieuw 
gezicht, andere stem, dus Tonka 
werd Wolfpack! Het geluid blijft 
echter herkenbaar. Rechttoe recht-
aan gitaarrock.

zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 www.dezwaanlive.nl

Advertorial

Leerlingenconcert Muzelinck
NiSTELRODE - Leerlingen van 
Muzelinck verzorgen op vrijdag 21 
februari een concert in Nistelrode. 
Op het programma staan o.a. pre-
sentaties op viool, piano, saxofoon 
en gitaar. De locatie is CC Nesterlé 
en het concert start om 19.00 uur. 
De toegang is gratis.

Naast het verzorgen van lessen is 
ook het presenteren een belang-
rijke doelstelling van Muzelinck. 
Verbinden van mensen met mu-
ziek. Vandaar ook, dat Muzelinck 
les geeft in de diverse kernen van 
Bernheze; dicht bij de mensen, 
dicht bij waar de kinderen wonen. 
De presentatie laat het plezier zien 
dat mensen en vooral kinderen 
hebben met het leren muziek te 
maken.

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl
Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45

Met carnaval

KINDEREN 

GRATIS ETEN !
Openingstijden carnaval:

 zaterdag t/m dinsdag open

vanaf 12.00 uur.

Kijk naar onze site

We hebben ook 

50 speciale bieren

‘Echt lekkere 
pannenkoeken eet je 

in Heesch’

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

Robbie op de gitaar

Advertorial
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Een aantal weken geleden plaatste ik in deze 
rubriek mijn gedicht over de maand januari. Dit 
was het eerste van een maandencyclus, die ik heb 
opgenomen in mijn bundel ‘Het leven gaat van A 
tot Z, sonnetten 2003-2010’.

Voor deze week heb ik het tweede deel van deze 
maandencyclus uitgekozen. In de loop van het 

jaar zal ik (mogelijk)  ook de andere delen van deze cyclus plaatsen.  

Net als bij het januarigedicht moet ik constateren dat ik februari dit 
jaar heel anders ervaar dan toen ik dit gedicht schreef. Dat heeft zeker 
te maken met het lenteachtige  weer. En daarnaast ook met ‘onze’ 
schaatsers in Sotjsi . Ik ben het dan ook niet eens met D’n Blieker in 
zijn column van vorige week. Schaatsen is een prachtige sport. Het 
enige nadeel van deze winter is dan ook dat we nog niet op natuurijs 
hebben kunnen schaatsen.   

FebRUaRi

De tweede maand heeft altijd minder dagen.
Je vraagt je af: heeft God dat ooit bedacht?
Heeft hij over ons leven zoveel macht
Dat hij ons met zo’n korte maand kon plagen?

De tijd die blijkt steeds full speed voort te jagen
En niemand kan ontsnappen aan die jacht.
Een dag gaat meestal sneller dan je dacht
En valt verdomme nooit eens te vertragen.

Waarom heeft deze maand dan minder dagen,
Maar twintig en daarna slechts doorgaans acht?
Ik wil mij, God, daarover hier beklagen,
Al weet ik dat het zinloos is, zo’n klacht.

U reageert toch niet op onze vragen.
Ik vrees dat u slechts in uw vuistje lacht.

mooi vAn hAns mAnders

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

Waanzinnige Wolletjesweek

We moeten ruimte maken voor 
de nieuwe zomercollectie daarom  

van 25 februari t/m 1 maart 
FIKSE KORTINGEN OP ONZE 

WINTERCOLLECTIE

Kom snel langsKom snel langs

OP = OP!

Open Atelierroute Bernheze
DEELNEMENDE KUNSTENAARS STELLEN ZICH VOOR

cHARLES StEijGER uit Dinther vindt de Open Atelierroute Bernheze 
een mooie kans om mensen een kijkje in zijn werkruimte te gunnen, 
waar hij schildert, beeldhouwt en poëzie maakt. 
zijn werk is confronterend en daardoor boeiend. inspiratie haalt hij uit 
dingen die hem boeien. Als je zijn stijl zou moeten omschrijven, dan is 
dat ‘de Steijger stijl’. Het is wellicht daarom dat Steijger schildert, beeld-
houwt en poëzie maakt.
Charles: “ik schilder meestal met olieverf op doek. Voor de poëzie ‘speel’ 
ik met woorden, gecombineerd met fotografie. Het creëren van iets ei-
gens geeft me veel energie, het boeit me om iets nieuws te maken”. 
Gast bij het atelier van Charles Steijger is Toos Seerden, zijn echtgenote. 
Toos maakt poppen en beelden. 
Beiden ontvangen je in hun atelier in Dinther met hun laatste werk.

cHARLES KnOttER maakt bronzen sculpturen in Vinkel. Met echt-
genote Annique Knotter ondernam hij vele reisjes naar musea e.d. in het 
kader van ‘kunstverrijking’ en stelde zichzelf als ‘techneut’ de vraag hoe 
bronzen beelden worden gemaakt. Dit leidde tot het zelf maken van een 
bronsgieterij. Charles: “Mensen in mijn omgeving en zeker mijn crea-
tieve echtgenote, zijn een bron van inspiratie. Ook mijn cursisten geven 
regelmatig bewust of onbewust input.”  
Het werk van Charles is een directe afspiegeling van zijn karakter en dus 
uniek! Ook uniek is het feit dat Charles autodidact is. zijn technisch in-
zicht in het bronsgieten en het zelf creëren maken dat zijn oeuvre breed 
is. Charles: “Mijn stijl is te definiëren als elementair constructief.” 
 
Gast is Dymphe Naaijkens, met haar oeuvre in keramische technieken.

MARjAn jAnSEn uit Nistelrode vindt het een voorrecht beeldend te 
scheppen uit ruwe steen; het uitzoeken, hakken, vijlen, schuren, polijsten 
en insmeren heeft als resultaat verrassende vormen, kleuren en struc-
tuur. Marjan werkt bij voorkeur met albast: “Het laat op sommige delen 
prachtig het licht doorschijnen. Mooi voor menselijke vormen met wei-
nig detail, maar een perfectionistische afwerking.” Sinds 2013 verdiept 
Marjan zich in ‘de uil’ met zijn doordringende blik. Soms maakt ze ge-
denkstenen voor overleden mens of dier, vaak uit het antracietkleurige 
Springstone. in het atelier van Marjan in de pastorie vind je ook sieraden 
van haar hand uit koperdraad, leer en kralen. www.beeldig.biz

Gast is Annie van Heerwaarden, die schilderdoeken laat leven door 
kleurcombinaties en lichtinval, soms met natuurlijke materialen.

AnniQuE KnOttER–VAn DE wijDEVEn uit Vinkel maakt haar 
schilderijen in acryl en olieverf. Daarnaast assisteert zij haar man Charles 
met het maken van bronzen beelden, van idee tot en met realisatie. 
“Het schilderen zit in mijn bloed. ik doe het al mijn hele leven, realistisch, 
surrealistisch en af en toe abstract. De natuur, mensen, reisverhalen, ex-
posities, media en andere kunstenaars zijn een bron van inspiratie. Ook 
het werk van mijn leerlingen en mijn man.” in haar atelier zijn grote 
portretten van artiesten en Afrikaanse volksstammen te vinden. Waarbij 
zij veelvuldig natuurlijke materialen gebruikt, “Dat valt niet altijd mee”, 
erkent ze “mijn werk is een afspiegeling van mijzelf, het moet aan alle 
eisen voldoen. De rest laat ik aan de toeschouwer over.” 

Gast is Ria Ketelaars, die abstracte grote werken maakt. 

BERNHEzE – In april zal een groot aantal kunstenaars in Bernheze hun atelier openstellen voor alle geïn-
teresseerden. De een maakt prachtige schilderijen, de ander beelden. Maar wat prachtig is voor de een, 
vindt de ander niet de moeite van het ‘omfietsen’ waard. Daarom stellen alle kunstenaars die aan de Open 
Atelierroute Bernheze deelnemen zich kort voor in DeMooiBernhezeKrant. Elke week geven we ruimte aan 
vier deelnemende kunstenaars om iets te vertellen over zichzelf en zijn/haar werk. De foto van het werk van 
de kunstenaars bij hun impressie voegt daar nog wat extra informatie aan toe. 

www.mooihdl.nl iNfoRMEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

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

THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

Naast de basiscursus EHBO organi-
seert EHBO vereniging St. Raphaël 
bij voldoende belangstelling een 
cursus reanimatie en AED bedie-
nen. Deze opleiding duurt 2 avon-
den en wordt gegeven volgens de 
nieuwste richtlijnen van de Neder-
landse Reanimatie Raad.

Let op: Vaak vergoedt de ziekte-
kostenverzekering een gedeelte 
of zelfs alle kosten voor de cursus. 
Neem hiervoor contact op met 

jouw ziektekostenverzekering. De 
EHBO cursus voldoet aan alle ge-
stelde eisen.

Zelfvertrouwen
Een ongeluk zit in een klein hoek-
je, een kind dat zich verwondt of 
een collega die onhandig is en zich 
stoot. 80% van de ongevallen ge-
beuren in huis. Allemaal hebben 
we ook wel een ongeluk op straat 
gezien en zijn we huiverig om 
te helpen. De EHBO-cursus van  

St. Raphaël geeft je voldoende zelf-
vertrouwen om de stap te nemen 
te gaan helpen. Reden genoeg om 
je aan te melden voor een EHBO 
cursus, gegeven volgens de nieuw-
ste richtlijnen. 
De opleiding wordt gegeven door 
een ervaren instructeur en wordt 
ondersteund door Lotus (oefen-
gewonde). Reanimeren/AED en 
verbandleer maken deel uit van de 
cursus. St. Raphaël heeft nog maar 
plaats voor een beperkt aantal 
deelnemers. 

Voor meer informatie en/of op-
gave: Jenneke Beerling tel.: 0413-
296206.

EHBO-cursus Heeswijk-Dinther-Loosbroek
HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK – Een EHBO cursus leert je omgaan met ongevallen, reanimeren, en ver-
bandleer. Door te leren wat je moet doen bij een ongeval, kun je gemakkelijker de stap zetten hulp te bieden 
bij een ongeval. De cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken wordt vanaf maandag 10 maart gegeven door de 
EHBO vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging, hulp- 

middelen, met kapper, en pedicure aan huis, met glazenwasser, klus- 

sendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor 

niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Geen hulp (meer) vanuit de 
WMO of een te hoge bijdrage? 
Dan is Mien Thuis een prima 
oplossing.

Bent u wat ouder? 
Mien Thuis biedt u passende 
hulp voor al uw huishoudelijke 
taken. 

WMO & EIGEN BIJDRAGE

Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Werken, kinderen, sporten… 
het leven is vaak druk. 
Mien Thuis neemt de taken 
over die bij u blijven liggen.  
Dat kan poetsen, strijken of 
koken zijn, maar ook de kin- 
deren opvangen of de hond 
uitlaten.
Eenmalig, structureel of 
tijdelijk? U zegt het maar. 

EEN DRUKBEZET LEVEN

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

www.sijskindercoaching.nl 
susan@sijskindercoaching.nl 

06-44396176

‘onder-
steuning 
voor 
kinderen 
die niet 
lekker in 
hun vel 
zitten’

Aandacht is een eenvoudig principe 
dat in vele situaties zijn werking 
kan hebben. in ons individuele le-
ven, in relaties, in grote maatschap-
pelijk kwesties. Aandacht brengt 
je dichter bij jezelf, bij anderen, bij 
het leven, bij het absolute. Bij waar 
het écht om gaat. Wanneer we in 
contact zijn met wat er hier en nu 
is, komt er meer rust, helderheid 
en stabiliteit in ons. Het geeft ons 
meesterschap over onszelf. 

Het is niet het antwoord op alle le-
vensproblemen, maar je wordt je 
bewust van de dingen zoals ze wer-
kelijk zijn en van je geest die voort-
durend denkt dat hij het (beter) 
weet. Als je steeds het gevoel hebt, 
dat alles in het leven je overkomt, 
word je steeds meer slachtoffer van 
de omstandigheden, en dan lijkt het 

leven heel zwaar. Maar als je een-
maal ervaren hebt dat je zelf wél 
invloed hebt op je emoties, reacties 
en gedachten, dan is het leven zo 
licht als je wilt dat het is! Je hebt 
een keus! En het is te leren: bin-
nenkort starten in Nistelrode weer 
nieuwe mindfulness-trainingen. 

Depressief?

Burn-out?

Chronische pijn?

Teveel piekeren?

Meer genieten?

Op 7 en 8 maart starten de 
nieuwe 8-weekse trainingen 

op vrijdag- en zaterdagochtend

Lichter leven met behulp van mindfulness
Start nieuwe trainingen op vrijdag 7 maart

Zie voor meer informatie: www.praktijkmarneffe.nl

Advertorial

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

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Wenkbrauwen maken een gezicht

Meer informatie

Kies voor permanente
make-up.  

Wenkbrauwen met 
de 3D hairstroke 

techniek voor 
de meest 

natuurlijke look.

Bernheze haalt 
€ 1800,- op 
voor Amnesty 
BERNHEzE - De collecte van 
Amnesty international, die van 2 
tot en met 8 februari 2014 werd 
gehouden, heeft in de gemeente 
Bernheze, € 1800,- opgebracht. 
26 Vrijwilligers hebben gecollec-
teerd. Amnesty dankt alle vrijwil-
ligers voor hun geweldige inzet.

NiSTELRODE - Lichter leven, dat is iets wat we allemaal willen. Iedereen 
heeft er andere associaties bij, maar het komt er toch meestal op neer dat 
we minder willen piekeren en meer willen genieten. Leren om bewuster 
in het leven te staan kan ons hierbij helpen. Af en toe stilstaan bij wat er 
nu is, aandachtig zijn, oftewel: mindful zijn. 

Als je steeds het gevoel hebt, dAt 
Alles in het leven je overkomt, word je 
slAchtoffer vAn de omstAndigheden
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

het mag welhet mag welhet mag wel
in de krant…in de krant…

zo’n lekkere kaascroissant!

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
2 kaasbriosjes

1,50
normaal  2,40

We zijn er ooit kampioen mee geworden. 
Het lekkerste kaascroissantje van Nederland.  
Het klinkt logisch, een lekker croissantdeeg 
met ECHTE kaas… maar dat vindt u zeker 
niet overal. Proeft u het verschil maar eens. 
Koopt u deze week 2 broden, dan neemt
u voor € 1,50  2 kaasbriosjes mee. 
Even in de oven zijn ze het lekkerst! 

met fl ink wat fl air… en swung…                                                   maken we de lekkerste kaasbriosjes.

Appelkruimeltaart

8-10 personen  13,25                           10,95

Om je vingers bij af te likken!

tip van de banketbakkers:

geldt van 20-2 t/m 26-2-2014

Sterren vind je overal, 
zelfs op je bed
BerNHeZe – De gedichten van de 
dichters in de Bernheze Kinder-
poëziebundel zijn het waard om 
gelezen te worden, het zijn echte 
sterren. Een van die sterren is Julia 
Simonse van BS Emmaus met haar 
gedicht ‘Een Ster’. Zij stond vorige 
week nog niet bij de andere ster-
ren uit Bernheze.

De prachtige bundel met de even-
zo prachtige boekenlegger van 
Anke van Krieken zijn via de biblio-
theek te koop voor € 2,50.

Een Ster

Ik zie een ster,
hij schittert daar heel ver.
Maar hij is zo ver weg,
wat een pech.

Als hij nou dichtbij zou zijn,
was dat echt ontzettend fijn.
Want dan zou ik hem 
pakken
en in de boom zetten, 
op de takken.

Maar wacht... met een 
vallende ster kan dat wel.
De ster die ik vast pakte, 
voelde heet op mijn vel.
Ik vond er nog één, 
en nog één, en nog één
en ze lagen allemaal 
in het veen.

Nu heb ik een verzameling 
sterren op mijn bed
En die heb ik nog maar net.

Julia Simonse
Groep 5a
BS Emmaus

©
 J

an
ne

m
ei

s ALLEEN

Ik loop een poos
en zie een roos.
De roos staat 

helemaal alleen,
met niemand 
om zich heen.

Haar enige vriend 
is de vlinder,

maar die leest het 
boek Spinder. 

 Anke van Krieken
 Groep 7a

 Bs. de Beekgraaf

www.cubebernheze.nl

De kerk als ‘bron’ centraal stellen

Theoloog Pieter Molenaar heeft 
een mooie visie op ‘het geloof’ en 
de mens. “Als ik het rapport van 
het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau lees, met hun visie op ker-
kelijk Nederland in 2020, ziet het 
ernaar uit dat dan ruim 2/3 van 
de Nederlanders buitenkerkelijk is. 
Niet erg optimistisch. Wel wordt er 
bij gezegd, dat er meer mensen in 
God zullen blijven geloven dan dat 
er lid zijn van een kerk. Nog steeds 

52% van de Nederlanders geloven 
dat God bestaat, tegenover 17% 
Nederlandse atheïsten. Een grote 
groep zit tussen kerklid en atheïst 
in. Die noemen zich zoekers op het 
spirituele vlak, die niet heel vaak, 
maar af en toe bidden. 
ze geloven ook nog wel dat er 
wonderen bestaan en dat er iets 
zal zijn na je dood. ze hebben voor 
die groep zelfs een naam bedacht: 
ietsisten.”

Lege kerken in Nederland?
Als je die cijfers leest, krab je toch 
wel even achter je oren. We zien, 
ook hier in Brabant, al een hele tijd 
een sterke terugloop in kerkbezoek 
en betrokkenheid. Jongeren zie je 
steeds minder. 

En veel mensen vragen zich daar-
om af: Pieter, is de kerk niet een 
uitstervend instituut? Blijft er van 
allerlei vormen waarin je samen je 
geloof beleeft op termijn nog wel 
wat over? is de toekomst alleen 
maar donker, zonder perspectief 
en hoop? Wordt Nederland een 
land vol lege kerken? “Nee. Niet 
als we anders naar de kerken zou-
den kijken: meer open, zoals een 
Australische veeboer dat gedaan 
heeft. Hij kon zijn uitgestrekte land 
onmogelijk omheinen; het terrein 
was daarvoor veel te groot. Daar-
om plaatste hij geen hek, maar hij 
sloeg een waterput waar de dieren 
kunnen drinken. 
Hij liet ze bij die bron los. Wetend 
dat ze er vroeg of laat toch weer 
naar toe zouden gaan, hoever ze 
ook verwijderd zouden zijn van die 
bron. Dat vind ik mooi: vanuit je 
kracht denken en niet angstig wil-
len behouden wat we hebben. 

De kerk zou mijns inziens moeten 
fungeren als een levenskrachtige 
bron: midden in het centrum, waar 
mensen ‘als ze dorst hebben’ naar 
toe kunnen komen.”

HeeSwIjk-DINTHer – Een aantal weken geleden werd in Amsterdam n.a.v. het verschijnen van het boek ‘God 
bewijzen’ van Stefan Paas en Rik Peels een religiedebat gehouden, waarin twee vragen centraal stonden: 
Hoe redelijk is geloven in God? En is massaal ongeloof funest voor de moraal van de samenleving? Geloof 
biedt immers veel aan waarden en normen, wat ook door nogal wat atheïstische denkers toegegeven wordt. 
Op zich een boeiende confrontatie tussen atheïstische en christelijke denkers. Zeker in onze tijd, waarin de 
stem van kerk en geloven - vooral door de media - haast tot een soort subcultuur lijkt te zijn gereduceerd.

Pieter Molenaar - pastor van de Protestante gemeente Dinther 
 Tekst en foto Hieke Stek 

wereld

Mens
en
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informatieavond over geheugen 

“Het zal de leeftijd wel zijn,” zeg-
gen veel mensen als ze niet op 
een naam kunnen komen of even 
niet weten waar ze iets neerge-
legd hebben. Maar volgens Mieke 
Daniëls, die al jarenlang cursussen 
geheugentraining verzorgt, is leef-
tijd op zichzelf geen oorzaak van 
vergeetachtigheid. 

Vergeetachtigheid
Tijdens de informatieavond en de 
training geeft zij inzicht in de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden 
van het menselijke geheugen. Ver-
geetachtigheid komt vaak doordat 
we dingen niet goed in ons geheu-
gen inprenten. 

Technieken
Op de informatieavond kunnen 
mensen zich opgeven voor een 
korte training van vier bijeenkom-
sten. Die wordt ook verzorgd door 
Mieke Daniëls, op vier donderdag-
middagen in maart en april. Tijdens 
de training leren de deelnemers 
allerlei technieken waardoor even-
tuele geheugenproblemen vermin-
deren en soms zelfs verdwijnen. 
De lessen en opdrachten zijn be-
grijpelijk voor iedereen, ongeacht 
leeftijd of opleidingsniveau. Deel-
name aan de training kost € 15,-. 
Voor het lesmateriaal met veel 
oefeningen en huiswerk is nog eens 
€  5,50 verschuldigd. 

Belangstellenden kunnen zich voor 
de training opgeven tijdens de in-
formatieavond of tot 28 februari 
op werkdagen tussen 9 en 13 uur 
bij het ouderenwerk van Vivaan, 
telefoon: 0413-367309 of via 
e-mail: ouderenwerk@vivaan.nl.

HEESWiJK-DiNTHER - Als inleiding op een geheugentraining in Heeswijk houdt Vivaan op donderdag 27 
februari voor inwoners van Heeswijk in CC Bernrode, een informatieavond over de werking van het mense-
lijke geheugen. Tijdens deze avond bespreekt inleidster Mieke Daniëls door welke oorzaken het geheugen 
minder kan gaan werken. Er is ook gelegenheid om in te schrijven voor een korte geheugentraining die een 
week later start. De informatieavond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.

LA cOLLinE - fRAnKRijK 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

zonovergoten terrassen, culinaire tradities, kunst
weidse landschappen, cultuur en chansons 
VERtREK 20 juLi, 
3 En 17 AuGuStuS     
U toert tussen zonnebloemen en 
lavendel, te midden van wijngaar-
den en olijfaanplant, bijzondere 
natuurgebieden en adembene-
mende vergezichten. Langs ker-
ken, kloosters en kastelen, festi-
val, pausenpaleis en de beroemde 

brug over de Rhône in Avignon, 
Théâtre Antique en Romeinse 
Poort in Orange, per stoomtrein 
door de Ardèche… 

U staat bovenop de Mont Ven-
toux, flaneert door het Taulignan, 
bekend van de zijde en het Grig-
nan van de zonnekoning.

u BEzOEKt…
oude stadjes als Château-Neuf-
du-Pape, Nyons en Dieulefit  met 
héél veel terrasjes, Provençaalse 
markten en proeverijen.
En u geniet van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
goed glas wijn, blauwe hemel en 
het getjirp van krekels op de ach-
tergrond.

€ 465,- p.p. incl. reis, verblijf op basis van vol pension, 
chambres d’hôtes La Colline. Excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl. Hans & Marie-José Egelmeer, 
0033-475904528 / johannes.egelmeer@orange.fr

KBO Bernheze
KBO BERnHEzE
Het deelterrein ‘wonen’ staat regelmatig op de agenda van het OOB

uitnodiging KBO 
jaarvergadering
VORSTENBOSCH - De leden van 
KBO Vorstenbosch houden op 
woensdag 26 februari de jaarver-
gadering. Aanvang: 14.00 uur. 
Tijdens deze vergadering legt het 
bestuur verantwoording af over 
het gevoerde beleid in 2013 en 
zal de jaarrekening gepresenteerd 
worden. 

De aftredende bestuursleden, Jos 
van de Lisdonk en Cor Ottenheim, 
zullen weer herkiesbaar zijn. Ook 
zal Nellie van der Spank officieel 
als nieuw bestuurslid gepresen-
teerd worden. Nellie is beroepsma-
tig en als vrijwilliger bekend met 
het ouderenwerk en zal daarom 
zeker een aanwinst zijn voor KBO 
Vorstenbosch.
Tijdens de mededelingen zullen 
nog een aantal punten aan de 
orde komen, waaronder het initi-
atief om het afdelingsboekje ‘De 
Wegwijzer’ te vervangen door één 
jaarlijkse uitgave. Dit wordt dan 

een bewaarboekje, met daarin uit-
sluitend algemene KBO informatie.
Het KBO bestuur Vorstenbosch re-
kent op een mooie opkomst.

Ouderenbeleid in 
Ouderen Overleg 
Bernheze, deel-
terrein wonen
HEESCH – In het Ouderen Overleg 
Bernheze (OOB) kwam onlangs de 
ontwikkeling van ’t Dorp 49-61 in 
Heesch ter sprake. De gemeente 
acht deze locatie niet geschikt voor 
ouderen. Wij als OOB zijn van me-
ning dat deze locatie, midden in 
het dorp, vlakbij allerlei voorzie-
ningen juist zeer geschikt is.

Wat blijkt nu? Het ontwerp, door 
een projectontwikkelaar inge-
diend, voorziet niet in een lift. Het 
OOB vraagt zich af of de gemeen-
te wellicht invloed kan uitoefenen 
op de uitwerking van deze voor – 
toekomstige - ouderen uitermate 

geschikte locatie. Het is welhaast 
onvoorstelbaar dat een dergelijke 
voorziening in deze tijd niet voor-
zien wordt van een liftinstallatie. 
in de beleidsplannen is alles erop 
gericht om senioren zolang moge-
lijk op een voor hen vertrouwde 
plek te laten wonen. Het is dan niet 
logisch om mensen te laten verhui-
zen wanneer hun gezondheid een 
lift noodzakelijk zou maken. Het 
OOB heeft het college op deze 
situatie gewezen en is benieuwd 
naar de reactie. 
Daarnaast heeft het OOB nog-
maals aandacht gevraagd voor de 
behoefte aan huurwoningen in de 
kernen van Bernheze voor seni-
oren. Als voorbeeld dienen de 16 
beschikbare woningen in Nistel-
rode voor ruim 100 belangstellen-
den. De gemeente is gevraagd hier 
adequaat op in te spelen.
 
Het deelterrein ‘wonen’ staat re-
gelmatig op de agenda van het 
OOB. Daarbij wordt ingehaakt op 
recente plannen of ontwikkelingen 
over het wonen van ouderen in de 
kernen van Bernheze. 

KBO helpt bij 
belastingaangifte
HEESWiJK-DiNTHER - Binnenkort 
ontvangt u het aangifteformulier 
voor de inkomstenbelasting 2013. 
Dat moet vóór 1 april 2014 ingele-
verd worden. De KBO’s van Hees-
wijk en Dinther bieden u graag 
hulp bij het invullen daarvan. 

Ook uw huurtoeslag en/of zorg-
toeslag worden dan berekend en/
of gecontroleerd. Door alle wijzi-
gingen is dat ook voor 2014 weer 
heel belangrijk.
Dit jaar houden de heren G.J. v.d. 
Berg en G. v. Dijk, met ondersteu-
ning van G. Oosterhof, zitting in 
de week van maandag 10 maart 
t/m vrijdag 14 maart en eventueel 
in de week daarna. De zittingen 
zijn dagelijks van 9.00 tot 16.00 
uur in CC Servaes in Dinther. 
Om het belastingformulier in te 
kunnen vullen en de huur- en/of 
zorgtoeslag te kunnen controleren, 
is het belangrijk dat u een aantal 
gegevens meebrengt.

Als u van dit aanbod gebruik wilt 
maken, wordt u verzocht om een 
inschrijfformulier in te leveren 
en aan te geven wanneer u NiET 
kunt. Wij plannen u dan zodanig in 
dat de wachttijd voor iedereen zo 
kort mogelijk is en er geen ‘lege’ 
uren ontstaan voor de invullers. U 
krijgt bericht op welke dag en tijd 
u verwacht wordt. Het invullen 
en de controle huur-/zorgtoeslag 
duurt in totaal ongeveer één uur. 
De kosten zijn € 10,- en het invul-
len gebeurt per computer; u hebt 
geen Digid-code nodig.
U hoeft geen lid te zijn van de KBO 
Heeswijk of Dinther.

Aanvragen van het inschrijfformu-
lier kan bij:
Rien de Visser, Meerstraat 21 
Heeswijk, 0413-294174.
Harry van de Ven, Donkeren Dijk 
12a Dinther, 0413-292356.
Anny van de Broek, Eikenhoek 43 
Dinther, 0413-296319.

De aanmelding dient uiterlijk 24 
februari binnen te zijn voor het 
plannen van de afspraken.

Advertorial
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 februari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Oosterse wokgroenten 500 gram € 1,95
Navel sinaasappels 10 stuks  € 1,95

Vers geperste sinaasappelsap 500 ml € 1,95
(klaar terwijl u wacht)

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram palingworst €  0,89

500 gram gemarineerde
 speklappen      € 3,50
Kip ham kaas 4 +1 gratis 

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

Pompadoer 
met pompoenpitten, rozijnen 
en een vleugje kaneel

NU

2,95

Maak kans op een jaar lang 

GRATIS Gildekorn   Kijk op onze pagina

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:
Maashorster spelt 
roggebrood  voor 1,00

NIEUW!

Worstenbroodjes 8+2 GRATIS 

Kersenfl appen 3+1 GRATIS 

ik was dierenverzorger (artikel 12) van beroep en multi-inzetbaar op andere afdelingen binnen het be-
drijf, zoals: receptie, koeriersdienst (rijbewijs B), archivaris en magazijn. Ook heb ik veel ervaring in de 
horeca, zowel bardienst als gastvrouw. ik zoek een baan waarin ik mijn energie kwijt kan en mijn vaar-
digheden kan gebruiken. ik kan in een hoog tempo nauwkeurig werken, met als kernwoorden: perfec-
tionistisch, verantwoordelijkheidsgevoel, leergierig en sociaal. ik heb geen grote ambities meer, maar wil 
nog een aantal jaren lekker werken en me binden aan een bedrijf. 
Heeft u tips, ideeën of een baan voor mij, mail mij via: timmertje10@live.com.

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

nAAM: jEt tiMMERS

LEEftijD: 47 jAAR

wOOnpLAAtS: 
HEESwijK-DintHER

BAAn: DiEREnVERzORGER, 
tELEfOniStE/REcEptiOniStE, 
pRODuctiE-/MAGAzijn-
MEDEwERKER Of HOREcA-
MEDEwERKER

christa Bok winnaar van 
facebook-actie wereldwinkel 

De Wereldwinkel kijkt terug op een 
geslaagde actie. Bij de start van de 
actie vonden 92 personen de face-
bookpagina van de Wereldwinkel 
‘leuk’. inmiddels is dit aantal met 
25% gestegen. Daarnaast hebben 
bijna 1000 facebookgebruikers het 
bericht gelezen en heeft een aantal 
het bericht gedeeld. Hiermee ont-
staat een netwerk dat van grote 
waarde is voor de bekendheid van 
de Wereldwinkel.

Acties
Het uitbreiden van het digitale net-
werk is onderdeel van het PR-plan.  
Samenwerken en de verbinding 
zoeken met anderen is het ster-
ke punt van de Wereldwinkel in 
Heeswijk-Dinther.  Door acties te 
bedenken waarbij ondernemers of 
organisaties uit Bernheze worden 
betrokken, komt de Wereldwin-
kel weer eens anders in beeld. zo 
loopt er op dit moment een  ac-
tie in samenwerking met Kasteel 

Heeswijk. Door het kopen van 
broodbeleg, o.a. pindakaas, maak 
je kans op een gratis lunch op het 
kasteel. Ook is de Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther bezig met het 
organiseren van een kookwork-

shop. Deze wordt georganiseerd 
in samenwerking met Educatief 
Centrum de Eijnderic en zal medio 
november plaatsvinden. 
Meer informatie volgt te zijner tijd 
via deze krant.

HEESWiJK-DiNTHER - Wereldwinkel Heeswijk-Dinther organiseerde een facebook-actie met als doel haar 
digitale netwerk te vergroten. Door de pagina van de wereldwinkel  ‘leuk’ te vinden en het bericht met af-
beelding van een kop en schotel met een hart te delen, kon deze kop en schotel gewonnen worden. Christa 
Bok mocht uit handen van Marijke den Otter, PR medewerkster bij de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther, haar 
prijs in ontvangst nemen op zaterdag 15 februari.

Christa Bok (rechts) krijgt de prijs overhandigd door Marijke den otter

’grote’

Informatie en inschrijven:  www.babykinderbeurs.nl

V o l g e n d e  b e u r z e n :

zo. 30 maart
Fitland Mill

zo. 13 april 
Fitland gemert

rusheuveloss
Zondag 

23 februari
 van 11.00 tot 14.00 uur

Schrijf
snel in!

S p o r t c e n t r u m

De rusheuvel
r u s h e u v e l s t r a a t  5   o s s

OSS - De organisatie verwacht zondag 23 februari 
een grote drukte bij de Rusheuvel in Oss. De beurs 
is inmiddels een begrip voor Oss geworden. Er staan 
ruim 100 deelnemers. Je kunt er makkelijk parkeren. 

Er is van alles te koop wat interessant is voor kinde-
ren tot ongeveer 12 jaar. Onder andere kinderkleding 
en babyspullen in allerlei soorten en maten. Bekend 
speelgoed zoals duplo en legoblokken, barbiepoppen, 
gezelschaps- en computerspelletjes.

Als je alle kinderspullen nieuw moet kopen, wordt dat 
vaak veel te duur. Bovendien kun je vaak net zo goed 
volstaan met gebruikte kleren en spullen. Dat zie je 
onder andere bij de kinderboxen en kinderstoeltjes, 
auto- en fietsstoeltjes. Deze artikelen zijn meestal met-
een verkocht op de beurs.
Daarom is het nog steeds zo leuk om de beurzen te 
organiseren. De openingstijden van de beurs zijn van 
11.00-14.00 uur en de entree is € 2,-. Volgende beur-
zen zijn 30 maart Fitland Mill en 13 april Fitland Ge-
mert, Rusheuvel Oss is weer in het najaar. Meer infor-
matie: www.babykinderbeurs.nl

Advertorial
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b o uW t
BERnHEzE uw BOuwpERiKELEn in BERnHEzE BOuwt?

infO@DEMOOiBERnHEzEKRAnt.nL

Een rondje op de bouw…

Verbouwen en renoveren

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

Een dakraam, dakkapel of 
kozijn laten plaatsen?

Dan kunt u contact opnemen 
met Josse timmerwerken.

Wij verzorgen de complete 
uitvoering van uw plannen.

Jos van Helvoirt Jos Pittens
M 0622701637 M 0622731465
T 0412-451369 F 0412-480152
De Ploeg 115 E josse@kpnplanet.nl
5384 HM Heesch I www.jossetimmerwerken.nl

HEESWiJK-DiNTHER - Stijlvol Glas in lood is bezig met het afronden van diverse restauraties aan het glas in lood van de 
Sint-Willibrorduskerk in Heeswijk.  (De Morgenstond 35, Heeswijk-Dinther, 0413-228377, www.stijlvolglasinlood.nl)

Stijlvolle restauratie Heeswijkse kerk 

H O U T H A N D E L

van der heijden

Bezoek nu
onze all season

showroom !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336

www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie

* Prefab dakkapellen

* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur

* Gratis een vrijblijvende 
prijsopgave aan huis

6% btw 
regeling 

Check onze winterkorting!

De exacte prijs is afhankelijk 
van onder andere de ligging en 
grootte van de kavels.
Wethouder Wijdeven: “We ver-
wachten dat deze prijsaanpas-
sing een positief effect heeft op 
de verkoop van kavels, zeker in 
combinatie met de stimulerings-
maatregel.” De stimuleringsrege-
ling voorziet in een financiële bij-
drage ter hoogte van 8% over de 
grondkosten als u een bouwkavel 
van de gemeente koopt.

Op dit moment heeft de ge-
meente kavels te koop in Heesch 
(De Hoef en Meerweg), Vorsten-
bosch (De Helling) en Loosbroek 
(Molenhoeven-Hanenberg).

Voor informatie over de kavels, 
de prijzen en de stimuleringsre-
geling:
www.bernheze.org/bouwkavels  
Uiteraard kunt u ook bellen met 
de gemeente, telefoon 0412-45 
88 88.

Gemeente Bernheze
verlaagt grondprijzen
BERNHEzE - Op 4 februari 2014 zijn de grondprijzen voor vrije ka-
vels in Bernheze opnieuw vastgesteld. Dat betekent dat kavels die 
de gemeente zelf in de verkoop heeft, vanaf die datum gemiddeld 
10% goedkoper zijn dan voorheen. 

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 – 455835  |  M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.
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Govers Waterservices;
Het gebruik van zacht water is meteen 
merkbaar, op de huid en in gebruik.

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl  
I www.goverswaterservices.nl

T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27 
F 0412 63 19 70

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon 
 en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet 

ontkalkt te worden
• koffi e en thee smaken beter

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

• Waterfl essen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders 

• Levering, installatie en 
onderhoud

• Benodigdheden;  zoals 
zout, fi lters etc. (ook voor 
Amerikaanse koelkasten) 

Wonen ‘Op maat’ door bouwen in eigen beheer
SAMEn BOuwEn in EiGEn BEHEER

in Heeswijk-Dinther zijn er al be-
langstellenden voor dit initiatief. 
Vanuit het basisontwerp van de 
architect worden de patiowo-
ningen op de specifieke woon-
wensen van de toekomstige 
bewoners/eigenaars ingedeeld, 
ingericht en afgewerkt. Ook kun-
nen deze woningen tegen meer-
prijs met woonvarianten worden 
vergroot of uitgebreid. Daarmee 
ontstaat een woning ‘op maat’, 
met alle basisvoorzieningen. 
Deze toekomstbestendige wo-
ningen zijn geschikt (te maken) 
voor bewoners met (later) fysie-

ke beperkingen. De deelnemer/
koper heeft een maximale eigen 
inbreng in kavelkeuze/kavel-

grootte, woningtype en woon-
varianten. En daarmee invloed 
op bouwontwerp, indeling en 
inrichting en afwerkingsniveau. 
Ook is er vrije keuze in de leve-

rancier van keuken, sanitair en 
tegelwerk. Er gelden vaste prij-
zen en er zijn geen kosten voor 

projectontwikkelaar. Verder zijn 
door eigen selectie van architect 
en aannemer de architectkosten 
en bouwkosten laag. 
Door het prijsniveau is een NHG-

hypotheek mogelijk. Mede door 
de extreem lage hypotheekrente 
en door de aantrekkende wo-
ningmarkt zijn deze scherp ge-
prijsde woningen met een aan-
trekkelijke bouwpremie extra 
interessant. Voor u als huiseige-
naar of huurder nu een unieke 
gelegenheid om een stap naar 
‘wonen op maat’ te maken. Door 
de scherpe prijs van deze wo-
ningen, vanaf twee ton, komen 
deze ook binnen het bereik van 
de doelgroep huurders. Deelne-
mers worden voor en tijdens het 
bouwproces gefaciliteerd door 
een stichting bouwcollectief. De 
woningen worden gebouwd on-
der Woningborggarantie waar-
mee de afbouw gegarandeerd is. 
De initiatiefgroep. 

info: wonenopmaatbernheze@
outlook.com. 

BERNHEzE - De initiatiefgroep ‘wonen-op-maat’ Bernheze wil in contact komen met belangstellenden 
voor het samen als bouwcollectief in eigen beheer en ‘op maat’ laten bouwen van een patiowoning. 
Dit zijn grondgebonden, energiezuinige en onderhoudsarme woningen met patio of tuin. Geschakeld of 
halfvrijstaand. Dit tegen een betaalbare prijs van twee ton casco tot tweeënhalve ton afgebouwd v.o.n. 
De prijzen zijn mede afhankelijk van locatie, ligging, kavelgrootte, bvo (bruto vloeroppervlak) en m3 in-
houd van de woning. De gemeente Bernheze stelt dit jaar hiervoor een bouwstimuleringspremie van circa 
€ 5.500,- per woning beschikbaar. 

de gemeente bernheZe stelt dit jAAr 
hiervoor een boUwstimUleringsPremie 
vAn Zo’n 5500 eUro Per woning 
beschikbAAr 

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014
WINTERACTIE! 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

nu voor:

incl. BTW
Excl montage

€ 1.322,-

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014

Verkeersw
it vergelijkbaar m

et R
A

L 9016

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

O
nd

er
de

el
 v

an
 V

an
 O

or
t G

ro
ep

Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

289,00

249,00 239,00

TOILETSET

LIGBAD VIRGINIA

LIGBAD PLAN

Goede zaken!
Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Wij doen ons werk graag en goed, 
houden de kwaliteit hoog en 
omringen onze klanten met de grootst 
mogelijke zorg, in een informele sfeer. 
Dat vinden we heel vanzelfsprekend. 
Ons werk is onder te verdelen in 
verschillende afzonderlijke diensten. 
Het gaat ons erom dat we de zaken 
goed voor u regelen, zowel zakelijk als 
privé en zowel op korte als op lange 
termijn. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Chris-Stan van Daal 
of Frank Hanegraaf.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

T 0412 - 45 90 00
F 0412 - 45 90 01
E info@soestacc.com
W www.soestacc.com

VORSTENBOSCH - Prins Hans d’n 2e, ‘Ge kunt op me rekene’ bij de 
woonboerderij Gerard van Kessel in Heeswijk-Dinther (Vorstenbosseweg).
Het werk gaat gewoon door bij Hans van der Velden aannemersbedrijf en 
Bouwservice P. van der Zanden.

Vlag in top met opdruk

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305
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Van der Maazen Bouwgroep: klaar voor later
BERNHEzE – ‘Klaar voor later’, staat met grote letters op de visitekaartjes van de Van der Maazen Bouwgroep. Het bedrijf uit Lith zette vijftien jaar geleden 
al koers richting een duurzame bedrijfsvoering.

Samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

BerNHeZe – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang 
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

Samen met zLTO Bernheze, gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam Rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een Triple P stuurgroep 
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. in oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’, aange-
boden door de Triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van Rabobank Bernheze Maasland. in de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de 
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit 
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. in DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Directeur Theo van der Maazen 
zag de koerswijziging eind jaren 
negentig als noodzaak én kans. 
Noodzaak, vanwege de toenemen-
de druk op milieu en grondstoffen. 
Kans, omdat hij zich als duurzaam 
bouwer zou kunnen onderscheiden 
in de markt. in de jaren die volgden 

werden bij Van der Maazen gelei-
delijk aan de traditionele manieren 
van denken en werken losgelaten 
en ingeruild voor een concept met 
ecologisch verantwoorde materi-
alen en grondstoffen, duurzame 
ontwerpprincipes en innovatieve 
bouwtechnieken. Vanuit die visie 

groeide het aannemersbedrijf uit 
tot een moderne bouwgroep, met 
bouwbedrijf, timmerfabriek, ener-
giebedrijf en planontwikkeling. 

Trias energetica
“Duurzaamheid is bij ons nu geïn-
tegreerd in het volledige ontwik-
kelingsproces”, vertelt Matthieu 
Sonnemans, adviseur Duurzame 
Energie & Duurzaam Bouwen, bij 
Van der Maazen. “Van ontwerp, 
tot en met realisatie en monitoring 
van energieprestaties. Het gaat 
veel verder dan alleen een bewuste 
keuze voor materialen en grond-
stoffen.”
De bouwgroep wil het gebruik van 
traditionele energiebronnen zo 
veel mogelijk beperken, daarom 

werkt men volgens de drie stap-
pen van trias energetica. Het ont-
werp van een gebouw (oriëntatie 
op het zuiden, bijvoorbeeld), op-
timale isolatie en luchtdicht bou-
wen, verlagen de energievraag. 
Wanneer mogelijk gebruikt men 
de restwarmte uit de omgeving. 
De energie die nog nodig is, wordt 
(collectief) duurzaam opgewekt 
via aardwarmte, zonne-energie of 
biogas. Sonnemans: “Wij hebben 
warmtepompinstallaties in eigen 
beheer. Op verschillende plekken 
in de regio Oss en in Oijen leve-
ren wij als energieproducent recht-
streeks warmte aan door ons ge-
bouwde woningen.”

Lage lasten woning
Als early adopter loopt het relatief 
kleine bedrijf met 60 medewer-
kers, op de troepen vooruit. Rij-

dend door de regio kom je diverse 
projecten tegen met de handteke-
ning van Van der Maazen. Op de 
planning staat de bouw van een 
energieneutraal schoolgebouw in 
het centrum van Oijen. Eerder al 
realiseerde Van der Maazen on-
der andere energiezuinige seni-
orenwoningen in Maasbommel, 
de CO2-neutrale villa-avenue in 
Oss, 16 nieuwbouwwoningen in 
Oijen, die gebruikmaken van een 
collectief koude-warmte-opslag-

systeem. “in Wijchen hebben we 
vrij recent een zogenoemde Lage 
lasten woning gebouwd”, vult 
Sonnemans aan, “een nieuw, ei-
gen concept, toepasbaar op elke 
woning. Met Accoyahout, EPDM-
dakbedekking, een gebalanceerd 
ventilatiesysteem, drielaags glas, 
wandverwarming, zonnecollecto-
ren aangesloten op een warmte-
pompboiler. Er kan zoveel; voor 
bouwend Nederland is echt een 
wereld te winnen!”Matthieu Sonnemans en Theo Van der Maazen Foto: Jan Gabriëls

 Foto: Jan Gabriëls

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

tHEO: ‘Het gaat verder dan alleen een bewuste keuze voor materialen en grondstoffen’

‘voor boUwend 
nederlAnd is echt 
een wereld te 
winnen!’

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
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De oplossing tegen schimmelnagels!
Intense Skin & Body Improvement: Goede verbetering voor het hele lichaam

“in de praktijk kom ik veel mensen 
tegen die last hebben van één of 
meer kalk-/schimmelnagels,” ver-
telt Karin Manders en legt uit: “Bij 
een kalknagel wordt de nagelplaat 

aangetast door een schimmel (my-
cose). De nagel verdikt en veran-
dert van kleur. De meest voorko-
mende verkleuringen zijn wit, geel, 
oranje en zwart. Dit kan begin-

nen met een klein hoekje van de 
nagel of een smal streepje, maar 
verspreidt zich vaak snel over de 
gehele nagelplaat. De verdikking 
van de nagelplaat zorgt vaak voor 
een pijnlijke nagel, waardoor men-
sen moeilijker gaan lopen. Het kan 
tevens zorgen voor een negatief 
zelfbeeld.” 

Er zijn verschillende producten te-
gen te koop, waar veel tijd in gaat 
zitten voordat er enig resultaat 
zichtbaar wordt. Een medicijnkuur 
van de huisarts heeft vaak hevige 
bijwerkingen en geeft  geen garan-
tie. De meest radicale manier is om 
de gehele nagel operatief van het 
nagelbed af te laten halen, waarna 
er geen of een beschadigde nagel 
terugkomt. 

ADEQuAtE BEHAnDELinG
Met de laserbehandeling verwarmt 
Karin de nagelplaat, nagelriem en 

nagelwortel tot ongeveer 45 gra-
den Celsius. zo wordt de schim-
mel in de nagelplaat vernietigd. 
De behandeling is niet pijnlijk. De 
verwarming gaat geleidelijk en je 
geeft zelf aan wanneer het warm 
wordt. 

Na de behandeling zie je niet di-
rect resultaat, maar bij het groeien 
van de ‘nieuwe’ nagel zie je dat 
deze gezond uitgroeit. De groei 
van een nagel (van een grote teen) 
duurt 9 tot 12 maanden. De be-
handeling zelf neemt niet veel tijd 
in beslag. Wel is het noodzakelijk 
dat de nagels dun genoeg zijn, dus 
Karin adviseert altijd een pedicure-
behandeling, voorafgaand aan de 
laserbehandeling.  

Karin geeft het advies: “Wij advi-
seren om de nagel twee tot drie 
keer te behandelen. Dit is afhanke-
lijk van de ernst van de schimmel-
infectie. Een stukje nabehandeling 
thuis in de vorm van het maande-
lijks poederen van schoenen met 
een schimmelwerend middel en 
het dagelijks insmeren van de na-
gels, kan voordelig werken.” On-

derzoek heeft uitgewezen dat de 
laserbehandeling absoluut veilig is 
en zeer effectief in het bestrijden 
van de schimmelnagel.

Advertorial

NiSTELRODE – “Allerlei huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zijn bedacht tegen kalknagels. Met 
de laserbehandeling vernietigen we de schimmel pijnvrij en met de groei van de nagel is er 
duidelijk resultaat.” Karin Manders, van intense Skin & Body improvement, is heel enthou-
siast over haar laserapparaat dat de strijd aangaat met de kalknagel. 

Kom langs voor vrijblijvend 
advies, kijk op 
www.salonintense.nl of
bel 06-104 334 89.

Karin Manders behandelt kalknagels
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

NERGENS

GOEDKOPER

80,-
VANAF

Snowboardschoenen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

alle
snowblades

snowboards
Diverse prints en modellen 

50%
KORTINGEN TOT

JacksJacks
dames/heren

KORTINGEN TOTsnowboards

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

229,-
VANAF

50%

snowblades

OP=OP
99,-

snowbladessnowblades

OP
99,-

Skisets
Inclusief

bindingen

169,99
NU VANAF Handschoenen

30%
KORTINGEN TOT

Skischoenen

199,-
NU VANAF

inclusief
bindingen

Groot assortiment dakkoffers, dragers en sneeuw-
kettingen van het Zweedse topmerk Thule

Skihelmen

40,-
VANAF

Thule dakkoffers Meer dan 150 modellen!

Nieuwe kaart
NIEUW ‘DE WAARD ALLERLEI’
Keuze uit 10 mini voorgerechtjes (max. 4) € 9,50

En ook 10 mini toetjes (max. 4) € 7,50
Hoofdgerecht van de à la carte kaart.

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

Gezellig met vrienden of familie

LEKKER DINEREN
MET DE CARNAVAL?

Bij de Waard GEEN polonaise
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mooi & in de streek

in de streek

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

U kunt bij ons terecht voor:
Reparatie van alle merken tuin- en parkmachines

Openingstijden: Ma gesloten | Di t/m Do 8.00 - 18.00 uur | Vrij 8.00 - 20.00 uur | Za 9.00 - 16.00 uur

WILLEMSEN

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 - 5411 CK  Zeeland Nbr - Tel (0486) 45 21 15 - www.tonnywillemsen.nl

U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:
Reparatie van Reparatie van 

U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:
Reparatie van Reparatie van 

U kunt bij ons terecht voor:
 tuin- en parkmachines tuin- en parkmachines tuin- en parkmachines tuin- en parkmachines tuin- en parkmachinesReparatie van alle merken tuin- en parkmachinesReparatie van Reparatie van Reparatie van  tuin- en parkmachinesReparatie van Reparatie van 

Tevens uw adres voor propaan, 
heftruckgas en industriële gassen G A S H A N D E L

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 Fotofietskorting

Bij slecht weer gaan we binnen bij 

openhaard gezellig door.

Kijk op onze 
vernieuwde

website

Heesche Scouts officieel lid van 
gerenommeerde ‘Heinz orde’ 

Vrijdagavond werden de Scouts 
verwelkomd door Röb, Neino en 
Neils uit het Duitse Koefstein. De 
jongeren wilden lid worden van 
de Heinz orde en voldeden aan 
alle eisen, dachten ze. De twee 
stamoudsten van Heinz dachten 
hier anders over. 
zo bleek Neino ontzettend vals 
te zingen. Neils bedacht zich 
dat alle Scouts vast wel aan die 
eisen zouden kunnen voldoen, 
en maakte een deal met de 
stamoudsten. zondag zouden 
ze terugkomen om iedereen te 
keuren. Een eis was het kun-
nen lopen van een lange tocht, 
wat voor Scouts natuurlijk geen 
enkel probleem is. Verschillende 
slootjes werden getrotseerd die 
avond! zaterdagochtend werd 
vertrokken naar de Duitse stad 
Den Bösch. Hier werd de kennis 
van de kinderen over deze stad 
getest.  
zaterdagavond hebben de 
Scouts deelgenomen aan het 

bekende programma ‘Wetten 
dass’, waar ze flink wat uitda-
gingen aangingen.
zondag werd de laatste eis vol-
bracht. De Scouts moesten be-
schikken over een perfect uithou-
dingsvermogen. Dit bewezen ze 
door in een recordtempo het 
clubgebouw op een alternatieve 
manier te doorkruisen. Hierna 
was het de hoogste tijd om de 
stamoudsten van Heinz erbij te 
roepen. Deze bekeken de gele-
verde prestaties en besloten vol 
trots alle Scouts en de jongeren 
toe te voegen aan de befaamde 
‘Heinz orde’! ze overhandigden 
de Scouts een speciale gouden 
fles Heinz en hiermee was het  
weekend ten einde. 
Wil jij een keer komen kijken bij 
de Scouts? De Scouts zijn jon-
gens van 11-15 jaar en komen 
elke maandagavond bij elkaar. 
Voor meer info, neem contact 
op via: scouts@scouting-
heesch.nl.

HEESCH - Wie wil dat nou niet, lid worden van dé befaamde 
‘Heinz orde’. Vanaf afgelopen zondag mogen de Heesche Scouts 
zich officieel lid noemen. Dat ging echter niet zomaar!

De Heesche Scouts 
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COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Op pad door de Maashorst met DeMooiBernhezeKrant

Al gauw lieten de wandelaars de 
bewoonde wereld achter zich om 
te genieten van de mooie natuur 
in de omgeving, de grazende 
runderen, de schapen en elkaar. 
Sommige wandelaars hadden een 
stevig tempo en anderen wandel-
den heel rustig en keuvelden on-

dertussen met elkaar. Dat leidde 
weleens tot verwarring, want: 
“moesten we hier nu af of ver-
der, ik heb helemaal geen paaltje 
gezien.” Gelukkig waren ze met 
velen en kon er af en toe gekeken 
worden hoe anderen liepen. 
De modderige wegen onderweg 

door de regen van de afgelopen 
tijd ten spijt, waren de tochten 
een voor een de moeite waard 
om te lopen. En de ruime ver-
trektijden zorgden ervoor dat 
niemand file hoefde te lopen, 
ondanks het grote aantal wande-
lende mensen.

Terug in Nistelrode werd nog 
even bij Eetcafé ’t Pumpke ge-
stopt voor een lekkere kop koffie 
of soep en een broodje. Er werden 
ervaringen uitgewisseld onderling 
en afgesproken volgende keer 
weer present te zijn. Een mooie 
start van een heerlijke zondag.

NISTELRODE – Een strak blauwe lucht, zon en wat wind lokten afgelopen zondag maar liefst honderden wandelaars 
naar buiten voor deze eerste wandeltocht van 10, 15 of 25 kilometer door natuurgebied De Maashorst, georganiseerd 
door DeMooiBernhezeKrant, in samenwerking met Eetcafé ‘t Pumpke. Om 8.00 uur vertrokken de eerste wandelaars 
met een versnapering op zak en een paar velletjes papier met instructies.

Hoe dan ook, het is heerlijk om 
er op uit te gaan met een van de 
deskundige IVN-natuurgidsen 
die van alles over de winter kun-
nen vertellen. 

Neem camera of kijker mee en 

ontdek hoeveel moois De Maas-
horst te bieden heeft. Het is een 
leuke activiteit voor alle leeftij-
den!

De start is zondagochtend om 
10.30 uur op het Natuurcen-

trum. Kosten € 2,50 volwasse-
nen. Kinderen € 1,50.
Wil je van deelname verzekerd 
zijn, geef je dan op aan de balie 
of via: 
www.natuurcentrumdemaas-
horst.nl

Winterwandeling bij Natuurcentrum De Maashorst
MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 23 februari een winterwandeling. De 
winter heeft vele gezichten. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nog maar heel weinig sneeuw 
gezien en was het tot nu toe ook een stuk warmer. Bij hogere temperatuur is er vroeg sprake van een 
ontluikend voorjaar; bij strenge vorst en sneeuw is het erg leuk naar diverse diersporen op zoek te 
gaan.

Winterwandeling bij Natuurcentrum De Maashorst

Foto’s: Fons Baerken Foto’s: Marcel van der Steen

Meer foto’s op:

www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl

www.mooinisseroi.nl
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Recht 
dichtbij….

Onze praktijk is recent versterkt in expertise op het gebied  van 
erfrecht en van personen- en familierecht door onze samenwerking 
met een ervaren notarieel jurist. Dat kan wel eens helpen; zie 
hieronder.

Mijn cliënt kreeg een geldvordering van zijn schoonouders; de 
echtscheiding was al onderweg. Hij moest meebetalen aan een schuld 
die hun dochter bij haar ouders was aangegaan. De schoonouders 
zeiden dat de schuld deel uitmaakte van de gemeenschap van 
goederen in het huwelijk. 

Wij vonden dat de schuld alleen van hun dochter was, omdat zij 
de schuld was aangegaan voor een huis en loods die op haar eigen 
grond stonden. Dat kon, want haar ouders hadden die grond aan haar 
geschonken en die was buiten de huwelijksgemeenschap gebleven. Het 
daarop gebouwde huis en de loods dus ook. 

Met onze notariële expert heb ik overlegd over dit soort schulden 
binnen het huwelijk en we hebben vastgesteld  dat de schuld alleen 
voor rekening van de dochter moest komen. Dat standpunt heb ik aan 
de rechter voorgelegd.

De rechter was het met ons eens. Veel uitspraken op dit gebied waren 
er nog niet: de wet is per 1 januari 2012 namelijk veranderd.
Nalezen kan: ECLI:NL:RBOBR:2014:525 op rechtspraak.nl

Mr. Rob Haakmeester rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl 

Column

Bij RegioBank… 
bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  
die u kent.

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt. 

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis 
via internet of met onze mobiele app.

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen  
en gewoon goede producten.

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.  
Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon  
naar een lokaal telefoonnummer.

kunt u altijd even binnenlopen voor advies  
en een kop koffie. 

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende  
plekken. Wij blijven in de buurt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Profiteer van het voordeel & gemak 
van al uw geldzaken onder één dak.
Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een  
fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee!

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL 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 

Wetenschap
Wetenschappelijke inzichten in de 
risico’s van de grootschalige bio-
industrie voor de volksgezond-
heid dwingen tot heroverweging 
van vergaande schaalvergroting. 
Het levenslang opsluiten van die-
ren in megastallen, zonder bewe-
gingsruimte of frisse buitenlucht, 
maakt dieren vatbaar voor ziekten. 
Door intensief antibioticagebruik 
is de resistentie (weerstand) van 
bacteriën sterk verhoogd bij var-
kens en kippen. immune bacteriën 

handhaven zich steeds langer. Het 
gevaar voor overdragen van in-
fectieziekten op de mens is wer-
kelijkheid. Denk maar aan de var-
kensgriep (H1N1), de vogelgriep 
(H5N1), SARS, salmonellabesmet-
ting, Q-koorts, MRSA, enzovoorts. 

Grootschalige veehouderij ver-
nielt bovendien het landschap en 
brengt geen extra werkgelegen-
heid met zich mee. De bijdrage 
aan het Bruto Nationaal Product is 
slechts 0,3%! zie antwoorden van 

voormalig Staatssecretaris Bleeker 
in 2011 op Kamervragen. De uit-
stoot van fijnstof vormt een seri-
euze milieudreiging. De lucht bo-
ven Bernheze is een van de meest 
vervuilde in Nederland.
 
Maximale inzet op terugdringen 
van vervuiling is vereist. Voor nog 
meer megastallen is geen plaats op 
het platteland van Bernheze. Als 
men megastallen wil, dan op in-
dustrieterreinen voor zware indus-
trie met strenge milieuregels.

SP: Minder megastallen = 
meer schone lucht 

BERNHEzE - Megastallen vormen, gezien de huidige inzichten, een zeer serieuze 
bedreiging voor de volksgezondheid. De SP Bernheze wil naar minder dieren. De 
aantallen moeten terug naar de situatie van voor 2005. Een afname van het aan-
tal varkens en kippen met 25% is de termijndoelstelling. Een jaarlijkse uitstoot 
van 881.190 kg ammoniak en 112770 kg fijnstof is onaanvaardbaar.

Cor van Erp, SP Bernheze

ROB VAn HERpEn woont in Dinther, is directeur inkoop bij de Sligro in Veghel en fervent wandelaar. 
“De Maashorst heeft een belangrijke regionale rol bij het invullen van de recreatie, wat mij betreft staan 
rust en natuur hierbij centraal. in eigen huis hebben we een schitterend bomenpark in Heesch en een 
unieke route van de Kilsdonkse molen naar het Kasteel in Heeswijk-Dinther langs de meanderende Aa 
met fraaie  kanoroutes. Het is zaak om dat te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden.”

D66 vindt dat recreatie en rust ook naar de woonwijken toe gebracht moet worden. In ieder geval voor nog 
nieuw te bouwen wijken. Maar ook waar wijken worden opgeknapt, zullen er dichtbij meer groene recreatie-
mogelijkheden moeten komen om een ommetje te maken, een boek te kunnen lezen op een bankje in het 
zonnetje, of om even lekker te kunnen spelen.

...wil meer groene 
recreatie-
mogelijkheden

De afgelopen vier jaar zijn niet al-
tijd even makkelijk geweest. We 
hebben voor diverse lastige keuzes 
gestaan, o.a. de herindeling met 
Maasdonk, maar ook voor keuzes 
welke ons inziens niet heel lastig 
waren, omdat ze voor jong en oud 
goed te rechtvaardigen zijn. Denk 
aan het Nesterlé gebouw in Nistel-
rode, kunstgrasvelden voetbal in 
Heesch en Nistelrode en de nieuw-

bouw van basisschool De Beekgraaf 
in Nistelrode en Emmaus in Heesch.
Bernheze is een mooie gemeente 
waar ook nog eens heel veel kansen 
liggen. Bijvoorbeeld op toeristisch-
recreatief gebied (Maashorst), maar 
ook op het gebied van de transities 
en de WMO.
ik sta op plek 5 van Lijst 1: ABB/
Bernheze Soldair/OPG. Na de ver-
kiezingen gaat deze lijst verder on-

der de naam LOKAAL. LOKAAL is 
dynamisch, fris en vernieuwend. 
Daarnaast heeft LOKAAL een goe-
de en unieke mix van jong elan en 
ervaring. Dit vormt de basis voor 
een partij die diepgeworteld is in de 
kernen van Bernheze.

Laat uw mening gelden en stem op 
19 maart op LOKAAL, dan laten wij 
na 19 maart onze mening gelden!

LoKAAL: Kansen in Bernheze 

BERNHEzE - Mijn naam is Bas van der Heijden, 30 jaar en ik woon in Nistelrode. 
Vier jaar geleden ben ik als raadslid voor Bernheze Solidair in de raad gekomen. 
Ook zit ik namens die partij in de Commissie Maatschappelijke Zaken. In mijn 
vrije tijd trap ik graag een balletje bij ‘t 5e van Prinses Irene en doe ik aan vrij-
willigerswerk, bijvoorbeeld voor het Midzomernacht Festival, wat een jaarlijks 
terugkerend evenement in Nistelrode is.

Bas van der Heijden, kandidaat nr. 5
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Centrummanagement voor 
verhogen van de gebruiks- 
en belevingswaarde van het 
centrum
www.centrumheesch.nl

Column
Ad

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

Nog VieR WekeN

Op mijn column van vorige week ‘Een 
beetje integer, kan dat?’ reageerde 
D66-er Annemieke heel snel met 
een twitterbericht ‘terecht dat Ad 
hier aandacht voor vraagt’. Maar of 
D66 nu helemaal goed begrijpt wat 
integriteit inhoudt of waar voor een 
potentiële raadsfractie de grenzen 
liggen, betwijfel ik, getuige een bericht 
in diezelfde uitgave van deze krant. De 
gesubsidieerde instelling Cube, wordt 

onder de vlag van een politieke partij gepresenteerd. Ja, op geslepen 
wijze is de tekst zo geformuleerd dat er slechts een verbinding naar 
de ambities van de partij wordt gemaakt. Maar met foto en namen 
zo weergegeven, wordt de schijn gewekt dat het een met het ander 
van doen heeft. Ook maakt de partij het zichzelf lastig door twee 
prominente spelers van Stichting Actief Burgerschap op de lijst van 
D66 te plaatsen. Dat maakt het voor de stichting bijna onmogelijk om 
nog een onafhankelijke positie in te nemen in de gemeenschap van 
Heeswijk-Dinther. Beginnersfoutje? 

Geen beginnersfout is de bedreiging van de lokale democratie, omdat 
gemeenten steeds vaker moeten samenwerken. In de vergadering van 
6 februari stemde de gemeenteraad in met de Gemeenschappelijke 
regeling Heesch-West. Daarmee heeft de gemeenteraad weer een 
stuk van haar sturende rol als hoogste en democratisch gekozen 
orgaan in de gemeente afgegeven. Want, hoewel de gemeenteraad 
nog wel bevoegdheden houdt, is de praktijk van dit soort regelingen 
anders. Steeds meer taken worden door het rijk naar de gemeenten 
geschoven. Kleine gemeenten kunnen niet anders dan in groter 
verband de zaak organiseren. Een gemeenschappelijke regeling, al 
niet erg geliefd bij gemeenteraden, is vaak dan een noodzakelijke 
optie. Naast uitvoeren van taken, gaan deze nieuwe organisaties 
steeds meer zelf de inhoud bepalen. De gemeenteraden worden zo 
geleidelijk buiten spel gezet en kunnen alleen nog de portemonnee 
trekken. De gemeente is in de afgelopen decennia verschillende 
gemeenschappelijke regelingen aangegaan. Brandweerzorg, GGD, 
ambulancezorg, sociale dienst, omgevingsdienst en archiefdienst is 
zomaar een greep.  

In de afgelopen maanden verschenen er meerdere artikelen over dit 
fenomeen. Toch maken de partijen in hun verkiezingsprogramma’s 
zich daar niet druk om. Ze hebben geen ambities om hier een eind 
aan te maken en de macht weer terug te halen naar de raadstafel. Er 
zijn twee opties om dit probleem te tackelen. Gemeenten moeten snel 
fuseren naar een omvang dat taken weer volledig onder controle van 
de gemeenteraad worden uitgevoerd. Of gemeenten moeten af van de 
taken waar ze niet meer verantwoordelijk voor kunnen zijn. Provincie 
of rijk is dan logischerwijs de verantwoordelijke bestuurslaag. Fuseren 
of samengaan durven partijen na het trauma over de fusie met 
Maasdonk niet te noemen. Voorlopig accepteren de partijen deze 
taakverschuiving van hogerhand dan maar. Ze denken dat met slim en 
goed samenwerken (nog meer verantwoordelijkheid verliezen) het als 
zelfstandig Bernheze wel te regelen is. 

Over vier jaar kiezen we de gemeenteraad voor een nieuwe grotere 
fusie gemeente, dat lijkt me zeker. Afgelopen zaterdag plakten de 
partijen nog de verkiezingsposters voor de verkiezing van een nieuwe 
Bernhezer gemeenteraad over vier weken. 

Met groet Ad

Verkiezingen

Uw 
woon-

belangen
centraal

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Samenhang in gemeenschapszin 
is hierbij onontbeerlijk.  Het CDA 
staat voor versterking van het 
verenigingsleven inclusief vrijwil-
ligerswerk en het op peil houden 
van het aantal leerlingen op de 
basisschool. zonder woningbouw 
in Loosbroek is dat niet mogelijk. 
Het CDA vindt dat de leefbaar-
heid ook te maken heeft met een 
gezonde en veilige leefomgeving 
voor zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Gezamenlijk ver-
antwoordelijkheid dragen wordt 

bereikt door elkaar duidelijk te in-
formeren en te discussiëren over 
accepteerbare standpunten en op-
lossingen. Burgerparticipatie ligt bij 
de overheden voor in de mond.

Wat komt er dan op iedereen af 
en hoe kan hieraan in de toekomst 
blijvend vorm worden gegeven? 
Besloten is dat alleen bij noodzaak 
iemand wordt opgenomen in een 
verpleeghuis. Het gevolg is dat 
velen zelfstandig moeten blijven 
wonen. Van hen wordt verwacht 

hulp te zoeken van omwonenden 
of familie. Het CDA is van mening 
dat de gemeente hierin faciliteert 
door soepelheid in acht te nemen 
bij aanpassingen van woningen en 
bijwoning mogelijk te maken. Dit 
omdat de vergrijzing er gewoon 
is en vrijwel iedereen in de eigen 
woonomgeving wil blijven wonen. 
Hulp van en aan je buren is dan 
vanzelfsprekend. 

Meer informatie op www.cdabern-
heze.nl of volg ons op Twitter.

CDA: Ook in Loosbroek duidelijk
LOKAAL aanwezig

BERNHEzE - In alle kernen van Bernheze staat voor het CDA de leef-
baarheid en samen leven voorop. Hoe realiseren we deze doelstelling, 
bijvoorbeeld in Loosbroek? Door voldoende woningen te kunnen bou-
wen voor jong en oud. Hiervoor dienen de grondprijzen regionaal met 
elkaar in overstemming te zijn. Alléén dan kunnen we in Loosbroek de 
voorzieningen als dorpswinkel, gemeenschapshuis en steunpunt voor 
ouderen behouden. 

CDA Bernheze; Antoon van de Wijst, Gerion Pelders-van Heck en Edwin Daandels

Een relatie waarin veel hetzelfde 
blijft: politici kunnen allemaal lek-
ker in eigen kernen blijven wonen. 
in ons dorpshuis ‘eigen volk’ ont-
moeten. 

Bij eigen ondernemers shoppen 
en bij eigen verenigingen sporten. 
Voor onze eigen woongemeen-
schap willen we ons blijven inzet-
ten, simpelweg omdat we ons hier 
thuis voelen. 

Wel anders is de politieke energie. 
Die bruist energieker, omdat we 
niet op elkaars lip zitten. We hou-
den elkaar alert en stimuleren el-
kaar om het beste uit de ander te 
halen. 

Natuurlijk maken we afspraken: 
over wat anderen belangrijk vinden 
en omdat je elkaar respecteert als 
waardevolle partners, wil je elkaars 
kernpunten samen succesvol afron-

den. We geven elkaar ruimte, maar 
komen ook voor onszelf op! Weet 
je het even niet? 
Dan kun je bij de ander aanklop-
pen. Samen weet je altijd meer dan 
alleen! Gedrieën hebben we meer 
zetels. zo kunnen we met meer 
daadkracht voor onze eigen kernen 
opkomen. Op 19 maart rekenen 
wij op u en na 19 maart gaan onze 
raadsleden zitting nemen in de raad 
onder de partijnaam LOKAAL. 

BERNHEzE - Als OPG hebben we met ABB en Bernheze Solidair een lokale, politieke relatie: we staan ge-
drieën naast elkaar onder lijst nr 1 met één gezamenlijke kandidatenlijst. Een relatie die continu ‘bevochten’ 
werd tot aan het aantekenen van beroep bij de Raad van State. Met dit beroep werd, vrijdag j.l. korte metten 
gemaakt en zonder pardon afgewezen. U begrijpt dat wij u hiervan op de hoogte willen stellen, omdat de 
vraag ‘of alles wel rechtsgeldig is verlopen’ nu heel duidelijk met een ‘ja’ beantwoord kan worden! 

oPG: blijft opkomen voor 
Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek

Rein van Moorselaar,  nr 1.

SP-eerpunt: Woningbouw

Ik ga voor betaalbaar bouwen in eigen

beheer voor jongeren en ook voor het

bouwen van meer seniorenwoningen

in alle kernen.

Ik word zo moe van al die programma’s

Gemeenteraads-
verkiezingen 

2014
woensdag 
19 maart 
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Voordelen omwonenden
in het buurthuis kunnen ouderen 
en hulpverleners elkaar treffen. 
Ouderenadviseurs kunnen er hun 
taken uitvoeren. Er kan invulling 
en advies gegeven worden voor 
goedkoper levensonderhoud, 
huishoudelijke uitgaven, levens-
standaard en energiebeheer. Er 
kunnen diensten geregeld worden 
voor vervoer van mensen, die hier 
zelf niet over beschikken, helpen 
bij boodschappen doen en het 
uitvoeren van kleine klusjes. Man-
telzorgers en mensen die zorg of 
andere ondersteuning willen leve-
ren, kunnen elkaar treffen in deze 
ontmoetingsruimte.

Bezuinigingen
Steeds meer buurthuizen in ons 
land worden geleid door vrijwil-
ligers. Gemeenten bezuinigen de 
buurthuizen weg. Maar op sommi-
ge plaatsen nemen wijkbewoners 

het initiatief om zelf de handen 
ineen te slaan om het buurthuis 
open te houden. Ook wij zullen 
het voortouw moeten nemen om 
verdwijning van ’t Paviljoen te 
voorkomen.

Wie zijn ‘wij’ 
Wij zijn in eerste instantie de in-
woners van de Heuvelstraat, Den 
Hof, Kerkhoflaan, Van ‘t Rijk, Bins-
bergenstraat, Wevershof, Loos-
broekseweg, Fransiscanessenweg, 
Elzenstraat en Eikekampstraat, die 
ons ontmoetingscentrum omslui-
ten met ongeveer een 300 wonin-
gen.

Bent jij of jouw buurtvereniging 
bereid samen met ons jouw straat 
te vertegenwoordigen neem dan 
contact op met: 
Wil van Mil, Kerkhoflaan 47
06-53964324, 0412-612012
wil@sw-products.nl

‘paviljoen wevershof’ wil 
opnieuw een centrum zijn 

NiSTELRODE – Een nieuwe huiskamer voor ‘Paviljoen Wevershof’ met 
kranten, boeken en meer, zou een bijdrage kunnen leveren in het stre-
ven van de overheid tot meer zelf/samen redzaamheid; in het onder-
steunen van de zelfvoorziening, participatie, samen doen en verdere 
sociale contacten. Het wijkcentrum is een van de pijlers als het gaat om 
de woon en leef beleving in een wijk. Het ondersteunt dat er een fijne 
woonvriendelijke wijk is waar samen geleefd wordt.

Ik ben een idealist. Een wereldverbeteraar. Vol vertrouwen in de medemens. Geboren en getogen in 
Heesch, draag ik, Ellen Neelen kandidaat nummer 4 op de lijst van Progressief Bernheze, onze ge-
meente een warm hart toe. Ik ben in het verleden actief geweest in de jongerenstichting en het Jonge-
rencentrum Zaal 3. Inmiddels ben ik al meer dan 15 jaar vrijwilliger in de Petrus Emmaus Parochie van 
Heesch. De komende jaren wil ik mijn energie en bevlogenheid, mijn kennis en kunde inzetten voor de 
gemeenteraad van Bernheze.

er komt veel op onze gemeente af. Zoals veranderingen in de ouderenzorg en de jeugdzorg. De gemeen-
te krijgt steeds meer taken en er wordt steeds meer van de burger zelf gevraagd. Tegelijkertijd zien we dat 
we als gemeente niet alles zelf kunnen. Gemeentes gaan steeds meer in regionaal verband samenwerken 
en komen hierdoor weer verder van de burger af te staan. Tegenstrijdig? Ik denk het niet. De uitdaging is 
om een goede balans te vinden in wat je lokaal voor de burger kunt doen en wat je, slim en efficiënt, re-
gionaal kunt organiseren. Hierbij is het belangrijk om goede initiatieven te ondersteunen en te stimuleren.
Dat vraagt een andere rol van de gemeente: Het bijeenbrengen van professionals, mantelzorgers en 
vrijwilligers. en het ondersteunen van sociale netwerken. Op deze manier kan de gemeente de burgers 
helpen om meer zelf te doen. Daar wil ik me graag voor inzetten. een hele klus waar we u bij nodig heb-
ben. Het zou toch fantastisch zijn als we samen het verschil kunnen maken?
Ik wil wel! U ook? Stem dan Progressief Bernheze. Meer informatie op www.progressiefbernheze.nl.

Met een helder 
hoofd en een 
warm hart

Wietplantages, drugscriminali-
teit, woninginbraken, berovingen, 
hangjongeren, verkeersveiligheid, 
huiselijk geweld, misdaadbestrij-
ding, veelplegers, handhaving en 
voldoende blauw op straat, krijgen 
deze avond aandacht. Ook wil de 
VVD-Bernheze de 3 wijkagenten 
behouden. De VVD-Bernheze zal 
zich inzetten voor een tweede Bui-
tengewoon Opsporingsambtenaar 
(BOA), aangezien er onvoldoende 
kan worden gehandhaafd, aldus 
de heer Jack van der Dussen, lijst-
trekker voor de VVD– Bernheze.

Burgemeester Marieke Moorman, 
portefeuillehouder openbare orde 
en veiligheid, zal op deze avond 
terugkijken op haar korte periode 
als nieuwe burgemeester, verant-
woordelijk voor de veiligheid van 
onze gemeente. Hoe staat de ge-
meente er voor en hoe gaan wij 
handhaven op de per 1 januari 
2014 in werking getreden drank- 
en horecawet, zoals o.a. het alco-
holverbod voor jongeren onder 18 
jaar. De heer Louis Jansen, Team-
chef Oss-zuid, Bernheze en Maas-
donk, zal ons vertellen over de vor-

ming van het robuuste basisteam 
Maasland, de rol van de gemeen-
teraad en de burgemeester - in het 
kader van de nieuwe politiewet - 
en inzoomen op de taken van de 
wijkagenten en de wijkagent plus.  
De avond wordt gehouden in De 
Pas, de Misse 4,  5384 KA Heesch, 
T 0412-451755. Aanvang van de 
avond is 20.00 uur.
Voor verdere informatie, neem 
contact via mobiel 06-534 960 69, 
email jack.vanderdussen@planet.nl 
of via onze website 
www.vvd-bernheze.nl.

BERNHEzE - Op maandagavond 24 februari komt de heer Fred Teeven, Staats-
secretaris van Justitie en Veiligheid van de VVD, naar Bernheze om zijn mede-
werking te verlenen  aan een thema-avond over veiligheid, georganiseerd door 
de VVD-Bernheze.

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

Een belangrijke reden dat ik me 
wil inzetten in de politiek is mijn 
leeftijd. Het percentage betrokken 
jongeren bij de politiek in Bernheze 
over de afgelopen vier jaar is niet 
hoog. Niet zo vreemd, voor veel 
jongeren is de politiek een ver van 
hun bed show. Blanco zet in op ver-
jonging van de politiek met Ricar-
do Blom op nr. 3 en mezelf op nr. 
4 van de lijst. Het is belangrijk dat 
de jeugd een duidelijke stem krijgt. 
De krimp/vergrijzing van de ge-

meente laat dit nog maar eens zien, 
Bernheze moet toekomstbestendig 
blijven. Daar kunnen jongeren een 
bijdrage aan leveren. 
Maar waarom dan Blanco? Vanwe-
ge het lokale karakter van de partij. 
met specifieke inzet voor Heeswijk-
Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch 
zonder de rest van de gemeente 
Bernheze uit het oog te verliezen. 
ik woon zelf in Heeswijk en wil me 
daar ook voor inzetten. Blanco is 
dan ook voor mij de juiste partij.

ik heb een aantal aandachtspunten. 
Het is belangrijk dat er ruimte komt 
voor starters, een betaalbare plek 
voor starters in HDLV. 

Daarnaast vind ik dat we in gesprek 
moeten blijven met onze agrariërs 
in de gemeente. We moeten hen 
koesteren en innovatie in die sector 
aanmoedigen en faciliteren. 
Vanuit mijn studie  zullen onder-
werpen rondom veiligheid ook mijn 
specifieke aandacht hebben.

Blanco lijst 7: Koen nijssen 

BERNHEzE - Met mijn 23 jaar ben ik het jongste lid bij Blanco lijst 7. Ik heb het 
afgelopen jaar de studie Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool afgerond en 
volg momenteel een pre-master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. 

Koen Nijssen

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

VVD: Staatssecretaris fred teeven 
op bezoek in Bernheze

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL
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Tegen inlevering van deze bon

Deze aanbieding is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten

VOORDEEL
   KNIPPEN

1/8 pagina:    
Tekst: Idyl wegwerpwashandjes   
 
1+1 gratis    
tekst klein: tegen inlevering van deze bon  
  
geen afbeelding 

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202KNIPPEN
knip 
je 

voordeel

Tegen inlevering van deze bon

Uw schoenen zijn bij ons in goede handen 
en worden vakkundig gerepareerd

Kennismakingsaanbieding: 

10% korting

Deze aanbieding is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten

Tegen inlevering van deze bon

Deze aanbieding is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten

Tegen inlevering van deze bon

Deze aanbieding is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten

Welk woord van de 
overgebleven letters 
blijft er over? Lever deze 
knipbon met de oplos-
sing in bij DIO/The Read 
Shop Sparkling 
(uiterlijk 5 maart 2014) 
En maak kans op een 

VERWEN-
PAKKET 
t.w.v. € 25,-

Tegen inlevering van deze bon

Deze aanbieding is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten

Gratis ScentBurner*!
bij besteding vanaf €11,95 aan ScentChips

*Deze actie geldt voor de ScentBurners zoals afgebeeld. Maximaal 1 per klant. 
Zolang de voorraad strekt. Alleen geldig tegen inlevering van deze bon. 

Deze actie is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten.

Gratis ScentBurner*!
bij besteding vanaf €11,95 aan ScentChips

*Deze actie geldt voor de ScentBurners zoals afgebeeld. Maximaal 1 per klant. 
Zolang de voorraad strekt. Alleen geldig tegen inlevering van deze bon. 

Deze actie is geldig t/m 5 maart 2014 en niet inwisselbaar voor contanten.

New Care RUST 
                van € 19,95

Idyl
wegwerpwashandjes

1+1 gratis

voor 

€ 14,95

WOORDZOEKER C W L O R E A L S U

O A E E S S I E P N

L M R L A D S K I E

L A E K L O N V S M

I K F H O N I O R E

S E O A B C E D M R

T U R A O O A S K I

A P M R E L D P S C

R N O Z D I N Y S A

V O G E L G I D Y L

Loreal Zon Body Makeup

Idyl Erica Arkocaps UNE

Vogel Essie Mond Wellness

DIO VSM Deo Ski

Collistar Reform Haar

Naam:                                                                     Tel.:

Geen spijker in de kop dankzij Arkocaps Artisjok
Laat de carnaval 
maar beginnen!

20% KORTING
op 45 stuks verpakking
                        van € 7,95
op 45 stuks verpakking voor 

€ 6,35

GRATIS luxe miniatuur cadeau

bij aankoop van een 
Louis Widmer 
huidverzorgingsproduct
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Easy

3 1 5 4 2 6

8 1 3 4

6 7 5

4 8 7 1

3 4

5 7 4 9

7 2 5

9 7 8 3

2 5 4 9 6 1

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

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:

Antoon van der Wijst
uit Loosbroek

oogcontact

Winnaar:
Ricky van Gorp

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Luchtpost
fREEK spits
NissERois bEzoEK iN KENya

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. 

Tijdens de vakantie in Nisseroi van afgelopen december heeft 
mijn vrouw Thelma een goede indruk gekregen van onze 
Brabantse en Nederlandse gebruiken en tradities. Ik realiseerde 
me weer eens hoe anders vieren wij kerst, oud en nieuw en niet 
te vergeten sinterklaas, met een overdaad aan lekkernijen en 
eten. De stamppot met verse worst was toch wel erg favoriet en 
een Bossche bol en tompoes gingen er ook goed in.

Het was fijn weer ‘thuis’ te zijn en mooi om te realiseren 
dat ‘even snel een boodschap doen’ er niet in zit met al 
die bekende mensen die je tegenkomt en waarmee dan 
automatisch een praatje gemaakt wordt. Als klap op de 
vuurpijl hebben we in het nieuwe jaar, voor ons vertrek terug 
naar Kenia, nog een toer gemaakt op traditionele wijze met 
paard en wagen ‘tussen Donzel en Menzel tussen de Loo en 
de Rakt’. Het mooie kasteel in Heeswijk nog gezien, waardoor 
Thelma ook een goede indruk kreeg van ons landelijk schoon 
in Bernheze. Nu weer terug in Kisumu, Kenia, waar ons 
gewone leven weer vorm krijgt. Activiteiten en trainingen met 
FreeKenia Foundation zetten zich voort, ook weer mede dankzij 
Stichting Vrienden van de Missionarissen. Nog even ‘gewoon’ 
voor ons, maar ondertussen bereiden we ons voor op ons eerste 
kindje dat we vanaf nu elk moment erwachten. Fijn om dan 
wat bekend volk om ons heen te hebben. Mijn ouders Ronald 
en Ans Spits zijn hier om te ‘overwinteren’ en zuslief Kristel 
zal ook snel onze nieuw spruit komen begroeten. ook komt 
Monique Dortmans van Stichting MissMasaai nog even langs 
om uit te wisselen wat we hier met Stichting FreeKenia doen 
en te leren van geleerde lessen. Kortom, een hoop Nisseroise 
gezelligheid in Kenia!

Hartelijke groeten, Freek Spits www.FreeKenia.org.

mooIBernhezertje

WiLt u EEN zoEKERtjE pLaatsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. 
info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

pEDicuRE niStELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

REDEn VOOR EEn 
fEEStjE? REDEn VOOR 
LEKKER EtEn!
Revival bezorgt de lekkerste 
catering aan huis. Van tapas
tot aan Brabantse buffetten. 
Meer informatie op 
www.restaria-revival.nl

BOEKEn- En 
pLAtEnBEuRS
in het weekend van 22 en 23 
februari boeken- en platenbeurs 
in de Odaschool, Laan ten Bo-
gaerde 7 Sint-Oedenrode. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Entree € 1,- (kinderen gratis).

SnEL En VERAntwOORD 
AfVALLEn met ons 
internationaal bewezen 
voedingsprogramma van 
HERBALiFE.
Wij zijn al 15 jaar uw 
HERBALiFE distributeur en 
adviseur!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

tE KOOp

wAnDELScHOEnEn
MERK HAnwAG
Maat 43 categorie B.
vraagprijs n.o.t.k
tel. 06-19708975.

MEtALEn VELGEn MEt 
z.G.A.n. wintERBAnDEn
195x16 x15T Viking: 
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met 
afwijkende maat.

zOnnEHEMELBuizEn 
cLEO performance 100w  
€ 9,95 p/st.
SyLVAniA SnELBRuinERS 
100w € 11,95 p/st.
Oude buizen GRATiS 
doormeten op gesteldheid!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GEVRAAGD

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

AAnGEBODEn

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

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

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

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

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

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

DEZE WEEK
Inspirerende 
Orchidee
show!

Op zaterdag 22 februari 
van 10.00-16.00 uur

Bezoek van Orchidee 
specialist voor al uw 

orchidee vragen

Phalaenopsis 2-tak
In diverse kleuren

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

Phalaenopsis met 

mini-orchidee, leuk 

als kraamcadeau! 

2 voor
12,-

GRANDIOZE OPRUIMING

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting
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vrouwenweetje
Wist je dat vrouwen 66% van al het werk doen, 

maar slechts 10% van het wereldinkomen krijgen 

en 1% hebben van alle bezittingen?

ERVARinGSDESKunDiGE
zoals zoveel vrouwen, overviel 
het programmamaakster ingeborg 
Beugel (53) volkomen. ze was ge-

irriteerd, in de war, depressief, 
onhandelbaar en had 
geen zin meer in seks. 
ze herkende zichzelf 
niet meer en dacht dat 
ze gek werd. 

Beugel ging alleen wo-
nen en nam er naast 
haar vaste partner een 
man bij. Veel te laat 
kwam Beugel er achter 
dat deze ingrijpende 
veranderingen in haar 
leven te maken had-
den met iets waarvan 
ze dacht dat het háár 
nooit zou overkomen: 
de overgang. 

Tot haar eigen ver-
bazing was Beugel 

totaal niet voorbereid en wist ze er 
bijna niets van.

Een voorvertoning op donderdag 
27 februari, om 19.30 uur in Ont-
moetingscentrum de Schakel te 
Volkel geeft belangstellenden de 
mogelijkheid om ingeborg Beugel, 
na het bekijken van de voorverto-
ning, te ontmoeten. 

Met de gratis toegang is deze bij-
zondere documentaire een toe-
gang tot vele inzichten. Serieuze 
informatie en objectieve voorlich-
ting worden ‘licht’ relativerend, 
met zelfspot en humor gebracht 
om dit onderwerp bespreekbaar te 
maken.
Na afloop is er ruimte voor het 
stellen van vragen en discussie. 

Voor meer informatie: Ursula Krol, 
verpleegkundig overgangsconsu-
lente, u.krol@careforwomen.nl  of 
tel. 06-46225870.

Vrouwen 40+ opgelet!
De overgang: een wreed natuurverschijnsel 
of is het leed te bestrijden?
BERNHEzE - Het taboe rondom de overgang mag verbroken worden, 
vindt documentaire maakster Ingeborg Beugel. Ze gaat in de documen-
taire Uitgebloe(i)d? op zoek naar antwoorden op vragen die iedereen 
heeft, maar bijna niemand durft te stellen. Is de overgang een wreed 
natuurverschijnsel waar vrouwen zich alleen maar in kunnen schikken? 
Of is het leed wel degelijk te overzien en te bestrijden?

Maaike’s Massagesalon: nieuw in Heesch
ontspanningsmassage: voor mannen, vrouwen en kinderen geen overbodige luxe

Maaike’s Massagesalon richt zich 
met haar massages specifiek op 
mannen en vrouwen die toe zijn 
aan ontspanning. Ook kinderen 
en actieve sporters kunnen bij 
Maaike’s Massagesalon terecht. 
Een heerlijke massage op zijn tijd is 
voor een druk persoon geen over-
bodige luxe. Een massage werkt 
niet alleen ontspannend, maar is 
ook heel goed voor de gezondheid. 

Weldaad
Een ontspanningsmassage is een 
weldaad voor lichaam en geest. 
Deze massage helpt om stress en 
spanningen te verminderen. Door 
deze massage wordt de doorbloe-
ding gestimuleerd en worden blok-
kades opgeheven. Het gebruik van 
heerlijk warme, geurende olie, de 
sfeervolle ambiance en de rustge-

vende achtergrondmuziek zorgen 
ervoor dat u uw stress zo kwijt 
bent.

Ook kunt u terecht voor een 
hotstone massage. Deze massage 
bestaat al duizenden jaren. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van war-
me stenen om een therapeutisch 
effect op lichaam en geest te creë-
ren. Deze massage is een combina-
tie van therapeutische warmte van 
basaltstenen en de diepe werking 
van de aromatische oliën. ze heeft 
een verzachtende en diep ont-
spannende werking op de spieren. 
Het resultaat is onmiskenbaar: de 
huid is extreem zacht, de geest is 

ontspannen, de bloedcirculatie is 
verbeterd en de spanning in spie-
ren is verminderd. Dus bij deze 
heet ik u van harte welkom bij 
Maaike’s Massagesalon. Treed bin-
nen in een sfeervolle massagesalon 
die van alle gemakken is voorzien!

Maaike’s Massagesalon is alleen te 
bezoeken op afspraak. Van maan-
dag tot en met zaterdag, zowel 
overdag als in de avonduren kunt 
u hier terecht voor een massage. 
Voor een afspraak kunt u contact 
met me opnemen. Dat kan zowel 
telefonisch als via de mail. 
06-15959438 of 
maaike@maaikesmassagesalon.nl.

Advertorial

HEESCH - Soms moet je als drukbezet mens even tijd nemen om helemaal in de relaxmodus 
te komen! En hoe kan dat beter dan met een heerlijke ontspanningsmassage? in oktober 
2013 heeft Maaike’s Massagesalon haar deuren geopend aan de Biezenloop in Heesch.

Maaike in haar massagesalon

Voor meer informatie kunt u op de website kijken 
www.maaikesmassagesalon.nl.

De vrouw is een belangrijke steunpilaar in de maatschappij. DeMooiBernhezeKrant wil vrouwen 
in beeld brengen. De pagina is niet alleen voor vrouwen. De ‘vrouwenweetjes’, vrouwelijke 
ondernemers in the picture, vrouwen met mannenberoepen maar ook gewone alledaagse 
dingen van de vrouw, zijn leesvoer voor de man én vrouw. Veel leesplezier! 

OOK OP DE PAGiNA VROUW? info@demooibernhezekrant.nl / verkoop@bernhezemedia.com.

Vrouwen in bedrijf

Shopping - Beauty - Lifestyle
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Veel voldoening’

Voor meer informatie kun je kijken op www.vivaan.nl 

RITA VAN SCHIJNDEL

WOENSDAGMIDDAG BIJ
JONGERENCENTRUM CHECKPOINT

Elke woensdagmiddag 
gaat Checkpoint speciaal 
open voor de jongens en 
meiden van groep 7 en 
8. Elke week hebben we 
weer een nieuwe activi-
teit, helemaal gratis. Al 
deze activiteiten worden 
begeleid door onze en-
thousiaste stagiaires en 
vrijwilligers. 

De meiden doen activitei-
ten als fotoshoots, nep-
nagels laten zetten, pizza 
bakken, etc. De jongens 
hebben voetbaltoernooi-
en, graffitiworkshop, kick-
boksworkshops en noem maar op. Heb jij zelf leuke ideeën voor een 
nieuwe activiteit? Dan zijn die zeker welkom!
De meiden gaan voor de carnavalsvakantie nog fruitcocktails maken en 
T-shirts versieren voor carnaval. De jongens gaan nog kickboksen en 
hebben een darttoernooi.

Na de carnavalsvakantie staat er weer een compleet nieuw activiteiten-
schema klaar voor jullie. Er worden hiervan posters opgehangen op de 
basisscholen en het actuele programma is te vinden op www.jongeren-
werkbernheze.nl.

Wil jij ook deelnemen aan onze activiteiten en nieuwe jongens en mei-
den leren kennen, heb je nog leuke ideeën voor activiteiten voor jou en 
je vrienden of vriendinnen? Kom dan snel langs! Ook ouders zijn altijd 
welkom om een kijkje te komen nemen.

Luca van Dijk, stagiaire jongerenwerk Checkpoint.

Vrijwilligers maken het verschil
HEESCH – Graag wil ik mij voorstellen aan de lezers van 
DeMooiBernhezeKrant. Mijn naam is Rita van Schijndel, ik ben 
48 jaar en woon in Heeswijk-Dinther. Ik ben getrouwd en moe-
der van twee volwassen dochters. Ik ben werkzaam als verkoop-
medewerkster. In 2011 heb ik de opleiding tot budgetcoach af-
gerond en heb een eigen onderneming opgestart. Ik help mensen 
de balans tussen inkomsten en uitgaven terug te vinden. Hierbij 
geef ik (tijdelijk) ondersteuning en advies aan consumenten, met 
als doel de financiële huishouding weer op orde te krijgen.
 
Vrijwilligerspunt Bernheze
Medio 2010 ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk, via de web-
site van Vivaan. Ank Meertens van het vrijwilligerspunt van 
Vivaan, was op zoek naar een vrijwilligster in de functie van 
administratief ondersteuner. op dit moment ben ik een dagdeel 
in de week actief als vrijwilligster in een gezellig team. Vanuit 
Vivaan volgde ik de cursus ‘Communicatie en PR’. Nu geef ik 

informatie en advies aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers 
bij de openbare Bibliotheek. Verder neem ik intakegesprekken 
met vrijwilligers af en zoek samen met hen naar een passende 
vacature. Ik vind het belangrijk om vrijwilligerswerk te promoten 
en mensen te overtuigen van de voordelen ervan.  Als ik tussen 
twee partijen een match kan maken en beiden hebben daar hun 
voordeel bij, dan geeft dat veel voldoening. Ik heb er veel van 
geleerd en veel nieuwe contacten opgedaan. 

De beloning van een vrijwilliger
op dit moment neemt het aanbod van nieuwe vrijwilligers toe. 
Steeds meer mensen willen zich inzetten voor anderen. Vrijwil-
ligerswerk is niet belangeloos volgens de letterlijke zin van het 
woord, want je haalt er wel voordelen uit. Vrijwilligerswerk kan 
ook je positie op de arbeidsmarkt versterken. Vrijwilligerswerk le-
vert dus geen salaris op, maar wel een groter netwerk, meer werk-
ervaring, een beter CV, het leveren van een maatschappelijke bij-
drage, verborgen talenten ontdekken en zeker ook een goed gevoel. 
Zelfs met een uurtje in de week kun je deze voordelen al bereiken.

Vrĳ willigerswerk kan je positie op de 
arbeidsmarkt versterken 

info@beeldengieterijtenax.nl 
www.beeldengieterijtenax.nl 
      Beeldengieterij.tenax 

De Amert 150 A 
5462 GH   Veghel 
Tel: 0413-363164 

Vrijdag 7 maart 2014, 
Zaterdag 8 maart 2014, 

Zondag 9 maart 2014, 

EXPOSITIE in ons atelier en magazijn 
met ruim 100 beelden van meer dan 20 verschillende kunstenaars 

 

      

Noor Brandt 

Tosca van Oorschot 

Ann Dierckx 

Wim v.d. Kraan Lilian Steenhuisen Berita Valk 

Cornel Snels Ellen Welten 

Rogier Ruys 

Nanda v.d. Vliet 

Paz Sanz Nicolette Leijen 

Liesbeth van Erp 

Toegang gratis, de koffie staat klaar ! 

Nadia Gonegai 

Erik Buijs 

Patrick Mezas Pieter van Goor 

Gerry v.d. Velden 

Liesbeth van Erp 

Industrieterrein De Amert is direct gelegen aan de A50 Eindhoven - Nijmegen en de  
N279 ‘s-Hertogenbosch - Helmond. Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op onze website. 

Riky van Duin Jacky Art 

Maryse v.d. Nobele Liesbet Milort 

11.00 – 17.00 uur 
11.00 – 17.00 uur 
11.00 – 17.00 uur 
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Terwijl carnavalvierend HDL vol 
verwachting uitkijkt naar de ont-
hulling van de prins(es) komende 
vrijdag, is het vizier van de carna-
valsjeugd gericht op vrijdag 28 fe-
bruari. Dan is de pronkzitting voor 
de jeugd, die veel afwijkt van de 
pronkzitting van Stichting Carna-
val. ‘‘Wij hebben een eigen thema 
bedacht, namelijk ‘Prins- en prin-

sessenfactor’. Dat is afgeleid van 
X-factor’’, vertelt Christel van zut-
phen, een van de drie vrijwilligers 
van de jeugdraad, die bestaat uit 
kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisschool. 

‘‘Alle negen acts verzorgen wij zelf  
en we beginnen en eindigen met 
een gezamenlijke act. De pronk-
zitting bestaat vooral uit dans en 
muziek.’’ Aangezien de jeugdraad 
uit achttien kinderen bestaat, komt 
iedereen meerdere keren aan de 
beurt. Oefenen is dan ook noodza-
kelijk, maar dat is geen probleem. 
‘‘We oefenen al sinds begin de-
cember’’, aldus Van zutphen, die 
vooral kinderen van ’t Palet en ’t 
Mozaïek in de groep heeft. ‘‘Vaak 

zitten er ook meer meiden dan jon-
gens in de jeugdraad. Maar de jon-
gens doen erg goed mee’’, vertelt 
ze trots.

Van zutphen heeft samen met 
Nathalie van zoggel en Miranda 
Kuijs de leiding over de jeugd-
raad, die bestaat uit een prins, een 
prinses, elf raadsleden, twee adju-

danten en een aantal narren. Wie 
prins Sjors van zandbeek en prin-
ses Vera van zutphen opvolgen 
is onbekend, want de jeugdprins 
en -prinses worden pas tijdens de 
jeugdpronkzitting onthuld. ‘‘Met 
Nathalie en Miranda spreek ik van 
tevoren af wie er prins en prinses 
worden. We stellen geen bepaalde 
eisen’’, vertelt Van zutphen. 

‘‘Een halfuur voor de onthulling 
gaan we met zijn allen bij elkaar 
zitten en vertellen we wie prins en 
prinses worden.’’ 

De leden konden aangeven of zij 
wel of geen jeugdprins of prinses 
willen zijn. ‘‘Niet ieder kind wil dat, 
maar de meesten wel!’’   De jeugd van carnavalvierend HDL Tekst: Matthijs van Lierop

intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

“Maar zonder de maïs had je een 
veel beter zicht” volgens mevrouw 
Riek Exters-van Os. De eindstop 
was bij ’t Tramstation. Daar konden 
de deelnemers bij een kopje koffie 

gezellig bijbuurten. Ondernemers 
Mari en Bart van Oort trakteerden 
de deelnemers van deze zonnerit 
op een warme kop erwtensoep en 
roggebrood met spek. Dat smaak-

te heerlijk, zelfs bij het stralende 
niet écht winterse weer. Het was 
een succesvolle middag.
iedereen die meegewerkt heeft 
aan deze zonnerit heel harte-
lijk bedankt.  Extra  dank aan de 
sponsors van deze zonnerit Mari 
en Bart van Oort, Tonnie van Es 
en Everista ikanubun voor de har-
telijke ontvangst. Tot de volgende 
zonnerit. Als jij je wilt aanmelden 
als vrijwilliger of als gast van de 
zonnebloem Nistelrode dan kun 
je hiervoor terecht bij: Annie van 
Lokven 0412-612436 of Mientje 
van de Graaf 06 2093 8499.
De eerstvolgende zonneochtend 
is dinsdag  11 maart 2014. Kom 
je voor het eerst, dan graag aan-
melden bij Esther van den Bogaart: 
06 1395 7862.

Snerttocht zonnebloem bij heerlijk weer

NiSTELRODE - Vrijdagmiddag begon de Zonnerit van de Zonnebloem 
Nistelrode weer. De tocht ging van Nistelrode, via Schaijk, Zeeland en 
Uden weer terug naar Nistelrode. Het was een mooie route die al eens 
eerder gereden was.

‘X-factor’ in Heeswijk-Dinther tijdens jeugdpronkzitting
HEESWiJK-DiNTHER - De zes jongens en twaalf meiden van de jeugdraad gaan op vrijdag 
28 februari de jeugdpronkzitting verzorgen. in de soos is de groep al in december begonnen 
met de voorbereidingen. Met een eigen thema ‘Prins- en prinsessenfactor’ moet het dak 
eraf gaan.  

wie Prins sjors en Prinses verA oPvolgen is 
onbekend, het nieUwe jeUgdPAAr wordt PAs 
TĲ DENS DE JEUGDPRONKZITTING ONTHULD

Kinderklas
HEESCH - In Heesch vindt zondag 
23 februari een kinderklas plaats. 
Een kinderklas is een bijeenkomst 
van kinderen en volwassenen met 
een deugd als centraal thema. Dit 
keer is dat thema dankbaarheid. 
De kinderen zijn verdeeld in twee 
leeftijdsgroepen. De volwassenen 
praten samen over dit thema, in 
relatie tot opvoeding. Leidt dank-
baarheid tot iets?

De kinderklas komt voort uit het 
bahá’í-geloof maar staat nadruk-
kelijk open voor iedereen. Elkaar 
overtuigen is niet aan de orde. Wel 
het streven naar universele opvoe-
ding en het belang van onderwijs.

‘De eerste en meest dringende 
vereiste is het bevorderen van het 
onderwijs. Het is ondenkbaar dat 
een volk voorspoed en succes kan 
bereiken als deze hoogst belangrij-
ke, fundamentele taak niet wordt 
uitgevoerd. 

De voornaamste oorzaak van de 
achteruitgang en het verval van 
volkeren is onwetendheid.’
Vanaf 10.00 uur welkom.
Start programma 10.30 uur
Broekhoek 35 Heesch

Meer informatie
geertjevdstappen@gmail.com 
0412-475171
www.bahai.nl

www.mooiheesch.nl
iNfoRMEERt, boEit 
EN iNtEREssEERt

Foto: Rosalie van Ark 
Tekst: Esther van den Bogaart
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De slagwerkers van Fanfare Sint 
Willibrord zullen namelijk aan 
het begin van het programma 
het nummer ‘Santorini’ spelen, 
een van de sprankelende stukken 
waarmee ze Nederlands kampioen 
zijn geworden. Daarna gaat het 
tempo gelijk omhoog en wordt het 
‘rock & rollen’. Een heerlijk, ener-
giek gebeuren en zoals altijd is de 
toegang gratis! 
Het Carnavalsconcert wordt ook 
dit jaar georganiseerd door de 
Stichting Carnaval en de Konink-
lijke Fanfare Sint Willibrord. ieder 
jaar hebben ze een nieuw thema 

en ieder jaar weer is het een gezel-
lige happening voor het hele gezin. 
Tijdens het concert zijn er verschil-
lende nummers met zang. Dit jaar 
zingt George Banken bijvoorbeeld 
een Elvis-medley en ook Ton van 
de Veerdonk, Rene Habraken 
en Trea van zutphen treden op. 
Carnavalsvereniging ‘De Kreuge’ 
verzorgt een gastoptreden. Door-
dat er voor populaire nummers is 
gekozen, kun je heerlijk meezin-
gen. Verkleed of niet, het is alle-
maal goed. Het belooft weer druk 
te worden, dus zorg dat je op tijd 
bent.

Het carnavalsconcert ‘rocks’ in 
de zaert in Heeswijk-Dinther

HEESWiJK-DiNTHER - Het Carnavalsconcert op zondag 23 februari om 11 minuten over 11 in de Zaert staat 
helemaal in het teken van ‘rock & roll’. De muziekkeuze is daar natuurlijk op afgestemd, maar er wordt één 
uitzondering gemaakt.

Café zaal ‘t Tramstation

Hele carnaval
geopend

Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

woensdag 21.00 uur

14.00 uur BOERENBRUILOFT m.m.v. JONG BELEGEN e.a.

20.30 uur OPENINGSBAL in residentie ‘t Maxend 

 m.m.v. allround coverband ECLIPS

22.22 uur Onthulling Hossende Wevers van het jaar

zondag 15.00 uur

maandag 13.30 uur 

en dinsdag 13.00 uur

carnavalsbal

haringhappen

Meerstraat 30b-5473 VX  Heeswijk-Dinther-0413 291800-www.aquarest.nl

brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

Bossche carnaval in Hezik
2 MAART VANAF 19.00 UUR

Fiste zoas ’t hurt: Bossche muziek in de bar, worbé ge ok nog gewoon kunt buurten

Bluesunday
16 MAART IN PUB MARITIEM

Met lifeband DR. BLOEZZ: toegang gratis.

Stamppotbuffet
ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 MAART 

van 17.00 tot 19.00 uur voor € 10,- (reserveren voor 26 februari)

Prins
 Raoje

Tonpraoter Rob ScheepeRS

Kom! Maar vooral doe 
mee aan de Raoje-is-

belangrijker-dan-meedoen-quiz

Donderdag 20 februari

café De Zwaan om 21.11 uur

Aanmelden voor de quiz met minimaal 5 personen kan via 

info@prinsraoje.nl - www.prinsraoje.nl

Snevel-bokkenland
Krullendonk
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CARNAVAL
D’N URSTE DEUND’N URSTE DEUN

aanvang 10.00 uur

WWW.THEYOUNGBEETHOVEN.NL

‘s middags

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

Net zoals vorig 

jaar een VET
TE 

HOOFDPRIJS!

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

WWW.DAMESDRAAIENDOOR.NL

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

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES

SLEUTELOVERDRACHT

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

DE TOREN CREW
ZAKT DOOR!

TILT

2802

THE YOUNG BEETHOVEN

RIVERSIDE BAND &
DJ: DAMES DRAAIEN DOOR!

€ 20,- INCL PILS/WIJN/FRIS 

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

uur) 

GAS OP
DIE LOLLIE

Programma zaal

0103

0203

0303

0403

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

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

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

carnavalsvereniging De Hossende 
wevers viert 50-jarig bestaan

De Super Top 40 Coverband 
ECLiPS XL zal tijdens het openings-
bal van carnaval 2014 op zaterdag 
1 maart spelen in Partycentrum ’t 
Maxend. 
Deze feestmakers zullen er, samen 
met Prins Ron i & Prinses Corrine 
en Jeugdprinses Daniëlle, voor zor-
gen dat die avond het dak van ’t 
Maxend gaat.

Het 50-jarig bestaan van C.V. De 
Hossende Wevers wordt extra 

gevierd, dankzij de sponsors. Dat 
wordt niet alleen op zaterdag 12 
april groots gevierd (jubileum-
avond), maar ook tijdens de carna-
valsdagen laten De Hossende We-
vers zich van hun  beste kant zien.

De openingsavond van C.V. 
De Hossende Wevers in Partycen-
trum ‘t Maxend, staat ieder jaar 
garant voor livemuziek, een kapel, 
goede bediening en altijd lekkere 
hapjes. En dat voor een afkoopprijs 

van € 25,- euro per persoon. 

Betaalbaar
C.V. De Hossende Wevers viert, 
als oudste carnavalsvereniging van 
Nistelrode, al 50 jaar gezellig en 
betaalbaar carnaval. Jong en oud 
wordt uitgenodigd, om één van de 
activiteiten te bezoeken en kennis 
te maken met de oudste en ge-
zelligste carnavalsvereniging van 
Nistelrode. 

NiSTELRODE - Terwijl andere carnavalsverenigingen nog in de startblokken staan, is carnavalsvereniging 
De Hossende Wevers hard op weg om voor het 50e jaar fantastisch carnaval te vieren. 

CARNAVALSPROGRAMMA FEEST IN DE TENT IN NISTELRODE

VANAF 20.30 uur 
  

CARNAVALS-
CANTUS IN HET 
WEVERSRIJK!         

VAN 22.00 TOT 23.30 uur 
Iedereen is welkom als 
toeschouwer. Om deel te 
nemen aan de Cantus moet 
je een kaart hebben. 
Deze zijn vanaf heden 
te koop bij ’t Pumpke.

VANAF 20.30 uur 
Openingsbal met  

De Timmer 
en Barend 
Show 
Dat wordt weer feesten!

EN OM 23.00 uur 
gastoptreden van 

Vensen 
Broos! 
Wie? 

15.00 uur prijsuitreiking 
met DJ. Aansluitend 
carnavalsfeest tot in de
late uurtjes.  

15.00-20.00 uur
Kindertent open, met terug 
van een jaartje weggeweest 

Bo & Babs

Tussen circa 
16.00 en 22.00 uur speelt 

De Bende
Gezellige carnavalsmuziek 
uit de oude doos.

15.00-20.00 uur in de tent 

kindermatinée met

Bo & Babs                                                 

20.30 uur 
zijn ze weer van de partij 

De Jongens 
van REP  

het duo 
Bart en Alex
& DJ Brookie

14.30 -17.00 uur 

Faudte bruiloft  
Vier faudte koppels strijden
wederom om de eer.                                                                                                                      

16.00-20.00 uur Matinée met

DJ’s Bertie & 
John ‘Lukano’                                                                                               
14.30-19.30 uur
kindertent open met

Bo & Babs
20.00 uur

Sluitingsbal met DJ
Tussen circa 16.00 en 22.00 uur 
speelt in bruin café ‘t Pumpke

De Bende

Vrijdag 28 februari Zaterdag 1 maart Zondag 2 maart Maandag 3 maart Dinsdag 4 maart

NIEUW DIT JAAR: 
bruin café in ’t Pumpke

NIEUW DIT JAAR: 
bruin café in ’t Pumpke

Zorg gewoon 

dat je er bij bentZing en drink mee

Nieuw

Gezellige carnavals-

muziek uit de oude doos

Er is geen mooiere val, dan carnaval Weversrijk
Pieregat
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Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 19 feb. t/m dinsdag 4 maart 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.diepvriesspecialist.nl

Maatjes-
haring
bakje à 4 stuks 
Neptunus
Normaal 3,99

2 bakjes

Erwtensoep
1 ltr. 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,49

Fritessaus 
of curry 
f les à 450 ml
Oliehoorn 

bij aankoop 
van een zak 
frites 
dik of dun
2,5 kg. 
Diepvriesspecialist

GRATIS

Broodje 
frikandel
8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6,99

Rundvlees-
kroket 25%
met roomboter
32 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 12,95

Hamburger
bistrokwaliteit
12 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4,49

2 dozen

Mexicano of 
pikante 
gehaktstaaf
4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 3,99 / 3,39

Worsten-
broodjes
doos 30 stuks
Beckers
1 doos 8,00

Extra voordeel!
2 Dozen 

5,00

2,79

3,99 8,95

7,501,9914,00

Haring happen

Magnetron of pan

TopperFrituurMagnetron of oven

Frituur of koekenpanFrituur of ovenBeste keuze

Deurzakkertjes

12 Stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 1,99

2 halen
1 betalen

www.adcommunicatie.nl
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Tijdens de winterperiode
10% KORtinG

op binnenschilderwerk

Tijdens de winterperiode
10% KORtinG

op binnenschilderwerk

Bc tenderfeet op zoek naar 
stoere, maar vooral gezellige, basketbalmeiden

Het meisjesteam tot 16 jaar zoekt 
gezellige, nieuwe teamleden. Ben 
je tussen de 12-15 jaar en lijkt het 
je leuk om basketbal te spelen, of 
wil je een keer gratis meespelen, 
kom dan eens kijken. Goed kun-
nen basketballen is geen vereiste, 
dat wordt wel geleerd. Belangrijker 
is jouw enthousiasme, sportiviteit 
en gezelligheid.

Het meisjesteam traint elke don-
derdag van 20.00-21.00 uur in 
sporthal De zaert, Heilige Stok-

straat 1, Heeswijk Dinther. Een 
keer meedoen? zorg dan dat je 
10 minuten voor aanvang van de 
training aanwezig bent, met bin-
nensportkleding. Eliska, Janneke, 
Emma, Wendy, Lieke, Mirthe en 
Nina zouden het super leuk vinden 
als je komt en meespeelt.

Regelmatig staan de succesvolle 
wedstrijden van basketbalver-
eniging Tenderfeet uit Heeswijk-
Dinther in DeMooiBernhezeKrant. 
zondag 16 maart spelen de mei-

den om 10.30 uur een wedstrijd in 
De zaert tegen Akros uit Boxmeer. 

Misschien wil je deze wedstrijd zien 
voordat je besluit mee te trainen, je 
bent van hart welkom.

basketbal

HEESWiJK-DiNTHER – BC Tenderfeet is een enthousiaste vereniging 
met ongeveer 90 leden. De club heeft twee senioren basketbal heren-
teams, een senioren damesteam, een heren- en een dames recreanten-
team, een jongensteam tot 18 jaar, een jongensteam tot 16 jaar, een 
jongensteam tot 14 jaar en een meisjesteam tot 16 jaar. 

HEESWiJK-DiNTHER - Winnie van 
Kronenburg, Wies van der Lee, 
Maud van der Wielen, Noëlle van 
Zutphen en Janne Donkers turn-
den zaterdag 16 februari tijdens 
de individuele voorwedstrijden in 
Oss. 

in de ochtend had Winnie haar 
wedstrijd. Ondanks dat ze erg 
haar best deed, kon ze zich helaas 
niet plaatsen voor de regiokampi-
oenschappen. ’s-Middags turnden 
Wies, Maud, Noëlle en Janne. zij 
hadden zo goed geturnd dat zij 
allen door mochten naar de re-
giokampioenschappen. Maud had 
zelfs een zilveren medaille gewon-
nen voor haar prestaties. Ook  
heeft Maud zich kunnen plaatsen 
voor de toestelfinales op balk, 
vloer en brug. Noëlle heeft zich 
kunnen plaatsen voor de toestel-
finale op vloer. Dit zijn prestaties 
waar Sine-Cura trots op is!

turnsters Sine-
cura boeken succes in Oss

turnen

LOOSBROEK - Afgelopen zondag 
speelde Korloo 1 tegen Geko 1 
een korfbalwedstrijd in Sint-Mi-
chielsgestel. De eerste 15 minuten 
ging de wedstrijd gelijk op. 

Geko miste veel kansen en pas 
na de eerste 20 minuten viel het 
eerste doelpunt voor Geko. Het 
aanvalsvak kon een aantal kansen 
goed benutten. Helaas scoorde 

Geko net voor rust nog een doel-
punt, waardoor ze op 4-2 achter-
stand kwamen. 

De strijd was nog niet verloren en 
ze waren goed aan het aanvallen. 
dat was vooral in het eerste deel 
van de tweede helft duidelijk. Kor-
loo kon gebruik maken van de fou-
ten van Geko. Maar Geko maakte 
de kansen ook goed af en door een 
aantal afstandsschoten liepen ze 
verder uit. Het laatste deel van de 
wedstrijd werd erg fysiek gespeeld, 
wat ook toegelaten werd. Geko 
wist dit in haar voordeel te gebrui-
ken en won de wedstrijd met 10-6. 

Verlies voor Korloo 1 
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

Badkamermarkt.nl steekt 
prinses irene korfbalsters in het nieuw

NiSTELRODE - De korfbalsters van 
het 1e korfbalteam van Prinses 
Irene, zijn helemaal in het nieuw 
gestoken door Badkamermarkt.nl, 
al jarenlang sponsor van dit team. 

Directeur Ton Willemse (op de foto 
links) koos er voor om op de shirts 

de naam Totaalmarkt.nl te plaat-
sen. 
Badkamermarkt.nl  maakt onder-
deel uit van dit concept, dat in 
totaal uit 13 verschillende woning-
webwinkels bestaat. 
Badkamermarkt.nl is overigens 
bezig met het bouwen van een 

showroom, die in april klaar moet 
zijn. 

Met een klinkende overwinning, 
meteen na de overdracht van de 
shirts, gaven de korfbalsters een 
extra feestelijk tintje aan de over-
handiging.

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

WHV probeerde zich te herstellen, 
maar dat lukte niet. Na 16 minuten 
werd het 0-3 voor DSV. De wed-
strijd leek gelopen, WHV was niet 
bij machte om DSV onder druk te 
zetten. DSV speelde een gewon-
nen wedstrijd en liet de teugels 
vieren. Hierdoor verslapte DSV en 
op dat moment rook Roel Lunen-
burg zijn kans en scoorde in de 37e 
minuut de 1-3. 
Na rust probeerde WHV meer 

druk te zetten, wat niet echt lukte. 
DSV loerde op de counter en ze 
waren een paar keer dicht bij de 
1-4 maar gelukkig stond het vizier 
niet op scherp, waardoor WHV in 
de wedstrijd bleef. in de 83e mi-
nuut gloorde nog hoop voor WHV 
want Roel Lunenburg scoorde 
zijn tweede doelpunt van de mid-
dag. Hierdoor werd het 2-3. WHV 
probeerde het nog wel, maar het 
mocht niet baten.

Eerste kwartier 
kost voetballers wHV de kop

voetbal

LOOSBROEK - WHV heeft de eerste wedstrijd na de winterstop ver-
loren van DSV. Het eerste kwartier van de wedstrijd heeft de ploeg uit 
Loosbroek de kop gekost. Het was na één minuut al 0-1 voor DSV. Wie 
dacht dat WHV nu wakker was, kwam bedrogen uit. Na vier minuten 
was het al 0-2 voor DSV. Wederom liep WHV achter de feiten en de 
tegenstander aan, zonder in te grijpen. 

Van Dijke velt 
Vinkel met drie doelpunten
HEESWiJK-DiNTHER - Sinds de winterstop heeft trainer Marc v.d. Ven 
een basisplaats ingeruimd voor Wouter van Dijke. in de thuiswedstrijd 
tegen EVVC uit Vinkel liet de Heeswijk-spits zien waarom. Met drie doel-
punten sloopte hij hoogstpersoonlijk de Vinkelse defensie en bezorgde 
de blauw-witten in deze derby de drie punten, 3-2.

voetbal

Van Dijke kopt Heeswijk naar 3-2 foto Hans Heesakkers

Start to Run
UDEN - Op 8 maart 2014 start er 
een nieuwe groep ‘Start to Run 
voor mensen met diabetes’. Op 
zes zaterdagochtenden doorlo-
pen de cursisten het reguliere pro-
gramma ‘Start to Run’, maar met 
specifieke aandacht voor de com-
binatie diabetes en sport. Uniek 
aan deze cursus is dat ziekenhuis 
én huisartsen samenwerken. 

Aanmelden en informatie
‘Start to Run met diabetes’ start 
op 8 maart. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via de 
huisarts of praktijkondersteuner, 
de diabetesverpleegkundige of 
internist van Bernhoven. 
Meer informatie
Petra Wagemans
p.wagemans@bernhoven.nl
0413 - 40 22 60.
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Haar zus Didi Dekkers kwam aan 
de start  in de klasse B met haar 

paard Palmée. Didi had de pech 
dat ze niet fit was, maar ondanks 
dat wist ze haar paard toch knap 
rond te sturen, wat resulteerde in 
een 38e plaats.

Bij de ponyruiters was het Ayla van 
Beusekom met Boy die een hele 
mooie prestatie heeft neergezet 
in de klasse C-B. Ayla en Boy wer-
den 12e van Brabant. Heel knap 
gedaan dames, proficiat! RSV De 
Valianten is trots op jullie.

Amazone janneke 
Dekkers zesde van Brabant

paardensport

HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK - Drie amazones van Ruitersport-
vereniging De Valianten waren afgevaardigd om deel te nemen aan het 
Brabants Kampioenschap Springen te Oosteind. Janneke Dekkers wist 
daar hoog te scoren. Ze behaalde met haar paard Elvis Ps, zie foto, een 
prachtige 6e prijs in de klasse B door tweemaal een foutloos parcours 
af te leggen en hoge stijlpunten te behalen.  

Gelijkspel Avesteyn bij Rhode
HEESWiJK-DiNTHER - Na de 3-0 
overwinning van het vorige jaar 
wist Avesteyn afgelopen zondag 
een verdienstelijk gelijkspel te be-
halen bij Rhode, de nummer drie 
van de 3e klasse D.

Het werd een doelpuntloze wed-
strijd waarvan Avesteyn als uitspe-
lende club het meeste baat had. 
De oranjezwarten verschenen in 
St. Oedenrode niet met de sterkst 
mogelijke opstelling. Trainer/coach 
Antwan van Rijn kon niet beschik-
ken over zijn aanvoerder Roy Wij-
laars wegens een schorsing.  Spits 

Lars van Lee en Roel van de Leest 
zijn herstellende van blessures.
in het eerste half uur ontspon zich 
een op en neergaande strijd, waar-
bij de beste kansen toch wel voor 
Avesteyn waren. Daarna werd de 
thuisclub wat sterker, maar ook 
Rhode kon niet echt een vuist ma-
ken. De kansen in die eerste helft 
waren op één hand te tellen.

in de tweede helft begon Avesteyn 
wederom sterk. Rens van Vugt 
schoot in de 47e minuut maar net 
over, terwijl diezelfde speler acht 
minuten later wederom het vizier 

niet op scherp had staan. Ook de 
thuisclub liet van zich horen. zo 
schoot in de 66e minuut een Rooi-
se spits maar net naast het doel van 
Hein v.d. Heuvel, wat achteraf de 
enige echte kans bleek te zijn. 

in het laatste kwartier zette de 
thuisclub nog even aan, maar de 
oranje Avesteyn-muur hield knap 
stand. in die periode was Avesteyn 
zeker zo gevaarlijk uit de counter. 
Het bleef tenslotte bij deze doel-
puntloze puntendeling, waarmee 
Avesteyn als gast het meest tevre-
den was.

voetbal

prinses irene beslist duel

Nu was het Tim v.d. Brand die een 
prachtige actie had en de,  na een 
hardnekkige blessure, teruggekeer-
de Job van den Elzen, in staat stelde 
de 2-0 binnen te koppen. Op slag 
van rust werd het zelfs 3-0. Op-
nieuw was het Bekkers die profi-
teerde van goed werk van Van den 
Elzen en Tim v.d. Heijden. Sittard 
kreeg in de eerste helft welgeteld 
één goede kans. Stef van Venrooij 
redde bekwaam toen Boy Heysteeg 
alleen voor hem opdook. De twee-
de helft had administratief kunnen 
worden afgedaan. Sittard mocht 
het initiatief hebben, maar kon niet 
een keer gevaarlijk worden. Prinses 
irene counterde  vooral, maar Far-
neubun, Bekkers en Van den Elzen 
wisten niet meer te scoren.

voetbal

NiSTELRODE - De goed fluitende scheidsrechter Verstegen moest binnen één minuut twee keer fluiten voor 
de aftrap. Want 22 seconden nadat Prinses Irene de bal aan het rollen bracht, stond het al 1-0. Cobenn Far-
neubun gaf een voorzet op maat, die Bekkers (foto) voortreffelijk raak kopte. Vijf minuten later moest er al 
voor de derde keer worden afgetrapt.

periodekampioenen in 
Beuningen voor DV Dancing Kids

Garde Junioren solo, vrije klasse: 
Sascha van Munster 3e - 246 pun-
ten, sportklasse: Vera Oomen 3e 
- 275 punten, Guusje van Thiel 2e 
- 276 punten en Gwen Opstal 1e 
- 280 punten, tevens periodekam-
pioen. Minigarde 2e - 225 punten. 
Garde junioren, vrije klasse: Me-
lody 3e - 237 punten, sportklasse: 
Miracle 274 punten, waarmee ze 
de 1e plaats opeisten en het perio-
dekampioenschap.

in showkarakter behaalde ‘Van ’t 
een komt ’t ander’ de eerste plaats 
met 244 punten. 
Spirit behaalde 272 punten en zijn 
daarmee 1e en tevens periode-
kampioen. Mars junioren Marsh-
mallows; periodekampioenschap 
en 1ste - 265 punten.  
Solo’s Hoofdklasse: Demi Gabriel 
4e - 283 punten, Demi Remers 
2e - 288 punten en Kimberley 
Xhofleer met 295 punten op de 1e 

plaats en periodekampioen. Mars 
Untouched 1e - 286 punten en 
periodekampioen. 

Garde Diamonds 3e - 269 punten. 
Touch periodekampioen met 284 
punten in de garde hoofdklasse. 
Modern Euphoria moest twee pun-
ten meer behalen dan de Beatyes 
uit Berghem om periodekampioen 
te kunnen worden. Euphoria kwam 
helaas 1 punt tekort. ze behaalden 
wel de eerste plaats met 273 pun-
ten, maar dit was net niet genoeg 
voor het periodekampioenschap. 
Toch weer een hoger puntentotaal 
dan de vorige keer. Als laatste van 
de dag inspiration 1e - 289 punten 
en periodekampioen.

dansen

NiSTELRODE - Topprestaties van de leden DV Dancing Kids zorgden 
voor acht periodekampioenen! De periodekampioenschappen in Beu-
ningen bij DV D’Light was het voorlaatste toernooi voordat de vereni-
ging op 23 en 24 maart in De Pas in Heesch op hun eigen toernooi gaan 
schitteren. 

De succesvolle dansers op een rij

Op dezelfde dag waren, in de 
tweede wedstrijd, de bovenbouw 
turnsters aan de beurt. Nadine Vis-
ser, Naomi School en Linde Jacobs 
hebben een pittige wedstrijd ge-
turnd. 

Alle meiden hebben op de vier 
toestellen eruit gehaald wat erin 
zat, Nadine Visser heeft op sprong 
twee mooie en strakke onderdelen 
laten zien en behaalde hiermee de 
derde plek op sprong. Ook heeft 
ze zich geplaatst voor de landelijke 
wedstrijd en eindigde in totaal op 
de 5e plaats. Naomi en Linde heb-
ben een goede wedstrijd geturnd 
maar hadden niet genoeg punten 
om zich te plaatsen voor de lande-
lijke wedstrijd. 

De enige jeugdturnster Samantha 
van de Bogaard heeft in de derde 
wedstrijd ook geturnd. Samantha 
is herstellende van een rugblessure 
en hierdoor heeft niet kunnen laten 

zien wat ze echt kan. Toch heeft ze 
erg mooie punten gehaald en heel 
netjes geturnd. ze heeft uiteinde-
lijk een 7e plaats behaald. Jammer 
genoeg niet voldoende om zich te 
plaatsen voor de landelijke wed-
strijd of toestel-medaille. 

nadine Visser 
door naar landelijke wedstrijd

turnen

HEESCH – Afgelopen zaterdag werden de regio- en toestelfinales voor 
de 3e divisie turnen gehouden op de Rusheuvel in Oss. De onderbouw 
turnsters waren in de eerste wedstrijd aan de beurt. Stuk voor stuk heb-
ben ze allemaal super goed hun best gedaan en hebben ze mooie resul-
taten gehaald. Emma Walboomers eindigde op de 16e plaats, Isa van 
der Putten werd 18e en Maud Gemmeke werd 24ste. 

Dianne van den Hombergh heeft 
op vloer een stralende oefening 
laten zien en plaatste zich als num-
mer één op vloer voor de toestelfi-
nales. Lisa Spierings liet op sprong 
twee goed uitgevoerde onderde-
len zien en heeft het tot de laatste 
turnster op sprong volgehouden 
om op de vierde plek te staan. 
Toch haalde de laatste turnster op 
sprong een hoger punt dan Lisa en 
dat betekende dat Lisa zich jam-
mer genoeg niet heeft geplaatst 
voor de toestelfinales. Wel zijn 
beide turnsters door naar de regio-
finale. Dianne met een 10e plaats 
en Lisa op de 18e plaats.

Lisa en Dianne 
door naar de regiofinale

turnen

HEESCH - Op zondag werd de voorwedstrijd 4e divisieturnsters senior 
gehouden in Oss, waar ook Lisa Spierings en Dianne van den Hom-
bergh van HGC hebben geturnd. Tevens was dit een mogelijkheid om 
zich te plaatsen voor de toestelfinale.  

AGEnDA tip: 

22 maart: iT toernooi
23 maart: NDO toernooi 

Op zaterdag strijden DV Dan-
cing Kids leden internationaal 
en op zondag zal een nationaal 
toernooi gehouden worden.
Met leden uit heel Bernheze, 
pakken ze de kans om te laten 
zien wat ze in huis hebben; in 
De Pas in Heesch. 

Meer informatie binnenkort op 
www.dvdancingkids.nl 
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zaalvoetbalvereniging HDL is op 
zoek naar actieve 40-plussers
HEESWiJK-DiNTHER/LOOSBROEK - Het bestuur van Zaalvoetbal-
vereniging Heeswijk-Dinther en Loosbroek is van mening dat zaal-
voetballers zo lang mogelijk hun sport moeten kunnen blijven uit-
oefenen. We constateren dat oudere leden soms afhaken, omdat de 
competitie (met veel jeugdige spelers) te zwaar wordt. Dat is jammer.

Daarom hebben we een aantrekkelijk aanbod. Vind jij het zaalvoet-
balspelletje nog leuk, dan bieden wij jou de mogelijkheid om wekelijks 
een uur recreatief te zaalvoetballen. Na de carnaval (vanaf 11 maart) 
gaan we iedere dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur onderlinge 
oefenpartijtjes spelen. Tot eind mei zijn dit nog 12 dinsdagen. De 
avonden kunnen gezellig afgesloten worden in de sportkantine van 
‘De zaert’. Aan het einde van het seizoen kijken we of het project 
geslaagd is en of we daaraan een vervolg kunnen geven.
 
Geïnteresseerde 40-plussers die hier interesse  in hebben kunnen zich 
aanmelden via hans.megens@home.nl of met een briefje in de bus bij 
Hans Megens aan de Oranjestraat 24, 5473 EW te Heeswijk-Dinther. 
Begin maart hoor je of er voldoende aanmeldingen zijn om te starten 
en een beetje kunnen bijdragen aan een vitaal leven van jou als sport-
man. 
 
Met sportieve groeten, Namens het bestuur van zaalvoetbalvereni-
ging HDL, Hans Megens

BMC 2-Altior 2. Uitslag: 7-14
ziGO 2-Altior 3. Uitslag: 9-3
Altior 4-Be Quick 4. Uitslag: 16-5
Odisco 2-Altior 5. Uitslag: 7-23 
Rooi MW2-Altior MW1. 
Uitslag:  10-11 
Be Quick A1-Altior A1. 
Uitslag: 14-5
De Kangeroe A1-Altior A2.
Uitslag: 10-6
De Peelkorf B1-Altior B1. 
Uitslag: 7-7
Altior C1-SVSH/KSV C1. 
Uitslag: 3-7
Altior C2-JES C1. Uitslag: 5-0
Altior D1-De Peelkorf D1.
Uitslag: 5-5
Altior D2-Flash D1. Uitslag: 2-3
Altior D3-Avanti D1. Uitslag: 1-4
ViOS E1-Altior E1  

Uitslag: 4-6. Spoordonkse Girls E2 
– Altior E2. Uitslag: 0-2
Altior E3-JES E1. Uitslag: 1-0
De Korfrakkers F2-Altior F1
Uitslag: 2-8. Strafworpen: 2-1
De Korfrakkers F3-Altior F2.
Uitslag: 12-0. Strafworpen: 3-1.

Belangrijke 
punten voor Altior tegen Be Quick

Kies 
drie voordelen
en maak kans 
op een weekend 
weg!

Profiteer van het voordeel  
& gemak van al uw geldzaken 
onder één dak.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee met  de actie!

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Na RegeN komt zoNNeschijN
Dit weekend was het letterlijk zo. Na enorm veel regen gehad te hebben, 
kwam afgelopen zondag de zon tevoorschijn. Op straat en in de natuur. 
Vanuit alle hoeken zag je mensen wandelen, hardlopen en fietsen.

De zon heeft zijn uitwerking. De uitwerking heeft zijn kracht. De kracht zet zich om in een glimlach. 
Een glimlach op ieders gezicht. Een glimlach die aanstekelijk werkt. Een glimlach die woorden 
onbelangrijk lijkt te maken, want het spreekt voor zich. Vandaar dat het voldoende is om die glimlach 
te beantwoorden met ook een glimlach.

Iedereen die je tegenkomt heeft het erover. Dat het zo fijn is dat de zon schijnt. Dat de winter nu 
niet meer hoeft te komen. Zou zonde zijn van de natuur die nu helemaal in bloei is gekomen. Voor 
sommigen juist wel jammer dat de winter er niet was. Wat vriesweer met zon kan ook zo lekker zijn.
Na regen komt zonneschijn is ook in figuurlijke zin waar. We kennen het allemaal. Als we boos zijn 
geweest. Als we verdrietig zijn geweest. Als we het even niet hebben zien zitten. Dat voelt als regen: 
nat, koud, donker. Ook hier is zonneschijn - figuurlijk - de enige remedie die werkt. We hebben dan 
licht en warmte nodig. Dat kan in elke vorm zijn. Die ene glimlach die je precies die warmte laat 
voelen die je nodig hebt. Dat ene telefoontje of berichtje dat je van iemand krijgt van wie je het niet 
(meer) verwachtte. Een compliment waarvan je voelt dat het vanuit het hart gesproken is. 
We hebben het allemaal nodig, zo op zijn tijd. 

Hoe mooi zou het zijn als wij een beetje van onze zon op een ander zouden laten schijnen? Een kleine 
moeite, een groot gebaar. Echt. Ik zeg: doen! Je helpt.

NENA BEE

positieve noot

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

HEESWiJK-DiNTHER - Altior begon brutaal aan de wedstrijd tegen Be-
Quick 1 en nam een 0-3 voorsprong. Geleidelijk aan kwam de wedstrijd 
in evenwicht en nam Be Quick zelfs nog een voorsprong, maar bij de 
stand van 11-11 nam Altior weer het heft in handen en wist in de slot-
minuten nog 3 keer te scoren zodat wederom Altior de baas was over 
Be Quick. Eindstand 11-14

HEESCH – Tien punten uit de vier wedstrijden na de winterstop is een 
prima score. RVU kwam niet naar Heesch om te voetballen en pro-
beerde zo toch nog een puntje mee te pikken. 

Dat lukte niet. HVCH stond binnen een half uur op 1-0 en binnen zeven 
minuten na rust stond de 2-0 eindstand op het scorebord. Daarna liet 
HVCH nog verschillende mooie kansen liggen, maar de belangrijke drie 
punten werden onbedreigd binnengehaald.

HVcH pakt de 
draad weer op tegen RVu

voetbal

NiSTELRODE - Vorige week ver-
loren de korfbalsters van Prinses 
Irene hun koppositie aan VVO. 

zondagmiddag waren ze weer ou-
derwets op dreef en wonnen, na 
een ruststand van 7-8, met 9-16 
van het Diessense DSV. 

Komende zondag is de laatste 
wedstrijd van de zaalcompetitie. 
Prinses irene moet dan winnen van 
Flamingo’s en hopen dat VVO uit, 

bij Klimroos, puntenverlies leidt. 
Als dat gebeurt, is Prinses irene 
kampioen, omdat dan de onder-
linge ontmoetingen tellen. 

Prinses irene behaalde tegen VVO 
drie punten in de twee onderlinge 
confrontaties. 

Het was zondagmiddag een hoog-
staande wedstrijd met een schot-
percentage van 19,7%.

prinses irene 
toont wat het kan in duel met DSV

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

handbal

Verlies en 
winst DOS ‘80
HEESCH - De heren van DOS’80 
hadden een vliegende start in de 
wedstrijd tegen De Sprint uit Deur-
ne. Met splijtende aanvallen en een 
prima dekking, namen zij in 10 mi-
nuten spelen een 9-1 voorsprong. 
De mannen uit Deurne hadden het 
moeilijk en pas in de laatste 10 mi-
nuten van de eerste helft wisten zij 
de achterstand iets te verkleinen. 
Ruststand 18-13.

Na de pauze stond er een veel of-
fensiever en agressievere dekking 
bij De Sprint, maar de heren van 
DOS’80 bleven rustig en behielden 
het overzicht. Op een doelpunt 
van de gasten was er steeds een 
antwoord van DOS’80. Eindstand 
27-23. 

Dames
Voor de dames van DOS’80 stond 
er een wedstrijd tegen de White De-
mons op het programma. Naarmate 
de eerste helft vorderde trokken de 
dames van DOS de wedstrijd naar 
zich toe. Er werd compacter verde-
digd en voorin met meer scherpte 
geschoten. De ruststand was 9-9 
en een nieuwe ‘stunt’ moest in de 
tweede helft vorm krijgen. 

Helaas was het verschil tussen de 
eerste en de tweede helft een ver-
schil van dag en nacht. in het eerste 
kwartier na rust wist DOS slechts 
eenmaal het net te vinden, terwijl 
de tegenstander dit vele malen 
vaker deed, onder meer door een 
groot aantal penalty’s onberispelijk 
te verzilveren. in het laatste kwar-
tier wisten de dames van White De-
mons de wedstrijd ‘dood te leggen’, 
waardoor het nooit meer spannend 
werd. Een goede eerste helft en een 
slechte tweede helft resulteerden 
zo in een uitslag van 16-21.



Woensdag 19 februari 201428 
  

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
20 fEbRuaRi

Voorleeswedstrijd 2014
Locatie: De Pas Heesch

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Workshop biotensor
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Wilderniscafé De Maashorst
Locatie: Theater Markant Uden

Lezing archeologie: 
het verleden van een 
bewogen landschap
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

javier Guzman - Delirium ii
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

Lezing heilige cunera
Locatie: Heemkamer raadhuis-
straat 21a Heeswijk-Dinther

prinsraoje
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther

21 fEbRuaRi

themaworkshop: 
je eigen kleur en vorm
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Leerlingenconcert Muzelinck
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

carnaval bobz
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

algemene Ledenvergadering 
Kbo heesch
Locatie: De Pas Heesch

publieksavond sterrenwacht 
halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

pubquiz
Locatie: De Pas Heesch

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

pronkzittingen 
in snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

22 fEbRuaRi

Rattlesnake shake 
unplugged in De pas
Locatie: De Pas Heesch

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

pronkzittingen 
in snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

bail & Wolfpack
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

inspirerende ochideeshow
Locatie: Life en Garden Heesch

23 fEbRuaRi

Winterwandeling
Locatie: Natuurgebied 
De Maashorst Nistelrode
Pagina 13

Grandioos senioren 
carnavalsfeest
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
Pagina 21

heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

Literair café met 
120 woordenverhalen
Locatie: De Pas Heesch

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

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-DInther

carnavalsconcert ‘Rocks’
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther
Pagina 22

Kennismakingsviering 
Vormsel
Locatie: Vorstenbosch 

baby- en kinderbeurs
Locatie: rusheuvel Oss
Pagina 7

24 fEbRuaRi

film blue jasmine
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

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

pronkzittingen 
in snevelbokkenland
Locatie: De Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

fred teeven op bezoek 
Locatie: De Pas Heesch 
Pagina 16

25 fEbRuaRi

Dokter op Dinsdag 
@ bernhoven: duizeligheid
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

film blue jasmine
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

Expositie fotoclub bernheze
Locatie: cunera/De bongerd 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

26 fEbRuaRi

breicafé bij Wolletjes
Locatie: weijen 16 Nistelrode

Workshop Energetische 
bescherming
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

jaarvergadering 
Kbo Vorstenbosch
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

27 fEbRuaRi

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

carnaval bij pr. irene
Locatie: Sportpark de Schellen 
Nistelrode 

infoavond herinrichting fase 
2, ‘t Dorp
Locatie: De Pas Heesch

Lezing Reumafonds
Locatie: Bibliotheek Heesch

onderonsje in Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

informatieavond 
over geheugen
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Documentaire uitgebloeid
Locatie: De Schakel Volkel
Pagina 11

opening Lambertushof
Locatie: Nistelrode 

28 fEbRuaRi

jeugdoptocht en 
scholenbezoek
Locatie: Nistelrode

straatnaamonthulling 
jeugdprins Mike
Locatie: Maxend Nistelrode 

persoonlijke en intuïtieve 
ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB adviseurs 
en accountants Nistelrode

carnavalscantus
Locatie: Feest in de tent 
Nistelrode

inschrijven Kbo-dag
Locatie: De Pas Heesch

teenageparty carnaval
Locatie: Lunenburg Loosbroek 

jeugdpronkzitting hDL
Locatie: De Zaert 
Heeswijk-Dinther
Pagina 21

bouwersbal
Locatie: D’n Driehoek Vinkel

D’n ursten deun
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

sleuteloverdracht
Locatie: De Pas Heesch


