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werkgroep fairtrade bernheze houdt 0-meting

Vele gemeenten zijn Bernheze al 
voorgegaan. “de eerste concrete 
plannen om onze gemeente fairtra-
de te maken dateren al vanaf eind 
2012, tijdens een bijeenkomst van 
organisaties over internationale sa-
menwerking in onze gemeente”, 
legt voorzitter Bert Bakker uit. de 
werkgroep bestaat verder uit Jan 
Burger, Mia van de Hurk en rina 
Zegers (van de Wereldwinkels uit 

respectievelijk Heeswijk, Heesch 
en Nistelrode), rob van den Berg, 
(ondernemer), theo overbeek (op 
persoonlijke titel). de werkgroep 
krijgt ondersteuning van Karin van 
den Akker en Ad donkers (namens 
de gemeente). 

Eerlijke producten 
in een fairtrade gemeente wer-
ken lokale overheid, bedrijven en 

burgers samen om de verkoop en 
promotie van eerlijke producten te 
stimuleren. dat betekent dat pro-
ducenten uit ontwikkelingslanden 
een eerlijke prijs krijgen voor hun 
producten. Bert Bakker: “om uit-
geroepen te worden tot Fairtrade 
Gemeente, moet je aan een aantal 
criteria voldoen en één daarvan is 
dat ondernemers fairtrade pro-
ducten moeten gebruiken.” Jan 

Burger vult aan: “Bedrijven, maat-
schappelijke organisaties, scholen 
en kerken in Bernheze willen we 
vragen welke fairtrade produc-
ten ze al in hun assortiment heb-
ben. dat varieert van kantines op 
scholen of sportvelden, het café 

om de hoek, tot supermarkten en 
restaurants. We beginnen daarom 
als eerste met een 0-meting bij de 
supermarkten.” de werkgroep wil 
met name bedrijven die nog geen 
fairtrade producten gebruiken, sti-
muleren dat wél te gaan doen. 
een dezer dagen valt bij alle su-
permarkten in deze gemeente een 
brief op de mat, waarin tekst en 
uitleg wordt gegeven over deze 
0-meting. in de komende weken 
bezoeken de leden van de werk-
groep de supermarkten om te in-
ventariseren hoe zij hier tegenover 
staan.

V.l.n.r.: Theo van Overbeek, Mia van de Hurk, Jan Burger, Rina Zegers, Rob van den Berg en Bert Bakker. 
 Tekst en foto: Carla Admiraal

bernheze – Alle supermarkten in Bernheze kunnen binnenkort een brief van de Werkgroep Fairtrade Bernheze verwach-
ten. daarmee maakt de werkgroep een start om de titel Fairtrade Gemeente voor Bernheze binnen te halen. in deze brief 
wordt uitleg gegeven over de 0-meting, die de werkgroep binnenkort wil houden.

‘Welke fairtrade 
producten hebben 
ze al in hun 
assortiment?’

dit is het uitgangspunt voor het 
blijspel ‘Verliezers’ van de Heesche 
toneelvereniging Arcadia. Het zal 
je maar overkomen: geen loten 
hebben in een straat die wint. 

de tv-presentatrice van de postco-
deloterij krijgt het idee om hier een 
realitysoap van te maken. onder 
het motto ‘Hoe is het om te leven 
in een straat met alleen maar mil-
jonairs?’ is het tv-programma ‘Ver-
liezers’ al een feit. Maar hoe zal de 

familie van Gorp (die géén loten 
heeft) hierop reageren?

Het is allemaal te zien op zaterdag 
29 en zondag 30 maart in de Pas 
in Heesch, als Arcadia het blijspel 
‘Verliezers’ opvoert. 

Aanvang beide dagen 20.15 uur, 
entree € 10,- inclusief een drank-
je dat aangeboden wordt door 
Hoogstede optiek & Horen en 
strijbosch store uit Nistelrode.

blijspel toneelvereniging arcadia
 ‘Verliezers’ in een straat vol miljonairs

HeescH - Met de postcodeloterij kun je een leuke geldprijs winnen als 
de prijs op je postcode valt! Heb je (ook wanneer je geen loten koopt) 
er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn wanneer de straatprijs bij 
jou in de straat valt?

Toneelvereniging Arcadia

Kaartjes reserveren
Bep Gloudemans 0412-454145 of 06-12082959
Mary Verstegen 06-29415776
Kantoorboekhandel ceelen ’t dorp Heesch.

mary en bep: “Kom kijken hoe de familie van 
Gorp, die géén loten heeft, hierop reageert.” Uitslagen 

gemeenteraads-
verkiezingen 2014

De zetelverdeling is als volgt:
1. lokaal (ABB/Bernheze 
solidair/oPG): 4 zetels 
(2293 stemmen)
2. Cda: 5 zetels 
(2648 stemmen)
3. progressief 
bernheze: 2 zetels 
(1228 stemmen)
4. sp: 4 zetels 
(2079 stemmen)
5. VVd: 1 zetel 
(776 stemmen)
6. d66: 3 zetels 
(1888 stemmen)
7. blanCo lijst 7: 
2 zetels (1324 stemmen)

Opkomstpercentage: 53%.
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestem-
ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Donderdag 27 maart houdt Gerrit Gerritsen een le-
zing met als titel ‘red de rijke weide’, aanvang 20.00 
uur, entree € 5,-.
Gerrit Gerritsen, weidevogelcoördinator bij de Vo-
gelbescherming, belicht diverse aspecten van de be-
scherming van weidevogels. daarbij zal de proble-
matiek rondom het behoud van de koning van de 
weidevogels, de Grutto, vaak als voorbeeld dienen. 

Op zondagmiddag 30 maart begint om 14.00 uur 
een gezellige indische Huiskamermiddag in de 
Kloosterkapel met zang, dans en heerlijke hapjes. 
Met medewerking van o.a. de Melati singers en 
Anny smith. thema: ontmoeting met indonesië. 
entree € 5,-.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

lezing en indische huiskamermiddag

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

• Catering
• Buffetten warm / koud

• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

oP De ValReeP…

op het allerlaatste moment nog 
een column schrijven, we dachten 
dat we deze pas geschreven 
hadden. 
de tijd gaat zo razend snel…
Het is alweer lente en we zitten 
bijna in april. Pasen staat voor 
de deur, terwijl het gevoel van 

de kerstdrukte pas net weggeëbd is en we dachten in rustigere 
vaarwaters te komen.
Maar als actieve ondernemers, ondernemen we telkens weer wat. 
Vol inspiratie zijn Bart en lizzy uit Parijs gekomen van een van 
de grootste beurzen op bakkerij en patisserie gebied. Afgelopen 
weekend volgde een beurs in het Autotron in rosmalen. Altijd op 
zoek naar noviteiten. Het ene brood is nog niet gelanceerd, of het 
volgende ligt alweer te wachten om gekeurd te worden.  
Via Facebook kwam ik laatst in contact met een oud leraar van mijn 
middelbare school. dan duik je ineens weer terug in de tijd, help; 
dat is gewoon 30 jaar geleden, terwijl het lijkt als de dag van gister. 
Hij wist zich mij nog feilloos te herinneren en of dit nu positief is, 
daar ben ik nog niet achter.
Als ik dan zo terugdenk aan toen, ‘toen’ was de tijd waar onze 
kinderen nu inzitten. Het cirkeltje is alweer rond. Vrienden zijn 
belangrijk, na school spreken ze elkaar alweer direct via de (groeps) 
whatsapp. ik kan me nog herinneren dat mijn vader zich behoorlijk 
kon irriteren als ik een uur met mijn vriendin aan de telefoon zat, 
vervolgens ophing met de woorden: “oké tot zo dan”…
Vandaag de dag moet ik een maand vooruit plannen wil ik eens 
met mijn vriendin kunnen afspreken. Maar we zoeken elkaar op en 
nemen of - beter gezegd - blokken tijd voor elkaar.
Zoals mijn schoonouders 40 jaar geleden de bakkerij begonnen; 
de tijd gaat snel en zo gaat het nog steeds. Gezellige drukte in de 
winkel, maar met aandacht voor de klant. dat was vroeger zo en 
nu in deze tijd; nog belangrijker. onze Brabantse gastvrijheid voel 
je in de winkels, we proberen zo snel mogelijk de klant te helpen, 
maar tegelijkertijd ook met de volle aandacht liefde en passie. 
dat is iets waar we trots op zijn en wat we belangrijk vinden in 
ons winkelteam. onder het genot van een kopje koffie en een 
proeverijtje, vergeet je zo de tijd en heb je een geluksmomentje. 
Wil je een snelle klant zijn? Het plaatsen van je bestelling op de 
webshop is dan een uitkomst, want die betaal je vooraf en krijg je 
tussendoor aangereikt. dat scheelt een hoop tijd.
Brood laat zich niet haasten, door het te laten rusten en te laten 
rijzen krijgt het de lekkerste smaakontwikkeling. dat is het 
allermooiste aan brood. soms als het weer wat kouder is, dan duurt 
het wat langer voor het brood klaar is om gebakken te worden en 
of je nu wil of niet, je zult erop moeten wachten. 
dat de tijd sneller gaat merken we dit weekend extra, de klok gaat 
vooruit, dat betekent extra genieten van je weekend want dat vliegt 
deze keer nog sneller om. 
ik zou zeggen, geniet van elk moment, al is het maar voor heel 
even. Want we zijn hier maar heel kort, dus maak een feest van je 
leven….

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

Melati Singers

HeescH – The Melody rockers 
vieren op zaterdag 5 april hun 
eerste verjaardag in ’t Tunneke in 
Heesch. 

Aan zaal ’t tunneke bewaren de 
heren muzikanten dierbare her-
inneringen en daarom willen ze 
graag daar een oude traditie in 
ere herstellen. om helemaal terug 
te keren naar nostalgische tijden 
maakt Frank Anthony als special 
guest zijn opwachting. Velen ken-
nen hem al ruim 25 jaar als elvis-
imitator uit oss.
liefhebbers zullen op 5 april een 
waar avondje rock & roll krijgen 
voorgeschoteld van the Melody 
rockers, die er zelfs inmiddels in 
geslaagd zijn om op hun playlist 
een paar eigen creaties te plaatsen 
om toch vooral de ‘eigen’ stijl en 

geluid gestalte te geven. daarnaast 
ontbreken uiteraard niet de ever-
greens om fans weer ouderwets de 
dansvloer op te zien gaan en is er 
zelfs plek ingeruimd voor een Ne-
derlandstalig tintje op de verjaar-
dagparty. Het concert begint om 
20.30 uur en is gratis toegankelijk.

the melody rockers: 
een oude traditie hersteld

hadee maakt zich op voor 
eerste dorpsquiz
HeesWiJK-diNtHer – Er hebben zich 94 teams aan-
gemeld voor de eerste editie van de HaDee-kwis die 
vrijdag 28 maart in Heeswijk-Dinther wordt gehouden. 

daarmee is de organisatie, die vooraf op zo’n vijftig 
deelnemende teams had gehoopt, dik tevreden. Het concept van de 
Hadee-kwis is hetzelfde als de dorpsquiz in vele andere plaatsen. teams 
halen een quizboek op en gaan thuis, met familie, buurt of vrienden 
aan de slag om de vragen in tien verschillende categorieën op te lossen.

de vragen gaan niet alleen over Hadee, er zijn ook algemene vragen. 
de teams kunnen vrijdag vanaf 18.00 uur de quizboekjes ophalen bij 
de toren. Voor middernacht kunnen deze vervolgens weer worden in-
geleverd. de uitslag van de Hadee-kwis wordt op zaterdag 12 april 
bekend gemaakt op de uitslagenavond met prijsuitreiking in de toren. 
de hoofdprijs is de Hadee Wisseltrofee en een geldprijs van € 250,-. 
ook voor de nummers 2 en 3 zijn er prijzen te winnen. 
Voor meer informatie: www.hadeekwis.nl.
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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

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

mijn-kinD-sYnDRoom

Ik vind hormonen tijdens de zwangerschap van een vrouw een 
interessant fenomeen. Vrouwen veranderen in een totaal niet te 
voorspellen wezen dat het ene moment vreselijk enthousiast kan 
zijn, maar twee minuten later een emotioneel wrak is, omdat het ze 
allemaal te veel wordt. Ik snap niet dat een zwangere vrouw maar 
moeilijk kan accepteren dat ze forser wordt, terwijl het toch echt een 
volstrekt normale reactie van het lichaam is als er een tweede persoon 
in je groeit.

Hormonen na de zwangerschap van een vrouw zijn nog curieuzer 
van aard. Ineens is er maar één ding in hun leven belangrijk en dat 
is het kind. Volkomen logisch, maar om nou honderden foto´s te 
maken en op sociale media te delen om te dat te bewijzen, vind ik 
wat overdreven. Ik zou het trouwens wel eens grappig vinden om 
een ontevreden of mokkende huilbaby virtueel van dichtbij te leren 
kennen, maar die pret wordt me helaas nooit gegund. Het zijn altijd de 
vrolijke kinderen die via Facebook een dorpsbekendheid worden.

Ik weet wel dat post-zwangerschap hormonen ooit ernstige gevolgen 
hebben voor het gevoel van mode van de moeder. Ineens valt een kort 
geknipt roodgeverfd koppie onder de definitie ‘lekker pittig kapsel’ 
of nog erger ‘lekker makkelijk kapsel’. Het huispak en de instappers 
hoeven niet meer uit als je naar de winkel moet en make-up is iets uit 
lang vervlogen tijden.

Ik hoop dat de evolutie van de moeder langzaamaan ook de 
manvriendelijke kant op gaat en niet alleen gunstig uitpakt voor het 
kind. Mannen kijken namelijk echt niet wat er in de kinderwagen ligt 
te jammeren, maar nog steeds voornamelijk wat er achter die wagen 
paradeert. Bewonderende blikken van mannen doen vrouwen altijd 
goed, zeker als je net moeder bent, lijkt me. En daarbij: wij mannen 
hangen de vlag uit als Crocs failliet gaat omdat de slonsmoeder is 
uitgestorven. 

Column
d’n blieker

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

‘Cult hero’ rinus 
verlaat na ruim veertig 
jaar het hooghuis

amber Van den broek (13) 
VMBO 2
Wat is straks jouw beste herinnering aan Rinus?
“rinus brengt zijn lessen altijd op een leuke manier zodat je het meteen 
snapt.”
Wat ga je missen aan Rinus?
“Zijn opmerkingen in de les en de bijnamen die hij iedereen gaf. leer-
lingen noemt hij vaak poppenhoofden of dora. ik ga hem echt missen.”
Wat zou je Rinus nog willen zeggen?
“ik zou hem graag nog eens een keer willen zien. ik hoop dat hij nog 
eens langskomt.”

annet Van den hoogen (51)
receptioniste/leerlingen balie
Wat is straks jouw beste herinnering aan Rinus?
“rinus vertelde vaak broodje aap verhalen. en hij gebruikte veel afkor-
tingen, zoals sBMKK, dat betekent soldaat Bemand Met Kut Klusjes. de 
meesten van ons kennen de betekenis van zijn afkortingen niet, maar zijn 
repertoire is mij inmiddels wel bekend.
Wat ga je missen aan Rinus?
“Zijn slappe klets. Hij bracht lucht in de school.”
Wat zou je Rinus willen zeggen?
“ik hoop dat hij nog eens langskomt om bij te buurten. Hij mag lekker 
gaan genieten en zijn pensioen gaan verbrassen.”

peter Van den bosCh (50)
Docent Duits
Wat is straks jouw beste herinnering aan Rinus?
“Zijn onzinverhaal over kiwi’s op texel. Hij vertelde dat daar kiwi’s groeien.”
Wat ga je missen aan Rinus?
“die slappe praatjes. Na een vergadering met hem was ik soms niets 
wijzer geworden.”
Wat zou je Rinus willen zeggen? 
“Geniet van je pensioen. Ga eens lekker op vakantie en ga eens lekker 
winkelen. ik hoop dat je nog eens komt buurten.”

yanniCk Van wijk (16)
NHB Deurne (reeds geslaagd)
Wat vond je zo leuk aan Rinus?
“Hij was zo gek als een deur. een gezellig mens. Jammer dat hij niet met 
school mee naar Berlijn ging.”
Wat ga je missen aan Rinus?
“Zijn gezelligheid. Hij was altijd vrolijk. Zo’n vriend als rinus vind je nooit 
meer.”
Wat zou je Rinus willen zeggen?
“Bedankt voor je gezelligheid en een leuke tijd. ik heb genoten van je 
lessen en geniet van je pensioen.”

Foto’s: Ad Ploegmakers

HeescH - docent engels rien van Gogh nam dinsdag, na ruim 
veertig jaar, afscheid van middelbare school Het Hooghuis. 
Met vrijwel alle leerlingen en docenten had rinus, zoals ie-
dereen hem noemde, een goede band. Vooral zijn slappe 
kletspraatjes en broodje aap verhalen gaan gemist worden. Rien van Gogh 

 Tekst: Matthijs van Lierop 
Rien van Gogh 

HeesWiJK – Het Bernhezer Se-
niorenorkest verzorgt zaterdag 5 
april, samen met het Maaslands 
Seniorenorkest, een concert in het 
gymnasium in Heeswijk-Dinther.

Van 14.00-16.30 uur gaan beide 
orkesten een gezellige muzikale 

middag verzorgen in de aula van 
het gymnasium aan de Zijlstraat 
in Heeswijk-dinther. de orkesten 
brengen lichte en semiklassieke 
muziek ten gehore. 
de entree is gratis en bezoekers 
krijgen een kop koffie/thee aange-
boden. 

gezamenlijk concert 
seniorenorkesten 

MANNEN KĲ KEN NAMELĲ K ECHT NIET WAT 
er in de kinderWaGen liGt te Jammeren
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

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

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

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

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

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

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

health, beauty, Care

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel: 0412-480836
Bel even voor een afspraak
      http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio 

Openingstijden:
Di    12:00 - 21:00
Do   09:00 - 21:00
Vr    09:00 - 17:30
Za 08:30 - 13:00

H A A R S T U D I O

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode

Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraak

Openingstijden:
Di 13.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur

www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

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
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inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
UdeN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 3 april 2014 weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie uden. 

elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. de bijeenkomst wordt gehou-
den in een van de vergaderruim-
tes van Bernhoven van 10.00 tot 
11.30 uur. Aanmelden is niet no-
dig, toegang is gratis.

erP - Theo Verbruggen is op 
woensdag 2 april te gast bij KVO 
Kring uden in Ontmoetingscen-
trum Ter Aa in Erp. 

Mediaman theo Verbruggen is ge-
boren en getogen in erp. Na zijn 
middelbare schooltijd is hij vertrok-
ken naar den Bosch, maar is we-
kelijks nog in erp om zijn moeder 
op te zoeken. Hij is vooral werk-
zaam als verslaggever voor het 
Nos-journaal en het Nos radio 1 
journaal.
Hoe kom je als boerenzoon terecht 
als verslaggever in het Nos jour-
naal en hoe ziet het leven van een 

nieuwsverslaggever eruit? theo zal 
aan de hand van een aantal repor-
tages de ins en outs vertellen over 
het werk als tv-verslaggever.

Aanvang 20.00 uur, entree voor 
niet-leden is € 7,50.

theo Verbruggen te gast 
bij kVo kring Uden

HeesWiJK-diNtHer – ruim vijf-
tig Zonnebloemgasten van de af-
deling HDLV hebben zaterdag in 
CC Servaes in Dinther genoten 
van een gezellige middag in het 
kader van NLdoet. 

Zij vermaakten zich met gezel-
schapsspelen, zoals rummikub, 
pim pam pet, dammen, jenga to-

ren, keezenspel, mens erger je 
niet, sjoelen en kaarten. dit alles 
gebeurde onder het genot van 
koffie/thee met peperkoek en een 
drankje met een worstenbroodje.
er waren vrijwilligers van het iPG 
(integraal Platform Gehandicap-
ten), een moeder met haar 11-jarig 
zoontje, een maatschappelijk sta-
giair en Zonnebloemvrijwilligers. 

gezellige nldoet 
middag de zonnebloem

op basisschool op weg: les over homoseksualiteit

de kinderen van juf Alice van der 
Heijden waren erg nieuwsgierig 
en hadden veel vragen aan soes-
bergen, waardoor de les bijzonder 
interactief werd. soesbergen, zelf 

lesbienne, vertelde over haar eigen 
ervaringen, bijvoorbeeld hoe ze er-
achter kwam dat ze lesbisch is en 
hoe haar naasten daarop reageer-
den. Gedurende de les probeerde 

ze de kinderen ervan bewust te 
maken dat niet-heteroseksuele 
mensen net zo gewoon zijn als he-
teroseksuele mensen. 

de kinderen bleken erg geïnteres-
seerd in het onderwerp homosek-
sualiteit, dat door de olympische 
spelen heel actueel is. openlijk 

werd er gesproken over homo-
seksualiteit. Zo gaven enkele kin-
deren toe dat zij homoseksualiteit 
wel apart vinden en anders, maar 
diezelfde kinderen – net zoals de 
hele klas – vinden het absoluut 
niet normaal dat mensen worden 
veroordeeld omdat zij op hetzelfde 
geslacht verliefd worden. 

VorsteNBoscH - Groep 6/7 van basisschool Op Weg in Vorsten-
bosch kreeg vrijdag 21 maart voorlichting over homoseksualiteit. De les 
werd verzorgd door Corrie Soesbergen van COC Noordoost-Brabant. 

extra dokter@
bernhoven 
schouderklachten
UdeN - Op maandag 31 maart 
houden de orthopeden Gerko 
Moens en Gert Jan Geijssen een 
extra lezing over schouderklach-
ten in de serie Dokter op Dins-
dag@Bernhoven. 

de lezing op dinsdag 25 maart was 
namelijk al volgeboekt. Zij vertel-
len alles over klachten, diagnostiek 
en behandeling van de schouder. 

de extra lezing op 31 maart begint 
om 19.30 uur en duurt tot onge-
veer 21.00 uur en vindt plaats in 
het restaurant van Bernhoven. de 
toegang is gratis. Aanmelden is 
verplicht via 0413-40 29 00. of per 
e-mail: psb@bernhoven.nl .

Bezoek onze 
mooisites

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 Informeert, boeIt 
en Interesseert
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de tas is al binnen
nou u nog

U heeft van ons ‘n tas in de brievenbus gehad.
      Neem deze mee naar de winkel en geniet van 

die heerlijke Branbantse broden. 

normaal € 16,72

nu voor:
nu voor:
nu voor:

 1 Brood naar keuze

 10  Boterzachte witte broodjes

 6 Brabander Bollekes

 4 Brabantse worstenbroodjes

 4 Mueslibroodjes

€ 9,98

De Bakkers Lamers

Actie geldig t/m 9 april 2014

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

Franse geranium 
(Pelargonium 
grandifl orum)
Diverse kleuren, 
hoogte 30 cm, 
volle zon, 
potmaat 12 cm.

3.49

 1.99

Iedere zondag open
tot en met vaderdag

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816. 
Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl

schrijfster franca treur te 
gast op bernrode 
HeesWiJK-diNtHer – Schrijfster 
Franca Treur is donderdag 3 april 
te gast bij Gymnasium Bernrode 
in Heeswijk-Dinther. 

treur zal tijdens het eerste deel van 
haar bezoek worden geïnterviewd 
door leerlingen van 5 gymnasium. 
Aansluitend vertelt zij over haar 
schrijverschap, afgewisseld met 
het voorlezen van fragmenten uit 
haar boeken. Franca treur (1979) 
is geboren en opgegroeid in Zee-
land. Ze studeerde Nederlands en 
literatuurwetenschap in leiden. 
Haar roman dorsvloer vol con-
fetti (2009) was het meest beju-
belde debuut in jaren. treur won 
de selexyz debuutprijs en de Jan 
Bruijnsprijs, ze werd genomineerd 
voor onder meer de Ns Publieks-
prijs en de Anton Wachterprijs, en 
haalde de longlist van de AKo li-
teratuurprijs. onlangs verscheen 
haar langverwachte nieuwe ro-
man: de Woongroep.

de schrijfster is te gast op uitnodi-
ging van Gymnasium Bernrode, de 

Bernhezer Kunstkring en bibliothe-
ken Bernheze. 
toegangskaarten voor de lezing, 
die om 19.30 begint in de aula 
van het gymnasium, zijn verkrijg-
baar via www.nobb.nl en in alle 
vestigingen van de bibliotheken in 
Bernheze, landerd, oss, Uden en 
Veghel. Kaarten kosten € 5,- voor 
bibliotheekleden en € 7,- voor 
niet-leden.

Fotograaf: Corbino

Gerben schermer, directeur Hol-
land Animation Film Festival 
(HAFF) was bij de Groene engel 
in oss, toen Friso van den Bogaart 
met zijn klas de films van vorig fes-
tival 2013 mocht bekijken. Friso 
besprak met hem hoe bijzonder de 
films waren en deze ontmoeting 

was voor de festivaldirecteur reden 
genoeg om Friso uit te nodigen als 
jurylid tot 18 jaar. 
Het festival geeft voor de zes-
tiende keer een eigenzinnige kijk 
op animatiefilms uit binnen- en 
buitenland. samen met zijn me-
dejuryleden; Flip uit Arnhem (16) 
en Mylan uit Utrecht (14), maakte 
hij in het engels een mooi juryrap-

port over de drie genomineerden. 
deze werden nogmaals besproken 
en zorgden voor een felle discus-
sie. de MovieZone HAFF Award in 
samenwerking met eYe ging naar 
‘i love Hooligans’ van Jan-dirk 
Bouw. 
Volgens Friso zelf was de leukste 

film: ‘the Garden of Words’, al 
werd deze film niet genomineerd: 
“Jammer, hij duurde te lang, maar 
als je kan moet je hem maar eens 
gaan kijken. de waterspiegeling 
was echt prachtig om te zien.”
Friso logeerde van woensdag 
tot zondag in Hostel strowis in 
Utrecht. samen met zijn medeju-
ryleden werd hij ondersteund door 

begeleidster stien. tijdens het ont-
bijt in het l.H.c. werden talkshows 
gegeven. Na de talkshows begon-
nen de films. Het hele weekend 
was een avontuur vol animatie-
films en nieuwe indrukken.
sommige animaties zijn te zien op 
youtube.com en meer informatie 
vind je op www.haff.nl.

friso jureert tijdens animatie-
festival haff in Utrecht

Nistelrode – Soms kan je het beste zelf het heft in handen nemen, bedacht de 14-jarige Friso. De twee-
dejaars leerling van het Maaslandcollege bracht een bezoek aan De Groene Engel. Dit mondde uit in een 
weekend vol nieuwe indrukken, als jurylid bij het Holland Animatiefestival voor de HAFF award 2014 in 
utrecht. “Echt geweldig” was zijn eerste reactie, “je kan zien dat animatie echt kunst is en tijdens de HAFF 
allemaal beroemde mensen ontmoeten”.

friso: “The Garden of Words was de leukste film”

V.l.n.r.: Gerben Schermer, Mylan, Flip en Friso

‘Je kan zien dat animatie echt kunst is en 
allemaal beroemde mensen ontmoeten’
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KBO Bernheze

kbo Voor plezier
Spelletjes, zang en 
muziek

jeu de boules 
van start bij kbo 
dinther

HeesWiJK-diNtHer – Sportieve 
55-plussers kunnen de kuiten 
smeren voor de jeu de boulescom-
petitie bij KBO-Dinther die don-
derdag 3 april van start gaat. 

Gespeeld wordt er van 13.30 uur 
tot 16.00 uur op het terrein van 
het sint Barbara Gilde in dinther 
achter cc servaes. iedereen die 
lid of gastlid is van KBo-dinther 
kan gratis meespelen. een gastlid 
is iemand die lid is van een andere 
KBo, maar die voor € 10,- per jaar 
gastlid is in dinther. Voor niet-
leden is deelname € 2,- per keer. 
Zowel ervaren als onervaren jeu de 
boules spelers zijn welkom. 
Voor verdere informatie: 
0413-292583.

Quizzen bij kbo 
Vorstenbosch
VorsteNBoscH – Bij de KBO 
Vorstenbosch wordt woensdag 2 
april weer de jaarlijkse quizavond 
gehouden. 

de ontspanningscommissie heeft 
een hele vragenlijst met opdracht-
jes in elkaar gezet en wil daarmee 
de kennis van de deelnemers tes-
ten. dit evenement kan telkens 
rekenen op een grote belangstel-
ling en veel sociale contacten. de 
deelnemers die zich opgegeven 
hebben, worden bij binnenkomst 
in teams ingedeeld. tijdens het 
quizzen zal er ook tijd zijn voor een 
hapje en een drankje. 

kbo dag heesch: 
voor en met elkaar

HeescH - De jaarlijkse KBO dag 
van de afdeling Heesch vond dit 
jaar op vrijdag 14 maart plaats. 

de dag begon met een eucharistie-
viering in de Petrus-emmauskerk. 
een traditie die voor veel leden be-
tekenis en inhoud heeft. een emo-
tioneel moment was het voorlezen 
van de 37 overleden leden uit het 
voorbije jaar. Naast veel KBo-ers 

waren ook nabestaanden aanwe-
zig. de woorden van Pastor Pulles, 
die als voorganger de dienst leid-
de, gaven perspectief aan leven en 
dood en spraken menigeen aan. 
Het caeciliakoor, versterkt met 
stemmen van diverse KBo-leden, 
begeleidde onder leiding van Kees 
de leeuw de samenzang. Na een 
lunch in de Pas, togen de 180 le-
den naar de grote zaal voor een 
gezellige middag. 

de voorzitter opende de middag. 
daarna besprak wethouder don-
kers in een tiental punten de vele 
veranderingen die op ouderen (en 
jongeren) afkomen. Het onlangs 
opgerichte koor con Amore trad 
voor de eerste keer op. 

de middag werd afgesloten met 
de eigen revue club van Jong van 
Harte. de spelers zetten hun beste 
beentje voor om – voor de eerste 
keer – een revue neer te zetten.

HeesWiJK-diNtHer - Hockeyclub 
HDL deed zaterdag mee aan NL-
doet. Vele vrijwilligers zetten zich 
deze dag in om de accommodatie 
van de club weer op te frissen.

Niet alleen de kantine kreeg een 
flinke opknapbeurt, ook rondom 
de kantine waren vrijwilligers hard 

aan het werk. de sponsorborden 
zijn gewassen en de gedeeltes 
rondom het veld zijn schoonge-
maakt. ook is het groen bijgewerkt 
bij de sloot. 
de toiletten in de kantine werden 
geschilderd, net zoals het gedeelte 
van het plafond boven de bar. 
Hdl heeft de kantine toeganke-

lijker gemaakt voor gehandicap-
ten en de verwarmingsbuizen zijn 
beter geïsoleerd, waardoor meer 
warmte in de kantine blijft. ook 
is er een andere stereo-installatie 
geplaatst. de vele vrijwilligers de-
den het allemaal niet voor niets. 
Met een lekkere lunch werden zij 
bedankt voor hun geweldige inzet.

hdl slaat handen ineen tijdens nldoetVAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Het terrein wordt dagelijks 
schoongemaakt.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u 

ook welkom, neem dan 
even contact met ons op.

Beeldende kunst was vroeger niet 
in de eerste plaats ‘kunst’. Het 
diende ook om in beelden duide-
lijk te maken wat de betekenis van 
verhalen is. 

dr. Jan de Jong verzorgt de lezing, 
waarin hij vertelt over de bijbelse 
verhalen die als bron dienden voor 
vele vormen van beeldende kunst. 
Wat de invloed van de kunstenaar 
daarbij is en hoe daarbij aan het 
verhaal extra vorm is gegeven, 
vormt het onderwerp van deze 
avond. dr. Jan de Jong is kunsthis-
toricus en werkzaam aan de rijks-
universiteit Groningen. Hij publi-
ceert regelmatig artikelen waarin 

hij ‘de kunst van het kijken’ toe-
gankelijk maakt. in zijn boek ’Voor-
bij het Woord, beeldende kunst als 
bron van bijbeluitleg’, geeft Jan de 
Jong met voorbeelden aan hoe in 
beeldende kunst details zichtbaar 
zijn die verwijzen naar verhalen. 
de Bijbelse verhalen dienden eeu-
wenlang als bron voor schilderijen, 
houtsnijwerk, beelden, glas in lood 
ramen en fresco’s. 

de avond begint om 20.00 uur. 
de entree bedraagt € 10,- inclusief 
koffie/thee in de pauze. Kaarten 
aan het Abdijhuis, naast de kerk 
of reserveren via: berne-anders@
abdijvanberne.nl.

lezing ‘kijken naar 
kunst’ in abdijhuis

HeesWiJK-diNtHer - Wat is het verhaal dat in het kunstwerk zit opge-
sloten? Het is een van de vragen die centraal staat in de lezing ‘Kijken 
naar Kunst’ op maandag 31 maart in het Abdijhuis in Heeswijk.

DIVERSE INDUSTRIËLE LAMPEN

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Kom je verbazen in onze winkel!
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 28 maart t/m 3 april

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Soepgroente 250 gram  € 0,75
Andijvie 500 gram  € 0,75
Verse asperges geschild/ongeschild

Luxe schaal koude schotel à € 4,50 p.p.

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

100 gram Schouderham € 1,39

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

Witte bollen
8 + 4 GRATIS

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:

Turks Desembrood
op de ovenvloer gebakken 1,25
Paasbrood
met zuiver amandelspijs

Slagroomsnitte
NU

5,95

500 gram Cordon bleu € 4,99

Lente burgers   4 + 1 gratis

5,95

WILLEMSEN

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

TU IN -   EN   PARKMACH INES
TANKSTAT ION
HONDENWASSERETTE

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

Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

Tevens uw adres voor 
slijpwerk en onderhoud van 

Tuin- en Parkmachines

Tevens uw adres voor 
propaan, heftruckgas en 
industriële gassen

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

WILLEMSEN
TU IN -   EN   PARKMACH INES

mariëlle lunenburg maakt 
burn-out bespreekbaar

in haar boek beperkt Mariëlle zich 
tot jonge ambitieuze mensen tot 
33 jaar die alles over hebben voor 
hun werk. Zij zijn zoveel met hun 
werk bezig, dat het teveel wordt 
en dat stress en vermoeidheid de 
regie overnemen. door een zoge-
heten burn-out zitten werknemers 
weken, maanden of zelfs jaren 
thuis. “Je bent opgebrand en hebt 
totaal geen energie meer. ook 
je zelfvertrouwen verdwijnt als 
sneeuw voor de zon.”
lunenburg kreeg drie jaar terug 
zelf te maken met een burn-out. 
“Met mijn eigen ervaring wilde ik 
wat doen en ik wilde graag an-
dere mensen helpen.” in het boek 
vertellen tien ambitieuze jonge 
mensen over hun uiteenlopende 
ervaringen met een burn-out. 

eén oplossing is er niet, maar lu-
nenburg zag wel overeenkomsten 
tussen de geïnterviewden. “Vaak 
zijn er signalen vooraf, zoals stress-

signalen en signalen van pijntjes. 
ook anderen houden je een spie-
gel voor. op deze momenten kun 
je beter wat rust nemen. Het lijkt 
tegenwoordig alleen maar te gaan 
om presteren, terwijl ontspanning 
net zo belangrijk is als inspanning.”

Prestatiegericht
Volgens Mariëlle komt een burn-
out tegenwoordig vaker voor. dat 
komt door de onzekerheid die de 
crisis meebrengt, de werkdruk en 

het prestatiegericht denken in 
onze maatschappij. “We zijn te-
genwoordig altijd bereikbaar. door 
tablets en smartphones zijn we ook 
buiten werkuren een aanspreek-
punt en op die manier vervaagt 
de lijn van werk en privé. Jonge 
mensen kennen vaak hun eigen 
grenzen nog niet. ikzelf checkte 
’s avonds nog vaak mijn werkmail. 
Nu zet ik mijn telefoon na het werk 
wel eens uit als ik rust wil.” 
Mariëlle heeft ook haar eigen ver-
haal in het boek staan. daarnaast 
koos ze ervoor om nog negen an-
dere mensen aan het woord te la-
ten. “een burn-out is per persoon 
anders. iemand die het nu over-
komt, kan uit de verhalen van an-
deren steun en herkenning halen. 

daarnaast wil ik vooral bewust-
wording creëren en burn-out be-
spreekbaar maken. ikzelf ben me 
nu bewust van de gevaren en weet 
dat ik rust moet pakken wanneer 
ik stress ervaar. 
Hoewel ik er veel van geleerd heb, 
vind ik het niet nodig om het zelf 
mee te maken om er iets van te le-
ren. daarvoor is een burn-out ge-
woon te vervelend.”
Het ebook is online te bestellen via 
www.boekenbestellen.nl.

loosBroeK - Een burn-out komt in onze prestatiemaatschappij steeds vaker voor en daarom vond Mariëlle 
Lunenburg (29) uit Loosbroek het de hoogste tijd voor een boek over het verschijnsel. In haar uitgebrachte 
e-book ‘Jong Opgebrand’ laat ze tien personen aan het woord die op jonge leeftijd al worstel(d)en met een 
burn-out.

burn-out komt steeds vaker voor

Mariëlle met de cover van haar e-book Tekst: Matthijs van Lierop
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Advertorial

kennis 
     en 
ondersteUning 
bieden 
voor lokale 
gemeenschap

toon roelofs, advocaat in Nuland 
richt zich vooral op bedrijven. Zijn 
expertise is ondernemingsrecht. 
daarbij biedt hij klanten laagdrem-
pelig juridisch advies en bijstand. 
de praktische insteek in begrijpe-
lijke taal kan ondernemers helpen 
bij dagelijkse juridische vragen. Zijn 
streven daarbij is de adviezen en 
begeleiding persoonlijk en betaal-
baar te houden. 

toon: “Mijn werk bestaat onder 
meer uit het maken van incas-
sobrieven en het opstellen of be-
oordelen van overeenkomsten van 
uiteenlopende aard, maar ook uit 
het adviseren over arbeidsover-
eenkomsten of de beëindiging 
daarvan in onderling overleg, dan 
wel via het UWV Werkbedrijf of 
de kantonrechter. ook het voeren 
van een kort geding of bodempro-

cedure behoort tot mijn dagelijks 
werk.”

toon roelofs heeft zijn juridische 
expertise de afgelopen jaren op-
gebouwd bij diverse grote accoun-
tantskantoren en kwam vanuit 
die achtergrond in aanraking met 
Frank Hanegraaf van Van soest & 
Partners. Zijn juridische werkzaam-
heden liggen namelijk in het ver-

lengde van hun dienstverlening en 
de meerwaarde daarvan is inmid-
dels al diverse keren gebleken. 

de samenwerking met Van soest 
& Partners heeft geresulteerd in 
de deelname van toon roelofs aan 
het gratis inloopspreekuur, dat elke 
maand gehouden wordt. 
Het laagdrempelige karakter daar-
van past helemaal in de stijl die hij 

als advocaat ook in zijn praktijk 
hanteert.

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw af-
spraak te reserveren op 0412 - 45 
90 00 (receptie Van Soest & Part-
ners).

Toon: “Ik bied ondernemers laagdrempelig advies en bijstand, voor alles wat zij in de dagelijkse praktijk aan juridische zaken 
tegenkomen; met een praktische insteek, in begrijpelijke taal en bij voorkeur betaalbaar. Er is behoefte aan laagdrempel 
advies, die door samenbundeling van krachten geboden kan worden.”

ondernemers én particulieren kunnen in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur be-
zoeken op de locatie van Van soest en Partners aan de cereslaan in Heesch. een team van specialistische lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei 
vragen op juridisch, fiscaal, notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

Toon Roelofs Foto: Marcel van der Steen

Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

ons allemaal. Op die manier versterken
 we elkaars expertise en brengen we 

ondernemers én particulieren 
verder in privé of zakelijke vraagstukken.”verder in privé of zakelijke vraagstukken.”

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk

G:::: :::::::::: :::: :::::::::::
:: :::::::::::: ::: :: :::::::: 

:::::::: :: ::::::::: :::: :::: ::
j:::::::::: fi:::::: ::::::ë:::

b:::::::::::::::j::: fi:::::ë:: :: 
::::::::::y :::::: ::: ::: :::

:::: :::::::::::::: ::::::::::

Voor wie:
:::: ::::::::::: :: :::::::::::: 
::: :::::::: :::::::: :: :::::::::
Wanneer:
:::::: :::::: :::::::: ::: :: 
::::: ::: ::::: ::: ::: ::::: ::::
Waar:Waar:
::: ::::: : :::::::: 
::::::::: :: :::: :: ::::::

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers
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• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther 
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

haarmode axzent met aandacht voor haar en mens
een CoUpe die bij je past maakt je mooier

Zodra je binnenstapt, begint ingrid 
eerst met kijken en luisteren. Jij 
schetst jouw idee en ingrid vertaalt 
dit naar mogelijkheden. op deze 
manier kan ze de juiste coupe en 
kleur adviseren die voor jou het 
meeste doet.

VISIE VAN INGrID
Het advies dat ingrid geeft, is ge-
baseerd op jarenlang enthousi-
asme voor het kappersvak. Goed 
geknipt en verzorgd haar ziet er 
gezond uit en past bij je, elke dag, 
op het werk of thuis, op vakantie 
of voor een avondje uit. Niet elk 
haar is geschikt voor elke coupe en 
ook de vorm van het gezicht speelt 
mee. Het juiste kapsel versterkt je 
persoonlijkheid en maakt je mooi-
er. ingrid: “ik ben pas tevreden als 
iemand naar buiten stapt die het 
gevoel heeft: ‘Ja, dat ben ik en ik 
ben blij met mezelf’.” Natuurlijk 
geeft ingrid ook advies hoe je je 
haar thuis het beste kunt verzor-
gen en stylen.

NIEuWSTE TrEND
om volledig op de hoogte te blij-

ven van de laatste trends en tech-
nieken gaat ingrid elke maand 
naar een cursus, presentatie of bij-
eenkomst van Matrix-kappers. dit 
voorjaar zijn de natuurlijke kleuren 
en kleuraccenten in opmars, sa-

men met lokken die weer mogen 
krullen. er mag weer beweging in 
het haar zitten. ook de pony komt 
weer terug. een duidelijk verschil 
met de mode van de afgelopen 
jaren.

Voor de verzorging en het kleuren 
van haren gebruikt ingrid produc-
ten van Matrix. de Biolage haar-
verzorgingslijn combineert biologi-
sche ingrediënten met de nieuwste 
technologische ontwikkelingen. 
de Matrix kleurproducten bevat-
ten geen ammonia, maar zijn op 
olie gebaseerd. ook hier geldt; 
goed voor haar en milieu. 

VErTrOuWEN
ingrid begrijpt dat je niet zomaar 
bij elke kapper in de stoel gaat zit-
ten. Voor het beste resultaat moet 
er vertrouwen zijn tussen de kap-
per en de klant. Pas dan kan ze als 

haarspecialist het juiste advies ge-
ven en een kapsel creëren dat bij 
jou past. 

stap dus gewoon eens binnen bij 
Haarmode Axzent en laat je ver-
rassen.

Een goede coupe bij Ingrid Huyben van Haarmode Axzent  
Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

‘JE HAAR ZIT GOED ALS HET PAST BĲ  JE 
UITSTRALING EN PERSOONLĲ KHEID’

HeescH - ingrid Huyben van Haarmode Axzent in Heesch is ervan overtuigd dat ze acht jaar 
geleden de juiste stap heeft gemaakt om een eigen kapsalon te beginnen. Na ruim 20 jaar 
in verschillende salons te hebben gewerkt had ingrid steeds sterker het idee dat het anders 
en beter kon. Met meer tijd en aandacht voor de wensen van de klant.

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

ooK oP de PAGiNA VroUW? info@demooibernhezekrant.nl / verkoop@bernhezemedia.com. Shopping - Beauty - Lifestyle

vrouwen-
weetje

Vrouwen zeggen sneller 

en vaker sorry, 

ook wanneer dat 

absoluut niet nodig is

Advertorial

ingrid Huyben
Verdilaan 31
5384cH Heesch
06-45042430
www.haarmodeaxzent.nl

Vrolijke vogels en blije bijen Advertorial

HeescH - Hebt u een tuin, maar bent u niet tevreden over de 
beplanting of is er te veel steen, dan is het mogelijk om een 
kant en klaar ‘tuintje’ per m2 te bestellen. Ze zijn per m2 te 
bestellen en worden aangeleverd zoals u ze in de tuin moet 
planten. Een bos bloemen is zo gekocht en u hebt er maar 
1 week plezier van. 1m2 vaste planten kosten vaak net zo 
veel maar daar kunt u een hele zomer van genieten. 

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

Dus 
tegel 
eruit en 
planten 
erin

wereldwinkel huldigt 
jubilaris babs grefkens 

Babs is haar hele leven betrokken 
geweest bij het wel en wee van 
haar medemens. op haar 67ste 
sloot zij zich als vrijwilligster aan 
bij de Wereldwinkel in Heeswijk-
dinther. Vol enthousiasme draait 
zij haar winkelbeurten. Voor de 
klanten in de winkel heeft zij alle 
tijd en voorziet ze graag van een 
goed advies bij de aankoop van 
een cadeau. 

Babs is een hartelijk mens met op-
rechte belangstelling voor de men-
sen in haar omgeving.
Naast de winkelbeurten geeft Babs 
ook lezingen over de Wereldwin-
kel. Zij vertelt dan graag over haar 
reizen naar Zuid-Afrika en Nepal. 
Met eigen ogen heeft zij gezien 
dat het werk van de Wereldwinkel 
daadwerkelijk bijdraagt aan betere 
levensomstandigheden en kansen 
voor de producenten. Met de aan-
koop van een product uit de We-
reldwinkel wordt de armoede in de 
derde wereld wel degelijk bestre-
den.
Het team van de Wereldwinkel in 

Heeswijk-dinther kan altijd ver-
sterking gebruiken. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen met 
Jan Burger door het sturen van 
een mail naar: wereldwinkel.hdl@
gmail.com of loop eens binnen in 
de Wereldwinkel aan de Jonker 
speelmanstraat 10.

HeesWiJK-diNtHer - Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersvergadering op 
woensdag 19 maart werd vrijwilligster Babs Grefkens van de Wereld-
winkel Heeswijk-Dinther gehuldigd. uit handen van bestuurslid Jan 
Burger ontving Babs een mooi boeket bloemen en een cadeaubon.
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

heropening lederzaak Verhagen na verbouwing

HeescH – Na een grootscheepse verbouwing heropende Leder-
zaak Verhagen in Heesch op woensdag 19 maart op feestelijke 
wijze de deuren voor het publiek.

de winkel van de leerspecialist aan ’t dorp 44 heeft een complete 
metamorfose ondergaan. de zaak van Pierre en Wilanda Verhagen 
heeft er niet alleen zo’n honderdvijftig vierkante meter aan winke-
loppervlak bij gekregen, ook de inrichting van de zaak is voorzien 
van een volledig nieuwe look. Als klap op de vuurpijl is ook het 
assortiment van lederzaak Verhagen sterk uitgebreid. “We zijn nu 
de grootste leerspeciaalzaak van Nederland”, vertellen Pierre en 
Wilanda trots.
Meer foto’s op www.mooiheesch.nl

Pierre en Wilanda Verhagen in hun vernieuwde zaak Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

oooh kom maar eens proeven !!!!
mooi lekker van Van Tilburg.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl  en www.orangerievantilburg.nl 

Orangerie_109x53_wk49.indd   1 30-11-2012   21:16:12

oooh kom maar eens proeven !!!!
mooi lekker van Van Tilburg.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl  en www.orangerievantilburg.nl 

Orangerie_109x53_wk49.indd   1 30-11-2012   21:16:12

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69

www.vofvanberloo.nl

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com
CAR Media BV  
Gasstraat-oost 28B Oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

• Car kit
• In- car entertainment
• Track & trace
• RITREGISTRATIE

Voorkom bijtelling.
Fors besparen op 

administratiekosten.
Inzicht in rijgedrag van 

medewerkers.
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www.humstijl.nl

John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Hartelijk welkom

Profi teer van ons

Extra

Maandelijkse

Actie
Wij

gaan
naar
de

bodem!Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
Faya Shop

Altijd
Actie-
prijzen

COLOFON

• Los door het bos
• bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• bed & breakfast Weltevree

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel heesch

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVe Schilderwerk
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

geenen gardening: hoveniersbedrijf met een missie

Al enige tijd speelde Hein Gee-
nen, van huis uit hovenier, met 
het idee om de sprong in het 
diepe te wagen en zijn eigen be-
drijf op te richten. “Mijn vrien-
din Judith is sociaalpedagogisch 
hulpverleenster en werkt met 
mensen met een psychische of 
verstandelijke beperking, zoals 
het syndroom van down, au-
tisme of borderline. Al een paar 
keer was ik mee naar haar werk 
gegaan en ik merkte dat ik aar-
dig met de mensen daar om kon 
gaan. sommigen kunnen in een 
normaal bedrijf niet terecht, die 
hebben echt persoonlijke bege-
leiding nodig”, weet hij.

Niet geheel toevallig is dat di-
rect een van de speerpunten van 
Geenen Gardening. “de een-op-

een-begeleiding is voor ons heel 
belangrijk. die garantie geven 
wij. ik word zelf de contactper-
soon en ik ga ook zelf coachen”, 
vertelt Hein. Partner Judith blijft 
daarnaast op de achtergrond 
fulltime bereikbaar. “die bege-
leiding is heel belangrijk”, ver-

zekert ze. “daarom werken we 
volgens de presentiebenadering. 
Bovendien willen we een sterke 
samenwerking met de cliënt en 
de ouders of verzorgers. Altijd 
kunnen ze ons bellen of mailen. 
Je bent er onvoorwaardelijk en 
dat vinden ze fijn. Zo hopen we 

echt iets te kunnen betekenen 
en te zorgen voor kippenvelmo-
mentjes.” 

Mede dankzij het netwerk van 
Judith dienen de eventuele 
werknemers zich nu al aan. “en 
die willen we volledig tot hun 

recht laten komen”, aldus Hein. 
“Het wordt flink sjouwen. ik 
ga bijvoorbeeld snoeien en de 
werknemer schoffelen. Vervol-
gens hark ik het dan nog een 
keer na. Het is motiveren en bij-
houden tegelijk.” in ruil voor de 
geleverde arbeid wacht de werk-

nemers onder meer een beloning 
in de vorm van een uitstapje of 
een activiteit, die ze zelf mogen 
bepalen. op die manier werken 
ze voor een eigen gekozen doel.
Hein en Judith staan te popelen 
om daadwerkelijk maandag te 
beginnen. 

“We hebben er heel veel zin in. 
We willen er staan voor onze 
werknemers en bovendien kun-
nen we nu het werk van elkaar 
combineren. dat is het mooiste 
wat er is”, zo besluit Judith.

Tekst Rob Aarts

VorsteNBoscH – “Ons werk met elkaar combineren; dat is het mooiste wat er is.” De positiviteit 
spat er vanaf bij Hein Geenen en Judith Spierings. Sinds enkele weken zijn ze de trotse eigenaren van 
Geenen Gardening, een hoveniersbedrijf dat zich richt op het werken met mensen met een verstande-
lijke dan wel psychische beperking. Het duo gaat maandag 31 maart definitief van start. 

Ter ere van de start van Geenen Gardening krijgt u bij het ver-
ticuteren van uw gazon in de maand april een tegoedbon van 
Geenen Diervoerders ter waarde van 5 of 10 euro.

op die manier Werken ze voor een 
eiGen Gekozen doel, een beloninG

lentemarkt bij de kilsdonkse molen
HeesWiJK-diNtHer - De Kilsdonkse molen in Heeswijk-Dinther houdt op zondag 30 maart een 
lentemarkt. De markt staat in het teken van voorjaarsproducten uit de regio die bezoekers kunnen 
proeven en ruiken. 

Bij voorjaarsproducten moet je denken aan plantenmateriaal, tuingereedschappen, tuinmachines en 
tuinmeubelen, maar ook aan groente en fruit. op de markt zorgt een band voor livemuziek. 
de lentemarkt is geopend van 11.00 tot 17.00 en entree is gratis. de Kilsdonkse molen is gelegen aan 
de Kilsdonkseweg in Heeswijk-dinther. 
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open atelierroute bernheze
DEELNEMENDE KuNSTENAArS STELLEN ZICH VOOr

Kunst is voor ekaterina krUChkoVa een levensstijl waarin werk en leven vermengd zijn. elke dag is zij bezig met 
fotografie, schilderen en tekenen. die diverse disciplines heeft zij nodig om haar creativiteit kwijt te kunnen. Maar ook 
geniet zij van het werk van andere kunstenaars. de stijl die ekaterina hanteert is modern in materialen en onderwerpen, 
maar ook in benadering. in alledaagse onderwerpen ziet zij een kunstwerk dat zij vastlegt met haar camera, zoals 
een reflectie in een raam. de artistieke foto’s die zij op deze wijze creëert, transformeert zij vervolgens in fantasierijke 
inkttekeningen en schilderijen. tijdens de atelierroute zal derhalve een grote verscheidenheid aan kunstvormen te zien zijn 
in haar atelier.
 
Gasten Ruurd Hallema en Amiran Djanasvili, tonen bronzen beelden op 13 en 21 april.

mieke drijfhoUt Van hooff-Van bakel uit Nistelrode zoekt in haar keramisch werk naar balans en 
verwondering. de abstracte, organische naked raku vormen staan naast het ronde, gebogen en zachte werk, laagsgewijs 
opgebouwd als een oog of ziel of….
ook hout gebruikt Mieke en laat dit met haar keramisch werk een geheel worden. Mieke: “ik laat me uitdagen door 
het primitieve stoken; pitfire en naked raku. Met raku ontstaat er een zogenaamde ‘naakte huid’. Het proces is zeer 
onvoorspelbaar en dus spannend.” 
de beelden in mijn mooie tuin geeft bezoekers de gelegenheid beelden van alle kanten te bekijken. in het atelier zijn 
sieraden van keramiek. Geïnteresseerde bezoekers krijgen uitleg over rakustoken en pitfire.
 
Bram de Korte komt met kleurrijke houten vogelvilla’s. Paradijselijk mooi voor vogels om te wonen. 

Carla teer woont en werkt in Heesch en heeft haar hart helemaal verpand aan de klei. daarmee maakt ze allerlei dieren 
zoals vogels, honden en vooral katten. Niet echt helemaal natuurgetrouw maar eerder verhalend.
“Katten... geweldige beesten! Zo intens als zo’n dier kan genieten van een zonnetje.
Als keramiste laat ik me al geruime tijd door ze inspireren. de meeste van hen krijgen een dwaze lach om hun bek en 
vrolijke pretoogjes, of juist een verwonderde, alerte uitdrukking. elke kat heeft zo zijn eigen verhaal. Mijn gestileerde 
kattenlijfjes lijken altijd te denken, vaak een beetje dwaasgelukkig, genietend, dan weer in afwachting of schuldbewust iets 
in hun schild voerend en de slapende katten...die hebben heerlijke dromen...”

Gast Ine van Grinsven laat bezoekers bij Carla genieten van keramiek.

betsie Van der Cammen-hUrkmans uit Heeswijk-dinther schildert in acryl. in haar moderne schilderijen verwerkt 
ze vaak allerlei materialen. Zo maakt ze de lijnen en vlakken, met soms realistische details, heel spannend om te zien. overal 
vindt zij inspiratie voor haar creativiteit: natuur, vormen, lichtval, mensen. Vaak zijn het kleine dingen die haar blij maken 
en aan het werk zetten. de aardetinten die ze gebruikt maken soms plaats voor kleur. Betsie: “Bij opdrachten is het de 
uitdaging om de emotie die ik heb opgevangen, te verwoorden in een schilderij. tijdens de vorige atelierroute heb ik mijn 
atelier laten zien en fijn over mijn passie kunnen vertellen, wat weer voor inspiratie zorgde. deze keer laat ik ook verrassend 
nieuw werk zien.”

Gast Frans Kerstens exposeert beelden in steen.
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€ 50 cadeau 
bij onze
betaal- 
rekening!*

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

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Heerlijk wonen in het hart van Nistelrode

Laaren

Informatieavond: dinsdag 8 april 2014

In het hart van Nistelrode, aan Laar 25, worden vier 
appartementen gerealiseerd onder de naam ‘Laaren’. 
Een kleinschalig plan met ruime appartementen 
waarvan de indeling aangepast kan worden aan uw 
woonwensen. 

• grote woonkamer
• twee of drie slaapkamers
• ruim dakterras
• eigen parkeerplaats
• veilige voor- en achteringang
• lift aanwezig
• prijzen vanaf €229.000,-

Ontwerp & projectbegeleiding:
‘traject heesch b.v. 
‘t Dorp 122
5384 MD Heesch
t. 0412 - 455667
e. info@trajectheesch.nl

Initiatief & realisatie: 
Dhr. M. Stemkens

Voor meer informatie over de verkoop van de appartementen 
en de verhuur van de commerciële ruimte bent u welkom op 
de inloopavond op dinsdag 8 april van 19.00 uur tot 20.30 uur 
in café D’n Haon, Laar 20 in Nistelrode. Ook kunt u contact 
opnemen met ‘traject. 

Commerciële ruimten & appartementen in Nistelrode

Nieuwsgierig? Loop gerust even binnen.

(sk)info avond ‘zuinig op uw huid’ 
op donderdag 10 april

nieUwe stap 
Alweer drie jaar geleden heeft ze 
een andere weg gekozen in de we-
reld van de cosmetica. Niet meer 
die van huidverzorging maar van 
huidverbetering! Anti-agen! dat is 
iets anders dan de huid verzorgen. 
en wanneer doen we aan anti-
agen? “Als we in de levende cella-
gen van de huid kunnen komen en 
daar met hoogwaardige werkstof-
fen communiceren met onze cellen 
en celkernen dan praten we over 
anti-agen! celcommunicatie heet 
dat! en dat is wat het merk !QMs 
Medicosmetics doet! ik ben zo blij 
dat ik kennis heb mogen maken 
met dit unieke product! Het enige 
ter wereld met pure collagenen die 
de huid werkelijk kunnen helen, 
verbeteren en verstevigen! de re-
sultaten zijn echt wáánzinnig!” 

anti-aging
dat is dus een vak apart. Bij anti-
aging moeten we rekening houden 
met de huid en deze huid ook be-
grijpen. een huid begrijpen, heeft 
te maken met huidkennis. Niet 
enkel hoe deze is opgebouwd en 
werkt, maar vooral wáárom een 
huid zo werkt! en het belangrijk-
ste: Hoe GA iK er Mee oM? 
Want een jonge klant blijft niet 
jong, en toch willen we deze klant 

als ze ouder wordt behouden, 
maar vooral tevreden houden, met 
een mooie huid en deze haar jeug-
dige flair laten behouden. dAt is 
de tAAK VAN eeN ANti-AGiNG 
sPeciAlist… 

en daarom skinfo.nl 
(sKiN = HUid en iNFo = iNFor-
MAtie). ik versta de huid en weet 
wat er verandert naarmate we ou-

der worden. dit deel ik graag met u 
en hoop u te kunnen verwelkomen 
op 10 april. U krijgt in een boeiend 
uur, onder het genot van een kop 
koffie of thee met iets lekkers, een 
hoop informatie over uw huid.
locatie: Zaal ’t tramstation, raad-
huisplein 5 te Nistelrode. Aanvang: 
19.30 uur. Voor iedere bezoeker is 
er een gratis goody bag met kor-
tingsvouchers. 

Nistelrode - wie is skinfo? Onder de naam Schoonheidssalon Simone kennen ze haar wel. Een gedre-
ven, gepassioneerde vakvrouw, Simone Nelissen. Al ruim 18 jaar runt ze haar eigen praktijk, waarin ze vele 
uren enthousiast, bevlogen én energiek haar vak uitoefent. 

Simone Nelissen in haar salon

Advertorial

Meld je nu aan op 

info@skinfo.nl o.v.v. 

info-avond 10 april. 

Onder de eerste 

50 aanmeldingen 

wordt het boek 

SOS rimpels verloot.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

U hebt gekozen, u hebt uw ver-
trouwen geschonken aan een van 
de kandidaten op de lijst. U als 
kiezer, heeft gesproken en wij als 
gekozenen, gaan voor u aan de 
slag. Het cdA kreeg 2648 van de 
12236 stemmen. daarmee kregen 
we 5 zetels in de gemeenteraad en 
zijn we opnieuw de grootste poli-

tieke partij van Bernheze. Uit uw 
steun bleek waardering voor het 
harde werken van de afgelopen 
jaren en steun aan de mensen en 
visie die we hebben uitgesproken 
in de verkiezingstijd. 

ik wil u van harte bedanken voor 
uw vertrouwen en voor uw steun. 

Uw stem heeft een prachtig team 
opgeleverd dat vol enthousiasme 
aan de slag gaat om namens u 
Bernheze steeds weer een stukje 
beter te maken. 

Namens bestuur en fractie van het 
cdA Bernheze
Herkenbaar Actief en Betrokken!

CDA: Cda bedankt de kiezers 

BerNHeZe - Inmiddels ligt 19 maart achter ons. We hebben allemaal mogen 
stemmen. Met het rode potlood hebt u bepaald wie u de komende vier jaar uw 
vertrouwen geeft. Afgelopen weken is veel geschreven over allerlei thema’s die 
voor u als inwoners van belang zijn. Wonen, zorg, verenigingen, financiën en 
noem maar op. 

Peter van Boekel, Lijsttrekker en fractievoorzitter 

Wij zullen het vertrouwen dat u 
hiermee heeft uitgesproken niet 
beschamen en uw stem goed ge-
bruiken. We zijn blij met de uitslag: 
maar liefst 2293 inwoners hebben 
op ons gestemd! Hiermee zijn wij 
goed voor 4 zetels. Al uw stem-
men in ogenschouw nemend, zijn 
we goed voor een 2e plaats in de 
totale uitslag. en daar willen wij u 

hartelijk voor danken.
Vol vertrouwen gaan we de coali-
tieonderhandelingen in, die bege-
leid zullen worden door een objec-
tieve informateur. Wij willen graag 
aan tafel met de andere partijen en 
er samen met hen voor gaan zor-
gen dat er de komende 4 jaar een 
betrouwbare en daadkrachtige ge-
meenteraad voor u klaar staat.

Lokaal: 
dank voor het 
vertrouwen in ons

BerNHeZe - Via deze weg willen we alle in-
woners uit Bernheze die 19 maart hun stem 
hebben laten horen hiervoor bedanken. Maar 
in het bijzonder de inwoners die op LOKAAL 
hebben gestemd natuurlijk!

Roel Monteiro

Samen sterker

Ben je al gestart? Maak een afspraak via (0412) 45 78 00.

Starten als zelfstandig ondernemer is een hele stap. Ben jij je aan het oriënteren om een bedrijf te

starten? Stel je vragen aan onze adviseurs Bedrijven! Iedere maandagavond kun je binnenlopen van

17.30  tot 20.30 uur op de Cereslaan 2 in Heesch.

Kom naar het inloopspreekuur voor oriënterende ondernemers!

Iedere
maandagvond
inloopspreekuur

Starten met een
voorsprong

leden van fnV bouw
Het VBc kantoor in den Bosch is verhuisd op 17 maart. Vanaf 18 maart kunt u terecht op:
VBc-Kantoor den Bosch, emmaplein 4, 5211 VW den Bosch.
inloopspreekuur: dinsdag van 18.00-19.30 uur, donderdag van 10.00-12.00 uur.
Andere dagen volgens afspraak.
Wilt u liever een afspraak met een van onze vakbondsconsulenten, dan kunt u contact opnemen met de 
helpdesk van FNV Bouw 0900-3682689.

www.mooiheesch.nl

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt
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Het is nu tijd om je slag 
te slaan in het Centrum 
van Heesch

www.centrumheesch.nl
De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. Met deze 
column beschouw ik wekelijks ontwikkelingen in de gemeentepolitiek. 
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede 
deelname aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn 
daarvoor zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.
nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.
demooibernhezekrant.nl. 
Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

WaaRom stemmen We eigenlijk?
De kiezer heeft gesproken, 
de uitslag is bekend. Een 
bijzondere uitslag ook wel. In de 
afgelopen vier jaar zijn er enkele 
ingewikkelde dossiers geweest 
die in de gemeenteraad tot 
stevige discussies hebben geleid. 
De voorgenomen fusie met 

Maasdonk, het bestemmingsplan buitengebied, de geurverordening 
en het bedrijventerrein Heesch West. Uit de verkiezingen kun je 
niet opmaken dat het uiteindelijke resultaat van deze dossiers iets 
heeft bijgedragen aan de verkiezingsuitslag, niet in positieve en niet 
in negatieve zin. In de afgelopen periode heeft het bestuur, ondanks 
economische crisis, ook een aantal prestaties geleverd op het gebied 
van wonen en openbare ruimte. Denk aan de CPO projecten, de 
impuls in duurzame energieproductie, besluiten over de locatie Ter 
Weer en de ontsluiting van Dinther Zuid. Allemaal inspanningen 
waarvoor de coalitiepartijen niet werden beloond. Ook de oppositie is 
niet beloond voor het kritische tegengeluid. 

De programma’s voor de toekomst doen er ook niet toe. De meeste 
kiezers hebben ze niet gelezen en de enkeling die dat wel gedaan heeft 
zag dat er weinig verschillen zijn en dat er opnieuw veel wordt beloofd. 

Helaas zijn de lokale verkiezingen steeds meer een reactie op 
landelijke gebeurtenissen, trends en impulsen. Een beetje tegenwicht 
zie je in de landelijke ontwikkeling om meer lokale partijen te 
kiezen. Maar Bernheze is daar wel weer een uitzondering op. Lokale 
partijen verloren hier allemaal. De ruzie van het afgelopen half jaar 
onder enkele lokale partijen zal daar parten gespeeld hebben. Ook 
het alternatief onder het motto ‘nieuw, dus beter’ samen met een 
populariteit van D66 landelijk, zal Bernhezenaren naar dit alternatief 
hebben geleid. 

Voor de gemeente betekent deze ontwikkeling dat er ongeacht - 
prestatie of programma - veel tijd gaat zitten in het opnieuw formeren 
van een coalitie en het inwerken van wethouders en raadsleden. Of dit 
het lokaal besturen van de gemeente ten goede komt, zal blijken. 

Informateur Jan gaat komende weken gesprekken voeren met alle 
partijen. De winnaars zullen claimen, de verliezers zullen voorzichtig 
een poging doen om deel te nemen. Uiteindelijk zal vooral wie wil 
met wie en wie niet, de doorslag gaan geven. Witte rook laat dan even 
op zich wachten en intussen draait Bernheze gewoon door . 

Met groet van Ad

Column
ad

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

HET IJSSEIZOEN 
IS WEER 

BEGONNEN!
A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

nieuwe openingstijden milieustraat 
BerNHeZe - Om meer mensen in de gelegenheid te stellen om hun afval bij de Milieustraat aan te bieden, 
heeft de gemeente Bernheze de openingstijden aangepast. 

Zo is de Milieustraat vanaf 2 april op zaterdag tot 16.00 uur open en kan er voortaan op vrijdagmiddag, in 
plaats van op dinsdagmorgen, afval ingeleverd worden. de gemeente Bernheze heeft duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan en vindt het belangrijk dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt.
Woensdag 13.00 - 18.00 uur, vrijdag 13.00 - 18.00 uur, zaterdag 8.30 - 16.00 uur.

4 jaar coalitie
Vier jaar was rein van Moorselaar 
uit Heeswijk-dinther wethouder 
voor de sP. de eerste sP wet-
houder in de geschiedenis. Voor 
het eerst nam de sP deel aan een 
coalitie. Het is de sP prima beval-
len. Het is de kiezers nog beter 
bevallen. Zij gaven de sP ruim 400 
stemmen meer dan in 2010! een 
waardering van de kiezer is het 

mooiste wat je kan overkomen. de 
sP Bernheze is er erg blij mee. in 
de komende periode wil de sP, als 
een van de winnaars in Bernheze, 
nadrukkelijk verantwoordelijkheid 
blijven dragen voor Bernheze. 

rein van Moorselaar staat klaar 
voor een nieuwe periode van vier 
jaar. daar heeft de sP nooit een 
geheim van gemaakt. er liggen 

grote uitdagingen op het gebied 
van wonen, zorg en werk. daar 
is de komende jaren veel inzet en 
slagkracht gewenst.
Geen managerscultuur, maar han-
den aan het bed. Aan de slag met 
goed regelen van zaken. Vooral 
de zorg voor ouderen, zieken en 
gehandicapten heeft prioriteit. en 
werkgelegenheid voor de mensen 
die hun baan kwijt zijn.

SP: sp van 3 naar 4. 
kiezers bedankt 

BerNHeZe - Langs deze weg bedankt de SP Bernheze nogmaals alle mensen die 
19 maart SP gestemd hebben. Geweldig, 2079 stemmen gehaald. Dat is 17% 
van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Bernheze. Goed voor 4 zetels in 
de nieuwe gemeenteraad. Een winst van 25% ten opzichte van 2010. Een stimu-
lans voor de SP Bernheze. Een teken dat de inwoners van Bernheze waarderen 
wat de SP voor hen doet.

Theo van der Heijden, Scheidend fractievoorzitter SP

de fractie staat er echter niet al-
leen voor. in de afgelopen vier jaar 
hebben we een team opgebouwd 
van verschillende mensen die op 
bepaalde beleidsterreinen expert 
of ervaringsdeskundige zijn. 

Uit alle dorpen van Bernheze heb-
ben we teamleden, die soms niet 
eens op de lijst stonden, maar die 
met groot enthousiasme wekelijks 

zullen blijven bijdragen! We vor-
men een kwalitatief sterke steun-
fractie en bezetten de commissies 
met mensen die de vraagstukken 
en dossiers aankunnen. in de raad 
zullen Annemieke Boellaard, Ma-
thieu Bosch en erik van santvoort 
plaatsnemen. Willeke rijkers heeft 
vanwege haar huidige werksitu-
atie vooralsnog moeten afzien 
van raadsdeelname, maar zal 

zich inzetten in de commissie MZ 
(Maatschappelijke Zaken) en in de 
steunfractie. en klaar voor verant-
woordelijkheid zijn we: liefst ook in 
het college!
Blijft u als stemmer ook graag be-
trokken, word dan lid of laat ons 
weten dat u mee wilt denken! 

www.d66bernheze.nl of 
d66Bernheze@outlook.com

D66: bedankt voor uw stem!

BerNHeZe - De uitslag van de verkiezingen op 19 maart zorgde binnen ons poli-
tiek team voor blijdschap. In alle kernen kregen we uw steun en vertrouwen en 
daar danken wij u zeer voor. We hadden op twee zetels gehoopt en mogen nu 
zelfs met drie aan de slag. Daarmee verandert er iets wezenlijks voor ons team: 
we staan niet meer langs de zijlijn maar we gaan meepraten. Dat gaan we doen 
met een stevige fractie van drie personen. Zij gaan zich voor 100% inzetten om 
in Bernheze zorgvuldig en transparant de goede wegen in te slaan op alle gebied. 
Zij zullen onze ideeën en dromen inbrengen om Bernheze nog mooier te maken. 

Willeke Rijkers

het centrum van heesch; klaar voor 
het lentespektakel

op 13 april zullen de Heesche on-
dernemers het centrum weer om-
toveren in een kleurrijk geheel. er 
komt een podium te staan op het 
parkeerterrein van de fontein, de 
terrasjes worden klaargezet en de 

muziekinstrumenten worden op-
gepoetst. Van 12.00-17.00 uur 
zullen diverse modezaken een 
modeshow houden en tussen de 
presentaties van de fleurige mode 
door, zullen sport- en dansspekta-

kels je verrassen op de maat van 
lekker swingende muziek. de on-
dernemers in het centrum openen 
hun deuren en zo kun je, na het 
zien van de modeshows, meteen je 
slag slaan in de winkels.

HeescH – Komend weekend wordt de klok verzet naar de zomertijd. 
Een mooi moment om je te bezinnen op de nieuwe voorjaarsmode en 
te kijken of je zomercollectie thuis nog up-to-date is. Als je deze winter 
flink aan het sporten bent geweest, of je hebt minder gesnoept en je 
kleren passen niet meer, is het nu het moment om stappen te nemen.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

het centrum van 
heesch is klaar voor 
het lentespektakel
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mooIBernHeZertJe

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

te koop
zonnehemelbUizen Cleo 
performance 100w 
€ 9,95 p/st.
sylVania snelbrUiners 
100w € 11,95 p/st.
oude buizen GrAtis doormeten 
op gesteldheid!
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12 Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

brieVenbUs € 40,-
hometrainer 
€ 15,-
gasfornUis 
met oVen € 75,-
Vitrinekast 
€ 50,-
seCretaire € 50,-

Meer informatie: 
06- 83575352.

paardenhaam € 20,-
kastje € 50,-
faUteUille brUin leer
donker eiken € 50,-
2X2-pers. bankstellen
brUin leer donker 
eiken € 150,-
Meer info: 06-11450588.

Al een aantal jaren op een rij biedt de 
Eijnderic de mogelijkheid om goed 
voorbereid op reis te gaan. Hiervoor 
staan een aantal korte talencursussen 
ingepland waarin cursisten kennis-
maken met de taal van het vakantie-
land. Alledaagse situaties komen aan 
de orde zoals: De weg vragen, geld 
opnemen, winkelen en autopech. Al 
hopen we natuurlijk dat u het laatste 
niet hoeft te gebruiken. U oefent deze 
onderwerpen in korte gesprekjes die u 
voert met uw docent en medecursis-
ten. Alle cursussen worden ’s avonds 
gegeven bij de Eijnderic in Heesch en 
bestaan uit zes lessen.
Engels - dinsdag 15 april
Docent: Yvonne Hendriks
Frans - woensdag 16 april
Docent: Aad van den Enden

Spaans - maandag 12 mei
Docent: Mayu Casanova-Urquijo
Italiaans - donderdag 24 april
Docent: Willem Oosterbaan
Deze cursussen zijn ook een mooie 
gelegenheid om te kijken of het vol-
gen van een talencursus u bevalt. 
Wanneer dat inderdaad zo is, kunt u 
vanaf september deelnemen aan een 
(beginners)cursus.

En nieuw voor de jeugd: ‘Spaans op 
vakantie’. 
Ga je in de zomer met je ouders op 
vakantie naar Spanje? Dan is het erg 
leuk als je al wat Spaanse woordjes 
en zinnetjes spreekt. In zes weken 
leer je best veel, waardoor je je al een 
beetje verstaanbaar kunt maken en in 
een restaurant kunt lezen wat er op 

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

Advertorial

de kaart staat. De Spanjaarden zul-
len verrast zijn als ze dat horen! Start 
op maandag 12 mei van 18.30 uur 
tot 19.30 uur; onze Spaanse docente 
Mayu Casanova-Urquijo heeft er zin 
in om je haar moedertaal te leren.

Korte talencursussen bij de Eijnderic
Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sUdokU

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van ooGcoNtAct en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:
Bart Pittens

uit Nistelrode

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
ineke Alferink

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

eelen

HeesWiJK-diNtHer - Maandag 
21 april, tweede Paasdag orga-
niseert cV de durdreiers voor de 
26e keer een vlooienmarkt op het 
terrein aan de raadhuisstraat in 
Heeswijk-dinther. 
Wij vinden het leuk als inwoners 
uit Bernheze ook hier hun spullen 

kunnen verkopen. dus, heeft u 
nog oude spullen over die u graag 
wilt verkopen, er zijn nog kramen 
te huur. 
Mocht u interesse hebben dan 
kunt u contact opnemen met Hans 
Meulenbroek.
telefoonnummer: 0413-292048.

Vlooienmarkt

aangeboden
tapas bij restaria 
reViVal
iedere vrijdag bij revival 
‘tapas avond’. 
onbeperkt tapas eten voor
maar € 20,95 p.p. 
reserveren gewenst: 
0413-229780 
Meer informatie:
www.restariarevival.nl

pediCUre nistelrode
dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
ook bij diabetes en reuma.

pediCUre 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
oranjestraat 11.
ook bij diabetisch en 
reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413- 293260.

agenda-tip
kloosterwandeltoCht 
megen 
Zondag 6 april 2014
Afstanden 5-10-15 of 25 km
info: de Keienkletsers Megen 
tel. 0412-462172/462965.

halfVastenbal 
sint-oedenrode
café oud rooy & cV 
’t skrothupke
28-29-30 maart.

te hUUr
Vakantie appartement 
in oba, te Alanya, turkije. 
6 personen met zwembad. 
300 meter van zee. Meer 
informatie: www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997

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

Nieuw in onze collectie
Mooie dames hand-
tassen in diverse designs en 
kleuren € 34,95
praChtige shawls in de 
nieuwe modekleuren € 8,95.
Kom en laat u verrassen!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther
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zlto bernheze eert jubilarissen

“65 Jaar lid. dat is voor zover ik 
weet nog niet voorgekomen”, 
sprak Zlto-voorzitter van Bernhe-
ze Herman Krol trots. Bijzonder aan 
Van der stappen is dat hij in 1983 
geridderd is door prinses Beatrix, 

destijds nog koningin. “Antoon, je 
blijft een bijzonder persoon. Je hebt 
een eerlijk hart”, sprak Krol. Marie 
de Mol kreeg ook een presentje. 
Zij is al zestig jaar lid van de Zlto. 
Naast Van der stappen en de Mol 

werden een aantal leden die vijftig 
en veertig jaar lid zijn bedankt voor 
hun lidmaatschap en hun inzet voor 
de organisatie. de volgende perso-
nen werden door Zlto Bernheze in 
het zonnetje gezet:

BerNHeZe - Achttien leden van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) zijn in het zonnetje 
gezet vanwege hun jubileum. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse gezinsdag. De meest in het oogspringende 
jubilaris was Antoon van der Stappen uit Heesch. Hij is 94 jaar en is al 65 jaar lid van ZLTO Bernheze.

HeesWiJK-diNtHer – Carel van 
Sleuwen heeft donderdag de 
Pluim ontvangen van harmonie 
Sint Servaes. 

de dintherse muziekvereniging 
reikt elk jaar een Pluim uit als waar-

dering voor bijzondere diensten, 
nadat de leden de kans hebben ge-
had een lid te nomineren. dit jaar 
was dat voor ieder zonneklaar; de 
Pluim is voor carel. tijdens de al-
gemene ledenvergadering ontving 
carel van sleuwen uit handen van 

voorzitter lambert van der Ven de 
Pluim.
90% Van de nominaties wees deze 
rasmuzikant aan als kandidaat. 
Zijn enorme staat van dienst werd 
daarbij niet eens direct genoemd, 
want van sleuwen is ruim 47 jaar 
actief als muzikant. 
Met name zijn facilitaire en orga-
nisatorische kwaliteiten, gepaard 
aan zijn alleskunner-kluskwalitei-
ten, maken hem een onmisbare 
schakel in de harmonie. 
Na de uitgebreide loftrompet, die 
voorzitter lambert van der Ven 
in de algemene ledenvergadering 
over carel van sleuwen stak, was 
een langdurige staande ovatie zijn 
deel. Hierna nam van sleuwen zelf 
het woord. 
Hij bedankte de vereniging voor de 
waardering, maar droeg zijn prijs 
op aan alle vrijwilligers die al die 
uren in ‘de Muziekfabriek’ hebben 
gestopt om er een mooi gebouw 
van te maken.

pluim harmonie voor Carel van sleuwen 

jubilarissen fnV bouw
BerNHeZe – FNV Bouw afdeling Bernheze heeft tijdens de jaarver-
gadering in De Pas in Heesch de jubilarissen in het zonnetje gezet. 

regiobestuurder Wilco Veldhorst van Zuidoost huldigde de jubilaris-
sen die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van de bond. Hij maakte een kort 
praatje en reikte de bijbehorende versierselen en bloemen uit.

50-jarige jUbilaris
Nistelrode – J. van leuken

40-jarige jUbilarissen
Heesch - P.J.M. strik, M. van de laar     
Nistelrode - P.A. van de Boogaart

25-jarige jUbilarissen
Heesch - J.W.A.M. van de rakt, H.A.P. Goossens, A.M. Verhoeven
Nistelrode - G. van Zoggel, t. van tilburg
Uden - P.J.c. Jacobs
Loosbroek - J. van doelen, A. de Vries
Vorstenbosch - A. van de rakt 

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

65 jaar: Antoon van der Stappen (Heesch).
60 jaar: Marie van Zeeland-de Mol (Nistelrode).  
50 jaar: Jo van Berg, Nico en Marietje Maas, Ad van der Velden (Vorstenbosch), Piet van der Heijden, Jan 
en Nellie Timmers (Nistelrode), Martien Kanters, (Loosbroek), Leo School (Heesch).

40 jaar: Antoon en Ria van Wijst, Tonny en Leny van Campen (Loosbroek), Gerard en Sjan Krol (Heeswijk-
Dinther), Rien en Annie van Dooren, Gerard van Kessel en partner Ria de Wit, Ties Somers (Vorstenbosch), 
Jan en Rieky de Vocht, Jan en Maria van Rooij (Nistelrode).  Foto’s: Michel Roefs

jubilarissen in bernheze
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Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

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

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

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

‘Ik dacht meteen aan 
Checkpoint’

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl 

LOOp MaatsChappeLiJKe stage 
biJ de KOningsdag surViVaL!
Stichting Ranja houdt op zaterdag 26 april een stoere survivaltocht in en 
rondom het Aa-dal in Dinther. Er zijn veel handen nodig om op te bouwen, 
af te breken en mee te helpen bij de activiteiten. Zo zijn er uitdagende din-
gen als de tokkelbaan en de touwbrug, maar ook spelletjes om te lachen 
zoals de bibberspiraal of de badkuiprace. We zoeken dus niet alleen sterke 
jongens, maar ook leuke meiden die graag met kinderen omgaan. Deelne-
mers zijn ongeveer tussen de 9 en 14 jaar oud. Als stagiaire moet je min-
stens in je 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten. Je kunt tussen de 
7 en 14 uur stagelopen, afhankelijk van of je mee wilt opbouwen of alleen 
de dag zelf meehelpt. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar info@
stichting-ranja.nl.

dJ-wOrKshOp biJ J.C. CheCKpOint
Onder leiding van DJ Nouriginal mocht de jeugd bij Checkpoint zich eens 
buigen over een echt DJ-mengpaneel. Onder het genot van een zonnetje 
en zomerse beats werd er volop muziek in elkaar gemixt, wat zorgde voor 
een heerlijk sfeertje. Ook de voetballers maakten dankbaar gebruik van de 
opzwepende beats: hakballetjes, akka’s, noem het maar op… alle trucjes 
werden uit de toverdoos gehaald. En met de swingende samba-danseres-
sen op de achtergrond, waanden we ons allen op het WK in Brazilië. Geen 
twijfel mogelijk, de verse live-beats tilden ons allen naar een hoger niveau. 
Zeker voor herhaling vatbaar dus! DJ Nouriginal komt uit Oss en zal vaker 
actief zijn als vrijwilliger bij jongerencentrum Checkpoint. Wil je meer van 
hem horen? Luister naar zijn tracks op www.soundcloud.com/nouriginal.

MaatJes gezOCht
Vivaan locatie Bernheze zoekt vrijwilligers die als maatje met een inwoner 
uit Bernheze leuke dingen gaan doen. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers 
die helpen de samenleving leefbaar te maken voor iedereen. Een maatje 
is een vrijwilliger die aan een inwoner van Bernheze, die wat extra onder-
steuning kan gebruiken, gekoppeld wordt. Bij maatjesinitiatieven hebben 
beide partijen plezier in het contact. Als maatje overlegt u met de desbe-
treffende burger wat u samen gaat doen. En dat kan werkelijk van alles 
zijn. Gezellig koffie drinken, de stad in, een museum bezoeken of samen 
een hobby uitoefenen. Wij zijn op zoek naar betrokken mensen die het leuk 
vinden om samen met anderen lekker actief en sociaal bezig te zijn. Als u 
meer informatie wilt hebben over dit initiatief dan kunt u contact opnemen 
met Ank Meertens van het Vrijwilligerspunt Bernheze.

stage bij Checkpoint
HeescH – Hallo! Deze week maken jullie kennis met 
mij, Sharon van den Hurk. Ik ben een 18-jarige student 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN in 
Nijmegen. Toen ik aan het begin van mijn studie te horen 
kreeg dat we in het eerste jaar stage mochten gaan lopen, 
dacht ik meteen aan Checkpoint. 

Zelf ben ik een echte Heeschenaar en ik kwam tijdens mijn 
basisschoolperiode al af en toe aanwaaien bij Checkpoint 
voor de meidenmiddagen. Nu mag ik zelf iedere week zo’n 
meidenmiddag begeleiden, samen met andere stagiaires. 
Op de woensdagmiddag staan wij klaar voor de meiden 
uit de groepen 7 en 8. Deze meiden zijn vanaf 13.30 uur 
welkom en vanaf 14.00 uur gaan we met ze aan de slag om 
een leuke activiteit uit te voeren. De activiteiten verschillen 
van knutselen tot sporten maar er is ook altijd tijd voor het 
bespreken van problemen of om gewoon even gezellig te 
kletsen. 

Op de dinsdagavond ben ik ook aanwezig bij Checkpoint. 

Niet als stagiaire, maar als sporter. Vanaf 19.00 uur kan ik 
me helemaal uitleven bij de lessen kickboksen die iedere 
dinsdag gegeven worden in de zaal bij het jongerencen-
trum. Samen met andere jongeren maken we er een hele 
actieve les van.
Op de vrijdagavond loop ik weer stage, ditmaal met de wat 
oudere jongeren. Veel van deze jongeren zijn van mijn ei-
gen leeftijd, waardoor ik ze al een beetje ken. Dit maakt 
het gemakkelijker voor mij, maar ook voor de jongeren om 
contact te leggen. Met deze jongeren doe ik vaak poolen, 
pingpongen en praten over alles waar ze maar over willen 
praten.
Mijn stageperiode duurt tot juli, dus ik heb nog een aan-
tal leuke maanden in het vooruitzicht. Ze zijn dan nog niet 
helemaal van me af bij Checkpoint, want ik blijft natuurlijk 

De activiteiten variëren van 
knutselen tot sporten

SHArON VAN DEN HurK

HeescH - De welpen Bamviertjes (meisjes 
van 6 t/m 9 jaar) hebben vrijdag een be-
zoekje gebracht aan Smurfenland. Gargamel 
had daar namelijk de macht overgenomen! 

omdat de kleine smurfjes niet sterk genoeg 
waren om hem weer te verjagen, had Grote 
smurf de welpen om hulp gevraagd. door 
middel van spelletjes moesten de welpen de 
nieuwe regels van Gargamel leren kennen. 
ook hebben ze allerlei smurfen ontmoet. 
Met Knutselsmurf hebben ze mooie smur-
fenmutsen gemaakt en smulsmurf heeft zijn 
kookkunsten laten zien en samen met de 
kinderen lekkere smurfencupcakes, smur-
fenwraps en smurfenvingers gemaakt voor 
de feestavond met Fuifsmurf en smurfin. 
Met de toneelsmurfen hebben de welpen to-
neelstukjes gemaakt die ze opvoerden voor 

Gargamel. Maar hij vond de stukjes niet leuk, 
riep dat hij de Welpen nog wel te pakken zou 
krijgen en ontvoerde tijdens de feestavond 
een van de welpen! Gelukkig wist Grote 
smurf de weg naar het huis van Gargamel. 
de kinderen overmeesterden hem en spoel-
den hem door de wc! Nu moest er een nieu-
we leider van smurfenland komen. Grote 
smurf ging de strijd aan met domme smurf, 
won deze en werd verkozen tot burgemees-
ter. 

Zaterdag 12 april organiseren de welpen 
Bamviertjes een kijkdag van 14.00 tot 16.00 
uur. dan gaan ze de bange ridder roderick 
helpen om het meisje van zijn dromen mee 
uit te vragen. Heb jij zin om mee te doen? 
stuur dan een mailtje naar welpenbamvier-
tjes@gmail.com en meld je vrijblijvend aan!

welpen scouting heesch naar smurfenland

KINDErPAGINA
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Marvey’s Speelwereld is de indoorspeeltuin 
van Heesch en omstreken. In een speelhal van 

1000m2 vind je voor kinderen van 0 t/m 12 jaar 
uitdagende speelmogelijkheden

Belangrijke kernwaarden van 
Gastouderopvang Meintje zijn 
veiligheid en geborgenheid, 
structuur, verantwoordelijkheid 
van kinderen en sociale ontwik-

keling. Bent u op zoek naar op-
vang voor uw kind(eren)? 

Kom dan een kijkje nemen bij 
gastouderopvang Meintje.

nieuw in heesch: 
Gastouderopvang Meintje

Advertorial

HeescH - Kinderopvang is er in vele soorten en maten. Gastouder-
opvang is er één van. Meike Schoones is na haar Pabo-opleiding 
gestart met Gastouderopvang Meintje en biedt professionele opvang 
voor uw kind(eren). 

Gastouderopvang Meintje, Geffensestraat 1, Heesch, 06-40044518, 
meikeschoones@gmail.com, facebook.com/gastouderopvangmeintje.

nieuwe huisstijl voor peuter-
centra stichting piccino

BerNHeZe - Stichting Piccino, 
verantwoordelijk voor het peuter-
speelzaalwerk in alle kernen van 
de gemeente Bernheze, heeft een 
nieuwe huisstijl en website.

Na vorig jaar de omvorming tot 
peutercentrum succesvol te heb-
ben doorlopen, werd het tijd - in 
het kader van de voortdurende 
focus op verbetering en professio-
nalisering - de website en huisstijl 
aan te pakken. Met de introductie 
van deze nieuwe huisstijl wordt af-
scheid genomen van de oude na-
men die nog op de diverse locaties 
gehanteerd werden, zoals ‘Hum-
melhonk’ of ‘Poespas’ . Het is van-
af nu dus: Piccino Heesch, Piccino 
Heeswijk, Piccino Nistelrode, Pic-

cino loosbroek en Piccino Vorsten-
bosch. Met de nieuwe huisstijl wil 
Piccino benadrukken dat Piccino 
(italiaans voor klein of kindje) staat 
voor hoogwaardige peutereduca-
tie in alle kernen van de gemeente 
Bernheze. elke locatie heeft een 
eigen kleur en daarmee identi-
teit. de papieren slinger geeft de 
onderlinge verbondenheid van de 
kernen aan binnen de gemeente. 

op het peutercentrum komen ver-
schillende onderwerpen/thema’s 
aan bod. Vorig jaar is het speelse 

totaalprogramma Puk en Ko ge-
introduceerd. deze inmiddels zeer 
succesvolle methode biedt thema’s 
aan die dicht bij de belevingswe-
reld van de peuter liggen. Puk & 
Ko legt een goede basis voor groep 
1 van het basisonderwijs en hier-
door is een doorgaande lijn in de 
ontwikkeling van jonge kinderen 
gegarandeerd.

Meer informatie/aanmelding: 
www.piccino.nl ook kunnen ou-
ders te allen tijde de locaties be-
zoeken.

HeeschHeeswijk LoosbroekNistelrode Vorstenbosch

Voor de gemeentraadsverkiezingen lieten gemene opmerkingen de temperatuur vaak sterk stijgen. Wel zo 
hoog dat na de verkiezingen het vuur nog heet genoeg is om een gemeenteraad te smeden. Om een col-
lege te vormen moeten de oncollegialen van voor de verkiezingen nu collega’s worden. Maar met de vijand 
samenwerken is collaboreren en dus wordt de raad een groep collaborateurs. Deze vorm van collaboratie zal 
voor tevelen toch niet de keuze zijn geweest om niet te kiezen? 

De oplossing van vorige week
Coalitie: wikken en (her)wegen

Cursus tuinieren voor kinderen

de eerste middag van de Kinder-
cursus tuinieren staat in het teken 
van alles wat ontkiemt, vanaf het 

zaadje tot aan de plant. Naast the-
orie, gaan de kinderen op ontdek-
kingstocht in de tuin. 

de tweede middag is op dezelfde 
manier georganiseerd en heeft als 
thema de groei van gewassen. 
Wat zijn gewassen, welke soorten 
gewassen zijn er en hoe groeien ze 
het beste? 
de kinderen krijgen uitleg over de 
speciale kindertuinen van ont-
moetingstuin servaes, waarin met 
kleuren de verschillende gewassen 
worden verdeeld. deze kindertui-
nen mogen de kinderen, onder 
begeleiding van een ouder/verzor-
ger, gratis een seizoen huren. dan 
kunnen ze er hun eigen plantjes in 
laten groeien.

omdat de cursus maar plaats heeft 
voor een beperkt aantal deelne-
mers, is het verstandig snel op te 
geven via: rob dortmans, 
rob.d2008@live.nl.

HeesWiJK-diNtHer - Ontmoetingstuin Servaes start met een kinder-
cursus tuinieren. Kinderen uit groep 4, 5 en 6 kunnen op zaterdag 12 
en 19 april alles leren om zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin. 
De cursus is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Bernheze.

Puck, 3 jaar: 
“Oranje is mijn lievelingskleur. Maar groen vind ik ook lief”
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

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

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

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

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

inbouwapparatuur, bijpassende accessoires en service
De inbouwspecialisten: ‘Ontzorgen, dat is het motto van Car Media’

Vele bedrijven, leasemaatschap-
pijen, agrariërs en particulieren 
worden ontzorgd op het gebied 
van apparatuur voor het wagen-
park. denk hierbij aan ritregistra-
tie, track&trace, signaleringsver-
lichting, camerasystemen, in-car 
enterainment en voertuigbeveili-
ging.

Showroom 
Bedrijfsleider, Niek van den Bo-
gaart vertelt enthousiast: ”ons 
klantenbestand is hard gegroeid, 
maar ook onze diensten blijven 
we actueel houden. de techniek 
en wetten op veel gebieden ver-
anderen snel en we willen wel 
steeds bijblijven.”
Het bedrijf heeft een grote inpan-
dige inbouwruimte en sinds enige 
tijd heeft ook de showroom een 
uitgebreider assortiment. 

Niek: “Nu we zo’n mooie show-
room hebben, bedachten we dat 
het ook een toegevoegde waarde 
zou hebben als we allerlei gadgets 
voor in de auto zouden aanbie-
den.” de schappen aan de wand 
zijn heel aantrekkelijk gevuld en 
de liefhebber zal hier geen ge-
noeg van kunnen krijgen. loop 
eens binnen en vraag naar de 
mogelijkheden, wij staan u graag 

te woord. ondanks de crisis krij-
gen ze bij car Media oss grote 
opdrachten binnen. Bedrijven 
blijven hun wagenparken uitbrei-
den met diversen oplossingen, rit-
registratie, track&trace, signale-
ringsverlichting, camerasystemen 
en voertuigbeveiliging. Wij zijn 
op de hoogte van alle mogelijk-
heden en proberen onze klanten 
zo goed mogelijk te adviseren. 
omdat zij met 7 inbouwspecialis-
ten een landelijke dekking garan-
deren is cAr Media een goede 
partner voor al uw voertuig en 
werkmaterieel oplossingen.

OSS – Car Media is het bedrijf van ondernemer Marco van Wezel. De laatste jaren werkt het bedrijf lande-
lijk en heeft het een belangrijke rol in de mobiele inbouwbranche weten te veroveren. Met op dit moment 
7 inbouwspecialisten, verzorgen zij alles op het gebied van auto elektronica en auto telematica, inclusief 
werkmaterieel.

Niek en Marco Foto: Marcel van der Steen

• In-car entertainment

• Track & trace

• Ritregistratie

• Mobiele telecom

• Camerasystemen

• Navigatiesystemen

• Voertuigbeveiliging

• Signaleringsverlichting

Car Media BV   Gasstraat-oost 28-B
www.inbouwspecialisten.com

Car Media BV 
Gasstraat-oost 28B oss
0412-635545
www.inbouwspecialisten.com

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

ook
VERHUUR

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

Informeer naar de mogelijkheden

SCHERPE PRĲ ZEN 
MICHELIN BANDEN

ACTIE



Woensdag 26 maart 2014 21
  

rijscholen verwennen ouderen tijdens nldoet

BerNHeZe – regiorijschool Peter Barten en Zoon, autorijschool Peter Degen en aanhangwagenrijschool 
Anita, allemaal uit Heesch, autorijschool Chris van Vught uit Heeswijk-Dinther, autorijschool Snelweg, 
autorijschool richard Schut en autorijschool Minerva uit Brakel bezorgden achttien eenzame ouderen een 
gezellig middagje uit in het kader van NLdoet.

de ooievaars die in Gewande op het nest zaten waren een plaatje, de chocoladebollen in Hedel waren een 
maaltijd op zich en het ritje over de dijken naar Hedel was heerlijk. de hartelijke ontvangst bij het pannen-
koekenhuis in Heesch, met daarna de heerlijke pannenkoeken sloten een perfecte middag af. 
initiatiefnemer van deze mooie dag was regioautorijschool Peter Barten en Zoon uit Heesch. Maar, zonder 
bijval van zijn collega’s en anderen, was het nooit gelukt om al die mensen deze onvergetelijk mooie middag 
te bezorgen. Hij is zijn collega’s dan ook heel erg dankbaar voor de medewerking. Barten: “Zonder hen was 
deze mooie middag nooit tot stand gekomen. Wat ons betreft was dit voor herhaling vatbaar.”

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,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
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 Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
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 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
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 grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

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,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
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 Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
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 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
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 grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Chevrolet Matiz geel  2008   € 4950,-
Div. Citroën Xsara Picasso v.a.   € 1500.-
Citroen 2CV AZ2CH 
   72.958 km Benzine 1961  € 11.250,-
Citroen 2 CV 6 Charleston 53.497 km 
   Benzine 1981  € 9800,-
Citroen C4 coupe 1.4 vtr 61.477 km 
   Benzine 2006  € 4950,-
Citroën C3  2002 € 3450,-
Daewoo Tacuma 1.8 205.627 km 
   Benzine 2000  € 1.499,-
Fiat Punto  MEENEEMPRIJS 1999 € 999.-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine 2001 € 3.949,-
Mitsubishi Pajero Pinin 92Dkm  2003 € 5950,-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-

Renault Megane Coupe 2001 € 2250,-
Renault Modus Automaat 2004 € 5600,-
Renault Modus Bordeaux metalic  2005  € 5250,-
Renault Scenic 2.0-16V RXI 217.624 km 
   Benzine 2000 € 1650,-
Suzuki Alto 2000 € 1450,-
Suzuki wagon R AUTOMAAT  2001  € 2950.-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-

Bedrijfswagens:
Peugeot Partner 1.9 D   2001 € 1800,-

Invalidevervoer:
Peugeot Expert 1.9D met zak-syst. EXCL.  BTW
 1997  € 1000.-

Een greep uit onze voorraad!

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

12 april 
Masta inspectiedag

laat                     uw aanhangwagen 
of caravan keuren!

Gelieve vooraf aan te melden
KijK ooK eens op www.masta.nl

gratis

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163 pk  2007
BMW 118 d  5drs  2006
BMW 318i high executive  2007
Citroen C1  2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Ford Transit 20tddi 2004
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Corsa 1.4 color edition 2010
Opel Meriva Cosmo airco 2004 
Opel Meriva 1.6 16v 2006
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 

Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Megane stationcar expression 2012
Toyota Yaris 1.0 16v automaat 
   30.000 km 2004
Volkswagen New Beetle 1.6 2001
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Polo 5drs Airco 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

• Dienstverlening, 
 beton, grond 
 en wegenbouw

• Container plaatsing

• Grondwerk

• Het aanleggen van 
betonverhardingen

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

VAN VENROOIJ
      TRANSPORT VOF

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

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Volvo  XC 90 D5  autom 7 persoons blauw 146.000km 2007
Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart 68.000 km 2008
Opel Zafira 1.6 16v   111 Years  Edition  zwart 57.000 km 2010
Opel Agila automaat  airco zwart 59.000 km 2009
Mitsubishi Colt 1.3i  5drs  airco  zwart 82.000 km 2007
Nissan Note autom ecc nav  grijs 68.000 km 2009

Initiatiefnemer Peter Barten Foto’s: Esther Wilhelm en Henri Barten
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ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

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

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

lia Klop rijdt graag een stukje om voor het Filmhuis en komt al voor 
het tweede jaar elke maand vanuit Haaften - Gelderland - naar Heesch. 
Zij is een trouwe bezoekster van filmhuis de Pas. lia houdt van films 
kijken. Het is voor haar een avond om even uit haar drukke leven een 
moment voor zichzelf te hebben en met vriendinnen door te brengen. 
lia heeft een logeerhuis voor kinderen en jong volwassenen met een 
verstandelijke en/of geestelijke beperking.
“ik vind de films mooi en indrukwekkend, met een goed verhaal. Het 
is fijn om na de film na te kunnen kletsen met vriendinnen. de Pas is 
daar een uitstekende en gezellige locatie voor. Het is voor mij een half 
uurtje rijden maar dat is het zeker waard. de Pas is een veelzijdige lo-
catie waar ik ook graag kom voor andere evenementen.”

Zondag 13 april vanaf 9.30 uur start de filmochtend. deze 
ochtend worden de volgende films gedraaid BEST EXOTIC 
MArIGOLD HOTEL en MONICEur LAZAHr. in de volgen-
de deMooiBernhezeKrant is hier meer over te lezen. Noteer 
deze data alvast! 13 april 2014.

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Miranda Laurenssen

HeescH - De Heemschuur in 
Heesch opent zondag 30 maart 
weer haar deuren voor het publiek 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

de Heemschuur is het verenigings-
gebouw van Heemkundekring ‘de 
elf rotten’ in Heesch. Het gebouw 
herbergt een museum, een multi-
functionele ruimte, waar wisselex-
posities worden georganiseerd en 
waar groepsontvangsten, verga-
deringen, lezingen en presentaties 
plaatsvinden, een lees- en studie-
zaal met bibliotheek en archief en 
een bestuurskamer. 
op de eerste verdieping het mu-
seum, met een collectie land-
bouwwerktuigen, ambachtelijke 
gebruiksvoorwerpen, zoals van 
een rietdekker, een imker en een 
schoenmaker, een schooltje, een 
winkeltje en spullen van de dorps-
dokter.

op de begane grond is een poffer- 
en mutsencollectie te bewonderen, 
er zijn archeologische vondsten en 
in de lees- en studiezaal kunnen 

bezoekers gebruikmaken van de 
bibliotheek en de zeer uitgebreide 
fotocollectie raadplegen. Uiter-
aard zijn ook de uitgaven van de 
heemkundekring te koop. rond de 
Heemschuur kan de tuin bekeken 
en objecten bewonderd worden, 
zoals een originele manege of ros-
molen. 
Het adres van de Heemschuur is 
schoonstraat 35 in Heesch.Meer 
informatie: www.de-elf-rotten.nl 
of 06-10463762.

heemschuur heesch 
zondag geopend

HeescH - De stichting PEP Projec-
ten Bernheze organiseert weer een 
boekenbeurs in Heesch.
 
Wij beschikken over romans, stu-
dieboeken, jeugdboeken, jaar-
boeken, tijdschriften en de no-
dige bijzondere uitgaven op het 
terrein van: kerkgeschiedenis, 
kunstgeschiedenis (bouwkunst, 
schilderkunst, beeldende kunst), 
muziekgeschiedenis, Nederlandse 
en europese geschiedenis, geogra-
fie en aardrijkskunde, fotoboeken, 
vele reisgidsen (Nederland, eu-
ropa).
U kunt uit duizenden boeken uw 
keuzes maken. ook kunt u een rui-
me keuze maken uit de vele cd’s 
en grammafoonplaten, in alle mu-
ziekgenres!
de opbrengst van de boekenbeurs 
komt ten goede aan de projecten 

van de stichting in Marasesti en 
rocoasa/Verdea (roemenië), die 
zich richten op kleinschalige land- 
en tuinbouwprojecten, scholing 
van de startende boeren, onder-
steuning van de roma-bevolking 
en sociale hulp op basis van de 
vraag van het rode Kruis, district 
Vrancea.

door uw aankoop van onze boe-
ken draagt u bij aan de toekomst 
van de roemenen.

Zaterdag 5 april 10.00 - 16.00 uur
Zondag 6 april 10.00 - 15.00 uur
de Pas Heesch.
entree: € 1,- per persoon.

Meer informatie
eugène theunissen 
(secretaris stichting) 0412-452208.
e.theunissen44@ziggo.nl

boekenbeurs met boeken 
tegen lage prijzen!
Opbrengst voor stichting PEP 

Van begin af aan was raymond de 
beste schutter, op de voet gevolgd 
door zijn broer Patrick en Yorick 
laros, maar echt bedreigen kon-
den ze hem niet, zo groot was zijn 
voorsprong. 
Niettemin zal hij de komende jaren 
rekening moeten houden met deze 
concurrenten. Zij worden ook elk 
jaar beter. en dan zijn er nog een 
paar leden die voor het eerst mee-
schieten, die hun gemiddelde per 
wedstrijd zien verbeteren. Het was 

een mooie competitie met veelal 
goed weer, veel deelnemers, een 
goede strijd en veel plezier. dit is 
een goede bodem om komend jaar 
ook beter te kunnen presteren in 
de competitie van de kring Hoge 
schuts.

raymond, proficiat met je 1e plaats 
en Patrick en Yorick met de 2e en 
3e plaats.
Het sint-Willebrordusgilde Hees-
wijk.

winnaar kruisboogcompetitie 
sint-willebrordusgilde
HeesWiJK-diNtHer - raymond van der Cammen heeft de eigen kruis-
boogcompetitie van het Sint-Willebrordusgilde gewonnen. Een com-
petitie waaraan 16 leden hebben deelgenomen, tijdens 15 wedstrijden 
gedurende de wintermaanden, telkens op zondagmorgen.

Bij toerbeurt organiseert een van 
de dertien gilden deze kringdag. 
leden van de Hoge schuts zijn alle 

gilden ten noorden van de Zuid 
Willemsvaart en ten zuiden van de 
Maas met als oostgrens de lijn erp-

Uden-oss. Het Heeswijkse gilde is 
niet bang om deze gildedag te or-
ganiseren. Vorig jaar heeft het gil-
de een gildedag van Kring Maas-
land gehad die vier keer zo groot 
was en ook succesvol is verlopen. 
de draaiboeken kunnen dus zo 
weer uit de kast gehaald worden. 
ook voor het publiek is deze dag 
interessant, mede door het klein-
schalige is er meer tijd voor uitleg 
van de verschillende gildedisci-
plines en zijn de wedstrijden ook 
beter te volgen. er komen die dag 
ruim 500 gildebroeders en -zusters 
naar Heeswijk.

gildedag hoge schuts 

HeesWiJK-diNtHer - Het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk is dit jaar 
aan de beurt om de gildedag van gildekring Hoge Schuts te organise-
ren. Deze dag wordt gehouden op zondag 18 mei. 

receptie 50-jarige stuik
VorsteNBoscH - Op vrijdag-
avond was het een drukte van be-
lang op de receptie van de jarige 
Stuik. Al 50 jaar is de Stuik het 
centrale activiteiten- en ontmoe-
tingscentrum in het dorp.
Het receptiecomité bood, bij mon-
de van Ben cornelissen, de jarige 
stuik een digitaal aankondigings-
bord aan, dat ook meteen in ge-
bruik werd genomen. Voorzitter 
Mari van de Ven sprak de aanwezi-
gen toe en benadrukte het belang 
en succes van het Vorstenbossche 
gemeenschapshuis door gezamen-
lijke inspanning.   Foto: Jo v.d. Berg
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hVCh wacht op het fluitsignaal
de plannen voor het nieuwe club-
gebouw liggen sinds 2010 op de 
plank. spelers, sponsoren en leiding 
hebben de handen ineen geslagen 
om de plannen realistisch, met een 
terughoudend budget en naar de 
eisen van deze tijd te maken. Pre-
cies zoals ze ook al de handen uit 
de mouwen hebben gestoken voor 
de realisatie van het knip- en plak-
werk dat gedaan is in het verle-
den om de accommodatie te laten 
groeien in de pas met het groeiende 
aantal leden.

Gerealiseerde aanpassingen
de club heeft niet stilgezeten en 
ook heeft de gemeente Bernheze al 
bijgesprongen. Het parkeerterrein 
en de fietsenstalling zijn uitgebreid 
en verbeterd en bovendien is een 
nieuw hekwerk geplaatst. daarna 
was de prioriteit een accommo-
datie die zou beantwoorden aan 
de eisen van 2014, met 18 senio-
renteams en op zaterdagen zoveel 
wedstrijden dat de jeugd soms met 
drie teams in één kleedlokaal bi-
vakkeert, om over de dames maar 
niet te spreken. Maar het prachtige 
aanbod van kunstgras, samen met 
Prinses irene - voor voldoende trai-
ningsmogelijkheden van alle teams 

ook een prioriteit - ging voor. rest 
nog de accommodatie.

Accommodatie
Het oudste gedeelte van de ac-
commodatie stamt uit 1960. Met 
het aantal spelers van toen, was 
een klapraam voor ventilatie vol-
doende. Willie van Buul, bestuurslid 
accommodatie: “Nu beantwoordt 
de accommodatie niet meer aan de 
eisen. de kleedlokalen zijn te klein, 
de toiletruimtes staan in de kleed-
lokalen, de plafonds zijn te laag en 
van hout en de ventilatie is onder 
de maat. Het damesvoetbal is, sinds 
Kirsten van de Ven doorbrak als in-
ternational, groeiende en dat vereist 
een eigen kleed- en doucheruimte 
voor de dames.” chris Ploegmakers 
voegt toe: “er is een goede team-
geest binnen HVcH. dat is bereikt 
door hard werken en regelmatig 
overleg. dat overleg hoort binnen 
clubverband plaats te vinden. en 
ook daarvoor is ruimte nodig.” de 
plannen liggen voor het grijpen, de 
wil om bij te dragen in financiën en 
arbeid is er, de vergunningen zijn 
rond. Nu het groene licht van de 
gemeente nog en dan kan de bouw 
beginnen, in fases, zodat de leden 
kunnen blijven sporten!

HeescH – De Heesche voetbalvereniging HVCH heeft een geschiedenis die teruggaat tot september 1932. 
“Wat zou het enorm fijn zijn om de 82e verjaardag te kunnen vieren in het eerste deel van het nieuwe club-
gebouw”, zegt voorzitter Chris Ploegmakers.

Willie van Buul wijst Chris Ploegmakers waar het eerste deel van de nieuwe accommodatie moet komen 
 Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

team.nl gesponsord naar 
special olympics in monaco

Het zwemevenement wordt ge-
houden onder auspiciën van de 
wereldwijde organisatie special 
olympics. Prinses charlène, vrouw 
van prins Albert en voormalig 
olympisch zwemmer voor Zuid-
Afrika, is beschermvrouwe van 
deze organisatie voor Monaco. 
Het team.nl bestaat uit de sporters 

Gisela Hanegraaf uit loosbroek, 
romy Verhoeven uit Volkel, ro-
bin Aben en thijs van tienoven uit 
Uden, onder leiding van coaches 
thea van der Heijden en Glenn van 
den Akker. 

Zij werden aangenaam verrast 
toen Van tilburg Mode & sport uit 

Nistelrode bereid was hen in een 
supersportieve outfit te steken. 

daarnaast hebben Karin en haar 
team van shoeby Veghel, Geert 
reuvers van Bio industrials uit oss 
en Klinkers van toen uit Vinkel de 
finishing touch voor hun zwem-
uitrusting mogelijk gemaakt.

BerNHeZe - Van 27 tot en met 30 maart wordt in Monaco het Princess Charlène Swimming Event gehouden. 
Dit is een internationale zwemwedstrijd voor mensen met een verstandelijke beperking. De udense zwem-
club WGZ is geselecteerd om Nederland daar te vertegenwoordigen.

Zwemclub WGZ staat klaar voor Monaco Foto: Michel Roefs

Bernheze sportief

Nistelrode – De Alpe d’Huzes 
sponsoractie voor deelnemer Bart 
van rooij heeft € 1690,- opge-
bracht. 

samen met zijn zussen, zwagers 
en andere familieleden werd af-
gelopen weekeinde een Alpe 
d’Huzes dineractie georganiseerd 
in de kookstudio van diny van der 
lee in Nistelrode. twee avonden 
volle tafels, waarbij de gasten een 
driegangenmenu kregen voorge-
zet. op beide avonden hield een 
van de bestuurders van de Alpe 
d’Huzes-organisatie een presenta-
tie van wat er achter de schermen 
gebeurt en over de doelstellingen. 
 
tevens konden de aanwezigen 
genieten van de muzikale klanken 
van troubadour Harm van der He-
ijden. deze actie werd mede on-
dersteund door lokale leveranciers 
van ingrediënten voor de maaltijd, 
waaronder slagerij Jos van Kessel, 
Groente en Fruit speciaalzaak cee-
len, Venrooij Vis en dielissen des-
serts.

Voor de aankleding en presentatie 
leverden smits ontwerp, drukke-
rij Buuts en excellent catering een 
bijdrage. 
de actie heeft een netto resultaat 
van € 1690,- opgeleverd die vol-
ledig ten goede komt aan: http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/acties/bartrooij/bart-van-rooij/
donaties.aspx

Bart neemt op 5 juni 2014 voor de 
vijfde keer deel aan dit evenement 
en heeft hiervoor zijn redenen. 
Artsen en wetenschappers hebben 
al veel bereikt, maar ze zijn er nog 
niet. Zij hebben financiële onder-
steuning nodig om deze gevreesde 
ziekte onder controle te krijgen. 
de Alpe d’Huzes-organisatie be-
staat uit een groot aantal vrijwil-
ligers die belangeloos geld inza-
melen om de strijd met deze ziekte 
aan te gaan.

geslaagde alpe d’huzes 
sponsoractie bart van rooij

tWee avonden 
volle tafels
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dV dancing kids organiseert ek 
2016 in den bosch

Als een goedgeoliede machine 
werden dit weekend nationale en 
internationale dansers welkom ge-
heten in de Pas tijdens de edFo 
supercup Finale. Het organiseren 
van dit jaarlijks toernooi heeft dV 
dancingkids voldoende ervaring 
opgeleverd om de uitdaging van 
het organiseren van een groter 
toernooi aan te gaan. 
Het bestuur van de dansvereniging 
is - samen met een commissie - vol 
vertrouwen aan de organisatie van 
het europees Kampioenschap in 
2016, gestart met de oprichting 
van een stichting.

Stichting
sinds 17 maart 2014 heeft Nistel-
rode er een nieuwe stichting bij. 
stichting danssport Nistelrode is 
officieel bij de notaris ingeschre-
ven. deze stichting is speciaal in 
het leven geroepen voor de or-
ganisatie van het europees Kam-
pioenschap in 2016 in Nederland. 
Het bestuur van de nieuwe stich-
ting bestaat uit: rose-Marie van 
Heumen – voorzitter, edwin Ver-
kuylen – penningmeester, Antwan 
van Keulen – secretaris.
dit weekend werd de eFdo su-
percup afgesloten met een finale 

met maar liefst drie europacup 
winnaars; Miracle, Kimberley en 
touch. de trotse voorzitter, rose-
Marie van Heumen: “een hele 
mooie prestatie waar wij als ver-
eniging supertrots op zijn. 

de vereniging heeft met deze toer-
nooien, waarvan we er al vele jaren 
elk jaar een organiseren, veel erva-
ring opgedaan. dit kan ons goed 
van pas komen bij het eK, een vele 
malen groter toernooi.”

info: www.dvdancingkids.nl

wederom een tornado beach-
volleybaltoernooi in nistelrode

Vorig jaar was het beachvolley-
baltoernooi een groot succes, met 
maar liefst 26 deelnemende kin-
deren en 22 volwassenen teams. 
dit jaar vindt het toernooi plaats 
op zondag 18 mei 2014, waar-
bij gestart wordt met een clinic en 
toernooi voor de jeugd. later in de 
ochtend start ook het volwassenen 
toernooi. 
Vanwege het grote succes van vo-
rig jaar wordt er dit jaar een extra 
veld geplaatst, zodat er nog meer 
teams mee kunnen doen. daar-
naast is het dit jaar voor de deel-
nemende teams mogelijk na de 
wedstrijden te barbecuen op het 
terras. Zij kunnen een arrangement 
van BBQenzo.nl afnemen voor  
€ 10,- per persoon.

Inschrijven
de inschrijving voor het toernooi is 
als een speer gegaan. Het senioren-
toernooi zit al helemaal vol. Voor 

het jeugdprogramma is het nog wel 
mogelijk in te schrijven. individueel, 
maar ook als team. Meedoen in het 
jeugdprogramma kan in de leeftijd 
t/m 14 jaar. ook kinderen die nog 
nooit gevolleybald hebben zijn van 

harte welkom. inschrijven is moge-
lijk op de website 
www.vc-tornado.nl. 
daar is tevens meer informatie te 
vinden over het toernooi. de in-
schrijving sluit op 20 april 2014.

Nistelrode - Na het succesvolle beachvolleybaltoernooi in 2013, wordt ook dit jaar door volleybalvereni-
ging Tornado een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Een sportief gezelligheidstoernooi op zondag 18 
mei 2014, waar iedereen uit Nistelrode en omgeving welkom is. Jeugd, volwassenen, beginners en gevor-
derden. Voor de jeugd wordt er - net als vorig jaar - een clinic gegeven door topvolleyballer Joost ronnes!

HeescH/VUGHt - De senioren 
van HGC Heesch turnden zaterdag 
met succes de regiofinale voor de 
5e divisie-turnsters, gehouden in 
Vught. 

Jessica van de Grint, Joska Win-
gens en ilja van Bergen hebben 
een mooie wedstrijd geturnd. in de 
einduitslag heeft ilja een 7e, Joska 
een 10e en Jessica een 11e plaats 
behaald. tijdens deze wedstrijd 
was er tevens de mogelijkheid om 
zich te plaatsen voor zowel de toe-
stelfinales als de districtfinale. Jes-
sica behaalde zowel op vloer als 
op sprong de toestelfinale. Joska 
turnde een hele strakke oefening 
op brug en plaatste zich voor dit 
onderdeel voor de toestelfinale. ilja 

pakte haar kans op brug en balk en 
plaatste zich voor beide onderde-
len voor de toestelfinale.
of de turnsters zich geplaatst heb-
ben voor de district finale is op 
dit moment nog niet bekend. dit 
is afhankelijk van het aantal deel-
neemsters in Zeeland en limburg, 
de andere regio’s van het district.

finaleplaatsen 
voor turnsters hgC

turnen

HeescH – HVCH won zondag vrij 
eenvoudig van Wittenhorst: 2-0. 

in de eerste helft won HVcH bijna 
alle duels en dat helpt natuurlijk 
enorm om een wedstrijd te win-
nen. de tweede helft begonnen de 
Heescharen een stuk slapper, maar 
toen werd al wel snel de 2-0 ge-
maakt. Met die veilige marge was 

de noodzaak om te accelereren 
niet meer aanwezig. Wittenhorst 
kreeg dan ook nog een paar goede 
kansen. 
die vielen echter in het niet bij 
het aantal kansen dat HVcH in de 
tweede helft nog kreeg. Gijs van 
der Voort was de wedstrijd niet al-
leen op het middenveld actief, hij 
maakte ook beide doelpunten.

hVCh weer 
makkelijk voorbij wittenhorst

voetbal

Bernheze sportief

bernhezeloop koppelcross in nistelrode groot succes

de Koppelcross is een estafette die 
door de teams, bestaande uit een 
loper en een fietser, wordt uitge-
voerd in de bossen bij Nistelrode. 
Het parcours van deze zondag 
liep achter het scoutinggebouw in 

Nistelrode langs het strandje en de 
vijver. Voor de hardlopers was dat 
900 meter en voor de fietsers 1,5 
kilometer. ondanks de twee starts 
was de Koppelcross toch weer 
volgeboekt. Franca Berens van de 

organisatie wil het aantal starts be-
perken tot de huidige twee, maar is 
super blij met de grote belangstel-
ling. Bij de tweede start, om 13.00 
uur, goot het van de regen, maar 

dat belette de deelnemers niet om 
toch het parcours zevenmaal rond 
te gaan. en ook heel mooi; een 
deel van de opbrengst gaat naar 
Alpe d’HuZes.

Meer foto’s op
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

Foto’s: Jan Gabriëls

Nistelrode - De tweede editie van de Bernhezeloop Koppelcross op 
23 maart kende maar liefst 120 teams uit heel Nederland. Het grote 
aantal deelnemers zorgde ervoor dat er dit jaar twee starts waren in 
plaats van een.

Nistelrode – Een bijzondere en uitdagende klus staat DV Dancing 
Kids te wachten: in 2016 gaat het bestuur van de dansvereniging het 
EK in de Brabanthallen in Den Bosch organiseren. 
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HeescH - De teams van basket-
balclub Slamdunk’97 hebben het 
zwaar dit seizoen. De u12, u16, 
u18 jongens en u18 dames staan 
laatste.
 
dit wil niet zeggen dat hun inzet er 
minder door wordt. integendeel, ze 
werken alleen maar harder, helaas 
is dit niet genoeg. Het plezier om 
te blijven basketballen blijft, even-
als de sportiviteit en teamspirit. 
Het U14 team, vorig jaar nog 
kampioen, staat nu op een vierde 
plek. de U20 jongens staan op een 
knappe derde plek. 
de heren van slamdunk’97 heb-
ben, met nog een wedstrijd te 
gaan, nu de zesde plek bereikt, in 
een poule van 10. dit is een mooie 
prestatie aangezien het team best 

wat meer leden zou kunnen ge-
bruiken. 
Wie interesse heeft om te gaan 
basketballen in Heesch, is van har-
te welkom. er wordt iedere woens-
dag getraind in sporthal ’t Vijfei-
ken in Heesch. Kijk voor de juiste 
trainingstijden per team op de site 
www.slamdunk97.nl, voor meer 
informatie: 
slamdunk.heesch@gmail.com.

moeizaam 
seizoen voor slamdunk’97

basketbal

mooie resultaten voor dV 
dancing kids tijdens efdo en ndo toernooi

Guusje van thiel 2e - 281 pnt, 
Gwen opstal 3e - 276 pnt, Vera 
oomen 274 pnt, Marsh Mallows 
2e - 263 pnt, Garde Miracle 1e - 
276 pnt, Moderne spirit 1e - 274 
pnt

Untouched Mars 1e - 290 pnt, 
demi Gabriël 2e - 285 pnt, demi 
remers 3e - 284 pnt, Kimberley 
Xhofleer 1e - 291 pnt, touch gar-
de in de Garde Polka Hoofdklasse 
werd met 291 pnt 1e, Modern eu-
phoria 1e - 272 pnt, Modern inspi-
ration 1e - 285 pnt.

Zondag NDO toernooi
ook de tweede dag was een suc-
ces, met wederom prachtige resul-
taten voor de groepen en solo’s.
Marshmallows 1e – 267 pnt, sa-
scha van Munster 1e – 252 pnt, 
Gwen opstal 1e - 285 pnt, Guusje 
van thiel 2e - 282 pnt - Vera oo-
men 3e - 277 pnt.

Minigarde 2e – 227 pnt, Miracle 1e 
– 277 pnt, Melody 3e – 236 pnt, 
spirit 1e - 276 pnt. Van ’t een komt 
’t ander 1e – 253 pnt, Untouched 
1e – 294 pnt, touch 1e – 293 pnt, 

Kimberley Xhofleer 1e – 294 pnt, 
demi remers 2e – 289 pnt, demi 
Gabriël 3e – 286 pnt, euphoria 1e 
– 283 pnt – inspiration 1e – 292 
pnt en Marlon vd Berg 1e – 269 
pnt.

“Wat een resultaten, iedereen van 
onze vereniging heeft op het ere-
podium mogen staan. Wat zijn wij 
trots op onze leden”, sluit een heel 
tevreden voorzitter af.

www.dvdancingkids.nl

HeescH - Behalve een vlekkeloze organisatie, waren ook de resultaten om over te roepen, afgelopen zater-
dag tijdens EFDO Supercup Finale in De Pas in Heesch. Deze dag bracht maar liefst drie Europacup winnaars: 
Miracle, Kimberley, Touch. DV Dancing Kids kijkt dan ook met genoegen terug op dit weekend.

dansen

HeescH - Voor het derde opeen-
volgende jaar heeft het door de 
Heesche Badminton Vereniging 
georganiseerde H.B.V. Open 
Jeugd Toernooi een groei in het 
aantal inschrijvingen weten te be-
reiken. Het aantal inschrijvingen 
is dit jaar uitgekomen op 98. 

in de drie jaar dat dit toernooi geor-
ganiseerd wordt is het H.B.V. open 
Jeugd toernooi uitgegroeid tot één 
van de grotere jeugdtoernooien in 
de regio. Met 98 jeugdspelers van 
meer dan 10 verschillende vereni-
gingen, belooft het jeugdtoernooi 
een groot succes te worden. 
de gehele dag zal in sporthal ’t 
Vijfeiken genoten kunnen wor-
den van geweldig badminton op 
de negen banen die de sporthal 
kent. de spelers, verdeeld over 
drie leeftijdsklasses en drie onder-
delen, zullen de hele dag laten zien 
wat zij waard zijn. de finales zullen 
naar verwachting tussen 15.00 en 

18.00 uur gespeeld worden. Alle 
publiek is welkom! 

Het toernooi vindt plaats op zon-
dag 30 maart tussen 9.00 en 18.00 
uur in sporthal ’t Vijfeiken, ’t Vijfei-
ken 53 in Heesch. Meer informatie 
is te vinden op www.jeugdtoer-
nooi.hbv-heesch.nl.

h.b.V. open 
jeugd toernooi groeit door

badminton

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

De Bernhezer Hamburger
 Een hamburger van puur rundvlees
 Nu ter introductie 4 stuks slechts € 2,95

De Bernhezer Hamburger

Nieuw bij 
HB Foods

Nistelrode - De korfbalsters 
van Prinses Irene hebben de veld-
competitie succesvol hervat door 
met 20-8 van JES te winnen. 

Bij tegenstander Jes uit Venhorst 
zijn dit seizoen veel basisspeelsters 
gestopt en dit was duidelijk merk-
baar. Na een 12-2 ruststand werd 
het uiteindelijk 20-8. Bijzonder is te 
vermelden dat de drie zussen Van 
Venrooij samen 12 van de 20 doel-
punten voor hun rekening namen.

korfbalsters 
prinses irene winnen van matig jes

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

senioren heeswijk kampioen

VUGHt - Op Sportpark Bergens-
huizen in Vught is het senioren 
zaterdagelftal van voetbalvereni-
ging Heeswijk afgelopen week-
end kampioen geworden door 
thuisploeg Zwaluw VFC met 6-2 
te verslaan. 

een historisch kampioenschap, 
aangezien er dit seizoen voor het 
eerst door een senioren elftal van 
Heeswijk op zaterdag wordt ge-
voetbald. dat kampioenswedstrij-
den zelden goed zijn, bleek ook in 
Vught. ondanks een vroege 2-0 
voorsprong voor Heeswijk, dank-

zij twee treffers van Frank dob-
belsteen, werd het nog voor rust 
2-2. in de tweede helft rechtte 
Heeswijk de rug en liep het, dank-
zij goals van Koen Heesakkers, 
Ad Kooijman, Kristen van creij en 
nogmaals Frank dobbelsteen, uit 
naar 6-2.

voetbal

heeswijk op schot tegen berghem sport
HeesWiJK-diNtHer - Op sport-
park De Ballendonk ontving het 
vaandelteam van VV Heeswijk 
zondag Berghem Sport. Het werd 
een monsterzege voor de thuis-
ploeg: 6-0. 

Heeswijk nam direct het initia-
tief. omdat vanuit Berghem-zijde 
slechts zeer beperkt de aanval ge-
zocht werd, bleven de gastheren 
wel druk houden op het doel van 
de uitstekende keeper Martin roe-
lofs. Het duurde tot de 30e minuut 
voordat het overwicht ook in doel-
punten vertaald werd. een afgesla-
gen corner werd door danny Aarts 
naar de vrijstaande turgay Arslan 
gespeeld. Na het typerende kap- 
en draaiwerk van de turkse bal-
tovenaar belandde zijn afgemeten 
voorzet op het hoofd van sten v.d 
Berg, die doelman roelofs met een 
harde kopstoot kansloos liet. Niet 
veel later volgde ook de 2-0 en op-
nieuw was Arslan de aangever. 
Na rust eenzelfde spelbeeld, Hees-
wijk was langdurig in balbezit en 

zocht naar gaatjes in de Berghem-
defensie. Na een klein uur voet-
ballen volgde de beslissing in de 
wedstrijd. de fitte rob tips werd 
alleen richting het doel van de gas-
ten gestuurd, maar net voordat 
hij uit wilde halen werd hij binnen 
de zestien onreglementair gestuit. 
Voor scheidsrechter Puts was dit 
voldoende reden om de bal op de 
stip te leggen en de ongelukkige 
Berghem-verdediger met rood van 
het veld te sturen. 
Heeswijk-topscoorder Van dijke 
mocht aanleggen om nog een 
doelpunt aan zijn totaal toe te 
voegen en hij faalde niet van 11 
meter, 3-0. tegen tien man werd 
het helemaal een ongelijke strijd en 
liep de score verder op tot de eind-
stand van 6-0. 

voetbal

Miracle Touch Kimberley Xhofleer
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HeesWiJK-diNtHer - De pupil 
van de week, Janne Goijaarts zag 
Altior fel uit de startblokken ko-
men tegen rosolo 1, maar naar-
mate de wedstrijd vorderde, werd 
rosolo sterker. 

dat resulteerde in een 3-5 rust-
stand. Na rust veranderde er wei-
nig en bleef rosolo de bovenlig-
gende partij. Altior kwam niet in 
haar spel en vergat ook op belang-
rijke momenten te scoren. rosolo 
ging er dan ook met de winst van-
door: 5-9.

Altior 2 – rosolo 3; 5-2
Altior 3 – rosolo 4; 8-8
Altior 4 – emos 2; 6-8

Altior 5 – Jes 2; 8-7
Avanti F1 – Altior F1; 3-2
strafworpen: 3-2.

altior 1 begint met nederlaag

Nistelrode - Het kersverse 
Beekgraaf snowboardteam heeft 
zaterdag de eerste plaats behaald 
bij de voorronde van de school-
teamwedstrijd op de Schans in 
uden. 

Het team bestaat uit stan Hane-
graaf, Flow van den Berg en Bart 
Poll. Naast een mooie beker, heb-
ben ze ook een speciale training 

gewonnen, zodat ze de laatste 
kneepjes leren om te schitteren tij-
dens de finale. 
stan en Bart hebben tevens indivi-
dueel nog respectievelijk de derde 
en eerste plaats gehaald. 

Het Beekgraaf snowboardteam 
staat op zaterdag 12 april in de fi-
nale van de schoolteams in snow-
world Zoetermeer.

eerste plaats 
snowboardteam beekgraaf 

snowboarden

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HeescH- Voor de dames van 
DOS’80 stond de laatste wedstrijd 
in de zaal op het programma te-
gen het team van red rag Tachos 
uit Waalwijk. De heren speelden 
tegen Bedo uit Beek en Donk. 

in het begin was dos’80 de bo-
venliggende partij en liep de ploeg 
uit naar een 5-2 voorsprong. ta-
chos wist echter dichterbij te ko-
men: rustststand 12-13. de tweede 

helft ging gelijk op en op het eind 
sloegen de gasten toch een gaatje 
van 2 doelpunten. de dames van 
dos’80 wilden niet verliezen en in 
de laatste 15 seconden scoorden zij 
de gelijkmaker. eindstand 24-24. 
de heren hadden voor de laatste 
wedstrijd Bedo als tegenstander. 
door de vele blessures was er 
een niet geheel fitte selectie. Wel 
maakte A-jeugdspeler olaf lan-
gens zijn debuut, waarbij hij met-
een zijn eerste doelpunt in het eer-
ste maakte. 

in het begin ging de wedstrijd 
nog gelijk op, maar aan het eind 
van de eerste helft wist Bedo een 
gaatje te slaan. in de tweede helft 
ontbrak de scherpte bij de man-
nen van Frans schellekens en met 
een 25-33 nederlaag keerden zij 
huiswaarts. de heren van dos’80 
sluiten de competitie af met een 
tweede plaats.

dames dos 
spelen gelijk, heren verliezen 

handbal

prinses irene 
vrouwen vergeten te scoren

Nistelrode - Het begint een 
eentonig verhaal te worden bij de 
vrouwen van Prinses Irene. 

de ploeg ging zondag tegen een 
van de directe concurrenten voor 
een nacompetitieplaats om degra-
datie, sV Venray, totaal onnodig 
met 2-0 onderuit .

de neutrale toeschouwer noteerde 
zo’n tiental open kansen, maar er 
werd niet gescoord. 

een mooi voorbeeld daarvan is de 
kans die inge van de Berg na een 
half uur spelen kreeg, voor open 
doel schoot zij een voorzet van 
Nikki van Wijk van dichtbij over.

voetbal

zege voor 
prinses irene

Nistelrode - Prinses Irene won 
in Vierlingsbeek, onder de prima 
leiding van scheidsrechter Heuts, 
met 0-3 van Volharding, de meest 
scorende ploeg in de 2e klasse H. 

sterker, ze scoorden tot nu toe te-
gen elke tegenstander, behalve in 
Nistelrode en nu dus zondag ook 
niet. Het was zeker geen hoog-
staande wedstrijd en de hoogte 
van de uitslag gaf een wat verte-
kend beeld. de 0-3 stand kwam 
pas in de tweede helft op het sco-
rebord. Job van den elzen scoorde 
vanaf de krijtstip in het zestienme-
tergebied, nadat Jeroen Bekkers 
onderuit was gehaald. Bekkers zelf 
en de weer sterk spelende jonge-
ling tim van der Heijden bepaal-
den de eindstand op 0-3. 

voetbal

HeesWiJK-diNtHer – De turn-
sters van Sine-Cura deden zater-
dag mee aan de regiokampioen-
schappen voor de 5e divisie en op 
zondag aan de voorwedstrijd voor 
de 4e divisie en de D1 turnsters. 

op zaterdag kwamen de volgende 
turnsters in actie: Merel Megens, 
Mandy Verhoeven, isabelle van 
der linden en Maaike van der 
Pas. Merel turnde haar eerste kip, 
Mandy een mooie balkoefening 
en isabelle werd tweede. Maaike 

turnde nette oefeningen, waarbij 
ze uiteindelijk als 12e is geëindigd. 
op zondag turnden: lynn van 
doorn, Gijsje van de Akker, lynn 
timmer, sille donkers, ida van Zut-
phen, Yanou smits, Famke Voets, 
sophie Nooijen, Nina Verhoeven, 
Janne van de Ven, Nina eijmberts, 
Jelke de Wit en Joyce Kastelijn. 
lynn, Gijsje en lynn turnden hun 
eerste grote wedstrijd. lynn van 
doorn werd vierde op balk, Jelke 
en Nina zijn door naar de regio-
finale. 

kampioenschap
turnen bij sine-Cura

turnen

whV pakt 
punt in 
streekderby
 
loosBroeK - WHV heeft in de 
streekderby tegen Vorstenbossche 
Boys in de slotfase een punt ge-
pakt: 2-2. 

in de eerste helft was het Vorsten-
bosch dat het heft in handen nam 
en na 20 minuten op een 0-1 voor-
sprong kwam. een vrije trap werd 
met de kop verlengd en Marc van 
Heeswijk was er als de kippen bij 
om te scoren. Na 27 minuten werd 
het 0-2 door rick ter Windt. de 
wedstrijd leek beslist en WHV 
kwam voor rust nog een paar keer 
goed weg. 
Na rust een ander spelbeeld. Vor-
stenbosch probeerde de voor-
sprong te verdedigen, maar in de 
56e minuut scoorde WHV de 1 - 
2. teun van Mil legde daarvoor de 
bal panklaar voor Marco lunen-
burg. WHV rook zijn kans en er 
werd met volle inzet gestreden om 
elke bal. Vorstenbosch leek met 
de overwinning naar huis te gaan 
maar WHV scoorde in de laatste 
minuut de 2-2. Harold lunenburg 
was er als de kippen bij om uit een 
afgeslagen bal de verdiende 2-2 te 
scoren. 

voetbal

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl
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Bernheze sportief

AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit v.o.f.
Aquarest
Autobedrijf Alfred van dijk
Autobedrijf langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf timmermans
Autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Bikers
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo investment
Bouwbedrijf t. Verstegen
Brasserie `t oude raadhuis
c. van lieshout en Zn B.v
c1000 Wiegmans
café ‘t tramstation
café de snor
café Zalen ‘t tunneke
cafe - Zaal elsie
cafetaria ‘t tramplein
cdA Bernheze
centrum Maia
cesar therapie
chris van Velzen aanhangwagens
crommenacker Automobielen
danaque Haarstudio
de Bakkers lamers
de Pas
dio the readshop sparkling
dressup-instyle
drukkerij Wihabo
dtG Kaarsen
eetcafe ‘t Pumpke
erwin van lee stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston tapijten Heesch
Fietsplus rini
Financieel centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie speelboerderij
installatiebedrijf Kerkhof Pittens
installatiebedrijf van dinther
intense skin & Body improvement
Jack Martens tweewielers

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BErNHEZEMEDIA.NL

John’s Woondesign
Kampeerboerderij de Vrije lust
Kantoorboekhandel ceelen
Kapsalon denise
Kapsalon van dinther
Karwei
Kinderopvang de Benjamin
Kringloop Heesch
la colline
langens Hoveniers
leon Kerkhof tuinontwerp 
 Aanleg en onderhoud
life & Garden tuincentrum
lipsGroen Hovenier BV
logopediepraktijk Heesch Nistelrode
losdoorhetbos.nl
Maas & van oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale timmerwerken Jan loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen & tassen
Meer sports sport en Healthclub
MG service
Nelissen dranken V.o.F.
oovB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van lith
raamdecoratie totaalmarkt
rabobank Bernheze Maasland
rainbow centre
restaurant - Zaal de Hoefslag
rijschool Nistelrode
rivez assurantiën & risicobeheer BV
runningtherapie Bernheze.
rWP Audio & lighting
service Apotheek Nistelrode
servicestation van duijnhoven BV
strijbosch store
tekenburo Verkuijlen
transport A. van den elzen
Uce computers
Uitgaanscentrum lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, de echte Bakker
Van schaijk transport B.V.
Van schayk VoF
Van schijndel tegelhandel
Van soest & Partners
Van tilburg Mode & sport
Van tilburg online
Van tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & sleuvenzagen
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooibernheze
avesteyn ver in blessuretijd naar winst 
HeesWiJK-diNtHer - Mooi was 
het niet altijd, maar het vaandel-
team van Avesteyn hield de pun-
ten in Dinther na een meer span-
nende dan goede wedstrijd tegen 
Festilent, door met 2-1 te winnen. 

Vooral in de eerste twintig minu-
ten hadden de oranjezwarte Ave-
steyners het moeilijk. Zeker toen 
de gasten al in de 10e minuut op 
voorsprong kwamen. Festilent 
zag zich gesterkt door de vroege 
voorsprong, waardoor er voor de 
Avesteyn-defensie volop werk 
was, om de Zeelandse drang tot 
het nulpunt te reduceren. Geleide-
lijk kreeg de thuisclub ook goede 
kansen. op slag van rust kwamen 
de oranjezwarten toch op gelijke 
hoogte. stan de laat kopte raak 
uit een hoekschop 1-1.

in de tweede helft kwam Avesteyn 
als herboren uit de kleedkamer. de 
bezoekers uit Zeeland waren moe-

gestreden, terwijl Avesteyn nog 
adem over had. Vanaf minuut 80 
was Avesteyn heer en meester op 
het veld en begon met het slotof-
fensief. doordat de gasten de hele 
wedstrijd met tijdrekken bezig wa-
ren, liet scheidsrechter Grosveld 

maar liefst 10 minuten langer spe-
len. in de 99-ste minuut was Nick 
van der Heijden alsnog matchwin-
naar door een beslissend schot 
doeltreffend af te ronden: 1-2. 
Avesteyn bezet de gedeelde vierde 
plaats in de 3e klasse d.

voetbal

opnieuw 
succes voor 
judoka’s Van 
buel sports

oss - Er lijkt maar geen einde te 
komen aan de reeks successen 
voor de judoka’s van Van Buel 
Sports uit Oss.

liefst tien erepodiumplaatsen wer-
den er genoteerd in Beuningen 
tijdens het jaarlijkse judotoernooi 
van afgelopen weekend. Goud 
was er voor senna van de Veer-
donk, owen van de Veerdonk 
en Joep Henkelman. Zilver voor 
laurens Wilms en Mike smits en 
het brons ging naar daisy Bens, 
raoul van Balen, Max Henkelman, 
scott sieliakus en roy van leur.

budo

loosBroeK – In de eerste wed-
strijd buiten na de zaalcompetitie 
moest Korloo het opnemen tegen 
Alico uit Schijndel. 

eerdere onderlinge resultaten wa-
ren in het voordeel van de ploeg 
uit schijndel. Korloo begon daarom 
scherp en alert aan de wedstrijd en 
dit resulteerde in een spannende 
eerste helft waarin Korloo goed 

spel liet zien. Met 3-1 op het sco-
rebord, in het voordeel van Korloo, 
gingen beide teams de rust in. Na 
de rust zorgden hagel en regen-
buien voor koude ledematen aan 
beide zijden. Nadat Alico nog te-
rug wist te komen tot een kleine 
voorsprong van 5-6, wist Korloo 
de wedstrijd toch in haar voordeel 
te beslissen. de eindstand na deze 
spannende wedstrijd 9-6 in het 
voordeel van Korloo. de eerste 
punten van de tweede helft van de 
buitencompetitie bleven in loos-
broek.
doelpunten: Marja 4x, sandra, 
lidy, Brenda, Mirte en simone. 

korloo wint 
eerste wedstrijd buiten

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
27 mAARt 

Informatieavond mEE: 
pubers met autisme
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther 

Lezing ‘Red de rijke weide’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2 

28 mAARt 

Persoonlijke en Intuïtieve 
ontwikkeling
Locatie: Palmen 5 nistelrode

VoV bernheze
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

muifel bierproeverij
Locatie: Pannenkoekenhuis 
heesch

HaDee-kwis
Locatie: heeswijk-Dinther
Pagina 2
 
29 mAARt 

Zomertijd gaat in

blijspel ‘Verliezers’
Locatie: De Pas heesch
Pagina 1

30 mAARt 

H.b.V. open Jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken 
heesch

Jeugd open ochtend tennis 
De broekhoek
Locatie: Tennispark - Kerkweg 18 
heesch

Heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 heesch
Pagina 22

Red-Rag graffiti event
Locatie: Marya schoenmode 
nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Lentemarkt aan de 
Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkseweg 4-6 
heeswijk-Dinther

blijspel ‘Verliezers’ 
Locatie: De Pas heesch
Pagina 1

Indische huiskamermiddag
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2 

finale Heel oss en 
bernheze bakt
Locatie: De Pas heesch 
Pagina 2 

31 mAARt 

Extra Dokter op Dinsdag @ 
bernhoven: schouder-
klachten
Locatie: ziekenhuis bernhoven 
Uden

Workshop Voetenwerk 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Kijken naar Kunst
Locatie: Abdijhuis 
heeswijk-Dinther
Pagina 6

1 APRIL

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

2 APRIL

HKK Nistelvorst: buurtavond
Locatie: Maxend 3 nistelrode

start cursus 
voetreflexmassage 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

thema-avond mEE: 
autisme en werk & passend 
onderwijs
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

Kindervoorstelling 
mr finney
Locatie: De Pas heesch

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Cereslaan 4 heesch
Pagina 8

theo Verbruggen te gast 
bij KVo Kring Uden
Locatie: Ontmoetingscentrum 
Ter Aa erp
Pagina 4

Quiz-avond Kbo 
Vorstenbosch
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

3 APRIL

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis bernhoven 
Uden
Pagina 4

Dubbelcabaret 
Locatie: De Pas heesch

franca treur te gast in 
bernheze
Locatie: Gymnasium bernrode 
heeswijk-Dinther
Pagina 5

Kbo Dinther start met 
Jeu de boules 
Locatie: Terrein St. barbaragilde 
heeswijk-Dinther 
pagina 6

Papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

4 APRIL

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Rock & Roll 7-8
Locatie: bobz nistelrode

De bende van beuving 
Locatie: De Pas heesch

bonte avond Zandkruiers
Locatie: De Wis Loosbroek

Revue 50-jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

5 APRIL

NVm open huizen dag

Chakra’s in dans en mandala
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Inzameling (oude) kleding; 
textiel en schoeisel
Locatie: nistelrode

boekenbeurs voor 
stichting PEP
Locatie: De Pas heesch
Pagina 22

the melody Rockers
Locatie: ’t Tunneke heesch
Pagina 2

bonte avond Zandkruiers
Locatie: De Wis Loosbroek

Uitwisseling bernheze 
seniorenorkest met het 
maasland seniorenorkest
Locatie: Aula gymnasium 
heeswijk-Dinther
Pagina 3

Revue 50-jaar de stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

Inloopspreekuur 
hypotheekvragen
Locatie: rabobank Cereslaan 
heesch

Inloopspreekuur 
hypotheekvragen
Locatie: rabobank Plein 1969-1 
heeswijk-Dinther
 
6 APRIL

boekenbeurs voor 
stichting PEP
Locatie: De Pas heesch
Pagina 22

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther 

Kienen
Locatie: Café zaal elsie 
heeswijk-Dinther

Revue 50-jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

toch(t) Effe weg
Locatie: Café ‘t Tunneke heesch

Ladies Ride
Locatie: Café ‘t Tunneke heesch

8 APRIL

Zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

Paaskrans maken
Locatie: De eijnderic nistelrode

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
heeswijk-Dinther

Informatie-avond Laaren
Locatie: Café d’n haon 
nistelrode
Pagina 13

9 APRIL

breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

thema-avond natuurlijke 
producten
Locatie: DIO/The readshop 
Sparkling nistelrode

10 APRIL

start: werken met kruiden 
uit de natuur 
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

(sk)info-avond ‘zuinig op 
uw huid’
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode
Pagina 13

11 APRIL

Gratis inloopspreekuur voor 
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

open Heesche bridgedrive
Locatie: De Pas heesch

bonte avond Zandkruiers
Locatie: De Wis Loosbroek

12 APRIL

Efkes Anders ‘Raspaardjes’
Locatie: CC nesterlé nistelrode

oud ijzer ophaaldag
Locatie: nistelrode

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

feestavond Horizon Heesch
Locatie: restaurant ‘De Waard’ 
heesch

Prijsuitreiking HaDee-kwis
Locatie: Café-zaal de Toren 
heeswijk-Dinther

Cursus tuinieren voor 
kinderen
Locatie: Ontmoetingstuin 
heeswijk-Dinther
Pagina 19


