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Harmonie goes Rock ’n Roll

Heeswijk-DintHer/Loosbroek - Harmonie Sint Servaes uit Dinther speelde afgelopen vrijdag de pannen van het dak bij zaal Lunenburg 
in Loosbroek. Samen met de Rock ’n Roll-band Crazy Cadillac werd een spetterend concert verzorgd onder de bezielende leiding van dirigent 
Eric Swiggers. Een langverwachte avond met de pakkende titel Rock ’n Roll Friday werd met recht een avond om ouderwets van te genieten 
voor ruim 700 bezoekers, maar zeker ook voor het orkest en de band zelf!

joep kok, rabobank bernheze 
Maasland: “Goede initiatieven 
moet je ondersteunen. De rabo-
bank stimuleert bovendien graag 
ondernemerschap en het event 
biedt een prachtig podium voor 
ondernemend bernheze.” ook 
het evenementenburo Cappetti & 
nooijen heeft dit als doelstelling bij 
de organisatie. Lucré: “Verbinding 
versterkt, we willen samenwerken 
en interactief de weg afleggen 
naar het bbe, met social media zul-
len we de ondernemers erbij be-
trekken.”

Het Bernhezer Business Event 
2013 verplaatst zich ‘In Motion’ 
naar Nistelrode
Het startschot is gegeven voor 
‘bbe 2013 in Motion’. 

Geert Hermes gastheer Bernhezer Business Event 2013 
Bernhezer Business Event 2013 – met als thema ‘In Motion’ - vindt plaats in het bedrijf
van Geert Hermes Machinale Houtbewerking te Nistelrode
bernHeze - Na een succesvol, breed gedragen editie 2012 is de organisatie BBE enthousiast gestart met de 
voorbereidingen voor een vervolg. Jan Maas – gastheer in 2012 - kwam naar Rabobank Bernheze Maasland 
aan de Cereslaan om het stokje over te dragen aan ‘de ondernemer van het jaar 2012’ Geert Hermes. Het 
organiserend bestuur van de stichting Bernhezer Ondernemers Platform is ongewijzigd, met als voorzitter 
Jack van der Dussen: “We hebben een 80% respons gehad op een evaluatie-enquête en we hebben vooral 
veel complimenten ontvangen en bruikbare suggesties gekregen.”

V.l.n.r. Joep Kok, Jan Maas, Geert Hermes, Jack van der Dussen en Lucré Cappetti en Jeanne Nooijen 
 Foto’s: Marcel van der Steen?

• Familiebak Kibbeling + gratis saus
• 4 Hollandse Nieuwe

Familiepakket € 11,00

Geldig van donderdag 21 t/m woensdag 27 maart www.fietsplezierheesch.nl

 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina

Wij verloten een 
streekpakket onder 
de eerste 300 likers

Lees verder op pagina 6

Jan Maas geeft symbolisch het stokje 
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office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

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

Eten, drinken & uitgaan

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

NatioNale 
kaaswekeN vaNaf 
18 t/m 30 maart
 
om allerlei soorten kaas te promoten 
worden dit jaar voor de eerste keer
de nationale kaasweken georganiseerd 
door een aantal kaasleveranciers.
Laat klanten zoveel mogelijk kennis 
maken met verschillende soorten kaas,

laat het verschil proeven en maak er echt een beleving van! kaas 
is er in vele soorten en maten maar bij bon Fromage gaan we 
vooral voor de smaakbeleving en dat doen we heel graag samen 
met u; de klant dus!

we gaan wat testjes doen, de verschillen proeven en we testen u 
uiteraard ook op uw eigen kaaskennis. Gaat u altijd voor de 
traditionele, vertrouwde kaassoort of durft u ook eens over te 
schakelen naar een ander stukje? Het zou zomaar kunnen, want 
het assortiment is weer lekker uitgebreid naar aanleiding van 
beursbezoeken en proeverijen. Met het oog op het paasontbijt en 
de paasbrunch kunt u er niet vroeg genoeg bij zijn toch?
 
om nog even een terugkoppeling te maken naar onze rubriek... 
Vermist en gevonden kunnen wij u melden dat de klant met het 
tasje op de roltrap zich heeft gemeld in onze winkel en inmiddels 
een lekker pakketje heeft ontvangen. Misschien bent u wel de 

volgende die in het kader van onze wedstrijden 
rondom de nationale kaasweken een prijs voor 
kaaskenner in ontvangst mag nemen. ‘t zou zo 
maar kunnen.
Graag tot ziens in onze winkels in Heesch en 
oss. Voor meer info: www.bonfromage.nl 

Column
ton bens Advertorial

Grieks specialiteiten restaurant

vooraf graag
 reserveren

Grieks Restaurant Alexandros

sin
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uW caterinG

KoRtinG
vooR 2 peRsonen
vAn €58,- vooR

AlexAndRos

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

AlexAndRos
4-GAnGen 

menu

1e en 2e pAAsdAG
 €29,-
vooR 2 peRs.

Die kleuren zijn terug te vinden 
in een groot deel van het assor-
timent. Maar dit voorjaar ligt het 
accent vooral op serviesgoed, 
vaasjes, kaarsen en krukjes. Allerlei 
unikleuren, in combinatie met na-
turel hout, levert een vrolijk beeld 
op. 
De producten zijn gemaakt met 
respect voor mens en milieu. om-
dat de producenten er een recht-
vaardige, eerlijke prijs voor krijgen, 
kunnen ze een menswaardig be-
staan opbouwen. Met uw aan-

koop helpt u hen daarbij en haalt 
u in een handomdraai de lente in 
huis.
Ga vrolijk het voorjaar in en kom 
eerdaags de nieuwe kleurrijke col-
lectie cadeauartikelen bewonderen 
in de wereldwinkel Heesch, nistel-
rode of Heeswijk-Dinther. Het as-
sortiment per winkel varieert en 
dat maakt het zo leuk om eens een 
keertje binnen te lopen in een we-
reldwinkel in een andere kern van 
bernheze. De vrijwilligers staan u 
graag te woord.

Kleurrijk het voorjaar in!

bernHeze - Net als in de mode staat kleur centraal bij de Wereldwin-
kels in Bernheze en krijgt dit thema dan ook de naam ‘kleurrijk het 
voorjaar in’ mee. Een heerlijke lentesfeer, waarin de vele kleuren van 
bloemen en fruit een inspiratie zijn. 

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL
Kortingscode: mooibernheze1

BESTEL NU 
UW PAASBBQ 
OF GOURMET 

MET 
10% KORTING

want het concept van brabant Plat 
is een geweldig succes. Lekker in 
je theaterstoel genieten van het al-
lerbeste wat de brabantse humor 

te bieden heeft, bleek vanaf het 
prille begin een schot in de roos. er 
is goed nieuws voor de inwoners 
van Heesch en omgeving, want 
donderdag 28 maart komt bra-
bant Plat met haar gloednieuwe 
programma naar theater De Pas 
in Heesch. De entreekaarten voor 
deze heerlijke avond uit zijn nu 
reeds in voorverkoop verkrijgbaar 
aan de theaterkassa. Haast u met 
de aanschaf van uw kaarten, want 
de belangstelling is groot!! www.
de-pas.nl of bel met 0412-451634.

Brabant Plat in de Pas

Nu ‘all-in feesten’ bij de Waard 
Dit houdt in 1 prijs per persoon voor een goed verzorgde avond met consumpties en o.a. saté, pizzapunten, 
spareribs, bami, nasi, bladerdeeghapjes, huzarensalade, vissalade, kaasplateau, complete visspiegel, ham met 

meloen, salades, sausjes, broodsoorten en nog veel meer. Dit is inclusief koffie, gebak en nootjes. 

Bijvoorbeeld bij 70 personen betaalt u € 27,50 p.p. en bij 30 à 40 personen € 29,50 p.p. 
Graag tot ziens bij De Waard, Kerkstraat 3, Heesch

Kijk op de site www.restaurantdewaard.nl

HeesCH - Na negen zeer succesvolle jaren is cabaretgroep Brabant Plat 
alweer bezig aan haar 10e seizoen Brabantse humor in het theater. En 
opnieuw bestaat de groep uit ervaren en zeer gewaardeerde Brabantse 
humoristen, die garant staan voor een avondje Brabantse humor waar 
de vonken vanaf vliegen. 

www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt 
en Interesseert zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Open dag T.V. de Hoef
Maak kennis met tennis

HeesCH - Op zondag 24 maart is 
er bij Tennisvereniging de Hoef in 
Heesch een open dag. Van 11.00 
tot 14.00 uur is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen. 

er zijn allerlei activiteiten voor jong 
en oud. Van 12.00 tot 13.30 uur 
is er een tennisclinic waaraan zo-

wel beginners als gevorderden 
gratis kunnen meedoen. je kunt 
je hiervoor opgeven via www. 
tvdehoef.nl. ook is er deze dag 
een interessante aanbieding voor 
een lidmaatschap, inclusief trai-
ning en een tennisracket. je bent 
van harte welkom bij tennisvereni-
ging de Hoef, Hoefstraat 6, 5384 
Ps Heesch.
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op die dag zullen in totaal 22 
brandweerploegen onderling een 
vaardigheidtest uitvoeren in het 
bestrijden van een brand. De num-
mers één, twee en drie van beide 
banen mogen door naar de vol-
gende ronde, met als uiteindelijke 
doel het bereiken van de landelijke 
finale.
een brandweerwedstrijd is een rea-
listische oefening in competitiever-
band. Het is belangrijk dat eventu-
ele slachtoffers zo snel en zo veilig 
mogelijk worden gered. 
De brandweerploegen worden 
door een jury beoordeeld op een 

aantal toetspunten. een van de be-
langrijkste punten hierbij is de vei-
ligheid van het eigen brandweer-
personeel. 
Daarnaast wordt beoordeeld op de 
manier waarop het incident wordt 
aangepakt, de communicatie met 
de slachtoffers en hulpdiensten én 
de onderlinge samenwerking. 

De brandweer in Heesch en nistel-
rode wil iedereen van harte uitno-
digen deze dag een kijkje te komen 
nemen op de wedstrijdlocatie(s). 
Het scenario is zo opgebouwd dat 
er voor het publiek genoeg te zien 

zal zijn. informatie over beide lo-
caties - die vanwege het verras-
singseffect voor de deelnemers zo 
lang mogelijk geheim moeten blij-
ven - is op de wedstrijddag vanaf 
7.45 uur; op de brandweerkazerne 
in Heesch of in nistelrode bekend
en kunt u lezen op 
www.mooinisseroi.nl en 
www.mooiheesch.nl

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.

wie uit Heesch komt, heeft in vijf van 
de tien gevallen C1000 op zijn cv staan. 
ook Daisy verdient al vijf jaar een centje 
bij in de supermarkt. “Daarvoor had ik 
een krantenwijk, maar daar kon ik niet 
veel uren mee maken”, vertelt Daisy. 
nu kan ze drie dagen of avonden in de 
week werken, naast haar stage. “Dat is 
wel zwaar hoor, ik werk nu vijftig uren in 
de week.”

De eerste werkdag was het even stoeien 
met de vaktermen. “Mijn collega’s had-
den het over bliepen, (voorraad scan-
nen) fifo-vullen (first in first out). ik had 
echt geen idee waar ze het over had-
den,” lacht Daisy. wat een bijbaan bij 
C1000 ook leuk maakt, zijn de collega’s. “iedereen is een beetje van dezelfde leeftijd. 
Dat maakt het zo gezellig”, vindt Daisy. 

na ongeveer twee jaar mocht Daisy achter de kassa. “Dat is leuker dan vakken vullen, omdat je dan 
meer contact hebt met mensen. Het is soms wel eentonig, maar je hebt tenminste wel altijd iets te 
praten. en vaak kom je ook bekenden tegen die boodschappen doen”, legt Daisy uit. ook krijgen 
de caissières weleens te maken met bijzondere klanten. “we hebben veel vaste klanten. sommigen 
komen voor een speciaal product, zoals ‘meneer Damburger’. Hij komt altijd blikjes Damburger halen. 
we hadden ook de ‘fluit-mevrouw’, zij floot altijd, maar die hebben we helaas al een tijdje niet meer 
gezien”, vertelt Daisy. 

ook met de baas zit het wel snor. “Hij is soms een beetje streng, maar wel rechtvaardig.” wel is het 
sinds kort verplicht om minimaal één dagdeel en twee avonden te werken. “Voor mij is dat met m’n 
stage nu erg zwaar, maar ja, je moet toch geld verdienen”, vindt Daisy.
over het bruto-uurloon van Daisy: “Dat is gewoon een gemiddeld bedrag, 
maar wij krijgen in december nog een dertiende maand uitbetaald en in mei 
krijgen we vakantiegeld. 
Dus dat is toch wel lekker.” 

Van dat geld kan Daisy weer shoppen en uitgaan. 
“Maar dat staat nu even op een laag pitje, met al dat werken!”

nAAM: dAisY dE lAAT 
lEEFTiJd: 21
WERKT BiJ: c1000 WiEGMAns
sTudEERT: PERsOnEEl & ARBEid, AVAns HOGEscHOOl dEn BOscH

Multi Culti 2013
De projectweken bleken een schot 
in de roos en zullen voortaan 
jaarlijks herhaald worden. in elke 
groep werd er een geloof bespro-
ken aan de hand van een leskist, 
lessen en een excursie. Leerlingen 
van de groepen 1-2-3 dansten met 
het thema Christendom en kregen 
een rondleiding in de kerk van Vor-
stenbosch. Leerlingen van groep 
4-5 dansten op z’n Hebreeuws; op 
de muziek van ‘Hava nagila hava’ 
met het thema jodendom. 

een heerlijk hapje kwam van groep 
5-6 en het liedje jadoo, jadoo met 
het thema Hindoeïsme, zij gingen 
naar de Hindoestaanse tempel in 

wijchen. Groep 6-7 had als thema 
het boeddhisme en die leerlingen 
maakten een poster. ook waren 
ze bij de boeddhistische tempel in 
Vorstenbosch geweest. Groep 8 
had het thema islam met het lied 
kiss kiss van tarkan en gingen 
naar de Moskee in Veghel. 
De presentaties van deze morgen 
waren een goed moment om alle 
hulpouders, hulpopa’s en -oma’s 
van basisschool ‘op weg’ te be-
danken voor hun inzet dit jaar. zij 
werden ontvangen met koffie en 
cake en konden genieten van de 
voorstelling. bovendien gingen ze 
niet met lege handen naar huis.
Meer foto’s: 
www.vorstenbosch-info.nl

Multi-culti projectweken: 
schot in de roos
Afsluiting projectweken en Ouder-bedank-ochtend 

VorstenbosCH – Er heerste een gezellige drukte in de speelzaal van 
basisschool Op Weg in Vorstenbosch. Reden genoeg voor een gezonde 
spanning onder de leerlingen, want elke groep zou een optreden ver-
zorgen. In de week voorafgaand aan deze ‘Multi-Culti 2013’-afsluiting 
kreeg het thema ‘geloof’ de aandacht en dat is een succesvolle zet ge-
weest, vertelde presentatrice en leerkracht groep 3, Chantal Kanters. 

 Tekst: Rachelle Suppers, foto: Marcel van der Steen

mijn bijbaan

Brandweerwedstrijden in 
Heesch en nistelrode

HeesCH/nisteLroDe - Zaterdag 23 maart zullen in Heesch en Nistel-
rode brandweerwedstrijden worden gehouden. Denk niet, bij het zien 
van al die brandweerauto’s in het dorp, dat er iets ernstigs is gebeurd.
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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 Veghel
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

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

Health, Beauty, Care

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

from A to Beautiful

Overgewicht? Genoeg van het jojo- 
effect en niet van plan uzelf voor 
de zoveelste keer uit te hongeren? 

Slank worden én slank blijven dankzij een uitge-
kiend concept. Beautycenter Annelies werkt met 
de effectieve Sanaslank-methode. Een manier van 
afvallen waarbij u koolhydraten en vetten beperkt en 
in plaats daarvan eiwitrijke producten eet. 

Hoe werkt het?
U eet zes keer per dag. En u valt zonder hongergevoel 
6 tot 10 kilo per maand af. Het enige wat u hoeft te 
doen is de juiste producten eten. 
Het Sanaslank-concept biedt een uitgebalanceerd en 
volwaardig voedingspatroon. U verliest geen spier-
massa, wél lichaamsvetten. 

Blijvend resultaat 
U bereikt én behoudt uw streefgewicht. Het geheim? 
Onze professionele, medisch onderbouwde en inten-
sieve begeleiding. Niet alleen tijdens de afslankperi-
ode, maar ook daarna. Zet dus nú die stap voor een 
blijvend gezond gewicht. 
Kom gerust eens bij ons langs, wij vertellen u graag 
alles wat u wilt weten over slank worden én slank 
blijven.

Hardloopclinic Meer sports 
In samenwerking met Runningtherapie Bernheze

De opzet van de hardloopclinic laat 
een combinatie zien van hardlopen 

en het trainen van de core-stability 
(rompstabiliteit). Het belang van 

sterke rompspieren om goed en 
blessurevrij te kunnen hardlopen 
is in de afgelopen jaren steeds dui-
delijker geworden. ondersteuning 
vanuit een professioneel sportcen-
trum levert een geweldige bijdrage 
aan het verantwoord leren hardlo-
pen, aldus Marleen Frunt van run-
ningtherapie bernheze. 

De looptrainingen onder bege-
leiding van een hardlooptrainer 
vinden plaats in het bomenpark, 
eenmaal per week. tijdens deze 
trainingen, die 60 tot 75 minuten 
duren, krijgt iedereen de gelegen-
heid op eigen niveau mee te lopen. 
er is aandacht voor looptechniek, 
intervaltrainingen en er is ruimte 
om vragen te stellen. Verder word 
je geïnformeerd over aanvullende 
looptrainingen in eigen tijd. een 
persoonlijk schema wordt hiervoor 
gemaakt. Voor het lopen van een 

5kmloop zijn 2 tot 3 trainingen per 
week nodig. 
zoals hierboven al vermeld, vormt 
training van de core-stability een 
belangrijk onderdeel. Dat gedeel-
te staat onder begeleiding van 
instructeurs van Meer sports en 
wordt individueel getraind in de 
fitnesszaal. 

op woensdagavond 3 april start 
de clinic met een informatief rond-
je en zullen de coaches nog wat 
nadere toelichting geven. nadien 
volgt een eerste looptraining.HeesCH - Lekker naar buiten? Je conditie op peil brengen met hardlo-

pen? Trainen voor een 5km loop in de omgeving? Het kan bij de hard-
loopclinic die Meer Sports aanbiedt, in samenwerking met Runningthe-
rapie Bernheze. Op woensdagavond 3 april start de clinic. In 10 weken 
word je voorbereid op het kunnen lopen van een 5kilometerloop. Een 
leuke uitdaging vormt de Tribuneloop in Oss, die gehouden wordt op 
19 juni. 

INTERESSE? NEEM CONTaCT 
OP MET MEER SPORTS OF 
RUNNINGTHERaPIE BERNHEZE. 
Dat kan telefonisch, via de mail, 
of aan de balie van Meer sports. 
www.meersports.nl
www.runningtherapiebernheze.nl

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Marjan van de 
Groenendaal 
06 83530740
Johan Tibosch 
06 51419167
Wilma Heerkens 
06 10134352

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

2012 was een gedenk-
waardig jaar voor ber-
nezorg, niet alleen te-
kende bernezorg eind 
2012 een fusieovereen-
komst met zorggroep 
Dorus uit schijndel, het 
was ook het laatste jaar 
dat de zusters van jMj op be-
stuurlijk niveau betrokken waren 
bij Cunera/De bongerd. Die be-
trokkenheid dateert al van 1904, 
toen tegenover de Abdij van berne 
in Heeswijk het klooster st. Cunera 
Gesticht werd opgericht door de 
zusters van jMj uit ’s-Hertogen-

bosch. sinds 1967 is Cunera een 
verpleeghuis en De bongerd werd 
in 1974 gebouwd als kloosterbe-
jaardenoord”. 

na deze geschiedenisles werd 
buiten het straatnaambordje ont-
huld. zuster Mien westerlaken, 
van 1977 tot 1983 directrice van 
Cunera, is er heel blij mee. “nog 
steeds wonen er zusters in Cunera 
en De bongerd. 

Het is goed dat de band tussen de 
huizen en de zusters op deze ma-
nier behouden blijft”.

Voor altijd verbonden
met cunera/de Bongerd
Heeswijk-DintHer - Zuster Laetitia aarnink en zuster Mien Westerla-
ken, bestuursleden van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van 
JMJ, hebben een straatnaambord onthuld op het terrein van Cunera/
De Bongerd. De toerit naar de hoofdingang heet voortaan ‘Zusters van 
JMJ-laan’.

2012 was een gedenk-
waardig jaar voor ber-
nezorg, niet alleen te-
kende bernezorg eind 
2012 een fusieovereen-
komst met zorggroep 
Dorus uit schijndel, het 

bosch. sinds 1967 is Cunera een 
verpleeghuis en De bongerd werd 
in 1974 gebouwd als kloosterbe-
jaardenoord”. 

na deze geschiedenisles werd 
buiten het straatnaambordje ont-

DIMPHY VaN DEN BROEK, 41 
jaar uit Nistelrode & MaRLOES 
VaN OORT, 34 jaar uit Heesch.

Vanaf 27 maart schrijven ze elke 2 
weken een stukje in DeMooibern-
hezekrant over hun bevindingen 
tijdens het lifestyleproject van 3 
maanden. op 3 juli zal de finale zijn.

Winnaars lifestyleproject

STYLE
M O O I B E R N H E Z E

LICHAAMS BEWEGINGVOORGezondeLIFESTYLE

Life

Dimphy en Marloes
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sOciAl RETuRn: Samen bouwen aan de toekomst

Een jongensdroom waarmaken?

bij basisschool Delta hebben een 
aantal ouders hier wat aan gedaan. 
samen met recycling Van Munster 
halen ze elke tweede donderdag 
van de maand in de wijken Hoef i 
en Hoef ii het oud papier op. Voor 
een uur of twee zijn ze dan echt 
‘vuilnisman’ compleet met oranje 
hes en stevige schoenen aan. 

ze rijden mee op een echte vuil-
niswagen. zonder dat ze last hebt 
van de stank overigens, want oud 
papier stinkt niet! 

Het zijn niet alleen vaders die zich 
hiervoor aangemeld hebben, ook 
moeders hebben ontdekt dat dit 
klusje best te doen is. ook zij ne-
men dus deel in de pool voor oud-
papier-ophalers. De ouders dragen 
zo vele honderden euro’s bij aan 
het budget van de school. Het geld 
wordt gebruikt voor allerlei projec-
ten en goede doelen. er worden 
boeken van aangeschaft voor de 
schoolbibliotheek. Het jaarlijkse 
kamp van groep 6, 7 en 8 en het 
schoolreisje krijgen een bijdrage en 

de kinderboekenweek wordt er-
mee gevierd.
De laatste ophaaldag voor de grote 
vakantie wordt steeds afgesloten 
met een borrel voor alle ophalers, 
heel gezellig altijd. zou je ook wel 
eens willen ervaren hoe het is om 
vuilnisman te zijn? Doe ‘ns gek en 
loop eens een avondje mee! elke 
tweede donderdag van de maand 
starten wij om 18.00 uur vanaf het 
schoolplein van basisschool Delta 
gelegen aan de Herderstraat 2 in 
Heesch.

HeesCH - Ze zijn er echt wel hoor, van die vreemde dromen die je eigenlijk best wel eens waar zou willen 
maken. Niet permanent misschien, maar gewoon voor een keer, of als hobby. Gewoon eens voelen hoe het 
is om vuilnisman te zijn bijvoorbeeld.

Geld ophalen voor basisschool Delta: Echt leuk!

Hard werken voor een toekomst
Samenspraak leidt tot succes

toen hij dan eindelijk zich in nistel-
rode vestigde wilde hij geen mo-
ment meer verspillen. Via opti-
misd konden Aleks en zijn vrouw 
een inburgeringscursus doen, voor 
Aleks duurde dat niet 1 jaar, maar 
3,5 maand; toen was hij geslaagd. 
Aleks ging door, naar de talencur-
sus aan roC De Leijgraaf om het 
nederlands goed onder de knie te 
krijgen. en daarna kon hij werkge-
richt denken. weer dankzij opti-
misd, kon Aleks de opleiding tot 
vrachtwagenchauffeur volgen in 
2011. 

Vrachtwagenchauffeur
“Dat was hard werken”, vertelt 
Aleks. “ik moest voor Vakbe-
kwaamheid Code 95 examens 
doen en ook de praktijkexamens C 
en Ce. De woorden van de theore-
tische lessen moest ik vaak opzoe-
ken in het woordenboek of vragen 
aan Henk kanters van rijschool Het 
Vertrouwen in erp, waar ik les had. 

Henk heeft me heel goed gehol-
pen en trok soms extra tijd uit voor 
uitleg.” 

Aleks heeft hele dagen gewerkt om 
het diploma voor vrachtwagen-

chauffeur te halen. Alleen al alle 
teksten lezen en begrijpen kostte 
veel tijd. Maar hij zette door!

Introductie
kuijpers transport uit Veghel werk-
te al samen met optimisd, en had 
goede contacten met Het Vertrou-
wen. toen Henk dan ook aan jos 
kuijpers (een van de drie eigenaars 
van kuijpers transport) vertelde 
dat hij een hele goede kandidaat 

had, heeft kuijpers Aleks uitgeno-
digd voor een gesprek, ondanks 
de economisch mindere tijden. zo 
kwam Aleks binnen bij kuijpers 
transport. 
Hij vindt het geweldig op de 
vrachtwagen en voelt zich wel-
kom binnen het bedrijf. zijn eer-
ste ½ jaarcontract zit erop en hij 
heeft verlenging van het contract 
gekregen. jos kuijpers: “Aleks is 
een harde werker. bij ritten naar 
nieuwe afnemers heeft hij nog wat 
extra begeleiding nodig, maar dat 
is normaal. 

Aleks zorgt voor een correcte uit-
voering van het papierwerk en 
zelfs zonder grote fouten te ma-
ken.” 

Social return
social return wil de uitstroom naar 
werk bevorderen voor mensen die 
zonder re-integratieondersteuning 
niet aan werk komen.

nisteLroDe/VeGHeL – aleks Grigoryan liet armenië in 2002 achter zich, net 20 jaar oud en ongewis over 
zijn toekomst. Samen met zijn vrouw wilde hij een nieuw leven opbouwen, maar verhuisde in Nederland van 
het ene asielzoekerscentrum naar het andere. Pas in 2007 kreeg hij een verblijfsvergunning en Nederlands 
paspoort.

Aleks Grigoryan krijgt instructies van directeur Jos Kuijpers
Foto: Marcel van der Steen

ALeKs ZoRGt VooR 
een CoRReCte 
UItVoeRInG VAn Het 
PAPIeRWeRK

Wij zijn op zoek naar een:

Allround Hovenier 
Met veel passie, gedrevenheid en vakmanschap richt  Langens 
 Hoveniers zich op het ontwerp, onderhoud en renovatie van met 
name particuliere tuinen. Wij zijn een jong, dynamisch hoveniers
bedrijf en de werkzaamheden bij ons als allround  hovenier bestaan 
voornamelijk uit het aanleggen en onderhouden van tuinen. Wij 
gaan ervan uit dat je deze werkzaamheden zowel zelfstandig als in 
teamverband kunt uitvoeren.

Wij verwachten:
•	 een	flexibele	en	betrouwbare	instelling
•	 zelfstandigheid
•	 een	afgeronde	hoveniersopleiding	op	minimaal	MBO	niveau	3
•	 rijbewijs	B	(E)
•	 	ervaring	in	de	hoveniersbranche	is	een	pre	en	leeftijd	bij	

voorkeur tussen 25 en 40 jaar

Wij bieden:
•	 een	fulltime	functie	van	40	uur	per	week
•	 passende	CAO	en	functiewaardering
•	 een	prettige	werkomgeving
•	 een	afwisselende	functie

Ben	jij	een	harde	en	zelfstandige	werker	die	met	zoveel	gedreven
heid de tuinen aanlegt dat onze klanten helemaal tevreden 
zijn,	 stuur	 dan	 je	 sollicitatiebrief	met	 CV	 voor	 1	 april	 2013	 naar	 
pim@langenshoveniers.nl. 

Zie voor meer informatie www.langenshoveniers.nl of bij vragen 
neem contact op met Pim Langens, telefoonnummer: 06 525 448 08.

www.mooiheesch.nl
Informeert, 
boeIt 
en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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BernhezeFAMiLieBeriChten

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

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
bernhezekrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende lange-
re tijd op staan en het biedt men-
sen de mogelijkheid een bericht 
voor u achter te laten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf 
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook 

een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht 
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 
t. 0412 795170. 

Het is een gastvrij gebaar dat Geert 
Hermes na het ontvangen van de 
titel ‘ondernemer van het jaar 
2012’ zijn bedrijfslocatie aanbiedt 
voor het event op 5 oktober 2013. 
Geert en sandra proefden het en-
thousiasme, hebben de verkiezing 
als prachtig ervaren en beleven dit 
jaar het event als gastheer en gast-
vrouw voor het 2e bbe ‘op locatie’. 
Het oordeel van de ondernemers 
uit bernheze was duidelijk, de 
enquête liet zien dat men vooral 

bernhezer bedrijven wil zien in 
de organisatie. jan Maas met de 
onmisbare steun van zijn vrouw 
Margit is nog steeds enthousiast 
over hun aandeel in de organisatie. 
‘De gouden tip’ aan zijn opvolger: 
“Laat je vrouw sandra hierin een 
groot aandeel hebben, daar zijn 
vrouwen beter in!” Heeft u een 
suggestie of vragen aan de orga-
nisatie van het bernhezer business 
event? Laat het weten via info@
cappetti-nooijen.nl

Enthousiasme bij nl doet met 
Zonnebloem en Rabobank

Van rabobank bernheze Maas-
land schreven 25 medewerkers in 
om mee te komen helpen. zij zet-
ten hun beste beentje voor om 
de ruim 50 zonnebloemgasten te 
ontvangen en naar binnen te be-
geleiden. Daar werd door andere 

medewerkers koffie/thee met cake 
geserveerd en vervolgens stond bij 
elk spel een medewerker klaar om 
uitleg te geven en te helpen bij het 
spel. er konden 20 spelen gedaan 
worden. Hier werd enthousiast ge-
bruik van gemaakt.

Als afsluiting hielpen de ‘zonne-
bloemvrijwilligers voor deze dag’ 
mee bij het serveren van soep, 
worstenbrood en een drankje en 
werden de gasten door hen uit-
geleide gedaan toen ze naar huis 
gingen.

zo liet de rabobank met enthou-
siasme zien, dat ze graag midden 
tussen de mensen wil staan.

Heeswijk-DintHer/Loosbroek-VorstenbosCH - Zaterdag 16 
maart deed zonnebloemafdeling H.D.L.V. mee aan NL Doet. Op het 
programma stond een ochtend met Oud-Hollandse Spelen. 

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Nu ook pasfoto’s

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

Trend Zien en Horen voor 
precies het juiste hoortoestel

Deze twee resultaten opgeteld 
vormen uw hoorindicatie die ge-
koppeld is aan één van de vijf ca-
tegorieën ‘standaard’ hooroplos-
singen. 75% wordt vergoed door 
de zorgverzekeraar en uw eigen 
bijdrage is 25%. Afhankelijk van 
uw zorgverzekeraar en uw aanvul-
lend pakket, komt dat uit tussen de 
€ 0,- en € 370,-. wilt u echter een 
comfortabelere en geavanceerdere 
hooroplossing, waardoor de kwa-
liteit van uw gehoor  beter wordt, 
dan wordt de 75% niet vergoed, 
maar hebben wij voor u een aan-
trekkelijk hoorplan.

in tegenstelling tot de bekende 
hoorketens, die u waarschijnlijk 
sturen richting de goedkoopste 
hooroplossing om meer rendement 
uit de verkoop te halen, willen wij 

u kwaliteit blijven bieden, zoals u 
van ons gewend bent. onze kracht 
ligt in het feit dat wij zelf kunnen 

bepalen welke hoortoestellen wij 
in de categorieën als collectie aan-
bieden. 
Uw gehoor op scherp zetten staat 
bij ons hoog in het vaandel en dat 
verschil ziet en hoort u terug in de 
hoorapparatuur die wij u aanbie-
den in de categorieën. 

Vanzelfsprekend ook met dezelfde 
vergoedingen van uw zorgverze-
keraar waar ook wij afspraken mee 
hebben gemaakt. 

Exclusief
Dit hoorprotocol dat vanuit zorg-
verzekeraars nederland is ontwik-
keld biedt u niet meer de mogelijk-
heid om een eigen keuze te maken. 
bijbetalen voor een beter, geavan-
ceerder en comfortabeler hoortoe-
stel is niet meer toegestaan. 

klanten die wel willen kiezen voor 
een betere hoorkwaliteit, kunnen 
gebruik maken van ons hoorplan.
 
In de winkel of thuis 
Voor precies het juiste hoortoestel 
bent u dus bij ons op het juiste 
adres. U bent van harte welkom in 
onze winkel aan de st. servatius-
straat 40 in Heeswijk-Dinther voor 
een GrAtis hoortest. 

Als u zelf niet in staat bent om te 
komen, komen wij voor dezelfde 
prijs bij u thuis. Voor meer infor-
matie: 0413-29 29 79 en 
www.trendzienenhoren.nl

Vervolg van voorpagina

Geert Hermes gastheer bernhezer business event 2013

Afgelopen jaar is ze ook naar het 
europees schuttersfeest geweest 
in Polen om mee te kunnen doen 
voor de titel europese jeugdprins. 
Helaas was dit niet gelukt. Dit jaar, 
bij het eigen gilde, was het geluk 
wel aan haar zijde. 11 jeugdleden 

tot 25 jaar schoten mee met de 
kruisboog op de gipsen vogel. Al 
na enkele schoten kwamen er en-
kele barsten in de vogel, maar bij 
het 41e schot kwam het blok gips 
in zijn geheel naar beneden en was 
het duidelijk waar ilvy voor geko-
men was; de titel verdedigen. 

na het schieten werd er nog wat 
gedronken, het zilveren jeugd-
koningsschild uitgereikt - dat een 
paar jaar geleden is geschonken 
door bart van boxtel - en heer-
lijke frietjes met snacks gegeten. 
tenslotte begon het middagpro-
gramma. 
Hiervoor gingen alle jeugdleden 
met begeleiding naar de Heische 
Hoeve en is er deelgenomen aan 
een mooie puzzeltocht met de fa-
miliefiets, al werd er soms wel een 
beetje van de route afgeweken. 
jong en oud hebben samen geno-
ten van een supergezellige jeugd-
dag.

ilvy Jeugdkoning sint
Willebrordusgilde
Heeswijk-DintHer - Ilvy de Visser is voor de tweede keer achter el-
kaar Jeugdkoning van het Sint Willebrordusgilde Heeswijk geworden. 
Ilvy is het eerste vrouwelijke lid van het Heeswijkse gilde, ze woont al 
ruim 2 jaar in het Oostenrijkse Strobl en komt elk jaar een paar keer 
naar Nederland om o.a. de belangrijkste gildeactiviteiten mee te kun-
nen maken.

Cappetti & Nooijen tracteerde op de 
start van editie BBE 2013

Ilvy met het zilveren 
jeugdkoningsschild

Heeswijk-DintHer - Wij moeten vanaf 2013 ook met de nieuwe re-
gels van het keuzeprotocol Hoorzorg gaan werken. Werkwijze en ver-
goedingen zijn hierdoor veranderd. Naast onze hoormeting moet u zelf 
een vragenlijst invullen. 

Kwaliteit in hoorapparatuur: 
je hoort het verschil!

Advertorial
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Bij aankoop van2 broden naar keuze
2 gebakjes
naar keuze

1,85

brodennaar keuze
 gebakjes

naar keuze

1,85
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

tips van de bakkers:

Limburgse abrikozen- of kersenvlaai

10-12 personen € 10,95

Focaccia Tomaat & knofl ook

De topper van onze tapasbroden   € 2,95

De favoriet van Fleur is chocolade-truffel. Jan en Marjolein gaan voor de chocoladebol. Noortje kiest het versfruit gebakje.deze aanbiedingen gelden van 21-3 t/m 27-3-2013

Wie onze vitrine in onze winkel kent, weet wat we bedoelen…
      5 meter heerlijke gebakjes in allerlei smaken en vrolijke kleuren.
   Elke ochtend zetten we deze lekker vol met vers gebak,
   van chocoladebollen tot slagroompunten en bavarois-
  gebakjes. Wij gaan voor smaak, en dat willen wij u ook 
   graag laten proeven. 
          Koopt u 2 broden, 
          kunt u 2 gebakjes kiezen 
          die ù lekker vindt,  
          voor  maar € 1,85.

voor wie 
niet kan kiezen…

Huidverzorgingssalon Yvon bestaat 10 jaar

Specialisatie
Vervolgens heb ik mijn midden-
standsdiploma behaald en het stu-
deren was prima te combineren 
met de opvoeding van onze kin-
deren, tom en Pien, die toen nog 
heel klein waren. na het opdoen 
van werkervaring was op 6 maart 
2003 huidverzorgingssalon Yvon 
een feit. 

toen ben ik mij gaan specialiseren 
in Acne en bindweefselmassage. 
Voor beide specialisaties volg ik 
uiteraard jaarlijks de bijscholingen 
van de Anbos. Het is belangrijk 
om te weten wat er speelt, zodat 
je de klant altijd goed kunt infor-
meren, adviseren en eventueel 
doorverwijzen naar huisarts, der-
matoloog of plastisch chirurg.

10 jaar
Het vak is afwisselend en uitda-
gend; elke behandeling wordt vol-
ledig afgestemd op de huidcondi-
tie alsmede huidtype van de klant, 
met als doel huidverbetering.
inmiddels bestaat Huidverzor-
gingssalon Yvon alweer 10 jaar!
Met trots kijk ik terug op wat mo-
tivatie, liefde voor het vak en een 

fantastische trouwe klantenkring 
mij heeft gebracht. 

op naar de volgende 10!

Advertorial

Heeswijk-DintHer - Eigenaresse Yvonne van Trijp-Dellink vertelt: “In 1994 ben ik afgestudeerd als 
biochemisch ingenieur. Het was een ontzettend leuke studie(tijd) aan de H.L.O. te Deventer. Eenmaal op 
de werkvloer kwam ik erachter dat ik graag meer met mensen wilde werken. Omdat ik altijd al geïnteres-
seerd was in de huid, en zelf ook geen gemakkelijke huid heb, ben ik mij hier meer in gaan verdiepen. 
Vanwege het werk van mijn man waren wij inmiddels verhuisd naar Vorstenbosch en toen heb ik besloten 
de opleiding schoonheidsverzorging te gaan volgen bij instituut Thomas in Den Bosch. 

YHUIDVERZORGINGSSALON

YVON
Yvonne van Trijp-Dellink

Abdijstraat 29
5473 AC Heeswijk-Dinther
tel. 0413-229975

LID VAN ANBOS

SPECIALISATIE  ACNÉ 
EN  BINDWEEFSELMASSAGE
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Yvonne van Trijp in haar huidverzorgingssalon

HuidVERZORGinGssAlOn YVOn
Abdijstraat 29, Heeswijk-Dinther, tel. 0413-229975. behandeling uitsluitend 
op afspraak zowel overdag als ‘s avonds

HUIDVERZORGINGSSALON

YVON
Yvonne van Trijp-Dellink

Abdijstraat 29
5473 AC Heeswijk-Dinther
tel. 0413-229975

LID VAN ANBOS

SPECIALISATIE  ACNÉ 
EN  BINDWEEFSELMASSAGE
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Ter gelegenheid van het 
10-jarig jubileum krijgt 

elke klant een presentje

De pastoor vertelde dat willy niet 
graag in de belangstelling staat, 
maar dat dit toch een moment is 
waarbij even stilgestaan moet wor-
den. De pastoor refereerde naar de 
duizenden repetities door de jaren 
heen, die toch vooral voor ‘ont-
spanning’ zorgden. 
opgegroeid in Druten zong ze 
daar al bij de koninklijke zangver-
eniging orpheus. in 1960 trouwde 
ze met wim Hoes en ze verhuisden 
naar ewijk. begin jaren ‘70 kwam 
ze met haar man en drie kinde-
ren naar nistelrode, waar door 

de drukte rondom haar gezin en 
het bedrijf geen tijd was voor een 
koor. in 1982 kon ze weer gaan 
zingen en werd ze lid van het ge-
mengd koor en vier jaar later was 
ze een van de oprichtsters van het 
dameskoor. ook zingt ze al vanaf 
de oprichting mee met het Afrika-
engakoor. 
naast de zorg voor haar kinderen 
en kleinkinderen heeft ze veel van 
haar vrije tijd muzikaal ingevuld. 
na de huldiging was het tijd voor 
felicitaties, waar dochter Mariëlle 
ook bij was. 

40-jarig jubileum voor 
Willy Hoes

nisteLroDe – Het jubileum van leden bij het gemengd koor, wordt in 
de regel gevierd tijdens het Cecilia-feest. Willy Hoes was toen door fa-
milieomstandigheden niet aanwezig, maar op de ledenvergadering van 
het gemengd koor werd nog even feestelijk stilgestaan bij dit speciale 
moment. Voorzitter Martien van de akker opende de vergadering met 
als eerst punt de huldiging. 

Pastoor Ouwens spelde ‘t gouden speldje van de Nederlandse 
St. Gregoriusvereniging bij Willy op
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mooi & in de streek

in de streek

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

BEELDIG
uit Nistelrode

exposeert in Uden
i.s.m. twee schilders

6, 7, 13, 14, 20, 21, 
27 & 28 april

Prior van Milstraat 119
13.00 - 17.00 uur

www.beeldig.biz

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

Ecotap bij Kasteel Heeswijk
Heeswijk-DintHer - Vanaf he-
den gratis opladen elektrische 
vervoermiddelen bij Kasteel Hees-
wijk, dankzij subsidie van de Ge-
meente Bernheze en Rabobank 
Bernheze Maasland. 

Het is u vast al opgevallen; sinds 
afgelopen week treft u een ecotap 
oplaadpunt aan bij kasteel Hees-
wijk. Dankzij deze zuil kan ieder-
een een elektrische fiets, scooter 
of scootmobiel binnen een uur 
gratis opladen. Het oplaadpunt is 
zelfvoorzienend. Dat betekent dat 
deze de elektriciteit via een zon-
nepaneel verkrijgt. zo wordt het 
milieu volledig ontlast.

De oplaadzuil genereert middels 
een zonnepaneel stroom, die 
wordt opgeslagen in de laadzuil. 
er is geen externe stroomaan-
sluiting nodig omdat de laadzuil 
volledig zelfvoorzienend is. De 
zuil is duurzaam geproduceerd 

en zeer milieuvriendelijk. Door 
de digitale tijdschakeling en de 
aardlekbeveiliging is de oplaad-
zuil ook nog eens bijzonder vei-
lig en gebruiksvriendelijk.
nu door Marskramer Heeswijk-
Dinther de mogelijkheid gebo-
den wordt om tijdens het bood-
schappen doen de accu van het 
vervoermiddel op te laden, kan 
men er zeker van zijn weer ge-
noeg stroom te hebben om naar 
huis te kunnen rijden. 
eenieder die gebruik maakt van 
een elektrische fiets, scooter of 
scootmobiel kan nu dus met een 
gerust hart in het centrum van 
Heeswijk-Dinther gaan winke-
len.

Eerste oplaadzuil in het 
centrum van Heeswijk-dinther
Heeswijk-DintHer - Op maandag 4 maart is in Heeswijk-Din-
ther, op de Raadhuisplaza de eerste duurzame oplaadzuil voor 
elektrische fietsen, scooters en scootmobielen geplaatst.

we hebben een nieuwe tocht 
bedacht, namelijk ‘op jacht’. 
een snelle leuke tocht door de 
bossen. je moet daarbij zelf van 
het ene punt naar het andere 
punt de weg vinden.
je vindt de punten in de natuur 
maar ook via geheime codes op 
internet op je mobiel (per groep 
moet daarvoor een telefoon 
met voldoende internet- of 
beltegoed aanwezig zijn). Aan 
het eind zien we dan wie er als 
groep het beste is. 

De ‘Moord op sjaak’ en ‘Mis-
ter X’ (met wie is de mol) met 
soms daarbij een bbQ, bleek vo-
rig jaar de meest in trek zijnde 
bedrijfsfeest-, familiedag- of 
teambuilding uitje. 
natuurlijk is dit ook heel leuk 
voor vriendengroepen, verjaar-

dagen, sportclubs en/of andere 
gelegenheden.

Voor een eventuele bbQ (in 
samenwerking met bbQenzo) 
hebben we buiten een over-
kapping gemaakt die tot op de 
grond dicht kan. we kunnen 
groepen van 4 tot 100 personen 
een gezellig dagje uit bieden!
op 2e paasdag hebben we een 
open dag. Dan laten we zien 
wat we allemaal te bieden heb-
ben. er is ook een kleine route 
aanwezig om een stukje in de 
‘Maashorst’ te wandelen, zodat 
je kunt ervaren zien hoe prach-
tig het daar is.

ik heb ook nog een vraag; wie 
weet waar de naam van ‘De 
Munseheide’ vandaan komt en 
wanneer deze ontstaan is? 

Plaats dit op Facebook bij ‘Los 
door het bos’. Het zou leuk zijn 
als ik dit tijdens de open dag kan 
vertellen.

Advertorial

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

nisteLroDe – NU DE DE LENTE VOOR DE DEUR STaaT, ZIJN 
WE DRUK BEZIG HET NIEUWE SEIZOEN VOOR TE BEREIDEN. 

los door het bos is klaar voor het nieuwe seizoen

Ook onder een overkapping kan men barbecueën
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COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos
• Bomenpark

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Rivez Assurantiën &
 Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

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

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.

Heemschuur opengesteld
HeesCH - aanstaande zondag 
24 maart opent de Heemschuur 
in Heesch weer haar deuren voor 
het publiek van 13.00 tot 17.00 
uur. 

De Heemschuur is het vereni-
gingsgebouw van Heemkunde-
kring ‘De elf rotten’ in Heesch. 
Het gebouw herbergt een muse-
um, een multifunctionele ruimte, 

waar wisselexposities worden 
georganiseerd en waar groeps-
ontvangsten, vergaderingen, 
lezingen en presentaties plaats-
vinden, een lees- en studiezaal 
met bibliotheek en archief en een 
bestuurskamer. Het museum, de 
multifunctionele ruimte en de 
lees- en studiezaal zijn vernoemd 
naar mensen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de 
geschiedschrijving van en over 
Heesch: Lee Ceelen, Albert van 
den berg en Piet Hendriks.

Wat is er te zien? 
op de eerste verdieping het mu-
seum, met een prachtige collectie 
landbouwwerktuigen, ambachte-
lijke gebruiksvoorwerpen, zoals 
van een rietdekker, een imker en 
een schoenmaker, een schooltje, 

een winkeltje en spullen van de 
dorpsdokter.
op de begane grond is een mooie 
poffer- en mutsencollectie te be-
wonderen. er zijn archeologische 
vondsten en in de lees- en stu-
diezaal kunnen bezoekers gebruik 
maken van de bibliotheek en de 
zeer uitgebreide fotocollectie 
raadplegen. Uiteraard zijn ook de 
uitgaven van de heemkundekring 
te koop. 
rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden 
en zijn onlangs gerestaureerde 
objecten te bewonderen, zoals 
een originele manege of rosmo-
len.

De mogelijkheid bestaat een kop-
je koffie of thee te nuttigen. 

Van proces tot product: go-at-cheese!

“we hebben veel rondleidingen 
gegeven op ons bedrijf om men-
sen ons proces te laten zien en 
de kaas te laten proeven. Men 
vroeg vaak: kan ik deze kaas ook 
kopen, want hij is lekker! Daar 
moesten we tot vorig jaar altijd 

‘nee’ op zeggen. Dat wilden we 
veranderen. Maar hoe? Het pro-
bleem was enerzijds praktisch. ik 
wilde geen winkel aan huis, om-
dat ik ook veel in de stallen werk. 
Anderzijds was het logistiek en 
financieel ook een uitdaging om 

het rendabel te maken, want het 
moest wel ónze melk zijn en de 
verkoop daarvan kostendekkend. 
Door in gesprek te gaan met onze 
coöperatie Amalthea en collega 
geitenboer van roessel, die een 
boerderijwinkel heeft, zijn we tot 

een slimme oplossing gekomen,” 
vertelt Mariejet.

Go-at-chees
De geitenmelk van VoF de ble-
ken gaat naar rijen waar een 
speciale geitenkaasmakerij staat. 
“na een proces van een aantal 
weken wordt de kaas naar een 
handelsonderneming gebracht 
die deze vermarkt. Dit vroeg om 
een logistiek oplossing. onze ei-
gen bestelling wordt nu door van 
roessel gesneden en vacuüm 
verpakt en bij ons afgeleverd. 
om onze eigen kaas te kunnen 
verkopen hebben we geïnves-
teerd in een versautomaat waar 
in aparte compartimenten de 
kaaspunten per stuk ‘uit de muur 
gehaald kunnen worden’. net als 
bij een krokettenautomaat, maar 
dan gekoeld. we hebben deze 
in een tuinhuisje voor het bedrijf 
geplaatst, zodat mensen zelf door 
inworp van muntgeld hier de des-
gewenste punt geitenkaas: van 
jong tot oud en kruidenkaasjes, 
eruit kunnen halen tussen 06.00 
uur en 22.00 uur. 

Het is een interessant en leuk 
proces geweest en ook mooi om 
ons eindproduct, zo toegankelijk, 
op de markt te zetten. we heb-
ben er een passende naam bij ge-
vonden: Go-at-cheese. Het idee 
is heel positief ontvangen en er 
wordt inmiddels veel gebruik van 
gemaakt. we zijn druk bezig om 

D’N 
BOER 
OP

Tekst en fotografi e: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER – Mariejet Ebbers en Edwin van der Pas hebben vanaf 1995 een gemengd rundvee 
en geitenbedrijf gerund. Geïnspireerd door de grotere vraag naar geitenmelk op de markt hebben ze hun 
bedrijf in 2008 omgezet naar alleen een melkgeitenbedrijf. “Onze wens is altijd geweest om geitenmelk 
om te zetten naar geitenkaas: van proces tot product en dat hebben we gerealiseerd.”

een website te realiseren en 
daar wil ik ook recepten op 
gaan zetten, ter inspiratie. 

Geitenkaas is gezond en je 
kunt er heerlijke salades, 
borrelhapjes en gerechten 
mee maken, maar als brood-
beleg is het ook gewoon lek-
ker!” besluit ze. 

V.O.F. De Bleken
De Bleken 7
5473 VV Heeswijk-Dinther
0413-229420
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

meer iNfo: www.iNdustrybioscoop.Nl

€5,50

Nieuw iN iNdustry: 

artHouse!

speciaal voor de echte filmliefhebbers 

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE biedt de 

bezoeker per twee weken, de eerste week op maandag en 

de tweede week op dinsdag, een film die niet in de reguliere 

filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

Zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en 

maandag 1 april alle films tot 12:00 uur:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

paasKortiNG!
MA 1 APR: JaGteN 

20:15 u 

DI  9 APR: JaGteN 
20:15 u

MA 15  APR: daNs la maisoN 20:15 u

DI  23 APR: daNs la maisoN 20:15 u

MA 29 APR: Zero darK tHirty 20:15 u

DI  7 MEI: 
Zero darK tHirty 20:15 u

artHouse film proGramma

artHouse films HebbeN eeN aaNGepast eNtree bedraG vaN €6,00 

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

django unchained: 

20:00

a Good day to die Hard: 

20:15

oZ the Great and powerful 3d: 
15:30 19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30

K3 bengeltjes: 

13:45 15:45

beautiful creatures: 

15:45

verliefd op ibiza: 

20:00

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30

Nijntje de film: 

13:45 15:30

oz: the Great and powerful: 
19:45

valentino: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

Nijntje de film: 

15:45

Jack the Giant slayer: 

16:00 21:30  

oz: the Great and powerful: 
15:45 18:45 

K3 bengeltjes: 

16:00 

valentino: 

19:15 21:30 

verliefd op ibiza: 

19:00  

django unchained: 

21:15 

ushi must marry: 

19:00

a Good day to die Hard: 

21:45 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 12:00 14:00  

oz: the Great and powerful: 
16:00 18:45

a Good day to die Hard: 

21:30

K3 bengeltjes: 

12:00 14:00 

valentino: 

16:00 18:30 21:00

Nijntje de film: 

12:00 14:00

ushi must marry: 

13:45 18:00

verliefd op ibiza: 

15:45 18:45

django unchained: 

20:30  

ted & de schat van de mummie 3d: 
12:00  

 

Jack the Giant slayer: 

16:00 21:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30  
 

oz: the Great and powerful: 
15:30 18:45

a Good day to die Hard: 

21:45

K3 bengeltjes: 

13:45 

valentino: 

15:45 19:15 21:30 

Nijntje de film: 

13:45

verliefd op ibiza: 

15:30 19:00

ushi must marry: 

19:00

django unchained: 

21:15 

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30 

Jack the Giant slayer: 

15:45 21:30

oz: the Great and powerful: 
19:45

anna Karenina: 

20:15

valentino: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

oz: the Great and powerful: 
19:45

valentino: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

woeNsdaG 20 maart

doNderdaG 21 maart

vrijdaG 22 maart

ZoNdaG 24 maart

ZaterdaG 23 maart

diNsdaG 26 maart

maaNdaG 25 maart
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FOR Mineur
40 jaar een Mega prestatie

Door de jaren heen zijn de oor-
spronkelijke leden van For Mineur 
opgevolgd door nieuw-komers en 
de kar is vervangen door een toneel. 
in het begin was dat op diverse lo-
caties in, maar ook buiten Heesch. 
Al vrij snel werd opgetreden in het 
gemeentehuis en later, ook na de 
samenvoeging tot bernheze, in de 
Pas. tijdens de nieuwbouw van de 
Pas is de HUbo een paar jaar toe-
vluchtsoord geweest. Daar was het 
stapelen voor For en publiek. Met 
de optredens bij feesten en partijen 
werd na een aantal jaren gestopt, 
maar toen For na 10 jaar wilde 
stoppen, hebben zelfs de Heesche 
nonnen het gezelschap mee gere-
animeerd. 

Wel en wee
Door de jaren heen zijn er heel wat 
hoogtepunten voor For geweest, 
maar natuurlijk waren er ook min-
dere momenten. Gelukkig zijn alle 
obstakels overwonnen, en kunnen 
we nu nog elk jaar op nieuwjaars-

dag genieten van stekelige teksten 
en mooie beelden van For Mineur, 
tegenwoordig ondersteund en in 
bedwang gehouden door de enige 
vrouw in het gezelschap; regisseur 
ine van kempen. 

Viering
Het 40-jarig bestaan van For Mineur 
belooft een weekend te worden 
waarin wij bij kunnen tanken en de 
leden van For aan het eind bij moe-
ten tanken. een studiereisje naar Pa-
rijs met z’n allen, zoals in 1979, zit 
er niet in. ook wordt er geen boek 
uitgegeven zoals bij het 25-jarig be-

staan. wel worden wij verrast met 
optredens op de kar in het centrum 
en natuurlijk op de planken in de 
Pas. kom gerust, want deze keer 
krijgen politiek en ViP Heesch geen 
spiegel voorgehouden, maar For 
Mineur zelf. Daarvoor hebben zij 
koor koraal, het duo Lieke Goos-
sens en sander van der Helm en het 
gelegenheidsduo Forget uitgeno-
digd om op te treden op zondag 7 
april. tussen deze optredens door 
zal For zelf optreden, te beginnen 
samen met de oud-leden, met een 
terugblik op 40 jaar For.

HeesCH – Op 6 en 7 april viert FOR Mineur dat in 1973 FOR (Feestviering Omlegging Rijksweg) Mineur 
werd opgericht. Nu, 40 jaar later, vormt het verkeer in ’t Dorp nog steeds een obstakel en…. viert FOR feest. 

FOR Mineur druk met de voorbereidingen van het 40-jarig jubileum Foto: Ad Ploegmakers

HET PROGRaMMa
6 april 12.00 en 13.00 uur: twee optredens door For Mineur. Als van-
ouds op de ‘platte kar’; tussen het winkelende publiek, op twee verschil-
lende locaties. De inhoud is verrassend.
7 april 14.00 uur: ontvangst in de Pas voor genodigden, oud-leden, 
sponsors, Hisse Plusser en Hisse Misser en iedereen die wil. in de gang 
en het café doorlopende powerpointvoorstelling van 40 jaar For Mineur
7 april 14.30 uur: Voorstelling met For en artiesten. na afloop veel om 
over na te praten in het café.

De tijd naar Pasen spitst zich toe 
op het lijden van één man. juist op 
deze maandag in de Goede week 
is dit concert door schola Canto-
rum karolus Magnus een bijzon-

dere uitvoering in de Abdijkerk, 
waarbij eeuwenoude geestelijke 
muziek nu wordt gekoppeld aan 
geweld tegen vrouwen. Het koor 
richt een eigen gregoriaans monu-

ment op voor vrouwen die slacht-
offer zijn geworden van (seksueel) 
geweld.

Het contrast tussen de gregoriaan-
se gezangen en de vaak gruwelijke 
verhalen is groot. ook al zijn de 
teksten van die gezangen bepaald 
niet vrolijk, de oeroude en prach-
tige melodieën geven toch een 
glimp van hoop. De schola ver-
bindt zo een eeuwenoude traditie 
met een problematiek die tot op de 
dag van vandaag bestaat. 
Maandag 25 maart om 20.00 uur
entree € 10,00, inclusief koffie/
thee 

kaarten aan de Abdijkerk in Hees-
wijk of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

Berne Anders-activiteit 
Gregoriaans Concert

Heeswijk-DintHer - Vrouwelijke slachtoffers van geweld door de 
eeuwen heen, worden centraal gesteld in een gregoriaans concert door 
de Schola Cantorum Karolus Magnus.

De uitstraling van de winkel is 
aangepast aan deze tijd; heeft een 
strakke uitstraling gekregen met 
mooie rustige kleuren. wit en an-
traciet overheersen met groen als 
accentkleur. “Hierdoor komen de 
fietsen, kleding en accessoires veel 
beter tot hun recht”, aldus eige-
naar john de Mol. ook het aan-
tal fietsen in de winkel zal minder 
worden, daarmee wordt er veel 
meer overzicht en rust in de winkel 
gecreëerd, terwijl er uiteraard nog 
ruim voldoende keuze is. Het mer-
kenaanbod is zelfs uitgebreid met 
extra elektrische fietsen. 

om de compleet vernieuwde win-
kel aan het publiek te tonen staat 
er op 23 & 24 maart een open huis 
op de agenda. U bent welkom om 
een bezoek te brengen aan de ver-
nieuwde winkel. 
De maanden maart en april staan 
verder in het teken van de her-
opening met verschillende leuke 
acties en sensationele aanbiedin-
gen. Voor de kinderen is er ook 
een kleurwedstrijd, waarvoor de 

kleurplaten huis aan huis worden 
verspreid, maar ook afgehaald 
kunnen worden in de winkel of 
gedownload van de website www.
bikers.nl. De eerste prijs is voor 
vier personen gratis pannenkoe-
ken eten.
zondag 24 maart geopend van 
11.00-17.00 uur.

Advertorial

Winkel compleet 
vernieuwd bij Bikers

JOHn dE MOl: “Mooie rustige kleuren, 
overzicht en voldoende keuze”

Heeswijk-DintHer - De afgelopen maanden is er bij fietsenspeciaal-
zaak Bikers hard gewerkt. De winkel en de werkplaats hebben een com-
plete metamorfose ondergaan. alles is geschilderd en er is een nieuw 
interieur geplaatst. 

John de Mol: blij met het resultaat

keuze vrijheid!?
Bij ons maakt u zelf de keuze

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA • Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak
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inForMAtie
 voor de

kernen

reCHt 
DiCHtBiJ….

Deze column heet recht dichtbij en dat is niet voor niks. Ik hoorde 
iemand eens zeggen dat recht maar saaie stof is. Nou, regels zijn niet 
zo boeiend om te lezen en contracten ook al niet. Maar als u wordt 
ontslagen,  in een echtscheiding belandt of ontevreden bent over de 
kwaliteit van uw huis en de aannemer geeft niet thuis, dan wordt het 
opeens allemaal spannend wat er is geregeld. Dus niet de regels op 
zich zijn interessant maar de belangen waarvoor ze geschreven zijn. 
En meer nog: de mensen achter die belangen.

Wat ik hier steeds probeer te doen is het verband laten zien tussen het 
recht en de mensen waarvoor het geschreven is. Dat is recht, dichtbij.
Wat ook erg belangrijk is, is dat u dichtbij uw recht kunt halen. 
Verre rechtbanken, imposante advocatenkantoren, advocaten die 
onbegrijpelijke taal uitslaan; het lijkt wel of het recht altijd graag 
op afstand staat. Ik denk dat het een beetje een ding van vroeger is. 
Tegenwoordig is alle informatie wel zo’n beetje bekend en vindbaar 
en kunnen veel mensen prima zeggen wat ze na willen streven in een 
geschil. Als advocaat haal je je gezag tegenwoordig uit verstandig 
advies en goede toepassing van het recht, in het beste belang van je 
cliënt. En dus niet uit rookgordijnen en onheldere taal.
Ook dat is: dichtbij.

Tenslotte: bereikbaarheid is ook van groot belang. Telefoon en mail 
zijn belangrijke contactmogelijkheden. Maar een kantoor dichtbij blijft 
belangrijk, vertrouwen blijft toch een zaak van elkaar eerst maar eens 
even in levende lijve zien.

Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij daarom aanwezig 
op Kerkstraat 2 A  te Heesch voor ons gratis inloopspreekuur, bij het 
kantoor van notaris Groeneweg.

rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
06 11 72 70 28

Column

Het Hooghuis (VMbo) heeft er 
lang op gewacht! reeds in 2007 
was duidelijk dat uitbreiding nood-
zakelijk was. in het iHP 2008-2011 
staat dit ook duidelijk! Alleen werd 
er toen om financiële redenen 
prioriteit 4 aan gegeven. Dat be-
tekende wachten tot de volgende 
ronde. bijna 7 jaar heeft het Hoog-
huis moeten wachten. Maar, een 
meerderheid in de gemeenteraad 
(bs, Pb, oPG en sP) heeft het iHP 

2013-2017 goedgekeurd. Daar-
mee heeft Het Hooghuis de moge-
lijkheid om deze lang gekoesterde 
wens in vervulling te laten gaan. 

De leerlingen van leerjaar 4 krijgen 
de beschikking over een heden-
daags leslokaal, toegesneden op 
de modernste onderwijsvormen. 
tevens neemt Het Hooghuis haar 
verantwoording om te komen tot 
passend onderwijs binnen de gren-

zen van bernheze. Van groot be-
lang voor kwetsbare kinderen die 
anders over vele tientallen kilome-
ters vervoerd moeten worden. De 
sP heeft veel waardering voor de 
onderwijsmensen die zich inzetten 
voor de meest kwetsbare leerlin-
gen binnen het VMbo. 

Die kinderen laat je niet in de 
steek, die help je. Dat is een mo-
rele plicht.

SP: Hooghuis verdient goede huisvesting

bernHeze - De SP Bernheze staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs is enkel 
mogelijk in goede huisvesting. Bernheze heeft daarvoor veel verantwoording 
genomen. Uitbreiding van BS De Toermalijn, nieuwbouw BS Delta, nieuwbouw 
gymnasium Bernrode, nieuwbouw BS De Beekgraaf, nieuwbouw BS Emmaus. 
De SP Bernheze stond en staat daar 100% achter. In 2014 gaan we de laatste 
stap zetten. De aanpassing van het gebouw van Het Hooghuis in Heesch. Gezien 
het grote belang van de zorg voor de meest kwetsbare kinderen in Bernheze erg 
belangrijk.

Toon van Vugt, SP raadslid, Maatschappelijke zaken

De zorgcoöperaties zijn ontstaan 
uit initiatieven van burgers die hulp 
nodig hebben maar toch graag in 
het eigen dorp wil blijven wonen. 
Dan is het belangrijk dat er hulp in 
de buurt is om je bij te staan als dat 
nodig is. 

op woensdag 17 april houdt het 
CDA een thema-avond over zorg-

coöperaties. wat zijn zorgcoöpera-
ties? Hoe werken ze? waar zijn er 
al zorgcoöperaties? waar kunnen 
zorgcoöperaties ons bij helpen? 
Hoe zit het met de kosten? en, is 
het voor iedereen? Hierbij nodigen 
we als CDA bernheze iedereen van 
harte uit om op 17 april aanwezig 
te zijn, voor een avond met als the-
ma zorgcoöperaties; uw toekomst, 

onze zorg. U bent van harte wel-
kom vanaf 19.30 uur in Cultureel 
Centrum bernrode, zijlstraat 1, 
Heeswijk. Aanvang 20.00 uur. Het 
programma leest u binnenkort.
namens CDA bernheze: wim van 
Lith, esther van den bogaart, ezra 
Leeger
CDA bernheze, Actief en betrok-
ken!

CDA: Thema-avond Zorgcoöperaties 
Uw toekomst, onze zorg: 17 april 

bernHeze - Veranderingen in ons leven, veranderingen in de zorg. De kranten 
staan bol van de bezuinigingen o.a. in de zorg. als Nederlanders zijn we bevoor-
recht met het huidige zorgsysteem. alleen dreigt dit zorgsysteem onbetaalbaar 
te worden. En dat houdt in dat er minder middelen komen om ons te ondersteu-
nen met zorg die we nodig hebben. Zorg die we nodig hebben voor onszelf of 
ons gezin, onze ouders of grootouders. Gemeenten en burgers krijgen de taak 
om met minder geld zorgvragen op te lossen. Maar hoe moet dat dan. 

Visie op samenwerking vastgelegd
Convenant Gemeente Bernheze en Dorpsraden

De dorpsraden waren vertegen-
woordigd door hun voorzitters, de 
heren j. nijs (Loosbroek), A. kemps 
(nistelrode), L. somers (Vorsten-
bosch) en G. Arts Heeswijk Dinther 
en vanuit de gemeente was het 
college van burgemeester en wet-
houders aanwezig. tevens wer-
den vragen vanuit de dorpsraden 
besproken. Aan de orde kwamen 
o.a. de minimale basisvoorzienin-
gen per kern, het opstarten van 
zorg-coöperaties vanuit het veld 
en de gemeentelijke taken wMo, 
vlottrekken van de woningbouw, 
implementatie van het convenant 
en de toekomstvisie vanuit de ge-
meente op de zelfstandigheid en 
het bewaken van de belangen van 
de kernen hierin. 

op elk van de punten werd door 
het college van burgemeester en 

wethouders uitgebreid ingegaan 
en, waar van toepassing, te nemen 
stappen toegelicht. Duidelijk werd 
dat de lijnen tussen dorpsraden en 
de gemeentelijke organisatie kort 
zijn, maar dat de nieuwe manier 
van (samen)werken nog gewen-
ningsverschijnselen heeft. 
Voor een uitgebreider verslag zie 
de sites: www.mooiheesch.nl, 
www.mooinistelrode.nl, 
www.mooihdl.nl

bernHeze – In 2011 heeft de gemeente Bernheze een visie vastgelegd 
over de samenwerking met dorpsraden en in 2012 over burgerparticipa-
tie. In het convenant staan de uitgangspunten voor samenwerking, rol 
en taken van de dorpsraden van Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek 
en Heeswijk Dinther, rol en taken gemeente, de wijze van communice-
ren met een jaarlijks overleg en evaluatie en de looptijd.

Burgemeester met voorzitters dorpsraden  Foto’s: Ad Ploegmakers

Burgemeester W. van Beek bij de 
ondertekening van het convenant

dag van de 
leerplicht
bernHeze - Op 21 maart is het 
zover: ‘de dag van de leerplicht’. 
In de voorgaande jaren ging de 
aandacht uit naar het MBO, het 
basisonderwijs en het praktijkon-
derwijs. 
Dit jaar staat de dag van de leer-
plicht voor het regionaal bureau 
Leerplicht en voortijdig schoolver-
laten brabant noordoost in het te-
ken van het voortgezet onderwijs. 
De leerplichtambtenaren en wet-
houders bezoeken scholen voor 
voortgezet onderwijs in bernheze. 
De leerlingen die op deze dag op 
tijd op school zijn worden door de 
leerplichtambtenaren in het zon-
netje gezet. De leerplichtwet waar-
borgt dat jongeren deelnemen aan 
het onderwijs. De leerplichtambte-
naren van het rbL bno zien toe op 
naleving van de leerplichtwet. 

VERTROUWEN BLĲ FT TOCH EEN ZAAK VAN 
eLKAAR eeRst MAAR eens In LeVenDe 
LĲ VE ZIEN
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informatie voor de kernen

Column
AD

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

Doe Het sameN

De maatschappij lijkt snel te veranderen. Een cliché uitspraak zul je 
denken want dat doet hij toch altijd. Zeker, het is de mens eigen om 
steeds maar te streven naar anders, meer en beter. In de moderne 
samenleving ook om daar persoonlijk gewin uit te halen. Een ‘crisis’ 
bepaalt al de nodige jaren de ontwikkeling. Voor sommigen een tijdelijk 
fenomeen dat over gaat. Even lastig, maar daarna weer op de oude 
voet verder. Anderen, en die groep wordt steeds groter, zijn er al van 
overtuigd dat we naar een andere samenleving, met anders economisch 
denken en handelen toe gaan.

De ontwikkeling na de tweede wereldoorlog kenmerkte zich door groei, 
in eerste instantie collectief. De overheid was de belangrijke hoeder van 
dat collectief en het individu zocht daarbinnen zijn eigen weg. Later nam 
de individualisering sterker toe. Maar de verzorgingsstaat met maximale 
individuele verworvenheden lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. De 
ontwikkeling dat ieder voor zijn eigen reilen en zeilen verantwoordelijk 
en maximaal zelfredzaam is, zal ook maar gedeeltelijk een oplossing zijn. 
Van die Do It Yourself (DIY) mentaliteit zien we dat de trend al sterk 
ontwikkelt naar Do It Together (DIT, doe het samen). Samenwerking 
lijkt een belangrijk sleutelwoord te zijn voor het omgaan met 
veranderingen. Ook niet vreemd als je bedenkt dat we onze omgeving 
ook wel samenleving noemen. 

We zien het onder andere in Bernheze terug in initiatieven in de zorg 
zoals bij de stichting zorgvoorzieningen ouderen in Vorstenbosch, 
maar ook in de zorg voor energie via de Bernhezer Energie Coöperatie 
en de organisatie van dorpsraden en gemeenschapshuizen. Ook de 
samenwerkende telers en producenten van Maashorst streekproducten 
zijn een goed voorbeeld. 
 
De gemeenteraad van Bernheze sprak zich deze week uit over de nota 
‘Strategische bepaling toekomst Bernheze’. Daarin staat samenwerking 
centraal. Samenwerking met de omliggende gemeenten op verschillende 
taken. Samenwerking vanuit een eigen kracht. Een stoere houding waar 
de druk op samengaan en schaalvergroting vanuit het rijk groot is. 
Benieuwd of Bernhezer college en gemeenteraad de ontwikkelingen van 
macht naar kracht ook daadwerkelijk aan kunnen. 

Met groet, Ad.

De grootste verandering/bezui-
niging die binnenkort plaatsvindt 
in de ouderenzorg is het vervallen 
van het zzP (zorgzwaartepakket). 
Voor indicaties voor de lichtste 
zorg, zzP1 en zzP2, worden vanaf 
2013 geen nieuwe indicaties meer 
gegeven voor zorg met verblijf in 
een verzorgingshuis. indicaties voor 
zzP3 worden vanaf 2014 niet meer 
gegeven aan nieuwe cliënten. Voor 
mensen met voorheen een lage 

zzP-indicatie verandert er veel. zij 
krijgen alleen de zorg uit de Awbz 
(Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten). Voor huishoudelijke hulp 
moeten zij een beroep doen op 
de wmo (wet maatschappelijke 
ondersteuning) via de gemeente. 
Hierdoor kunnen in de toekomst de 
kosten hoog oplopen, zeker als we 
weten dat gemeenten door het rijk 
met 75% in budgetten wordt ge-
kort! samenwerken in deze regio 

is dus zeer belangrijk om ook de 
noodzakelijke zorg veilig te stellen. 
bernheze solidair, ook voor u!
ook u kunt het verschil maken. 
word lid van onze politieke par-
tij om te kiezen voor een solidaire 
toekomst voor bernheze en haar in-
woners. bekijk onze website www.
bernhezesolidair.nl. ik ben er voor 
u, neem daarom gerust contact met 
mij om uw probleem te melden of 
te reageren. U kunt op mij rekenen. 

Bernheze Solidair: Zorg om 
ouderenzorg

bernHeze - Vorige week spraken we tijdens de raadsvergadering over de toe-
komst van Bernheze. Op dit moment willen we unaniem zelfstandig verder, maar 
we zijn het er over eens dat we dit niet zonder samenwerking met omringende 
gemeenten kunnen doen. Ook met betrekking tot ouderenzorg is samenwerking 
noodzakelijk. 

Bas van der Heijden, raadslid

Het probleem
De lucht in nederland is vies. 
Luchtvervuiling is één van de 
grootste veroorzakers van ge-
zondheidsproblemen. Uit onder-
zoek blijkt dat jaarlijks duizenden 
mensen voortijdig overlijden door 
luchtvervuiling. 
kinderen in vervuilde gebieden 
hebben eerder last van hun lucht-
wegen en ontwikkelen allergieën. 
Het gemotoriseerd verkeer is de 
belangrijkste bron van hoge con-
centraties fijnstof en stikstofdioxi-
de.

Oplossingen
er zijn tal van mogelijkheden om 
de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Denk hierbij aan minder en scho-
ner verkeer, lagere snelheden, het 
stimuleren van fietsen en openbaar 
vervoer en het weren van door-
gaand (vracht)verkeer. 
bernheze geeft hier invulling aan 
door medewerking aan het Hoog-
waardig openbaar Vervoer(HoV), 
de snelle busverbinding tussen 
Uden en oss door nistelrode en 
Heesch. Het bevoordelen van fiet-
sers t.o.v. de auto in winkelgebie-

den door fietsparkeren dicht bij de 
winkels.

Gedrag
niet alleen de overheid kan wer-
ken aan gezonde lucht. Het zijn u 
en ik die het verschil moeten gaan 
maken. Vaker op fiets en met het 
openbaar vervoer. Auto met scho-
nere motor en minder hard rijden. 
we weten van elkaar dat wij zelf 
mede schuldig zijn aan de onge-
zonde lucht in onze omgeving. Het 
voorjaar komt eraan. komt de fiets 
van stal?

Progressief Bernheze: Gezonde lucht

bernHeze - Dinsdag 19 maart heeft wethouder Hans van der Pas in Heesch 
het eerste buisje opgehangen om de luchtkwaliteit te meten. Dit is onderdeel 
van de landelijke actie van Milieudefensie om in heel Nederland maatregelen te 
stimuleren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door te meten, weten wij hoe de 
luchtkwaliteit in Bernheze is.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

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

Kan hij later
wel een huis

kopen?

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

Begin numet EigenHuis Sparen!2,50%*rente.

* V
ar

ia
be

le
 re

nt
e 

op
 ja

ar
ba

si
s 

pe
r 1

8 
m

aa
rt

 2
01

3.
Re

nt
ew

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. V

ra
ag

 n
aa

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

.

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 He nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

Rondleiding ‘Haal 
meer uit de bieb’
HeesCH - Een algemene rondlei-
ding door de bibliotheek in Heesch 
en daarna aandacht voor de biblio-
theekdiensten via de computer. 
Dan blijkt dat er heel veel moge-
lijkheden zijn om van het biblio-
theekaanbod gebruik te maken. 

De bibliotheek is tegenwoordig 24 
uur per dag bereikbaar om de col-
lectie te raadplegen, materialen te 
reserveren en om te zien welke ac-
tiviteiten er georganiseerd worden. 
De rondleiding van ongeveer één 
uur, met tevens uitleg van de digi-
tale mogelijkheden, wordt in 2013 
viermaal georganiseerd. De eerste 
rondleiding wordt gehouden op 
maandag 8 april om 19.00 uur.
De andere bijeenkomsten vinden 
plaats op: woensdag 12 juni 10.00 
uur; donderdag 5 september 14.30 
uur en op maandag 11 november 
19.00 uur. Deelname is gratis. om-
dat het aantal deelnemers beperkt 
is, is het raadzaam vooraf bij de 
klantenservice in te schrijven of u 
aan te melden via: 
contactheesch@nobb.nl.
Meer informatie: www.nobb.nl
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MooiBernhezertje

WIlt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

MEuBElsPuiTERiJ
bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. bel spuiterij siis 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

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

sudOKu

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van ooGContACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:
Ad Donkers

uit Heeswijk-Dinther

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Monique van zutphen

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

luchtpost
drôme frankrIjk

Wij, Hans en Marie-José Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Denkend aan Frankrijk, zien wij, Nederlanders op weg naar het 
zuiden, brede landschappen traag voorbij oneindige autoramen 
gaan. IJle populieren, dorpen, boerderijen, kerken en kastelen 
in veelkleurige dampen gesmoord. Terwijl boer-met-kar, 
stokbrood, kaas en wijn, ambachten en platte pet het romantische beeld van het Franse platteland 
nog versterken. Naarmate er meer Europa, banken en werkeloosheid op ons afkomt, verlangen we 
allemaal terug naar het land van ooit. Opvallend dat ook in commercials steeds meer klompen, 
molens en dialecten voorbijkomen. Nostalgie doet het goed, de regio is chaud (heet).

De bakker, de buurtsuper, de groentenboer, we nemen de rijen wachtenden voor ons weer voor 
lief, gespind als we zijn op hand, begroeting of onverwacht gesprek. Dag bakker, dag buurvrouw, 
dag slager en een prettig weekend gewenst. In de Drôme hebben we dat dorpse kleinschalige nog 

wat beter bewaard in de fromagerie, charcuterie (slagerij), 
menuicerie (timmerbedrijf), geitenboer en garagist, gehecht 
als Fransen zijn aan eigen normen en waarden. Borden met 
‘produits régionaux’, ‘Miel aux fleurs’ en ‘fruits de saison’, 
behoren hier dan ook tot het gewone straatbeeld.

Neem nu het Fourniturenwinkeltje in Cléon d’Andran waar 
een Madame, van ver boven de pensioengerechtigde leeftijd, 
haar reeds lang afgeschreven voorraad uitbaat. De ‘laatste 
mode uit Parijs’, van net na de Grand Guerre (oorlog), wordt 
met veel gekwinkeleer en applaus bezongen, ingepakt als 
‘cadeaux’, voorzien van strijkjes en strikjes overhandigd.

Prachtig om te zien. Straatje verder, de hoek om, bevindt 
zich Thiery Bernard (Sarl). Als je iets nodig hebt op het 
gebied van tv, radio, schroefjes, draadjes, dopjes, nippeltjes, 
etc., vind je het daar. Onbegrijpelijk dat zo’n zaakje kan 
blijven bestaan. De man is altijd ‘achter’ bezig. Je kucht een 
paar keer, roept, de winkelbel gaat en dankbaar begin je een 
gesprek. En net op het moment dat je dan toch maar naar 
Montelimar wilt rijden, 18 km verderop, komt Thiery binnen. 
Goedgemutst, handje, vraagt waarmee hij je van dienst kan 

zijn en, belangrijk, hij heeft het àltijd. Voor weinig en doet er nog een zakje om ook.
Of de Quincaillerie in Dieulefit. Als je een nieuw zaagblad, bijl, stopverf, potgrond, plankje, of ruit 
op maat gesneden, nodig hebt. Ze hebben het, het wordt gemaakt, of voor je besteld. Vriendelijk, 
alle tijd, beschaafd. Geweldig. En alle neringdoenden in de dorpen die we kennen, van de 
pianostemmer in Chateauneuf tot de olieboer in Bonvières hebben dat.

Want je hebt elkaar nodig, komt elkaar tegen en moet het samen zien te rooien. Het is geen vetpot, 
er gebeurt niet zo veel, maar het is eerlijk, je verdient de kost en je doet het ermee. “Alles waar té 
voorstaat deugt niet”, zei mijn oma altijd, “behalve tevreden”. En content zijn ze hier nog. Moest 
hier aan denken toen we, op weg naar Nederland, minister Dijsselbloem het salaris van de nieuwe 
SNS-topman hoorden verdedigen. www.lacolline.nl.

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588

info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige

We helpen u op weg naar een 
heerlijke zomer in uw tuin 

een bloeiende bloemenweide is een prachtig element in de 
tuin. Het trekt verschillende soorten dieren aan en de tuin 
fleurt er volledig mee op. bovendien heeft een bloemen-
mengsel een bijkomend voordeel dat het een onkruidweren-
de werking heeft en het verbetert de (veelal magere) bodem 
dankzij de doorworteling en humusinbreng. ook over bloei-
periodes hoeft u zich weinig zorgen te maken, aangezien er 
altijd wel iets in bloei staat vanaf het voorjaar tot de eerste 
vorst in het najaar. 

Meer informatie kunt u krijgen via onderstaande gegevens: 
Anja van den Heiligenberg, trendtuin Heesch

Advertorial

HeesCH - In maart was het amper lente, de koude wind 
nodigde niet uit om in de tuin te werken. Nu het weer wat 
beter wordt, kunt u eens na gaan denken over de mooie zo-
merse dagen die u graag met vrienden en familie in de tuin 
wilt zitten. Hoe gaat u het inkleden, vele ideeën van u en/
of van uw partner. Waar kiest u voor? Weelderig begroeide 
borders, een mooie zithoek? anja van den Heiligenberg van 
Trendtuin geeft u graag de nodige adviezen en helpt u op 
weg naar een heerlijke zomer vol tuinplezier.

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl
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Pasen & specialiteiten
 Paasbrood  bekroond met 5 sterren met 
 zuiver amandelspijs en amandelschaafsel € 6,80
 1 persoons  paasbroodje  € 1,40 
 Spiegelei  krentenbol met room en abrikoos  € 1,30
 Vogelnestje krentenbol met room, 
 bolletjes spijs en amandelschaafsel  € 1,30
 Paashaantje  2 stuks  € 1,95
 Paashaas € 1,55
 Paashaas met ei € 1,95
 Zoet Speltmikske, Maashorster spelt met suiker 
 en stukjes sinaasappel    € 4,95
 Suikerbrood  € 2,20
 Pompadoer met pompoenpitten, rozijnen 
 en een vleugje kaneel € 3,25
 Verwenbrood met appeltjes, hazelnoot, 
 amarene kersen en een vleugje rum € 5,20
 Bernhezer, krentenstoet gevuld 
 met spijs & kersen € 6,55 
 Veerman, krentenpop gevuld met 
 spijs & abrikozen € 8,15
 Krentenbrood heel  € 4,05
 Krentenbrood half  € 2,05
 Boerenkrentenbrood € 4,05
 Boerenkrentenbrood half € 2,05
 Krentenbol 5 ons                    € 2,90

Ontbijt & lunch
  Witte bollen 6 stuks  € 2,30 
 Witte bollen 12 stuks  € 4,55 
 Witte puntjes 6 stuks  € 2,30 
 Witte puntjes 12 stuks  € 4,55 
 Carrouselbrood wit 12 st gesorteerd € 3,15
 Carrouselbrood tarwe 12st gesorteerd   € 3,15
 Sesambollen wit 6 stuks  € 2,40
 Maanzaadbollen wit 6 stuks  € 2,40 
 Beschuitbollen 6 stuks  € 2,40 
 Tarwebollen 6 stuks  € 2,40
 Haverbollen tarwe 6 stuks  € 2,40
 Gemengd zaadbollen tarwe 6 stuks  € 2,40
 Waldcornbollen 6 stuks  € 3,00
 Kwarkbollen 6 stuks € 3,00
 Krentenbollen 6 stuks  € 2,85
 Mueslibollen 6 stuks  € 2,90 

 Croissant  € 0,80 
 Waldcorncroissant  € 0,85
 Ham-kaas croissant  € 1,35
 Ciabatta  € 0,70
 Pluspunt  € 0,55
 Kampioentje  € 0,50
 Maisbol  € 0,50 
 Harde waldcornbol  € 0,50
 Waldcorn driehoek  € 0,80
 Harde witte bol  € 0,45 
 Harde witte sesambol  € 0,45 
 Harde witte maanzaadbol  € 0,45
 Harde witte caiserbol  € 0,45
 Harde witte tijgerbol  € 0,45
 Zwitserse caiserbol  € 0,45
 Pistolet wit  € 0,45
 Pistolet bruin  € 0,45
 Voorgebakken Maisbollen 5 stuks € 2,25
 Voorgebakken Kampioentjes 5 stuks € 2,25
 Voorgebakken Waldcornbollen 5 stuks € 2,25
 Voorgebakken Pistolet wit  5 stuks  € 2,25
 Voorgebakken Pistolet tarwe 5 stuks  € 2,25

Brunch, bij de soep, 
bij de borrel & lekker tussendoor
 Stokbrood wit  € 1,75
 Stokbrood tarwe € 1,75
 Kaas-uien stok  € 3,85
 Gehakt ananas, kaas en ui stokbrood  € 4,75
 Turkse pizza € 3,50
 Groentenquiche, met groenten uit de Maashorst €  5,50
 Voorgebakken Gildekorn stokbrood 2 st. € 2,45
 Voorgebakken Stokbrood wit 2 st.  € 2,15
 Voorgebakken Stokbrood tarwe 2 st. € 2,15
 Voorgebakken Corsica breekbrood € 2,50
 Voorgebakken Turks brood  € 2,10
 Voorgebakken Italiaans Olijvenbrood  € 2,95
 Voorgebakken Pomodorie brood  € 2,50
 Worstenbroodje  € 1,30
 Mini worstenbroodjes á 10 stuks €  8,50
 Saucijzenbroodje  € 1,35
 Mini saucijzenbroodjes á 10 stuks €  8,50
 Frikadelbroodje  € 1,70
 Satébroodje  € 1,70
 Beemster kaasbroodje  € 1,85
 Pizzastok € 1,95
 Pasteibakje  € 0,70

Naam:     

Adres:     

Telefoonnummer:    

E-mail: 

PAASBESTELLIJST 2013 

Bestelling ophalen tussen*:    
8.00-10.00       10.00-13.00       13.00-16.00

* doorhalen wat niet van toepassing is
Dinsdag 2 april zijn wij gesloten.

Pasen / Voorjaar

After 
Paaskienen
Heeswijk-DintHer - In vergelijking 
met andere jaren zal Supportersver-
eniging avesteyn dit jaar géén paas- 
kienavond organiseren, maar een heuse 
after paas-kienavond. 

Deze avond zal gehouden worden op 
vrijdag 5 april a.s., aanvang 20.00 uur in 
de kantine van rksV Avesteyn aan de 
steen en stokstraat 6 in Heeswijk-Din-
ther. zoals altijd zijn er vele leuke (geld)
prijzen te winnen. 
Deze avond staat uiteraard onder de be-
zielende leiding van Cor en Arno.
Dus komt allen kienen. Lid zijn van Ave-
steyn is niet persé nodig, dus breng fa-
milieleden, de buurvrouw of kennissen 
mee!

‘de eeuwige 
slapers
van slabroek’
Wandeling op 24 maart

sLAbroek - Natuurcentrum de Maas-
horst organiseert op zondagochtend 24 
maart een wandeling met voorafgaand 
een presentatie op zolder. 

Amateur archeoloog Goof van eijk geeft 
een presentatie, waarna u onder leiding 
van iVn gidsen naar het urnenveld gaat 
en ook de directe omgeving gaat bekij-
ken. wie waren de slapers van slabroek 
en wat betekent slabroek eigenlijk? een 
informatieve ochtend, onder leiding van 
deskundigen. Aanvang 10.30 uur. Duur 
ongeveer 2 uur, inclusief de lezing. 
Deelname volwassenen € 2,50
Deelname kinderen € 1,50
Van 13.00-15.00 uur is er een archeolo-
gisch spreekuur.

U kunt uw vondsten ter beoordeling aan 
de archeoloog op slabroek laten zien. De 
toegang is gratis.

Genoeg binnen gezeten, tijd voor activiteiten buiten

ook al is het nog wat fris buiten 
en vriest het in de nachten licht. er 
kan toch al veel in de tuin gedaan 
worden. zo zullen de vogels blij 
zijn als u de nestkastjes nu buiten 
hangt voor de vogels. ze kunnen 
dan alvast wennen en hun ideale 
behuizing uitzoeken voordat het 
broedseizoen begint. Let er wel 
op dat ze met de opening naar het 

oosten of het noordoosten han-
gen.
zomerbloeiende en herfstbloei-
ende heesters kunnen gesnoeid 
worden, o.a. de vlinderstruik (bud-
dleia davidii) de kornoelje (Cornus) 
en de pluimhortensia (hydrangea). 
snoei ze kort voor het eind van de 
maand. ook de klimrozen kun-
nen teruggesnoeid worden, onge-

veer tot het vijfde oog. Let op, de 
hoofdtakken niet snoeien, tenzij 
u de oude exemplaren helemaal 
wilt verjongen. Als u dan toch be-
zig bent, snoei dan ook de klimop 
meteen en verwijder de stengels 
die zich op het houtwerk van ra-
men, deuren of dakgoten hebben 
gehecht.

natuurlijk zijn er nog heel veel 
meer klussen die u in de tuin kunt 
ondernemen, maar voorlopig hebt 
u hier vast uw handen vol mee. 
en, mocht u handen tekort komen, 
schakel dan de vakman in. 

HeesCH - Wat waren ze fijn, die paar lentedagen een paar weken ge-
leden. De krokussen en narcissen bloeiden en gaven het gevoel dat het 
leven weer in de tuin terugkwam. Wat was het een triest gezicht toen 
de sneeuw de bloemen bedekte en de vorst daar ook nog overheen 
kwam. We kunnen niet wachten tot we aan het werk kunnen, buiten!

Fons Baerken, Hovenier, tel. 06 54 39 27 01

Veel tuinplezier

Daar waar ik geboren ben

de buren je niet zien

waar de bosssen het beeld bepalen

je graag weer wonen zou misschien.

Slabroek dat is genieten.
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Paassnitte
 Advocaatslee € 5,95
 Advocaatsnitte € 7,85
 Paasslagroomsnitte  € 7,45 
 Mokkasnitte  € 7,45

Taarten met paasdecoratie
 Advocaatbavaroise taart 6-8 pers € 13,20
 Sinaasappelbavaroise taart 6-8 pers € 13,20 
 Chocoladebavaroisetaart 6-8 pers € 13,20  
 Nogatine schuimtaart 6-8 pers          € 11,90
 Nogatine schuimtaart 12 pers  € 17,90
 Marsepeintaart 10 pers  € 16,35 
 Marsepeintaart 12 pers  € 19,60
 Paasslagroomtaart 6-8  pers € 11,90
 Paasslagroomtaart 10 pers  € 14,90 
 Paasslagroomtaart 12 pers  € 17,90 
 Paasslagroomtaart 14 pers  € 20,90 
 Paasslagroomtaart 20 pers  € 28,80 
 Paasslagroomtaart 25 pers  € 36,00 
 Paasslagroomtaart 30 pers  € 43,20 
 Mokkataart 10 pers  € 15,40 
 Mokkataart 12 pers  € 18,50
 Grootmoeders Appeltaart 6 pers  €   7,10
 Streek Appeltaart 12 pers  € 16,35

Vlaaien met paasdecoratie
 Advocaatvlaai 8 pers € 10,75
 Stoofpeer-sinaasappelvlaai 8 pers € 10,75
 Hazelnootbavaroisevlaai 8 pers € 10,75
 Open abrikozenvlaai 8 pers €   9,95
 Open abrikozenvlaai 12-14 pers € 17,40
 Perenvlaai 8 pers  €   9,95
 Perenvlaai 12-14 pers  € 17,40
 Bladerdeeg vruchtenvlaai 8 pers  € 10,60
 Bladerdeeg vruchtenvlaai 12 pers  € 16,40
 Bladerdeeg bosvruchtenvlaai 8 pers  € 10,60
 Bladerdeeg bosvruchtenvlaai 12 pers  € 16,40
 Open kersenvlaai 8 pers  €   9,95
 Open kersenvlaai 12-14 pers  € 17,40
 Kersen schuimvlaai 8 pers  € 10,75
 Kersenschuimvlaai 12-14 pers  € 18,50
 Christoffelvlaai 8 pers  € 10,75
 Christoffelvlaai 12-14 pers  € 18,50
 Rijstevlaai 8 pers  € 10,75
 Rijstevlaai 12 pers  € 16,10

Mini Paasgebak
 Slagroomtruffels  specialiteit           100gram € 2,95
 Slagroomsoesje         € 0,45
 Mini Bossche bol           € 1,30 
 Paas petit four € 1,65
 Vruchten petit four € 1,60
 Mini Advocaatpuntjes € 1,30
 Mini appelfl ap € 0,80
 Mini kersenfl ap met slagroom € 0,90
 Koffi ebroodje € 1,35

Gesorteerd Paasgebak
 Paashaasje van chocolade bavaroise €  2,25
 Paashaantje van chocolade bavaroise € 2,25
 Advocaatbavaroise bolletje € 1,75
 Hazelnootbavaroise bolletje € 1,75
 Paastompouce           € 1,30
 Bossche bol           € 1,90 
 Streek appelpunt € 1,50
 Appelfl ap            € 1,35 
 Kersenfl ap met slagroom           € 1,50  
 Bladerdeeg vruchtenvlaaitje           € 1,75  
 Perenvlaaitje € 1,75
 Nogatine gebakje € 1,75 
 Gesorteerd gebakje           € 1,75 

Dessert 
 Advocaatpudding € 6,95
 Chipolatapudding           € 6,95 
 Aardbeienpudding           € 6,95 
  Chocoladepudding           € 6,95
  Ananaspudding           €  6,95

Overige bestelling 

Ruim assortiment Paaschocolade, Paaskippen, Paashazen en Paaseieren 
in onze winkel verkrijgbaar, handgemaakt uit eigen bakkerij!

Wij wensen u smaakvolle paasdagen!!
Michel & Karin en medewerkers van Mook, uw Echte Bakker

www.vanmook-echtebakker.nl  

Pasen / Voorjaar

leerlingen-
concert gitaar
Heeswijk-DintHer - op donderdag 
28 maart is er een concert verzorgd door 
de leerlingen van Muzelinck in Heeswijk-
Dinther. De locatie is Gymnasium berne-
rode en het concert start om 19.30 uur. 
iedereen is welkom om te komen kijken 
en vooral luisteren. De toegang is gratis.

Openings-
wandeltocht 
nBWB

Heeswijk-DintHer - De winter be-
ginnen we achter ons te laten en het 
voorjaar met het tere ontluikende groen 
mogen we binnenkort welkom heten. 
Wat is het dan heerlijk om in de wan-
delschoenen te stappen en de natuur in 
te trekken. De georganiseerde wandel-
tochten komen dan ook weer in beeld. 
De openingswandeltocht van de Noord-
Brabantse Wandelbond (NBWB) wordt, 
net zoals voorgaande jaren, in Hees-
wijk-Dinther gelopen en wel op zondag 
24 maart. 

De organisatie van dit sportieve evene-
ment is in handen van de wandelorga-
nisatie jeugd- en Gezinsvierdaagse uit 
Heeswijk-Dinther. wandelaars kunnen 
inschrijven en starten bij natuurtheater 
de kersouwe in de kersouwelaan. Voor 
parkeergelegenheid is gezorgd. wil-
lie van Daal, lid van het organiserende 
team, gaat weer een mooie route uitstip-
pelen. De wandelaars moeten onderweg 
ook even kunnen uitrusten en de inwen-
dige mens versterken en daarom is er 
een pauze geregeld op het terrein van 
de Abdij van berne. 

De starttijden voor de diverse afstanden 
zijn: 30 km tussen 8.00 uur en 11.00 
uur. 15 km en 20 km tussen 8.00 uur en 
12.00 uur. 
5 km en 10 km tussen 8.00 uur en 14.00 
uur. kosten voor de deelname bedragen: 
2 euro voor leden van erkende wandel-
sportbonden. niet leden betalen 3 euro. 
info: inaenwillievandaal@ziggo.nl of 
06-13718900

ook de regering is van mening 
dat u een mooie groene omgeving 
verdient. Vanaf 1 maart vallen de 
arbeidskosten voor werkzaam-
heden in de tuin onder het lage 
btw tarief van 6%, mits deze ou-
der is dan 2 jaar. Met deze maat-
regel bespaart u per gewerkte 

dag door een van de hoveniers  
€ 50,00 aan arbeidskosten. 
U kunt van dit voordeel profiteren 
voor alle ontwerp, aanleg, renova-
tie en onderhoudswerkzaamheden 
in uw tuin bij een woning of be-
drijfsgebouw ouder dan 2 jaar. 
Het belastingvoordeel is tijdelijk 

ingesteld tot 1 maart 2014, wacht 
daarom niet te lang om uw dro-
men met uw tuin waar te maken. 
Voor een goed advies neemt u 
contact op met Lipsgroen Hove-
niers uit nistelrode 0412-612713. 
www.lipsgroen.nl.

deze zomer genieten in uw tuin!
Belastingvoordeel op tuinontwerp en –aanleg door goedkoper BTW tarief

nisteLroDe - Een goed gesprek over de mogelijkheden van renovatie 
voor uw tuin kan uw zomer omvormen tot een oase van rust. Nieuw is 
de mogelijkheid om op zaterdag tussen 10 en 16 uur de inspiratietuin 
te bezoeken. Geen winkelverkoop meer maar wel veel inspiratie opdoen 
zodat u alle mogelijkheden kent, voor u een weloverwogen keuze maakt.

Advertorial
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RAYMOnd cEulEMAns: “De ambiance en sfeer is hier super!” 
Compliment voor organisatie Vorstenbosche Biljartkampioenschappen

raymond ziet er heel goed uit op 
75-jarige leeftijd. samen met zijn 
vrouw reed hij 120 km voor dit 
optreden in Vorstenbosch. 15 jaar 
geleden was hij ook in de schaaps-
kooi, maar toen ging zijn vrouw 
niet altijd mee, met vier kinderen 
thuis was ze erg druk. De biljar-
ter is blij verrast: “Het is elke keer 
weer leuk te zien dat er een goede 
organisatie achter een biljarttoer-
nooi zit, dat is te zien aan de sfeer 
en ambiance en die is hier super.”
een ongekend talent, raymond 
Ceulemans, met een cv die de ge-

schiedenisboeken ingegaan is. in-
dividueel speelt hij niet meer. op 
de vraag of er nog een wedstrijd 
was die hij had willen winnen en 
niet gewonnen heeft, moet hij 
ontkennend antwoorden: “nee ik 
won altijd alles!” intussen biljart hij 
met twee zoons en een kleinzoon, 
als familieteam, in de hoogste klas-
se. in nederland speelt hij nog in 
een team met jean van erp, waar 
hij ongeveer 22 wedstrijden per 
jaar mee speelt. 
jean van erp uit Heeswijk-Dinther, 
kwam ook nog even langs in Vor-

stenbosch op deze speciale avond. 
jean van erp kan goed mee in de 
top, maar vergelijkt zichzelf niet 
met, zoals hij zegt: “De allerbeste 
biljarter aller tijden, het is al een eer 
om met hem te mogen spelen in 
een team.” 
Deze allerbeste biljarter aller tijden 
sluit af met een goede tip voor 
talentvolle biljarters: “Allereerst 

moet je talent hebben, dan moet 
er heel, heel veel getraind worden, 
maar vooral moet je bereid zijn er 
veel voor te laten.” na het gezel-
lige interview en een fotomoment 
gingen de ballen rollen. 

een demonstratie, een driebander 
met jordy kanters en nog enkele 
kunststoten, maakten het voor 
de aanwezigen tot een prachtige 
avond.

Agenda kampioenschap zie 
www.vorstenbosch-info.nl
Vrijdagavond finale en prijsuitrei-
king in De schaapskooi in Vorsten-
bosch

VorstenbosCH - als enige sporter in België geridderd door Koning albert, alles gewonnen wat hij maar 
speelde; Raymond Ceulemans maakte indruk. In de Schaapskooi in Vorstenbosch waren de jaarlijkse biljart-
kampioenschappen. De organisatie had weer kosten nog moeite gespaard en behalve een glad verlopend 
toernooi was deze avond niemand minder dan Raymond Ceulemans op bezoek. 

V.l.n.r. Sel Sommers, Carlo van der Velden, Jordy Kanters, Maarten van de Pas, 
Peter van de Zanden, Jos van de Ven met in het midden Raymond Ceulemans.

VorstenbosCH - De winnaars van Vorstenbosche biljartjeugdkampi-
oenschappen; 1 Rob van Cleef, 2 Jules Schapendonk, 3 Bas van Tilburg, 
4 Thijn v.d. Linden

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

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

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

“BELANGRĲ K IS 
WAt Je eRVooR WIL 
LAten...”

Jeugdkampioenschappen zijn 
gewonnen door Rob van cleef

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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b o uW t
BERnHEZE uW BOuWPERiKElEn in BERnHEZE BOuWT?

inFO@dEMOOiBERnHEZEKRAnT.nl

Een rondje op de bouw…

De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

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

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

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

• Kantoorinrichting
• Radiatorombouwen
• Keukens en keukenrenovaties

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen 
aan uw woning of bedrijfspand

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

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

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

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

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

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

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

de BTW over het aankoopbedrag 
incl. montage.

actie!

Showroom geopend: 
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur 

en op afspraak

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

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

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

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

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

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

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

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Van den Bersselaar schilderwerken
Als u kiest voor kwaliteit

Als uw pand van binnen of van 
buiten aan een schilderbeurt toe 
is, is dat altijd weer enerverend. 
Gelukkig is er voor huizen ouder 
dan 2 jaar de 6% regeling. Van 
den bersselaar schilderwerken 
doet daar nog een schepje boven-
op. U krijgt advies en bovendien 5 
jaar garantie op het schilderwerk. 
beschadigingen die tussendoor 
optreden, kunt u door Van den 
bersselaar laten bijwerken. 
wist u dat het uren van dubbel 
schilderwerk scheelt als u tussen-
tijds beschadigde kozijnen laat 
bijwerken of onderdorpels die 
extra te lijden hebben gehad van 
extreme weersomstandigheden. 
ook voor het schilderen van ge-
vels kunt u bij Van den bersselaar 
terecht, hun service gaat immers 
verder dan standaard. 

Flexibiliteit
Voordat Maickel van den bers-

selaar bij u aan het werk gaat, 
wordt de conditie van het be-
staande schilderwerk en de on-
dergrond nauwkeurig geïnspec-
teerd. op basis van deze inspectie 
maakt Maickel van den bersselaar 
een offerte voor schilderwerk en 
eventueel een onderhoudscon-
tract. U kunt daarbij kiezen voor 
een all-in prijs of uitvoering op 
basis van een uurtarief, voor bui-
ten- en binnenschilderwerk. Dat 
binnen schilderen wordt zorgvul-
dig en schoon uitgevoerd. zelfs 
voor kleuradviezen kunt u te-
recht. U moet immers vaak jaren 
tegen het schilderwerk aankijken 
en dan is het toch fijn als u een 
kleur hebt gekozen die bij u en 
uw interieur past.

Glaswerk
Het goed kitten van ruiten en 
kozijnen is een voorwaarde voor 
goede hechting van de verf en 

het voorkomen dat vocht onder 
de verf kruipt, met rot als resul-
taat. bij het zetten van ruiten 
zorgt Maickel van den bersselaar 
dat dit vakkundig gebeurt. U kunt 
hierbij kiezen uit diverse soorten 
en kwaliteiten glas. Van den bers-

selaar schilderwerken kan even-
tuele houtrot en kitnaden herstel-
len, zodat uw schilderwerk weer 
in optimale conditie is. 
Goed schilderwerk is vakman-
schap. reden temeer om het 
door de vakman te laten doen. 

Hij heeft de benodigde kennis van 
materialen en de expertise.

Van den Bersselaar Schilderwerken
Leharstraat 32, 5384 CS Heesch
T. 06 52688134
www.vdbersselaarschilderwerken.nl

HeesCH – Vakkundig uitgevoerd schilderwerk is een garantie voor 
strakke kozijnen, deuren en muren. Van den Bersselaar Schilderwer-
ken geeft niet voor niets 5 jaar garantie op het uitgevoerde schilder-
werk. Dat kan omdat Maickel van den Bersselaar gelooft in eigen 
vakmanschap en de kwaliteit van de Sikkens verven. 

Maickel van den Bersselaar: vakmanschap en kwaliteit Foto: Marcel van der Steen

Advertorial
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Planschade?
Laat nu de planschade-scan doen 

om te bepalen of uw 
planologische situatie is 

verslechterd.

Zie voor de toelichting en voorwaarden 

Graafsebaan 31 Heesch
 06-2909 9005

onno@roconnect.nl

www.roconnect.nl

Uw adviseur in Ruimtelijke Ordening!

Karakter gebouw nesterlé ontwikkelt zich 
Mooi van binnenuit door de bouwstijl, vloeren, wanden en interieur 

binnen nu en vier weken zal de op-
levering plaatsvinden en dan kan de 
stichting sCCn zelf aan de slag met 
alle interieurinvullingen. Voor de 
stichting en alle betrokkenen is het 
een lange weg geweest maar het re-
sultaat gaat steeds meer vorm krij-
gen. De prachtige vormen van het 
oude gebouw zijn behouden geble-
ven en het karakter lijkt zich door te 
zetten naar het nieuwe gedeelte. 

er wordt gestuukt, geschilderd en 
getimmerd. zo is bvs Designvloe-
ren uit Heesch, druk bezig met 
prachtige kunststofvloeren, in op-
dracht van Mari Frunt woning en 
projectinrichting. bas van schijndel 
reageert enthousiast op de vragen: 
“er zijn vele kleuren te gebruiken 
voor de kunststofvloeren. De vloe-
ren voldoen aan allerlei technische 
eigenschappen en zijn gemakke-

lijk in onderhoud. er zijn wel meer 
mogelijkheden zoals grindvloeren, 
troffelvloeren, coatingvloeren en 
designvloeren etc. maar hier hebben 
ze voor de gietvloer gekozen.” Alle 
voordelen begint hij op te noemen; 
slijtvast, naadloos, duurzaam, anti-
slip of glad  en onderhoudsvriende-
lijk, een advies is dan ook zo verkre-
gen bij de ervaren vloerenlegger uit 
Heesch.

nisteLroDe – Gert-Jan van Wanrooij, Simon Hanegraaf en Nicky Verhoeven van Muller Bouw werken aan de 
laatste loodjes. Een jaar lang waren ze gestationeerd aan de Parkstraat en werkten mee aan ‘t multifunctionele 
gebouw in Nistelrode. Vele voorbijgangers zien alleen een zwart gebouw, maar daarbinnen groeit het oude 
schoolgebouw uit tot een prachtig geheel met de nieuwe aanbouw. Gerda Gevers uit Nistelrode zal het aan-
spreekpunt worden en alle toekomstige gasten kunnen een gastvrij welkom verwachten, waardoor het gebouw 
ook een vertrouwd gezicht gaat laten zien.

bernHeze – Begin maart werd 
de architectenwinkel in Oss geo-
pend. Deze winkel is niet alleen 
geopend voor de inwoners van 
Oss, maar ook voor de inwoners 
van de gemeente Bernheze en 
Maasdonk. 

in de architectenwinkel kan men 
terecht met vragen over het bou-
wen of verbouwen van de eigen 
woning. Meerdere architecten 
uit oss en bernheze stellen vrije 
tijd beschikbaar voor een gratis 
inloopspreekuur. samen met een 
architect ontwerpen en bouwen 
levert u meer huis op.
-  Heeft u vragen over het 

vergunningsproces van uw 
geplande aanbouw?

-  wilt u weten wat de verbou-

wingsmogelijkheden zijn van 
een huis dat u wilt kopen?

- twijfelt u aan de haalbaarheid 
van uw zelfverzonnen idee?

- Denkt u er aan om gezamenli-
jk enkele woningen te ontwik-
kelen?

neem uw plattegronden en foto’s 
mee naar het inloopspreekuur. 

De architecten van de architect-
enwinkel geven u vrijblijvend gra-
tis advies.
om de week op zaterdag in de 
bibliotheek oss tussen 13.00–
17.00 uur.
inschrijven voor het inloop-
spreekuur kan via www.architect-
enwinkel.com.

Architectenwinkel geopend

Bas van Schijndel met zijn team van BvS Designvloeren

• Professioneel advies.
• Particuliere en zakelijke markt
• Slijtvast, naadloos, duurzaam, hoog resistent, chemisch resistent, 

antislip of glad, vloeistofdicht, antistatisch, onderhoudsvriendelijk

Voldoet aan de hoge eisen:  ISO-certi� caten, Afbouwkeur-keurmerk, 
VCA, Vloerkeur en NOA Afbouwgarantie.

Gietvloeren – Grindvloeren – Tro� elvloeren – Coatingvloeren - Designvloeren

Middelste Groes 20 - Heesch  - 0412-85 40 94 -  06-51 38 03 64
De grote zaal van het Nesterlé gebouw

Advertorial
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KBO Bernheze
KBO HEEscH
Kom gerust een keertje mee-eten en proeven van de gezelligheid 

KBO bridge
HeesCH - Het is woensdagmid-
dag 12.45 uur. De eerste vrijwil-
ligers, kartrekkers genoemd, zijn 
aanwezig om alles klaar te zetten 
voor een gezellige bridgemiddag.

in ‘D’n Herd’, de eigen ruimte van 
de kbo komen gemiddeld zo’n 18 
paren wekelijks bijeen om bridge 
te spelen. is het mooi weer, dan 
zijn er dat beduidend minder. Vele 
kaarters gaan dan mee met de 
kbo-fietsmiddag. Die flexibiliteit is 
het mooie van de formule die voor 
het bridgen op woensdag wordt 

gebruikt. Het enige dat verplicht is, 
is een lidmaatschap van de kbo in 
Heesch.
Hebt u geen zin om te bridgen, 
dan blijft u gewoon thuis. U hoeft 
zich niet aan of af te melden. Het 
is zelfs niet nodig om met een 
partner te komen. Daar wordt ter 
plekke voor gezorgd. 

U wordt om kwart over één bin-
nen verwacht om in te schrijven. 
kosten € 1,50 incl. koffie/thee met 
koek. er wordt een persoonlijke 
competitie gespeeld over twaalf 
weken, waarbij de beste acht sco-
res blijven staan. De winnaar krijgt 

een attentie, evenals diegene die 
het dichtst bij de 50% zit. een 
boekje van bridge-beter is er voor 
de laatste plaats.
bent u nog geen lid van de kbo; 
loop dan eens binnen en speel een 
paar middagen mee. Dan kunt u 
besluiten of u lid wilt worden om 
gebruik te maken van de bridge-
middagen. De uitslag komt op de 
website van de kbo en hangt een 
week later op het mededelingen-
bord.

wilt u nog meer weten dan kunt u 
contact opnemen met willy Muyt-
jens, telefoon 613417. 

Eten bij de Waard
HeesCH - Een van de activiteiten 
van KBO-Heesch is het maande-
lijkse ‘Eten bij de Waard’. 

elke 2e woensdag van de maand 
is er voor kbo-leden de gelegen-
heid om samen gezellig te tafelen 
in restaurant De waard, kerkstraat 
3, Heesch. Voor een heel schappe-
lijke prijs weet super-kok Hans zijn 
gasten elke maand weer te verras-
sen met een smakelijke maaltijd. 

er wordt gestart met een aperi-
tief om 17.30 uur en om 18.00 

uur gaat iedereen aan tafel. wilt u 
zichzelf ook eens verwennen met 
een heerlijk diner, laat het uiterlijk 
de voorafgaande dinsdag even 
weten aan eltjo roelfsema, tel.  
0412-451755. 

bent u nog geen lid van kbo-
Heesch, kom gerust een keertje 
mee-eten en proeven van de ge-
zelligheid. Maar meld het wel even 
vooraf aan eltjo.

ook bij deze activiteit stimuleert 
het bestuur van kbo-Heesch de 
deelname van alleengaanden. 
smakelijk eten! 

Jaarvergadering en jubilarissen FnV Bouw

er waren maar liefst 21 jubilaris-
sen met een lidmaatschap van 25 
jaar, 7 van 40 jaar, 4 van 50 jaar en  
2 van 60 jaar. 
Aan Piet strik, secretaris afdeling 
bernheze, was de eer om het ver-
slag over 2012 voor te lezen. De 
begroting, die mooi sluitend was, 

werd gepresenteerd door jo bos-
ma, kaderlid FnV bouw. 

tijdens de pauze werden 30 lotjes 
getrokken en konden de prijswin-
naars hun prijs uitzoeken. Daarna 
was het tijd om de jubilarissen te 
huldigen. wilco Veldhorst, regio-

bestuurder FnV bouw, begon met 
de 25-jarige jubilarissen hun zilve-
ren versierselen op te spelden, de 
40-jarige jubilarissen kregen goud, 
de 50-jarige robijn en de 60-jarige 
briljant, dat is dan ook een heel 
bijzondere mijlpaal. Helaas konden 
enkele jubilarissen niet aanwezig 
zijn. zij zullen door de bestuursle-
den bezocht worden om de ver-
sierselen en de bloemen alsnog te 
overhandigen. 
een heel belangrijk onderwerp 

was natuurlijk de CAo. Deze werd 
door wilco Veldhorst toegelicht, 
en hij beantwoordde de vragen 
vanuit de zaal. 

Uit de rondvraag bleek dat de le-
den positief zijn over een grotere 
afdeling. Herman Duijs, lid afde-
ling bernheze, maakte foto’s en 
ook DeMooibernhezekrant was 
aanwezig, want natuurlijk moest 
er een groepsfoto gemaakt wor-
den voor DeMooibernhezekrant.

bernHeze - Voorzitter Gerrit Verhoeven opende de jaarvergadering 
FNV Bouw, in ’t Maxend in Nistelrode. Een bijzonder welkom viel de 
jubilarissen met hun partner, vriendin of vriend ten deel. Er werd vervol-
gens een minuut stilte gehouden voor overleden leden.

Jubilaris 60 jaar lidmaatschap

Jubilarissen 25 jaar lidmaatschap Jubilarissen 50 jaar lidmaatschap Jubilarissen 40 jaar lidmaatschap

bij de brabantse kampioenschap-
pen springen wist janneke Dekkers 
een mooie 10e plaats te behalen 
met haar paard Clear Cristal. ni-
cole korsten kwalificeerde zich en 
behaalde met Huro’s Colissan r. 
een 38e plaats. bij de ponyruiters 
was het romy van roessel die op 
de brabantse kampioenschappen 
dressuur haar pony sharon naar 
een mooie 9e plaats reed. Lieke 
Dortmans was ook afgevaardigd 
en had haar pony stip in vorm. 
Maar helaas kreeg ze een telleur-
stelling te verwerken doordat haar 
pony daags voor het kampioen-
schap een lichte blessure opliep, 
waardoor ze niet kon deelnemen. 
stip is inmiddels gelukkig weer he-

lemaal hersteld en Lieke bereidt 
hem voor op het zomerseizoen.
rsV De Valianten feliciteert haar 
leden met de behaalde resultaten 
en wenst alle leden een plezierig 
en succesvol zomerseizoen toe.

Miranda scoort hoog op nK 
Heeswijk-DintHer/Loosbroek - Het winterseizoen werd voor RSV 
De Valianten afgesloten met een hoge score op het Nederlands Kam-
pioenschap. Miranda Hoezen-van der Pas reed op de Brabantse Kam-
pioenschappen paarden al sterk en wist zich daar te plaatsen voor het 
NK door een hele mooie 3e plaats te behalen. 15 Maart reed ze op het 
NK met haar knappe paard Cha cha cha in de klasse M1 dressuur een 
foutloze proef en werd daarmee 6e van Nederland, in een heel sterk 
deelnemersveld.

Miranda Hoezen-van der Pas met Cha 
cha cha tijdens NK

paardensport

nisteLroDe - afgelopen zon-
dag organiseerde judovereniging 
Sankawa uit Milsbeek haar jaar-
lijkse jeugdjudotoernooi. Budo-
school Tanoshii was ook van de 
partij. 

Helaas met maar een judoka, wat 
erg jammer was. Pieter van oort 
uit nistelrode moest aantreden in 
de groep < 12 jaar met een ge-
wicht van < 30 kg. Het was wel 
een beetje raar omdat Pieter pas 9 
jaar is en eigenlijk met de < 10 jari-
gen mee zou moeten doen.
Pieter zat in een poule van zes 
judoka’s uit de verschillende 
judoclubs/-verenigingen en moest 
als eerste van zijn poule de wed-
strijden beginnen. Dat was voor 
Pieter geen probleem en met een 
snelle Yugo vloerde Pieter zijn te-
genstander en wist zo de partij met 
kesa Gatame binnen een halve mi-
nuut te winnen. ook zijn tweede 
partij ging heel snel en ook deze 
wist Pieter te winnen. zijn derde 
wedstrijd duurde wat langer, maar 

ook hier was Pieter oppermachtig 
en won zijn partij.
De vierde partij duurde weer heel 
erg kort en deze wist Pieter met 
de Yoko shiho Gatame te winnen. 
zijn vijfde en laatste partij was een 
sportieve wedkamp, maar Pieter 
had ook hier geen enkele moeite 
met zijn tegenstander en wist ook 
deze partij op zijn naam te schrij-
ven; met een houdgreep.
na al zijn wedstrijden met een 
houdgreep te winnen mocht Pieter 
zich kampioen van de dag noemen 
in deze gewichtsklasse.

Pieter Kampioen van de dag

budo

Jongens dubbel 
Tenniskampioen
nisteLroDe - Wederom is het 
JD-team t/m 14 jaar er in geslaagd 
om, net als vorig jaar, kampioen te 
worden. Buiten één wedstrijd ge-
lijkspel werden alle alle wedstrij-
den gewonnen. 

Het team wat al enkele jaren met 
elkaar speelt bestaat uit: Gijs van 
Dijk, wouter soetekouw, Mathijs 
Pluk en Max Dobbelsteen. De eer-
ste wedstrijden heeft stijn van zee-
land meegespeeld.
Het is nu wéér gelukt om het kam-
pioenschap binnen te halen, een 
resultaat om trots op te zijn!

tennis
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nisteLroDe - Uw verslaggever 
is chauvinistisch als het Prinses 
Irene betreft, maar probeert elke 
week toch een objectief verslag te 
maken. als het niet goed is schrijft 
hij dat, als het goed is ook. 

Vaak leest u de laatste tijd dat 
Prinses irene zichzelf te kort doet, 
opnieuw was dat het geval in de 
thuiswedstrijd tegen Volharding. 
na een 1-0 ruststand, door een 
doelpunt van Gijs van erp, werd 

de overwinning aan Volharding 
cadeau gedaan. Daniëls in de 60e 
en buijssen in de 87e minuut dom-
pelden de oranjes in rouw.

Pr. irene weer het oude liedje

voetbal

Heeswijk-DintHer – afgelopen 
weekend kwamen verschillende 
turnsters van Sine-Cura in actie 
tijdens de regiofinale voor divisie 
4 en D2 in Valkenswaard. 

op zaterdag kwam de divisie 4 in 
actie. Van de negen turnsters mo-
gen er zelfs zes doorstromen naar 
de districtsfinale. nina Verhoeven, 
kris van de boom, noëlle van zut-
phen, nina eijmberts, jelke de wit 
en kim kuijpers turnden mooie en 
goede oefeningen waardoor ze 
verder mogen. Helaas behaalden 
Famke Voets, sophie nooijen en 
Carmen bissels net niet genoeg 
punten, maar ook zij hebben keu-
rige oefeningen laten zien. 
op zondag kwam de D2 in actie. 
Voor hen was het de eerste indi-
viduele wedstrijd. Yanou smits, 
ida van zutphen, sille Donkers en 
Lieke roefs kwamen in actie. zij 
turnden de sterren van de hemel 

en hebben zich daarmee ook al-
lemaal geplaatst voor de toestelfi-
nale op vloer. ook mogen Yanou 
en sille naar de toestelfinale op 
sprong. Alle turnsters van harte 
gefeliciteerd met dit fantastische 
resultaat.

Turnsters sine-
cura door naar de districtsfinale

turnen

nisteLroDe - Zaterdag 16 maart 
speelden Dames 1 Tornado een 
volleybalwedstrijd tegen Van Tart-
wijk in de Overbeek. Zij lieten 
daar overtuigend spel zien. Dit re-
sulteerde in een 4-0 winst. 

Met goede servicebeurten, over-
tuigende aanval en een goed ge-
organiseerde verdediging was tor-
nado duidelijk te sterk voor Van 
tartwijk. Het einde van het seizoen 
is in zicht en tevens het kampioen-
schap. inmiddels staat tornado 
12 punten los van de nummer 2, 
met nog twee wedstrijden te gaan. 
De concurrentie heeft er nog drie 
te gaan. De dames van tornado 
hebben dus nog een paar punten 
binnen te halen. Het team is ont-
zettend gegroeid gedurende de 
competitie, ondanks dat de tegen-
standers in sommige gevallen van 
een ander niveau waren. De da-

mes spelen scherp, zijn fit en en-
thousiast en lijken klaar te zijn voor 
het kampioenschap. 

Aanstaande zaterdag om 18.00 
uur speelt tornado Dames 1 tegen 
de nummer 2 en kan het kampi-
oenschap bepaald worden. De 
wedstrijd wordt gespeeld in de 
overbeek in nistelrode en ieder-
een is van harte welkom om tor-
nado aan te moedigen.

Overtuigend 
Dames 1 Tornado nog 2 punten te gaan

volleybal Vorstenbosche Boys - Boskant
VorstenbosCH - Beide teams 
begonnen gemotiveerd aan de 
voetbalwedstrijd maar al snel 
bleek waarom Boskant de 2e plaats 
op de ranglijst bezet. Ze speelden 
feller en zetten meteen druk op de 
verdediging van Vorstenbosch. 

Al in de 2e minuut werd de bal 
door Vorstenbosch slecht verwerkt 
en kon een speler van boskant de 
bal voorgeven op Frank van der 
Heijden die de bal beheerst bin-
nentikte. 0-1. in de 14e minuut 
werd een bal vanuit rechts voorge-
geven en boskant kon de bal niet 
goed wegwerken. De bal kwam na 
een paar doelschoten, die geblokt 
werden, bij Mark van Heeswijk te-
recht die uithaalde en de 1-1 op 
het scorebord zette. Hierna werd 
Vorstenbosch iets sterker en cre-
eerde kansen zonder echt gevaar-

lijk te worden. Hierna ging boskant 
het tempo wat verhogen. een ver-
dediger van Vorstenbosch werd 
slecht gecoacht en zodoende kon 
Maikel Merks plotseling vanuit de 
rug van de verdediger opduiken en 
kwam hij vrij voor de keeper. De 
bal werd netjes in het doel getikt; 
1-2. in de 2e helft kwam boskant 

na een misverstand in de verde-
diging al snel op 1-3. De 2e helft 
werd verder gekenmerkt door veel 
inzet maar een kwalitatief beter 
boskant. Vorstenbosch bleef pro-
beren een doorbraak te forceren 
maar dit lukte niet. in de 90e min. 
kon ron van Uden de eindstand op 
1-4 zetten.

voetbal

HVcH VR 1 deelt punten
Heesch - De Heesche formatie werd gisteren in het duel tegen ojC te 
rosmalen met een punt voor hun prima inzet beloond. ojC toonde in 
de tweede helft met de wind mee wat meer fysiek vermogen. De kee-
per van HVCH Danique van Venrooij bleek echter na de 1-1 met rust 
niet meer te passeren. een verdiend gelijkspel in deze uitwedstrijd voor 
HVCH Vr 1 tegen een sterke tegenstander

voetbal



woensdag 20 maart 201322 
  

Bernheze sportief

dames dOs’80 kampioen

Het was elshout dat het eerst wist 
te scoren maar Dos’80 maakte 
al snel gelijk. bij beide teams was 
geen kampioensspanning te zien; 
er werd goed en snel gespeeld. Het 
was te zien dat de nummers een 
en twee van de competitie aan het 
spelen waren. elshout was vooral 
gevaarlijk met hun linkeropbouwer 
en cirkelloper. Dos’80 bleef fel 
verdedigen en de doelpunten vie-
len om en om. toch ging elshout 
met 7-6 de rust in. Dos’80 gaf 
zich echter niet gewonnen en wist 
meteen in de tweede helft 3x op 
‘n rij te scoren. Het was keepster 
Lieke reinders die haar team met 

prachtige reddingen op de been 
hield. toch wist elshout, met nog 
maar 1 minuut 24 op de klok, op 
een puntje voorsprong te komen. 
De vechtlust was echter niet ge-
broken en met nog 15 seconden 
te spelen scoorde jaimy van or-
souw de bevrijdende gelijkmaker. 
elshout kreeg nog een 9 meter 
toegewezen, maar deze ging er, 
dankzij Lieke en de paal, niet in. 
onder groot applaus kregen de 
dames van Dos’80 de bloemen en 
champagne uitgereikt.
Volgend seizoen spelen zij - na 6 
jaar - weer eerste klasse.

Foto: Ruud Schobbers

handbalH.B.V. 
Open Jeugd Toernooi groeit door

De 77 ingeschreven jeugdleden, 
afkomstig van 13 verschillende 
verenigingen en verdeeld over 3 
leeftijdscategorieën, nemen het 
tegen elkaar op in de verschillen-
de onderdelen die het badminton 
kent (enkel, dubbel & gemengd 
dubbel). 

De Motortuning.nl wisseltrofee 
staat klaar om meegenomen te 
worden door de vereniging die 
het beste presteert. er valt dus 
heel wat te winnen op het H.b.V. 
open jeugd toernooi. en niet al-
leen voor de jeugdige badminton-
ner is het H.b.V. open jeugd toer-
nooi leuk, ook de sportfan kan zich 
uitstekend vermaken in sporthal ‘t 
Vijfeiken komende zondag. want 
badminton is meer dan een beetje 
slaan tegen een shuttle. Meer in-
formatie: www.hbv-heesch.nl/
jeugdtoernooi.

badminton

HeesCH - Het enthousiasme was groot toen vorig jaar bekend werd dat 
voor de eerste editie van het H.B.V. Open Jeugd Toernooi maar liefst 69 
jeugdige badmintonners zich hadden ingeschreven. Dit jaar is het enthou-
siasme nog groter, want de 69 van vorig jaar zijn overschreden. De teller 
voor de editie van dit jaar is opgelopen tot maar liefst 77 inschrijvingen. 
Daarmee is het H.B.V. Open Jeugd Toernooi één van de grotere jeugd-
toernooien in de regio ‘s-Hertogenbosch, en dat allemaal in Heesch! 

zondag werden de regiokampi-
oenschappen voor de 6e divisie 
gehouden, waar in alle 3 de wed-
strijden onze turnsters goed verte-
genwoordigd waren. jill van Uden 
wist bij de jeugd de 6e plaats te 
behalen, de junioren behaalden 
de volgende plaatsen: nadia Cis-
sen 11e, nine van Uden 20e, Lin-
da school 21e, Laura smits 22e, 
Marloes van Herpen 24e en Lisa 
van santvoort 26e. 
bij de pupillen 1 werd de tweeling 
Maxime en kyra van der sanden, 

met een exact gelijk puntenaantal 
van 45.3, 15e!
ook bij de senioren wist Lotte v.d. 
Hanenberg de 6e plaats te beha-
len. Mijntje Vos werd 14e en ilse 
van rooij 18e.
omdat er 80 deelnemers waren bij 
de instappers (D2) was dit verdeeld 
over 2 wedstrijden, hier wist Merel 
v.d. Laar de 57e plaats te behalen 
en Laura v.d. Doelen de 69e.
ook wisten de turnsters de toestel-
finales te bereiken, waarbij wij hen 
veel succes toewensen!

Mooie resultaten wedstrijden 
4e en 6e divisie
HeesCH – afgelopen zaterdag werden de regiofinales voor de 4e divisie 
gehouden, waar Dianne v.d. Hombergh en Ilja van Bergen aan deelna-
men. Zij behaalden de 18e en 29e plaats. Lisa Spierings haalde de 20e 
plaats.

turnen

Hdl H1 verslikt zich in HOd

op papier is HoD geen sterke te-
genstander, maar de ploeg uit Val-
kenswaard snoepte in Heeswijk-
Dinther wel de punten weg van 
HDL. Al vroeg in de wedstrijd kwam 
de ploeg van coach wout braam 
op achterstand en niet veel later 
werd het zelfs 0-2. HoD liep, zoals 

oranje zwart dat deed twee weken 
terug, niet verder uit, mede door de 
vele supporters die gekomen waren 
om H1 aan te moedigen. 

Casper Mulder en Martijn van ros-
malen brachten de stand weer ge-
lijk, maar toch zou de wedstrijd ge-

wonnen worden door HoD.
iedere keer wanneer HDL toesloeg 
en de aansluitingstreffer maakte, 
vergrootte HoD weer de marge 
waardoor de thuisploeg achter de 
feiten aanliep. Martijn scoorde nog 
tweemaal, Casper scoorde zijn zes-
de van het voorjaarsseizoen. na de 
wedstrijd was er weinig tijd om te 
balen. 

Marcel kwam vrolijk de keuken van 
de kantine uitgelopen en bracht 
drie overheerlijke kippen mee. 

hockey

Heeswijk-DintHer - De winst tegen Mierlo kreeg geen positief ge-
volg, HOD H5 was met 5-7 te sterk. Voor rust kwam HDL terug van een 
0-2 achterstand, maar daarna liep HOD opnieuw uit. Sponsor en coach 
Marcel Kuijpers van Kip & Klaar trakteerde na de wedstrijd op kip en dat 
maakte het verlies van H1 weer goed. 

HVcH blijft tegen Oss ’20 op 
0-0 steken

bij de derby tegen oss ’20 waren 
de verwachtingen hoog gespan-
nen. in de beginfase was het ech-

ter alleen de osse ploeg dat goed 
spel liet zien. Pas na een kleine 20 
minuten werd HVCH brutaler en 

kreeg het met een bal op de paal 
ook nog eens de beste kans van 
de eerste helft. Het niveau van de 
wedstrijd zakte trouwens wel in. 
in de tweede helft leek zich een-
zelfde scenario te voltrekken, maar 
nu duurde de overmacht van oss 
’20 maar een minuut of vijf. HVCH 
kwam er steeds meer uit en kreeg 
enkele zeer goede kansen. 

bas v.d. star miste een riante kop-
kans en bart westerlaken had zich 
tot gouden wissel kunnen kronen. 
Martijn kuijpers was de man bij de 
ossenaren en bij HVCH was bram 
wonders de man van de dag. Doel-
man nick Leijten redde nog een 
prachtig afstandsschot voordat 
scheidsrechter Van den elzen een 
eind aan de wedstrijd maakte. bei-
de teams schieten niet veel op met 
het ene puntje dat zij verdienden. 

HeesCH - In een hele spannende en sportieve handbalwedstrijd heb-
ben de dames van DOS’80 in en tegen Elshout hun tweede opeenvol-
gende kampioenschap behaald. Het talrijk meegereisde publiek kreeg 
een mooie wedstrijd te zien. 

HeesCH – Een goede derby zou HVCH wel eens over het dode punt 
heen kunnen tillen. De wedstrijd was niet zozeer goed, als wel 90 mi-
nuten spannend. Na een aarzelend begin kreeg HVCH met name in de 
tweede helft de beste kansen. De puntenverdeling is wel een juiste 
afspiegeling van de hele wedstrijd.

voetbal

Heeswijk-DintHer – teC, de 
koploper uit tiel kwam zondag op 
bezoek bij VV Heeswijk. op voor-
hand leek het een kansloze missie 
te worden voor de blauw-witten, 
maar niets was minder waar. De 
teleurstelling was dan ook groot 
toen teC uiteindelijk met een 0-3 
overwinning en 3 punten sport-
park De balledonk verliet.

Heeswijk vergeet te stunten 
tegen koploper

voetbal

om 10.30 uur begon de eerste 
wedstrijd. onder luide aanmoe-
diging van het publiek vertrok de 
lokale jeugd voor hun rabo Dikke 
banden race. Vol enthousiasme 
fietsten ze de longen uit hun lijf om 
te proberen hun vriendjes en vrien-
dinnetjes te snel af te zijn. 
om 12.00 uur vertrokken de ju-

nioren voor hun koers over 70 
km. De koers werd hard gereden, 
er waren een aantal kopgroepjes, 
maar het peloton kwam uiteinde-
lijk toch weer bij elkaar. 
Het grote peloton met meer dan 
120 amateurs vertrok vervolgens 
voor hun wedstrijdrondes over 60 
km. 

klapstuk van de dag was de wed-
strijd van de elite mannen. er ston-
den ook hier ongeveer 100 renners 
aan de start. Vanuit het hele land, 
en zelfs daarbuiten, waren ze naar 
Heeswijk-Dinther gekomen. 
De organisatie en de stichting 
wielerevenementen bernheze kij-
ken terug op een mooie dag en 
danken alle sponsoren en vrijwil-
ligers voor de hulp waarmee dit 
wielerspektakel mogelijk gemaakt 
is. Voor de volledige uitslagen, 
foto’s en andere uitslagen van de 
renners die ondersteund worden, 
kijk op www.wscbernheze.nl. 

Mooie Wielerdag Van Esch Tour wielersport

Heeswijk-DintHer - afgelopen zondag heeft op een - deels nieuw 
parcours - weer het Heeswijkse wielercriterium plaatsgevonden. Bij 
de Permanence Stal Dice was het de hele dag een drukte van belang. 
De weersomstandigheden waren gunstig, zowel voor de renners als de 
toeschouwers. De verschillende categorieën hebben gedurende de hele 
dag hun wedstrijden gereden. 
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Bernhezeloop koppelcross 
steunt Alpe d’HuZes

Fietsen en hardlopen

bernheze sportief
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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

in deze top was het tot het laatste 
toe spannend. Vorige week speel-
de Altior gelijk en dat was jammer, 
want nu stond Altior nog een wed-
strijd te wachten. 

een kampioenswedstrijd tegen be 
Quick uit nuland in overasselt. 
Het begin van de wedstrijd was 
erg spannend. ze gingen gelijk op 

maar dat hield Altior niet vol. 
De geroutineerde tegenstandsters 
sloegen een gat van twee doel-
punten. na de rust speelde de 
ploeg uit Dinther een kwartier erg 
goed, met name verdedigend wis-
ten ze be Quick hun wil op te leg-
gen. Helaas stond daar tegenover 
dat ze in de aanval niet tot scoren 
wisten te komen. 

Altior 3 naderende tot op een 
punt, maar kon niet doordruk-
ken. Het was be Quick dat er nog 
een puntje bijmaakte en de winst 
mee naar huis nam. Uitslag: 9-12. 
Als je start om te handhaven en 
meedoet voor het kampioenschap 
ben je een kanjer en dat vond ook 
het meegereisde publiek. Dat was 
massaal gekomen om de dames 
van het derde te steunen. De mei-
den vonden die steun erg fijn en 
bedankte na afloop het publiek. 

altior 6 – NDZW 3 Uitslag 8-9
altior C3 – Nas C1 Uitslag: 2-8

Geen kampioensfeest Altior 3
Heeswijk-DintHer – Het seizoen 2012-2013 is altior begonnen met 
een nieuw derde team. Dit nieuwe, jonge team bestaat uit dames die 
vanuit allerlei teams bij elkaar zijn gekomen en al snel bleek dat deze 
meiden er voor wilden gaan. Ze veroverden een plek in de top 3.

uitwinst bij Eli geeft Avesteyn weer moed

Avesteyn had veel moeite met de 
lange ballen van de tegenstander. 
Hoewel de verdediging van Ave-
steyn de wedstrijd onder controle 

had, was het de aanval, die nu de 
aandacht opeiste. De wedstrijd 
was nog maar 6 minuten oud, 
toen roel v.d. Leest een unieke 
kans kreeg om de score te openen, 
maar zijn schot ging rakelings langs 
het doel van de goalie van eLi. Aan 
de andere kant moest invallerkee-
per Hein v.d. Heuvel van Avesteyn 
alert blijven voor de gevaarlijke 
spits en aanvoerder van eLi, jacky 
v.d. ende. 

in het tweede bedrijf liet Avesteyn 

zien dat het niet voor niets in de 
top van de 4e klasse G bivakkeert. 
kansen waren er voor de Dinther-
naren; de spitsen waren wel ac-
tief, maar niet doeltreffend. Pas in 
het laatste kwart van de wedstrijd 
werd het duidelijk dat de gasten de 
meeste aanspraak konden maken 
op een treffer. 

nadat aanvoerder roy wijlaars 
in de 70e minuut met zijn kopbal 
een treffer had verdiend, was het 
twee minuten later wel raak. Dries 
Heerkens werd op de rand van 
buitenspel matchwinnaar door het 
enige doelpunt van de wedstrijd te 
scoren. 

Heeswijk-DintHer - Na puntenverlies in de laatste weken heeft ave-
steyn afgelopen zondag toch weer de volle winst weten te halen. De 
1-0 overwinning werd echter moeizaam bereikt.

berGHeM - Op zaterdag was er 
brons voor Heeschenaar Majit 
khodoyan bij het ZNK-18 in Gil-
ze! Op zondag veroverden Daisy 
Bens zilver, Mike Smits brons en 
Owen van de Veerdonk ook brons 
in Beuningen.

in Middelbeers was er goud voor 
jesse van buel uit Heesch, kay van 
nuland, sam Grimmelikhuizen, 
Laurens wilms, raoul van balen en 
roy van Leur. 
Het zilver was voor Yasper van 
tuijl, Lieve Grimmelikhuizen, ties 
van Dijk, Milo van rossum en Den-
zel burke. tenslotte was er brons 
voor sem van Lent, sven van de 

sluiszen, Lucas van Griensven en 
niels wilms. 

19 Podiumplaatsen voor judo-
selectie Van Buel sports

voetbal

budo

Het enthousiasme is zowel bij de 
organisatie als bij de deelnemers 
groot. Al op maandag 4 maart 
werd het maximum aantal inschrij-
vingen van ruim 60 teams behaald 
en de voorinschrijving gesloten. 
Dit betekent dat er geen dagin-
schrijvingen meer zullen plaatsvin-
den. er staan wel een paar teams 
op de wachtlijst, voor het geval er 
onverhoopt een team uitvalt. toe-
schouwers zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.

een team van Alpe d’Huzes zorgt 
op deze dag voor de inwendige 
mens met koffie, thee, een hapje 
en een drankje. De opbrengst hier-
van komt geheel ten goede aan 
Alpe d’Huzes, die zich onder het 
motto ‘opgeven is geen optie’ in-
zet in de strijd tegen kanker.
Adres: blokhut scouting ’t Veer-
huis, Achter de berg 14/16, 5388 
Vj nistelrode.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website www.bern-

hezeloop.nl of u kunt telefonisch 
contact opnemen met Maarten 
bosch, 06-22785308 of Franca be-
rens, 06-10688994.

nisteLroDe - Zondag 24 maart is het zover; dan klinkt om 10.30 uur 
het startschot van de eerste editie van de Bernhezeloop Koppelcross. 
Hierbij bestaat elk team uit één loper en één fietser. Zij moeten in de 
bossen bij Nistelrode in estafettevorm zeven maal een parcours afleg-
gen; de loper ruim 800 meter, de fietser ongeveer 1.500 meter. Elke 
deelnemer wordt per ronde tweemaal geklokt, eenmaal bij de start en 
eenmaal bij de finish. Het parcours is al vanaf 9.00 uur geopend, ter 
verkenning.

Pr. irene blijft 
hoofdklasser
nisteLroDe - Volgend zaalsei-
zoen spelen de Prinses Irene korf-
balster weer gewoon in de hoofd-
klasse. In hun debuutjaar was een 
beslissingswedstrijd tegen Bladel-
la noodzakelijk. 
op neutraal terrein in overasselt 
werd met 17-12 ruim gewonnen, 
na een ruststand van 10-8. Het 
was geen fraai korfbal, maar dat 
zie je zelden als de belangen zo 
groot zijn. opvallend was weer 
hoe belangrijk A- junior Laura v.d. 
Ven kan zijn. zij pakte niet alleen 
heel veel rebounds, maar was ook 
nog topscorer met 4 doelpunten. 
Daar stond wel tegenover, dat zij 
zich verdedigend ook een paar 
keer liet verschalken.
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zij liet in de 2e helft twee keer kort 
achter elkaar een schot los, waar-
door de noord Limburgse vrou-

wen op een 2-0 voorsprong kwa-
men. in de slotfase maakte jamie 
nieuwendijk nog 2-1, maar verder 
kwamen de Prinses irene-vrouwen 
niet. in een wedstrijd, waarin men 
verdedigend nagenoeg niets weg-
gaf, verzaakte het elftal tegen een 
makkelijker combinerend Venray 
in de 1e helft al het verschil te ma-
ken. Venray kreeg welgeteld een 
echte kans in de hele wedstrijd. 
in de 2e helft, bij een 0-0 stand 
schoot men op de paal.

Voetbalsters 
Pr. irene verliezen van koploper

voetbal

nisteLroDe - Wat zal er gebaald en mogelijk ook gevloekt zijn in de 
kleedkamer na afloop van de topper tussen de vrouwen van Prinses 
Irene en Venray. Het meest gebaald en ongelukkig zal de pas vijftienja-
rige doelvrouw Shania van Nuland zijn geweest. 

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

hardlopenwielersport

KOM OOK EN KIJK OP OPENTENNISDAGEN.NL

TENNISDAGEN
PEN

TENNISVERENIGING DE HOEF HEESCH

ZONDAG 24 MAART
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
21 maart 
dag van de leerplicht
Locatie: Nederland 
Pagina 12

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode 

nieuwe gemeentedichter en 
presentatie 
foto- dichtbundel!
Locatie: de Zwaan
Heeswijk-Dinther 

Workshop huidverzorging
Locatie: Yoga studio Carla 
Heeswijk-Dinther 

disco voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Locatie: Lunenburg Loosbroek

handwerkcáfe
Locatie: De Wis, Loosbroek 

lezing: het Wilhelmus - 
ons unieke Volkslied
Locatie: Heemkamer 
Heeswijk-Dinther
 
22 maart 
marya schoenen & tassen 
magazijnverkoop
Locatie: Laar 31
Pagina 1
 
brandweerwedstrijden in 
heesch en nistelrode
Locatie: Brandweerkazerne 
Nistelrode & Heesch 
Pagina 3

zevende heesche 
Voetbalquiz
Locatie: de Pas Heesch 

oud ijzer ophalen
Locatie: Vorstenbosch

23 maart 
magazijnverkoop marya 
schoenen & tassen
Locatie: Laar 31 
Pagina 1

tennis event Van tilburg 
mode & sport
Locatie: TC Telro Nistelrode 
Pagina 21

Workshop Grenzen en 
ruimte
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

open huis bikers
Locatie: Hoofdstraat 15
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

open dag ontmoetingstuin
Locatie: achter CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

oud ijzer ophalen
Locatie: Vorstenbosch

24 maart 
bernhezeloop-koppelcross
Locatie: Blokhut Nistelrode 
Pagina 23

Wandeling & archeologisch 
spreekuur
Locatie: Natuurcentrum de 
Maashorst 
Pagina 15

h.b.V. open jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken, 
Heesch 
Pagina 22

open dag tV de hoef
Locatie: Hoefstraat 6 Heesch.
Pagina 2

expositie koningin beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze  
Nistelrode 

opening kapsalon koppig
Locatie: Laar 24 Nistelrode 

openingswandeltocht nbWb
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 16

snuffelmarkt
Locatie: Willibrordcentum 
Heeswijk-Dinther 

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

optreden kVo/zlto koor
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

open huis bikers
Locatie: Hoofdstraat 15
Heeswijk-Dinther
Pagina 17

heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch 
Pagina 9

25 maart 
paasbingo
Locatie: Kantine Pr. Irene 
Nistelrode  

Gregoriaans concert 
Locatie: Abdijkerk 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 11

27 maart
mini try-out fanfare aurora 
Locatie: ’t Dorp 139 Heesch 

28 maart 
brabant plat
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 2

lezing kosmic voeding
Locatie: Yoga studio Carla 
Heeswijk-Dinther 

leerlingenconcert gitaar
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

29 maart 
the Young ones met jong 
muzikaal talent
Locatie: de Pas Heesch 

30 maart 
marya schoenen & tassen 
magazijnverkoop
Locatie: Laar 31, Nistelrode 

31 maart
1e paasdag

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

1 aprIl 
2e paasdag

open dag los door het bos
Locatie: Palmenweg Nistelrode 
Pagina 8

rommelmarkt 
‘de kleine heemskinderen’
Locatie: Dinterseweg 21a 
Nistelrode 

Internationaal 
accordeonfestival
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode

expositie koningin beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze  
Nistelrode 

2 aprIl
tom lanoye in bernrode
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

3 aprIl 
hkk nistelvorst: buurtavond
Locatie: Heemhuis Maxend 3
 
schuif aan bij mee over 
autisme
Locatie: Kantoor van MEE  Uden 

expositie schilderijen 
bs op weg
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

hardloopclinic
Locatie: Bomenpark Heesch 
Pagina 4

4 aprIl
oud papier ophalen
Locatie: ’t Dorp Vorstenbosch

5 aprIl 
bobz rock & roll party voor 
groep 7 & 8
Locatie: Bobz Nistelrode 

25e open heesche 
bridgedrive 
Locatie: de Pas Heesch 

after paaskienen
Locatie: Kantine RKSV Avesteyn 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

6 aprIl 
for mineur
Locatie: Centrum Heesch 
Pagina 11

kleding ophaalactie
Locatie: Nistelrode 

opening expositie 
Locatie: Prior van Millstraat 119 
Uden 
Pagina 8

7 aprIl 
for mineur
Locatie: de Pas Heesch 
Pagina 11

expositie koningin beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze  
Nistelrode 

beeldig uit nistelrode 
exposeert
Locatie: Prior van Milstraat 119 
Uden 
Pagina 8

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

8 aprIl 
rondleiding ‘haal meer uit 
de bieb’
Locatie: Bibliotheek Heesch 
Pagina 13

9 aprIl 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen Nistelrode

11 aprIl
Workshop lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 in Oss

Wmo-ochtend; gastspreker 
mantelzorgmakelaar
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

sponsorloop kinderen 
alpe d’huzes
Locatie: BS St. Albertus 
Loosbroek 

openbare jaarvergadering 
kerncommissie loosbroek
Locatie: De Wis, Loosbroek

13 aprIl 
oud ijzer ophaaldag
Locatie: Nistelrode 

hkk nistelvorst: 
bezoek aan hkk uden
Locatie: Heemhuis Nistelrode  

Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

musical: diep in de zee
Locatie: De Pas Heesch 

remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch 

expositie marianne van 
heeswijk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

torenrock 
Locatie: de Toren
Heeswijk-Dinther

14 aprIl 
expositie koningin beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode 

lentespektakel
Locatie: Centrum Heesch

musical: diep in de zee
Locatie: de Pas Heesch 

expositie marianne van 
heeswijk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther


