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Volledig in Kleur
Meegaan met de tijd, richten op 
nieuwe technieken en voldoen aan 
de eisen en wensen van de adver-
teerders en lezers. Een belangrijk 
punt is dan “kleur”. Met kleur 
worden accenten gelegd en foto’s 
komen goed tot hun recht. Tevens 
zullen hiermee de logo’s van de 
adverteerders veel beter uitkomen.

De inhoud
Minder een opiniekrant, meer 
een informatieve krant. Voor en 
door Bernhezenaren. DeMooi-
BernhezeKrant staat voor kwaliteit 
en dan met name gericht op het 

verspreiden van lokale informatie. 
Het blijkt dat veel lokaal nieuws de 
regionale weekbladen niet haalt, 
terwijl dit juist wel de informatie is 
waar de inwoners van Bernheze op 
aan het wachten zijn. 

Het informeren en verbinden van 
de inwoners uit Bernheze staat 
centraal. Informeren in de ruimste 
zin van het woord. Of het nu gaat 
om een lokaal evenement, een 
jubileum of start van een bedrijf of 
nieuws over en van verenigingen 
en stichtingen. Al deze informatie 
komt aan bod om samen met el-
kaar deze krant te maken. 

De initiatiefnemers
Wij- Rian van Schijndel – Pittens 
& Heidi Verwijst hebben de kop-
pen bij elkaar gestoken om er iets 
moois van te maken. Door de er-
varing met www.mooinisseroi.nl, 
www.mooiheesch.nl en 
www.mooihdl.nl denken we een 
goede basis te hebben.
Maar natuurlijk kunnen we het 

niet alleen en hebben we gelukkig 
hulp van verschillende redacteuren 
en fotografen uit de kern Bern-
heze. Ook mag natuurlijk iedereen 
zijn kopij aanleveren van belang-
rijke gebeurtenissen in de kern 
zodat we deze kunnen plaatsen. 
Denk hierbij aan bedrijven, vereni-
gingen en stichtingen uit de kern 
Bernheze.

Druk en bezet 
De wethouder heeft een dynami-
sche portefeuille; financiën & ict, 
economische zaken, sport, grond-
zaken, woonwagenzaken, verkeer 
en vervoer/mobiliteit. Het is een 
drukke periode geweest, waarin hij 
ook nog besloot om voor de studie 

Public Finance Management weer 
in de schoolbanken te gaan zitten. 
Het was zwaar maar de moeite 
waard en hij heeft zijn Master bin-
nen. Naast zijn tijd voor zijn gezin, 
besteedt hij veel aandacht aan 
sport. Hij zelf loopt wekelijks hard 
en tennist. Hij is ook leider van het 

vierde elftal bij Prinses Irene. Hij is 
lid van motorclub MTC Nisseroi, 
waar hij vooral deelneemt aan de 
gezelligheid van de club. Gezel-

lig vindt hij ook Natuurtheater 
Kersouwe. Dit prachtig stukje Bern-
heze daar kunnen we heel trots op 
zijn, daar komt hij zo’n vijf keer per 
jaar. Prachtig hoe al die vrijwilligers 

dat op zetten en daar met een ge-
weldig goed programma voor de 
dag komen. Het meest waardevol 
tijdens zijn carrière? Zijn aandeel in 
‘The Award for Young People’. Op 
de MooiBernheze websites meer 
over dit project.

trots op Bernheze
Wethouder Wijdeven is trots op 
Bernheze en benoemd: ‘We zijn 
een financieel gezonde gemeente. 
We kunnen trots zijn op de sport
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Meer erkenning en herkenning voor de 
hele gemeente

Gratis verspreid, gemaakt voor en door Bernhezenaren
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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

In Nederland worden iedere week ruim 700 huis-aan-huis-
bladen verspreid. De totale oplage is ruim 14 miljoen exem-
plaren per week. Bijna ieder huishouden ontvangt gemid-
deld 2 huis-aan-huisbladen. De bladen halen in de juiste 
combinatie een landelijke dekking waarbij alle 7.190.543 
huishoudens (CBS) worden bereikt.

Zie verder op pagina 2

De MooiBernhezekrant is een nieuw initiatief dat vooral de 
bewoners zal gaan verbinden met elkaar. Leert men een or-
ganisatie of persoon beter kennen dan vormt zich een con-
tact dat uit kan groeien naar een stevige verbinding. Rien 
Wijdeven is al 13 jaar actief bestuurder bij de gemeente 
Bernheze en als locoburgemeester en wethouder financiën, 
weet hij wat het is om mensen bij elkaar te brengen. 

‘we zĲ n een 
FinanCieeL 
gezonde geMeente’

door Jolwin Dobbelsteen

heeSCh - Bernheze heeft de 
komende jaren met tilburger 
jan Boelhouwer een bestuur-
lijk zwaargewicht als burge-
meester. hij verdiende zijn spo-
ren als gedeputeerde in het 
hetzelfde provinciebestuur als 
zijn Maasdonkse collega Roel 
Augusteijn, maar ook als tweede 
kamerlid voor de Partij van de 
Arbeid. 

Natuurlijk kende Jan Boelhouwer 
Bernheze al vanuit zijn functie als 
gedeputeerde. Niettemin is hij nog 
even gaan kijken in de gemeente. 
“Ik ben even met mijn vrouw op 
vrijdag naar Bernheze gereden om 
te kijken hoe het hier is. Een dag 
eerder was ik gevraagd door de 

Jan Boelhouwer: 
“Bernheze is 
een typische 
mooie 
Brabantse 
gemeente”

Zie verder op pagina 4

www.fietsplezierheesch.nl

Molenstraat 32  Heesch 
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl
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Wekelĳ ks bĳ  u in de bus,

boordevol nieuws en 

informatie voor en door 

bernhezenaren
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velden in Bernheze, waar geen 
kern in achterblijft. Ook zijn er heel 
veel vrijwilligers die zich inzetten 
voor sport, cultuur, verenigingen 
en de jeugd, daar heb ik respect 
voor. Ook hebben we een goed 
voorzieningenniveau, kijk eens 
naar het gymnasium Bernrode en 
brede school De Kanz.’ 
Om Bernheze financieel gezond 
te houden, moest er de afgelo-
pen jaren en komende jaren ook 
bezuinigd worden. Met de no-
dige consequenties, de bestuurder 
is zich bewust van het vele werk 
dat er nog ligt en gaat komen. De 
verkeersproblematiek, ook in zijn 
portefeuille; in Nistelrode verkeer 
en parkeren, in Heesch de herin-
richting van centrum ’t Dorp en de 
nieuwe ontsluitingsweg van Hees-
wijk-Dinther zuid naar de N279.

toekomst
Samen met Maasdonk gaan ze 

de toekomst in en er is nog veel 
te doen. De economische omstan-
digheden zijn nog steeds onzeker 
en onstabiel, daar krijgen wij als 
gemeenten ook steeds meer last 
van. Samen met Maasdonk bekij-
ken we de kansen en risico’s van 
het bedrijventerrein Heesch-west. 
Gelukkig ziet hij de toekomst voor 
Bernheze vol vertrouwen tege-
moet, als je tenminste van iedere 
bedreiging een uitdaging wilt ma-
ken. De MooiBernhezekrant wenst 
hij veel succes. “Ik ben enthou-
siast over het nieuwe initiatief, een 
papieren versie van de bekende si-
tes zie ik zeker zitten. Als het een 
krant wordt met nieuwe informa-
tie op de wijze zoals we dat van 
de sites gewend zijn, dan kijk ik er 
naar uit. Door proactief werken en 
herkenbare verhalen te schrijven 
zal de gemeenschap nog meer 
erkenning en herkenning krijgen, 
wat weer leidt tot discussie en 
communicatie onder de burgers. 
Dat is belangrijk!”

Nieuws

DeMooiBernhezeKrant bezorgt ook uw folder
binnen de gemeente Bernheze

Folders bijsluiten
Naast de verschillende advertentiefor-

maten bieden wij de mogelijk-
heid aan om uw folder erbij te 
sluiten. Effectief, doelgericht 

en goedkoop.

Een folder bijsluiten bij een krant 
als DeMooiBernhezeKrant heeft 

voordelen. Doordat een lokale krant 
bij veel huishoudens echt welkom is 

wordt ook de bijsluiter op een andere 
manier bekeken dan wanneer uw fol-

der deel uitmaakt van een geseald pak-
ket in combinatie met andere folders. 

De attentiewaarde van een folder bij 
DeMooiBernhezeKrant is daarmee hoger. Dat 
mag duidelijk zijn. En uw folders komen ook 
in het buitengebied! Een totale oplage van 

maar liefst 14.000 stuks. Er zullen maximaal 4 
folders per week bijgesloten kunnen worden, dus het wordt geen massa. 
Mocht u informatie willen over de prijzen neem dan contact op met 
Heidi Verwijst op 0412-795170 of stuur een mail naar office@demooi-
bernhezekrant.nl

Schoenmakerij Tommy gaat u al voor met het bijsluiten van een vuur-
werkfolder in DeMooiBernhezeKrant in week 50. 

Wanneer u ons uw teksten, foto’s, 
logo’s en advertenties aanlevert 
vragen wij u rekening te houden 
met onderstaande richtlijnen.

tekst
U kunt tekst op twee manieren 
aanleveren:
1. Opgemaakt in ‘Word’. 
2. Een e-mail bericht met daarin de 

tekst verwerkt. Alle teksten die-
nen voorzien te zijn van naam, 
adres en telefoonnummer, an-
ders kan het niet geplaatst wor-
den.

DeMooiBernhezeKrant behoudt 
zich het recht om berichten te wei-
geren. Berichten en/of adverten-
ties die door omstandigheden niet 
geplaatst zijn geven geen recht op 
schadevergoeding.

Foto’s, logo’s & illustraties 
Deze kunt u via e-mail versturen
1. Foto’s: in JPG formaat. Op ware 

grootte en een resolutie van mi-
nimaal 300 dpi.

2. Logo’s: in EPS formaat. 
3. Illustraties: in JPG (minimaal 

200dpi), PDF of EPS formaat
4. Scan’s: in JPG formaat. Op ware 

grootte en een resolutie van mi-
nimaal 300 dpi.

Advertenties
Er zijn vier manieren om uw adver-
tentie aan te leveren:
1. U stuurt uw advertentie naar 

ons toe per e-mail in PDF for-
maat. Dit heeft onze voorkeur.

2. U stuurt uw gegevens in on-
derdelen seperaat toe. De tekst 

apart en de foto’s, logo’s en/of 
illustraties ook apart. Deze kunt 
u gezamenlijk in één e-mail aan 
ons versturen.

3. Wij komen de gegevens bij u 
ophalen. Hier zitten geen kos-
ten aan verbonden. U kunt ons 
gerust bellen voor een afspraak.

4. U geeft uw advertentie af op 
het kantoor waar ook altijd een 
kopje koffie/thee voor u klaar-
staat.

Let op
Gebruik ‘Word’ en het e-mailbe-
richt uitsluitend voor tekst. Voeg 
geen foto’s en illustraties in het 
‘Word’ document of tussen de 
tekst in het e-mail bericht. Voeg 
foto’s, logo’s en illustraties sepa-
raat toe in de e-mail als aparte bij-
lage. 

Opmerking
Wij kunnen geen garanties geven 
voor een juiste plaatsing als uw 
aangeleverde advertentieopmaak
niet aan onze specificaties voldoet. 
Vraag daarom altijd van te voren 
hoe U het beste uw ‘digitale ad-
vertentie’ aan kunt leveren. kopij 
dient vrij van rechten te worden 
aangeleverd!

Redactie en contactgegevens
DeMooiBernhezeKrant,
Tramstraat 13a
5388 GE  Nistelrode,
0412-795170 (tijdens kantoor-
uren) 06-22222955
E-mail: 
office@demooibernhezekrant.nl 

COLOFON

Oplage
14.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
offi ce@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofd redactie Rian van Schijndel
Carla Jaspers – van Uden
Tamara van Krieken
Jolwin Dobbelsteen
Martha Daams
Frank Geenen

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DtP
Monique van de Ven: 
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Marcel van de Steen
Michel Roefs
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel

inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u

Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van 
DeMooiBernhezeKrant 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 
toestemming van Bernheze Media. 

Een rubriek in 
DEMOOIBERNHE-
ZEKRANT is ook de 
bezorger van de 
maand. Omdat we nu 
in oktober, november 
en december 1 x per 
maand uitkomen, 
zullen we in de 1e 
krant van januari de 
1e bezorger van de 
maand publiceren.

Hierna zal in elke eerste 
uitgave van de nieuwe 
maand een bezorger 
van DeMooiBernheze-
Krant in het zonnetje 
gezet worden. Voor 
deze titel kun je leuke 
prijzen krijgen.

Bezorger van de maand

MYron hanegraaF

Aanleveren van materiaal voor 
DeMooiBernhezeKrant
Inzenden advertenties en redactionele stukken: 
maandag tot 12.00 uur.

GRATIS 
HOOFDGERECHT

GRATIS HOOFDGERECHT NA 3 TANKBEURTEN
Actie is geldig t/m 31 januari 2012 bij beide tankstations

Eetcafé ‘t Pumpke wenst Rian en Heidi veel succes!

Vraag naar de stempelkaart bij één van de BP’s
Heesch
Nistelrode

       Raadhuisplein 7 - Nistelrode
      0412 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl

MYron hanegraaF

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialistWaardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe



Woensdag 19 oktober 2011 3
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe  Nieuws 

Van Bernheze vóór Bernheze

Een goede krant bestaat niet alleen uit 
goed artikelen. Ook advertenties spelen 
een belangrijke rol in de kwaliteit van 
DeMooiBernhezeKrant. Advertenties 
in een DeMooiBernhezeKrant brengen 
nieuws en het is de kunst om deze te 
laten opvallen.

Volledig Kleur
Een advertentie in kleur valt meer op in 
de krant. En omdat onze krant volledig 
full collor is zal uw eigen huisstijl herken-
baar zijn in onze krant.

Opmaak
Indien u wilt adverteren maar u heeft 
geen goed ontwerp klaar liggen dan 
bieden wij u de helpende hand. Onze 
vormgever of DTP-er willen graag met 
u samen een ontwerp maken. Vraag ons 
naar de mogelijkheden.

U wilt toch ook
herkenbaar zijn?

Kies voor 
DeMooiBernhezeKrant

GRATIS HUIDTEST

ga op vakantie

eet meer vlees

drink minder alcohol

 ga vaker sporten

koop warmere kleding

kijk meer tv

werk minder

haal dieper adem

neem een huisdier

blijf uit de zon

Leg je hand naast onderstaand 
huidspectrum en zie hoe jij je 
huid kunt verbeteren.

Voor een gratis échte 
huidanalyse, kijk op: 
www.salonintense.nl/huid

Laarhof 22 • 5388 GX Nistelrode • 06 104 33 489

Foto: Jan Gabriels

adres tramstraat 23 • nistelrode  
telefoon 0412 614 052 

e-mail info@hoogstede-optiek.nl 
web hoogstede-optiek.nl

Hoogstede oogzorg & oorzorg  
wenst de MooiBernhezeKrant  

veel succes met hun eerste editie.

Hoogstede Optiek & Horen bestaat inmiddels  

alweer 5 jaar! Dankzij uw vertrouwen zijn wij  

geworden tot wat we nu zijn: een begrip in de regio  

op het gebied van oog- en oorzorg

“Bij ons staat Oogzorg & Oorzorg centraal!”
Uw ogen en oren zijn een kostbaar goed, daarom 

werken wij conform de hoogste kwaliteitseisen  

evenals met de beste producten en apparatuur.

1e hulp bij advertenties

Rian van Schijndel en Heidi Verwijst bij Bernheze ontmoetingsplaats

door Mathieu Bosch 

Toen collega’s in andere plaatsen 
die site gingen koppelen aan een 
weekblad ben ik me daar ook op 
gaan oriënteren. Ik wilde meer de 
weg op, heb zin om boven op het 
nieuws te zitten, te schrijven, te 
fotograferen en een mooi blad te 
maken. Toen ik dat vertelde aan 
mijn goede vriendin Heidi, beslo-
ten we samen de stap te zetten. 

Zij had een goede baan bij een 
touroperator in Den Bosch als of-
fice manager, die heeft ze nu op-
gezegd en we gaan samen aan de 
slag. We hebben al heel veel sa-
mengaan, werk én vakanties, we 
kennen elkaar en weten wat we 
aan elkaar hebben.” 

We gaan het Mooier maken
Heidi blijft office manager en gaat 
aan de slag op het kantoor. “Het is 

de uitdaging om de lezers te laten 
zien wat de kernen voor moois te 
bieden hebben, en waar mogelijk 
binding genereren,” vertelt Heidi. 
“Veel verhalen uit het dorp, niet te 
lang, wel goed leesbaar en ieder-
een krijgt een kans. Ook de minder 

bekende inwoners. Een bijzondere 
hobby of verzameling krijgt ook 
een plekje, net als de vele kunst 
en cultuur in onze gemeente. Ook 
de sport en het gemeentenieuws 
zal een plaatsje krijgen. We zijn 
er trots op dat we mensen uit alle 

kernen hebben kunnen betrekken 
bij het maken van deze krant. Het 
enthousiasme van de mensen om 
ons heen triggerde ons. We bren-
gen wel wéér een krant, dat reali-
seren we ons, maar dit is wezenlijk 
anders, en daar geloven we in. We 

zijn niet over één nacht ijs gegaan, 
hebben eerst goed geluisterd, veel 
onderzocht en borduren verder 
op het succes van de ‘Mooi-sites 
en kranten. MooiBernheze gaat 
het mooier maken, dáár gaan we 
voor.” 

Laten zien wie we zijn
Het full colour blad wordt ‘semihe-
at’ gedrukt, dat geeft een mooiere 
kwaliteit dan de gemiddelde krant. 
Daarin komen ook de foto’s beter 
tot hun recht. We zijn gestart met 
deze promokrant om te laten zien 
wie we zijn. In november en de-
cember komen er nog twee ‘losse’ 
edities, en vanaf 1 januari 2012 
gaan we wekelijks de krant maken. 
We zijn trots op Bernheze en dat 
gaan we versterken met een ver-
frissend nieuw weekblad van en 
voor alle inwoners van Bernheze. 
Iedereen kan foto’s of tekst aanle-
veren. 
Heeft u een leuk idee, nieuwtje of 
evenement, nodig ons uit of loop 
bij ons binnen. Mailen of bellen 
kan natuurlijk ook,” besluiten de 
dames. 

Rian van Schijndel (43) en Heidi Verwijst (39) uit Nistelrode 
zijn de dames achter ‘MooiBernheze’. Rian is ondernemer en 
eigenaar van PITT Digitale Assistentie. “Een bedrijf waarmee 
ik mensen de weg wijs op het internet,” vertelt Rian. “Tege-
lijk ben ik gestart met de site MooiNisseroi. Dat is inmiddels 
vijf jaar geleden. De ‘Mooi-site’ die ook bij een groot aantal 
anderen gemeenten draait, bleek een succes. 

‘MooiBernheze gaat het Mooier Maken, 
daar gaan we voor’
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Commissaris van de Koningin. Ik 
vind Bernheze een typische, mooie 
Brabantse gemeente vanwege de 
afwisseling tussen verschillende 
kernen met bos en landbouwge-
bieden daartussen.” Hij werd al 
de dag nadat de fractieleiders van 
Bernheze het provinciehuis in Den 
Bosch hadden bezocht gevraagd. 
De 61-jarige Tilburg Jan Boelhou-
wer was toen net klaar als waar-
nemer in Gilze en Rijen. “Ik had er 
niet direct op gerekend dat ik zo 
snel weer gevraagd zou worden 
om als waarnemer aan de slag te 
gaan”. Tot half september was hij 
waarnemend burgemeester in Gil-
ze en Rijen. Dat heeft hij bijna tien 
maanden gedaan. “Ik heb bij mijn 
afscheid een gouden ere speld van 
de gemeente gekregen. Daardoor 
was ik zeer geroerd. Ik heb in die 
negen en een halve maand ook 
maar gewoon mijn werk gedaan. 
Ik denk dat ze me zien als een bur-
gemeester die de gemeente voor-
uit heeft geholpen en voorbereid 
heeft op de toekomst.”

Dicht bij de burger
“Ik wil als burgemeester ook heel 
dicht bij de burger staan. Ik weet 
dat mensen dat heel erg waarde-
ren als je komt naar iets wat ze 
georganiseerd hebben of als ze 
bijvoorbeeld een 60-jarig huwe-

lijksjubileum te vieren hebben. Je 
moet dat als burgemeester ook 
koesteren. Ze zullen me dus zeker 
zien als er in Bernheze iets gebeurt. 
Het is ook een goede manier om 
te laten zien dat het openbaar be-
stuur dichtbij staat.”
Jan Boelhouwer gaat zich dus niet 

alleen bezig houden met de fusie 
Bernheze-Maasdonk. Al verheugt 
hij zich om weer met Roel Augus-
teijn te mogen werken. “Ik ken 
Roel Augusteijn nog uit de tijd dat 
we samen in het college van gede-
puteerde staten van de provincie 
zaten. Ik heb het altijd bijzonder 

goed met hem kunnen vinden. 
Tijdens verschillende gelegenhe-
den zijn we elkaar de afgelopen 
jaren tegen gekomen. Het was al-
tijd toch weer een soort weerzien 
van goede bekenden, die wat met 
elkaar delen. We hebben ook al-
lebei een blik die op de toekomst 
is gericht”.
Dat beide gemeenten nu een oud-
gedeputeerde aan het hoofd heb-
ben staan is toeval, weet Jan Boel-
houwer. “Het is echt niet zo dat er 
een soort van ‘oldboys-network’ 
bestaat. Zo van: ‘dat als je gede-
puteerde bent geweest ook zo 
weer aan de slag kunt als burge-
meester’. Ik denk dat het afhanke-
lijk is geweest van de stemming in 
de gemeenteraad van Bernheze op 
28 september. Als daar niet voor 
een fusie was gekozen, dan was ik 
niet gevraagd. Dan zouden ze op 
zoek zijn gegaan naar een perma-
nente vervanger, ik ben een waar-
nemer.”

Jan Boelhouwer is er overigens niet 
mee bezig om ook de eerste bur-
gemeester van de fusie gemeente 
te worden. “Er komt een nieuwe 
gemeente en op zo’n moment is 
het heel voor de hand liggend dat 
ze dan beginnen met een nieuwe 
burgemeester. Maar hoe het wer-
kelijk gaat, daar loop ik niet op 
vooruit. Ik heb in elk geval ontzet-
tend veel zin in deze klus.”

zORG EN hULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

hEESCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Bugt
Langven 24
Tel.: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
J.M.W. Manders
Schoonstraat 21
Tel.: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
L.H.H. 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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 – 13.00 u.
0412-451971
zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

hEESWijK-DiNthER
huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel.: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende receptenbij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

NiStELRODE / VORStENBOSCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
zaterdag 11:00 – 12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende receptenbij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020

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

Jan Boelhouwer Foto: Peggy Goeijers

BeautyTotale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

Gaat u ook voor een mooie 
uitstraling net als de nieuwe 
 Mooi Bernheze Krant?
 
   Dan bent U bij “de” salon 
    voor huidverbetering 
      Beauté Totale Didi 
       aan het juiste adres. 
         Bekijk ons menu op  
                      www.btdidi.nl

R

BBQ

gourmet

tapas

dranken

COMPLEET BIJ U THUIS

De winterbarbecue: met vuurkorf en glühwein

Vanaf 1 november zijn de 
winterarrangementen bekend  
en weer online te bestellen!

Heel graag tot ziens op 
www.BBQenzo.nl

De winterbarbecue: met vuurkorf en glühweinDe winterbarbecue: met vuurkorf en glühweinDe winterbarbecue: met vuurkorf en glühwein
verhuur

heel ontspannen staan henk en Anja 
in de enorme hal de prachtige boomhut te 
bewonderen. Wat een enorme bouwwerkzaamheden, hier zijn echt 
tientallen professionals aan het werk. De grote verbouwing aan ‘D’n 
Breuk’, de nieuwe speelhal heeft dan ook heel wat voeten in aarde. 
Buiten zijn de stratenmakers bezig en tegelijkertijd wordt er buiten 
een skelterbaan aangelegd. ‘Een echte achtboan doar bé hullie’, kun-
nen ze voortaan in het Brabantse land erbij schrijven. 

In het ‘Hullie Nijts’ zien we het dan ook allemaal op z’n Brabants langs-
komen. Wérreme Drénkskes, Bé de koffie Hullies Sjekladebollen, Bra-
bant wordt hier op de kaart gezet. Hullie bouwt aan haar toekomst en 
de opening van de nieuwe speeltoestellen is 21 oktober aanstaande. 
Met de start van de herfstvakantie kunnen alle Hullie fans weer gaan 
genieten van dit nieuwe speulparadijs. 

Hullie Speelboerderij: 
D’n Breuk een echte beleving

heel ontspannen staan henk en Anja heel ontspannen staan henk en Anja 
in de enorme hal de prachtige boomhut te 
heel ontspannen staan henk en Anja 

Vervolg van pagina 1
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Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl 
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  Heesch  •  0412 480 490 

 

Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties 

 

Rolluiken met gratis Trendpakket: 
 

• Keuze uit ronde of vierkante bovenbak 
• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties 
• Topkwaliteit Somfy elektrische bediening 

• Isolerend en inbraakvertragend 
 

• Professionele montage 
• Vijf jaar volledige garantie 

  

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering 

‘Het wordt vooral
mooier!’ 
De vormgeving van dit blad is in goede handen bij 
de Heeswijkse Monique van de Ven. Ze heeft jaren-
lang weekblad De Brug gemaakt, is werkzaam als 
vormgever bij drukkerij Berne in haar woonplaats 
en runt daarnaast haar eigen bedrijf ‘Licis-vorm-
geving’. Ze is als vrijwilliger onder andere actief bij 
openluchttheater de Kersouwe, tennisvereniging 
Balledonk en maandblad De Hadeejer. “MooiBern-
heze is een prima initiatief en een ontbrekende 
schakel in de markt,” weet Monique. “Ik ben er-
van overtuigd dat het blad wat gaat toevoegen. 

Het concept staat en de uitstraling is goed. Daar-
bij wordt het gerund door een team van super en-
thousiaste mensen. Ik denk dan ook dat het volop 
kansen heeft om beter te worden dan bestaande 
weekbladen. Er is aandacht voor iedereen en dat 
zal zeker vruchten gaan afwerpen. Daarnaast wordt 
het vooral mooier, daar ga ik me zeker voor inzet-
ten. Ik ben vormgever; hierbij wordt zowel visuele 
expressie als creativiteit nagestreefd in de presenta-
tie van tekst en afbeeldingen. De details maken het 
verschil en dát ga ik laten zien.”

Foto: Jan Gabriels

Bjorn en Rob zitten alweer vol 
plannen voor de organisatie van 
het volgende festival wat rond de 
22e september in 2012 moet gaan 
plaats vinden. Voordat het zover is 
willen ze nog wel even terugkijken 
op het festival van dit jaar. Het was 
een megafeest waarbij vooral veel 
muziek en plezier werd gemaakt. 
“Kijk”, zegt Rob, “als ik zo’n tent 
volledig op zijn kop zie staan, dan 
sta ik ook op mijn kop”. “Daar krij-
gen wij echt een kick van” voegt 
Bjorn toe. “Dat organiseren vin-
den we geweldig. Het gaat ons 
niet eens om de centen, maar om 
mensen te laten genieten van een 
evenement met kwaliteit. Dáár 
doen we het voor”. 

“Kregen we vrijdagavond – samen 
met Party Crew – de tent al brui-
send van energie met 1000 jonge 
festivalgangers, op zaterdag stond 
er maar liefst 2000 man te swingen 
tijdens het 90’s dancefeest. Als we 
dat dan gehad hebben stomen we 
in één moeite door naar het ‘okto-
berfeest’ en dát al op een zondag 
in september, haha. ”
Gedurende het hele jaar wordt er 

naar het feest toe gewerkt. Er komt 
dan ook heel wat kijken bij de or-
ganisatie van zoiets. De planning 
moet kloppen om mee te kunnen 
liften op de publiciteit van 90’s ac-
tiviteiten o.a. van 3FM, maar ook 
het contracteren van de artiesten 
kost tijd. Er worden plannen ge-

maakt om via advertenties mensen 
attent te maken op het festival en 
laten we vooral de inzet van social 
media niet vergeten. Dat is tegen-
woordig één van onze belangrijk-
ste wegen om de doelgroep te be-
reiken. Kortom, de heren hebben 
heel wat stof om met elkaar te be-
spreken in hun schaarse vrije uren. 
Hobby’s als haken en punniken 
laten ze dan ook graag aan ande-
ren over. Vrije tijd besteden ze het 
liefst aan hun gezin waarbij Bjorn 
trots vertelt net weer vader gewor-

den te zijn. Voor muziek maken ze 
wel een uitzondering, maar hoe 
kan het ook anders als je een lief-
hebber bent van festivals. 
Ook naast het LEF festival hebben 
Bjorn en Rob genoeg om voor te 
leven. Naast het gezin zijn de ver-
halen van de mensen over hun er-
varingen en hoe de dingen in het 
verleden gingen bijzonder boeiend, 
maar ook het organiseren van de 
jeugddisco voor 12-jarigen vind 
Rob een feest, zelfs terwijl zijn eigen 
dochter nog lang niet toe is aan die 
disco. Voor Bjorn zijn het organise-
ren van een EK of WK festijn in de 
bar en het napraten met het perso-
neel bijzondere momenten. 

Samen zijn ze het er wel over eens 
dat de maatschappij harder is ge-

worden, maar de jeugd positiever 
in het leven staat dan voorheen. 
De overheid zou iets minder re-
gels mogen opstellen en meer tijd 
moeten hebben om de handha-
ving van die regels te controleren. 
Dat neemt niet weg dat de heren 
blij zijn met de manier waarop de 
zaken zich ontwikkelen. Voorlopig 
houden Bjorn en Rob zich liever bij 
het organiseren van feesten dan 
zich te verdiepen in de politiek. En 
daar zijn vast veel mensen het vol-
ledig mee eens. 

Nog zo’n 50 weken te gaan en dan 
is het weer LEF feest

door Martha Daams 

LooSBroek - Met zichtbaar plezier kijken de organisato-
ren Bjorn Smits (’t Tunneke) en Rob Lunenburg (Lunenburg) 
terug op het 3e LEF festival op een rij. Het enorme succes 
was dan ook super inspirerend voor de beide heren die zich 
onder geen voorwaarde lefgozers willen laten noemen. 
Dat er lef nodig is om zo’n evenement op touw te zetten 
staat als een paal boven water.

Bjorn Smits en Rob Lunenburg

‘het gaat onS niet eenS oM de Centen, 
Maar oM MenSen te Laten genieten 
van een eveneMent Met kwaLiteit’
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Frank Geenen heeft ook zijn me-
dewerking aan DeMooiBernheze-
Krant toegezegd. Hij heeft natuur-
lijk al een drukke agenda, met zijn 
werk, zijn gezin en de vele activi-
teiten die hij daarnaast nog doet. 
Een heel netwerk van informanten 
zorgt er echter voor dat hij op de 
hoogte blijft. Dit zal de weekkrant 
dan ook helpen om de actualitei-
ten uit Vorstenbosch ook in de 
krant steeds up to date te hebben. 
We zijn dan ook heel blij met Frank 
Geenen als redactielid.

Vorstenbosch info in het nieuw 
Sinds augustus heeft de Vorsten-
bosche kern een nieuwe uitstraling 
voor de website. ‘Toen ik begon 9 
jaar geleden had ik weinig kennis 
wat betreft het maken van websites 
en de snelle ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren gaven vele nieuwe 
mogelijkheden. Het werd tijd voor 
een nieuwe opzet.’, vertelt Frank, 
die duidelijk zijn passie kwijt kan in 
de website, het schrijven over zijn 
prachtige dorp Vorstenbosch. 
Ook zijn er mooie items die steeds 
terugkomen. Bijvoorbeeld de ac-
tiviteitenkalender, de parochiebe-
richten maar ook de geschiedenis, 
de molen en de kerk worden be-
sproken. Een van die leuke items 
is bijvoorbeeld de ‘straatnamen’, 
een lijst met de herkomst van de 
straatnaam en een gedetailleerd 
verslag van deze. 

Ook bevat de website de digitale 
parochieberichten, informatie van 
stichting Dorpsraad en is het de di-
gitale ingang voor de ´Vraagbaak´ 
die bemand wordt drie inwoners 
uit Vorstenbosch. Zij bezitten al-
len over specifieke deskundig-
heid op één of meerdere terreinen 
waarover vragen kunnen worden 
gesteld. De vraagbaak beschikt 
daarnaast over een gedegen na-

slagwerk en een uitgebreid folder-
bestand over allerlei onderwerpen. 
Bart van Kessel, jarenlang werk-
zaam geweest als hoofd van een 
Sociale Dienst en de laatste jaren 
als hoofd van een Stedelijk Bureau 
Sociaal Raadslieden - Jan Kanters, 
jarenlang werkzaam geweest in het 
onderwijs, laatstelijk als directielid 

in een school voor beroepsonder-
wijs en Tini Dekkers, als vrijwillig 
ouderenadviseur werkzaam voor 
het RIGOM (Regionale Instelling 
Ouderenwerk Maasland) beman-
nen met z’n drieën de vraagbak. 
Een goedgevulde website die we 
graag in een zin noemen van de 
mooisites. We hopen dat u alle-
maal eens gaat kijken op 
www.vorstenbosch-info.nl.

Mooie websites informeren op internet

Hobby en pure liefhebberij
De meeste nieuwssites van de kerndorpen van Bernheze zijn bij u 
bekend, we noemen ze hier nog even: www.mooinisseroi.nl, 
www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl, www.hadeejer.nl en 
www.vorstenbosch-info.nl. De laatste website is niet nieuw, zelfs al 
veel ouder dan de mooisites in Bernheze. Frank Geenen zit achter deze 
website als redactie. De Mooisites.nl zijn semi commercieel, maar Frank 
is een vrijwilliger die sinds 2003 de website actueel houdt. in deze 
9 jaar heeft hij vele artikelen geschreven, gepubliceerd en ook regelma-
tig werden foto’s gepresenteerd. 

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

Wij wensen de  
MooiBernhezeKrant 
heel veel succes!

Adv Langens Hoveniers 109x53.indd   1 08-10-2011   19:32:41

Voor uw eigen veiligheid op de 
weg, maar ook voor de veiligheid 
van andere verkeersdeelnemers in 
de winter. Nu de avonden langer 
worden, begint ook het verrader-
lijke weer op te duiken. Gezien de 
enorme vraag naar de winterban-
den heeft autobedrijf timmermans 
een mooie voorraad ingeslagen. 

Autobedrijf Timmermans op het 
bedrijventerrein van Nistelrode 
heeft het magazijn vol met win-
terbanden tegen concurrerende 
prijzen. Is de bandenmaat van uw 
auto niet aanwezig in het assor-

timent A-merken dan is met een 
mailtje dezelfde dag het juiste for-
maat aanwezig. Ook zijn ze com-
pleet te leveren met een licht me-
talen velgen.

Winterbanden voor:
- uw veiligheid
- een kortere remweg 
- meer grip op de weg

Wij zorgen dat u veilig de winter 
tegemoet rijdt. 
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.trekhaken.nl 

Veilig de weg op 
met Winterbanden

   Autobedrijf
Timmermans
 auto - verkoop - service

200220062009

De mooiste najaarsmoDe bij De
grootste moDewinkel 

van neDerlanD! van neDerlanD! 

Nistelrode  |  1 0 . 0 0 0 m 2 m o D e  |  s C H o e n e n  |  s p o rt
N e e m  o o k  e e N s  e e N  k i j k j e  o p  www.vant i lburgonl ine .nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

De Rank 
Bloemen & Woondecoraties

De Rank bloemen en woondecoraties is een winkel waar je nog 
eens gezellig in ongedwongen sfeer kunt snuffelen naar eigentĳ ds 

bloemwerk en decoraties voor in en om het huis.

‘t Dorp 10 - 5384 MA HEESCH - T. 0412-455020

Torenstraat 12 - 5473 EL Heeswijk-Dinther
T: 0413-296307 - F: 0413-296336

E: info@de-toren.nl
I: www.cafedetoren.nl

De Toren in Heeswijk-Dinther is een gezellig bruincafe, 
zowel authentiek als modern 

en met gasten van 16 tot 75 jaar!  
Een café voor jong en oud dus!! 

Voor een lekker drankje, even borrelen met je collega’s 
om de week af  te sluiten, of gewoon een afzakkertje 

met je vrienden moet je bij De Toren zijn

Heeft u een leuk idee, 

nieuwtje of evenement, 

nodig ons uit of loop 

bij ons binnen.
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Modern ondernemen
Zo heeft hij al geruime tijd ook 
de mogelijkheid om met een 3D 
scan van uw voeten de steunzool 
nog nauwkeuriger af te stemmen 
op uw voet. Niels is blij met deze 

ontwikkeling van de 3D scan. Zo 
wordt bijna volledig computer-
gestuurd de steunzool nog nauw-
keuriger ontwikkeld. Met behulp 
van deze modernste technieken 
kan er een uitgebreid onderzoek 

gedaan worden naar uw voeten 
en een behandelplan uitgestip-
peld worden. Meer informatie 
over de werkwijze en het appa-
raat, kunt u vinden op zijn website  
www.podotherapievandenheuvel.
nl. Hij is aangesloten bij de Neder-
landse vereniging van podothera-
peuten. 
DeMooiBernhezeKrant zorgt dat u 
ook op de hoogte blijft van al het 
nieuws dat deze jonge ondernemer 
te melden heeft in de toekomst. Zo 
blijft u op de hoogte! Wilt u een 
afspraak maken voor een uitge-
breid onderzoek aan uw voeten, 
neem dan contact op met Niels 
van den Heuvel: tel. 06-30074272 
www.podotherapievandenheuvel.nl 

Samen maken 
we er een echt 
Mooi Bernheze 

van...
MooiBernhezeKrant,

heel veel succes gewenst!
MooiBernhezeKrant,

heel veel succes gewenst!
MooiBernhezeKrant,

heel veel succes gewenst!

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Uw woonsfeermakers 
Twan en Bart Jacobs

Heeft u last van uw voeten… 

Podotherapie Niels van den Heuvel uit Vorstenbosch werkt 
sinds 2003 officieel als podotherapeut. Niels heeft een goed 
lopende praktijk die breed is opgezet. In Vorstenbosch is hij 
begonnen in juni 2005, dit vulde hij aan in februari 2006 
in Schaijk en in Zeeland in de Kerkstraat vestigde hij zich in 
maart 2008. De jonge ondernemer heeft zich al menig maal 
laten zien als sponsor bij verschillende activiteiten in Vorsten-
bosch, maar ook blijft hij als een echte ondernemer opzoek 
naar nieuwe ontwikkelingen in zijn branche. 

Typisch een uitspraak van 
een voetballer van de A-se-
lectie van voetbalclub Prin-
ses Irene. De herfst heeft zijn 
entree gedaan, toch blijft de 
jonge ondernemer lachen. 
De 25-jarige ondernemer 
heeft met zijn BBQenzo.nl 
dan ook niet alleen de zo-
mer iets te bieden, ook in 
de herfst én de winter zorgt 
zijn bedrijf dat hij druk bezig 
blijft. Winterbarbeque, gour-
met, tapaz, dranken maar 
ook partyverhuur heeft zijn 
aandacht in de koudere da-
gen van ons kikkerland. 

Gijs weet hoe belangrijk de bin-
ding met de klanten is. Toen hij 
hoorde van de nieuwe krant kwam 
hij gelijk bij de redactie aan, dat hij 
in die krant moest staan. Tsja zo’n 
belangrijk verzoek konden we niet 
negeren en vroegen Gijs waar-
om hij in DeMooiBernhezeKrant 
‘moet’ staan. 

Een verrassend antwoord:
“BBQenzo.nl heeft al een vaste 
klantenkring door heel Bernheze 
en we willen dan ook graag onze 
klanten feliciteren met zo’n mooie 
krant. Rian en Heidi betrekken ie-
dereen in de gemeente bij de krant 

en hierdoor zullen ze de binding 
krijgen met hun lezers en dat telt. 
Én wij willen ook wel binding met 
die lezers.’, adverteert Gijs van Erp 

nog even. Een lange winter komt 
eraan waar DeMooiBernhezeKrant 
wat van de lange avonden kan vul-
len en BBQenzo.nl deze avonden 

voor warmte kan zorgen met het 
hele pakket voor een avondje ge-
zelligheid thuis.

‘Wie niet waagt die niet wint’

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl

lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Goed initiatief, veel succes DeMooibernhezeKrant

De jaarlijkse uitvoering van ‘De 
Verenigde Spelers’ uit Loosbroek 
zal dit jaar onder de regie van 
Piet van Dinther opgevoerd wor-
den.  De gezellige groep toneel-
spelers spelen in Vorstenbosch bij 
De Stuik en in Loosbroek bij de 
Wis. Dit jaar de doldwaze voor-
stellingen over de ‘familie Beu-
nen’. Een komedie die de familie 
aan u voorstelt met alle unieke 
bijzonderheden uitvergroot op 
het podium. 

Voorverkoop van de kaartjes á  
€ 8.50 incl. een consumptie zijn 
te verkrijgen via: voorverkoop  
17 oktober 2011. Ingrid Habra-
ken 06-53180803 voor De Wis 
Loosbroek. Voorstellingen 29-30 
oktober 2011.

Voorverkoop 24 oktober 2011
Bert van de Linden 06-20480277 
voor De Stuik Vorstenbosch
Voorstellingen 4 november 2011

‘Welstand en Wormenbrij’



Woensdag 19 oktober 20118 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank. Een bank met ideeën.

Starters over de drempel helpen. 
Dat is het idee.

Eerste huis kopen? Nu 4
maanden geen hypotheekrente.
De Rabobank wil de woningmarkt in beweging brengen en begint bij het begin. Dus bij mensen die voor

het eerst een huis kopen. Nu de overdrachtsbelasting fors verlaagd is, doet de Rabobank er nog een

schepje bovenop. Zoals de eerste vier maanden geen hypotheekrente. Er is nog meer voordeel, de

zogenaamde Rabo Binnenkomers, om starters over de drempel te helpen. Kijk op

www.rabobank.nl/eerstehuis.

•	 Bereik van alle huisadressen binnen de gemeente
•	 Nieuwe en bestaande klanten informeren
•	 Keuze uit verschillende advertenties, passend bij uw bedrijf 
 en budget maar altijd in uw eigen huisstijl in full collor
•	 Gunstig moment van verspreiding, midden in de week op
 woensdag
•	 Een lokale krant is van belang, de leesdichtheid is hoog.
•	 Korte afstand tussen adverteerder en lezer 
•	 Door uw advertentie kunnen stichtingen en verenigingen zich
 gratis etaleren in DeMooiBernhezeKrant

Adverteren in de Regio
DeMooiBernhezeKrant bied u als ondernemer de kans om ook in de 
regio voor aantrekkelijke prijzen te adverteren. Heeft u interesse om 
u vleugels uit te slaan of om u producten elders te promoten. 
Dit kan via de DeMooiBernhezekrant in DeMooiRooiKrant. Een krant 
met een oplage van 10.000 stuks in St. Oedenrode, Olland, Boskant 
en Nijnsel. Vraag ons naar de aantrekkelijke prijzen via 0412-795170 
of mail naar office@demooibernhezekrant.nl

door Mathieu Bosch 

De gemeenteraden van Bernheze 
en Maasdonk hebben 28 septem-
ber gekozen om samen het herin-
delingproces in te gaan. De beoog-
de fusiedatum voor Bernheze en 
Maasdonk is 1 januari 2015.

Dat hebben de beide colleges na 
overleg bekend gemaakt. Voor bei-
de partijen geldt dat er geen enkele 
twijfel meer is om aan het proces 
mee te werken. Het ministerie van 
Binnenlandse zaken gaat nu een 
herindelingscan uitvoeren. 
Daarbij komen ook andere financi-
ele vraagstukken op tafel. De ko-
mende weken wordt bij Bernheze 

en Maasdonk intern hard gewerkt 
aan een plan van aanpak, daarnaast 
wordt eveneens onderzocht hoe 
een betrouwbare enquête onder de 
bewoners kan worden gehouden. 
 
Alle lichten op groen
In grote lijnen zijn de plannen van 
de beide gemeenten helder en alle 
lichten staan dan ook op groen 
voor één grotere groene gemeente. 
In mei 2012 zal het plan tot herin-
richting van Bernheze en Maasdonk 
worden voorgelegd aan de gemeen-
teraden. In september gaat het plan 
dan naar de provincie en uiterlijk in 
juli 2013 naar Binnenlandse zaken. 
In het najaar van 2013 valt dan 
een besluit van de ministerraad en 
waarna een behandeling in de Eer-
ste en Tweede kamer volgt. In het 
najaar van 2014 staan dan de ver-
kiezingen op de agenda. Meer over 
de verdere aanpak van het herinde-
lingproces kunt u uiteraard volgen 
in dit blad.  

REDENEN OM tE ADVERtEREN iN 
DEMOOiBERNhEzEKRANt

De weg naar één grotere, 
groene gemeente

Nachtwandeling
De duisterniswandeling is een ac-
tiviteit voor het hele gezin. Je bent 
vanaf 19.00 uur van harte welkom 
op Natuurcentrum Slabroek. Daar 
verdelen we alle deelnemers van 
de Nacht van de Nacht in verschil-
lende groepen. Iedere groep gaat 
met een professionele gids het bos 
in en maakt een wandeling van 
ongeveer 3,5 km. 
Tijdens de wandeling komen we 
langs verschillende posten waar al-
lerlei deskundigen iets vertellen of 
iets laten zien.

Zo vertelt een dassendeskundige 
iets over het nachtleven van de 
das. Er is iemand van sterrenwacht 
Halley die alles vertelt over sterren-

stelsels en planeten. Ook vertelt 
een vogelkenner op een andere lo-
catie in de wandeling iets over de 
uil en de nachtzwaluw. Ook ande-
re nachtdieren passeren de revue, 
zoals de egel en de nachtvlinder. 

Praktische informatie
De avond wordt georganiseerd 
door Natuurcentrum Slabroek. 
Start: 19.00 uur. Einde: ± 21.30 
uur. Adres: Erenakkerstraat 5, 
Nistelrode. Graag aanmelden via 
info@slabroek.nl of telefonisch via 
0412-611945.

Kosten deelname: € 2,50 volwas-
senen, € 1,50 kinderen.
Let op: zaklampen zijn verboden!

Kan iemand die lampen
in de Maashorst uitdoen? 

BERN
HEZE

DONKM
AAS

wenst demooibernhezekrant veel succes
  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

Natuurcentrum Slabroek organiseert op 29 oktober een speciale duis-
terniswandeling in het kader van de landelijke Nacht van de Nacht.  
in de Maashorst  is het zo licht als het donker zou moeten zijn, dat je 
de sterrenhemel bijna niet eens meer in haar volle glorie kan zien. Bij 
een volkomen duistere nacht is het mogelijk om 2500 sterren te zien. 
terwijl de natuur eigenlijk wel erg gebaat is bij een pikzwarte nacht. 

MooiBernhezertje

VERLOREN:
Verloren in Nistelrode, armband-
je doublé schakel met hangertje 
sterrenbeeld maagd.
Emotionele waarde. Informatie: 
info@demooibernhezekrant.nl

MOOiBERNhEzERtjE
PLAAtSEN?
office@demooibernhezekrant.nl

 

  

Eijkemans attractieverhuur

Eijkemans Attractieverhuur B.V. 

Retselseweg 6
5473 HC Heeswijk-Dinther

   
T 31 (0413) 29 37 29
F 31 (0413) 29 45 30

   
info@eijkemansattractie.nl
www.eijkemansattractie.nl
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NAAM: LIANNE GEURTS
LEEFTIJD: 25 JAAR
WOONPLAATS: HEESCH
STUDIE: COMMERCIËLE
ECONOMIE
 
Welke studie volg je? 
Ik ben een 4e jaar student Com-
merciële Economie aan Avans 
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. 

Kun je uitleggen wat de 
studie precies inhoud?
Commerciële Economie is een 
brede opleiding, waar marketing 
centraal staat. Naast marketing 
leer ik ook veel over sales, con-
sumentengedrag, marktonderzoeken en communicatie. De op-
leiding heeft een internationaal karakter, waardoor je ook veel 
te maken krijgt met vreemde talen. Naast Engels heb ik ervoor 
gekozen om Spaans als 2e vreemde taal te kiezen. 

Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerjaar, het eerste deel 
van dit schooljaar volg ik een minor. Het 2e halfjaar ga ik af-
studeren. Ik volg nu de minor Sales en Account management, 
waar we verkoop en onderhandelingstechnieken leren. We 
moeten hiervoor een accountplan schrijven voor een bedrijf en 
dan specifiek voor één van hun grootste klanten. Daarnaast 
lopen we ook een dag mee met een accountmanager waar wij 
bij verkoop en onderhandelingsgesprekken aanwezig zijn 

Wat vind je leuk aan de studie?
Wat ik het leukste vind aan mijn opleiding zijn de sales en de 
marketingvakken. Ik vind het heel leuk om de markt te verken-
nen en strategieën te bedenken hoe een bedrijf het beste zich 
op de markt kan positioneren. 

Wat wil je na je studie gaan doen?
Na mijn studie wil ik een baan vinden in de grafische sector 
als accountmanager. Voor ik deze studie ging volgen heb ik de 
opleiding grafisch intermediaire gevolgd aan De Eindhovense 
School, ik wil graag na mijn studie deze twee opleidingen com-
bineren.

heb je naast je studie nog een baan en wat houdt deze in?
Naast mijn studie werk ik bij Bernheze Media. 
Ik verkoop advertenties voor www.mooiheesch.nl en voor 
DeMooiBernhezeKrant. Het is echt een leuke dynamische 
baan, waar ik de theorie van mijn opleiding in de praktijk toe 
kan passen. 

VAKapart

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Gratis plaatsing

van lokaal sportnieuws 

info@mooibernhezekrant.nl

Ervaar de positieve effecten van 
bewegen! Bent u somber, depressief 
of vraagt bv kanker om uw conditie 

op peil te houden? (hard)Lopen 
kan u helpen! Kom in beweging 

met behulp van persoonlĳ ke 
begeleiding! Kĳ k op 

www.runningtherapiebernheze.nl 
of bel 06 - 12574829

heesch kent haar
Marleen is geboren en getogen 
in het Heesche. De familie van 
den Akker woonde op de Achter-
ste Groes en van daaruit ging ze 
naar de Heilighart school, nu ba-
sisschool Toermalijn. Later gaat ze 
haar ondernemersdiploma halen 
doet verschillende vakopleidingen 
maar vindt pas echt haar weg als 
haar man Lex in haar leven komt. 
Zijn ouders hebben een schoenen-
speciaalzaak en er lijkt niemand 
van de eigen kinderen interesse te 
hebben om de prachtige zaak over 
te nemen. In de 75-jarige schoe-
nenzaak Frunt krijgt Marleen haar 
draai gevonden en gaat ook de 
schoenmakersopleiding en haar 
schoenenvakdiploma halen. Dit 

laat zien dat wat ze doet, ze goed 
aanpakt. 

Doe maar sport
Heesch kan blij zijn met haar be-
stuurlijke kwaliteiten, want ze 
draagt een groot aandeel bij aan 
het sociale leven in Heesch. Zo 
handbalde ze jaren bij de KPJ en 
ook daar gaat ze later verder als 
sportleider. Bij de fanfare Aurora 
bespeelt ze de schuiftrombone en 
bij dweilorkest de Krulkapel geniet 
ze samen met haar man Lex van 
alle gezelligheid. Ze zat in het be-
stuur van de CV de Krulstaarten en 
in de redactie van de Krulkrant. Ook 
was ze 8 jaar lang secretaris van het 
parochiebestuur en bestuurslid van 
het schoolbestuur Primair. 

Naast alle bestuurlijke activiteiten 
krijgt de sport toch wel prioriteit 
voor haar vrijetijdsbesteding. Bij 
handbal begonnen, badminton 
gespeeld, tennis geprobeerd en 
uiteindelijk kregen fitness en hard-
lopen de eerste keus. De duurloop 
heeft haar voorkeur. 
Bij AvOSS ’78 is ze al jaren lid en 
zelf loopt ze dan ook al ruim 15 
jaar. Als trainer werkt ze met at-

leten met ‘Op Maat’ begeleiding, 
leden van de atletiekvereniging 
krijgen persoonlijke begeleiding 
om een doelstelling te behalen. 

Runningtherapie Bernheze:
www.runningtherapiebernheze.nl
Ze hoopt met veel mensen aan de 
slag te kunnen. Mensen die wil-
len investeren in hun welzijn. Zelf 
loopt ze vier keer per week met 
een eigen programma om haar 
conditie op peil te houden. Daar-
van krijgt ze genoeg energie om 
heel Bernheze te begeleiden. Niet 
allemaal te gelijk, want mensen die 
psychische klachten hebben be-
geleidt ze een op een. Verzekerd 
succes zou je zeggen, want later 
kunnen ze dan, als ze willen in een 
groepje mee. Het doel is dan ook 
om te werken naar een half uur 
hardlopen aan een stuk. 
Het is ook een mooie vervanging 
voor een seizoenssport die tijde-
lijk stil ligt. Er zijn veel mensen die 
geen lid willen worden van een 
atletiek vereniging, maar die in 
10-12 weken willen leren wat 
hardlopen fysiek en emotioneel 
voor je kan doen.” De enthou-
siaste hardloopster gaat vol pas-
sie verder: ’Als je investeert in de 
toekomst dan kan je je hele leven 
terugvallen op het lopen, iedereen 
kent wel iemand die zijn hoofd 
wekelijks leeg loopt.‘ De ultieme 
uitdaging? 

Even leeg lopen in Bernheze
Soms wil je gewoon even leeg lopen. Leeg van alle zorg en of stress 
van de dag. De heesche Marleen Frunt- van den Akker zou het uit wil-
len roepen: weet je wel wat lopen voor je kan doen! Wanneer men het 
onder begeleiding opbouwt kan bijna iedereen ervaren hoe het voelt 
om ‘leeg te lopen’.  Runningtherapie Bernheze, heeft ze het dan ook 
genoemd. ze hoopt de mensen in Bernheze te inspireren om het eens 
uit te gaan proberen. 

Marleen Frunt Foto: Henk van Ballegooij

‘aLS Je inveSteert 
in de toekoMSt 
dan kan Je Je heLe 
Leven terUgvaLLen 
oP het LoPen, 
iedereen kent weL 
ieMand die zĲ n 
hooFd wekeLĲ kS 
Leeg LooPt’

U wilt graag trainen in een groep? 
Vanaf 6 november op zondagochtend 

in het Bomenpark in Heesch, 
van half 10 tot 11 uur. Ieder traint op 
eigen niveau dus aansluiten is voor

iedereen mogelĳ k. 
Kĳ k voor meer informatie op 

www.runningtherapiebernheze.nl. 
 of bel naar 06-12574829.
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1. MiCheL roeFS StaL BertUS, de trotS van de St. aLBertUSSChooL, waar MiCheL aLS een van de vriJwiLLiger voor de dieren zorgt. 2. MiCheL roeFS
Uren gedULd, koU, regen en onweer getrotSeerd gaF een Unieke Foto BiJ de kerk van LooSBroek 3. AD PLoeGMAKerS MUziek en zon iS genieten 
voor iedereen. 4. AD PLoeGMAKerS theater “StoP” toont deze Living StatUe. 5. MArCeL VAn Der Steen de oPiUM Foto:de aandaCht wordt vriJ 
SneL getrokken naar de drUPPeLS; MenSen vragen dan oM UitLeg over deze drUPPeLS… en dat Leidt weer naar de titeL oPiUM!!! 6. MArCeL VAn Der 
Steen de PUnk Foto; het SteLLetJe waS Bereid te PoSeren.

een kLeine iMPreSSie 
van FotograFen
AD PLoeGMAKerS
MiCheL roeFS
MArCeL VAn Der Steen
ziJ gaan hUn Medewerking 
verLenen oM 
deMooiBernhezekrant
in BeeLd te Brengen 1. 

2. 

6. 4. 

3. 

5. 
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Jane

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Jane_A5_H.indd   1 8/04/11   14:00

‘t dorp 86a
5384 MC heesch
tel.: 0412 455216

‘Mooi de Mooiste in lingerie!’

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk

t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl

i. www.licis-vormgeving.nl
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jongens en meisjes vanaf 9 jaar 
die conditioneel niet zo goed met 
andere kinderen kunnen mee-
komen. Wij hebben een super-
leuke zwemclub waar we iedere 
week leuke spelletjes doen. 

Kom je meedoen?
We zwemmen iedere woensdag 
van 16:45 tot 17:30 uur. 
Het zwemwater is dan extra warm. 
Heb je zin om mee te komen 
zwemmen of wil je informatie dan 
kun je contact opnemen met Pa-
trick Dorenbos van Health Center 
Nistelrode via telefoonnummer: 
0412-617333 of via e-mailadres: 
info@healthcenternistelrode.nl

Een zwemdiploma is niet nodig, 
maar je moet wel kunnen zwem-
men.

Gezocht voor de zwemclub van Ibe

inGreDiËnten:
•	 300 gram hazelnoten
•	 50 gram honing
•	 150 gram suiker
•	 2,5 dl slagroom
•	 100 gram geschaafde amandelen
•	 30 gram bloem
•	 geraspte schil van 1 citroen, kaneel (naar smaak), 
 melk, diverse couvertures

 
BereiDinGSWijze:
1. Zet alle ingrediënten klaar.

2. Rooster de hazelnoten in een voorverwarmde oven van 
180 graden Celsius in plusminus 5 minuten goudbruin.

3. Breng de honing, suiker en slagroom aan de kook in 
een pan en laat het geheel op een laag vuur 5 minuten 
langzaam koken.

4. Roer hier de hazelnoten, de amandelen, de citroenschil, 
de kaneel en de bloem erdoor.
Laat al roerend opkoken.

5. Haal het mengsel van het vuur en schep het met een 
eetlepel op een stuk bakpapier.

6. Één florentine is plusminus 1,5 eetlepel.

7. Bevochtig je handen met melk en druk de florentines 
wat plat zodat de hazelnoten mooi verdeeld zijn.

8. Schuif de bakplaat in een voorverwarmde oven van 

175 graden Celsius en laat 20 minuten bakken totdat de 
florentines goudbruin zijn.

9. Laat na het bakken de florentines afkoelen op de 
bakplaat voor je ze eraf haalt.

DoorGeVen VAn het GereCht:
•	 Tableer eventueel verschillende couvertures en besmeer
 hier de florentines mee zodat er verschillende soorten
 ontstaan, bijvoorbeeld florentines met witte chocolade,
 florentines met pure chocolade, florentines met melk
 chocolade, naturel florentines.
•	 Laat de chocolade goed opstijven.
•	 Maak diverse schaaltjes met een assortiment van
 florentines.
•	 Serveer deze bij de koffie of thee.

DIT RECEPT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE 
PETRUS HOEVE.

BezoekerS genieten 
tiJdenS 

MULti CULti roUte
oM onze LezerS te 

Laten genieten van het 
CULtUreeL heeSwiJk-

dinther, kwaM de ideaLe 
aCtiviteit voorBiJ: MULti 
CULti roUte 2011. oP de 
weBSite www.MooihdL.

nL BraChten we verSLag 
Uit. toCh wiLden we U 

deze Foto-iMPreSSie niet 
weerhoUden. zo Mooi iS 

heeSwiJk-dinther…

reCePt
Florentine koekjes

MOOI BERNHEZE, hoe Lang nog?

DeMooiBernhezeKrant gaat over het mooie van Bernheze berichten 
en start een kleine maand nadat de gemeenteraad besloot om dat 
mooie Bernheze maar op te heffen.
Een meerderheid van de raad heeft een blindelings geloof in een 
meerwaarde van de optelsom van Bernheze en Maasdonk. 
Maar twee goedkope wijnen mengen levert geen goede wijn op tafel, 
laat staan een klasse wijn! 
Jos was bevlogen in zijn ambities. Het college dacht daar wat 
genuanceerder over en legde dat de raad voor. De coalitiepartijen 
reageerden verdeeld en de oppositie zag haar kans schoon om in de 
verdeeldheid te scoren. De inwoner hoort het aan en denkt het zijne. 
Hadden ze het in de raad niet over noodzakelijk draagvlak gehad? 
De provincie riep op om even te wachten op resultaten van het 
provincieonderzoek. Maar Bernheze heeft de provincie niet nodig. 
Of wel? Onder regie van twee ex-gedeputeerden gaan Bernheze en 
Maasdonk het huwelijk voorbereiden. 
Met een verdeelde raad en een beschadigd college moet Jan de rust 
herstellen en de neuzen richten. Oja, en natuurlijk de inwoners nog 
raadplegen en mee zien te krijgen! 
“Was eindelijk Niederer (ex burgemeester Weert) weg met zijn 
h-woord, komt er weer zo een. Maar, zo bezwoer Heijmans vlak voor 
zijn voordracht: herindelen is ’n zaak van het rijk.” Aldus de kritische 
rubriek Tieske in ospel-actueel. Die nemen we ook nog even mee. 
De Mooi Bernheze krant gaat van start en krijgt zoals het er uit ziet 
tot 1 januari 2015 de tijd om het mooie van Bernheze goed in beeld te 
brengen. Is er na 2015 in ieder geval een mooi archief om op terug te 
kijken. 

AD

Reageren? Graag! ad@mooibernhezekrant.nl

in een volgende versie plaatsen we enkele ingezonden op deze 
column en kunt u opnieuw reageren op een column van ad.

COLUMN
ad

Hedi Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther 
www.hedimeubelen

Bij Hedi vindt u combinaties van toen en nu, persoonlijk 
& origineel. Onderscheidend en uniek. Allemaal samen-
gebracht in één showroom van 5000m² waar je kunt 
kiezen uit een groot assortiment meubels &accessoires.

Kom beleven!

5.000m2 wooninspiratie
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HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

EVENEMENTEN
3 OKTOBER - 30 NOVEMBER 2011
Expositie Carla van Lieshout
Bibliotheek Nistelrode 

20 OKTOBER 2011
Cabaret Leon van der Zanden
De Pas, Heesch

21 - 22 OKTOBER 2011
Hullie nêije speulhal d’n Breuk opent
Locatie: Canadasweg 3a in Uden 

21 OKTOBER
Open Avond Halley
Locatie: Sterrenwacht Halley Heesch

Vrienden op vrijdag
Locatie: Café de Toren Heeswijk-Dinther 
 
Publieksavond 
Locatie: Sterrenwacht Halley Heesch

Kaartavond voor De Zonnebloem 
Locatie: Gemeenschapshuis “De Wis” 
Loosbroek 

22 OKTOBER
Jeugdmiddag Halley
Locatie Sterrenwacht Halley Heesch

Bernheze’r Liedjesbal 
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

Jeugdmiddag 
Locatie: Sterrenwacht Halley Heesch

Vogeltentoonstelling 
Locatie: Willibrordcenturm Heeswijk- Dinther

Herfst Bridgedrive
Locatie: CC Servaes Heeswijk-Dinther, 

Oktoberfest
Locatie: Café/Zaal Jan van Erp, 
Heeswijk-Dinther 

Turninstuif Sine Cura
Locatie: Zijlstraat 1 Heeswijk

22 & 23 OKTOBER 2011
Motorcross wedstrijd jeugd en veteranen
Locatie: Circuit Stanserhorn, Heeswijk-Dinther 

22 - 23 OKTOBER 2011
Indooreditie Koudbloedenwedstrijd
Locatie: Stal ‘t Kantje Nistelrode

23 OKTOBER 2011
“Herfstoogst”, 
Locatie: Kasteel Heeswijk 

Vogeltentoonstelling
Locatie: Heeswijk- Dinther, 
Willibordcentrum Hoofdstraat 78 

24 OKTOBER 2011
De poppendokter heeft weer 
spreekuur!!! 
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

27 OKTOBER 2011
Herfsttoernooi voor de jeugd bij Telro
Locatie: Tennisbaan Nistelrode

Meidendag Checkpoint
Locatie Delasalle str. 3 Heesch

28 OKTOBER 2011
Kindermarkt heeswijk 
Locatie: Plein 1969, Heeswijk 

29 - 30 OKTOBER 2011
Toneel “Welstand en Wormenbrij”
Locatie: Cultureel Centrum “De Wis”.  
Loosbroek

29 OKTOBER 2011
Forever Young
Locatie: Café/Zaal Jan van Erp 
Heeswijk-Dinther

Nacht van de Nacht
Locatie: Natuurcentrum Slabroek Nistelrode
Zie pagina 8

Meulepop 
Locatie: “De Pas” in Heesch 

29 - 30 OKTOBER 2011
Toneeluitvoering
Locatie: ‘’De Wis ‘’’Loosbroek 

6 NOVEMBER 2011
Bernhezer gehandicaptenbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

Rommelmarkt 
De Stuik Vorstenbosch

Baby Kinderbeurs
CC de Pas Heesch

11 NOVEMBER 2011
Elf-Elf bal 2011
Locatie: De Hoefslag Nistelrode

12 NOVEMBER 2011
Intocht Sinterklaas
Locatie: Nistelrode 

13 NOVEMBER 2011
Open Zondag
Locatie: LipsGroen Nistelrode

15 NOVEMBER 2011
Themamiddag over voeding en leefstijl
Locatie: Gasterij Laarstede  Nistelrode

20 NOVEMBER 2011
Prinsenreceptie 2011
Locatie: De Hoefslag Nistelrode

Intocht Sinterklaas
Locatie: Heesch

22 NOVEMBER 2011
Sinterklaasviering KBO
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend Nistelrode

26-27 NOVEMBER 
Sinterklaas Kasteel Heeswijk

U kunt uw evenementen 
GRAtiS aanmelden op 
office@demooibernhezekrant.nl


