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koppelCross 2013 primeur in Nistelrode
Organisatie behaalt ondanks de ijzige kou een nieuw succes 

De winnaars van de wedstrijd: 
1. Flyers, 2. Fast D’eerd, 3. Cross 

Koppel. Een overwinning van de 
teams, die vol overgave tot het 

eind toe bevochten werd. De uit-
slagen zijn te vinden op www.
bernhezeloop.nl. 
Het werd een zware beproeving 
voor de 59 teams. Waar de Bern-
hezeloop in augustus meestal met 
een stralende zon op het hoofd 
gelopen wordt, was hier de uitda-
ging om de tranen niet als ijsbolle-
tjes van de wangen te laten lopen. 
Maarten Bosch: “Het viel ons mee 
dat er niet meer afgevallen zijn met 
die koude wind. De 118 deelne-
mers hielden zich tussendoor goed 
warm in de tijd dat ze moesten 
wachten.” 
Er is een vaste ploeg vrijwilligers 
voor de Bernhezeloop, en ook voor 
deze KoppelCross waren er weer 
veel helpende handen. Goed ge-
regeld en alleen maar enthousiaste 
reacties.
Meer informatie: 
www.bernhezeloop.nl

BERNHEZE - Bernheze was goed vertegenwoordigd tijdens deze barre sportieve uitdaging. Voor elk team, 
1 loper en 1 mountainbiker, was de opdracht: leg in estafettevorm het uitgezette, gescheiden bosparcours af. 
Er mag onderling niet gewisseld worden. De loper loopt 7 x een ronde van 800 meter. De mountainbiker fietst 
7x een ronde van 1500 meter. Koud, voldaan konden alle vrijwilligers en deelnemers de wedstrijd finishen. 

Een voerdonatie van dorsclub ‘de 
Stofvreters’ komt dan ook precies 
op tijd. “Na een goede oogst van 
afgelopen zomer kan er wel wat 
afgestaan worden voor de dieren, 
aldus Pieter van de Meer van de 
dors-club.” De kinderboerderij-
beheerders Martien Verkuijlen en 
Herman van de Ven zijn blij met 
de hulp en nemen het hooi, de ge-
plette haver en tarwe graag in ont-
vangst van Johan van de Linden. 
Voer is duur en wordt o.a. bekos-
tigd uit eigen middelen. Zo zijn er 
altijd verse scharreleieren te koop 
bij de ‘Nissebisjes’ en de opbrengst 
daarvan is rechtstreeks voor de die-
ren.

dorsclub doneert aan kinderboerderij
NISTELRODE - De winter maakt hongerig, zo ook bij de dieren van kinderboerderij ‘Nissebisjes’. De varkens, 
konijnen en kippen eten iedere dag gulzig hun voerbakje leeg. De voorraad met voer wordt elke dag kleiner 
en dreigt voortdurend op te raken.

Johan, Martien, Herman en  Pieter

Pasen
BERNHEZE – Pasen, het eerste lange weekend van het jaar en een mooie gelegenheid 
om erop uit te trekken. De voorspellingen van het weer zijn droog en met een beetje 
zon. Er zijn heel veel activiteiten, vooral op 2e paasdag, zodat u zich niet hoeft te ver-
velen. Wat dacht u van een bezoek aan de Kilsdonkse molen, met een mooie wande-
ling in de omgeving? Of de vlooienmarkt in Nistelrode of Heeswijk-Dinther, of lekker 
shoppen? Er is keuze genoeg. Wij denken aan een heerlijke 2e paasdagbrunch inclusief 
pasteitjes met champignon ragout en daarna een bezoekje een van de activiteiten die 
in onze DeMooiBernhezeKrant staan, keuze genoeg.
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Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Marcel van der steen
rian van schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Bezorgklachten
offi ce@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

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL
Kortingscode: mooibernheze1

BESTEL NU 
UW PAASBBQ 
OF GOURMET 

MET 
10% KORTING

Grieks specialiteiten restaurant

vooraf graag
 reserveren

Grieks Restaurant Alexandros

sin
Ds

20
02

ook 
Voor al 

uW caterinG

KoRtinG
vooR 2 peRsonen
vAn €58,- vooR

AlexAndRos

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

AlexAndRos
4-GAnGen 

menu

1e en 2e pAAsdAG
 €29,-
vooR 2 peRs.

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

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

PaasOntBiJt Of 
PaasBrUnCh 

De eerste echte feestdagen van 
het jaar staan weer voor de 
deur. De tijd vliegt…,met Pasen 
denk je toch ook meteen aan 
lente, maar helaas is die op het 
moment van schrijven nog ver 
te zoeken. Pasen, het ontbijt- en 

brunchmoment bij uitstek. Eerst eieren zoeken in de tuin, daarna 
lekker ontbijten of brunchen met het gezin en/of familie. Dat 
is tenminste onze invulling altijd. Niets zo leuk als ‘het gezellig 
maken’ met z’n allen. Een prachtige paastafel dekken en samen 
genieten van een heerlijke brunch. Een tafel vol met allerlei 
soorten brood, broodjes, gekookte eieren en heerlijk beleg. 
Traditioneel is natuurlijk het paasbrood, de paasbroodjes en de 
chocolade eieren. Maar elk jaar proberen we weer nieuwe lekkere 
producten te ontwikkelen die de paastafel verrijken. De theeclair, 
de honeybanana en overheerlijke paastaartjes. 
Donderdag, vrijdag en zaterdag nodigen we u uit voor de 
‘Theeclair Proeverij’. Theeclair is een lekker broodje met een 
vleugje kirsch en kaneel met room gevuld. Onze banketbakkers 
maken ze waar u bij staat .
Maar vraagt u zich ook niet af waar die paashaas en zijn eieren 
vandaan komen? We staan er maar weinig bij stil. Even gekeken 
op internet en dan lees ik al gauw dat volgens de wetenschap de 
paashaas een verzonnen kinderritueel is. Afkomstig uit Duitsland 
en alleen de brave kinderen kregen een ei van deze haas. 
En de eieren werden in een boom gehangen… Ik weet wat u 
denkt… Ik ben ook in de war.

Wij wensen u fijne paasdagen met veel lekkers en vooral 
gezelligheid!

Lizzy Lamers- Green

BaKKeriJ
Advertorial

Column

► Limousin rund- en kalfsvlees
► Porc plein air varkensvlees
► Label rouge kipproducten

► Hollands lamsvlees
► Wild en gevogelte
► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573
www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd   1 29-10-2012   16:00:22

Hoe werkt dit dan?
Mark Verwijst, oprichter van 
BBQenzo.nl zag al enige tijd gele-
den deze mooie kans in het con-
cept, het bleek succesvol. “Alles 
wordt op de gewenste dag bij u 
geleverd en wordt de volgende dag 
door ons weer retour genomen. Bij 
BBQenzo.nl vinden we het belang-
rijk dat u zorgeloos kunt genieten, 
vanaf vandaag ook in Liempde en 
omgeving!”, vertelt Mark Verwijst.

Franchise concept
BBQenzo.nl is een franchise con-
cept geworden, waarbij de fran-
chisenemer een gebied krijgt toe-
bedeeld waar geen concurrerende 
BBQenzo.nl bij kan komen. Bij 
www.bbqenzo.nl kan de klant zijn 

bestelling gewoon plaatsen en aan 
het einde van het bestelproces, kan 
het systeem zorgen dat, naar aan-
leiding van het ingegeven adres, 
de juiste franchiseondernemer aan 
het werk kan. 
Uitsluitend versproducten: vlees, 
vis, vegetarische en andere arran-
gementen zijn allemaal bij BBQen-
zo.nl te bestellen. Uw bestelling 
is inclusief alle benodigdheden als 
barbecue, gas en serviesgoed. De 
ingrediënten worden op de dag 
zelf in koelboxen bezorgd. De vuile 
vaat wordt uiteraard de volgende 
dag door ons opgehaald. Ook de 
heerlijke koele dranken en bijko-
mende partyverhuur. 

Interesse in een heerlijke avond 
genieten?
De zomer komt eraan! Heerlijk 
avondje thuis in een ontspannen 
sfeer genieten van een verse zo-
merBBQ of kies voor de smaakvol-
le tapas. Ga naar www.bbqenzo.nl

BBQenzo.nl klaar voor 
nieuw seizoen
nIsTeLrODe – Het concept van BBQenzo.nl is een hit. Alles thuis laten 
bezorgen en de afwas gaat weer mee terug naar de afwaskeuken van 
BBQenzo.nl. Hoe makkelijk en heerlijk wil je het hebben? BBQenzo.
nl Nistelrode en Beuningen krijgen uitbreiding naar Liempde en omge-
ving. Alle gemak voor bij u thuis. Jos en Angela zien het concept van 
BBQenzo.nl wel zitten. Zij hebben al jaren een horecazaak in Liempde; 
Gasterij De Punder. 

BBQ
EN ZO nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15

5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

Voor 4 personenEIERQUICHES

Boodschappenlijstje 

4 plakjes bladerdeeg
4 eieren
50 gr. pittige kaas in blokjes

kleine ui gesnipperd
50 gr. spek in blokjes
2 eetl. crème fraiche
zout/peper/oregano

BErEIdINg
Verwarm de over voor op 175 graden. Vul vier vormpjes met het blader-
deeg. Klop de eieren los met de overige ingrediënten en vul de deegbak-
jes. Plaats ze in de warme oven gedurende 20-25 minuten.Eet Smakelijk

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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KoppelCross 2013 primeur in Nistelrode

Organisatie behaalt ondanks de ijzige kou een nieuw succes 

De winnaars van de wedstrijd 

waren van 1 t/m 3: 1. Flyers, 2. 

Fast D’eerd, 3. Cross Koppel. Een 

overwinning van de teams, die vol 

overgave tot het eind toe bevoch-

ten werd. De uitslagen zijn te vin-

den op www.bernhezeloop.nl. 

Het werd een zware beproeving 

voor de 59 teams. Waar de Bern-

hezeloop in augustus meestal met 

een stralende zon op het hoofd 

gelopen wordt, was hier de uitda-

ging om de tranen niet als ijsbolle-

tjes van de wangen te laten lopen. 

Maarten Bosch: “Het viel ons mee 

dat er niet meer afgevallen zijn met 

die koude wind. De 118 deelne-

mers hielden zich tussendoor goed 

warm in de tijd dat ze moesten 

wachten.” 

Er is een vaste ploeg vrijwilligers 

voor de Bernhezeloop, en ook voor 

deze KoppelCross waren er weer 

veel helpende handen. Goed ge-

regeld en alleen maar enthousiaste 

reacties.

Meer informatie: 

www.bernhezeloop.nl

BERNHEZE - Bernheze was goed vertegenwoordigd tijdens deze barre sportieve uitdaging. Voor elk team, 1 

loper en 1 mountainbiker, was de opdracht: leg in estafettevorm het uitgezette, gescheiden bosparcours af. Er 

mag onderling niet gewisseld worden. De loper loopt 7 x een ronde van 800 meter. De mountainbiker fietst 7 

x een ronde van 1500 meter. Koud maar voldaan konden alle vrijwilligers en deelnemers de wedstrijd finishen. 

Een voerdonatie van dorsclub ‘de 

Stofvreters’ komt dan ook precies 

op tijd. “Na een goede oogst van 

afgelopen zomer kan er wel wat 

afgestaan worden voor de dieren, 

aldus Pieter van de Meer van de 

dors-club.” De kinderboerderij-

beheerders Martien Verkuijlen en 

Herman van de Ven zijn blij met 

de hulp en nemen het hooi, de ge-

plette haver en tarwe graag in ont-

vangst van Johan van de Linden. 

Voer is duur en wordt o.a. bekos-

tigd uit eigen middelen. Zo zijn er 

altijd verse scharreleieren te koop 

bij de ‘Nissebisjes’ en de opbrengst 

daarvan is rechtstreeks voor de die-

ren.

Dorsclub doneert aan kinderboerderij

NISTELRODE - De winter maakt hongerig, zo ook bij de dieren van kinderboerderij ‘Nissebisjes’. De varkens, 

konijnen en kippen eten iedere dag gulzig hun voerbakje leeg. De voorraad met voer wordt elke dag kleiner 

en dreigt voortdurend op te raken.

Johan, Martien, Herman en  Pieter

Pasen
BERNHEZE – Pasen, het eerste lange weekend van het jaar en een mooie gelegenheid 

om erop uit te trekken. De voorspellingen van het weer zijn droog en met een beetje 

zon. Er zijn heel veel activiteiten, vooral op 2e paasdag, zodat u zich niet hoeft te ver-

velen. Wat dacht u van een bezoek aan de Kilsdonkse molen, met een mooie wande-

ling in de omgeving? Of de vlooienmarkt in Nistelrode of Heeswijk-Dinther, of lekker 

shoppen? Er is keuze genoeg. Wij denken aan een heerlijke 2e paasdagbrunch inclusief 

pasteitjes met champignon ragout en daarna een bezoekje een van de activiteiten die 

in onze DeMooiBernhezeKrant staan, keuze genoeg.
ZIE PAGINA 22
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

manneliJKe tradities

Ik vraag me altijd af waar bepaalde mannelijke tradities vandaan 
komen. Wie is er mee begonnen? En vooral, waarom hebben we 
het massaal omarmd en overgenomen? Ik wilde altijd graag een 
trendsetter zijn, maar sommige dingen zou ik zelf nooit hebben 
kunnen verzinnen. 

Je moet ook een raar figuur zijn als je verzint dat je tijdens het 
wachten op je veel te grote porties bami, nasi, babi pangang en de 
rest van menu A een biertje gaat bestellen. Ik was pas ook aan het 
wachten op mijn kleffe bami en ik zag dat elke man met een groot glas 
bier voor zijn neus door de leesmap aan het snuffelen was. Nu snap ik 
sowieso al niet dat, als je bij een Chinees aan het wachten bent, rustig 
een drankje gaat drinken om de tijd te doden, laat staan dat je een 
pilsje gaat bestellen in de meest sfeerloze wachtruimte aller tijden. Ik 
vind het nog meer verwonderlijk dat iedereen het de normaalste zaak 
van de wereld vindt dat je voor die enorme homp eten nog even een 
Bavaria naar binnen giet om het wachten wat aangenamer te maken. 

Ooit heeft een enorme mannelijke veelvraat het lumineuze idee gehad 
om alvast maar te beginnen met eten voordat hij zijn frietbestelling 
mee kon nemen. Een gehaktbal uit de jus. Liefst met wat mayo of 
satésaus. Meteen klaar en direct in te schuiven in de hartklep. Dat is 
op zich niet eens zo gek, maar het rare is wel dat heel veel mannen 
dat over zijn gaan nemen. Voor de lekkerigheid noemen ze dat dan. 
Lekker is het helemaal niet en het is ook niet echt lekker om je halve 
frietbestelling in de kliko te mikken, omdat je al stampvol zit voordat 
je echt gaat eten. 

Ik heb altijd een hekel aan gehad aan de uitdrukking ‘omdat het zo 
hoort’ en de bovenstaande voorbeelden geven aan waarom ik, in mijn 
ogen, gelijk heb. Laat mij dan maar diegene zijn die zich niet houdt 
aan de aloude tradities en heersende trends. Sorry mannen, sommige 
tradities slaan ook echt helemaal nergens op. 

Column
d’n BLieKerproject Windkracht 6 sluit af 

met geweldige slotmanifestatie 

Het project windkracht 6 kreeg 
gestalte door een samenwerking 
tussen de Koninklijke Fanfare St. 
Willibrord Heeswijk, Harmonie 
St.Servaes Dinther en Cube Bern-
heze. Het is al een aantal jaren 
heel succesvol. Beide muziekver-
enigingen willen met dit project 
kinderen laten kennismaken met 
blaas- en slagwerkinstrumenten 
door hen erover te laten zingen, 
ernaar te luisteren en er zelf op te 
blazen of te slaan. De besturen van 
beide muziekverenigingen vinden 
het belangrijk dat harmonie- en 
fanfaremuziek onderdeel blijft van 
het DNA van de dorpen. Door het 
project windkracht 6 willen zij de 
aantrekkingskracht van de vereni-
gingen plus de daarbijbehorende 
fanfare en harmoniemuziek aan 
de jeugd laten zien en hen hier-
voor enthousiast maken. Mede 

door de spelenderwijs aangeboden 
lessen van Angela vd Wijst en Pe-
ter Smulders, die als mijnheer en 
mevrouw Fanfare de scholen be-
zochten én de presentatie van de 
slotmanifestatie voor hun rekening 
namen, kon project windkracht 6 
succesvol afgesloten worden. 

Muziek kunnen maken is leuk! 
En om dat met anderen te doen, is 
nog leuker! Maar welk instrument 
past er bij jou: een blaas- of slag-
werkinstrument? Door het project 
Windkracht 6 maakten kinderen in 
4 lessen kennis met alle blaas- en 
slagwerkinstrumenten door erover 
te zingen en door erop te spelen. 
Maar de educatie stopte daar niet, 
want ook de slotmanifestatie was 
ontzettend leerzaam. De jeugd-
slagwerkgroepen van Fanfare 
Heeswijk en Harmonie Dinther lie-

ten duidelijk van zich horen. Het 
opleidingsorkest van Dinther en 
Heeswijk speelde er vrolijk op los. 
Het was voelbaar dat muziek ma-
ken met elkaar leuk is! 

De voorzitters Katja Brooijmans van 
de Koninklijke Fanfare en Lambert 
v.d. Ven van de Dintherse Harmo-
nie bedankten alle vrijwilligers die 
met ontzettend veel enthousiasme 
dit project hebben gedragen, maar 
ook alle kinderen die meewerkten 
aan het project. 
En met de boodschap dat muziek 
hoort bij een harmonieuze ontwik-
keling en bijdraagt aan ieders per-
soonlijke groei ging iedereen naar 
huis.

Vol overgave lieten ze van zich horen Tekst en foto Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - De aula van gymnasium Bernrode zat 21 maart bomvol met de groepen vijf van de 
basisscholen ’t Mozaïek, ’t Palet, de St. Albertusschool en de Bolderik, ouders, broertjes en zusjes, maar ook 
vol met muzikanten. Muzikanten van De Koninklijke Fanfare St. Willibrord en van de Harmonie St.Servaes. 
Ze zaten er klaar voor; de slotmanifestatie van project windkracht 6. En na afloop waren alle bezoekers een 
bijzondere ervaring rijker.

Meer foto’s kunt u kijken op 
www.mooihdl.nl

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  
www.jacobsenjacobs.nL

Uw nieuwe interieur modern 
en betaalbaar…

Uw nieuwe interieur modern en betaalbaar? 
Maak dan snel een keuze uit onze nieuwste 
collectie. Prachtige fauteuils, banken en  
tafels... Verlichting, gordijnen en tapijten... 
Bekende en minder bekende merken... Altijd 
betaalbaar. Kom snel kijken!

Meer
bank voor 
uw geld!

Hebt u oog
en oor voor de 
belangen van 
onze cliënten?

Laverhof is een instelling voor ouderenzorg en bestaat uit 
de locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en St. Barbara 
en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Verder biedt Laverhof Zorg 
Thuis hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging 
bij cliënten aan huis in Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek, 
Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch.

De centrale cliëntenraad van Laverhof is op zoek naar een 

Als voorzitter van de centrale cliëntenraad is het belangrijk 
voeling te hebben met wat er leeft binnen de organisatie en te 
leren wat onze cliënten belangrijk vinden.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die woont binnen het 
werkgebied van Laverhof. De te verwachten tijdsinvestering is 
gemiddeld 1 dag per maand.

Brieven met motivatie en CV graag voor 5 april 2013. Raadpleeg 
voor meer informatie en een uitgebreide vacaturetekst de site: 
www.laverhof.nl/vacatures

Voorzitter  m/v

sorrY mannen, sommiGe tradities 
sLaan ooK eCht heLemaaL nerGens oP
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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

Preventieve behandeling houdt 
lichaam gezond en vitaal! 

Houd uw lichaam gezond! In deze tijd van stress en hectiek is het van belang 
om uw lichaam gezond en in balans te houden! Voetreflexologie is een goede 

ondersteuning om uw zelf-genezend vermogen weer te activeren en te onderhouden. 
Voor meer informatie zie de nieuwe website!

www.gabriellicvoetreflex.nl.
Bel 06-50435216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

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

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

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

Scheiden doe je samen
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MEE over autisme
in bibliotheek Heesch

Wilt u meer weten over autisme? 
Heeft u zelf autisme of iemand 
die u kent? Wilt u weten wat MEE 
voor u kan betekenen, opdat u 
zo zelfstandig mogelijk mee kunt 
doen? Kom dan op 3 april naar de 
bibliotheek in Heesch, De Misse 
2. Van 14.00 tot 16.00 uur kunt u 
vragen stellen aan een consulent 
van MEE en een ervaringsdeskun-
dige van de Nederlandse Vereni-
ging voor Autisme (NVA). U kunt 
ook boeken, dvd’s en folders over 
autisme inzien. 
MEE ondersteunt mensen met een 
beperking, zoals autisme. Het doel 

is zo zelfstandig mogelijk meedoen 
in de samenleving. Zonder verwij-
zing en gratis. MEE is er ook voor 
familieleden. Meer info op www.
mee-nob.nl. Het RSA bevordert 
de samenwerking van aanbieders 
van zorg, onderwijs, werk, etc., die 
zich richten op een aanbod voor 
mensen met een autisme spectrum 
stoornis. Meer informatie op www.
autismenob.nl.
De Nederlandse Vereniging voor 
Autisme en het Autisme Fonds or-
ganiseren van 30 maart t/m 6 april 
de Autismeweek. Het doel van 
de Autismeweek is meer bekend-
heid te geven aan autisme onder 
het grote publiek en vooroordelen 
weg te nemen. 
Het landelijke programma van de 
Autismeweek 2013 is te vinden op 
www.autismeweek.nl.

HEESCH - MEE Noordoost Brabant en het Regionaal Samenwerkings-
verband Autisme Noordoost Brabant (RSA) besteden in de Autisme-
week extra aandacht aan autisme. In diverse bibliotheken organiseren 
zij een inloopmoment waar een consulent belangstellenden te woord 
staat en waar documentatie beschikbaar is. In Heesch zal de consulent 
op woensdag 3 april van 14.00-16.00 uur aanwezig zijn.

Inloopochtend 
voor borst-
kankerpatiënten 
BERNHEZE - Vanaf donderdag 
4 april start de inloopochtend in 
het nieuwe Bernhoven ziekenhuis 
te Uden. 

Iedere eerste donderdag van de 
maand bent u hier weer van harte 
welkom. De bijeenkomst wordt 
gehouden in vergaderruimte 1 en 
duurt van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig, toegang 
is gratis.

De ruimte is opgedeeld in een re-
laxruimte, een lokaal waar ze de 
preparatie doen en de kapsalon 
met balie en 6 kappersstoelen. Het 
is een open en licht pand, waarin 

er alles aan is gedaan om succesvol 
van start te gaan. Gezien het aantal 
kapsalons in Nistelrode weet Linda 
dat de vraag leeft of er niet te veel 
zijn, maar Linda gaat uit van haar 
eigen kracht: “Natuurlijk hebben 
we eerst onderzoek gedaan en het 
bleek dat veel jeugd in omringende 
plaatsen naar de kapper gaat. Wij 
doen veel aan trainingen en bij-

scholing, ieder jaar en dat zorgt dat 
we steeds de nieuwe trends snel in 
de vingers hebben.” 
Vanzelfsprekend zijn ze niet alleen 
gespecialiseerd in de jongere mo-
dellen, alle leeftijden krijgen hier 
een mooie coupe aangemeten en 
ook naar ‘gewoon de puntjes eraf’ 
zal geluisterd worden. 
De dames hebben er zin in en tij-
dens de openingsdag kwamen vele 
vrienden, familie en inwoners van 
Nistelrode kijken naar kapsalon 
Koppig. Zij hopen dat u gebruik 
maakt van de kortingen die deze 
maand gelden. 

Marit, Linda en Marleen

Filiaal kOppIg in Nistelrode 
Hoofdzaak is een goede coupe, de korting is mooi meegenomen 

NISTELRODE – De openingsacties van kapsalon Koppig die Linda, Marit en Marleen in hun uitnodiging 
rondstuurden zijn zeer aantrekkelijk. Het mooie pand in het centrum van Nistelrode werd opgeknapt met 
een mix tussen moderne strakke elementen en warm robuust hout. Linda Lunenburg, eigenaresse van de 
kapsalon, woont in Loosbroek: “Vrienden en familie maakten een groot deel van het interieur waardoor het 
extra speciaal werd.“ 

het drieKoPPiGe 
team heeft er Zin in

Esther van den 
Boogaart neemt 
stokje over
NISTELRODE - Tijdens de vrijwil-
ligersavond voor de Zonnebloem 
van de Regio Oss heeft de heer 
Jaap Nentjes afscheid genomen 
als bestuurslid. 

Jaap kreeg mooie woorden van 
de voorzitter van de Zonnebloem 
Regio Oss, Herman Voortman en 
van secrataris Antoinette van Din-
ther. Zij deed het woord namens 
alle Zonnebloemvrijwilligers van 
de Zonnebloem regio Oss. De 
functie van hoofd bezoekwerk van 
de Zonnebloem Regio Oss wordt 
overgenomen door Esther van den 
Bogaart uit Nistelrode.

Kapsalon Koppig
Laar 25, 5388 HB Nistelrode 
tel.: 0412-480021
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Van de zomer genieten in uw tuin?
Laat nu uw tuin ontwerpen en aanleggen en 

profiteer van het goedkopere BTW tarief.

Nu 6% BTW  ipv 21 % op alle arbeid in uw tuin. 
(mits deze ouder dan 2 jaar is). 
Meer info zie www.lipsgroen.nl

LipsGroen Tuinontwerp en aanleg
Weijen 77 - 5388 HM Nistelrode  - 0412-612713

Nieuw: Op zaterdag bent u welkom tussen 10.00 en 16.00 uur 
om de inspiratietuin te bezoeken. (geen winkelverkoop meer)

Bedevaart naar de Heilige Cunera
Henk Buijks – BHIC vertelt:

Vanaf de middeleeuwen stond 
er in het toenmalig centrum van 
Vorstenbosch een kapel, gewijd 
aan de H. Antonius. Na de inname 
van Den Bosch door Frederik Hen-
drik (1629) moesten de katholieke 
geestelijken vluchten; een ramp 
voor de katholieke gemeenschap. 
Ook de Norbertijnen moesten hun 
abdij in Berne verlaten en vonden 
onderdak in het Slotje, Heeswijk. 
Van daaruit lieten zij in het Land 
van Ravenstein vlakbij de grens bij 
Bedaf een kapel, annex schuurkerk 
bouwen voor dopen, huwelijken 
en eucharistievieringen. 

Toestroom van mensen
Heel bijzonder is dat hier de H. 
Cunera werd vereerd en niet An-
tonius Abt, patroonheilige van de 
Vorstenbossche kapel. Sedert de 
middeleeuwen onderhielden de 
Norbertijnen de devotie voor Cu-
nera, en om het bezoek aan de 

kapel te stimuleren werd een reliek 
van de H. Cunera vanuit Kaatho-
ven naar Bedaf gebracht en er een 
bedevaartsoord van gemaakt. Dat 
was een slimme zet. Van heinde en 
verre kwamen de bedevaartgan-
gers om bescherming of genezing 
af te smeken. Zij reisden te voet of 

per huifkar. En na de dienst werd 
gegeten en gedronken in een van 
de drie plaatselijke herbergen. Dat 
zoiets riskant kon zijn, ervoer her-
bergier Cluijtmans. Hij werd ver-
oordeeld voor het herbergen van 
bedevaartgangers en het schenken 
van jenever ’s nachts. 

Sloop en nieuwbouw
Na de inval van de Fransen in 1794 
werden de religies in Nederland 
gelijkgesteld. Het duurde tot 1850 
voordat de nieuwe kerk in Vorsten-
bosch werd ingewijd met Van Krie-

ken (vroegere rector van Bedaf) als 
pastoor. Helaas is de kapel rond 
1845 gesloopt, ondanks protesten 
van de mensen in Bedaf, die hun 
inkomsten zagen verdwijnen. 
De ondergrond werd verkocht en 
daar staat nu de boerderij Bedaf-
seweg 1.

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van Vorstenbosch is een 
nieuwe kapel op Bedaf gebouwd, 
dankzij de hechte gemeenschap 
van Vorstenbosch. Niet exact op 
dezelfde plek als de kapel/schuur-
kerk had gestaan, maar 25 meter 
ervandaan, bij Bedafseweg 1. 

De huidige kapel is geen bede-
vaartsoord, maar wel brandt er 
soms een kaars en staan er bloe-
men bij de Madonna met kind.

De huidige kapel in Vorstenbosch Foto: Ad Ploegmakers

In de huidige kapel brandt soms een kaars 
en er staan bloemen

VORSTENBOSCH – Op de grens van Vorstenbosch met Uden werd in 1648 door de Norbertijnen een kapel 
gebouwd, een schuurkerk. De kapel werd gebouwd in het buurtschap De Brakken om mensen uit Vorsten-
bosch, Heeswijk, Dinther en omgeving de mogelijkheid te geven hun geloof te belijden. In die tijd was in 
deze plaatsen het protestantisme de enige toegestane religie. Maar het land van Ravenstein (waar Bedaf bij 
hoorde) viel onder het bewind van Duitse landsheren; daar was godsdienstvrijheid.

Benefietdiner Laverhof: bijna 
€ 11.000,- voor Alpe d’HuZes

“We hebben de naam van Ange-
lien gekoppeld aan het benefiet-
diner, omdat zij degene was die 
vroeg om haar broer te sponsoren. 

Maar met deze actie willen we ook 
andere ernstig zieke collega’s on-
dersteunen. En wie kent er niet ie-
mand die kanker heeft of daaraan 
is overleden? Angelien staat sym-
bool voor heel veel kankerpatiën-
ten”, aldus Tom Serier, teamleider 
facilitair van Laverhof Cunera/De 
Bongerd.

Het verzoek van Angelien bracht 
veel teweeg binnen Cunera/De 
Bongerd. De zolder van beide 
huizen werd opgeruimd en artike-
len die er al jaren stonden en niet 

meer werden gebruikt, werden 
aangeboden op Marktplaats on-
der de naam Zolder leeg voor Alpe 
d’HuZes. De personeelsvereniging 

schonk een bedrag voor de actie. 
Medewerkers stelden hun ziekte-
verzuimbonus beschikbaar. En op 
20, 21 en 22 maart zat de aula vol 
met familie, medewerkers en do-
nateurs die voor 49 euro konden 
genieten van een heerlijk diner, 
klaargemaakt en uitgeserveerd 
door medewerkers van Laverhof, 
die hun vrije tijd graag beschikbaar 
stelden voor deze actie.

Tom Serier: “De belangstelling voor 
het benefietdiner was enorm. Bin-
nen korte tijd was de eerste avond 

volgeboekt en niet lang daarna 
ook de tweede en derde avond. 
Alles wat we voor die avonden 
nodig hadden, werd beschikbaar 
gesteld door onze leveranciers. De 
volledige opbrengst komt zo ten 
goede aan Alpe d’HuZes. Dat is 
geweldig!”

Broer Arie van den Berg fietste elke 
avond tijdens het diner gesimu-
leerd de Alpe d’Huez op. Op 6 juni 
gaat hij zes keer de berg op en af, 
voor Angelien en al die anderen. 
Een tocht van zo’n 13 uur. Maar 
opgeven is geen optie. “Dat doet 
Angelien ook niet.” 

Kijk voor meer informatie over 
Alpe d’HuZes en de fietstocht van 
Arie op: www.opgevenisgeenop-
tie.nl - actiepagina’s 2013 – Arie 
van den Berg

Het benefietdiner werd mede mo-
gelijk gemaakt door: Bakkerij Doo-
mernik, Heerkens Groente en Fruit, 
Boermarke, Gall & Gall Heeswijk, 
Van Hoeckel, Miranda’s Bloemen-
salon, Wijnhandel Henri van Iersel, 
Dataplus, Wereldwinkel, Gebroe-
ders van der Plas, Jules Goossens 
Bliksembeveiliging, Van Helvert 
Recycling, personeelsvereniging 
Zonder Zorgen, familie Verkuy-
len, Diversey, Heerkens Techniek, 
Anca Office Den Bosch, Verkuijlen 
Groente en Fruit, ‘t Winkeltje La-
verhof, medewerkers Laverhof.

HEESWIJK-DINTHER - Het begon met het verzoek van een zieke medewerker: “Zouden jullie mijn broer, die 
meedoet aan Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, willen sponsoren?”. Het werd 
een actie die medewerkers en leveranciers van Laverhof met betrokkenheid en enthousiasme ondersteunden. 
Het resultaat? Bijna € 11.000,- werd er ingezameld voor Alpe d’HuZes.

Arie van den Berg en zus Angelien Kerkhof

‘De belangstelling voor het benefietdiner was enorm’
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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. 

kinderdagverblijf pippi
Vaste en flexibele kinderopvang van 7.00 - 19.00 uur

Naast de opvang van kinderen bie-
den ervaren begeleiders voor peu-
ters en kleuters vanaf 2,5 jaar een 
beschermde omgeving waar uw 
kind ervaring kan opdoen in sa-
men spelen, samen delen en zelf-
standigheid. 

Materialen als boeken, cd’s, knut-
selmaterialen, poppenspellen, 
spelletjes, muziekmaterialen zijn 
ruimschoots aanwezig.

Uw kind kan al gebruik maken van 
een peuterarrangement vanaf 3 

uur per dag. De kosten hiervoor 
kunnen gedeeltelijk door de belas-
tingdienst vergoed worden. 

De vroeg- en voorschoolse educa-
tie (VVE) wordt aangeboden via de
Piramide methode. Omdat Pippi - 
als enigste kinderdagverblijf in de 
regio - van 7.00-19.00 uur open is 
en flexibele tijden heeft, scheelt u 
dat veel stress als uw planning niet 
past in kantooruren. 

De uren zijn bovendien flexibel in 
te vullen en als uw kind na 18.00 
uur pas opgehaald wordt, zorgen 
wij - tegen meerprijs - voor een ge-
zonde warme maaltijd.

HEESCH - Kinderdagverblijf Pippi aan de Dorpstaat 105 in Heesch is
kleinschalig en heeft vaste en flexibele mogelijkheden voor de opvang 
van kinderen van 0-4 jaar.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

NIEUWE SERVICE bij BRUNA 
i.v.m. stoppen STOMERIJ DIKS. 

 AANBIEDING t/m 30 april
Alle kledingstukken gereinigd en opgemaakt € 5,00 

(uitgezonderd: suède, leder, gala- en bruidskleding)

‘t Dorp 61a - Heesch

Deze cursus is een eerste kennis-
making met sterrenkunde. Allerlei 
interessante onderwerpen worden 
duidelijk uitgelegd: het ontstaan 
van het heelal en van sterren en 
planeten, sterrenstelsels, gasne-
vels, zwarte gaten, kometen en 
meteoren en nog veel meer. Daar-
voor maken we onder andere ge-
bruik van het planetarium en een 
grote telescoop.
Bij helder weer bekijken we de Zon 

met een heel speciale zonnetele-
scoop. Tot slot: lancering water-
raketten! 
De deelnemende kinderen krijgen 
de gelegenheid om een avond (na-
der af te spreken) bij Halley te ko-
men sterrenkijken.
Cursusgeld: voor leden € 7,50 en 
voor niet-leden € 15,-- 
Meer informatie en aanmelden: 
Urijan Poerink, tel. (073) 6569157, 
poerinku@planet.nl.

jeugdcursus Sterren-
kunde bij Halley

heesch – Op de zaterdagmiddagen 30 maart, 6 april, 13 april en 20 
april (telkens van 16.00-17.30 uur) is er bij Sterrenwacht Halley weer 
een Jeugdcursus Sterrenkunde. Alle kinderen tussen 8 en 12 jaar die 
belangstelling hebben, zijn van harte welkom.

pleisteraktie 
Heesch 
van 2 t/m 6  april 

HEESCH - In de week van 2 tot 6 
april houdt de EHBO vereniging 
van de kern Heesch een deur aan 
deur collecte de bekende pleis-
teractie. Jaarlijks houden zij de 
collecte, waarvan de opbrengst 
gebruikt wordt om ons vereni-
gingswerk te steunen. 

De EHBO vereniging Joh’s Roncalli 
Heesch voorziet van vrijwilligers 
op vele evenementen in Heesch en 
omgeving. De vereniging maakt 
uitsluitend gebruik van vrijwilli-
gers. Geef gul, ze kunnen het goed 
gebruiken. 
Ook kunt u zelf gebruik maken 
van de mogelijkheid om een cur-
sus te volgen bij de EHBO: EHBO 
bij kinderen, Reanimatie curssen of 
bijscholing hiervan etc. 

Ze zijn nog op zoek naar collec-
tanten om alle straten en wijken te 
collecteren. 
Voor meer informatie, naar secre-
tariaat@ehboheesch.nl    

Bent u overgeslagen door onze 
collectant? Wilt u ons vrijwilligers-
werk steunen, dan kunt u uw gift 
overmaken op onze bankrekening. 
120004631 t.n.v. EHBO.heesch.

Advertorial

Meer informatie kunt u vinden 
via: www.kdvpippi.nl

Wanneer UW 
PLanninG niet Past 
in KantoorUren

www.mooihdl.nl

iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Een eigen plek in de toekomst
Verantwoording prestatieafspraken 2012, jaarschijf 2013

Uit een gehouden monitor in Bern-
heze blijkt dat het aantal mensen 
met een jaarinkomen van beneden 

€ 33.000, per jaar de komende ja-
ren nog toeneemt. Ook die moe-
ten de mogelijkheid hebben om in 
een huis te wonen wat voor hen 
betaalbaar is. Het aantal huurwo-
ningen in Nederland wordt in de 
toekomst met 1/3 teruggebracht. 
De verwachting is dat de huur-
woningen die overblijven zich dan 
met name zullen concentreren in 
de steden en grotere dorpen. Voor 
mensen die wachten op een huis 
in Bernheze niet zo’n fijn vooruit-
zicht!
Op 14 maart is tijdens de raads-
vergadering een motie ingediend 

door SP, gevolgd door andere par-
tijen, die oproept om betaalbaar te 
bouwen voor de groep inwoners 

die beneden de norm zitten van  
€ 33.000. Daarvoor moet een 
oplossing gevonden worden die 
uitgaat van een hypotheek van 
ongeveer € 120.000, waarvoor 
momenteel geen huizen gereali-
seerd kunnen worden.

Wethouder van der Pas heeft deze 
uitdaging op zijn bureau en wil 
zich daar voor inzetten. “Maar”, 
zegt hij “de enige manier waarop 

dit realiseerbaar is, is om met een 
groep belanghebbenden om tafel 
te zitten, ideeën te genereren en 
afspraken te maken. Mijn voorstel 
zou zijn een soort van coöperatie 
in het leven te roepen. Hierin zou-
den de woningcorporaties moeten 
zitten (alleen al voor hun kennis), 
bouwbedrijven, de gemeente, be-
leggers en natuurlijk mensen uit de 
doelgroep, dus mensen – jong of 
oud – die minder dan € 33.000 per 
jaar aan inkomsten hebben en die 
een eigen plek om te wonen willen. 

Alleen door samen te werken aan 
het probleem, kunnen we tot een 
oplossing komen. Ik wil een op-
lossing die kwaliteit garandeert 
en duurzaam is. Bijvoorbeeld een 
constructie van samenwerkende 
partijen die huizen verwezenlijken 
en die bijvoorbeeld gedurende een 
aantal jaren worden verhuurd om 
daarna verkocht te worden aan de 
bewoners; een soort van leasewo-
ning dus.”

Van der Pas weet dat het lastig 
wordt, maar wel haalbaar is. De 
mensen die het aangaan, die maxi-
maal € 120.000 aan hypotheek 
krijgen, zijn echter meestal niet de 
mensen die vooraan staan. 

Zij hebben vaak wel heel goede 
ideeën die bruikbaar zijn, of soms 
kunnen zij op een andere manier 
bijdragen om een soort van CPO-
project voor goede en goedkope 
woningen te realiseren. Juist die 
mensen wil hij graag deel laten uit-
maken van dit projectteam.

BERNHEZE – Corporaties voor huurwoningen krijgen vanuit het rijk beleidsregels opgelegd. Hierin staat dat 
90% van de huurwoningen moet worden toebedeeld aan mensen met een lager inkomen dan € 33.000 per 
jaar en de overige 10% slechts kan worden toegewezen aan huishoudens met een hoger inkomen. 

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

tips van de bakkers:

Chocolade/Advocaat bavaroisvlaai 

10-12 personen € 12,95

Bij aankoop van 2 broden:

1 voorgebakken stokbrood, wit of bruin € 1,00

deze aanbiedingen gelden van 28-3 t/m 3-4-2013

maken onze bakkers Theeclairs in de winkel.
Vers, waar je bij staat!  Dat wil je niet missen.

Die drie dagen geldt  3 halen = 2 betalen (0,90 per stuk)

bij ons kun je
op de thee  

komen
clair

Op donderdag 28,
 vrijdag 29 &

 zaterdag 30 maart

Hier ’n paar nieuwkomers in ons Paasassortiment. Dat wordt genieten met de Paasdagen!

Vrolijk
Pasen!

Paas desserts

Paas gebakjes

high tea cakes

Verkoop én reparatie vanuit ‘t Dorp 
Michel van de Wetering legt de 
reden van de verandering uit: “Er 
was regelmatig verwarring bij onze 
klanten op welke locatie ze moes-
ten zijn. Dat gaan we nu verbe-
teren door in onze winkel aan ’t 
Dorp alle diensten aan te bieden, 
de verkoop van nieuwe en twee-
dehands fietsen, onderdelen, ac-
cessoires, maar ook reparatie en 
service. De winkel aan ’t Dorp 
wordt nu het centrale adres voor al 
onze klanten.” 

Beter contact en service 
“Ik vind het contact met de klan-
ten erg belangrijk,” zegt Michel. 
“Door alles op één plek aan te 
nemen weet ik beter wat er speelt 

bij onze klanten. Doordat ik zelf in 
de winkel aan ’t Dorp sta, heb ik 
het contact met de klanten bij de 
werkplaats wel gemist.” Hij vult 
aan: “We blijven de werkplaats 
in de Molenstraat wel gebruiken, 
maar zullen zelf zorgen voor het 
transport tussen de twee locaties. 
Onze klanten merken hier niets 
van. Alle reparaties worden voort-
aan aangenomen en afgeleverd in 
de locatie aan ’t Dorp. We kunnen 
zo een nog betere service geven.”

FIETSplezier Heesch
Michel van de Wetering
Voortaan één adres voor aankoop en reparatie 

HEESCH - Vanaf dinsdag 2 april kunnen klanten bij FIETSplezier Michel 
van de Wetering op één adres in Heesch terecht om een nieuwe of 
gebruikte fiets te kopen of om hun fiets te laten repareren. Om klan-
ten nog beter van dienst te zijn, is de winkel aan ’t Dorp voortaan hét 
centrale adres. 

Michel wil dicht bij de klanten staan Foto: Marcel van der Steen

Wilt u een fijne woning binnen de beperkte mogelijkheden die u 
hebt, neem dan contact op via woningbouw@bernheze.org. Fietsplezier 

Michel van de Wetering
‘t Dorp 108 - 5384 KZ Heesch
0412-451523
www.fietsplezierheesch.nl

Mensen die dit aangaat, staan meestal 
niet vooraan

DeMooiBernhezeKrant wenst u fijne paasdagen
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in bedrijf

WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39 
E. wve.schilderwerk@home.nl

mooi & in bedrijf

HET GEMAK 
VAN EEN 

ADVISEUR 
DICHT BIJ 

HUIS

Advertorial

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

Van den Akker Verf & Wand
Een bron van informatie en inspiratie

Voor particulier en bedrijf
Voor verkoop aan particulie-
ren heeft Van den Akker Verf & 

Wand zijn winkel aan de Broek-
hoek. Voor verf, behang of een 
glasplaatje op maat. Er is keuze 

genoeg tussen de kwaliteitspro-
ducten zoals Sikkens, Wijzonol 
en Sigma, maar ook de goed-

kopere merken zijn verkrijgbaar. 
Schroom niet om Jan van den 
Akker om advies te vragen. Zijn 
ervaring met verf, behang en 
andere muurbedekkingen gaan 
terug tot 1968, toen hij over-
stapte van het vak elektrotech-
niek naar schildertechnieken, op 
advies van zijn vader: Nardje de 
Schilder. 

Advies
De grote hoeveelheid stalen in 
de winkel liggen er niet om al-
leen te bekijken. U kunt ze mee 
naar huis nemen om thuis kleur 
te bepalen, maar u kunt ook een 
kleurenstaal van thuis meene-
men om bij Van den Akker verf 
te laten mengen. De kleuren 
voor 2013 zijn gebaseerd op de 
natuur; smaragdgroen, strand-, 
zee- of houtkleuren. Er is zoveel 
meer mogelijk dan we denken. 
“Veel materialen kunnen van 
een mooie kleur voorzien wor-
den, als we maar het juiste mate-
riaal gebruiken. Mooie effecten 
kunnen worden verkregen door 
middel van oude schildertechnie-

ken met krijtverf, patina en cra-
quelé´. Deze kunnen in het merk 
Dimago direct in diverse kleuren 
worden gemaakt. Door zelf re-
gelmatig met de kwast in de weer 
te zijn geweest heeft Jan van den 
Akker veel ervaring opgedaan en 
veel meegemaakt. Ook nu nog 
herkent Van den Akker binnen ’n 
uur de echte schilder. 

Afspraak = afspraak
Een spoedopdracht, uitgevoerd 
door Van den Akker, wordt op 
tijd opgeleverd. Soms met inzet 
van extra mensen, dan weet Jan 
precies wie hij inhuurt om kwali-
teit te garanderen. Met de prijs-
afspraken gaat hij op precies de-
zelfde manier om. De prijs die u 
krijgt is all-in. De hoogte kan va-
riëren door materiaalkeuze. “Die 
keuze”, weet Van den Akker, “is 
niet aan mij”.

Jan van den Akker bij de mengmachine Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Veel ondernemers hebben de weg naar Van den Akker (sinds 1935) gevonden voor de uit-
voering van schilderwerk en wandafwerking. Zo ook het hoofdkantoor van de William Schikker Groep 
in Amsterdam en het verzorgingshuis in St. Willebrord. Ook diverse bouwbedrijven weten de weg naar 
Van den Akker te vinden. 

Van den Akker Verf & Wand
Broekhoek 20 
5384 VR Heesch 
T 0412 45 17 84 
E akkerheesch@ziggo.nl
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Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Belastingen en continue wijzigende fiscale regelgeving kunnen er voor 
zorgen dat u als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. 

Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen bespaart u veel rompslomp. 
Met de kennis en ervaring die Van Schayk in huis heeft, 

is uw belastingaangifte in goede handen. En door onze betrokkenheid 
en interesse in uw onderneming biedt Van Schayk een praktische 

vertaling naar de praktijk en toepassing voor uw bedrijf.

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

FISCAAL ADVIES OP MAAT

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

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Tafels  •  Keukens  •  TV-meubels  •  badkamermeubels  •  kamer en suite  

i n t e r i e u r s  o p  m a a t

MEUBEL & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN   Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR  Heesch  •  06 - 22 49 67 54 

info@meubelenambacht.nl  •  www.meubelenambacht.nl

www.humstijl.nl

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.

Nieuwe kattentrimsalon in Heesch
Op 2 april opent de nieuwe Kattentrimsalon haar deuren

HEESCH - Joyce Zegers heeft al 16 jaar haar hondentrimsalon Top-
Trim en een zeer tevreden klantenkring. Ook de vraag naar het trim-
men van katten bleek groot, zodat zij haar diensten hiermee gaat 
uitbreiden.

Honden- en Kattentrimsalon TopTrim is gevestigd 
aan de Zoggelsestraat 42 te Heesch Tel.: 0412-454666
info@toptrim-heesch.nl www.toptrim-heesch.nl

Joyce hoopt veel kattenliefhebbers te verwelkomen

Advertorial

er Wordt VLot 
en ZorGVULdiG 
GeWerKt

Zowel kort- als langharige katten 
worden geplukt en geborsteld zo-
dat onderwol en losse haren ver-
dwijnen. Bij herhaling om de 3-4 
maanden heeft uw kat bijna geen 
last van klitten en haarballen en 
u van losse haren in huis. Klit-
ten zijn pijnlijk. Als klitten er niet 
uitgeborsteld kunnen worden, 
kan scheren noodzakelijk zijn. Er 
wordt vlot en zorgvuldig gewerkt 
en zonder narcose om uw kat zo 
min mogelijk te belasten. 

Trimsalon TopTrim biedt een 
complete vachtverzorging van 
hond en kat. Ook rasloze dieren 
zijn welkom. Door haar jarenlan-
ge ervaring kan uw huisdier in elk 
gewenst model worden geknipt 
of geschoren. Alle honden en kat-
ten kunnen lekker gewassen wor-
den, waardoor zij sneller en beter 
verharen en lekker fris ruiken. 

Bovendien kunt u terecht voor 
het knippen van nagels. TopTrim 
biedt zelfs de service om, tegen 
geringe vergoeding, uw huisdier 
op te halen en weer helemaal ge-
soigneerd veilig thuis te brengen.

Omdat iedere vacht en elke ka-
rakter van hond en kat anders is, 

vindt Joyce haar vak erg afwis-
selend en leuk. Zelf heeft Joyce 
honden waarmee zij honden-
shows loopt, jachttrainingen volgt 
en soms een nestje fokt. Daarbij 
speelt goed voer een belangrijke 
rol. Zij voert haar honden Arion 

en verkoopt dit betaalbare kwali-
teitsvoer ook in de trimsalon.

Gedurende de openingsmaand 
april krijgen alle nieuwe klanten 
10% korting op de behandeling 
van hun kat. 

TopTrim werkt alleen op afspraak, 
zodat uw huisdier niet onnodig 
lang hoeft te wachten en direct 
na de trimbeurt opgehaald kan 
worden. Joyce hoopt met deze 
uitbreiding veel kattenliefhebbers 
uit de regio als nieuwe klant te 
mogen begroeten.

Bernhezer bedrijven 
hebben alles in huis!



Woensdag 27 maart 201310 
  

Opa’s en oma’s welkom op 
OBS de Bolderik

Groep 3 deed mee aan het pro-
ject van Erfgoed Brabant; Tonnie 
en Kee in Keutelree. Zij beleefden 
het verschil tussen een dorpje in 
Noord-Brabant en een grote stad 
in Amerika. Omdat een van de 
kinderen uit groep 3 binnenkort 
naar Amerika gaat verhuizen was 
de nieuwsgierigheid en betrokken-
heid erg groot. Met hulp van vrij-
willigers van de heemkundekring 
uit hun eigen dorp gingen de kin-
deren ook op zoek naar verschillen 
tussen vroeger en nu in Heeswijk-
Dinther.

Groep 3 sloot het project af met 
zo’n 20-tal gezellige en actieve 
opa’s en oma’s. Samen met hun 
kleinkinderen speelden ze fanatiek 
een aantal oud-Hollandse spelen. 
Een van de opa’s bracht een aan-
tal hele oude voorwerpen mee wat 
erg tot de verbeelding van de kin-
deren sprak.

De groepen 1-2 zijn vooral bezig 
geweest met de school uit de tijd 
van hun opa’s en oma’s. Als afslui-
ting mochten daarom hun opa’s 
en oma’s een bezoekje brengen 
aan een basisschool van deze tijd. 
De opa’s werden hartelijk ontvan-

gen met een lekker kopje koffie 
en kregen daarna een rondleiding 
door de school. Enkele reacties van 
opa’s en oma’s: “We hebben ge-
noten van de voorstelling van de 
kinderen. 
Wat leuk om de school van ons 
kleinkind te bezoeken. Wat een 
hartelijke ontvangst en een goede 
organisatie. Het gaat tegenwoor-
dig heel anders op school dan bij 
ons vroeger. 

Complimenten voor het team. Het 
was een geweldige ochtend.” 
“Wij kijken terug op twee hele 
geslaagde momenten. Momenten 
waarop we voor de kinderen be-
langrijke mensen in school haalden. 
Momenten waarop jong en oud 
ervaringen uitwisselden en leerden 
van elkaar. Momenten waarop wij 
konden laten zien waarom wij trots 
zijn op onze school!”, aldus Joke 
Schopping, directeur.

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen week zette OBS de Bolderik de deuren open voor de opa’s en oma’s van 
de kinderen uit de groepen 1 t/m 3. Deze groepen zijn de afgelopen periode teruggegaan in de tijd van hun 
opa’s en oma’s. 

Muzikale afsluiting jeugdkamp 
Fanfare St. lambertus
Zondag 24 maart

Het hele weekend stond in het te-
ken van Maffia. Hierbij mocht na-
tuurlijk het casino niet ontbreken. 
Alle maffialeden konden bij gok-
spelen hun zuur verdiende geld 
witwassen en veel geld winnen of 
alles verliezen.
Rode draad was het Maffia moord-
spel. Iedereen, ook de leiding, deed 
hier aan mee. Het was de bedoe-
ling om met een waterpistooltje je 
doelwit uit te schakelen. Aan het 

einde van het weekend waren er 
nog 4 kinderen over die niet ver-
moord waren. Gelukkig was het 
allemaal maar een spel.
De munten die met de verschillen-
de spelen werden verdiend kon-
den in bewaring worden gegeven 
bij een heuse bank, waar een rente 
van 10% werd beloofd. Maar zo-
als dat in het echte leven ook gaat 
gooide een bankoverval roet in het 
eten.

Traditionele afsluiting van het 
jeugdkamp was het mini-concertje 
op de zondagmiddag voor ouders 
en familie. De muzikantjes waren 
hiervoor gekleed in nieuwe polo’s, 
die aangeboden zijn door Van Til-
burg Mode & Sport, met de namen 
van de orkesten erop. Happy Fiep 
& The Rockers. Onder leiding van 
Pieter van Rooij (slagwerk) en Pe-
ter Timmers (blazers) werd het een 
spetterende afsluiting.

NISTELRODE - De jeugd van fanfare St. Lambertus is het hele weekend op Maffia-kamp geweest. Vrijdag 
vertrokken ze op de fiets onder Siberische omstandigheden. Met bevroren tenen en vingertoppen bereikten 
ze rond 18.00 uur de kampeerboerderij De Vrije Lust aan de Vinkenstraat. Gelukkig was alles en iedereen 
snel weer ontdooid onder het genot van een beker warme chocomel.

Apostle Academy helpt en be-
geleidt zowel grote als kleine be-
drijven in hun ontdekkingstocht 
op social media. Ze delen graag 
hun kennis en ervaringen over de 
mogelijkheden van social media, 
specifiek gericht op uw bedrijf en 
branche! Zij helpen u waar nodig 
en zorgen voor een steuntje in de 
rug tijdens het vervolgtraject. Het 
is de bedoeling dat u uiteindelijk 
de specialist wordt! Heeft u al de 
beschikking over een social media-
omgeving, maar merkt u dat er te 
weinig interactie is op uw pagina 
of vindt u het bereik van uw pa-

gina te klein? Ook dan bent u bij 
Apostle Academy aan het juiste 
adres. 
Tijdens de Social Day van Apostle 
Academy krijgt u voor het eerst 
1-op-1 de kans alles te vragen 
over hoe en waarvoor social me-
dia voor uw bedrijf van belang kan 
zijn! Speciaal voor MKB bedrijven. 
Hoe kunt u de doelgroep beter be-
reiken? Of hoe kunt u direct meer 
omzet genereren? Apostle Aca-
demy heeft overal een antwoord 
op! Ga naar www.facebook.com/
DeMooiBernhezeKrant en claim de 
aanbieding voor maar € 125,-!

Social media ook bij 
Bernheze Media
Met social media is de dienstverlening compleet

BERNHEZE - Wilt u aan de slag met social media of levert uw inzet 
tot op heden onvoldoende op voor uw bedrijf? Dan hebben wij voor u 
de oplossing. Bernheze Media werkt vanaf heden namelijk samen met 
Apostle Academy. Alles op het gebied van communicatie heeft Bern-
heze Media in het pakket. Op print DeMooiBernhezeKrant en online de 
MooiBernheze sites. Vanaf heden kunt u ook terecht voor social media 
advies. Met social media advies geven zij u de juiste handvatten voor 
wat betreft uw totale reclamebudget. Om dit professioneel aan te pak-
ken vonden zij net over de grens van Bernheze een gespecialiseerd be-
drijf Apostle Academy.

Tom Lanoye (1958) leeft en werkt 
in Antwerpen (België) en Kaap-
stad (Zuid-Afrika). Hij is roman-
cier, dichter, columnist, scenarist 
en theaterauteur. Hij is een van de 
meest gelezen en gelauwerde au-

teurs van zijn taalgebied (Neder-
land en Vlaanderen), en kind aan 
huis bij alle grote Europese thea-
terfestivals. 
Hij werd genomineerd voor De 
Gouden Uil en de Libris Literatuur 
Prijs voor zijn roman Het derde hu-
welijk. Met de roman Sprakeloos, 
die handelt over de dood van zijn 
moeder - een amateuractrice die, 
na een beroerte, haar spraak ver-
liest - wordt Tom Lanoye de best 
verkopende auteur van de lage 
landen. In Nederland won hij de 
Gouden Ganzenveer voor zijn oeu-
vre. Entree 5,- 
Reserveren info@debkk.nl

Tom lanoye in Bernrode
HEESWIJK-DINTHER - De BKK heeft opnieuw een groot schrijver weten 
te strikken voor een optreden in Bernheze. De Belgisch schrijver Tom 
Lanoye komt op 2 april naar Gymnasium Bernrode. Aanvang 20.00 uur. 

Ga naar www.facebook.com/
demooibernhezekrant en claim de 
aanbieding voor maar € 125,-!
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Ik Hou Van Brabant pakt zijn koffers

Nieuwe show: 
‘Welcome On Board’. 
Hoewel ze de bijna 2,5 miljoen 
Brabantse inwoners nog lang niet 
hebben vermaakt, heeft het team 
de afgelopen tijd een compleet 

nieuwe show bedacht en vormge-
geven. Met trots onthult Manon 
de naam van de nieuwe show: 
‘Welcome On Board’.
Tijdens deze show, die ook weer 
voor jong en oud geschikt is, wor-

den de deelnemers meegenomen 
op een bijzondere, avontuurlijke 
en onverwachte reis. Natuurlijk 
heeft het team ook dit keer leuke 
extra’s bedacht. Zo worden de uit-
nodigingen verstuurd in de vorm 

van boarding tickets naar alle 
deelnemers, maar met 3 verschil-
lende bestemmingen en een uniek 
stoelnummer. De bestemming be-
paalt meteen in welk team men te-
rechtkomt, met het stoelnummer 
zijn ook nog eens leuke prijzen te 
winnen. 

Manon vertelt enthousiast: “Nog 
voordat we zelf precies wisten hoe 
de show in elkaar zou gaan steken, 
was de eerste boeking al binnen! 
Voetbalclub BMC uit Berlicum was 
vorig jaar zo enthousiast over de ‘Ik 
Hou Van Brabant’ spelshow, dat de 
organisatie blindelings vertrouwde 
op ons creatieve brein. Dat geeft 

toch wel een bijzonder gevoel. Het 
is dan ook absoluut de bedoeling 
om de ‘Ik Hou Van Brabant’ spel-
show te blijven geven in de hele 
provincie, maar daarnaast kan elk 
personeelsuitje, teamuitje of fa-
miliedag nu ook verzorgd worden 
met de ‘Welcome On Board’ show 
en zelfs een ‘I Love Disco’ thema-
feest”.

Manon van Schijndel van spelshow ‘Ik hou van brabant’

HEESWIJK-DINTHER - Het ‘Ik Hou Van Brabantteam’ heeft nu al 3 jaar een kaskraker te pakken met de Ik 
Hou Van Brabant spelshows die ze door heel Brabant presenteren. De kracht van de show zit hem in de 
unieke presentatie, de band die ze op weten te bouwen met het publiek en de grote dosis humor. Presenta-
trice Manon van Schijndel weet telkens weer de deelnemers te boeien met afwisselende kennisvragen, leuke 
spelonderdelen, zoals het Brabantse schortenspel en het grote merkenspel, en dit alles wordt omlijst met 
verschillende soorten muziekvragen. 

Bent u enthousiast geworden en ook zo benieuwd naar de 
mogelijkheden? Kijk dan nu op de volledig vernieuwde website 
www.ikhouvanbrabant.nl of bel gewoon met 06-20 89 28 56.
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BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Laat ook uw auto er 
op zijn paasbest uitzien! 

Was uw auto in 
onze geavanceerde 
carwash!
onze geavanceerde 

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003
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Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C1  2011
Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80.000km 2004
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fieste 1,4 titanium 5drs  2010 
Ford Ka 2002
Ford C-Max 2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008
Mercedes sprinter 208 cdi 180.000 km 2004 
Mini Cooper 2007

Mitsubishi Outlander 20 sport 46.000 km 2008
Opel Astra station 1.6-16v  2007
Opel Meriva 1,6 essentia 80.000 km 2004
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  2007
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30 2.0d 2007
Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007
Motor BMW K1200 RS 1999

• Velgen en 
sportvelgen

• Zomer- en 
winterbanden:

 wij leveren 
 alle merken

• Opslag van 
zomer- en 
winterbanden

 Balanceren

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

ook
VERHUUR

Wissel nu uw Winterbanden om!
zomer-/winterbandenopslag m30,-

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 €  4.950,-
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  € 3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  € 4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  € 4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  € 1.500,-
Daihatsu Yong YRV zwart  2002  € 2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td blauw met.  2001  € 1.999,-
Fiat Scudo combi 8 pers. ex btw  1997  € 1.999,-
Ford Focus Stationcar 16 16v  2002  € 3.499,-
Ford Focus Stationcar zwart  2002  € 2.750,-
Ford Transit Connect ex btw  2004  € 3.250,-
Hyundai Coupe 2.0  2000  € 1.499,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  € 7.750,-
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  € 8.250,-
Mazda 2 AUTOMAAT 28dKm  2005 € 6.450,-
Mazda MX 5 cabrio zeer nette staat  1991  € 2.950,-

Mercedes 250 TD autom.Youngtimer  1996  € 5.950,-
Mercedes 220 diesel Yountimer  1998  €  3.900,-
Mercedes 220 diesel airco  1998  €  2.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC Cabrio  2006  €  6.950,-
Peugeot 308 1.6-16V Bord.met.  2007  €  7.950,- 
Peugeot Expert 1.9d Rolst.verv. ex btw  1997  €  1.999,-
Renault Clio airco elektr rm etc.  2004  €  2.499,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp g3  1999  €  1.499,-
Renault Twingo helios lmv leer 
elektr ramen stuurbkr. 70.000 km  2000  €  2.450,-
Rover 25 5-drs bl. Metalic  2002  €  3.450,-
Volkswagen Kever belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf 1,4 5 drs  2001  €  2.499,-
VW Golf Cabrio LMV  1995  €  2.500,-

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

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

  

•  Citroen Picasso 1.6, 16V Caractere ECC PDC   
 92.000 km, 2007
•  Ford Mondeo ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,
 70.000 km, 2004
•  Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise 
 162.000 km, 2002
•   Mercedes B-klasse 170 avt.
 99.000 km, 2006 Clima
•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el. ramen, navi, 2009

•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•  Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km, 
 dubbelzonnedak, PDC, 2003
•  Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
•  Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•  Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties, 
 99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

Wat doet 
motorolie?
Olie smeert alle bewegende de-
len in een motor, het zorgt als 
het ware voor een laagje dat 
slijtage en frictie tegengaat. 
Wat op zijn beurt weer bete-
kent een soepeler en beter lo-
pende motor. Het zorgt er ook 
voor dat de motor verschoond 
blijft van ongewenste deeltjes, 
en beschermt ook tegen roest. 
Als laatste zorgt olie voor het 
afkoelen van een motor door 
warmte weg te voeren naar de 
caterpan.

Bron: autoweetjes.com

Autosleutel van toen tot heden?
Waar de autosleutel in het verleden enkel gebruikt werd voor het openmaken van je autodeur is door de 
ontwikkeling van de chip in de autosleutel nu bijna alles mogelijk geworden. Sinds 1982 heeft de autosleutel 
ongekende ontwikkelingen doorgemaakt, je kan het zo gek niet bedenken het kan allemaal. In de toekomst 
zullen we zien dat we met de autosleutel aan de kassa van de supermarkt kunnen afrekenen of dat we er 
geld mee kunnen pinnen. Terwijl voor 1982 de autosleutel nog maar twee functies had, het openen van de 
deur en het starten van de auto. Kortom er zitten zeker wat betreft de autosleutel nog heel wat vernieu-
wingen aan te komen.

Bron: autoweetjes.com



Woensdag 27 maart 2013 13
  

Uw airco
is weer 
SCHOON

van binnen!

Kijk voor meer informatie op:

www.schoonpresteertbeter.nlwww.schoonpresteertbeter.nl
Kijk voor meer informatie op:

Uw airco
is weer 
SCHOON

van binnen!
SCHOON

van binnen!

Uw airco
is weer 
SCHOON

van binnen!

Ton van den Crommenacker met 
een van zijn medewerkers, Pieter

Drie autobedrijven uit Nistelrode lijken zo op het eerste aanblik eenzelfde dienst 
aan te bieden. Deze ondernemers hebben een autobedrijf en verkopen auto’s en 
zorgen door goed onderhoud dat uw auto in OPTIMALE CONDITIE blijft, zodat 
uw auto u van A naar B blijft brengen. Wanneer we de loep iets dichter bij hou-
den zien we dat de bedrijven toch allemaal een eigen individualiteit hebben. De 
klanten weten dit en zo kiest ieder zijn eigen garage, blijft trouw aan de eigen 
monteur en kent de uitstekende service. Meestal gaan klanten ook bij hun vaste 
garage shoppen wanneer vervanging van de auto noodzakelijk is.

AuTOBEdrIjF lANgENS “MEEDENKEN EN 
SAMENWERKEN GEEFT NIEUWE INVALSHOEKEN”

Autobedrijf Langens is sinds 1984 een begrip in de regio Bernheze en 
geniet een jarenlange vertrouwensband met zijn klanten. Het bedrijf 
is opgebouwd door vader en zoon. Wilbert Langens bouwde in hartje 
Nistelrode verder aan de naam en het bedrijf en heeft een brede klan-
tenkring. Bedrijven en particulieren vinden de weg voor alle reparaties 
aan hun auto en ook zijn er bij een bezoek aan het autobedrijf mooie 
topoccasions te bekijken. “Mocht uw auto niet in de database staan, dan 
kunt u op de website aangeven waar u naar zoekt en kan ik aan de slag.” 
vertelt de enthousiaste eigenaar Wilbert Langens. 

Autobedrijf Timmermans is in 1985 
opgericht. Een full-service autobe-
drijf dat gerund wordt door Harrie 
en Maria Timmermans, en 5 jaar 
geleden is zoon Jordy aangescho-
ven. Zij hebben zich gespeciali-
seerd in de verkoop en onderhoud 
van nieuwe en gebruikte auto’s en 
lichte bestelauto’s. Altijd omringd 
door een ruime keuze van jonge 
gebruikte occasions werkt het 
bedrijf ook aan schadereparaties 
en aircoservice. Kortom, een full-
service autobedrijf. Een goed beeld 
van het bedrijf krijgt u op de web-
site waar u ook een ruime occasi-
onslijst met jonge, gebruikte auto’s 
vindt, die met het volste vertrou-
wen, goede condities en BOVAG 
garantie afgeleverd worden. Bent 
u op zoek naar een autobedrijf waar kwaliteit en kennis prioriteit hebben? Denk hierbij aan reparatie, onder-
houd, APK-keuringen en reparatie van (ruit)schades, inclusief de afhandeling met uw verzekering, ga dan naar 
Autobedrijf Timmermans.

AuTOBEdrIjF TIMMErMANS “DE DUURSTE MEETAPPARATUUR MAAKT JE NOG 
GEEN SPECIALIST”

Sinds 5 jaren is het autobedrijf gevestigd op het bedrijventerrein van Nistelrode. De jonge ervaren ondernemer Ton van den Crommenacker houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met onderhoud en servicewerkzaamheden aan gebruikte of nieuwe auto’s. “Ook APK keuringen, aircoservice en diagnose-/uitleeswerk-
zaamheden zijn aan de orde van de dag. Met ons jonge en professionele team zijn wij het adres voor al uw autozaken.” , vertelt de enthousiaste ondernemer 
“Belangrijk ook om te weten is dat de service niet ophoudt bij de sluitingstijden. Wij zijn er ook buiten de openingstijden voor de klant.”

CrOMMENACkEr AuTOMOBIElEN “WILT U UW AUTO INRUILEN OF HEEFT U EEN SPECIALE WENS! 
 WIJ GAAN HET VOOR U REGELEN” 

dOOr 
TECHNIEk
VErBONdEN Fris De Lente In
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•  Citroen Picasso 1.6, 16V Caractere ECC PDC   
 92.000 km, 2007
•  Ford Mondeo ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,
 70.000 km, 2004
•  Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise 
 162.000 km, 2002
•   Mercedes B-klasse 170 avt.
 99.000 km, 2006 Clima
•  Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el. ramen, navi, 2009

•  Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 
 49.000 km, 2004
•  Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km, 
 dubbelzonnedak, PDC, 2003
•  Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
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 voor/achter, 141.000 km, 2005
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 99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

Medewerker Tom met eigenaar Wilbert Langens

Harrie en Jordy Timmermans

Autobedrijf Langens 
4 medewerkers
Ziggy van Crey - leerling
Tramstraat 14 
5388 GG Nistelrode
0412-612076
www.autobedrijflangens.nl

Laat uw airco reinigen!

De voordelen:

Frisse, zuivere lucht,  
vrij van bacteriën

Voorkomt allergische
reacties

Ramen vrij van condens
in de koudere periodes

Aangenaam klimaat:  
Comfortabel en koel

Verkrijgbaar in de geuren:

Appel of Original
Verkrijgbaar in de geuren:Verkrijgbaar in de geuren:

Appel of OriginalAppel of OriginalAppel of Original

Schoon presteert beter
Voor meer informatie www.schoonpresteertbeter.nl

Let op!

U KUNT MET DEZE AUTOBEDRIJVEN FRIS DE LENTE IN. 
Laat u informeren over de mogelijkheden; deze zullen u verrassen. Met 
eenvoud als basis geven zij een optimale verzorging tegen aanvaardbare 
kosten met specialistische dienstverlening. Timmermans: “We zien dat 
de particuliere klant steeds meer terugkomt naar ons als ‘full-service’ 
autobedrijf.” langens: “Als collega’s willen we niet meegaan met de 
prijsvechters, dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit.” 
Van den Crommenacker: “We werken allemaal zelfstandig, maar 
met de neuzen in dezelfde richting zullen wij voor de klant en voor ons 
als ondernemers winst boeken.”Alle drie bedrijven helpen leerlingen op 
weg met een doel “Belangrijk dat we nieuwe monteurs de kans geven 
het vak te leren!” Autobedrijf Timmermans.

Autobedrijf Timmermans
5 medewerkers
Giorgio Groenendaal - leerling
Bedrijvenweg 6 
5388 PN Nistelrode
0412-612221
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.trekhaken.nl

Crommenacker Automobielen 
5 medewerkers 
Wouter van den Broeke - leerling
Bedrijvenweg 11b 
5388 PN Nistelrode
0412 617100
www.crommenackerautomobielen.nl 

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl
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Nieuwe gemeentedichter Hans Manders
Foto-dichtbundel met 50 gedichten en prachtige foto’s van FC Bernheze 

Mathieu Bosch presenteerde de 
foto-dichtbundel ‘Wat ons bezig-
hield’. Het hield velen bezig voor-
dat het zo’n mooi exemplaar werd. 
Wim Roefs, voorzitter en oprichter 
van FC Bernheze is verheugd over 
de initiatieven waarbij de fotoclub 
betrokken wordt. 
De prachtige foto’s van FC Bern-
heze en de 50 gedichten werden 
door Monique van de Ven in een 
mooi jasje gegoten. In De Zwaan 
in Heeswijk-Dinther werd de eer-

ste gedichtenbundel van de BKK 
uitgereikt aan Wethouder Don-
kers. Hij schreef een mooi voor-
woord dat hij natuurlijk voorlas 
aan de aanwezigen, als wethouder 
van Kunst en Cultuur. 
De avond was vol speciale gasten 
die afscheid kwamen nemen en de 
nieuwe gemeentedichter welkom 
heetten. Voor het afscheid van ge-
meentedichter Mas Papo kwamen 
Ad van Schijndel, Toon Kunnings 
en de gemeentedichters van Veg- hel en Oss. Zij lieten allemaal en-

HEESWIJK-DINTHER - Donderdag 21 maart was het zover, een mooie samenwerking heeft 
als resultaat een gedichtenbundel op initiatief van Mas Papo & de BKK en medewerking van 
Fotoclub Bernheze. Diezelfde avond gaf Mas Papo het stokje door aan de nieuwe gemeen-
tedichter van Bernheze Hans Manders. Een mooi georganiseerde avond om bij deze twee 
bijzondere momenten even stil te staan. 

Er zijn nog exemplaren te bestellen van foto-dichtbundel ‘Wat ons bezighield’ bij info@debkk.nl

Mathieu Bosch presenteerde de avond Wim Roefs geeft toelichting op zijn foto bij het gedicht van 
Hieke Stek ‘Als er een soms is’

Hieke Stek leest het gedicht ‘Als er een soms is’

Ad Donkers en Mas Papo Hans Manders

FoToCluBBernheze

Voor mij, eefje Voets (27 jaar) uit heeswijk, 
is fotografie een uit de hand gelopen hobby 
waar ik ondertussen ook voor een groot 
gedeelte mijn beroep van heb kunnen 
maken. tijdens mijn studie ‘Communication 
science’ aan de Universiteit van twente ben 
ik mijn eigen onderneming ‘itsCover’ (visuele 
communicatie en fotografie) gestart. hiermee 
heb ik beetje voor beetje mijn eigen studio 
bij elkaar gespaard waardoor fotografie een 
mooi bijbaantje voor naast mijn studie werd. 
ondertussen heb ik mijn studie afgerond en 
ben ik fulltime werkzaam als ZZPer. 
het leukst vind ik het om mensen te 
fotograferen. iedere reportage is anders 
en die variatie zorgt ervoor dat ik het nog 
steeds meer als hobby dan als werk zie. een 
zakelijke reportage, een bruiloft, een ‘model 
voor een dag’ reportage, een vrijgezellenfeest 
of een gezinsreportage geen dag is hetzelfde. 
ook fotografeer ik graag op reis of tijdens 
stedentrips. iets minder leuk voor mijn vriend 
die vaak mijn zware cameratas mag dragen 
aan het eind van de dag. dat blijft toch 
mannenwerk :).

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

EEFJE VoETS

Gothic Rock FashionDoll

Witte Dorpen - AndaluciaFotogeniek Boedapest

Als er een soms is
Ik woon er,
en toch ook weer niet.
Maar elke keer
als ik jouw hart binnenstap
voel ik mij er meer dan thuis.
Het is goed
om er af en toe
even weg te gaan,
alleen dan
kan ik er weer thuiskomen.

Soms zijn we heel dicht
en soms ver weg
en in dat soms
kijk ik dan stil naar mijn verlangen
en verwonder ik mij
over het geluk
waarin wij verstopt zitten.
In die momenten
glijden de uren
van de wijzers weg
en ga ik over de grenzen
van tijd
om te verdwijnen in tijdloosheid.

Maar als er een soms is
van dichtbij
koester ik dat
en warm ik mijzelf in de zon van jouw liefde.

HIEKE STEK

Wat ons 
bezighield

Bernhezer gedichtenbundel

W
at ons  bezighield   -  Bernhezer gedichtbindel

Gedichten die aangeven wat ons bezighield.

Gemeentedichter zĳ n levert gedichten op.
Van de gemeentedichter en van dichters
uit en rond de gemeente. In deze bundel zĳ n
gedichten verzameld uit twee jaar
rubriek Dichter van Bernheze, een 
wekelĳ kse rubriek in de Bernhezer.
Leden van de FotoClub Bernheze lieten zich
door de gedichten inspireren en maakten de foto’s.

De BKK. maart 2013

D D   V Be           ichter

an            ernheze

Wij zijn blij te kunnen vermelden 
dat om de week de gemeente-
dichter, Hans Manders zijn 
bijdrage zal leveren aan 
DeMooiBernhezeKrant.

kele stukken uit eigen werk horen. 
Ook Mas Papo vertelde over zijn 
tijd als gemeentedichter en wat 
hem dat gebracht heeft en las en-
kele gedichten voor. 
De nieuwe dichter van Bernheze, 
Hans Manders opende zijn nieuwe 
functie natuurlijk met een paar 
prachtige sonnetten en gedichten.
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Hoes Champignons is opgericht in 1958 te Ewijk. 

In 1990 gevestigd in Nistelrode.  

Wij bieden u een goede service direct van uw kweker. 

 De champignons worden dagelijks vers geplukt. 

  

 Wij leveren volgens uw wensen. 



 Diversen gewichten en verpakkingen. 



 Champignons ook bij uw kweker af  te halen. 

 

 Alles voor een (h)eerlijke champignon.

Vers van uw kweker
"Een (h)eerlijk kwaliteitsproduct"

Hoes Champignons 
Molenhoeve 15 

5388TP Nistelrode 
Tel: 0412-613522 

Mob: 06-10128171 



www.hoeschampignons.nl 
info@hoeschampignons.nl 






Wij nodigen u graag uit 
voor een vrijblijvend 

gesprek

Werken bij uw kweker?  
Op het moment zijn er vacatures voor pluksters en weekendhulp/scholieren. 

2 bakjes fijn 250gr. €1,50
met Pasen geopend

Recept
KIPPEN/
CHAMPION 
RAGOUT

Voor 8 personen

Boodschappenlijstje 

1 kleine ui
¼ peen in stukjes
1 theelepel peperkorrels 

1 stukje foelie 
2 blaadjes laurier 
400 g kipfilet 
1 kippenbouillonblokje

250 gram verse champignons

30 gram verse peterselie 

100 g boter 
100 g bloem 
200 ml slagroom 
8 pasteibakjes 
1-2 eetlepels citroensap 

Peper/zout

BErEIdINg

Snij de ui in vieren maar laat de 
schil zitten. In ‘n pan 1 liter water 
met ui, winterpeen, peperkorrels, 
foelie, laurier en zout aan de kook 
brengen. Kipfilets en kruidenbuil-
tje in pan leggen. Vuur uitdraaien, 
deksel op pan leggen en bouil-
lon 1 uur laten afkoelen, terwijl 
kip zachtjes gaart. Na 30 min. kip 
omkeren en bouillon doorroeren. 
Oven voorverwarmen op 175 °C. 

Champignon snijden in schijfjes en 
even aanbakken. Kip uit pan ne-
men en in kleine blokjes snijden. 
Bouillon door zeef in maatbeker 
schenken. Peterselie fijnhakken.

In hapjespan boter smelten. Bloem 
toevoegen en met pollepel door 
de boter roeren. Bloemmengsel 
2-3 min. op laag vuur laten garen, 
zonder te kleuren. De 500 ml af-
gekoelde kippenbouillon in kleine 
scheutjes toevoegen en stevig roe-
ren tot gladde saus ontstaat. 

De pasteibakjes mogen intus-
sen in de oven warm worden. De 
slagroom mag door de saus ge-
roerd worden en als laatste mag 
de stukje kipfilet, de champignons 
en 75% van de peterselie door de 
saus gemengd worden en de ra-
gout is klaar. Nog even 5 minuten 
verwarmen en dan op smaak bren-
gen met citroensap, peper en zout. 
Pasteibakjes op borden zetten en 
ragout erin scheppen. Rest van pe-
terselie erover heen strooien.

Eet Smakelijk
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 voor de
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Bernheze wil 
zelfstandig, 
samen verder

De gemeenteraad van Bernheze heeft 
zich gebogen over de bestuurlijke 
toekomst van onze gemeente. Zij heeft 
zich uitgesproken voor het zelfstandig 
verder gaan van Bernheze. De raad is 
ervan overtuigd dat wij de belangen 
van onze bevolking ook in de toekomst, 

goed zelfstandig kunnen behartigen. Tegelijkertijd zien we dat er 
steeds meer taken van rijksniveau en provinciaal niveau worden 
doorgeschoven naar de gemeenten. De gemeenten krijgen daar 
minder geld voor dan het beleid tot nu toe heeft gekost. Het is 
natuurlijk prima dat erkend wordt dat gemeenten, als eerste overheid, 
zaken beter en goedkoper tot stand kunnen brengen dan andere 
overheden. Tegelijkertijd vraagt dit een grote inspanning van het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.

Ook realiseren wij ons dat voor een aantal taken wij te klein zijn. 
We moeten die taken samen met andere gemeenten oppakken en 
uitvoeren. De gemeente Bernheze kiest dan voor samenwerking 
met de As50 gemeenten, Oss, Uden en Veghel. Gezamenlijk hebben 
we ongeveer 200.000 inwoners. Samen met Oss hebben we meer 
dan 100.000 inwoners en samen met Uden/Veghel hebben we ook 
ongeveer 100.000 inwoners. Een goede samenwerking in de regio 
biedt ons dus de kans om het nieuwe beleid goed tot ontwikkeling te 
brengen.
Wij hebben ook het initiatief genomen om met onze grotere buren 
het gesprek aan te gaan over de vraag of er meer zaken zijn die we 
gezamenlijk beter en goedkoper kunnen realiseren.
In een tijd dat voor alle gemeenten het geld schaars is hebben we de 
plicht om heel efficiënt met geld om te gaan. Alles wat wij uitgeven 
is tenslotte geld van onze inwoners dat via belastingen aan ons ter 
beschikking wordt gesteld.

Willibrord van Beek
Burgemeester Bernheze

Column

Willibrord van beek

Foto: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Voor niets gaat de 
zon op. Beter nog, met het opko-
men van de zon valt er geld te ver-
dienen! Op 2 april bent u welkom 
op de tweede E-café bijeenkomst 
van de Bernhezer Energie Coöpe-
ratie (BECO).

De werkgroep Productie zal dan 
uitleg geven over zonnepanelen. 
Onderwerpen zijn werking, plaat-
sing, paneelkeuze en kosten. Voor 
de pauze wordt op een luchtige 
manier, onder andere door een 
kennisquiz, informatie gegeven. 
Na de pauze gaan we aan een 
viertal werktafels aan de slag om 
daadwerkelijk bij iedereen de be-
sparingsmogelijkheden te checken. 
Aan de hand van uw energienota 

(jaarverbruik en stroomtarieven) 
en de grootte en ligging van uw 
dak wordt met behulp van reken-
modellen een indicatie gegeven 
van de opbrengst en terugverdien-
tijd van een mogelijk door u ge-
wenste installatie.
Tevens kunt u uw interesse ken-
baar maken voor de aanschaf van 
BECO-panelen. BECO helpt u be-
sparen, verdienen en duurzaam 
omgaan met aarde en energie. Ge-
meenschapshuis de Stuik, aanvang 
20.00 uur. Gratis toegang. 
www.bernhezeenergie.nl

Tweede BECO Energie-
café in Vorstenbosch

Brandweerwedstrijden in 
Heesch en Nistelrode

In Nistelrode werden de opdrach-
ten bij Uro-flame uitgevoerd. Wat 
een drukte was het er! Brandweer-
wagens reden af en aan, brand-
weerlieden renden op en neer, 
slangen werden uitgerold en even 
later weer opgeborgen. De politie 
was op de been, evenals ambulan-
cebroeders! 

Er zwaaide iemand met een mes 
en riep dat hij het hele gebouw 
in de fik had gestoken omdat ze 
hem ontslagen hadden, er werden 
schoten gelost door de politie, de 
messenzwaaier werd overmees-
terd en uiteindelijk werd een aan-
tal gewonden het brandende pand 
uitgesleept. Ondertussen liepen 
juryleden om alle brandweerlieden 
heen om zo goed mogelijk te kun-
nen jureren op alle onderdelen die 
deze wedstrijd bevatte.

Een heftig tafereel om te zien en 
dit alles trok dan ook veel bekijks! 
In het ‘zogenaamd’ brandende 
pand was ruimte gemaakt voor 
het publiek om alles van nabij mee 
te kunnen maken. Hoe gaat de 
brandweerman te werk in een situ-

atie als deze? Indrukwekkend om 
te zien, dat is zeker! Het publiek 
was erg enthousiast en verbaasde 
zich keer op keer over de handelin-
gen van de brandweerlieden. Ook 
de vrouwen en kinderen van de 
bezige brandweerlui vonden het 
geweldig om man/papa nou eens 
aan het werk te zien.

Bij de nonnen
In Heesch hadden de brandweer-
lieden een andere opdracht. Daar 
werd het aanwezige publiek ook 
geboeid! Ondanks de extreme kou 
bleven mensen aandachtig kijken 
naar de ingang van het klooster. 
Daar was namelijk brand uitgebro-
ken in de kelder van het gebouw. 
De aanwezige nonnen werden ge-
evacueerd zodat de brandweer het 
klooster binnen kon treden om on-
derzoek te doen, een slachtoffer te 
bevrijden en de brand te blussen!
Dit alles werd, net als in Nistelrode, 
tot elf keer toe herhaald voor alle 
deelnemende brandweerkorpsen!

Na een dag hard werken door zo-
wel de korpsen als de vrijwilligers, 
was er ‘s avonds de prijsuitreiking 

in zaal de Hoefslag in Nistelrode. 
Er werd flink nagepraat en korpsen 
onderling vergeleken hun manier 
van werken in deze oefeningen.

Aan de burgemeester viel de eer 
toe om de uitslag bekend te ma-
ken en de prijzen uit te reiken. Na-
derhand werden alle formulieren 
met juryuitslagen uitgedeeld en 
werd er nog eens kritisch gekeken 
naar wat er fout, maar vooral wat 
er natuurlijk GOED was gegaan. 
Een leuke afsluiting van wat een ij-
zig koude, spannende, maar zeker 
leerzame zaterdag was!

NISTELRODE/HEESCH – Zaterdag 23 maart waren er brandweerwedstrijden in Heesch en 
Nistelrode. Korpsen uit de hele omgeving moesten zich bewijzen! 
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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. 

BliJe vinKel

Twee weken geleden sprak de gemeenteraad nog uit dat een verzoek van 
Vinkel, mochten ze zelf willen, kan rekenen op een warm welkom van 
Bernheze. Vinkel heeft historisch gezien, zo is de redenering, wel wat 
met Bernheze en Heesch in het bijzonder. 
Lang was de gemeente Heesch een van de vijf gemeenten van het 
dorp Vinkel, samen met Geffen, Nuland, Berlicum en Heeswijk. Heel 
bijzonder hoe een dergelijk dorp is ontstaan op een knooppunt van 
gemeenten. Zo was Vorstenbosch vroeger tegelijkertijd Nistelrodens, 
Udens en Dinthers. In Loosbroek liepen de gemeentegrenzen van 
Heeswijk, Dinther, Nistelrode en Heesch door voor- en achtertuinen 
van de dorpsbewoners. Met de gemeentelijke fusies in 1994 zijn 
deze grenzen definitief geslecht. Vorstenbosch en Loosbroek werden 
Bernheze. De bebouwde kom van Vinkel werd Maasdonk. Een deel, 
Munnekes Vinkel genaamd, bleef nog wel Heesch en werd Bernheze.

De ligging van het dorp op het grensgebied, met in het verleden duidelijk 
verschillende regels aan deze of gene zijde, moet ongetwijfeld hebben 
geleid tot actieve dorpen. We zien dat in alle dorpen terug. Actieve 
dorpsraden al vele decennia lang, een bloeiend verenigingsleven en 
dorpen met een relatief hoog voorzieningenniveau.

De strijdvaardigheid was deze week goed te merken in een reactie van 
dorpsraadvoorzitter Toon uit Vinkel in het Brabants Dagblad. Hij heeft 
geen trek in de toenaderingspoging van Bernheze. “Het is een gepasseerd 
station. Bovendien, wat hebben we eraan? Je moet verder doordenken: 
is er wel een toekomst voor Bernheze als zelfstandige gemeente? 
Bestuurlijk aansluiten bij de gemeente Bernheze betekent dat Vinkel aan 
de achterste mem komt te liggen.”

Maar daar hoeven ze in Vinkel niet bang voor te zijn. Eerder is het 
andersom getuige de laatste zin in het Vinkels volkslied, al ver in de 
vorige eeuw geschreven. 

…en Heesch is de vijfde bij ons in de rij
Da’s Vinkel het land van de blije

Met groet, Ad.

Toekomstvisie
Op 26 juni 2012 stopte het herin-
delingsproces tussen Maasdonk en 
Bernheze. Beide raden wilden niet 
meer verder. Democratisch geno-
men besluiten die respect verdie-
nen. Daar is de democratie sterk 
door. Geen dictaten in achterka-
mertjes geregeld. De toekomstvisie 
diende opnieuw bekeken te wor-

den in Bernheze. Bernheze maakte 
een duidelijke keuze na het stop-
pen van de herindeling. “De toe-
komst bepalen we zelf.” 
Die is gericht op zelfstandigheid en 
samenwerking in de meest brede 
zin van het woord. Door het stop-
pen van de herindeling maakt ook 
Maasdonk nieuwe keuzes. Die 
keuzes kunnen grote gevolgen 

hebben. Vooral voor Vinkel. Indien 
Vinkel onderdeel van de gemeente 
Den Bosch wordt, verliest Vinkel 
de zeggenschap over het Maas-
donkse deel van Heesch-West. 
Van oudsher liggen er banden tus-
sen Vinkel en Heesch. 

Een logische stap? Vinkel sluit aan 
bij Bernheze.

SP: den Bosch aan de randen van Bernheze 

BERNHEZE - De kaarten van de herindelingstombola lijken in Maasdonk ge-
schud. Maasdonk kiest voor splitsen in 2 delen. Merkwaardig omdat er drie 
voormalige kernen zijn! Geffen kiest voor Oss. Logisch. Nuland gaat naar Den 
Bosch. Logisch. Vinkel wil ook naar Den Bosch (?) getuige een recente publi-
catie (19/03) in het Brabants Dagblad. Een keuze voor voorzieningen op grote 
afstand. En een industrieterrein met klasse 5 bedrijven in de voortuin. Met deze 
keuze komt Den Bosch ook aan de randen van Bernheze te staan. David en 
Goliath? Of het kleine Gallische dorpje dat weerstand blijft bieden tegen de 
Romeinen. In beide gevallen liep het slecht af voor de reus!

Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken

Mijn interesse in maatschappelijke 
kwesties is gegroeid vanaf het mo-
ment dat ik actief werd bij de poli-
tieke partij Bernheze Solidair. Deze 
interesse deel ik graag met mijn 
leerlingen en collegae. 

Hoewel mijn werk in een andere 
gemeente gesitueerd is, merk ik dat 
ook de gemeente Wijchen met de-
zelfde uitdagingen te maken heeft 
als Bernheze. Het gaat een beetje 

te ver om leerlingen te vertellen 
hoe de gemeentepolitiek in elkaar 
steekt, maar 1 ding is zeker, als de 
gemeenteraadsverkiezingen eraan 
komen zal ik samen met mijn col-
legae proberen om enkele kwesties 
de revue te laten passeren. Uitein-
delijk kunnen zo jongeren geprik-
keld worden om op te komen voor 
hun gemeenschap, zoals ik doe 
voor de gemeente Bernheze. 
In mijn studententijd is de lande-

lijke politiek in Nijmeegse kroegen 
vaak onderwerp van gesprek ge-
weest. Hoewel de landelijke poli-
tiek meer mensen raakt, heeft de 
gemeente net zoveel te bieden. 

Veel raadsleden worden zenuw-
achtig over de taken die op ge-
meentes af komen. Ik word er niet 
zenuwachtig van, het is een erken-
ning voor het feit dat de gemeente 
het dichtst bij de burger staat. 

Bernheze Solidair: Van groene vingers 
tot maatschappelijke kwesties

BERNHEZE - Als bioloog en leraar op een middelbare school, sta ik geregeld 
met beide voeten in de modder of op de vloer van het klaslokaal. Het werk dat 
ik mag doen geeft mij erg veel voldoening. Als coach mag ik jongeren iets leren 
over de werking van het leven, maar breng ik ze ook graag op de hoogte van het 
wel en wee in onze maatschappij. 

Johan van Kessel, Bernheze Solidair

Tweede Kamer
Deze plannen staan nog niet vast 
en de Tweede Kamer gaat hier nog 
over spreken. 

Progressief Bernheze heeft daarom 
bij de Tweede Kamerfracties van 
de PvdA en GroenLinks, partijen 
waarmee zij verbonden is, haar 
zorgen uitgesproken over de ge-
volgen van het invoeren van deze 
bezuinigingsmaatregelen. Wij vra-

gen de fracties zich in te zetten de 
scherpe kanten er van af te halen.

Bezuinigen
Progressief Bernheze beseft dat 
bezuinigen nodig is. De gemeen-
ten moeten proberen de zorgtaken 
zoveel mogelijk neer te leggen bij 
zorgbehoeftigen zelf en bij diens 
directe omgeving. Dat is prima in 
deze tijd. Progressief Bernheze wil 
dan ook actief meewerken om de 

regelgeving lokaal zo eerlijk mo-
gelijk vorm te geven, met als uit-
gangspunt dat de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten dragen. 
Het moet echter niet zo zijn, dat 
er mensen in de problemen komen 
door deze maatregelen en dat er 
mensen tussen de wal en het schip 
terechtkomen. Dat wil Progressief 
Bernheze bereiken met haar be-
roep op de Tweede Kamerfracties 
van PvdA en GroenLinks.

Progressief Bernheze: Oproep

BERNHEZE - Progressief Bernheze maakt zich zorgen over de toekomst van de 
zorg. De regering heeft vergevorderde plannen om delen van de AWBZ naar de 
gemeenten over te hevelen en wil daarbij fors bezuinigen. Voor de huishoude-
lijke hulp zou slechts een kwart van de huidige gelden beschikbaar blijven. De 
drempel voor ouderen en zieken om te kunnen gaan wonen in een verpleeg-/
verzorgingshuis wordt fors hoger. Bij de geestelijke gezondheidszorg gaan pati-
enten veel meer eigen bijdragen betalen.

Theo van Overbeek, fractielid Progressief Bernheze

Belastingdienst Oss werkt 
voortaan op afspraak
BERNHEZE - Wie de balie van het 
belastingkantoor in Oss wil bezoe-
ken, moet eerst een afspraak ma-
ken. Deze wijziging gaat in vanaf 
april 2013. Een afspraak maken 
kan via het gratis nummer van de 
BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Over het algemeen kunnen de 
medewerkers van de BelastingTe-

lefoon de vraag al direct beant-
woorden en is een doorverwijzing 
naar het kantoor niet meer nood-
zakelijk. Als de situatie daar aanlei-
ding toe geeft, wordt een balie- af-
spraak gemaakt. 

Door op afspraak te werken hoe-
ven klanten niet meer te wachten 
en kan er beter worden geholpen.

Gemeentehuis 
Tweede Paasdag 

gesloten

In verband met Tweede Paas-
dag zijn het gemeentehuis 
in Heesch en het servicepunt 
Heeswijk-Dinther op 1 april 
2013 gesloten.
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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:

Wilco Schrijvers
uit Heesch

oogcontact

Winnaar:
Hans de Goeij

kan de 
staatsloten ophalen 

bij boekhandel
Ceelen

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

G N I D E I B N A A S A A P P O 
E S Y L T J I B T N O S A A P F 
I F E P A A S D A G A A A A S R 
D I T N L N H I L A S S T S E S 
P S T A D A E F H K D I C V T N 
S O T O I S N S L I R G L A L I 
H L K T A E A E N E O P E K P N 
U W M A D A D E S E E A J A D F 
Q O P D P I R D U A N A A N H G 
O T I A N E E A E E P S G T O E 
M X D G I S Z S S H B M V I Y U 
R E S E L N E A O R I I L E V S 
Q C R R V P P V U H R S I A K T 
P S V K A E E N P O P S A A P N 
X F L H R H C N U L S A A P U A 
A E A U C H O C O L A D E I D B

Woordzoeker

ZOEk dE VOlgENdE WOOrdEN:

pasen, paasdag, paasei, paashaas, paasbrunch, 
paasvakantie, paasdiner, paaslunch, paasontbijt, 
palmpasen, eieren, chocolade, paasmis, paaspop, 
paasaanbieding, paaskleding

Imke van Lith (19) uit Nistelrode begon twee jaar geleden aan de 
studie Rechten in Tilburg. Wegens een knieblessure werd ze destijds 
gedwongen te stoppen met de opleiding. Na een jaar gewerkt te 
hebben is Imke opnieuw de schoolbanken in gegaan en opnieuw is 
haar keuze gevallen op Rechten.

Je bent voor de tweede keer begonnen aan de studie Rechten. 
Hoe komt dat?
“Ik was zeventien jaar en had net mijn VWO-diploma gehaald, toen 
ik Rechten ging studeren aan de Tilburg University. Een knieblessure zorgde er voor dat ik een tijd 
lang niet naar school kon gaan. Helaas viel die periode samen met de eerste tentamenweek. Tij-
dens de tweede tentamenweek werd ik geopereerd aan mijn knie, waardoor ik de studie niet kon 
voortzetten. Ik ben een jaar gaan werken, maar ik wilde weer gaan studeren en heb inderdaad 
weer voor Rechten gekozen. Ik zit nu in het eerste jaar op de Avans Hogeschool in Den Bosch. De 
universiteit was echt stukken zwaarder. In vergelijking met de Avans Hogeschool  kreeg ik op de 
universiteit driedubbel zoveel stof. Nu gaat het me allemaal iets gemakkelijker af.”

Waarom wil je zo graag Rechten studeren?
“Ik wist eerst niet wat ik wilde doen. Uit testen die ik maakte bleek dat Rechten mij het beste lag. 
Ik heb vervolgens een groot aantal open dagen bezocht, maar ik was niet zeker van mijn keuze. 
Omdat de Tilburg University redelijk in de buurt is en zo goed aangeschreven staat heb ik de gok 
toch gewaagd. Toen ik HBO ging doen heb ik gekeken naar andere studies, maar ik heb toch 
weer voor Rechten gekozen. Dat ligt me simpelweg het beste. Je krijgt les in alle soorten recht, 
zoals strafrecht, bestuursrecht en staatsrecht. Het liefste ga ik door in het strafrecht, dat vind ik 
het leukst en dat ligt me het beste.”

NAAM: IMkE VAN lITH 
LEEFTIJD: 19
WOONPLAATS: NISTElrOdE
STUDIE: STudIE rECHTEN IN 
TIlBurg

Opnieuw is haar keuze gevallen op Rechten

NISTELRODE - Met trots presen-
teren wij onze nieuwe website! 
Vanaf 1 april (geen grap) kom je 
via het webadres www.muziek- 
kiosknistelrode.nl op deze com-
pleet nieuwe en gebruikersvrien-

delijke website uit. Hier vind je 
alles wat je zoekt, of je nu een toe-
komstig optreden, inschrijving of 
fotomateriaal zoekt, deze nieuwe 
website sluit aan bij de ambitie 
van de Muziekkiosk die ook dienst 

doet als een zeer belangrijk com-
municatiemiddel.

Mede mogelijk gemaakt door do-
natie Stichting Charity Cup Nistel-
rode.

Nieuwe website voor muziekkioskmooIBernhezertje

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!

Ontdek in april de Maashorst 
vanuit 4 windrichtingen

Medeorganisator Carla Jacobs 
vertelt: “Vorig jaar hebben we als 
MBO een open weekend georga-
niseerd in De Maashorst. Dit wat 
een groot succes. Nu willen wij 
graag dit toeristische seizoen ope-
nen door de gehele maand april te 
gebruiken. Dan is er voor eenieder 
wat te doen in zijn directe omge-
ving. Ons motto is ‘De Maashorst 
ontdekken vanuit de vier wind-
richtingen’. Er zijn nu twee mooie 
rondjes bijgekomen, in de omge-
ving van het Docus de Das Avon-
turenpark en van Natuurcentrum 
De Maashorst in Slabroek. De ver-

bindingen zijn nu beter en bruik-
baarder.”

Vier weekends
Het Paasweekend is het eerste 
weekend met activiteiten (31 

maart en 1 april). Regio Zuid bijt 
dan de spits af. Een greep uit de 
bedrijven die het eerste weekend 
open zijn en activiteiten organise-
ren: Brabantse Hoeve in Volkel, De 
Mastworp in Uden, Los door het 

Bos, Natuurcentrum Slabroek en 
Villa d’Arto in Uden, de Cleefshoe-
ve in Heeswijk-Dinther en Natuur-
lijk Bos & Landschap in Vorsten-
bosch. De bedrijven zijn met elkaar 
‘verbonden’ via een fietsroute. 

De fietskaart is verkrijgbaar bij de 
bedrijven die in het betreffende 
weekend open zijn en tevens te 
downloaden via de website www.
demaashorst.nl en www.vvvde-
maashorst.nl. Op de websites is 
het volledige programma te zien. 

DE MAASHORST - De Maashorst staat in april bol van de activiteiten 
in het kader van ‘Ontdek De Maashorst vanuit 4 windrichtingen’. De 
Maashorst Betrokken Ondernemers (MBO) zorgen namelijk elk week-
end van april voor een aantrekkelijk programma. Steeds in een deelge-
bied van De Maashorst. In elk gebied openen de leden van MBO haar 
deuren en is een fietsroute uitgezet.

fietsen in de maashorst

Tekst: Rob Aarts
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Grenzeloos BErNHEZE

Vorig jaar liep ze de marathon van 
Barcelona, maar dit jaar was Rome 
aan de beurt. Net voor de instal-
latie van Paus Franciscus waren de 
straten van Rome bevolkt met ma-
rathonlopers. Of het aan de span-
ning voor de installatie van de paus 
lag, weet Marie-Louise niet, maar 
Barcelona was sfeervoller dan 
Rome. Ze miste de muziek langs 
het parcours, de tribune bij de fi-
nish en - door de strenge wegaf-
zetting - duurde het ’n uur voordat 
zij haar man Paul terugvond.
Dat alles heeft het lopen niet be-
invloed. Marie-Louise liep een per-
soonlijk record en werd met 3 uur 
en 37 minuten 8e van de dames 
> 45 jaar, dankzij de intensieve 
training en een temperatuur van 

15°C. Moe was ze niet na afloop. 
Daardoor heeft ze maandag nog 
even rond kunnen kijken in het 
Vaticaanmuseum. Woensdag is 
Marie-Louise meteen weer begon-
nen met…. een rondje lopen. Op 
9 juni wil ze de ½ marathon van 
Maasdijk lopen en ook daarvoor 
wordt 4x per week gelopen en aan 
krachttraining gedaan. 
Echtgenoot Paul stond op diverse 
plaatsen langs de route om aan te 
moedigen en plaatjes te schieten. 
Die plekken waar dit zou kunnen 
waren nog even ongewis. De in-
stallatie van de paus had zomaar 
roet in ’t eten kunnen gooien over 
parcours en tijdstip van aanvang. 
Gelukkig werd zijn planning aan-
gepast aan de marathon.

Hardlopend op bezoek bij de paus 
Marie-Louise van Bakel

Marie-Louise van Bakel met nr. F 627 Foto: Paul van Bakel

HEESCH – 17 maart rende Marie-Louise van Bakel 42 kilometer door 
Rome en zij weet nu waar de paus woont. Het parcours was behoorlijk 
pittig, met veel kinderkopjes.

Even het voorjaarsgevoel opzoeken
Dat kan nu uitstekend op de Canarische eilanden!

Gran Canaria is een eiland dat zich 
uistekend leent voor iedere reizi-
ger. Zoekt u rust, dan is het leuk 
vertoeven in Puerto de Mogan, 
een klein sfeervol plaatsje, een 
strandje en een leuk centrum. Alles 
is aanwezig, zonder massa toeris-
me. Ook Puerto Rico is een plaats-
je met een wat kleiner centrum en 
gezellige drukte!

Maspalomas en Meloneras zijn 
gelegen in het nieuwere gedeelte 
van het eiland. Het duinengebied 
scheidt deze 2 plaatsen van de 
oudste badplaats van het eiland 

Playa del Ingles. U vindt in Mas-
palomas een lange boulevard met
leuke strandtentjes. Ook zijn er 
een aantal winkelcentra 
waar u leuk kunt win-
kelen. Het mooie 
strand ligt vlakbij!
In Playa del Ingles 
vindt u een aantal 
winkelcentra waar 
ook het uitgaansge-
beuren plaatsvindt. Zoekt u 
dus graag de gezellige drukte op, 
dan zit u hier op uw plaats.
Breng vooral een bezoek aan de 
oude stad Las Palmas waar u de 

typische Spaande sfeer proeft. 
Huur een auto en rijdt het eiland 
rond en kom in dorpjes en baaitjes 
waar u anders niet komt! Ook een 
leuk uitje is een bezoek aan het 
Palmitos Park. 
Een heel erg leuke dierentuin, leuk 
voor jong en oud!
Houdt u van wandelen? Gran Ca-
naria heeft een uitgebreid netwerk 
aan wandelwegen, in het Spaans 
‘Senderos’ genoemd. Goede infor-
matie over de wandelingen is ech-
ter moeilijk te vinden. 

Gebruikt u daarom de Sunflower 
gids, die een groot aantal wande-
lingen in detail beschrijft. Wij zijn 
gecharmeerd van de Riu keten. 
Deze hotels zijn rijkelijk aanwezig 
op Gran Canaria! 

Er zijn zeer luxe hotels, maar ook in 
de middenklasse geniet u van een 
uitstekende service en fantastische 
kwaliteit van eten en drinken!

www.reisburodewit.nl

Advertorial

heesch – Op nog geen 5 uur vliegen liggen deze heerlijke eilanden! 
Wij boeken veel tevreden klanten naar Gran Canaria. Maar waar moet 
u dan zijn op dit leuke eiland?

Fietsend Alpe d’Huez op tegen kanker

Martijn Pittens en Hugo Bosmans 
uit Heeswijk-Dinther, Bart Hoezen 
en Pierre van den Helm uit Loos-

broek en Luc Vermeulen en Erik van 
de Snepscheut uit Veghel gaan er-
voor dit jaar; meedoen aan de Alpe 

d’HuZes. De ‘Alpe d’HuZes’ houdt 
in dat je zo vaak mogelijk de Franse 
berg Alpe d’Huez probeert op te 

fietsen in één dag. En dit met als 
doel zo veel mogelijk geld in te za-
melen. “Zes keer de berg op is wel 
erg veel”, zo meent Hoezen. ‘‘Drie 
tot zes keer is ons streven’’, vertelt 
hij. Zijn vader René Hoezen, die di-
recteur was op basisschool St. Al-
bertus in Loosbroek, stierf vorig jaar 
aan de ziekte waar één op de drie 
Nederlanders mee te maken krijgt. 

‘‘Ik wil wat doen voor het goede 
doel en nu, een jaar later, heb ik 
ook de emoties om dit te doen’’, 
aldus Hoezen. Pierre bracht hem 
op het idee om mee te doen aan 
de Alpe d’HuZes en via via sloten 
de andere vier teamleden zich aan. 
Met uitzondering van Pierre en 
Hugo bevat de groep allemaal be-
ginnende fietsers en daarom dat er 
al een tijdje flink getraind wordt. 
Sinds eind oktober spint het zestal 
tweemaal per week bij het Medisch 
Trainings Centrum in Heeswijk-
Dinther, dat een aantal spinlessen 
aan deze groep beschikbaar heeft 
gesteld. Bike 4 Charity, zoals deze 
groep zich noemt, organiseert de 
komende periode nog enkele gro-
te activiteiten om zo veel moge-
lijk geld in te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. 11 april vanaf 
13.45 uur staat er een sponsorloop 
op het programma door de eerder 

genoemde basisschool. 26 april 
vindt er in de kantine van voetbal-
club Blauw Geel in Veghel een FIFA 
PlayStationtoernooi plaats. Ieder-
een mag meedoen en het inschrijf-
geld bedraagt vijf euro. Op 10 mei 
stelt uitgaanscentrum Lunenburg 
haar zalen belangeloos beschikbaar. 
Met medewerking van Lunenburg 
en het brede netwerk van Frenk 
de Wert (Viking Entertainment) 
organiseert Bike 4 Charity hier een 
grootse feestavond. ‘‘Marco V en 

Tilt zullen onder andere aanwe-
zig zijn’’, aldus een trotse Hoezen, 
‘‘maar ook Starkoo en Het Feest-
team.’’ Frenk is nog met een aan-
tal artiesten bezig die waarschijnlijk 
acte de presence geven. Kaarten 
zijn te koop voor 15 euro. Hoe en 
waar zal nog nader bekend worden 
gemaakt. Alles gaat naar het goede 
doel. ‘‘Iedere euro gaat naar het 
KWF.’’  
OPGEVEN IS GEEN OPTIE, en om 
op de hoogte te blijven van de 
geweldige activiteiten, volg deze 
groep via Facebook op ‘Bike 4 Cha-
rity’. 

bernheze – Een zestal fietsvrienden beklimt op 6 juni 2013 de Alpe d’Huez met als doel zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Over ruim twee maanden is het al zover, en daarom dat de 
mannen nu al volop aan het trainen zijn. Én natuurlijk wordt er al geld ingezameld. 

Staand: Hugo Bosmans – Luc Vermeulen – Erik van de Snepscheut – Pierre van den Helm – Bart Hoezen
Zittend: Martijn Pittens Tekst: Matthijs van Lierop

BiK4CharitY 
orGaniseert meer!

Wij selecteerden een hele mooie aanbieding voor u in Riu Vistamar.Prachtig gelegen op een klif, vlakbij Puerto Rico. Vertrek o.a. 8 april, een week 728 euro per persoon. All inclusive met Riu kwaliteit!
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€5,50

Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

NieUW iN iNdUstrY: 

artHoUse!

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!

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)

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

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

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHoUse film proGramma

artHoUse films HebbeN eeN aaNGepast eNtree bedraG vaN €6,00 (ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

meer iNfo: iNdUstrYbioscoop.Nl

croods 3d, Nl the: 

13:45

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

Jack the Giant slayer 3d: 

15:30 19:45

K3 bengeltjes: 

13:45

verliefd op ibiza: 

15:30 20:00

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

Nijntje de film: 

13:30

valentino: 

15:45 20:00

Gi Joe retaliation: 

20:15

valentino: 

20:00

the Host: 

19:45

verliefd op ibiza: 

20:00

the croods 3d, Nl: 

13:30 15:45

Gi Joe retaliation: 

19:15 21:45  

Nijntje de film: 

14:00  

valentino: 

16:00 19:15 21:30 

K3 bengeltjes: 

13:30

verliefd op ibiza: 

15:45 21:45  

the Host: 

15:45 19:00  

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:45

oz: the Great and powerful: 
18:45

Jack the Giant slayer: 

21:30 

the croods 3d, Nl: 

11:00 13:15 15:30 

Gi Joe retaliation: 

19:00 21:30 

Nijntje de film: 

11:15 13:00

valentino: 

15:00 17:30 20:30

K3 bengeltjes: 

11:15 13:00

verliefd op ibiza: 

15:15 21:00

the Host: 

15:15 18:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:15 

oz: the Great and powerful: 
18:30

Jack the Giant slayer: 

21:15

the croods 3d, Nl: 

11:00 13:15 15:30  

Gi Joe retaliation: 

19:15 21:45

Nijntje de film: 

11:15 13:00 

valentino: 

15:00 19:15 21:30 

K3 bengeltjes: 

11:15 13:00

verliefd op ibiza: 

15:15 21:45

the Host: 

15:15 19:00  

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:15 

oz: the Great and powerful: 
18:45

Jack the Giant slayer: 

21:30

Gi Joe retaliation: 

20:15

valentino: 

20:00

the Host: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

the croods 3d, Nl: 

11:00 13:15 15:30 

Gi Joe retaliation: 

18:00 

valentino: 

20:30 15:00 17:30

Nijntje de film 

11:15 13:00

Jagten 

20:15

K3 bengeltjes: 

11:15 13:00 

verliefd op ibiza: 

15:15 21:00

the Host: 

15:15 18:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:15

oz: the Great and powerful: 
17:45

Jack the Giant slayer: 

20:30

WoeNsdaG 27 maart 

doNderdaG 28 maart

vrijdaG 29 maart

ZoNdaG 31 maart

ZaterdaG 30 maart

diNsdaG 2 april

maaNdaG 1 april
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kbo bernheze

KBO DINTHER
Het gaat bij het dansen om een ontspannende, gezellige en 
sportieve activiteit

drukbezochte 
jaarvergadering 
kBO dinther 

HEESWIJK-DINTHER - Op woens-
dag 20 maart begon de jaar-
vergadering van KBO Dinther 
traditiegetrouw met een eucharis-
tieviering in de Sint Servatiuskerk. 

Pastor Ben Jansen o.praem. ging 
voor en ouderenkoor Cantando 
luisterde onder leiding van hun 
nieuwe dirigent Peter van Raak de 
viering op. 

Wat heeft 2012 ons gebracht?
In CC Servaes kon men allereerst 
genieten van een kopje koffie met 
iets lekkers. Voorzitter Willy van 
der Steijn opende de vergadering 
met een hartelijk welkom aan de 
ruim honderd aanwezigen. Met in-
teresse namen zij kennis van cijfers 
over ledental, bestuursbijeenkom-
sten en activiteiten. Secretaresse 
Anny van den Broek benoemde 
alles wat er in 2012 tot uitvoering 
is gekomen. Het financieel jaarver-
slag presenteerde penningmeester 
Harry van der Ven. Voor zijn accu-
rate werk werd hij, op voorstel van 
de kascommissie, gedechargeerd.

Bestuursverkiezing
Eerst werd afscheid genomen van 
Ad Habraken. De voorzitter be-
dankte Ad voor zijn inzet en bood 
hem een podiumcadeaukaart en 
diens vrouw bloemen aan. Het 
andere terugtredende bestuurs-
lid Martien van Helvoort was niet 

aanwezig. De voorzitter bedankte 
hem voor de negen jaren werk 
voor de KBO. Harry van der Ven 
was volgens rooster aftredend. 
Gelukkig heeft hij zich weer ver-
kiesbaar gesteld.Voor de twee 
ontstane vacatures waren er twee 
kandidaten. Met een schriftelijke 
stemming is Harry van der Ven 
herkozen en werden Henk Kuijpers 
en Ria van Hemmen-van der Heij-
den gekozen. 
 
Impressies
Na de pauze werd het programma 
hervat met verschillende medede-
lingen die in de berichtgeving bij 
de ‘Ons’ van maart nader belicht 
worden. Na de rondvraag was er 
een film over de ontwikkeling rond 
de N279. De kunstwerken die aan 
de vernieuwde N279 gaan verrij-
zen lichte Ad Habraken nader toe. 
Willy van der Steijn sloot de ver-
gadering met het presenteren van 
de plannen voor een nieuw be-
zoekerscentrum bij de Kilsdonkse 
molen. 

dansen: 
Ook iets voor u?
DINTHER - KBO-Dinther brengt 
graag het dansen onder de aan-
dacht. 

Op vrijdag 5 april is er van 13.30-
16.00 uur open huis line dance 
oftewel country dansen in CC 
Servaes. Op zondag 7 april is er, 
eveneens in CC Servaes, een open 
avond stijldansen van 19.30-22.30 
uur. Op deze avond is er ook een 
optreden van de line dancegroep.
Het gaat bij het dansen om een 
ontspannende, gezellige en spor-
tieve activiteit, waarmee u nu met 
of zonder partner vrijblijvend kunt 
kennismaken. 
Op beide dagen is de entree gratis 
en krijgt u een consumptie aange-
boden door de KBO. 
Van harte welkom!

Quizzen tijdens 
de ontspannings-
avond bij de kBO 
in Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Op woens-
dagavond 3 april organiseert de 
ontspanningcommissie van de 
KBO in Vorstenbosch haar jaar-
lijkse quizavond.

De commissie heeft een hele vra-
genlijst met opdrachtjes in elkaar 
gezet om de parate kennis van de 
deelnemers te testen. Willekeurig 
worden bij binnenkomst de teams 
per tafel samengesteld, wat de on-
derlinge sociale contacten tijdens 
deze avond bevordert. Tijdens het 

quizzen zal er ook gezorgd worden 
voor een hapje en een drankje. Het 
bestuur van de KBO in Vorsten-
bosch verwacht veel belangstelling 
en wenst alle deelnemers een fijne 
avond.

Voorjaarsbeurt 
van de tuin in 
Onderonsje 
loosbroek
HEESWIJK-DINTHER - Voor gezel-
ligheid en een goed gesprek on-
der het genot van een kop koffie 
of thee kunnen mensen van 55 
jaar en ouder uit Loosbroek elke 
tweede donderdag van de maand 
van 10.00 tot 11.00 uur terecht in 
steunpunt D’n Hoek. 

Daarbij wordt gewoonlijk een 
gastspreker uitgenodigd, die met 
de bezoekers komt praten over zijn 
werk of zijn hobby. 
Op 11 april komt Tjerry Langen-
huizen praten over de voorjaars-
beurt van de tuin. Het voorjaar is in 
aantocht en wie wil dat de tuin er 
in de loop van het jaar mooi bij ligt, 
met veel bloeiende planten, zal in 
het voorjaar het tuingereedschap 
ter hand moeten nemen. Voor be-
zoekers van de Onderonsjes is dit 
ook een goede gelegenheid om 
te vragen naar onderhoudsarme 
tuinen. Voor veel ouderen wordt 
de tuin een blok aan het been als 
zij zelf niet meer in staat zijn het 
onderhoud te doen. De tuin trans-
formeren tot een onderhoudsarme 
tuin kan dan een goede oplossing 
zijn. Volgens de filosofie van Lan-
genhuizen kan ook een onder-
houdsarme tuin een mooie tuin 
zijn, want een mooie tuin zit vaak 
eenvoudig in elkaar.
De Onderonsjes zijn een initiatief 
van het ouderenwerk van Vivaan 
en KBO Heeswijk. De leiding is in 
handen van enkele vrijwilligers die 
als gastvrouw optreden en de ge-
sprekken in goede banen leiden als 
dat nodig is. De toegang is gratis, 
de consumpties zijn voor eigen re-
kening.

Quilten bij kBO 
Heesch
HEESCH - Eenvoudig uitgelegd is 
quilten een schilderij maken van 
lapjes stof. Elke donderdagmor-
gen beoefenen een aantal dames 
gezamenlijk, onder het genot van 
een kopje koffie, deze kunstzinni-
ge manier van ‘afvalverwerking’. 

Het resultaat is vaak verbluffend. 
Wilt u het ook eens proberen of 
wilt u met anderen gezellig een 
ochtend breien, haken of een an-
dere manier handwerken beoe-
fenen, kom dan op donderdag-

morgen naar Den Herd in de Pas, 
aanvang 9.30 uur. 
Bent u nog geen lid van KBO, geen 
probleem, kom gerust eerst een 
enkele ochtend ‘proefwerken’. 
Inlichtingen bij Mevrouw Marijke 
Kappen tel. 481907 of bij Me-
vrouw Wil Kamp, tel: 451696.

Ouderen-
mishandeling
BERNHEZE - Vaak wordt gedacht: 
dit komt in onze gemeente, in 
onze familie-, vrienden- of ken-
nissenkring niet voor. Dit onder-
werp is jarenlang onderbelicht 
omdat de slachtoffers zelf er geen 
melding van maken, omdat in 
veel gevallen de partner, een kind, 
kleinkind of hulpverlener de da-
der is. Uit onderzoek is gebleken 
dat jaarlijks 180.000 ouderen met 
mishandeling te maken hebben. 
Helaas wordt slechts in ongeveer 
1000 gevallen aangifte gedaan, 
omdat men zich schaamt.

Dit blijkt uit cijfers van het Lande-
lijk Platform bestrijding Oudermis-
handeling. Voornamelijk zijn het 
de welzijnswerkers, politie, mede-
werkers van de thuiszorg en buren 
die de signalen opvangen en deze 
doorgeven. Psychische mishande-
ling komt het vaakst voor. Op een 
gedeelde tweede plaats komen li-
chamelijke mishandeling en finan-
ciële uitbuiting. Ook verwaarlozing 
en het schenden van de rechten 
van ouderen worden vaak ge-
noemd. Wat kunnen wij (als lezer 
van dit blad) daar zelf aan doen?

Ogen en oren ‘goed de kost’ geven 
en dan melden bij KCO (Kennis-
Centrum Ouderen) 030-7892306 
of Meld Misdaad Anoniem 0800-
7000. Lees meer op: 
www.vooreenveiligthuis.nl of 
www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/ouderenmishandeling
(Bron: Wim van Kreij)

Ziekenvereniging Horizon Heesch huldigt 
haar vijf jubilarissen

Dat deze mensen het hart op de 
juiste plaats dragen blijkt wel uit 
het feit dat ze dit meerdere jaren 
voor hun medemens vol blijven 
houden. Zo kregen Mw Annie van 
de Rakt en Mw. Marietje Mikkers 
na een dankwoordje van voorzit-
ter Jan van der Leest een fraaie bos 
bloemen aangeboden. Zij werken 
al 12½ jaar als vrijwillgster in de 

werkgroep dames en de hand-
werkgroep. 
Verder helpen ze bij het bezorgen 
van attenties met Pasen en Kerst-
mis en dragen hun steentje bij voor 
het welslagen van de Nationale 
ziekendag. 
Voor het feit dat Mw. Benilda Koc-
ken zich al 25 jaar inzet voor deze 

zelfde activiteiten, kreeg zij naast 
de bloemen ook een daarbij beho-
rende oorkonde van de voorzitter.

Mevrouw Marietje van Orsouw 
- van de Leest viert haar zilveren 
jubileum als vrijwilligster voor ‘Zie-
kenvereniging Horizon Heesch’. 
Zij werd in de bloemetjes gezet, 
omdat ze al een kwart eeuw de 
post bestelt voor de Heesche ver-
eniging. En daar hoorde natuurlijk 
ook een fraaie oorkonde bij.V.l.n.r. mevr. v.d. Rakt, mevr. Mikkers, mevr. Kocken en mevr. van Orsouw

HEESCH - Op de jaarlijkse vrijwilligersvergadering van ‘Ziekenvereni-
ging Horizon Heesch’ zijn opnieuw enkele jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Het is voor de Heesche samenleving van enorme waarde dat 
er zoveel mensen zich geheel belangeloos inzetten voor de langdurig 
zieken en eenzamen. 

lezing
ramona
pikeur 
UDEN - Op zoek naar meer levens-
zin en energie? Dit is de titel van 
haar boek. Ramona Pikeur, schrijf-
ster, inspirerend spreekster en ge-
dreven persoon van nature draagt 
dit boek op aan alle vrouwen van 
iedere leeftijd en cultuur. 

Ramona wil haar visie delen en biedt 
je een aanpak en motivatie via de 
gemakkelijk op te volgen vijf kern-
krachten. Op uitnodiging van KVO 
Kring Uden waaronder Heeswijk-
Dinther, Vorstenbosch en Nistelrode 
vallen houdt Ramona Pikeur een 
lezing en signeert ze haar boeken. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 
woensdag 3 april, aanvang 20.00 
uur in Ontmoetingscentrum Ter AA, 
Den Uil 1a te Erp. KVO Kring Uden 
nodigt haar leden en belangstellen-
den van harte uit voor deze bijzon-
dere avond. 
Kosten € 5.00 incl. koffie/thee.

GeheeL BeLanGeLoos inZetten Voor 
LanGdUriG ZieKen en eenZamen
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Pasen

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

Volg 
@tpumpke

en blijf altijd 

op de hoogte!

Al ingecheckt bijeetcafetpumpke?

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Zondag 31 maart en maandag 1 april 
Reserveer voor uw á la carte diner of het heerlijke Paasmenu. 

Voorgerechten
Salade met gekookte kwarteleitjes, asperges en gerookte zalm

of
Salade van carpaccio gekookte kwarteleitjes, met 

Parmezaanse kaas, nootjes, spekjes en pestodressing

Hoofdgerechten
Gegrilde entrecote

Geserveerd met roerbakgroenten en huisgemaakte citroenboter
of

Zalm in bladerdeeg
In bladerdeeg gebakken zalmfi let met kruidenroomkaas

Dessert
Parfait gemaakt van advocaat met chocolade saus

of
Panna cotta gemaakt van chocolade met een saus van advocaat

* Reserveer zodat u verzekerd bent van een plaats.
* Vanaf 1 april is ‘rondje door de keuken’ alleen op reservering en alleen op do-vr-za.

* Reserveer zodat u verzekerd bent van een plaats.

€ 22.50 p.p.

Reserveer voor uw á la carte diner of het heerlijke Paasmenu. 

Voorgerechten

Paasmenu

Waarom eieren?
Het is bijna Pasen en zien overal waar we kijken eieren en 
chocolade. We plannen de agenda’s vol en gaan er vanuit 
dat alle horecabedrijven er klaar voor zijn om ons te voorzien 
van paasbuffetten en heerlijke menu’s. Het paasontbijt wordt 
voorbereid en tijdens dit Paasweekend komt toch altijd 
wel een keer voorbij de vraag: Hoe zat het ook al weer en 
waarom die eieren? U als lezer van DeMooiBernhezeKrant 
houdt van mooie verhalen en dit is er zeker ook een, in de 
vorm van een mythe. 

Hoewel Pasen een Christelijk feest is, heeft de oorsprong van de naam Joodse wortels. Pasen is afge-
leid van het Joodse feest ‘Pesach’, de herdenking dat Mozes bevrijd werd en de uittocht uit Egypte. 
Een overwinning op hun onderdrukker, de verlossing van de slavernij, het begin van een nieuw 
leven.   
Het verhaal gaat als volgt: Pesach is de naam van de laatste plaag die Egypte trof. Deze plaag be-
tekende de dood van alle eerstgeborenen. De joden zouden gespaard worden als zij hun huizen 
zouden markeren met het bloed van pas geslachte lammeren. Pesach betekent letterlijk ‘overslaan’. 
De tiende plaag trof Egypte op 14 nissan. Dat valt volgens de joodse tijdrekening op de eerste volle 
maan van de lente. 
Na de tocht naar het beloofde land bleven de joden deze gebeurtenis elk jaar herdenken. In onze 
Brabantse cultuur waar vele nog christelijk opgevoed werden, leerde we dat de eerste christenen op 
de dag van de Pasen de Verrijzenis van hun Verlosser Jezus herdachten. Het christelijke paasfeest 
wordt dus op dezelfde dag gevierd als het joodse Pesach.

2e paasdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur 
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Haal de lente 
in huis, 

kom naar de 
Rank in Heesch

‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20

Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a.  42,- /mnd*

Kia Picanto 20th Anniversary
1.0 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel  1.795,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**
Rijklaar v.a.  4.703,-

Kia Rio 20th Anniversary
1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel  2.045,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**
Rijklaar v.a.  6.545,-

Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a.  72,- /mnd**

20th Anniversary 
Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig genntegreerd 
Pioneer navigatiesysteem met 
touchscreen t.w.v.  1.295,-.

Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

 Anniversary

20th Anniversary 
Surprise Surprise!

Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage. Exclusief metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven 
uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf 
netto bijtelling bedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend 
kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient 
zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt  5.000,- voor de Kia Picanto en  7.500,- voor 
de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 13 april 2013 en uiterste registratiedatum van 29 april 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt.

AUTOBEDRIJF ALBERT HURKMANS B.V. 
HEUVELPLEIN 1, 5463 XG VEGHEL, 
TEL.: 0413 - 363 435, WWW.KIA-VEGHEL.NL

AUTOBEDRIJF HURKMANS DINTHER B.V. 
DEN DOLVERT 1, 5473 GP HEESWIJK DINTHER, 
TEL.: 0413 - 291 272, WWW.KIA-HEESWIJKDINTHER.NL

VOLG ONS OP 
FACEBOOK

2e Paasdag geopend 
van 10.00 - 17.00 uur

 
Het meest opvallende oude paasgebruik is het 
versieren en verstoppen van eieren. Deze traditie 
komt uit de overlevering van de Germanen. 
Eieren zijn een zinnebeeld van vruchtbaarheid 
en levenskracht. Bijna alle vogels leggen eitjes 
in de lente. De eierschaal is een schijnbaar 
dood omhulsel waar nieuw leven uit wordt 
geboren. Daarom is het ei symbool voor de 
herleving van de natuur en de zonnekracht. 
Eieren werden van oudsher beschilderd met 
vruchtbaarheidssymbolen.

Eieren verstoppen

Opening seizoen 
de kilsdonkse Molen

Dit jaar zal dat wegens ruimtege-
brek in een wat aangepaste vorm 
gebeuren.
Onze ruimte waarin we bezoekers 
konden ontvangen is afgebroken 
en opgeruimd, omdat die plaats 
moest maken voor de bouw van 
ons nieuwe bezoekerscentrum.
De start van de nieuwbouw is me-
dio april gepland en er wordt hard 
gewerkt om tijdens de bouw toch 
te kunnen beschikken over een 

alternatieve ruimte waarin we u 
gastvrij willen ontvangen. Tot het 
zover is, zijn de molens op dins-
dag t/m vrijdag alleen op afspraak 
open voor rondleidingen.

Echter op 1 april wordt het welis-
waar nog even ‘roeien met de rie-
men die we hebben’, maar zijn u 
en uw kinderen van harte welkom 
om een bezoekje te brengen. We 
zijn open van 11.00 tot 17.00 uur.

Pasen

HEESWIJK-DINTHER - Op 2e Paasdag maandag 1 april gaat het seizoen 
voor de Kilsdonkse Molen weer beginnen. Onze molenaars zorgen er 
voor dat de molens werkend te zien zijn en wij doen ons best u gastvrij 
te ontvangen. 

1e paasdag 
regenboog-
viering
 
HEESWIJK-DINTHER – ‘Het feest 
van nieuw leven’ is het thema van 
de Regenboogviering op 1e paas-
dag, zondag 31 maart. 

Een Regenboogviering is een korte 
viering, voor peuters, kleuters en 
kinderen van de onderbouw met 
hun familie. De viering start om 
11.00 uur in de kerk in Heeswijk. 
Dit jaar koppelen we Pasen aan 
nieuw leven. De liedjes en versjes 
staan in het teken van dit thema. 
We lezen het paasverhaal voor aan 
de kinderen en natuurlijk is er een 
DOE-activiteit voor de kinderen.

Diverse winkels Heeswijk-Dinther 2e paasdag geopend
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Goede Vrijdag,  paaszaterdag 
en eerste paasdag

serveren wij een 
4-gangen paasmenu 

voor € 39,75 p.p.
 of een

5-gangen paasmenu 
voor € 46,50 p.p.

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Paasactie: 
• Bij aankoop van een nieuwe electrische fiets

3 jaar diefstalverzekering GRATIS

• Bij aankoop van een Gazelle Omafiets 
een voordrager GRATIS

Diverse fietsen  en accessoires
met aantrekkelijke kortingen 

P.S. de koffie staat klaar

Maandag 2e Paasdag geopend
10.00-17.00 uur

2e paasdag CD voor De Wit 
Schijndel 65 jaar

The White Stars: is live gespeeld 
en gezongen topentertainment 
met veel humor, interactie en een 
bijzonder aanstekelijk enthousias-
me. Hits van Elvis,de Beatles, Guus 
Meeuwis worden afgewisseld met 
bekende Nederlands- of Engelsta-
lige hits. De nummers worden ter 
plaatse afgestemd op het publiek 
en zo ontstaat de unieke sfeer die-
deze band zo geliefd maakt. 
Het winkelend publiek laat zich 
met veel plezier ontvangen door 
de muzikanten en om deze re-
den werden de Stars gevraagd 

de ‘huisband’ te worden. Om het 
65-jarig bestaan van de ‘Nummer 
1 in kamperen, tuin en sport’ te 
vieren, is er een single opgenomen 
met de titel ‘Kamperen’.

Op 2e paasdag wordt dit nummer 
gepresenteerd op het buitenterras 
bij De Wit. Natuurlijk is de single 
dan te koop maar vanaf genoemde 
datum ook te downloaden bij alle 
bekende sites.

2e Paasdag staat dit jaar extra in 
feeststemming i.v.m. het 65-jarig 

jubileum van De Wit. Volop ver-
tier en vermaak voor de kinderen, 
live muziek en diverse jubileumac-
ties. Speciaal voor de kinderen een 
heerlijk soft ijsje voor maar n 0,65. 
Maar het hele jaar door kunt u 
profiteren van leuke muziek en 
wekelijkse top aanbiedingen. Kijk 
daarom op www.DeWitSchijndel.nl 

Graag zien wij u 2e paasdag en 
wat ons betreft, ‘Feest in de Tent’. 
Wij zijn er van 10.00 uur tot 17.00 
uur. 

TIP: Like ons ook op de facebook-
pagina: /thewhitestarsnl

Met muzikale groet, 
The White Stars

ScHIjNDEL - Op 2e paasdag wordt de cd gelanceerd bij De Wit Schijn-
del. Omdat De Wit dit jaar 65 jaar bestaat heeft hun huisband The 
White Stars een passend lied gemaakt en deze opgenomen i.s.m. Excel-
lent Catering. 

Pasen

 
Volgens het oude volksgeloof 
is het de paashaas die elk jaar 
eieren verstopt. De haas was, 
zowel voor de Romeinen als 
de Germanen, een symbool 
van vruchtbaarheid. Het dier 
werd in verband gebracht 
met de godin Ostara. Er is een 
oude Germaanse sage over de 
kip van Ostara die altijd haar 
eieren verstopte. Op een dag 
werd zij zo kwaad dat zij de 
kip in een haas veranderde om 
de eieren te zoeken.

De paashaas

NISTELRODE – Tweede Paasdag, 
maandag 1 april is het weer zover: 
Ponyclub “de Kleine Heemskinde-
ren” organiseert traditiegetrouw 
haar jaarlijkse rommelmarkt. 

Afgelopen zaterdag zijn we in heel 
Nistelrode spullen op wezen halen, 
en op het moment zijn we druk 
bezig om al uw 2de handsspullen 
gezellig uit te stallen. Er is volop 
keuze; radio’s, computers, speel-
goed, boeken, serviezen, kleding, 
meubilair, fietsen teveel om op te 
noemen...

U bent op 2de Paasdag van 10.00 
tot 16.00 uur van harte welkom!

Echte, ‘ouwerwetse’ rommelmarkt

Mocht u nog spullen hebben voor onze markt dan kunt u die tot 20.00 uur ‘s avonds komen brengen 
naar de manege aan de Dintherseweg. Voor vragen kunt u bellen met 0412-612762
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Eigen ontwerp gekoppeld aan kleinschalige productie 

geeft een meubel van Heerkens Interieurs een uniek 

karakter. Wij bieden u de mogelijkheid om een meubel 

te vervaardigen dat voldoet aan uw wensen en ideeën. 

Daarnaast zijn de kleurmogelijkheden onbeperkt. 

Kortom alles is bespreekbaar

2E P
AASD

AG 

GEO
PEN

D 

12.00 TOT 17.00 U
UR 

Laag Beugt 1  -  5473 KB Heeswijk-Dinther  -  www.heerkensinterieurs.nl 

Zoggelsestraat 21a, Heesch  0412 - 45 3113
info@akker-zonwering.nl    www.akker-zonwering.nl

Diverse 
interessante acties 

op deze paasdag

2E PAASDAG OPEN

11.00 - 17.00 uur

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

HEESWIJK-DINTHER - Paaszater-
dag 30 maart is de 47 km paasfiet-
stocht van Hotel-Restaurant De 
Leygraaf aan de Meerstraat 45a in 
Heeswijk-Dinther. 

De route is naar de Sint Jan in 
’s-Hertogenbosch en heeft als 
start/finishpunt De Leygraaf. De 
Bossche Sint-Janskathedraal is 
volledig gerestaureerd en uit de 
steigers. De route loopt vooral 

door bossen en over dijkjes op de 
mooiste manier naar de Sint-Jan 
en terug naar Heeswijk-Dinther. 
De Sint-Janskathedraal is paasza-
terdag geopend en gratis te be-
zichtigen. 
Inschrijven is mogelijk tussen 
11.00 en 14.00 uur. Kosten: € 4,50 
voor route, koffie met appeltaart 
en koffie bij de pauzepost. 

Meer info www.leygraaf.nl

Paaszaterdag: 
Fietstocht de leygraaf - 
Sint jan - de leygraaf HEESWIJK-DINTHER – Deze week 

worden twaalf grote iconen (reli-
gieuze afbeeldingen die het hele 
leven van Jezus omvatten) opge-
hangen in de kerk van Dinther. 
Deze zullen blijven hangen tot en 
met 7 april. 

“Deze tentoonstelling doet de ron-
de in het bisdom Den Bosch en wij 

zijn trots dat we deze bijzondere 
tentoonstelling in de Goede Week 
en met Pasen mogen ontvangen”, 
vertelt de enthousiaste Pastoor 
Jansen.
De iconen zijn te bezichtigen rond 
de vieringen in de kerk. 
Buiten de vieringen staan ze zó op-
gesteld dat ze achter het hekwerk-
goed te zien zijn.

Iconententoonstelling kerk 
van dinther

HEESWIJK-DINTHER – Op maandag 1 april (2e paasdag) organi-
seert C.V. de Durdreiers in de Raadhuisstraat te Dinther hun jaar-
lijkse vlooienmarkt. 

Dit is in de gemeente Bernheze de eerste buitenmarkt van het jaar. 
De markt is van 9.00 tot 16.00 uur geopend. Er zijn nog kramen te 
huur. Heb je zin om op deze markt te komen staan dan kun je contact 
opnemen met Hans Meulenbroek via 0413-292048. Tot ziens op 1 
april. C.V. de Durdreiers.

Jaarlijkse vlooienmarkt

Pasen

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

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

Ga snel kijken

Mooie paasaanbiedingen

Gemeentehuis
 Tweede Paasdag 

gesloten

In verband met Tweede Paas-
dag zijn het gemeentehuis 
in Heesch en het servicepunt 
Heeswijk-Dinther op 1 april 
2013 gesloten.

2e Paasdag oPen
maandag 1 april Van 11 tot 17 uur

nEEm uW tuinSCHEtS mEE Voor gratiS adViES

Canadabaan 10 
5388 rt nistelrode 

tel: 0412-613320 

SiErBEStrating • tuintEgElS • mEgatEgElS
natuurStEEn • tuinVErliCHting • tuinHout
tuinHuiSJES  • BloKHuttEn En mEEr

HeT Is WeeR LenTe!
LaaT U InsPIReRen BIJ
BeVeRs sTeenCenTRUM
In nIsTeLRode

S adViES

www.gsbsierbestrating.nl

BEVERS
S T E E NCE NTRUM BV
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kijk op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Ben jij een kritisch en betrokken lid van Rabobank Bernheze Maasland en wil jij je

sterk maken voor zaken die zowel jouw omgeving, jezelf én onze bank aangaan? Stel

je dan nu kandidaat voor de ledenraad van Rabobank Bernheze Maasland.

Rabobank Bernheze Maasland zoekt nieuwe ledenraadsleden

Stel je nu
kandidaat

Jij + de
ledenraad

Dit betekent dan ook dat vispassa-
ges weer optimaal moeten werken. 
Daarom worden ze in deze maand 
gecontroleerd en in orde gemaakt. 
Vispassages worden door het wa-
terschap aangelegd om knelpun-

ten in sloten overbrugbaar te ma-
ken voor vissen. 

Denk hierbij aan stuwen en ge-
malen, welke noodzakelijk zijn om 
het water op het gewenste peil te 

houden, maar ook een onneem-
bare hindernis vormen voor vissen. 
Het waterschap heeft verschillende 
technieken om te zorgen dat een 
vis toch langs een dergelijk object 
kan zwemmen. 

Vismigratieseizoen staat voor de deur
bernheze – Nu de watertemperaturen weer beginnen op te lopen, beginnen ook de vissen 
actiever te worden. De meeste vissoorten gaan bij een temperatuur van 10 graden of hoger 
(momenteel is de watertemperatuur circa vijf graden) stroomopwaarts zwemmen om te 
paaien. Dat wil zeggen dat ze hun eitjes af gaan zetten in de kleinere en ondiepere wateren.

Vrijwilligerspunt Bernheze

BESTuurSlEdEN 
EN SECrETArIS 
STICHTINg 
WErEldWINkEl 
HEESCH
Het vervullen van bestuurstaken
OVEr dE OrgANISATIE:
De wereldwinkel aan De Misse 
in Heesch is de laatste jaren uit-
gegroeid tot een cadeauwinkel 
met een ruime keuze in originele 
cadeaus uit andere culturen, ge-
maakt met respect voor mens en 
milieu. Natuurlijk zitten er in het 
assortiment ook (h)eerlijke levens-
middelen. De wereldwinkels zijn in 
2012 voor de vierde keer gekozen 
tot beste winkelketen in de cate-
gorie cadeauwinkels.
In 2012 hebben we ons 20-jarig 
bestaan gevierd en is de winkel 
professioneel ingericht. Zowel bin-
nen als buiten is nieuwe verlich-
ting aangebracht. Dit heeft de uit-
straling van de winkel frisser, maar 
ook warmer gemaakt. De wereld-
winkel heeft ongeveer 30 vrijwil-
ligers die zorg dragen voor het 
draaien van de winkel. Daarnaast 
heeft de stichting een bestuur dat 
verantwoordelijk is voor de juiste 
voorwaarden voor het kunnen 
functioneren van de vrijwilligers 
en het verder vorm geven van de 
winkel. Het bestuur stelt zich als 
doel de organisatie verder te ont-
wikkelen en te professionaliseren 
en daarbij een goede balans te 
vinden tussen ondernemerschap 
en de missie van de wereldwinkel.

kOrTE OMSCHrIjVINg 
WErkZAAMHEdEN:
Bestuurstaken. 
Inhoud in overleg.
 
gEVrAAgd WOrdT:
-  Zo mogelijk, maar niet noodza-

kelijk, enige ervaring op het op 
het gebied van:

-  Detailhandel/Retail 
-  Website beheer
-  PR- en promotie activiteiten
-  De tijdsinvestering is gemiddeld 

3 uur per week.
-  Gezien de huidige samenstelling 

van het bestuur nodigen we met 
name ook mannelijke kandida-
ten en jongeren uit te reageren.

gEBOdEN WOrdT:
- Uitdagende functie
- Onkostenvergoeding
- Begeleiding

WErkTIjdEN:
-  Per 6 weken, in de avonduren is 

er een bestuursvergadering 
-  Daarnaast een bijeenkomst met 

alle vrijwilligers. 
-  Verder in overleg.

AANNAMEprOCEdurE:
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het vrijwil-
ligerspunt Bernheze. Eventuele 
benoeming wordt voorafgegaan 
door een gesprek met enkele  
bestuursleden.

Kom maar op vissen, we zijn er 
weer klaar voor! Meer informatie 
over de locaties en de typen vis-
passages die het waterschap zoal 
gebruikt, zijn te vinden op onze 
website www.aaenmaas.nl
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Lifestyle

Gezond	  bezig!	  TIP	  1	  
Zalm	  is	  een	  geliefde	  vis	  en	  erg	  gezond	  om	  regelma1g	  
te	  eten.	  Zalm	  bevat	  redelijk	  veel	  ve7en	  maar	  dit	  zijn	  
goede	   ve7en.	   In	   zalm	  zi7en	  veel	  omega	  3	  vetzuren	  
die	  de	  kans	  op	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  verkleinen.	  
	  
Maak	   uw	   keuze	   uit	   diverse	   soorten	   gerookte	   en	  
verse	  zalm	  bij	  C1000	  Wiegmans	  in	  Heesch	  
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Het adres in Heesch 
voor een goede hand- en 
voetnagel verzorging 
voor man en vrouw

STYLE
M O O I b e r n h e z e

LICHAAMS BEWEGINGVOOrGEzoNDELIFesTYLe

Life  

Ik heb deze week kennis gemaakt met de 2 
deelneemsters: 2 sterke vrouwen die duidelijk voor 
ogen hebben wat ze willen bereiken met dit project.

Ik heb samen met Dimphy en Marloes in een persoonlijk consult, hun voedingspatroon doorgenomen 
en hierin kleine aanpassingen besproken die een bijdrage gaan leveren aan het succes en het doel wat zij 
voor ogen hebben.
Dat is het mooie van ‘het diëtistenvak’: mensen inzicht geven in hun voedingspatroon en samen 
verbeterpunten opstellen! Belangrijk hierbij is dat het lekker praktisch is en dus goed te doen in het 
dagelijkse leven.

Met Pasen voor de deur komt natuurlijk ook de verleiding van de paaseitjes en andere lekkernijen! 
Van belang is dat je er echt van geniet, dus zeer langzaam eet, goed kauwt e.d., dan kun je de 
hoeveelheid van al dat lekkers beperkt houden. 
Hopelijk brengt de komende week ons wat beter weer, zodat we kunnen genieten van een mooie 
lentewandeling.

   

N i e u w

Triggerpoint therapie

Een zeer effectieve behandelmethode bij 
veel lichamelijke pijnklachten

      Sylvia van Dinther

 Hoogstraat 8                    06 18270653
 5384 BK Heesch     www.sema-wellness.nl

Ontspanningsmassage Energetischemassage 
Afslankingsmassage Hotstonemassage Stoelmassage 

Voeding Gewichtsbeheersing Workshops

Trigger
Therapy

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

Nieuw in de kapsalon 

FEATHERHEADS
vanaf € 5,-

Leuke veertjes in allerlei kleurtjes 
voor in je haar

www.fietsplezierheesch.nl  |  info@fi etsplezierheesch.nl  |      Facebook.com/michel.vandewetering     

Bij aankoop van een NIEUWE ELEKTRISCHE FIETS 3 jaar 
diefstalverzekering GRATIS

Succes... Marloes en Dimphy!

 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
 0412 451523

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

Aktie geldt t/m 14 april

Test eerst hoe je ervoor staat en bouw rustig en gericht de 
training op. Zo voorkom je blessures en heb je veel sneller 
resultaat! Kijk voor meer info op www.wt-t.nl

EERST TESTEN, DAN TRAINEN!
Vrijdag 29 maart kwamen Dimphy en Marloes voor de eerste keer trainen bij Wellness Test & Training. Deze 
eerste afspraak stond het Fitness Sportonderzoek op het programma. Als je effectief wilt trainen, heb je pre-
cieze lichamelijke informatie nodig. Die halen we uit een uitgebreide test: het Fitness Sportonderzoek. Daarin 
meten we onder andere de lichaamssamenstelling,  uithoudingsvermogen, spierkracht en –evenwicht en het 
niveau van vetverbranding. 

EN NU BEGINT HET ECHTE WERK
Op basis van de nauwkeurige test-
resultaten schrijven we een pro-
gramma voor Dimphy en Marloes. 
Zo trainen ze gericht en efficiënt. 
Ze besparen dus tijd. En omdat we 
uit de test de minder sterke punten 
halen, voorkomen we ook blessu-
res. Minimaal 3 x per week volgen 
ze dit programma. Een groot deel 
van de training staat op een sleu-
tel die ze in de apparaten stoppen. 
Het persoonlijke programma start 
en eindigt vanzelf. Volgende keer 
volgt een verslag van de testresul-
taten en de eerste training.

dIMpHY VAN dEN BrOEk

Op een middag belde Laurens van 
WT&T dat ik de winnaar was van 
DeMooiBernhezeKrant Lifestyle. 

Mijn eerste reactie was.... Dat meen 
je niet, maar het was een feit. Ik was 
één van de winnaars. Na een kennis-
making met Marloes de andere kan-
didate, was het tijd voor de intake; 
samen met Laurens in zijn sportzaal 
in Heesch.
Alle ‘te doen’ dingen werden bespro-
ken en uiteraard ook de eerste ken-
nismaking met de toestellen die het 
einddoel mede mogelijk gaan maken. 
Pfff… toch een hele verandering van 
leven.
De dag na de intake was het een 
gewone ochtend, opstaan zonder 
spierpijn en toch al een gevoel van 
Yeah! Wat één rondje toestellen al 
kan doen.
Dan de eerste test, lopen op een 
band, na afloop denk je: zit ik op zee? 
Maar dat gevoel in je benen trekt 
toch weg, weer een ervaring rijker. 
Op naar de volgende ervaringen.

MArlOES VAN OOrT

Toen ik te horen kreeg dat ik mee 
mocht gaan doen aan het Lifestyle 
project 2013, was ik blij verrast. Ik 
ben erg enthousiast over de aanpak 
van Laurens van WT&T Heesch en 
hoop met zijn hulp mijn doelen te 
halen. 
Ik ben Marloes van Oort, 34 jaar, ge-
trouwd en heb twee kids. Ik woon en 
werk alweer 12 jaar met veel plezier 
in Heesch.
Ik wil graag aan dit project meedoen 
om zo snel mogelijk weer vol energie 
in het leven te staan met een goede 
conditie. Het afgelopen jaar was niet 
makkelijk.

Bij mij is in het voorjaar van 2012 
borstkanker vastgesteld en nu ben 
ik herstellende. Ik hoop dat ik met 
deze kans sneller kan herstellen. 

Ik heb inmiddels de fittest gedaan en 
dat is toch wel bijzonder. Je conditie 
en kracht te lezen in cijfertjes. Con-
fronterend, maar we gaan er de ko-
mende 3 maanden aan werken!

Het lifestyle project is van start!

Tijd om (weer) te beginnen met sporten?

TIp

Onze oplossing: Fysiotherapie • Sportfysiotherapie • Manuele therapie • Dry needling

uitgeSchakelD?

Verdilaan 48, Heesch | T. 0412 - 45 70 67 | i. www.fysiocentrumheesch.nl 

. twitter.com/fysioheesch  |  . facebook.com/fysiocentrumheesch

voor elke klacht of blessure de juiste therapie

Binnen 
24 uur een 
afspraak!

Onze oplossing: Fysiotherapie • Sportfysiotherapie • Manuele therapie • Dry needling

uitgeSchakelD?

Verdilaan 48, Heesch | T. 0412 - 45 70 67 | i. www.fysiocentrumheesch.nl 

. twitter.com/fysioheesch  |  . facebook.com/fysiocentrumheesch

voor elke klacht of blessure de juiste therapie

Binnen 
24 uur een 
afspraak!

Onze oplossing: Fysiotherapie • Sportfysiotherapie • Manuele therapie • Dry needling

uitgeSchakelD?

Verdilaan 48, Heesch | T. 0412 - 45 70 67 | i. www.fysiocentrumheesch.nl 

. twitter.com/fysioheesch  |  . facebook.com/fysiocentrumheesch

voor elke klacht of blessure de juiste therapie

Binnen 
24 uur een 
afspraak!

Dimphy & Marloes eerst testen dan trainen
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Een echte duivenliefhebber 
viert het nieuwe seizoen
Een originele opening met een ‘duivenborrel’?

Zijn vader Wim had siervogels, 
duiven en andere dieren en dit, 
denkt hij zelf, wakkerde bij de toen 
4-jarige Harm de interesse in vo-
gels en dieren aan. Intussen heeft 
hij al 13 jaar duiven en hij is er elke 
dag mee bezig, het zijn er maar 
liefst honderd.
Deze duivenliefhebbers zien el-
kaar normaal in het clubhuis van 
De Blauwe Doffer, de vereniging 
die opgericht is in 1947 op ‘t Dorp 
waar op maandagavond de verga-

dering (praatavond) is met zo’n 29 
leden. Ze zien graag nieuwe leden 
komen, het is leuk voor de jongere 
instappers, die alle hulp krijgen 
waar nodig. Ook de ‘herintreders’ 
zijn natuurlijk van harte welkom 
met hun ervaring. 
Al kost het wel iedere dag wat tijd 
om honderd duiven te verzorgen, 
Harm deed nog wat extra. De oud-
ste duiventil die hij had, heeft hij 
vernieuwd. Daarmee hoopt hij een 
goede reden gecreëerd te hebben 

voor de duiven zo snel mogelijk te-
rug te komen wanneer hij ze weg-
gebracht heeft. Misschien dat er 
weer eens een verrassende topper 
tussen zit zoals enkele jaren gele-
den. 
In Bernheze zitten de Heesche dui-
venliefhebbers bij kring CC Oss 
en vanuit Nistelrode en Heeswijk-
Dinther vertoeven ze bij kring CC 
Uden. Ze gaan voor de lange af-
standen, 1200 km of verder; de 
marathonvliegers. 

De duiven worden dan wegge-
bracht naar Barcelona of Bordeau 
of zo. Het seizoen loopt van eind 
maart tot de derde week van sep-
tember. De conditie bouwen ze op 
doordat de duivenmelkers de dui-
ven inkorven en wegbrengen. 

Daarna vliegen ze weer terug, 
waarbij de eigenaren thuis afwach-
ten tot de duiven binnen zijn. Harm 
Lamers is klaar voor het seizoen. 

HEESCH - Een ‘duivenborrel’ noemen ze het, Harm Lamers ontvangt 
een aantal duivenliefhebbers tijdens een informele opening van het sei-
zoen. Zijn nieuwe duiventil/-hok is de aanleiding. Al 13 jaar heeft hij 
duiven en dit seizoen wordt de til origineel geopend. Allemaal met een 
lach maar met een serieuze ondertoon, want het wordt serieus als we 
over de duiven praten. 

NISTELRODE - Was het zaterdag 
de beurt aan de trampolinemei-
den… zondag kwamen de turn-
sters van Nistelrode in actie. Bijna 
300 kinderen van 12 verenigingen 
uit Brabant Oost namen deel aan 
de ‘Turnontmoeting’ in Boxmeer. 

Voor een aantal turnsters een eer-
ste kennismaking met de wed-
strijdsport en dat brengt natuurlijk 
wel wat spanning met zich mee. 
De Turnontmoeting, georgani-
seerd door het district Zuid KNGU, 
is een wedstrijd bedoeld voor turn-
sters die maximaal 2 uur per week 
op de club trainen. 
In 6 categorieën werd gestreden 
om het eremetaal. Maximaal 9 
turnsters mogen per team deelne-
men, de beste 5 tellen per toestel 
uiteindelijk voor de einduitslag. 
Verrassend was de uitslag in de 
categorie niveau 12. Gympoint 

Nistelrode behaalde de 1e plaats 
met 250,70 punten. Het team, be-
staande uit Ilse Langens, Babette 
Hulsmann, Sara Theunisz, Laura 
van Breemaat, Suus van den Broek 
en debutant Loï Broeren, behaalde 
een prima teamprestatie. Trainster 
Meriam van Rijswijk was na afloop 
dan ook blij verrast. De kinderen 
nog meer.

Eerste plaats 
voor turnmeiden gympoint

turnen

NISTELRODE - In een prachtige 
ambiance werd afgelopen za-
terdag in de Maaspoorthal te  
’s-Hertogenbosch de 3e en laatste 
plaatsingswedstrijd trampoline-
springen afgewerkt. 

De inzet was een ticket voor de  
Nederlandse Kampioenschappen 
op 15 juni in Ahoy Rotterdam. 

En dat is gelukt. Dankzij een goede 
laatste wedstrijd mogen, voor het 
eerst in de korte geschiedenis van 
Gympoint Nistelrode, 3 meiden 
naar de Nederlandse Kampioen-
schappen. Caitlyn Jacobs, Inge 
Exters en Evi van Dinther gaan in 
hun categorie op 15 juni de strijd 
aan met 13 andere springsters uit 
Nederland.

3 Nk tickets 
voor gympoint meiden
Inge Exters wint goud

turnen

V.l.n.r. Inge Exters en Quinn Schoenmakers, Caitlyn kon helaas niet bij de 
prijsuitreiking aanwezig zijn

Harm Lamers is druk met zijn duivensport

golfbaan de Hooge Vorssel
toegankelijker
Vereniging van Greenfeespelers Bernheze roept golfers op voor deelname

Wat vooraf ging
Op 14 maart 2013 heeft de ge-
meenteraad het Bestemmingsplan 
Golfbaan Nistelrode vastgesteld. 
Aan de o.a. door de gemeente 
gestelde voorwaarde van toegan-
kelijkheid van de baan voor eigen 
inwoners was op 12 maart  al vol-
daan door de oprichting van de 

Vereniging Greenfeespelers Bern-
heze. Voor het laten opmaken van 
de akte werden door de Company 
club de Hooge Vorssel Bert van 
Bommel aangewezen en door de 
gemeente Gerard van Dijk, de eer-
ste oprichters. 
Een aantal golfers uit Nistelrode 
hebben al een brief gehad met alle 

informatie. Men kan pas  gebruik 
gaan maken van de baan, wanneer 
de 18 holes gerealiseerd zijn. Toch 
gaan Bert en Gerard enthousiast 
op zoek naar leden om  de vereni-
ging nu al vorm te geven. 

Natuurlijk zijn straks de speelmo-
gelijkheden ook voor leden van 
de vereniging van Greenfeespe-
lers niet onbeperkt en zal er wel-
licht een maximum gesteld moeten 
worden aan het aantal leden. Gelet 
daarop verdient het ook aanbeve-
ling dat kandidaat leden zich zo 
spoedig mogelijk aanmelden.

Interesse? 
U kunt voor 12 april aanmelden bij 
info@bbo-advies.nl o.v.v. naam, 
adres, geboortedatum en telefoon-
nummer. Aan geïnteresseerden zal 
vervolgens gevraagd worden om 
een inschrijfgeld van € 100,- te 
voldoen voor 19 april. Hierna ont-
vangen zij een uitnodiging voor 24 
april, voor de algemene ledenver-
gadering, waarin een aanvulling 
van het bestuur gekozen wordt. 

Gezien de geschiedenis, waarin zo 
is aangedrongen op het tot stand 
komen van deze vereniging, re-
kenen de heren uiteraard op veel 
belangstelling.

NISTELRODE – Het lidmaatschap is voorbehouden aan inwoners uit 
Bernheze die in het bevolkingsadministratie van de gemeente Bernheze 
ingeschreven staan. Golfen in Nistelrode, heeft u interesse? Ben er snel 
bij, beschikt u over een golfvaardigheidsbewijs dan kunt u lid worden 
van de  Vereniging van Greenfeespelers Bernheze. 

Raymon van der Biezen in voorbereiding weer op dreef. 
Derde bij wedstrijd BMX in Engeland.

raymond van der Biezen
bmx
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Bernheze sportief

HEESWIJK-DINTHER - De Korfrak-
kers R1 – Altior R1. Bij winst óf 
gelijkspel zou Altior R1 hét recre-
antenteam van Langstraat/Meije-
rij zijn met de meeste punten. 

Dus ze moesten aan de bak: de 
return tegen De Korfrakkers, de 
andere kandidaat voor de ‘titel’. En 
juist in deze wedstrijd opende Son-
ja de score met een mooi afstands-
schotje, 0-1. Maar De Korfrakkers 

zouden De Korfrakkers niet zijn, als 
ze niet twee keer achter elkaar wis-
ten te scoren; 2-1. Door een straf-
worp, die benut werd door Astrid 
en een doorloopbal van Meriam 
kwamen de dames van Altior R1 
weer voor te staan en vlak voor de 
rust maakte de thuisploeg de stand 
weer gelijk; 3-3. Na verschillende 
wissels denderden ze weer door en 
wist Astrid voor de tweede maal te 
scoren met een doorlopertje, weer 
maakten de tegenstandsters het 
doelsaldo gelijk; 4-4. 

Met een doorloopbal van Martine, 
met nog 1 minuut op de klok, ro-
ken ze de overwinning maar kre-
gen De Korfrakkers nog een straf-
worp en werd het wéér gelijk; 5-5. 
Maar dit was genoeg voor het 
‘kampioenschap’ en dus doken ze 
met z’n allen de kantine in voor 
een welverdiende borrel!

Altior r1 op 
de valreep zaalkampioen

korfbal
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NISTELRODE - Eveline van den 
Heuvel (Nistelrode) haalde op 
zaterdag 23 maart haar volgende 
synchroon zwemdiploma. Ook 
zeven andere leden van zwemver-
eniging Neptunus ‘58 uit Schijndel 
haalden hun diploma. Zo’n diplo-
ma bestaat altijd uit zwemslagen, 
drijfvormen, figuren, bewegingen, 
egg beaten, lenigheid en verschil-
lende oefeningen op muziek. De 
zwemsters van Neptunus’ 58 kwa-
men uit in vier verschillende ca-
tegorieën. Ze zwommen allemaal 
heel goed en scoorden hoog. 

Voor het basishoudingdiploma 
slaagden Lynn van Dijk, Merel 

van den Nieuwenhof en Amber 
Persoon. Kunera Wessels haalde 
het zeilbootdiploma. Voor het bal-
letbeendiploma is Eveline van den 
Heuvel geslaagd. Lieke van Boxtel 
en Christy Schoones haalden het 
certificaat balletbeen. Deze laat-
ste twee meisjes en Fiona Waddell 
haalden daarna het spagaatdiplo-
ma.

Heb jij ook zin om mee te ko-
men zwemmen bij het synchroon 
zwemmen, neem dan contact 
op met Sandra van Eijk, 073-
5479535, ajvaneijk@home.nl of 
kijk op www.neptunus58.nl. Wij 
hebben nog een paar plekjes vrij.

diploma synchroon zwemmenzwemmen

V.l.n.r.: Amber Persoon, Kunera Wessels, 2e rij Eveline van den Heuvel, Fiona 
Waddell, Christy Schoones, achteraan Lieke van Boxtel en Merel van den 
Nieuwenhof. Lynn van Dijk ontbreekt op de foto

Aan deze wedstrijd namen de vol-
gende turnsters deel: Rosa van de 
Ven, Janne Donkers, Mandy Ver-

hoeven, Rian Verhallen, Kris Wil-
lems, Isabelle van der Linden, Me-
rel Megens en Maaike van der Pas. 
De turnsters hebben prachtige oe-
feningen laten zien. Rosa en Merel 
zijn door naar de toestelfinales op 
balk en Kris heeft zich geplaatst 
voor sprong. Maaike is door op het 
onderdeel brug. 
Mandy mag naar de toestelfinale 
voor sprong, brug en balk. En 
Isabelle is door op sprong, brug 
en vloer. Janne is zelfs door naar 
de toestelfinale op alle toestellen. 
Rian turnde een keurige oefening, 
maar het was helaas net niet ge-
noeg voor een toestelfinale. 
Gefeliciteerd met deze prachtige 
resultaten en heel veel succes op 
de toestelfinales op 21 april in 
Eindhoven.

prachtige resultaten Sine-Cura

turnen

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 23 maart namen acht turnsters van 
Sine-Cura deel aan de regiofinale van divisie 5 te Boxmeer. Voor deze 
turnsters was het de eerste individuele wedstrijd van dit seizoen. Vanuit 
deze wedstrijd kunnen de turnsters zich per onderdeel plaatsen voor de 
toestelfinales. 

voetbal WHV wint in Oijen

Het verzuimde echter, ondanks 
goede kansen, uit te lopen naar 
een verdiende 0 - 2 voorsprong. 
De supporters van WHV moesten 

wachten tot de 38e minuut. Toen 
was het eindelijk raak. Een vrije 
trap van Bas de Wit werd door 
Roel Lunenburg met zijn boven-
been in het doel gewerkt. 0 – 2. 
Met deze stand werd de kleedka-
mer opgezocht voor de rust.
Wie dacht dat OVC 63 na rust, ge-
holpen door de wind alles op alles 
ging zetten, kwam bedrogen uit. 
Het was wederom WHV dat de 
wedstrijd in handen nam. Het eu-
vel van vandaag bij WHV was het 
benutten van kansen; we moesten 

wachten tot de 80e minuut voor 
Cor Lunenburg de 0 - 3 maakte en 
de wedstrijd definitief besliste. 

Een minuut later werd het 0 - 4 
door een mooi doelpunt van Tim 
Buunen. Een zeer verdiende over-
winning van WHV, die hoger uit 
had kunnen vallen als men de kan-
sen beter benut had. 

Door dit resultaat houdt WHV 
aansluiting bij de middenmoot.

LOOSBROEK – Afgelopen zondag moest WHV op bezoek bij OVC 63 uit Oijen. Deze ploeg stond onderaan 
de ranglijst en WHV heeft het normaal gesproken moeilijk tegen zulke tegenstanders. Vandaag echter niet 
want OVC 63 was een maatje te klein voor WHV. Geholpen door de straffe wind was het in de 3e minuut al 
raak voor WHV. Yorrick van de Rakt wist met een strakke schuiver de 0 - 1 te scoren. Hierna was er eigenlijk 
maar 1 ploeg die voetbalde en dat was WHV. 

Verlies prinses 
Irene vrouwen geflatteerd

Het koude weer en de wind speel-
den een hoofdrol zondagmiddag. 
Het eerste doelpunt van de Eind-
hovense vrouwen viel in de 12e 
minuut uit een afstandsschot, dat 
gedragen door de wind, in het doel 
verdween. 

De Nistelrodese vrouwen kregen 
zo rond de twintigste minuut twee 
mogelijkheden, uit (in)directe vrije 
trappen, maar konden daaruit niet 
scoren. De Eindhovense vrouwen 
waren efficiënter en ook kwalitatief 
beter, met een groot aantal speel-
sters van PSV in de basis. Na een 
half uur was de wedstrijd al min of 
meer gespeeld, want uit een cor-
ner, en met een geweldig schot, 

stond het al 0-3. Het leek zelfs op 
een debacle uit te lopen toen het 
in de 40e minuut 0-4 werd en aan-
voerster Inge v.d. Berg geblesseerd 
naar de kant moest. 

Prinses Irene kwam in de 2e helft 
geweldig uit de startblokken en 
even leek zich een sensatie aan 
te dienen, toen Truus Leenman 
in de 46e minuut vanaf elf meter 
scoorde en één minuut later stond 
het zelfs 2-4 door Sanne Huberts. 
Eindhoven stelde daarna orde op 
zaken en scoorde nog vier keer. 

Dat was echter te veel van het 
goede, al viel op de overwinning 
op zich niets af te dingen.

voetbal

NISTELRODE - Als je met 2-8 verliest, dan zou je denken dat je kansloos 
hebt verloren. Niet dat Prinses Irene tegen Eindhoven verdiende te win-
nen, maar het verschil op het ijskoude sportpark De Schellen, viel veel 
te ruim uit.

Frans govers Vorstenbosch biljart kampioen

De kampioen van vorig jaar, Paul 
van der Velden, kwam op de fina-
leavond niet meer aan het biljartla-
ken. Op vrijdag 15 maart begon-
nen de wedstrijden. Op zondag 
was er een ‘rustdag’ met de jeugd-
kampioenschappen en een interes-
sante demonstratie van veelvuldig 
wereld, europees en Belgisch kam-
pioen de biljartlegende Raymond 
Ceulemans. 
De jaarlijkse biljartkampioenschap-

pen zijn alleen maar mogelijk dank-
zij de inzet van veel vrijwilligers en 
sponsoren en natuurlijk een en-
thousiaste groep deelnemers en 
publiek. Het 20ste kampioenschap 
van Vorstenbosch kan weer wor-
den bijgeschreven als een zeer suc-
cesvol evenement. De biljartsport 
leeft duidelijk in Vorstenbosch en 
is voor de toekomst veiliggesteld 
getuige ook de vele jeugdige deel-
nemers. Het 21ste kampioenschap 

in 2014 zal waarschijnlijk plaats-
vinden van 14 t/m 21 maart, we-
derom in café de Schaapskooi. 

Zie voor alle uitslagen en foto’s 
www.vbk1994.nl, ook te bereiken 
via www.vorstenbosch-info.nl

biljarten

VORSTENBOSCH - In de finale van het Vorstenbossche biljartkampi-
oenschap versloeg Frans Govers op vrijdag 22 maart Mies van Assel-
donk. Een hele week lang streden 84 deelnemers uit Vorstenbosch om 
het felbegeerde kampioenschap. Joost Kanters en Theo Hurkmans ein-
digden respectievelijk als nummer drie en vier. 

Een blije winnaar Frans Govers en bedankte iedereen die hem ‘liet winnen’

De nummer 3 en 4 Joost Kanters en 
Theo Hurkmans

Mies van Asseldonk behaalde de 
2e plaats



Woensdag 27 maart 201330 
  

bernheze sportief

Finale Hd Winterkomkoep 2012-2013

In de finaleavond spelen de 2 beste 
spelers van elk team tegen elkaar. 
Dit wordt berekend via het PK 
(persoonlijk kampioenschap) en ze 

spelen 2/3 partij en krijgen maxi-
maal 40 beurten. Wie tegen wie 
speelt, wordt geloot op de avond 
zelf, maar in ieder geval spelen ze 

niet tegen een medespeler van hun 
eigen team. 

De WinterKomKoep 2012-2013 is 
dit jaar gewonnen door het team 
Elsie 2, met de spelers John van Rix-
tel, Dolf de Visser, Henk vd Broek 
en Harry Pas met 450 punten. 
2 Elsie 1: 429 punten
3 De Zwaan 1: 425 punten
4 Elsie 3: 422 punten
5 De Zwaan 2: 380 punten

Ook Piet van de Wiel mocht deze 
paraplu in ontvangst nemen daar 
hij het Persoonlijk Kampioenschap 
2012-2013 op zijn naam schreef 
met 97,6 %.

We kunnen niet alleen terugkijken 
op een spannende WinterKom-
Koep competitie maar ook weder-
om op een schitterende finale. Bij 
deze willen we alle spelers/speel-
sters, teamleiders, kasteleins be-
danken voor medewerking aan de 
alweer 3de WinterKomKoep.

Voor meer foto’s en het volledige 
verslag www.mooihdl.nl

biljarten

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdag 22 maart, is de finale van de 
jaarlijkse competitie biljarten, H.D. Winter KomKoep gespeeld, in café-
zaal Elsie. De winterkomkoep, een competitie die gestart is eind sep-
tember en gaat over 4 speelronden. In iedere ronde speelt men 1 keer 
tegen elk ander team van de competitie.

Winnaars Winter KomKoep

Montagebedrijf van der Sangen 
B.V. is een van de vijf Crawford 
Normstahl Centers van Nederland 
die gespecialiseerd zijn in, voorna-
melijk elektrische, garagedeuren 
voor particulieren. Het bedrijf be-
staat reeds 26 jaar en is twee-en-
een-half jaar geleden vanuit Oss 
naar de Kruishoekstraat in Heesch 
verhuisd. Daar is een showroom 
gebouwd waar de uitgebreide 
mogelijkheden op zaterdag tussen 
9.00 en 15.00 uur werkend te zien 

zijn. U wordt wel geadviseerd even 
een afspraak te maken via 0412-
633069. 

DOS’80 is erg blij met dit samen-
werkingsverband en kijkt uit naar 
een prettige en langdurige coöpe-
ratie. De Gemengde-D1 hebben 
overigens momenteel, na zestien 
gespeelde wedstrijden en met tien 
punten op zak, een mooie plaats in 
de middenmoot van poule 01 we-
ten te bemachtigen.

gemengde-d1 
dOS’80 ook in het nieuw
HEESCH - De sponsorcommissie van DOS’80 heeft opnieuw een be-
drijf weten te verbinden aan haar vereniging: Montagebedrijf van der 
Sangen B.V. heeft ingestemd met het shirtsponsorschap voor DOS’80, 
haar gemengde D-jeugd. Het logo van Van der Sangen zal dan ook voor 
tenminste de komende drie seizoenen schitteren op de borst van deze 
jonge tijgers. 

handbal

De eerste punten gingen gelijk op, 
gedurende deze set hebben de 
dames voorsprong kunnen behou-
den. Deze voorsprong werd groter 
en door het juiste verdedigings-
werk, goede set-ups en scorende 
aanvallen is de set gewonnen door 
Tornado met 25-12.
 
De tweede set verliep in het be-
gin iets stroever dan de eerste. 
Het duurde even voordat Tornado 
overhand had en de set naar zich 
toe kon trekken. Trainer/coach 
Peter wende zich op de juiste mo-

menten naar het team om ze een 
zetje in de rug te geven. En toen 
was het moment daar, het laatste 
punt werd gescoord! Tornado da-
mes 1 werd KAMPIOEN.
 
Op het veld werd direct gefeest, 
waarna nog twee leuke sets zijn 
gespeeld om de wedstrijd met 4-0 
te kunnen winnen. Het kampioen-
schap is goed gevierd in de kantine 
en daarna tot in de late uurtjes in 
Café de Snor. Iedereen bedankt 
voor de support, op naar de twee-
de klasse!

Tornado dames 
1 kampioen 2012-2013
NISTELRODE - Het ongeslagen dames 1 team van Tornado speelde 23 
maart tegen Skunk dames 2 de wedstrijd om het kampioenschap. Al 
een aantal weken keken de dames uit naar het kampioenschap. Met 
gezonde spanning en een tribune vol publiek, dat massaal was uitge-
nodigd door de meiden, begonnen zij geconcentreerd aan de wedstrijd. 

volleybal

Avesteyn van 0-2 naar 4-2    
HEESWIJK-DINTHER - Sensatie 
genoeg bij de wedstrijd van Ave-
steyn tegen laagvlieger Maria-
hout. In de allereerste minuut had 
Roel v. d. Leest een unieke gele-
genheid om Avesteyn op voor-
sprong te brengen. 

De gasten uit Mariahout lieten 
zich echter ook zien. Zij zagen een 
doelpunt afgekeurd worden van-
wege buitenspel. Het werd echter 
allemaal anders. De 0-1 van Roy 
v.d. Broek kwam in de 17e minuut. 
Sluitpost Dirk de Laat moest ver-
volgens tot twee keer toe tot het 
uiterste gaan om de scoringsdrang 
van de gasten in te tomen. Gezien 
de stand in de 4e klasse G werd het 
voor Avesteyn zaak om tot meer 
daden over te gaan. In de tweede 
helft werd het al gauw 0-2. De 
thuisclub leek toen al een versla-
gen ploeg. Avesteyn wilde wel, 
maar men was niet bij machte om 
een vuist te maken. De ommekeer 

kwam na een half uur. Dries Heer-
kens scoorde (1-2). Toen kwam 
Avesteyn pas echt los! De gelijk-
maker in de 75e minuut kwam 
toen invallerspits en A-junior Lars 
van Lee knap reageerde uit een 
even knappe vrije trap van even-
eens invaller Wesley Verkuijlen (2-
2). In het laatste kwartier van de 
wedstrijd kantelde de wedstrijd 
helemaal. Aanval op aanval golfde 

op het doel van Mariahout. Dries 
Heerkens scoorde uit een scrim-
mage (3-2). 
In de 93e minuut werd de mooiste 
goal van de wedstrijd gescoord. 
Rens van Vugt sloot een fraaie solo 
succesvol af met een al even fraaie 
treffer. Een verdiende overwinning 
van Avesteyn, dat wel erg laat tot 
stand kwam.

voetbal

prinses Irene 
beloont eindelijk zichzelf
NISTELRODE - De vreugde was 
zondagmiddag groot in het ijs-
koude Roermond. Prinses Irene 
won daar tegen de nummer twee 
van de ranglijst met 0-2. 

Een overwinning van het collec-
tief, er werd gestreden voor elke 
meter en dat werd terecht beloond 
met een verdiende overwinning. 
Na een moeizaam begin, waarbij 
doelman Timmers zijn ploeg redde, 
kwam Prinses Irene meer en meer 
in het spel, mede door een goede 
tactische interventie door coach 
Groenendijk. Nadat in de eerste 
twintig minuten SVC 2000 ver-
zaakte op voorsprong te komen, 
was het Job van den Elzen die nog 
voor de rust twee keer toesloeg. In 
de 2e helft was Prinses Irene op-
permachtig en had de score nog 
fors uitgebreid kunnen worden. De 
mannen van Van Tilburg Mode en 
Sport, hadden het verdedigend bij-
zonder goed voor elkaar en gaven 
nagenoeg niets weg in de 2e helft.

voetbal

Sjors Sportief bij 
Slamdunk’97
HEESCH/NISTELRODE - Een hele 
tijd terug hebben kinderen van de 
basisschool een boekje ontvangen 
van Sjors Sportief. Daarin was er 
de mogelijkheid om in te schrijven 
bij een sportclub om zo kennis te 
maken met het plezier van spor-
ten. Deze kennismakingscursus 
wordt ook gegeven bij basketbal-
club Slamdunk’97. 

Iemand met ervaring zal de kin-
deren de basis van het spel leren. 
Daarna is er de keuze om lid te 
worden of niet. 
Omdat het al zo’n tijd geleden is 
dat je jezelf misschien hebt inge-
schreven schrijven we deze remin-
der. De datums van de proeflessen 
zijn op woensdag 10, 17 en 24 
april. De tijd is van 18.00 uur tot 
19.00 uur.

Zorg voor goede schone zaalsport-
schoenen. Je ouders of verzorgers 
kunnen vanaf de tribune alles be-
kijken, of in de kantine genieten 
van een lekker kopje koffie. 

Iedereen die zich heeft opgegeven 
krijgt nog een persoonlijke remin-
der, maar mocht je je niet hebben 
ingeschreven en toch zin hebben in 
proeflessen, geef je dan alsnog op 
via slamdunk.heesch@gmail.com

basketbal
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HEESCH - De handbalheren B van 
DOS80 hebben zondag 17 maart 
het kampioenschap veilig gesteld 
in de 2e klasse 2C. 

Zij hebben afgelopen zaalseizoen 
in dezelfde samenstelling gespeeld 
als vorig seizoen en hebben van de 
16 gespeelde wedstrijden slechts 
een wedstrijd verloren. Ondanks 
dit resultaat zijn niet alle wedstrij-
den even gemakkelijk geweest en 
hebben zij geduchte tegenstanders 
ontmoet. 

Dit gemêleerde gezelschap is al 
geruime tijd bij elkaar en is een 
hecht team gebleken, ondanks 
de onderlinge verschillen in fysiek 
en techniek. Mede dankzij trainer 
Sebastiaan en beide coaches, Ro-
bert en Joris, zijn de heren in staat 
gebleken om met hun aanvallende 
spel en hun mentaliteit, voor elkaar 
willen werken, bovenaan te eindi-
gen. Het kampioenschap is uitge-
breid gevierd met een huldiging, 
bloemen, champagne, een geza-
menlijke douche en frites.

Heren B 
dOS80 kampioenen zaal-
handbal 2012-2013 

handbal

Achterste rij: Robert Leemreize (coach), Chiel Boons, Fons Bannenberg, Niels 
van Nistelrooij, Luc Hansen, Stijn Leemreize, Olaf Langens, Sebastiaan Spetter 
(trainer). Voorste rij: Jan van Munster, Eric Hansen en Koen van de Wetering, 
Johan Hattink. Ontbreekt op de foto: Joris Boons (coach). Shirtsponsor C1000 
Wiegmans, Heesch.

Nieuwe 
dugouts hoofdveld HVCH

voetbal

Opnieuw nederlaag voor Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Het team 
van Ton Berens ging dit week-
end op bezoek bij de verrassende 
nummer 4; Beerse Boys. 

De harde wind en het matige veld 
maakten goed voetbal lastig, dus 
het kwam vooral op strijd aan in 
de eerste helft. De thuisploeg was 
iets sterker en na een half uur le-
verde de eerste echte kans direct 
een doelpunt op. Een ingooi op 
links werd goed meegenomen 
door Niels van Heerbeek. Vervol-
gens kapte hij naar binnen en met 
links schoot hij de bal onder doel-
man Lunenburg door, 1-0. Daarna 
kreeg Heeswijk een grote kans op 
de gelijkmaker. Frank Dobbelsteen 
stuurde Dylan Davies alleen op 

doelman Van Kollenburg af, maar 
laatstgenoemde redde met zijn 
voet. Uit de daaropvolgende coun-
ter stuitte Schapendonk op Patrick 
Lunenburg, waardoor Heeswijk 
nog in de wedstrijd bleef. Vlak 
voor rust kreeg de thuisploeg een 
corner. Bij de eerste paal werd deze 
door de gasten niet goed wegge-
werkt, waardoor de bal uiteindelijk 
via de onderkant van de lat in het 
doel verdween. De 2-0 ruststand 
stond na 90 minuten ook nog op 
het bord. Heeswijk was machte-
loos in de aanval en creëerde wei-
nig kansen. Met nog 7 wedstrijden 
te gaan begint de tijd te dringen 
voor Heeswijk, dat nog een aan-
tal overwinningen nodig heeft om 
zich in de 2e klasse te handhaven.

voetbal

heesch - Onlangs zijn op het hoofdveld van hVch twee nieuwe dug-
outs geplaatst. een fraai staaltje van zelfwerkzaamheid en sponsoring. 
Op de boarding staan de logo’s van de hoofdsponsors van hVch: Van 
heugten Verzekerd, en van de jeugdafdeling: Van Munster.com re-
cyclers. een zeer belangrijke bijdrage aan dit project, het beschikbaar 
stellen van betonplaten, is geleverd door bouwOort heesch/Lithoijen. 
hVch is de vrijwilligers en sponsoren erg erkentelijk voor hun bijdrage.

VORSTENBOSCH - Thierry Pittens 
van Pittens Racing heeft op zater-
dag 16 maart in Oirschot de eerste 
jeugdenduro van dit seizoen we-
ten te winnen. 

De eerste proef was uitgezet op 
een stuk weiland en aangezien de 
vorst net uit de grond kwam en 
door de regenval, was deze proef 
erg modderig. De tweede proef 
was mooi met een gedeelte ex-
treem erin. 
In deze twee mooie proeven ging 
het rijden meteen vanaf het begin 
lekker met Thierry. De rijder uit 
Vorstenbosch wist in alle proeven 

de snelste tijd te maken en won 
dan ook het dagklassement. Thier-
ry kijkt nu al uit naar de volgende 
jeugdenduro.

Thierry pittens 
wint eerste jeugdenduro 2013
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Hdl kruipt 
door oog van de naald

‘’Het echte werk komt in de twee-
de helft’’, zei aanvoerder Martijn 
van Rosmalen nonchalant in de 
rust (3-2). Het echte werk in de zin 
dat HDL Horst een lesje zou gaan 
leren kwam er niet. 

Het werd uiteindelijk het echte 
harde werk om de driepunter in 
eigen huis te houden. Na de snelle 
4-2 van Matthijs van Lierop leek de 
winst binnen te zijn, maar niets was 
minder waar. Horst scoorde snel de 
aansluitingstreffer en de 4-4 zat er 
al aan te komen. De Limburgse be-
zoekers kregen een aantal strafcor-
ners en keeper Robin van Grinsven 
redde enkele malen goed. HDL 
zakte in en moest het hebben van 
counters, die zo nu en dan tot ge-
vaarlijke kansen leidden. Martijn 
omspeelde de laatste man en had 

een vrije doortocht. Fraai wipte hij 
de bal over de goalie, maar een 
verdediger voorkwam met zijn li-
chaam het doel. Een strafcorner 
volgde, maar de bevrijdende 5-3 
bleef uit. Matthijs kreeg even later 
een open kans, maar de doelman 
kwam snel uit zijn doel. 
 
Horst bleef maar aanvallen en 
goede kansen creëeren, maar de 
hockeyers uit Horst passeerden 
Robin niet. Enkele minuten voor 
tijd haalde Martijn de spanning uit 
de wedstrijd en maakte hij uit de 
kluts de vijfde treffer waar HDL zo 
naar snakte. Eerder in de wedstrijd 
scoorde hij ook al. 

Casper Mulder scoorde tweemaal 
en bracht daarmee zijn doelpun-
tenaantal op acht.

hockey

HEESWIJK-DINTHER - Hannes van Aspert, de broer van H1-spelers 
Glenn en Mark, kwam de spelers voor de wedstrijd tegen Horst een 
massage geven. Deze ontspanning hadden de spelers hard nodig, want 
de wedstrijd werd met zeer veel moeite gewonnen: 5-3.

judoka’s 
khodoyan 
en duijs 
grijpen goud
BERNHEZE - Ook dit weekend 
streden de judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss op diverse toer-
nooien. 

Martin Kip eindigde zaterdag op 
een 5e plaats in Bremen. Hee-
schenaar Majit Khodoyan won 
in Geldrop zeer overtuigend het 
goud bij de heren tot 81 kg. Daan 
Duijs was de sterkste bij de heren 
tot 60 kilogram en pakte dáár het 
goud. Zilver was er voor Sankaku 
specialist, Ziggy Horsten en voor 
broer en zus, Mike en Daisy Bens 
uit Geffen. 

De dames Sophie Spijkers en Sen-
na van de Veerdonk waren tot slot 
goed voor brons.

budo

Internationaal en nationaal toernooi
Dancing Kids naar huis met verrassende uitslagen

De uitslagen op een rij van België 
en Helmond

IT België
Kimberley Xhofleer, 1e, 292 pnt
Garde Touch, 3e, 286 pnt 
Marsgroep Untouched, 1e, 285 pnt
Modern Inspiration, 3e, 282 pnt
Garde Diamonds jeugd, 4e, 275 pnt
Solo’s in de jeugdklasse 
Lieke vd Ven, 274 pnt
Cheyenne Willemsen, 273 pnt
Sharona Willemsen, 277 pnt
Solo’s in de juniorenklasse 
Gwen Opstal, 265 pnt
Vera Oomen, 269 pnt
Guusje van Thiel, 269 pnt

Toernooi Helmond 
Garde Diamonds jeugd, 1e, 275 pnt
Modern Eupforia, 1e, 79 pnt
Minioren Garde, 1e, 237 pnt
Garde Miracle, 1e, 273 pnt
Modern Release, 236 pnt
Spirit, 1e, 282 pnt
De pizzabakkertjes, 1e, 248 pnt

Solo’s in de jeugdklasse 
Lieke vd Ven, 279 pnt
Cheyenne Willemsen, 276  pnt
Sharona Willemsen, 2e, 276  pnt

Solo’s in de juniorenklasse 
Vera Oomen, 3e, 275 pnt
Guusje van Thiel, 272 pnt

In het weekend van 13 en 14 april  
vinden in sporthal De Rusheuvel  
in Oss de Nederlandse Kampi-
oenschappen Garde en Showdans 
plaats. Op zaterdag voor de minio-
ren en junioren en op zondag voor 
de jeugd en hoofdklasse.

NISTELRODE –  In Helmond bij Xperience is het podium niet zo groot en 
kunnen onze grote groepen niet dansen. De jongste solo’s echter deden 
het heel goed. 23 Maart werd al gedanst in Kelmis, België. Sommigen 
hadden uitzonderlijk goede punten en voor sommigen viel het tegen. 
In België werden ook de Europa Cup winnaars bekend gemaakt. Kim-
berley Xhofleer had nog alle internationale toernooien gewonnen in de 
categorie solo hoofdklasse, ook deze zaterdag  met 292 punten en ze 
won daarmee ook de Europa Cup. 

dansen
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E V E N E M E N T E N
28 MAART 

Lezing Kosmic voeding
Locatie: Yoga studio Carla 
Heeswijk-Dinther 

Leerlingenconcert gitaar
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Brabants Plat
Locatie: de Pas Heesch 

Open Coffee Bernheze
Locatie: de Pas Heesch

29 MAART 

The Young Ones met jong 
muzikaal talent
Locatie: de Pas Heesch 

30 MAART 

Verhuizing Bernhoven 
Locatie: Uden 

Jeugdcursus Sterrenkunde 
Locatie: Halley Heesch
Pagina 6

31 MAART
1E PAASDAG 

Regenboogviering 
Locatie: kerk in Heeswijk 
Pagina 22

Fietstocht De Leygraaf - 
Sint Jan - De Leygraaf
Locatie: Meerstraat 45a 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 25

Magazijnverkoop bij Marya 
Schoenen & Tassen
Locatie: Laar 31, Nistelrode 

1 APRIL 
2E PAASDAG

Open dag Los door het Bos
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Pagina 18 

Rommelmarkt ‘de kleine 
Heemskinderen’
Locatie: Dinterseweg 21a 
Nistelrode
Pagina 24 

Internationaal 
Accordeonfestival
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode 

Vlooienmarkt
Locatie: Raadhuisstraat
Heeswijk-Dinther
Pagina 25

Opening seizoen 
De Kilsdonkse Molen
Locatie: Kildonkseweg 
Heeswijk-Dinther 
Pagina 23

Jaarlijkse vlooienmarkt
Locatie: Raadhuisstraat 
Heeswijk-Dinther
Pagina 25

Expositie Koningin Beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode 

Open Dag Maashorst Zuid
Locatie: Maashorst Zuid 
Pagina 18

Open Dag v.d. Akker 
zonwering
Locatie: Heesch 
Pagina 25

Open Dag Hedi Meubelen
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 1

Open Dag Tweewielersservice
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 24

Open Dag Heerkens 
Interieurs
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 25

Lancering CD
Locatie: De Wit Schijndel 
Pagina 24

Open Dag autobedrijf 
Hurkmans
Locatie: Heeswijk-Dinther 
Pagina 23

Open Dag Bevers 
steencentrum
Locatie: Nistelrode 
Pagina 22

C1000 geopend
Locatie: Heesch 

2 APRIL

Tom Lanoye in Bernrode
Locatie: Gymnasium Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Energiecafé
Locatie: de Stuik Vorstenbosch
Pagina 16

3 APRIL 

HKK Nistelvorst: Buurtavond
Locatie: Heemhuis Nistelrode  

Schuif aan bij MEE over 
autisme
Locatie: bibliotheek Heesch
Pagina 4 

Lezing KVO; Ramona Pikeur
Locatie: Onmoetingscentrum Ter 
AA Erp 
Pagina 21

BS op weg tentoonstelling 
Kind en Kunst
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

4 APRIL 

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden 
Pagina 4

5 APRIL 

BOBZ Rock & Roll party voor 
groep 7 & 8
Locatie: Bobz Nistelrode 

Oud papier ophalen
Locatie: Dorp Vorstenbosch 

After Paaskienen
Locatie: Kantine RKSV Avesteyn 
Heeswijk-Dinther

25e Open Heesche 
Bridgedrive 
Locatie: de Pas Heesch 

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

6 APRIL 

Hardloopclinic
Locatie: Bomenpark Heesch 

Kleding ophaalactie
Locatie: Nistelrode 

FOR Mineur op de platte kar
Locatie: Centrum Heesch 

7 APRIL 

Expositie Koningin Beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze  
Nistelrode 

Beeldig uit Nistelrode 
exposeert
Locatie: Prior van Milstraat 119 
Uden 

Popconcert Vivace
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie Heeswijk-
Dinther

40-jaar FOR Mineur
Locatie: de Pas in Heesch 

8 APRIL 

Rondleiding ‘Haal meer uit 
de bieb’
Locatie: Bibliotheek Heesch 

9 APRIL 

Zonneochtend
Locatie: Paviljoen Nistelrode 

11 APRIL

Voorjaarsbeurt van de tuin 
in Onderonsje 
Locatie: Steunpunt d’n Hoek 
Loosbroek
Pagina 11

WMO-ochtend; gastspreker 
Mantelzorgmakelaar
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther 

Sponsorloop BS Albertus 
voor Alpe D’HuZes
Locatie: Loosbroek
Pagina 19
 
Jaarvergadering 
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: de Wis Loosbroek 

12 APRIL

Weekend Vrijheid en 
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

13 APRIL

HKK Nistelvorst: 
Bezoek aan HKK Uden
Locatie: Heemhuis Nistelrode  

Oud ijzer ophaaldag
Locatie: Nistelrode 

Weekend Vrijheid en 
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Torenrock
Locatie: Café Zaal de Toren in 
Heeswijk-Dinther

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 

14 APRIL 

Expositie Koningin Beatrix 
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode 

Expositie Marianne van 
Heeswijk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Weekend Vrijheid en 
Verbondenheid
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther 

Musical: Diep in de zee
Locatie: De Pas Heesch 

Lentespektakel
Locatie: Centrum Heesch 

16 APRIL 

Workshop verpakkingen 
lezen
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke 

17 APRIL 

Thema-avond 
Zorgcoöperaties
Locatie: CC Bernrode, 
Heeswijk-Dinther

20 APRIL 

C.V. De Hossende Wevers: 
Afdruipbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode 

Nacht van Heesch 
Locatie: de Pas  Heesch


