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Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde

Hoofdstraat 27-29 | 5473AN Heeswijk-Dinther | 0413-294142 | a.l.ketelaars@hetnet.nl

Behartiging Belangen
Burgers Bernheze!  

VVD-Bernheze Zeker NU!

BLANCO - HEESWIJK-DINTHER, 
LOOSBROEK, VORSTENBOSCH

D66 - BERNHEZE

LOKAAL - HEESWIJK-DINTHER, 
LOOSBROEK

VVD - BERNHEZE

FOLDERS DEZE WEEK

Peter van Boekel
Stem CDA 19 maart!

Nr.1
Bernheze

16 maart
van 12.00 tot 17.00 uur

Koopzondag
Nieuwe Collectie Kids, Dames, HerenNieuwe Collectie Kids, Dames, Heren

Bezoek onze nieuwe winkel
op Laar 16 geopend vanaf
zaterdag 15 maart
 

Open zondag Nistelrode 

pag. 32

HEESWIJK-DINTHER – ‘Laat mij in de morgen uw liefde horen, wijs mij de weg die ik 
moet gaan’. Ruim 350 wielrenners en fietsers kregen een kaartje met deze spreuk op 
zondagochtend uit handen van pastoor Joost Jansen tijdens de jaarlijkse fietszegening.

Een prachtige winterse dag met een temperatuur van 20 graden liet velen afgelopen zondag al genieten. In het zonnetje 
op het terras, de vele motorrijders op de wegen; iedereen trok massaal naar buiten om zich in de voorjaarszon te laven. 
Ook het fietsseizoen werd ingezegend en de wandelaars zagen het al van ver aankomen en trokken massaal de wandel-
schoenen aan. 

Openingswandeltocht 
Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse Openingswandeltocht 
van de jeugd- en gezinsvierdaagse in Heeswijk-Dinther is 
op zondag 23 maart.

Bernheze heeft als hot topic: het prachtige weer! 

Lees verder op pagina 35Lees verder op pagina 29

Pastoor Jansen wijst fietsers de 
weg tijdens fietszegening
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besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
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ming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

Lezing: pelgrimstocht
Een korte lezing over een pelgrims-
tocht naar Santiago de compos-
tella de film The Way op vrijdag 
14 maart, van 19.30 - 23.00 uur, 
entree € 5,-. Zij die de tocht ooit 
willen gaan lopen kunnen op deze 
avond veel informatie krijgen.

Concert van het trio dHoofd
Op zondag 16 maart hebben we 
een bijzonder Concert van het trio 
dHoofd, uitgebreid met een bla-
zersensemble. Zij zingen en spelen 
‘Poëtische pop’ van 15.00 – 17.00 

uur, entree € 5,-. Luisterliederen 
met ankers in de blues en jazz.

Lezing: strafeisen
Donderdag 20 maart verzorgt ad-
vocaat-generaal mr. Jan-Willem 
Grimbergen een inleiding over het 
eisen van straffen. Aanvang 20.00 
uur, entree € 5,-. 
Op grond waarvan bepalen officie-
ren van justitie of advocaten-gene-
raal de strafeisen voor verdachten 
van misdrijven? Welke factoren 
spelen mee bij het bepalen van 
de strafeisen naast die welke in de 

strafwetgeving zijn opgenomen? 
Vaak wordt de stelling gehoord dat 
in Nederland te licht wordt gestraft.
Mr. Jan-Willem Grimbergen was di-
rect betrokken bij een groot aantal 
spraakmakende zware misdrijven, 
waaronder diverse moordzaken. 

Hij bespreekt niet alleen de straf-
maat, maar gaat  ook in op diverse 
dilemma’s waarvoor het openbaar 
ministerie zich veelvuldig gesteld 
ziet en de spanningsvelden waar-
binnen de werkzaamheden vaak 
moeten worden verricht.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

De toch naar Santiago de Compostella

Uitbreiding met een eetwinkel

es! Zo’n 2 weken 
geleden was het 
zover; we gingen 

van start met onze 
Eetwinkel. Een leuke 
uitbreiding van onze 
service. Vanaf heden bieden 
we u de mogelijkheid, om 
gezellig plaats te nemen aan 
de bar of aan een tafeltje en 
te genieten van een (h)eerlijk, vers gemalen kopje Fairtrade koffie. 

Een andere warme drank, frisdrank of een biologisch sapje is 
uiteraard ook mogelijk. Met gepaste trots, laten we u graag 
proeven van onze menukaart, met daarop uitsluitend verse 
producten, producten uit eigen keuken, en waar mogelijk 
biologisch. U geniet ter plaatse van alles wat we in de 

ambachtelijke slagerij zelf bereiden, zoals bijv. 
onze filet americain of gebraden rosbief. U 
kiest zelf de samenstelling van uw pistolet of 
luxe broodje. Als u lekker iets warms wilt eten, 
kiest u bijvoorbeeld voor een dagverse soep of 
een huisgemaakt worstenbroodje. 

Graag willen we ons onderscheiden met een 
diversiteit aan vleesbeleg, denkt u bijvoorbeeld 
aan een broodje ‘Half-O’, dat belegd wordt 
met zowel runderlever als pekelvlees, een 
ultiem lekkere combinatie. Ook van de echte 
Amsterdamse ossenworst kunt u bij ons 
genieten. Kortom; u bent van harte welkom 
in onze Eetwinkel, om al dat lekkers eens te 
komen proeven!  

wist u dat...

c
o
lu

m
n

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

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

Y

HEESCH - Een grote baby- en kin-
derbeurs wordt zondag 16 maart 
gehouden in De Pas te Heesch. 
Ook deze keer staan er 115 stand-
houders. 

Vanaf 10.00 uur worden zowel 
tweedehandse als nieuwe baby- en 
kinderartikelen aangeboden. Denk 
hierbij aan babyartikelen, (merk)
kleding, (buiten)speelgoed, boe-
ken, wandelwagens, maxi-cosi’s, 
autostoeltjes, fietsjes, meubeltjes, 

computerspelletjes, etc. Telkens 
weer blijkt dat duur speelgoed en 
kleding vaak maar een korte tijd 
gebruikt c.q. gedragen wordt. De 
materialen zijn dan nog in zeer 
goede staat. 
Er is een speciale hoek ingericht 
voor kinderen, waar zij kunnen 
spelen. De zaal is open van 10.00 
tot 13.00 uur en de entree bedraagt 
€ 2,- (kinderen gratis). Voor info: 
0412-482403 of 0412-482621 of 
www.baby-kinderbeurs.nl.

Nieuw en tweedehands op de 
baby- en kinderbeurs in De Pas

Eind vorig jaar werd voor de eerste 
keer een dergelijke bluesmiddag 
georganiseerd en dat bleek een 
groot succes. 
Het sfeervolle zaaltje bleek zich 
goed te lenen voor een dergelijke 
middag en vele aanwezigen lieten 
weten dat hun honger naar goede 
bluesmuziek nog niet gestild was. 
Zodoende nu een vervolg op dit 

muzikale evenement. Dit keer 
met de Nulandse band Dr. BloezZ. 
Deze regionaal bekende band 
speelt stevige Chicago blues met 
nummers van o.a. Eric Clapton, 
John Mayall, George Thorogood 
en Julian Sas. 
In de pauzes zal DJ Jeroen passen-
de platen draaien. Aanvang 15.00 
uur, toegang gratis.

Dr. BloezZ op Bluesunday 
in Pub Maritiem

HEESWIJK-DINTHER - In Pub Maritiem bij Aquarest in Hees-
wijk-Dinther kan zondag 16 maart weer genoten worden 
van live bluesmuziek in Bluesunday. De formatie Dr. BloezZ 
treedt die middag op. 

Advertorial

LUNCH – BORREL 
HIGH TEA

Vanaf 17.00 uur 

DINER
Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Nu ook iedere
ZONDAG OPEN vanaf 12.00 uur
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Verkiezingen

Uiteraard vind ik het enorm belangrijk dat er zoiets als democratie 
bestaat in dit land. Ik ga de komende gemeenteraadsverkiezingen ook 
echt mijn plicht doen om een juiste keuze te maken voor de toekomst 
van deze gemeente. Dat we zeggenschap hebben over ons bestuur is 
een groot goed, dat moeten we koesteren. Natuurlijk kun je twijfelen 
over de gemeentelijke beslissingsbevoegdheid ten opzichte van de 
landelijke beleidsbepalers, we moeten het wel in ere houden.

Maar ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Beter gezegd: ik 
kan door al die politieke campagneteams mijn boodschapjes niet meer 
zien. Op zoek naar zieltjes gingen ze afgelopen weekend massaal voor 
mijn voeten lopen tijdens mijn zaterdagochtend-ronde. En dat werkt 
alleen maar tegendraads voor mijn politieke enthousiasme. Met die 
drie kilo extra oud papier die ik zaterdagochtend heb ontvangen, wordt 
mijn drang om me eens goed in te lezen in de materie echt niet gewekt.

Misschien moeten de verschillende campagneteams eens wat 
anders verzinnen. Ik vind het heel zielig voor alle tekstschrijvers, 
drukkers en verspreiders van pamfletten, maar het werkt niet meer. 
De goedbedoelde reclameslogans en lappen tekst worden niet 
meer gelezen. Daarnaast gaat de huidige generatie niet echt voor 
de gezelligheid naar de winkel om eens lekker politiek bijgepraat te 
worden, laat staan op de zaterdagochtend. Ze hebben honger na een 
zware werkweek en een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel, dus 
je bent een sta-in-de-weg voor de supermarkt. 

Misschien kunnen die campagneteams eens wat creatiever en wat 
minder tijdsbewust omgaan met het budget wat ze vrijmaken om de 
burger aan zich te binden. Ik wil niet de klok er op gelijk zetten dat ik 
weer een CDA-jas tegen kom die begint te oreren over het gezin als de 
hoeksteen van de samenleving. Politici en hun aanhangers mogen best 
eens wat vaker naar buiten treden. Zodat ze ons burgers  er ook van 
overtuigen dat politiek er niet eens in de vier jaar toe doet. 

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

CDA voor heel Bernheze

Adrie School Hans van Sleuwen
Ik stem CDA op 19 maart

Nico van Doorn
Kies CDA op 19 maart!

Kaartverkoop ‘Raspaardjes’ 
vandaag van start gegaan
Toneelvereniging Efkes Anders is er klaar voor

Als een kleine ‘warming-up’ de-
den sommige spelers dit jaar ook 
mee bij de prinsonthulling en de 
Weverszitting in Nistelrode, waar 
hilarische sketches van supermarkt 
taferelen werden opgevoerd. 
Voorzitter Jan Timmers: “Ik durf 
nu al wel te zeggen dat de spelers 
iets heel moois gaan neerzetten 
volgende maand. 

De humor die Nistelrode inmiddels 
van ons gewend is, kan men weer 
verwachten, alleen nu met een 
meer professionele touch.”

Naast meer leden, is de toneelver-
eniging ook verrijkt met de profes-

sionele regisseuse Anneke van den 
Heuvel: “Ik ben erg blij dat ik dit 
jaar toneelgroep ‘Efkes Anders’ 

aan mijn lijst mag toevoegen. Deze 
super gemotiveerde en getalen-
teerde groep is een genot om mee 
te werken.” 
Anneke is in 2009 afgestudeerd 
als docerend theatermaker. Ze is 
werkzaam als docent, spelcoach, 
regisseur en actrice. 

“Raspaardjes is een verhaal dat de 
kijkers uitdaagt om mee te den-
ken. De personages hebben ieder 
een eigen verhaal en eigen belan-
gen. Anneke heeft dit samen met 
de spelers uitstekend weten neer 
te zetten. Verder hoeven we met 
zoveel vrouwelijke leden volgens 
mij ook niet bang te zijn dat er ook 
maar een detail zal ontbreken in 
de aankleding of het decor”, lacht 
Jan.

De kaarten zijn te koop bij Bloem-
sierkunst Ari-Jenne Nistelrode en 
Slagerij Jos van Kessel voor € 8,- 
(alleen contant).

NISTELRODE - Na de succesvolle theaterwandeling van vorig jaar, presenteert toneelvereniging Efkes Anders 
nu de toneelvoorstelling ‘Raspaardjes’. Anderhalf uur vol humor, jaloezie, haat en liefde. De kaartverkoop 
voor de voorstellingen van 12 en 13 april in CC Nesterlé gaat 12 maart van start.

De dames van Efkes Anders

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

Te huur:
Vrijstaand winkelpand/

kantoorruimte op B-locatie 

Binnenvloeroppervlakte: 140 m²
Totaaloppervlakte: 240 m²

Voldoende parkeergelegenheid 
voor winkelpand

Voor meer info: (0412) 451523 / 06-52643322
en vragen naar Michel

‘er zal met zoveel 
vrouwen geen 
Detail ontBreken’

De goeDBeDoelDe reclame slogans en 
lappen tekst worDen niet meer gelezen

Lees DeMooiBernhezeVerkiezingskrant weet waar je op stemt!
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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

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

Scheiden doe je samen
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uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
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Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

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

• Client staat centraal

• Kleine teams

• Gemotiveerde professionals

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

U bent 
van harte 
welkom!

Op zaterdag 15 maart a.s. van 14.00 tot 
16.00 uur openen onze locaties St. Barbara in 
Schijndel en Cunera|De Bongerd in Heeswijk 
de deuren voor publiek. 

Maak kennis met onze mogelijkheden! 
• Huren met zorg- en dienstverlening
•  Een bezoek aan onze fysiotherapie, 
 ergotherapie of logopedie. Zij komen ook 
 bij u thuis!

Er worden rondleidingen door het huis 
verzorgd en bij St. Barbara kunt u al een kijkje 
nemen bij de nieuwbouw.

Ook kunt u terecht voor vrijwilligerswerk.

www.laverhof.nl

St. Barbara
Eerdsebaan 1A
5482 DA  Schijndel 

Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk

De schouder is een ingewikkeld 
gewricht dat bestaat uit verschil-
lende botten, zoals het sleutelbeen 
en het schouderblad. Schouder-
klachten komen relatief vaak voor 
en kunnen vaak hardnekkig en in-
validerend zijn.
Een van de meest voorkomende 
klachten zijn inklemmingsklach-
ten. De oorzaak daarvan kan lig-
gen in bepaalde werkzaamheden 
die de schouder zwaar belasten 
of een verstoorde houding. Maar 
ook trauma’s en sportletsels kun-
nen nare gevolgen hebben. Een 
bekende aandoening is de ‘fro-
zen shoulder’, waarbij plotselinge 
pijn optreedt, gevolgd door be-
wegingsverlies. Een ontstoken of 
geïrriteerde slijmbeurs is een ander 
bekend schouderprobleem. 
In de meeste gevallen zal de ortho-
pedisch chirurg niet meteen naar 
het mes grijpen bij schouderklach-
ten. Meestal is de behandeling 
conservatief. Dat wil zeggen dat 

niet chirurgisch wordt ingegrepen, 
maar dat geprobeerd wordt klach-
ten op te heffen of te verlichten 
met behulp van fysiotherapie, pijn-
stillende medicatie en/of injectie-
therapie.
Dokter op Dinsdag in het restaurant 
van Bernhoven begint om 19.30 
uur. De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is verplicht via 0413-
402900 of psb@bernhoven.nl on-
der vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer.

Schouder centraal in 
Dokter op Dinsdag
UDEN - Orthopeden Gerko Moens en Gert Jan Geijssen zijn dinsdag 
25 maart de dokter(s) op dinsdag in Bernhoven. Zij vertellen alles over 
klachten, diagnostiek en behandeling van de schouder. 

Tijdens deze presentatie worden 
algemene praktische tips geven 
over omgang en opvoeding van 
kinderen met AD(H)D.
Deze avond is niet alleen interes-
sant voor ouders met kinderen van 
0 tot 18 jaar, maar ook voor opa’s 
en oma’s, oppas-ouders, mensen 
die werkzaam zijn binnen de kin-
deropvang, en andere betrokke-
nen bij kinderen met (een vermoe-

den) van een vorm van AD(H)D. Er 
zal voldoende tijd beschikbaar zijn 
voor discussie en voor het stellen 
van vragen.
De avond start om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: mevr. Mie-
ke Driessen, tel.: 0412-453177, 
bereikbaar na 17.00 uur.

Thema-avond over 
AD(H)D in Heesch
HEESCH - Stichting gezondheidsvoorlichting Heesch organiseert op 
maandag 17 maart 2014 een thema-avond in De Pas. Op deze avond 
zal Godelieve Engelen, werkzaam als GZ- psycholoog in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, spreken over AD(H)D in de leeftijdgroep van 0 tot 18 
jaar.

CDA voor heel Bernheze

Antoon van der Wijst Saskia van Dalen
Kies CDA op 19 maart!

De naam van de paus is een ver-
wijzing naar Franciscus van Assisi. 
De armoede waar hij over spreekt 
kent drie dimensies: in sociaal op-
zicht in lotsverbondenheid met de 
minsten en uitgestotenen; in religi-
eus opzicht bestaat ze uit de na-
volging van Christus; de materiële 
consequentie voor deze Italiaanse 
heilige uit de 13e eeuw is dat hij 
graag met zo min mogelijk toe wil 
kunnen. Deze drie elementen ho-
ren onlosmakelijk bijeen. “Het zou 
goed zijn als we onszelf afvragen 
wat we kunnen opgeven om door 
onze eigen armoede anderen te 
helpen en te verrijken”, aldus de 
paus. 

“Het is de bedoeling dat christe-
nen arm worden om anderen rijk 
te maken” zegt de paus. Fran-
ciscus maakt onderscheid tussen 
nood en armoede. 
Hij schrijft dat de strijd tegen de 
nood het belangrijkste actieveld 
van de Katholieke Kerk zou moe-
ten zijn. Materiële nood wordt 
door de Kerk bestreden door haar 
diaconie. Diaconie betekent ook 
de strijd tegen de oorzaken van el-
lende, zoals mensenrechtenschen-
dingen, discriminatie en uitbuiting. 
Wie dit vanuit de Petrus Emmaus 
Parochie mee handen en voeten 
wil geven, is van harte welkom in 
de stuurgroep Diaconie.

Armoede centraal in Vasten-
boodschap paus Franciscus
HEESCH - De diaconie van de Heesche parochie stelt u graag op de 
hoogte van de Vastenboodschap van paus Franciscus. Voor de eerste 
keer reikt hij bij gelegenheid van de Veertigdagentijd enkele overwe-
gingen aan, die ons uitnodigen tot armoede, tot een arm leven in evan-
gelische zin.

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl
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Project slaat brug tussen agrariërs en inwoners
Een goede buur is beter dan een verre vriend

ZLTO, Provincie Noord-Brabant, 
Brabants Landschap en de ge-
meente Bernheze zijn het er alle-
maal over eens; de agrarische sec-
tor levert een belangrijke bijdrage 
aan een aantrekkelijk landschap. 
Zij hebben de handen ineengesla-
gen en subsidie beschikbaar ge-
steld om de mooie kant van het 

agrarische bedrijf te benadrukken 
door het aanleggen van erfbeplan-
tingen.

Karel van de Wielen: “Ik ben in een 
werkgroep van ZLTO Bernheze ac-
tief mee gaan denken hoe we de 
‘opmerkingen’, die we van inwo-
ners hoorden in de wandelgangen, 

op konden lossen. Deze waren met 
name gericht op de verlichting in 
onze nieuwe koeienstallen. Na uit-
gebreid onderzoek vonden we het 
antwoord o.a in Functioneel Erf-
groen. 

Ik was in eerste instantie vrij scep-
tisch en werd hier pas oprecht en-

thousiast over nadat het Brabant 
Landschap bij mij was geweest. 
Door hun deskundige advies kreeg 
ik een ander inzicht. Ik wilde mijn 
bedrijf niet verstoppen, maar juist 
open en transparant houden. Door 
het beplantingsplan van het Bra-
bants Landschap wordt mijn be-
drijf, samen met inmiddels 50 en-

thousiast geworden agrariërs, met 
prachtig groen omrand. Zo gaan 
we heel natuurlijk op in de omge-
ving. Met mijn, op maat gemaak-
te, beplantingsplan ben ik meteen 
naar mijn buren; Jos en Lieke Burg-
houts gegaan. Zij hadden erfbe-

planting al eerder aangekaart. Toen 
zag ik nog, in tegenstelling tot nu, 
vooral de nadelen: grondverlies en 
het onderhoud van de beplanting. 
De Agrarische Leergang van de 
Rabobank Bernheze Maasland had 
mij al duidelijk gemaakt dat goed 
buurcontact heel belangrijk was 
om wederzijds begrip voor elkaar 
te kunnen opbrengen. Dit traject 
heeft dit positief bevestigd; van 
beide kanten!”

Naast de verfraaiing van het erf 
draagt het Functioneel Erfgroen 
ook bij aan biodiversiteit, water-
berging, een natuurlijke afvang 
van licht, geluid en fijnstof en men 
hoopt de populatie van de steen- 
en kerkuilen hiermee ook te ver-
sterken. 
“De verkregen subsidie dekt de 
aanplanting. Het grondverlies (dat 
blijkt gelukkig mee te vallen) en 
het onderhoud zijn voor onze re-
kening, maar dat hebben wel over 
voor dit mooie groene plaatje!” 
besluit Karel enthousiast. 

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
Portugees brood

1,00 normaal  1,95

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

Voor het weer hoef je niet weg…  en voor de lekkere broden ook niet…   dus dat weekje Portugal vier je gewoon thuis!geldt van 6-3 t/m 12-3-2014

Kersenvlaai 

5 personen                            
 € 7,50

tip van de banketbakkers:

geldt van 13-3 t/m 19-3-2014

Bij aankoop van
2 brodennaar keuze
Portugees brood

1,00 normaal  1,95

Een lekker mediterraan broodje is ons Portugees brood. 
Lekker kruidig, een beetje sesamzaad en ’n vleugje zeezout. 
Je eet het bij de lunch gecombineerd 
met ’n salade of bij het diner 
bij een pittige ovenschotel.
’s Avonds bij een glaasje doet 
deze het ook erg goed.
Even in de oven voor 
het beste effect...
Een lekker weekend gewenst!

weekje Portugal…
vier je lekker thuis!

D’N 
BOER 
OP

Onlangs werd bij Karel van de Wielen aan de Jonkerstraat in Nistelrode, onder toeziend oog van buurman Jos Burghouts, de eerste boom geplant met hulp van 
burgemeester Marieke Moorman en Dhr. Baan van Brabants Landschap.  Tekst Hieke Stek Foto: ZLTO Bernheze

BERNHEZE - De agrarische ondernemer ziet zijn erf vooral als praktische werkplek die functioneel is ingedeeld, maar de burger 
ziet het agrarische bedrijf als onderdeel van zijn/haar plattelandsbeleving: een mooi groen plaatje. Het project ‘Functioneel 
Erfgroen’ dat de ZLTO Bernheze mede heeft ontwikkeld slaat een brug tussen agrariërs en inwoners. 

“ik wilde mijn 
bedrijf open en 
transparant 
houDen”
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KBO Bernheze
Voorjaarsliederen-
tafel KBO 
VORSTENBOSCH – KBO Vorsten-
bosch houdt op donderdag 20 
maart een voorjaarsliederentafel. 

Anneke van Lankveld uit Odiliapeel 
zorgt met haar accordeon voor de 
begeleiding en Pieter van Domme-
len neemt de drumpartij voor zijn 
rekening. Er zijn zangbundels be-
schikbaar. Het repertoire bestaat uit 
bekende Nederlandse liederen die 
iedereen kent. De aanvang van deze 
avond is om 19.30 uur. De entree is 
€ 1,50, inclusief 1x koffie/thee. Ook 
niet KBO-leden zijn welkom.

KBO-dag Heesch
HEESCH - KBO Heesch houdt op 
vrijdag 14 maart haar jaarlijks te-
rugkerende viering, zowel in de 
kerk als in De Pas.
 
Om 10.30 uur is de Eucharistie-
viering in de Petrus-Emmauskerk 
met pastor Pullens en een groot 
koor o.l.v. Kees de Leeuw. Om 
12.00 uur is er in De Pas een lunch. 
Hierna volgt een optreden van het 
nieuwe KBO-koor Con Amore, on-
der leiding van Tom Overtoom en 

de Revue, opgevoerd door Jong 
van Harte (de toneelafdeling van  
KBO Heesch). Een kaartje voor de 
lunch en drie consumptiebonnen 
kosten €15,- per persoon. Over-
maken kan naar rekeningnummer 
NL84RABO0120027119 t.n.v. 
KBO Heesch, of bel even naar Her-
man van Hal 0412-453316.

Cursus Kalligrafie 
bij de Eijnderic

HEESCH - Bij voldoende belang-
stelling start KBO Heesch met cur-
sussen Kalligrafie bij de Eijnderic. 

De afgelopen jaren zijn door de 
Eijnderic, zowel in Heesch, als in 
Nistelrode cursussen Kalligrafie ge-
geven. Het ligt voor de hand dat 
er onder KBO-leden personen zijn 
die deze hobby met veel passie be-
oefenen of er weer graag mee wil-
len starten. Het KBO-bestuur van 
afdeling Heesch wil deze leden, bij 
voldoende belangstelling, de gele-
genheid bieden om een morgen of 
middag per week bij elkaar te ko-
men en om in een gezellige sfeer 
van elkaar te leren en elkaar te sti-
muleren, om zo tot kunstzinnige 
prestaties te komen. Want kalligra-
fie is kunst. Geïnteresseerden kun-

nen zich melden bij Jo Hanegraaf, 
0412-451145 of johanegraaf@
hotmail.com. Ook niet-leden en 
leden van andere KBO-afdelingen 
kunnen zich aanmelden. Vermeld 
dit wel even bij uw aanmelding. De 
aanmelders ontvangen te zijner tijd 
een uitnodiging voor een oriënte-
rende bijeenkomst.

ALV KBO Dinther
DINTHER - De jaarlijkse algemene 
ledenvergadering is op 19 maart. 
De vergadering wordt om 13.30 
uur voorafgegaan door een eucha-
ristieviering met koor Cantando in 
de St. Servatiuskerk voor alle leden 
en in nagedachtenis aan overleden 
leden. 

Rond 14.30 uur is de ontvangst met 
koffie/thee in CC Servaes. Daarna 
begint de vergadering met de ge-
bruikelijke items en de bestuursver-
kiezing. Harry van de Ven treedt 
af en bestuurskandidaat voor deze 
vacature is Kees Kuijpers. Sonja van 
den Berg en Willy van der Steijn zijn 
aftredend en weer herkiesbaar. Na 
de vergadering geeft de heer van 
Gemert namens heemkundekring 
De Wojstap een presentatie over 
een stukje geschiedenis van Din-
ther in woord en beeld.

Bart Pittens 
CDA voor heel Bernheze

Henk Bronts
Natuurlijk kies ik CDA

NISTELRODE - Harrie van Grins-
ven vertelt op maandag 24 maart 
in bibliotheek Nistelrode over de 
totstandkoming van zijn boekje 
‘Verkenningen naar de moord in 
Het Lijk’. 

Harrie van Grinsven, oud-archi-
varis van Organon en lid van 
de heemkundekring Nistelvorst, 
heeft onderzoek gedaan naar een 
moord in 1852 in het gebied Het 
Lijk, gelegen tussen de Lage Wijst 
in Heesch en Donzel in Nistelrode. 
Naast bronnenonderzoek heeft hij 
ook genealogisch en topografisch 
onderzoek gedaan. Zijn bevindin-

gen zijn inmiddels gebundeld in 
een boekje van 36 pagina’s met 
uniek fotomateriaal. Tijdens de 
presentatie in bibliotheek Nistelro-
de gaat Harrie in op de aanleiding 
tot zijn onderzoek, de wijze waar-
op hij zijn onderzoek heeft uitge-
voerd en de bronnen die hij heeft 
geraadpleegd. Hij zal zijn verhaal 
ondersteunen met beeldmateriaal. 
Er is ruimte voor maximaal 30 toe-
hoorders. De presentatie start om 
20.00 uur. Kaarten zijn te koop à  
€ 2,50 in de bibliotheek of via 
www.nobb.nl. In de toegangsprijs 
is een kopje koffie of thee inbegre-
pen.

Verkenningen naar de moord in Het Lijk

HEESWIJK-DINTHER - Met de geboorte van Lieke van Heesch op 14 
februari is de vierde generatie compleet. Lieke is de dochter van José 
van Heesch (29) uit Geffen, kleindochter van Mea van der Doelen (59) 
uit Heesch-Vinkel en het eerste achterkleinkind van Jo Jacobs (84) uit 
Heeswijk Dinther.

Vier mooie dames op ‘n rij

BernhezefamilieBerichten

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

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
 

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

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

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

ZONDAG 16 MAART
GROTE BABY- EN

KINDERVOORJAARSBEURS
De Pas in Heesch

10.00 - 13.00 UUR
De Pas in Heesch

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

De oplossing zal volgende week in DeMooiBernhezekrant verschijnen
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 maart

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Pruimen 500 gram € 1,50
Gesneden prei 500 gram € 0,95

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

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Bij bezoek in de winkel meer aanbiedingen

NU RUNDERWEEK
500 gram Runderbaklappen  €  6,95
500 gram Runderreepjes € 7,25
100 gram Tournedos € 3,95 

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

Verwenbrood
Krentenstoet gevuld met appels, amarene 
kersen, hazelnoten en een vleugje rum

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:
4 voorgebakken 
witte pistolets voor 1,
Ruwe bolster
2e voor  

Mini vlaaipunt 
2 stuks voor
Monchou met kersen 2,

00

1,00
4,50

50

De accountant 

in o.a. Heeswijk-Dinther!
Zekerheid voor uzelf en voor uw onderneming

Vestiging
Heesch
Geffen
Heeswijk-Dinther

Al meer dan veertig jaar 
staat onze deur open voor 
iedereen met vragen over 
administratieve, personeels- 
en/of belastingzaken. Wij 
houden de lijnen kort, 
hebben informeel contact 
met onze klanten en in 
samenspraak wordt snel 
ingespeeld op allerlei 
vraagstukken.  Bel of mail 
ons gerust voor het maken 
van een vrijblijvende 
afspraak.

Bezoekadres
Cereslaan 4
Dorpstraat 43
Plein 1969 1a

Postadres
Cereslaan 4
5384 VT
Heesch

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

Koffietafel na uitvaart in 
Willibrordcentrum Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Een lang 
gekoesterde wens van de Willi-
brordusparochie en ‘t Willibrord-
centrum in Heeswijk is recent in 
vervulling gegaan. Voortaan kan 
er in het Willibrordcentrum een 
koffietafel worden verzorgd. 

In goed overleg met gemeente en 
Heeswijkse vertegenwoordigers 
van Horeca Bernheze, is overeen-
gekomen dat na een uitvaart en/of 
begrafenis vanuit de Willibordus-
kerk in het Willibordcentrum een 
koffietafel kan worden aangebo-
den. 

Naar keuze van de nabestaanden 
kan dit variëren van koffie met 
cake tot een uitgebreide Brabant-
se koffietafel. Het Willibrordcen-
trum stelt daarbij -als het enigszins 
mogelijk is- de beide beneden-
zalen ter beschikking en er is een 
keuze uit drie plaatselijke hore-
cabedrijven voor de verzorging 

van de gekozen maaltijd. De drie 
bedrijven die hun medewerking 
hebben toegezegd zijn Aqua-
rest, De Leygraaf en De Zwaan.                                                               
Na afspraak met Cees Markus 
0413-291057 over de beschik-
baarheid van de zaal, kan met de 

gekozen zaak de verdere invulling 
en prijsafspraak worden gemaakt. 
De afgelopen maanden zijn bij wij-
ze van proef al enkele koffietafels 
op deze wijze uitgevoerd en dat  
was tot volle tevredenheid van alle 
betrokkenen.                                   

Hans Vasbinder: actieve jubilaris 
bij Maaslands Seniorenorkest 

Hans heeft van het bestuur, dat 
hij nog vier jaar heeft versterkt als 
penningmeester, een mooie foto-
collage ontvangen en een lekkere 
fles wijn. Zo kan hij tijdens het be-
kijken van de foto’s lekker wegdro-
men bij een glaasje wijn. 

Het bijbehorende bondsspeldje en 
de oorkonde zullen hem tijdens de 
laatste bijeenkomst van het seizoen 
worden overhandigd, doordat de 
muziekbonden sedert kort zijn ge-
fuseerd waren de nieuwe speldjes 
nog niet beschikbaar. Hans heeft 
dus nog wat tegoed. 
Die dag was er ook aandacht voor 
Jan Kocken. Hij is 20 jaar lid van 
het Maaslands Seniorenorkest.

HEESCH – De 88-jarige Hans Vasbinder uit Oss werd op vijf maart in het zonnetje gezet tijdens de jaarverga-
dering van het Maaslands Seniorenorkest in Heesch. De reden was dat hij al 25 jaar een zeer actief lid is van 
het orkest. Toen hij in 1989 lid werd, speelde hij viool en was 63 jaar. Daarna maakte hij de overstap naar 
een klarinet, omdat hij als enige violist weliswaar eerste viool kon spelen, maar niet gehoord werd door de 
overmacht van de andere instrumenten.

Jan van der Biezen en Hans Vasbinder
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B o uW t
BERNHEZE uW BOuWPERIKELEN IN BERNHEZE BOuWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl 
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

De insekten zijn weer in aantocht dus 
nu SPECIALE KORTING op horren en hordeuren

* PVC-VLOEREN

* Gordijnen, vitrage
* Zonwering
* Alle vloerbedekking
* Karpetten, traplopers

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
 vouwgordijnen
* Festonneerwerk
* Herstofferen
 (stoelen, caravan, boten, etc)

PVC-VLOEREN
NIEUW

* Vinyl, laminaat

VELUX
dealer

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

NIEUWE COLLECTIE 
DOEKEN

Onze nieuwe 

buitenshowroom is klaar!

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZĲ NEN

Eerste steenlegging met een familietintje
Voorzitter van het CPO-project 
Henk Verschuur memoreerde 
de moeizame aanloop naar het 
project. Veel toekomstige bewo-
ners tussen 55 – 80 jaar waren 
aanwezig, samen met aannemer 
Van Herpen, onderaannemers 
Installatiebedrijf Van Dinther en 
Van Bakel Elektro en ambtenaren 
van de gemeente Bernheze. Ver-
schuur vond het een gelukkige 
omstandigheid dat de bewoners 
gelovig zijn, want “het geloof in 
dit project werd regelmatig op de 
proef gesteld bij betrokkenen”. 

Interactie
De interactie en het vertrou-
wen tussen de diverse partijen is 
goed, volgens Verschuur. Hij was 
de voormalige voorzitter van de 

Stichting CPO Bouwgroep Hoog-
straat, Henk Broekman, erken-
telijk voor het opstarten van dit 
project dat, na vele tegenslagen, 
nu toch voorspoedig verloopt. 
“Maar liefst zeven CPO-projec-

ten lopen er binnen Bernheze”, 
zo startte wethouder Van der Pas 
zijn betoog. “Twee daarvan zijn 
voor senioren en vijf voor starters, 
waarbij de bewoners veel inbreng 
hebben in ontwerp en woonom-
geving.” De gemeente heeft voor 
de CPO-projecten de aanpak ge-
wijzigd, ontwikkeld door Abdel-
kader Barkane. Ook Bouwbedrijf 
Gebroeders van Herpen heeft 

haar werkwijze aangepast en zo 
zullen naar verwachting oktober 
dit jaar tevreden eigenaren de 
woningen betrekken.
Meer foto’s en informatie: 
www.mooiheesch.nl

HEESCH – De verkoop en bouw van de patio/0-trede woningen van het CPO-project in Heesch gaan 
voorspoedig. Nadat op carnavalsmaandag een kavel van eigenaar verwisselde, is er nog maar één kavel 
beschikbaar. Tijd dus voor de ‘eerste steenlegging’ door wethouder Hans van der Pas. “Heel bijzonder”, 
volgens Van der Pas, “vooral omdat mijn ouders én broer hier gaan wonen.” 

Wethouder Hans van der Pas en CPO voorzitter Henk Verschuur bij de plaquette 
 Foto Marcel van der Steen Tekst Martha Daams

het geloof in dit project werd 
regelmatig op de proef geSteld

FNV bouw
HEESCH – FNV Bouw houdt op 
maandag 17 maart de algemene 
ledenvergadering voor de leden 
van de afdeling Bernheze in De 
Pas in Heesch.
Tijdens deze avond worden alle 
jubilarissen gehuldigd vanwege 
hun 25-, 40-, 50- of 60-jarig lid-
maatschap. Aanvang 19.30 uur.
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Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Infoavond op dinsdag 
25 maart in De Wis
Plannen voor bouw starterswoningen in Loosbroek

Het doel van het project is om 
een aantal betaalbare starters- 
en/of seniorenwoningen met 
acceptabele woonlasten neer 
te zetten. Het voordeel van een 
collectief is dat de groep zelf in-
spraak heeft bij de ontwikkeling 
van de huizen. Daarnaast pakt 
het aanbesteden van de bouw 

veel gunstiger uit. Verder zijn er 
nog andere manieren om de prijs 
laag te houden. Bijvoorbeeld door 
het gebruik van duurzame mate-
rialen, een energiezuinige wo-
ning is over een periode van tien 
jaar kostentechnisch veel voor-
deliger dan een huis met hoge 
energielasten. Als collectief is het 

mogelijk een provinciale subsidie 
aan te vragen voor de ontwikke-
ling van de woningen. Tevens kan 
een starter op de woningmarkt 
onder bepaalde voorwaarden een 
beroep doen op de gemeentelijke 
starterslening. 
De potentiële bouwlocatie waar 
over gesproken wordt, ligt in 
nieuwbouwproject Molenhoe-
ven. Na afloop is er voldoende 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. De avond in De Wis be-
gint om 19.30 uur. 
Bezoek voor meer informatie 
www.samenbouwen.nu

LOOSBROEK - Bouwgrond is tegenwoordig erg duur en betaalbare kavels zijn schaars, zowel voor star-
ters als senioren. Maar mensen willen vaak toch graag wonen in de plaats waar ze zijn opgegroeid. Bin-
nen de gemeente Bernheze zijn hiervoor enkele opties. Daarom vindt er dinsdag 25 maart in CC De Wis 
in Loosbroek een informatieavond plaats om de interesse te peilen voor het starten van een particulier 
collectief.

Verbouwd restaurant ‘t Bomenpark 
geeft rust en mogelijkheden

’t Bomenpark beschikt door de 
verbouwing over een wijnbar in 
het hart van de ruimte waar de 
gasten eten. Ook biedt de bar de 
mogelijkheid om door middel van 
een nostalgische snijmachine ham 
te snijden. Ham en wijn kunnen 
door gasten geproefd worden. 
“De wijnbar geeft rust en beleving 

in de zaak. Mensen zitten naast 
de wijnbar en zien hoe de ham 

gesneden wordt”, aldus Van de 
Kamp, die graag hobbyt met wijn.  
“Je kan hier nog steeds terecht 
voor een goede kop koffie met 
een lekker stuk appeltaart, maar 
we willen ons ook verbreden in 
ons wijnaanbod. We hebben ons 
wijnassortiment vergroot”, vertelt 
Rassaert.

De verbouwing heeft ervoor ge-
zorgd dat het restaurant meer 
synchroon is aan het natuurge-
bied in de directe omgeving. Niet 
alleen de wijnbar maar ook de 
nieuwe wijnkast zorgt voor meer 
rust in de zaak. 

Ook zijn de toiletruimtes vergroot 
en vernieuwd. De capaciteit van 
het aantal toiletten is verdubbeld.  

Niels en Eric zijn trots op hun res-
taurant en doen er alles aan om 
gasten wat betreft vernieuwingen 
voor te blijven. “Dat we plezier 
maken is het belangrijkste. We 
willen zorgen voor een goede 
kwaliteit van het product en van 
het personeel. 

We willen verrassen in de breedste 
zin van het woord.”

 Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Restaurant ’t Bomenpark heeft de zaak verbouwd. Het vernieuwde restaurant geeft veel meer 
rust en biedt de gasten meer mogelijkheden. “Wij willen mensen verwennen. Het mooie wat er is willen 
wij met mensen delen”, vertellen eigenaar Niels van de Kamp en Eric Rassaert. Zittend op het zonnige 
terras aan het water kijken Niels van de Kamp en Eric Rassaert trots naar hun restaurant ’t Bomenpark. 
De afgelopen twee jaar is er van alles verbouwd en vernieuwd.  Niels en Eric willen kritisch blijven. “Ver-
nieuwen zit in onze aard. Als we iets willen verbeteren, dan doen we dat wanneer de mogelijkheid er is”, 
vertelt Van de Kamp. 

‘Dat we plezier 
maken is het 
belangrij kSte

Advertorial
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Samen sterker

Kantoor Heesch (Cereslaan 2) of Heeswijk-Dinther (Plein 1969 1)

Tijdens de Open Huizen Dag geven we van 10.00 uur tot 16.00 uur antwoord op uw

hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u

zich online kunt oriënteren. Loop op de Open Huizen Dag bij ons binnen! 

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten.  

Kom naar ons
Inloopspreekuur 

Vragen 
over uw 

maandlasten? 
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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

Jan van de Akker
CDA Herkenbaar
Actief en Betrokken!

Ontwerp je eigen bankbiljet en win een boek over geld!

Haar eerste boek ‘Tel je geld’ is 
een interactief doeboek voor jeugd 
van 6 t/m 12 jaar. Haar onlangs 
verschenen tweede boek ‘Geld’ is 

voor de leeftijd 9 t/m 14 jaar: een 
‘neusboek’ vol tips, weetjes en 
korte verhaaltjes. 
Geld ligt aan de basis van alles. 

Alleen hopelijk niet van geluk. De 
boeken van Annelou zijn kleurrijk 
opgemaakt en tegelijkertijd edu-
catief. “Zonder het belerende vin-

gertje,” lacht ze, “maar het hoort 
wel bij opvoeding. ‘Tel je geld’ zit 
vol leuke opdrachten. Het is visu-
eel aantrekkelijk en speels ingevuld 
op rekenkundig gebied. Kinderen 
gaan aan de slag met hun spaar-
pot. 
Ze leren spaartijd uitrekenen. Het 
bedrag van wat ze willen kopen, 
gedeeld door het zakgeld wat ze 
krijgen, is spaartijd. Zo leren ze de 
juiste waarde van geld kennen. 
Dat heeft deze doelgroep nog niet 
van zichzelf. Die vragen, in al hun 
onschuld, gerust een IPad aan de 
buurvrouw voor hun verjaardag.” 

GASTLESSEN
Door haar eerste boek is Annelou 
gastlessen gaan geven op basis-
scholen in Bernheze en later is ze 
lespakketten voor bedrijven gaan 
ontwikkelen. Zo kunnen bedrijven 
zélf aan de slag voor de klas. Rabo-
bank Bernheze Maasland, de Ne-
derlandsche Bank en de SNS Bank 
werken al zo. “Het zelf geven van 
gastlessen is bijzonder boeiend. 
Geïnspireerd door deze lessen, de 
verhalen én vragen van kinderen 

over geld, is ze haar tweede boek 
‘Geld’ gaan schrijven. Het is edu-
catiever. Gericht op onderwerpen 
die deze doelgroep bezighoudt: 
over de kosten van een mobiel, 
het eerste baantje; zwart – en wit 
geld en over belastingen. Hoe leer 
je met jouw geld goed omgaan? 
Waaraan je geld uitgeeft mag ie-
dereen zelf weten, maar je kunt 
niet vroeg genoeg leren dat onder 
de streep rood staan niet goed is!” 
besluit Annelou met een wijsheid 
voor klein én groot!

WIN EEN BOEK! 
Stel jij bent de Koning(in) van Ne-
derland. Als ‘baas’ van het geld, 
mag jij de bankbiljetten ontwer-
pen. Hoe zou jij willen dat ‘jouw’ 
geld eruit zou zien? Maak hiervan 
een mooi voorbeeld. 
Een vakkundige jury kiest de win-
naars en zij krijgen een boek! 

Ontwerp opsturen of inleve-
ren t/m 31 maart bij de redactie 
van DeMooiBernhezeKrant bij ‘t  
Mediahuys op Laar 28, 5388 HG in 
Nistelrode.BERNHEZE - Een boek over geld. Dat klinkt saai! Maar de twee boeken die Annelou van Noort uit Heesch 

geschreven heeft zijn alles behalve saai. De schrijfster heeft geld spannend en leuk gemaakt. Omdat het nu 
‘De Week van het Geld’ is, zijn exemplaren van haar boeken te winnen. 

Annelou met haar kinderen v.l.n.r. dochter Maud en zoon Teun en vriendinnetje Noor  Tekst en foto: Hieke Stek

Mocht je niet winnen, dan kun je de boeken natuurlijk zelf kopen. 
‘Tel je Geld’ kost € 9,95 en ‘Geld’ € 12,95. 

Verkooppunten: bij Van Tilburg Mode op de kinderafdeling en in 
Heesch bij 5384 Baby- en Kinderkleding en Boekhandel Ceelen.

Week van het geld

Sparen met de Spaarboom
Met geld kun je leuke dingen doen. Je kan sparen voor iets moois of 
voor een goed doel. Bepaal van tevoren wat je wilt of nodig hebt en 
schrijf het op. Op deze manier houd je zelf de controle en laat je je 
minder snel verleiden door reclames en aanbiedingen. Als je weet wat 
je wilt, kun je makkelijker nee zeggen. Ook is het handig om prijzen te 
vergelijken in winkels. Zo houd je geld over voor andere dingen. Met 
deze Spaarboom kan je precies bijhouden hoeveel je al gespaard hebt.

Print de Spaarboom uit op www.weekvanhetgeld.nl/
spaarboom, vul hem in en hang hem op!

ONZICHTBAAR 
GELD

Wist je dat geld steeds 
minder zichtbaar wordt? 

Tegenwoordig wordt 
er veel betaald met de 
bankpas die gekoppeld 
is aan een bankrekening 

waar geld op staat.



Woensdag 12 maart 201412 
  

DIVERSE INDUSTRIËLE LAMPEN

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Kom je verbazen in onze winkel!

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

Feestelijke Actie
Malse kipfilet 500 gram nu slechts € 1,99

3 jaar
HB foods

Tegen inlevering van deze advertentie! Maximaal 5 kg per klant.
Geldig vanaf  woensdag 12 t/m zaterdag 22 maart 2014

Open Atelierroute Bernheze
DEELNEMENDE KUNSTENAARS STELLEN ZICH VOOR

CORNEL SNELS uit Heeswijk-Dinther is veelzijdig. Hij tekent en schildert met verschillende materialen, boetseert en 
beeldhouwt in steen en hout. 
Cornel: “Het leven zelf is kunst en biedt volop onderwerpen voor bezigheden, eerst in je hoofd, filosoferen in beelden en 
daarna met je handen vastleggen. Ik hoop dat anderen mij herkennen in mijn werk, zoals ikzelf dat doe. Het is de mooiste 
vorm van communiceren in ons aardse bestaan.”
Grote inspirator is Vincent van Gogh, maar ook de Gouden Eeuw, impressionisten, expressionisten en de Haagse school. Hij 
werkt realistisch-impressionistisch. Cornel heeft een toonkamer waar fietsers binnenstappen om te kijken, praten en koffie 
met – zelfgemaakt - appelgebak te eten. 

Gast Ties Lowes kwam, zag en was verloren en maakt nu prachtige beelden in klei en steen.

ADA BRAAT uit Heesch schildert, maar beoefent daarnaast veel ambachtelijke kunstvormen in haar ‘werkplaats’. Voor een 
project over de Eerste Wereldoorlog werkt ze bijvoorbeeld momenteel aan een object waarbij loodgieten belangrijk is. Haar 
opleiding aan de Kunstacademie in Arendonk heeft haar gebracht tot het maken van kunst met toepassingen in ‘mixed 
media’, vooral omdat de uitvoering van onderwerpen steeds om ander materiaal vraagt.
Ada: “Je zou mijn werk abstract kunnen noemen met voortdurende verwijzing naar de realiteit. Daarbij boeit de geometrie, 
grondslag van alle dingen, me mateloos.” 
Deelname aan de Open Atelierroute vindt Ada een mooie kans om haar werk en werkplaats aan een breed publiek te to-
nen.
 
Gast en kunstschilder Alemka Marasovic exposeert collages met als onderwerp Kroatië. 

HENK COOLEN schildert en etst in Vorstenbosch. Hij is met het tekenpotlood geboren en daarbij vindt hij het ambach-
telijke van de grafische kunst bijzonder. In de kunst zoekt hij naar de vertaling van zijn denken en voelen in een beeld. Bij 
Henk zijn de beelden meestal figuratief geabstraheerd. Vooral architectonische en landschappelijke beelden laat hij tijdens 
de Open Atelierroute in die geabstraheerde stijl zien, ook uit eigen omgeving. Hij hoopt zijn bezoekers net zo te boeien als 
hijzelf is bij het bekijken van de schilder- en etswerken van anderen. Omdat zijn kunstwerken te vinden zijn in de Klooster-
kapel van Vorstenbosch, kunnen bezoekers meteen ook kennismaken met de bijzondere sfeer van deze ruimte. 

Gast Liete Scheepsta uit Veghel, laat modern werk, in olieverf en acryl zien.

HANS VAN uDEN, Nistelrode was al jong actief als schilder, later grafisch en nu als beeldhouwer. 
Hans: “Ik hou van harde steensoorten. De weerstand van het harde materiaal trekt mij aan. Het materiaal dwingt respect af 
en daagt uit om zowel fysieke als creatieve grenzen af te tasten. Het geeft rust en daagt uit tot zelfreflectie. De eigen vorm 
van de steen is het startpunt van een beeld, waarbij een stuk van de oorspronkelijke steen blijft bestaan. De beelden lijken 
dan uit de steen te ontspruiten en een krachtenveld ontstaat tussen oorspronkelijke steen en de uiteindelijke vorm.” 
Basis is de menselijke zelfbeleving. De laatste twee jaar werkt Hans richting abstractie, in een combinatie van steen en staal.

Gast Wim Lemmens is beeldhouwer en schilder en vooral ambachtelijk begaafd.
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FotoCluBBernheze

hallo, mijn naam is marie-josé willemse, 
34 jaar en ik werk als technical designer bij 
een kinderkleding productiebedrijf. fotografie 
heeft eigenlijk altijd al mijn interesse gehad, al 
kwam dat met een simpele compact camera 
niet echt uit de verf.   

vandaar de overstap naar een spiegelreflex 
camera. vlak daarna heb ik een basiscursus 
gedaan, gevolgd door cursussen 
bij muzelinck. Begin 2013 ben ik lid 
geworden bij fc bernheze. een gezellige, 
inspirerende groep mensen met een  grote 
gemeenschappelijke passie voor fotografie. 
ik vind het heerlijk om creatief bezig te 
zijn, ideeën bedenken bij een opdracht, 
voorbereiden & uitvoeren. naast licht, 
compositie, standpunt en originaliteit, 
probeer ik mijn foto’s sfeer en gevoel mee te 
geven. of het nu gaat om het fotograferen 
van bands, vakantie of mensen. iedere 
situatie is anders en vraagt om een nieuwe 
aanpak. overal ligt een leuke uitdaging om 
het verhaal van dat moment vast te leggen.

De leDen STellen ZicH VooR MeT HUn BeSTe FoTo’S. HUn 
inSPiRaTie en cReaTieS VooR De inWoneRS Van BeRnHeZe. 

mARiE-JosÉ willEmsE

Marie-José in zwart wit

Poes bij waterkraan

orchidee Man met harp

‘Stervormig’ plafond Rijdende trein

CDA voor heel Bernheze

Eric Daandels
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Nicole en Danny Langens in de ‘huiskamer’ Foto: Marcel van der Steen Tekst Martha Daams

Danny en nicole: Danny’s Eeterij voor 
lekker eten en een gezellig avondje uit in Vinkel

Toen acht jaar geleden het bruine 
café aan de Lindenlaan 20 dreigde 
door een projectontwikkelaar aan 
het beeld van Vinkel onttrokken 
te worden, heeft Danny de knoop 
doorgehakt. Hij had altijd op die 
plek een horecagelegenheid willen 
hebben en nu had hij de kans. Hier 
kwam zijn opleiding in de horeca 
goed van pas en hij startte in het 
café met een luxe cafetaria in een 
huiselijke sfeer. 

VOOR ELK WAT WILS
Ook al ging het Danny en Nicole 
voor de wind, ze bleven zoeken 
om hun klanten te blijven boeien. 
Er werd gesproken met de gasten 
en er werd overlegd wat de gas-
ten graag aanvullend zouden zien. 
En zo kwamen ze op kleinere ge-
rechten die, tegen een vast bedrag 
van € 24,95, onbeperkt konden 
worden besteld. Het tapas-idee, 
maar dan anders. Er is een brede 
keuze van vlees-, vis- en bijge-
rechten. Per ronde worden twee 
gerechtjes gekozen en geserveerd. 
Lekker langzaam genieten en dan 
is de avond voorbij voordat je 
het weet. Ook aan de hele jonge 
gasten is gedacht. Je kunt vanaf 
17.00 uur terecht, een mooie tijd 
met kleine kinderen. Hun batterij 
is rond 19.00 uur leeg en zo kun-
nen ze gezellig mee uit eten gaan, 

zonder dat er oppas geregeld moet 
worden. Volwassenen kunnen tot 
23.00 uur warme gerechten be-
stellen.

TOAST & TAPAS
Op zondag kun je van 13.00-17.00 
uur terecht voor een all-in middag. 
Onbeperkt tapas eten, lekker drin-
ken van huiswijn en andere drank-
jes, bijpraten terwijl de kinderen 
spelen en genieten van de gastvrij-
heid in de Eeterij. Wil je iets van de 
kaart dat nét iets anders is dan op 
de placemats staat, overleg dan 
even met gastvrouw Nicole. In de 
‘huiskamer’ is het heerlijk toeven 
als je een beetje in de luwte wilt 
zitten en in de zomer is het terras 
de perfecte plaats om bij te komen. 

Vooraf reserveren is aangera-
den. Op de zaterdagen is Danny’s  
Eeterij al weken vooruit volge-
boekt.

VINKEL – Danny en Nicole Langens hebben op een prachtig plekje in Vinkel hun Eeterij. De 
bezoeker kan hier naar hartenlust heerlijke tapas eten of à la carte. En de kinderen kunnen 
gewoon mee. Er zijn kinderstoelen, er is een ballenbak en nog meer uitdagingen. Het al-
lerbelangrijkste is dat Danny en Nicole voor iedereen die persoonlijke aandacht hebben die 
hun Eeterij zo speciaal maakt.

DANNy’S EETERIj
Lindenlaan 20
5382 GK Vinkel
T. 073 – 5320709
info@ dannyseeterij.nl
www.dannyseeterij.nl voor alle 
openingstijden en mogelijkheden

Finale Heel Oss en Bernheze Bakt 
met gerenommeerde juryleden

MEVROuW D. VAN VELDHOVEN, 
DE HEER P. SCHuuRMANS, 
MEVROuW D. DE RIjK, 
MEVROuW N.CAMARDESE, 
DE HEER j. VAN DER WIELEN
MEVROuW M. OGISHIMA 
zijn door de Bakkers Lamers ge-
beld met de mededeling dat zij in 
de finale van Heel Oss en Bernheze 
bakt zitten. Het enthousiasme was 
groot en in de aanloop naar de fi-
nale in De Pas zullen de finalisten 
thuis hoogstwaarschijnlijk hun om-
geving nog regelmatig verrassen 
met gebak. Hun specialiteit wordt 
thuis, in de vertrouwde omgeving, 

gebakken en wordt 
meegebracht voor de 
beoordeling van een 
vakkundige jury.

Op 30 maart worden 
de finalisten feestelijk 
onthaald in De Pas en 
zal de jury haar mening 
geven over het gebak. 
De jury bestaat uit: 
Jelle van Gangelen, di-
recteur/eigenaar Hotel 
de Weverij /Restaurant 
Cordial – Oss, Matthieu 
van Lent, oud deelne-

mer ‘Heel Holland Bakt’ – Heesch, 
Vicky Littlejohn, directeur The Ba-
kery Institute Zaandam en jurylid 
‘Bake my Day’ (dit is een nieuw 
bakprogramma wat vanaf april 
op TV te zien is), Peter Bienefeld, 
Meester Boulanger, Floor Heijn, di-
recteur reclame-marketing bureau 
The Mall. De Bakkers Lamers heb-
ben geen invloed meer op de uit-
eindelijke uitslag.

Voor de finalisten is dit een heel 
spannenede dag. Iedereen die ze 
wil komen aanmoedigen of wil zien 
hoe de beoordeling van de vakjury 
in zijn werk gaat is van harte wel-
kom in De Pas vanaf 13.00 uur.

OSS/BERNHEZE – De zes winnaars van de wedstrijd ‘Heel Oss en Bern-
heze bakt’ gaan op 30 maart met elkaar de strijd aan in de finale. In 
De Pas, zullen zij de vijf juryleden laten proeven waarom juist zij in de 
finale zitten.

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

• Rolluiken 
• Screens 
• Zonneschermen 
• Overkappingen 
• Horren & Hordeuren 
• Raamdecoratie

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

jOuW STEM TELT
OP 19 MAART

Zondag 30 maart in De Pas
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HEESCH - Hans manders (voormalig huisarts) geeft 
vrijdag 21 maart een lezing over ons brein. 
Vraagt u zich ook niet regelmatig af hoe het mogelijk 
is dat we gewoon kunnen blijven staan zonder om te 
vallen of dat we op twee smalle bandjes kunnen fietsen. 
En wat te denken van al de indrukken en beelden die we 
tijdens ons leven in een soort oneindig archief kunnen 
opslaan. Hoe lukt het ons om ons zo bewust te zijn van 
onszelf en onze omgeving? Wat doet ouderdom met 
ons brein en met name met ons geheugen? Tijdens deze 
lezing vertelt Hans u over de ontwikkelingsgeschiede-
nis van ons brein. Waarin zijn we verschillend van de 
dieren en waar liggen de overeenkomsten?
De lezing zal, naast uitleg, bestaan uit veel beelden en 
animatiefilmpjes om -ook zonder voorkennis- onder de 
indruk van ons brein te geraken. Na deze voordracht zal 
er een nieuwe wereld voor u opengaan en bent u beter 
in staat om bepaalde aandoeningen van ons zenuwstel-
sel te begrijpen. Ook al zult u niet alles onthouden, wat 

blijft zal verwondering en 
verbazing zijn.

Programma:
15.30-16.00 uur: 
inloop met koffie of thee
16.00-16.45 uur: 
deel 1 van de lezing
16.45-17.30 uur: pauze 
17.30-18.00 uur: 
deel 2 van de lezing

De kosten voor deze lezing 
bedragen € 7,50 per persoon, inclusief koffie of thee bij 
binnenkomst. Tijdens de pauze is er gelegenheid om, 
tegen een kleine vergoeding, een drankje te nuttigen. 
Meldt u zich vooraf aan bij de Eijnderic. 
Dit is tot en met 19 maart mogelijk per e-mail: 
info@eijnderic.nl of telefonisch: 0412 - 454545.

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

Advertorial

lezing ‘Ons brein: mysterieus en verbazingwekkend’

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:

Suzanne de Weert
Heesch

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Mirjam van den 

Bersselaar
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

eelen

luCHtpost
DrÔMe Frankrijk

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

Even naar het postkantoor. Drinken we daarna een kop 
koffie bij het cafeetje tegenover. Leuk. Onderweg bloeiende 
klaprozen, verwilderd koolzaad en bermen vol toorts, salvia 
en spirea. Het voorjaar barst uit zijn voegen. 
‘La Poste’ ademt het soort landerigheid wat je van een 
postkantoor op het Franse platteland mag verwachten. Eén 
loket geopend, de andere vandaag dicht. Net als morgen waarschijnlijk. Een meisje heeft dienst 
en goede zin: “Bonjour monsieur, dame, deux lettres zie ik en eentje voor Les Pays-Bas. 
A priorité?” “Non merci.” “d’Accord.” 

Of we dan ons adres hier niet moeten vermelden? “Oui, oui, naturellement, un instant s.v.p.” 
Het meisje neemt haar taak serieus. Dat is dan € 4,20. Bon. Kan ik u verder nog van dienst zijn, 
zo niet, wens ik u een fijne dag. En na een welgemeend ‘bonne journée’ (goede dag) staan we 
weer buiten. 

Op naar Café des Sports. Al maken het afgeleefde poolbiljart en de drie tv schermen met de Giro 
d’Italia, rugby en Lottoballetjes het sporten tot een weinig inspannende aangelegenheid. Maar 
allez, het regent en vanmorgen bij de bakker hadden ze het er over dat deze nog wel enkele 
dagen (‘jusqu’à lundi’) kon aanhouden. Niet te hopen. Morgen komen de wielrenners. Hadden 
ze mooi weer beloofd. “Waren ze na alle nattigheid in Nederland wel aan toe”, had één van de 
vrouwen ons gemaild. We zien wel. Morgen is nog ver weg. 

Eerst maar eens koffie: “Deux grands crèmes 
s.v.p.” We gaan zitten en bladeren even door een 
achtergebleven Dauphiné Liberé, met als bijlage ‘les 
courses’ (paardenrennen). Favoriet is ‘Texas Charm‘, 
bijna 1:1. Outsider: ‘Valleé d’Amour‘ 1:3 en ‘Ma Petite 
Mousse‘ behoort met 1:9 kennelijk tot de kanslozen, 
maar is een ‘meilleure finisseuse‘ (goede finisher). Een 
gokje waard wellicht. Er zijn grote prijzen te winnen 
dit weekend. Prix du Golfe, Prix de la Reine Jeanne 
en Prix de la ville de Lamorlage. De paarden hebben 
soms prachtige namen. De mooiste is misschien wel: 
Vagebond d’Achat (vrije vertaling twijfelachtige 

aankoop). Benieuwd of die ooit prijzen wint. Verder is er de Lotto, die volgens de berichten 
boven de bar dit jaar al een paar keer flink heeft uitbetaald. Het affiche ‘Euro Millions‘ spreekt 
voor zich. Boeiend zo’n wedrenkantoortje annex café. Apart.
In het halfuurtje dat we er zaten, kwamen verschillende mannen en een enkele vrouw een gokje 
wagen. Bestellingen aan de bar. Koffie, wijntje of ander lekkers. Wedformulieren invullen achter 
het schotje. En ondertussen de laatste nieuwtjes en insidertips uitwisselen met enkele vaste 
gasten. Lachen. Afwerend gebaar. Gelukzalige grijns. 

Dit keer zal het lukken. De beloofde euro’s komen er aan. Over drie dagen weten we meer.  
Een man aan de bar begint over het weer, waar we vandaan komen en, eenmaal bezig, over crisis, 
Hollande (de president) en dat wij het onder Rutte en Merkel (in één adem) zo slecht nog niet 
hadden. Ik begreep dat hij vond dat ‘Parijs‘ de boel weer aan het verkloten was. Omdat ik slechts 
een vreemdeling ben in zijn land, besluit ik daar niet op in te gaan. Een nieuwe bezoeker komt 
binnen. “Hé Guillaume”. Vult zijn formuliertje in. “Bonne chance, Theo”.”Oui, oui” en vertrekt 
“Salut”. De zon breekt door, wij gaan eveneens. Volgende keer kijken of de reeks ‘Uitbetaald in 
2014‘ boven de bar is aangegroeid. www.lacolline.nl.

CDA voor heel Bernheze

Els van Sleuwen
Jan van den Broek
CDA Herkenbaar
Actief en Betrokken!

Lees DeMooiBernhezeVerkiezingskrant 

WEET WAAR jE OP STEMT!
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mooi & online

online
24 uur 7 dagen 52 weken

Tuinhuistotaalmarkt.nl
De grootste verzameling van
tuinhuisjes, blokhutten en
tuinmeubelen online!

Sierbestratingtotaalmarkt.nl

De grootste sierbestrating
webwinkel van Nederland!

COLOFON

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

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

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

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Digitale oefening voor verkeersexamen
Veilig de weg op door VVN-app

BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland (VVN) bracht deze week een 
verkeersapp uit die basisscholieren moet helpen met de voorberei-
ding op het Praktisch Verkeersexamen. Carlo van de Oever van VVN 
Maasland regio Oss: “Alle basisscholen in Bernheze doen mee aan 
het verkeersexamen 2014 waar op 10 april voor de meeste leerlin-
gen het theoretisch examen zal zijn. We hopen natuurlijk dat de 
kinderen met hun ouders gaan oefenen op de app.”

De resultaten van het examen worden beter naarmate er meer ge-
oefend wordt. De app zal de scholieren en de ouders daarbij helpen. 
De app is opgebouwd uit drie onderdelen. Het eerst deel is theorie, 
waarin de vragen geoefend kunnen worden. De andere twee ele-
menten zijn de fietscontrole ‘mijn fiets’ en het ‘praktisch examen’ wat 
later, na het theoretisch examen nog volgt.”
Kinderen komen steeds vaker met een fiets naar het examen die niet 
goed is. Het praktijkexamen kan voor ouders een mooi moment zijn 
om de fiets van hun kind, welke binnenkort naar het voortgezet on-
derwijs gaat, eens goed na te laten kijken. 

De Praktisch Verkeersexamen-app is gratis te downloaden voor 
Android en iOS. www.noord-brabant.vvn.nl

Van digitaal naar de praktijk...
De fiets van het kind wordt vooraf aan het examen gecontroleerd. 
Met een afgekeurde fiets mag je kind niet deelnemen aan het 
examen. Zorg er dus voor dat de fiets van in orde is! Een goed 
moment om de fiets van je kind eens met een goede onderhouds-
beurt te verwennen. Mocht dit werkje niet in de agenda passen? 
De fietsspecialisten van Bernheze nemen je deze taak graag uit 
handen.

WWW.MOOIHEESCH.NL • WWW.MOOIHDL.NL • WWW.MOOINISSEROI.NL • WWW.VORSTENBOSCH-INFO.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. 

Deze websites geven een gratis podium online voor alle verenigingen en stichtingen.

www.jackmartens.nl

www.fietsplus-rini.nl

www.fietsplezierheesch.nl

www.vanesch-biketotaal.nl
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Bij RegioBank… 
bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  
die u kent.

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

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

CDA voor heel Bernheze

Esther v.d. Bogaart

Jan Sengers
Natuurlijk kies ik CDA

Metamor-
fose voor 
Bedrijvig 
Magazines

UDEN - De Bedrijvig magazines 
van De Winter media groep uit 
Uden, waaronder Bedrijvig Bern-
heze/Maasdonk, hebben een 
ware metamorfose ondergaan.

In de afgelopen maanden is door 
de media-adviseurs, redacteuren 
en designers van het bedrijf hard 
gewerkt om een frisse, nieuwe 
huisstijl te ontwikkelen voor de 
acht Bedrijvig magazines. 
“Wij hopen dat onze lezers net 
zo tevreden zijn met het resultaat 
als wij dat zelf zijn”, zegt alge-
meen directeur Roland de Win-
ter van De Winter media groep. 
Waar niet veel aan is veranderd, 
is de inhoud van de Bedrijvig ma-
gazines. De Winter: “Wij blijven 
onze lezers informeren over za-
kelijke nieuwtjes en interessante 
verhalen over en voor het lokale 
bedrijfsleven. Op die manier bie-
den wij ondernemers bovendien 
een interessant platform om hun 
bedrijf onder de aandacht te 
brengen bij een groot aantal col-
lega’s in de regio.” 
De Bedrijvig magazines ver-
schijnen in Oss, Uden, Veghel, 
’s-Hertogenbosch, Bernheze/
Maasdonk, Waalwijk, Helmond/
Deurne en Land van Cuijk/
Noord-Limburg. Neem voor 
meer informatie contact op met 
Thijs de Hoogh via 0413-339364 
of 06-20800375. 

1.200 vierkante meter 
woongenot

Heijligers Roelofs Wonen

bernheze/maasdonkbernheze/maasdonk

Nieuw

1.200 vierkante meter 
woongenot

Heijligers Roelofs Wonen

Nieuw
BEDRIJVIGBERNHEZE/MAASDONK
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Hanex Ondernemer van het Jaar

In gesprek met Marieke Moorman
Nieuw netwerk voor vrouwen

‘Deze nieuwe uitdaging geeft veel energie’

Villa Maasdonk nu ook evenementenlocatie

1.200 vierkante meter 
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Villa Maasdonk nu ook evenementenlocatie
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OSS - Deze maand zijn de werken 
van mozaïek kunstenares Jopi Ver-
kuijlen uit Heesch te bewonderen 
bij Kringloopbedrijf Oss aan de 
Maaskade in Oss.

Jopi Verkuijlen werkt met kring-
loopmaterialen als kopjes, borden, 
schalen en tegels bij de uitwerkin-
gen van haar mozaïeken. Ook oude 
kastjes en lampen zijn dankbare 
materialen om tot unieke kunst-
werken te worden omgevormd. 
Kringloopbedrijven Oss en Heesch 
hebben zich ten doel gesteld de 
afvalstroom te beperken door het 
stimuleren van het hergebruik van 

goederen en hierdoor een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van 
het milieu en vermindering van de 
uitstoot van CO2. Een tweede doel 
is het scheppen van werkgelegen-
heid en scholingsmogelijkheden in 
een veilige omgeving, voor men-
sen met een - meer dan - gemid-
delde afstand tot de arbeidsmarkt. 
Met het bieden van ruimte voor 
exposities wordt - mede - invulling 
gegeven aan een derde doel; het 
leveren van een bijdrage aan het 
sociale klimaat voor burgers in de 
aangesloten gemeenten (Oss en 
Bernheze). Kijk voor meer informa-
tie op www.kringloopbedrijfoss.nl.

Expositie Mozaïek bij Kringloopbedrijf Oss
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Pater Renates koos na zijn oplei-
dingen voor een sober bestaan als 
Norbertijn en werd via overste in 
1971 tot prior in 1974 in de provin-
cie Lolo, Congo. Een rustig bestaan 
was het niet, de rebellen moordden 
en verwoestten. 

Rebellenoorlog
Pater Renates overleefde vier keer 
een ter dood veroordeling, waarbij 

hij oog in oog stond met het vuur-
peloton, een urenlange opsluiting 
met vele anderen in een afgeslo-
ten ruimte zonder ventilatie en met 
de dreiging dat ze levend zouden 
verbranden en veel andere gru-
welijkheden. Daarna was hij niet 
meer de onbezorgde en vriendelijke 
broer van Ria, maar een man die 
veelvuldig de dood in de ogen had 
gekeken en niemand meer durfde 
vertrouwen. Ria hield zielsveel van 
hem, ook toen hij angstig was. 

Teken 
Het beeldje dat pater Renates tij-
dens een van de eerste bezoeken 

aan thuis voor Ria en Jan meebracht, 
brak en kwam in een lade te liggen. 
Totdat Ria met beeldje en lijm ja-
ren later, op 24 april 1980, tijdens 
de ‘schaft’ in hun tuinbouwbedrijf 
aankwam met de mededeling dat 
Jan dat beeldje maar even moest lij-
men. Jan was hoogst verbaasd, Ria 
kwam nooit met een klusje over-
dag bij hem, maar het beeldje werd 
op dringend verzoek toch gelijmd. 

Ria vergeet het nooit meer en het 
laat haar niet los; ze ontvingen de 
dag daarna bericht dat broer/pa-
ter Renates diezelfde dag, de 24e, 
overleden was. Ria kon het niet 
geloven, haar broer had op 20 april 
nog een brief aan Jan geschreven 
voor zijn verjaardag. De dag dat Jan 
het beeldje lijmde, overleed hij. Een 
maagbloeding was hem noodlot-
tig geworden, aldus de abt van het 
klooster in Postel. Niemand kon bij 
de begrafenis aanwezig zijn, zelfs 
niet broer Geert, die in die tijd ook 
in de Congo was. Het beeldje en de 
barst roepen dierbare herinnerin-
gen op.

Een teken uit de Congo

KEN jE DAT OOK, IETS IN OF OM HET HuIS ROEPT TELKENS HERINNERINGEN OP AAN IEMAND DIE HEEL SPECIAAL VOOR jE IS 
(GEWEEST), IETS WAT INDRuK OP jE HEEFT GEMAAKT OF EEN BELANGRIjKE PERIODE IN jE LEVEN WEERSPIEGELT.

Ria Ploegmakers met het beeldje en een foto van broer Jan/pater Renates 
 Tekst Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

  

Een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

HEESCH – Ria en Jan Ploegmakers uit Heesch hebben een aantal mooie beelden uit de Congo in huis, maar 
eentje spant de kroon. Het is een klein beeldje van ivoor met een barst erin, gekregen tijdens een van de eerste 
vakanties van broer Jan Dollevoet/pater Renates van de orde der Norbertijnen, Postel.

‘het beeldje werd op dringend verzoek 
toch gelijmd’

Inruilactie

Bruna heeft een ruim assortiment 
huismerk en merk cartridges.

Actie loopt tot 29 juni 2014 en is alleen geldig 
bij Bruna Heesch, ‘t Dorp 61a Heesch

Blij met

10%
korting

op een nieuwe cartridge
bij inlevering van een

lege cartridge

Alles om te printen
vind je bij Bruna

19 MAART VERKIEZINGEN
mooiBernhezertje

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. 

Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

GESLAAGD
EEFjE KONINGS geslaagd 
aan de universiteit van 
Nijmegen voor GZ Psychologie

AANGEBODEN

PEDICuRE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

FACEBOOK-ACTIE BIj 
REVIVAL
De crisis overleef je met Revival. 
Elke week een Facebook-actie 
voor een voordelige prijs. 
Kijk op www.facebook.com/
RestariaRevival voor de huidige 
actie! Smakelijk!

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

SNEL EN VERANTWOORD 
AFVALLEN met ons 
internationaal bewezen 
voedingsprogramma van 
HERBALIFE.
Wij zijn al 15 jaar uw HERBALIFE 
distributeur en adviseur!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

TE KOOP
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

MOOIE KNAuS CARAVAN
As good as gold
Bouwjr:1999 incl. Reich mover 
(2012). 4 personen.
Fietsenrek - cassette toilet
midden keuken. prijs € 4000,-
tel. 0412-642943.

GEVRAAGD

VRIjWILLIGER die van april 
t/m juni op woensdagmiddag  
13.00-15.30 u in Bernheze/
Maasdonk onze DMBK 
KRANT wil afleveren op 
afhaaladressen.Tegen 
km-vergoeding. Evt. daarna als 
oproepkracht.
Info. 0412-795170.

TE HuuR
VAKANTIE APPARTEMENT 
in Oba, te Alanya, Turkije. 6 
pers. met zwembad. 300 meter 
van zee. Meer informatie: 
www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997.

Vastenmaal-
tijd voor pa-
rochies HDL

HEESWIJK-DINTHER - Naar aan-
leiding van de offerte van de Abdij 
voor de presentatie en maaltijd-
soep is er besloten om dit niet 
door te laten gaan. We besteden 
het geld liever aan het project.

Op woensdag 19 maart om 18.00 
uur wordt voor de parochies rond 
Abdij van Berne in parochiecen-
trum de Rots, Kerkwijk 40 in Berli-
cum,  een maaltijdsoep met brood 
geserveerd met daarop aansluitend 
de presentatie van het vastenaktie 
project van de abdijparochies voor 
Wayanawad. 

De kosten voor deze avond zijn  
€ 5,- p.p. Iedereen is van harte wel-
kom daar bij aan te sluiten. 

Graag vooraf aanmelden bij truus-
wagenaar@hotmail.nl of  parochie-
berlicummiddelrode@home.nl
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BERNHEZE - De Zonnebloem is 
gestart met haar nieuwe reclame-
campagne ‘Er kan zoveel meer dan 
je denkt’. Met deze campagne wil 
de Zonnebloem laten zien dat zij 
er is voor alle mensen met een li-
chamelijke beperking. 

Het doel is deze groep volop van 
het leven te laten genieten. Uit on-
derzoek blijkt dat meer dan 80% 
van alle Nederlanders de Zonne-
bloem kent, maar dat slechts een 
klein deel van deze groep weet 
voor wie de Zonnebloem zich in-
zet en wat de Zonnebloem precies 
doet.
De Zonnebloem wil dat mensen 
met een lichamelijke beperking 

zorgeloos en vanzelfsprekend aan 
de maatschappij deel kunnen ne-
men. De Zonnebloem heeft zo’n 
1.200 afdelingen door heel het 
land. Iedere afdeling heeft vrijwil-
ligers die regelmatig bij mensen 

thuis komen. Ook worden lokaal 
activiteiten georganiseerd en gaan 
groepen een dagje uit. Steeds va-
ker vinden deze uitstapjes in kleine 
groepjes plaats. Voor meer infor-
matie: www.zonnebloem.nl.

Health, Beauty, Care

Fashion Flits en kidsmiddag bij Shoeby Heesch

De Shoebymodellen toeren 
door heel Nederland en zijn op  
17 MAART van 13.45 tot 14.05 
uur bij Shoeby Heesch. De model-
len zullen tijdens een korte mode-
show alle nieuwe fashion trends 
tonen. 
Na afloop kun je samen met jouw 
Personal Shopper kijken hoe je 

deze nieuwe trends naar jouw ei-
gen stijl vertaalt, zodat je volgens 
de laatste trends het nieuwe sei-
zoen in gaat.
19 MAART Kidsmiddag: Mo-
del voor een middag bij Shoeby 
Heesch!

Kinderen die dol zijn op fashion en 

altijd al een keertje fotomodel heb-
ben willen zijn, kunnen 19 maart 
terecht bij de kidsmiddag. Alle kids 
kunnen op woensdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur als een echt 
Jilly of Mitch-model op de foto. 

Ze worden door een professio-
neel team gestyled en daarna op 
hun allermooist op de foto gezet. 
Is jouw foto één van de leukste, 
mooiste, mafste of coolste? 

Misschien ben jij dan wel een van 

de winnaars. Als winnaar kom je 
met jouw winnende foto voor een 
bepaalde tijd in de etalage van 
Shoeby Heesch te hangen en krijg 
je de foto op groot formaat ca-

deau! Tijdens de kidsmiddag ont-
vang je ook nog eens 20% korting 
op een nieuwe outfit!

Inschrijven kan via 0412-475024.

HEESCH – Dol op fashion en benieuwd naar de nieuwste 
Spring/Summer fashion trends? Dan mag je de Fashion Flits 
bij Shoeby Heesch op maandag 17 maart niet missen!

Advertorial

EHBO-vereniging St. Raphaël ver-
zorgt de cursus die opleidt tot ge-
diplomeerd EHBO-er volgens de 
richtlijnen van het Oranje Kruis. 
De cursus wordt gegeven door een 
bevoegd instructeur die wordt bij-
gestaan door een LOTUS slachtof-
fer opgeleid persoon, voor het uit-
beelden van ongevalsituaties.

Cursisten leren adequaat en ver-
antwoord te handelen bij diverse 
ongevallen. Onderdelen die be-
handeld worden zijn reanimatie 
en AED, verbandleer en alle kleine 
ongevallen. Naast de basiscursus 

EHBO organiseert St. Raphaël bij 
voldoende belangstelling een cur-
sus reanimatie en AED bedienen. 
Deze opleiding duurt twee avon-
den en wordt gegeven volgens 
de nieuwste richtlijnen van de Ne-
derlandse Reanimatie Raad. Voor 
meer informatie en/of opgave: 
Jenneke Beerling 0413-296206.

Nog plaatsen vrij voor 
EHBO-cursus 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar voor de EHBO-cursus die dinsdag 18 maart in Heeswijk-Din-
ther van start gaat.

Nieuwe Zonnebloemcampagne: 
Er kan zoveel meer dan je denkt

Waar kun je de opening van het kampeer-
seizoen beter starten dan bij Van Uden Ca-
ravanTechniek aan de Jan Tinbergenstraat 
6 in Sint-Oedenrode? Juist, nergens! De 
jarenlange ervaring van het caravanbedrijf 
zorgt ervoor dat u zorgeloos en met een 
fijn gevoel op vakantie gaat. Ook nog eens 
met het beste materiaal, want Van Uden 
CaravanTechniek biedt alleen het allerbeste. 
Bijvoorbeeld van de topmerken Bürstner, 
Hobby, Fendt, etc. 

Aantrekkelijke acties
Natuurlijk biedt Van Uden CaravanTechniek 
ook ditmaal enkele scherp geprijsde en aan-
trekkelijke acties aan zijn gasten. Maakt u 
bijvoorbeeld komend weekend een afspraak 
voor een onderhoudsbeurt om uw caravan 

goed te checken, dan ontvangt u 10% kor-
ting. Of wat dacht u van drie weken huren, 
twee betalen? Daar kunt u voor 11 juli en na 
22 augustus gebruik van maken. Een ideale 
tijd om op vakantie te gaan. Gaat u in het 
hoogseizoen? Geen probleem, ook dan krijgt 
u een mooie korting van maar liefst 10%. 
Terwijl ook de movers aantrekkelijk geprijsd 
zijn vanaf € 695,-, komt ook Bürstner met 
een prachtige actie voor mensen met een 
gezin. Het gaat om de zogenaamde Kinder-
geldactie. Koopt u een nieuwe caravan van 
het topmerk? Dan krijgt u € 750,- korting 
per kind! (Geldt ook voor opa en oma) Dit 
geldt tot een maximum van drie kinderen, 
dus de korting kan oplopen tot € 2250,-!

 www.vanudencaravans.nl

Seizoensopening bij Van 
uden CaravanTechniek
Zondag 16 maart geopend van 11.00- 17.00 uur

Advertorial

SINT-OEDENRODE - Nu de zon zich al veelvuldig heeft laten zien de laatste dagen en de 
vogels zich flink roeren, krijgen de mensen het weer in de bol. De intredende lente laat ie-
dereen al dagdromen over een heerlijke vakantie in Frankrijk, Italië of ander heerlijk oord. 
Met de caravan erop uit, dat wil iedereen wel. Van Uden CaravanTechniek geeft het beste 
advies en heeft mooie en interessante acties. Komend weekend vindt de seizoensopening 
plaats. Op zondag is de zaak ook open.
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Fashion Flits en kidsmiddag bij Shoeby Heesch

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

LOOSBROEK - Een swingende 
discoavond, speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
van 16 jaar en ouder, wordt op 
donderdag 20 maart gehouden in 
Lunenburg in Loosbroek.

Deze discoavond maakt het moge-
lijk dat mensen met een beperking 
elkaar ontmoeten en samen een 
gezellige dansavond hebben. Het 
gaat niet alleen om mensen die 
door Cello begeleid worden, ook 
andere mensen met een verstan-
delijke beperking zijn van harte 
welkom.
De avond wordt georganiseerd 
door uitgaanscentrum Lunenburg, 

in samenwerking met de regio-
nale zorgorganisatie Cello. DJ Olav 
zorgt met zijn muziekkeuze voor 
een overbevolkte dansvloer.
De disco begint om 19.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. Entree is € 5,- 
(inclusief twee drankjes).

Uitgaangscentrum Lunenburg ligt 
aan de Dorpsstraat 39 in Loos-
broek.

Cello ondersteunt 
swingende discoavond

CDA zonder twijfel!

Mathieu Arts

Vastenactie voor projecten in India

In de Godavarikolonie in het Way-
anaddistrict in de Indiase deelstaat 
Kerala leven 325 families met 3200 
mensen. Vaak onder erbarmelijke 
omstandigheden. 

Tot vorig jaar waren er helemaal 
geen sanitaire voorzieningen. Nu 
zijn er al tien toiletten geplaatst. 
Bedoeld voor tien gezinnen. 

Nu zijn er 35 families geselecteerd 
voor de volgende nieuwe toiletten. 

Vier waterputten
De Godavaristam is voor water 
afhankelijk van de rivier. Om te 
wassen, te baden, te drinken en 
eten te bereiden. Het is bepaald 
geen hygiënische situatie. Er wor-
den vier waterputten geïnstalleerd 
in het dorp voor veilig drinkwater. 
Elke put is de watervoorziening 
voor 10 tot 25 families.

Tien huisjes 
De mensen leven in armoedige 

tenten van bamboe en zeil. Nu 
worden zij voorzien van fatsoen-
lijke woonruimte. Een deel van de 
bouw wordt bekostigd door het 
project, een ander deel komt voort 
uit een bijdrage van de families 
zelf, door middel van bouwwerk-
zaamheden. 

Vastenactie
Dit is een gezamenlijke vasten-
actie van de parochies Heeswijk, 
Dinther, Loosbroek, Abdijkerk, 
Berlicum /Middelrode en Heikant-
Quirijnstok in Tilburg. De opbreng-
sten worden verdubbeld door Vas-
tenactie Nederland. In Heeswijk 
en Dinther kunnen de vastenactie-
zakjes of de eenmalige machtiging 
en ingeleverd worden in de kerk. 
In Loosbroek worden de zakjes 
opgehaald. Geven per bank kan 
op bankrekening 5850 t.n.v. Vas-
tenaktie Den Haag o.v.v. project 
110343. Meer informatie: 
www.solidairmetindia.nl

HEESWIJK-DINTHER - Carnaval is voorbij, dus tijd voor actie, zo vonden Stichting Solidair met India en de 
Norbertijner paters. Samen met enkele parochies houden zij een Vastenactie voor een project in India. 

Gerda Gevers
Ik stem CDA op 19 maart

Jolanda School
CDA Herkenbaar
Actief en Betrokken!
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CarnaVals-
terugblik

De vastentijd is alweer een dikke 
week oud en carnaval dus een week 
geleden. Velen zullen er met plezier 
op terugkijken. Ik ook. Het was een 
fijn feestje. M’n eerste carnaval als 
burgemeester van Bernheze. Ik heb weer 
een hoop ontdekt en geleerd. 
Bijvoorbeeld dat de naam Bernheze 

met carnaval niet bestaat. Dan hebben we ‘t over Krullendonk, 
Weversrijk, Snevelbokkenland en Piererijk. Bijzondere namen die 
met trots worden gedragen en die rijke historie met carnavaleske 
spitsvondigheid combineren.

En wist u dat ik tijdens carnaval de gewone ambtsketen verruil voor 
een speciale carnavalsketen? Ook een hele mooie, met daarin vier 
penningen met de beeltenissen van de vier carnavalskernen. 
In Krullendonk werd vroeger bij de onthulling van de prins een 
varken gesneden. De toenmalige slager Van Herpen uit Heesch heeft 
me daar onlangs heel beeldend over verteld. De varkenspootjes, 
krulstaart en achterste mem werden dan het publiek in gegooid. Kom 
daar nu nog maar eens om bij de Voedsel- en Warenautoriteit.
Een bijzonder gebruik in Piererijk vond ik de straatnaamonthulling. 
De naam van de straat waar de prins woont, krijgt gedurende carnaval 
een andere naam. Zo had Vorstenbosch dus even een ‘Bosch-ter-
Veldenhof ’ in plaats van de (toch beduidend minder prozaïsche) 
Bosweg.

In Weversrijk keek ik tijdens de pronkzitting m’n ogen uit. De zaal 
waar ik soms wel eens sport, was omgetoverd tot een magistrale 
feestzaal. Niet alleen de entourage was top, ook de kwaliteit van de 
liedjes, sketches, muziek en dans waren boven verwachting. Er is veel 
talent in Nistelrode.
De Snevelbokken lieten zich van hun beste kant zien tijdens de 
verlichte optocht in Loosbroek. Nooit eerder zag ik ’s avonds een 
carnavalsoptocht. De enorme stoet maakte het aardedonkere dorp tot 
een kleurrijk geheel.

Kortom, we kunnen terugkijken op een geslaagde carnaval. 
Bijzondere dank aan de vier prinsen: Porcus XLIII, Bart d’n Urste, 
Gertjan dun Urste en Hans dun Twidde, daarin bijgestaan door hun 
adjudanten en de jeugdprinsen en jeugdprinsessen. Zij hebben de 
tijdelijke heerschappij voortreffelijk vervuld.
Op naar carnaval 2015!

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Jan Prinsen,                     nr 4.

Volksgezondheid

Ik ga voor de maximale inzet van middelen

voor de WMO en de jeugdzorg. Er hoeven

geen megastallen meer bij en we moeten

de fijnstof uitstoot bestrijden.

stem 19 maart SP

Rein van Moorselaar,  nr 1.

Sociale Voorzieningen

Ik ga voor  geen bezuinigingen op

verenigingen met jeugdleden en ik wil

‘meer voor mensen met minder’ en denk

dan aan ‘social return’ bij aanbestedingen.

stem 19 maart SP

De afgelopen vier jaar kon Bernhe-
ze rekenen op de SP. Met wethou-
der Rein van Moorselaar in het col-
lege werd er veel bereikt voor alle 
kernen. Dat wil de SP graag voort-
zetten tot en met 2018. Daarvoor 
is uw stem nodig. 

De SP is en blijft duidelijk. Bern-
heze blijft zelfstandig. Geen fusie 
met Oss. Bernheze kiest voor goe-
de zorgen aan ouderen, zieken en 
mensen met een beperking. Geen 

bezuiniging op thuiszorg of WMO. 
Er worden betaalbare huur- en 
koophuizen gebouwd voor onze 
jeugd. Als de woningbouwvereni-
gingen dat niet doen, dan gaat de 
gemeente zelf weer aan de slag. 

Het project in het Beemdpark 
(CPO) moet een vervolg krijgen. 
De opknapbeurt van de Compo-
nistenwijk krijgt een vervolg op 
andere plekken in Bernheze. In de 
Componistenwijk is met een zeer 

laag budget erg veel bereikt. Dat 
kan op andere plekken ook.

Subsidie 
Subsidie op clubs en verenigingen 
met veel jeugdleden blijft bestaan 
wat de SP betreft. Dat jongeren 
tegen aanvaardbare kosten kun-
nen sporten is van groot belang. 
Zo nemen we als SP verantwoor-
ding in de komende vier jaar. Dat 
kan alleen met uw steun. Stem 19 
maart 100% sociaal, stem SP.

SP: Stem 19 maart 100% sociaal 

BERNHEZE - Op 19 maart bent u aan het woord. De inwoners van Bernheze 
kiezen dan de nieuwe gemeenteraad. Dan is de SP een verstandige keuze! Maak 
een keuze voor de inhoud en niet voor de poppetjes. Zeker als het om Bern-
heze gaat. Ondanks de crisis moet Bernheze doorgaan met zorgen voor elkaar. 
Goed voor iedereen die zorg nodig heeft. Goed voor werkgelegenheid. Goed 
voor Bernheze.

Rein van Moorselaar, Lijsttrekker SP

Dorpsraden en Actief Burgerschap 
vervullen als belangenbehartiger 
een belangrijke rol. Zij nemen het 
initiatief waarna we samen de 
schouders zetten onder het ver-
beteren van de leefbaarheid door: 
bouwen van betaalbare woningen, 
zorg voor goede leefomstandig-
heden voor onze ouderen en een 
gunstig ondernemersklimaat voor 
agrariërs en ondernemers uit het 
MKB, zonder het belang van ge-
zondheid uit het oog te verliezen. 

Wij vinden als CDA dat het cen-
trum aantrekkelijker moet worden. 
Ook het realiseren van de ont-
sluitingsweg van Retsel naar het 
kanaal moet, want daarna kan er 
een begin gemaakt worden met de 
herinrichting van de Hoofdstraat 
en de St. Servatiusstraat. 

Fietsen wordt dan een stuk veili-
ger. Er is veel vraag naar betaalba-
re, levensloopbestendige wonin-
gen voor jong en oud. Wij denken 

aan de gymnasiumlocatie en Ter 
Weer. Zorg voor ouderen door het 
organiseren van juiste hulp op de 
juiste plek. Ons cultureel erfgoed 
en monumenten moeten we on-
derhouden. 
Wij willen het groen in onze wij-
ken behouden en versterken. In 
Heeswijk-Dinther zetten wij ons 
hier voor in, daarvoor hebben wij 
uw stem hard nodig. 

Stem dus CDA op 19 maart.

CDA: CDABernheze Herkenbaar Actief 
en Betrokken, óók in Heeswijk-Dinther

BERNHEZE - Het CDA Bernheze heeft weer herkenbare kandidaten uit 
alle kernen op de kieslijst staan. Zij zijn actief in het verenigingsle-
ven en maatschappelijke organisaties. Zij geven aan wat er onder de 
mensen leeft en wat nodig is voor de leefbaarheid van onze dorpen. 
In Heeswijk-Dinther zijn Margriet Beeftink, Edwin Daandels, Gerion 
Pelders-van Heck en Erwin van Kessel de CDA-kandidaten.

Erwin , Margriet en Edwin, Herkenbaar Actief en Betrokken!

BERNHEZE - Progressief Bernheze gaat voor een nieuwe bestuursperiode met Hans van der Pas als wethou-
derskandidaat en deskundige gedreven kandidaten voor de gemeenteraad. In de afgelopen vier jaren hebben 
we veel bereikt. We werken daar graag aan verder. 

Nog slimmer samenwerken in de regio en met inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dat is nodig omdat 
minder middelen beschikbaar zijn, er meer taken moeten worden uitgevoerd en we moeten blijven investeren 
in leefbaarheid, zorg en economie. Dat vraagt om lef en vernieuwing. Om te zorgen dat in de ouderen- en 
jeugdzorg niemand buiten de boot valt. Om jongeren een goede start op de woningmarkt te laten maken. Om 
ondernemerschap de ruimte te geven. Om de balans in het buitengebied verder te herstellen. Wij gaan die 
uitdaging graag aan. Wij blijven werken aan vitale dorpen en een gezonde leefomgeving. 
Wilt u zich nog verder verdiepen in de standpunten en kandidaten van Progressief Bernheze, bezoek dan onze 
website www.progressiefbernheze.nl of bekijk onze filmpjes op www.youtube.nl/PBernheze. Heeft u nog vra-
gen, stel ze gerust via reactie@progressiefbernheze.nl of benader een van de kandidaten.

Stem sociaal 
en duurzaam
stem Progressief 
Bernheze

WEET WAAR jE OP STEMT!
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Centrum management 
kleurt en communiceert

www.centrumheesch.nl

Column
aD

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

naar een nieuwe Coalitie

De campagne naar de verkiezingen 
gaat zijn laatste week in. De partijen 
trekken deze weken alles uit de kast 
om nog in de gunst van de kiezer te 
komen. In gekleurde jasjes en met flyers 
waren verschillende partijen afgelopen 
weekend te vinden op de markten, bij 
de winkels en op debatbijeenkomsten. 
Of het bij de kiezer landt is nog maar 
de vraag. Als je een nieuwsitem op de 
lokale omroep DTV moet geloven weten 

ook nog maar weinig kiezers dat er verkiezingen zijn en welke partijen 
deelnemen. 

Vorige week viel ook de kandidatenlijst op de mat. U kunt kiezen uit 
244 Bernhezenaren op 7 lijsten. Keuze genoeg dus voor 21 stoelen. 
De kernen Heeswijk en Dinther zijn het best vertegenwoordigd op de 
lijsten, met name door de blanco lijst die bijna volledig uit Heeswijk-
Dinthernaren bestaat. Maar ook bij het CDA, Progressief Bernheze en 
D66 is deze kern meer vertegenwoordigd dan je op basis van inwoners 
zou verwachten. De VVD daarentegen is bijna volledig een Heesche 
partij. Ook bij de SP ligt het accent op Heesch. `Bij alle andere partijen 
is het aandeel Heeschenaren minder dan er in verhouding inwoners 
zijn. En hoewel de samengestelde OPG ABB BS lijst zich als partij van 
alle kernen presenteert ligt het accent van de lijst op Nistelrode.  

Het CDA, Progressief Bernheze en D66 hebben een spreiding die het 
meest overeenkomst met de spreiding van inwoners. Bijzonder is dat in 
de kleinste kernen het CDA niet meer de grootste vertegenwoordiging 
heeft. In Loosbroek is dat D66 en in Vorstenbosch Progressief 
Bernheze. Van de 244 kandidaten is het meerendeel man, slechts 30% 
van de lijst zijn vrouwen. 

Ik gaf vorige week aan dat de gemeenteraad er maar weinig toe heeft 
gedaan om zich als collectief voor de verkiezingen te presenteren. 
Het lijkt alsof Dinthernaar Jeroen van Schijndel zich dat heeft 
aangetrokken. Hij nam het initiatief, zelf zoekende in de wirwar van 
sites naar informatie, voor www.ikhouvanbernheze.nl. De zoekende 
en zwevende kiezer heeft hiermee één ingang naar partijsites en 
partijprogramma’s. Handig om sneller tot de conclusie te komen dat de 
programma’s het verschil niet maken. 

Zo een week voor de verkiezingen waag ik me ook maar aan een gokje 
voor de uitslag. De wijzigingen zullen niet groot zijn, maar wel tot een 
andere coalitie gaan leiden is mijn verwachting. Nieuwkomer D66 
zal twee tot drie zetels bemachtigen, ik verwacht ten koste van CDA 
(nu 6) en OPG, ABB, BS (nu 8). SP en Progressief Bernheze zullen de 
drie zetels nipt behouden en ook de VVD behoudt zijn zetel, alleen 
omdat er een potentiële landelijke VVD aanhang in Bernheze is. De 
voorspelling dan: OPG/ABB/BS 5, CDA 5, Progressief Bernheze 3, SP 
3, D66 3, VVD 1, Blanco 1. Over een week weten we dat alleen de echte 
uitslag telt. 

Met groet 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

www.ikhouvanBerneze.nl voor De 
zoekende naar informatie

ANNEMIEKE BOELLAARD uit Heesch is werkzaam als reizigersgeneeskundige en heeft als arts af-
finiteit met astma/COPD en ouderenzorg. Ze runt samen met haar man Loek van Cruchten een huisart-
senpraktijk in Heesch. “De hulp van overheden neemt snel af. De wil om samen te werken is voelbaar, 
maar ook noodzakelijk. Met name de ouderen in onze samenleving hebben steun nodig, maar ook de 
zorg voor de jeugd komt op het bordje van de gemeente. Als betrokken burger en arts voel ik de verant-
woordelijkheid hier mijn steentje aan bij te dragen en mee te helpen aan een zorgvuldige overdracht.”

In de meeste gevallen is het welzijn van ouderen groter als ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
D66 wil dat de gemeente helpt met het mogelijk maken van huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast zorgt de 
gemeente, wat D66 betreft, voor passende huisvesting in de wijken, dichtbij voorzieningen, zodat ouderen ge-
makkelijk mee kunnen blijven doen. Het bouwen van levensloopbestendige huizen of verbouw van bestaande 
woningen levert hieraan een bijdrage. Initiatieven als CPO-projecten, samenwerking met de woningbouw-
corporatie en het makkelijker maken van mantelzorgwonen staan wat D66 betreft hoog op de agenda met 
als doel het combineren van zorg en autonomie. Daarnaast vraagt D66 extra aandacht voor de mantelzorger. 
Zorgen voor een familielid doen mensen met veel liefde, maar wie zorgt er voor hen als het weleens teveel 
wordt of te moeilijk? D66 wil dat er een duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente is voor deze mensen, zodat 
niemand lang hoeft te zoeken en er niemand tussen wal en schip valt.
Preventie speelt wat D66 betreft een belangrijke rol. Goede voorlichting over gezond gedrag en op tijd signa-
leren en hulp bieden als er iets mis dreigt te gaan, kan veel problemen voorkomen, bij jong en bij oud. 

…zorgt dat ouderen 
kunnen blijven 
deelnemen aan 
de maatschappij.

Gemeenten krijgen er de komende 
jaren veel taken bij. Vooral als het 
gaat om de zorg in de meest brede 
zin van het woord.
Bovendien in een tijd dat we als 
gemeenten minder geld kunnen 
uitgeven. Dat vraagt niet alleen 
bestuurlijk en organisatorisch veel 
van de politiek, ook ontkomen we 
niet aan het maken van scherpe 
keuzes. Dat kan gevolgen hebben 
voor o.a. cultuur, groenvoorzienin-
gen, onderhoud van wegen, veilig-
heid.
Het raakt het lokale armoedebeleid 

of de hoogte van lokale belastin-
gen. Met versnipperde partijen in 
de raad die een of twee raadszetels 
hebben, kun je de problemen het 
hoofd niet meer bieden. Krachten 
bundelen is het devies. 

Met jonge, oudere, enthousiaste, 
ervaren en ambitieuze vrouwen 
en mannen willen wij u vertegen-
woordigen in de raad! LOKAAL 
neemt zijn verantwoordelijkheid. 
Wij gaan voor adequate en kwalita-
tief goede zorg, voor leefbaarheid 
in de kernen, voor groen en veilig-

heid en voor de zwakkeren binnen 
onze gemeente. Door middel van 
speerpunten vragen wij aandacht 
voor onze kernen. Ik ga voor Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek. Goede 
invulling van Plein 1969, aandacht 
voor doorgaand verkeer door de 
kernen, gemeentelijk spreekuur in 
gemeenschapsaccommodatie en 
aanleg tennisbanen in Loosbroek. 
Zie ook onze website: www.lokaal.
nu met filmpjes.

Met lokale groet, Jan Bouwman, 
lijst 1 LOKAAL, nummer 2.

Lokaal: Ik ga voor Heeswijk- 
Dinther en Loosbroek

BERNHEZE - Na twaalf jaar als raadslid actief te zijn geweest voor de OPG, heb 
ik heel bewust de keuze gemaakt om samen met de andere lokale partijen ABB 
en BS, op te gaan in een nieuwe partij, LOKAAL.

Jan Bouwman

Zeg het met bloemen, het centrum 
van Heesch wordt kleurrijk

Kopen op zondag
Hoewel de koopzondagen van de-
cember een succes waren, heeft 
een enquête onder de onderne-
mers in het centrum uitgewezen 
dat er onvoldoende draagvlak is 
voor een vaste koopzondag per 
maand. 
Wel zullen tijdens evenementen en 
in aanloop naar feestelijke dagen 
koopzondagen worden ingelast. 
Denk hierbij aan het Lentespekta-
kel, Heesch Presenteert en de tijd 

rond de kerst. Het Centrumma-
nagement zal daarbij ondersteu-
ning verlenen voor het organiseren 
van extra aantrekkelijke activitei-
ten en collega-ondernemers stimu-
leren deel te nemen. 

Communicatie
De Stichting Centrum Manage-
ment Heesch heeft een algemene 
ledenvergadering uitgeschreven 
voor maandag 12 mei in De  Pas. 
Hiervoor ontvangen alle centru-

mondernemers binnenkort een uit-
nodiging. Contact met de leef- en 
werkomgeving is een goede stimu-
lans voor samenwerking en betere 
prestaties. Zet 12 mei dus alvast in 
de agenda. 

Ook wordt op korte termijn een 
uitgebreide nieuwsbrief verspreid, 
waarin alle ondernemers op de 
hoogte worden gebracht van acti-
viteiten, plannen en gerealiseerde 
plannen.

HEESCH – Wat is nu leuker dan te worden ontvangen door een zee van bloemen? Dankzij de samenwerking 
van het Centrum Management met de Gemeente Bernheze zullen bezoekers aan het centrum deze zomer 
gastvrij onthaald worden door bloeiende planten die vanuit hanging baskets kleur geven aan de straten. De 
hanging baskets worden aan – bijna – alle lantaarnpalen in het centrum bevestigd en verzorgd door Flower 
Shower, die ook de verzekering voor zijn rekening neemt. 
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Zelfstandigheid

Cor van Erp,                       nr 2. 

Ik ga ervoor dat Bernheze een zelf-

standige gemeente blijft en ben dan

ook van mening dat ‘Groot, Groter,

Grootst’ niet altijd beter is.

stem 19 maart SP

In overleg met de kermisexploitan-
ten, de verenigde horeca uit het 
dorp, de organisatie van de bra-
derie en de stichting Actief Burger-
schap is het idee ontstaan om de 
kermis als proef dit jaar naar voren 
te schuiven. 

Na afloop van de kermis zal met 
alle betrokkenen bekeken worden 
of aan deze proef een (definitief) 
vervolg gegeven gaat worden.
Sinds enkele jaren valt de kermis 
van Heeswijk-Dinther in het twee-
de weekeinde van juni. 

Tijdens dit weekeinde vinden in de 
regio nog een aantal andere eve-
nementen en kermissen plaats en 
eenmaal per twee jaar valt dit sa-
men met een EK of WK voetbal. 
Dit alles maakt dat de bezoekers-

aantallen van de kermis de laatste 
jaren behoorlijk teruglopen.

Muzikaal programma
Het muzikale programma in de 
grote feesttent op de kermis 
smaakte vorig jaar naar meer. De 
horeca-exploitanten, verenigd in 
de stichting Cultuur en Evene-
menten, zijn druk bezig met het 
samenstellen en boeken van een 
spetterend muzikaal programma 
met voor ieder wat wils.

Kermismunten
Ook dit jaar weer kan bij de deel-
nemende winkels en bedrijven in 
de twee weken voorafgaand aan 
de kermis gespaard worden voor 
gratis kermismunten. De deelne-
mers aan de actie zijn net als vorig 
jaar te herkennen aan de actiepos-

Proef met vervroegen 
kermis Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - De kermis in Heeswijk-Dinther is dit jaar niet  
- zoals gebruikelijk -  in het tweede weekeinde van juni, maar van za-
terdag 24 tot en met dinsdag 27 mei. 

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

De inkomsten van de gemeente 
komen voornamelijk van het Rijk, 
maar er zijn ook lokale inkomsten 
zoals legesgelden, afvalstoffenhef-
fing, rioolheffing, marktgelden, 
terrassenbelasting, toeristenbelas-
ting en als sluitstuk de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB).
De afgelopen jaren heeft iedereen 
de gevolgen van de crisis moeten 
ondergaan en het uitgavenpatroon 
moeten bijstellen. Moest er een 
noodzakelijk uitgave worden ge-
daan dan was er, met een beetje 
geluk, nog een spaarpotje om uit 

te putten. Ook dat geldt voor de 
gemeente.
De huidige coalitie heeft het wel 
erg bont gemaakt vanaf dat zij 
ging besturen in 2010.
Een terugblik van VVD-Bernheze:
Resultaat 2010: verlies van € 1.53 
miljoen, 2011: verlies van € 1.85 
miljoen en in 2012 verlies van  
€ 4.43 miljoen.

Daarbij is het spaarpotje, de re-
serves van de gemeente, van eind 
2009 naar eind 2012 gedaald met 
€ 19.7 miljoen! Van € 48.9 mil-

joen naar € 29.3 miljoen. In 3 jaar 
‘4x3 coalitie’ een afname van maar 
liefst 40%! En dan zijn de cijfers 
over 2013 nog niet bekend, maar 
ook hier zijn zwaar negatieve cij-
fers te verwachten.
De VVD-Bernheze wil meebestu-
ren om het huishoudboekje op 
orde te houden, want het is niet zo 
moeilijk het geld van anderen uit 
te geven. Toch? De keuze is aan u.

Mocht u willen reageren dan kan 
dat via mijn mobiel 0653-496069 
of website www.vvd-bernheze.nl.

VVD: Het huishoudboekje van 
onze gemeente!

BERNHEZE - Voor de VVD-Bernheze staat het voeren van een gezond financieel 
beleid voorop. Dat betekent dat de gemeente, net als iedere burger en onderne-
mer, niet meer moet uitgeven dan er aan inkomsten binnenkomt. 

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

NIJMEGEN - Speciaal voor nieuwe 
gemeenteraadsleden verzorgt de 
Radboud Universiteit in de maan-
den april en mei op drie locaties de 
cursus ‘Raadslid in de gemeente’. 

In één dag worden de deelnemers 
geïnformeerd over de grondbe-
ginselen en verantwoordingsme-
chanismen binnen de gemeente, 
zodat zij een goede start kunnen 
maken als raadslid. De cursussen 

worden georganiseerd in Apel-
doorn (4 april), Nijmegen (11 april) 
en Tilburg (9 mei). 
Vanwege het maatschappelijke ka-
rakter van deze cursusdagen wordt 
de cursusprijs zo laag mogelijk ge-
houden. 

Deelnemers betalen € 125,- voor 
de gehele dag, incl. koffie/thee en 
lunch. Informatie en aanmelden: 
www.ru.nl/rechten/raadsleden.

Cursus voor nieuwe
gemeenteraadsledenVanuit mijn ervaringen in het vrij-

willigerswerk en mijn werkomge-
ving, waarvan ik dit jaar afscheid 
ga nemen, heb ik een brok aan er-
varing die ten goede gebracht kan 
worden aan de gemeenschap.

Mijn aandacht gaat uit naar de-
genen die beperkt zijn in hun ta-
lenten of die buiten hun toedoen 
niet aan het arbeidsproces kunnen 
deelnemen. Iedereen, ook de ou-
dere, heeft er recht op een bijdrage 
te leveren aan zijn/haar omgeving, 

hoe beperkt dan ook. Via mijn 
vrijwilligerswerk kom ik regelma-
tig in Oost-Europese landen waar 
armoede vaak schrijnend is en het 
bestaan uitzichtloos. Hoe anders is 
onze samenleving georganiseerd. 
Het is fantastisch een bijdrage te 
leveren om dit te handhaven en uit 
te bouwen en mensen perspectief 
te bieden. 

Het verkiezingsprogramma Blanco 
lijst 7 staat vol met onderwerpen 
om mensen - waar nodig - te on-

dersteunen maar ook te stimuleren 
om zelf een bijdrage te leveren. 
Kosten moeten bewaakt worden, 
maar belangrijker is dat mensen er 
toe doen. Stimuleren en faciliteren 
van werkgelegenheid is noodzake-
lijk voor een duurzame en dienst-
bare samenleving. Het programma 
van Blanco lijst 7 is natuurlijk veel 
meer en zal met overtuiging uitge-
dragen worden voor alle inwoners 
van Bernheze.
Mensen uit Heesch, stem Blanco 
lijst 7, kandidaat 8: Harrie Roelofs. 

Blanco lijst 7: Maatschappelijk 
betrokken

BERNHEZE - Mijn eerste ervaringen bij Blanco lijst 7 zijn positief; een eerlijke en 
open partij, luisterend naar mensen en hierop haar keuzes makend in het belang 
van onze gemeenschap. Nu veel taken vanuit de centrale overheid naar de lokale 
overheid worden overgedragen, is dit voor mij reden om actief deel te nemen 
aan de plaatselijke politiek. 

Harrie Roelofs

Het programma begint stipt om 
20.30 uur. De opzet is vergelijk-
baar met voorgaande jaren. Er 
zal dus geen debat plaatsvinden, 
maar iedere lijsttrekker komt een 
aantal keren in monoloog dan-
wel dialoog aan het woord.
De presentatie is in handen van 
Marcel van Herpen, Clemens 
Geenen en René Kuijs. Burge-
meester Moorman zal een co-
lumn verzorgen en gemeente-
dichter Hans Manders zal enkele 
passende gedichten voordragen. 
De zeven deelnemende politieke 
partijen en hun achterban zorgen 
voor uitbundig campagnemate-
riaal, zodat café De Zwaan ook 

daadwerkelijk verandert in een 
kleurrijk en waar nodig blanco 
en/of lokaal politiek café. Voor 
elk wat wils dus. Bent u politiek 
bewust of wilt u het worden, on-
derga dan The Day Before. 
Het podium voor SP-links, VVD-
rechts of gewoon rechtdoor 
met wie dan ook en kom in de 
juiste stemming voor de beste 
stem. De leukste manier om in 
stijl deze intensieve en hectische 
campagneperiode in Bernheze 
af te sluiten. En nu vooruit. Tot 
18 maart, kom, doe mee, maak 
uw keuze en vooral laat uw stem 
niet verloren gaan: ga 19 maart 
stemmen, hoe dan ook!

The Day before
HEESWIJK-DINTHER - Traditiegetrouw worden de verkiezingscam-
pagnes afgesloten met The Day Before. Het luchtige politieke pro-
gramma wordt op dinsdag 18 maart gepresenteerd in café De Zwaan 
in Heeswijk.
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Nachtzusters leiden debat in Nesterlé

LOKAAL vindt het belangrijk dat de 
politiek begrijpelijk wordt gemaakt 
en dicht bij de mensen wordt ge-
bracht. Daarom zijn de Nachtzus-
ters uitgenodigd. Het wordt een 
show van twee uur, waarin de 
Nachtzusters de plaatselijke poli-
tiek door middel van sketches wat 
minder zwaar proberen te maken 
en toch tot de kern door weten te 
dringen. Zij hebben zich goed in-
gelezen in de gemeentepolitiek en 

weten wat er in Bernheze speelt.
Als ervaringsdeskundigen weten 
de Nachtzusters hoe je het vuurtje 
onder de soms saaie debatten kunt 
opstoken. Er is ruimte voor muziek, 
voor debat, sommige politici zullen 
hun kunsten vertonen, er mag ge-
lachen worden en de Nachtzusters 
gaan zingen.

Vertegenwoordigers van alle poli-
tieke partijen zullen aanwezig zijn 

en hebben hun medewerking toe-
gezegd.
Jet van Boxtel en Ottolien Boe-
schoten vormen al jaren het duo 
De Nachtzusters Kaat en Anna 
Schalkens. Ze zijn bekend van het 
gelijknamige live VPRO radiopro-
gramma. Ottolien Boeschoten is 
dagelijks te zien in Man Bijt Hond. 
Het duo maakte een aantal thea-
terprogramma’s en treedt regelma-
tig op.

Het debat zondag is in CC Nesterlé 
in Nistelrode van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. 

Esther van
den Bogaart Ezra Leeger Bart Pittens Trea Ketelaars

www.cdabernheze.nl

Herkenbaar

Actief en Betrokken!

CDA Bernheze

wil in Nistelrode:

 Verbetering doorgaan-
de weg Nistelrode,
Weijen, Laar

 Verbeteren veiligheid
in het centrum

 Verbeteren
groenstructuren en
openbare ruimte in
het dorp

 Faciliteren CPO pro-
jecten en individuele
particuliere bouw

 Recreatieve mogelijk-
heden Nistelrode in
relatie tot Maashorst
ontwikkelen

Mart Smits

2

Peter van Boekel, lijsttrekker

2

Stem ook CDA op 19 maart! Het beste voor Bernheze!

Gerda Gevers Toon van Dijk

NISTELRODE - ABB/Bernheze Solidair/OPG (LOKAAL) houden zondag 
16 maart gezamenlijk een lijsttrekkersdebat. Speciaal hiervoor komen 
de Nachtzusters naar Bernheze om dit lijsttrekkersdebat te leiden. 

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

HEESCH - Zondag 16 maart is 
er een ‘serious sunday’ bij Meer 
Sports in Heesch. Het thema is: 
Kom in beweging tegen kanker en 
MS. De opening om 9.45 uur zal 
door burgemeester Marieke Moor-

man gedaan worden. Waarna een 
aantal lijsttrekkers het goede voor-
beeld zullen geven en om 10.00 
uur zullen starten met de spin-
ningles.

Lijsttrekkers sportief bij 
Serious Sunday 

Lees meer op pagina 37

‘Ik ga stemmen omdat we 
dat recht hebben gekregen 
en dat heel belangrijk is’

‘Weet het nog niet, heb 
de neiging niet te gaan. 
Waarom weet ik niet’
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A u t o
R u B R I E K

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

•	 BMW	X5	3.0d	aut, full option 24.000 km 2011
•	 BMW	320D	Aut., High Executive, luxury, leder, 

Navi, sportstoelen, PDC,  52.000 km, 2012
•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	A-klasse 160 cdi Command, navi,
 airco, lm velgen, el. ramen + spiegels, 
 240.000 km, 2007
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009

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

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

•	 Nissan	Note	1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
 automaat, 145.000  km, 2006
•	 Renault	Clio 1.4 16v 5-drs airco zwart met., 

trekhaak el. ramen lm. wielen 104.000 km, 2006
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC 

121.000 km, 2009
•	 Suzuki	Wagon	R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,  
 stuurbekr., 48.000 km, 2006
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005

VERKOCHT

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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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!

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
Citroen C3 Dynamique 1.6 hdi airco navi 
   42.000 km 2011
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 41.000 km 2008 
Mini Cooper 2007
Opel Meriva Cosmo airco 2004 
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
Suzuki SX4 airco 2009
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

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

ook
VERHUUR

Zomerbanden erop, 
winterbanden eraf!

Wij hebben ook bandenopslag

•	 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

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!

• 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

• In- car entertainment
• Track & trace
• Ritregistratie

• Car Kit
Bij CAR Media bent u 

aan het juiste adres voor al uw 
handsfree oplossingen! 

Onze inbouwspecialisten installeren 
op locatie bij u thuis of op de zaak.
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Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
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,-
Daewoo Tacuma 1.8 205.627 km 
   Benzine 2000  € 1.499,-
Honda Civic 1.6 vtec-e es Benzine   € 3.949,-
Opel Agila 1.2 grijs metalic  2003 € 2999.-
Renault Scenic 2.0-16V RXI 217.624 km 
   Benzine 2000 € 1650,- 
Renault Clio  1999 € 1150,-  
Renault Megane Coupe 2001 € 2250,-

Renault Modus Bordeaux metalic  2005  € 5250,-
Suzuki wagon R AUTOMAAT  2001  € 2950.-
Vw Beetle 2.0 Zwart 2000  € 2499,-
Volvo C70 2.3 T5 Automaat 300PK  1998  € 3950.-

Stationcars:
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  € 2900.-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2003  € 3499,-
Mazda 323 f zw., verlaagd, div opties  2002  € 3500,-

Bedrijfswagens:
Dodge ram van 2.5 TD ex btw  2001  € 1999,-
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

EENVOuDIGERE REGELS RIjBEWIjS BIj BEWuSTZIjNSSTOORNIS
BENNHEZE - Mensen met een bewustzijnsstoornis kunnen sneller weer over hun rijbewijs beschikken. 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vereenvoudigt de regels hiervoor. 

De minister neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over. Het besluit sluit aan bij het streven 
van de minister om het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs makkelijker, transparanter en 
duidelijker te maken.

Van een bewustzijnsstoornis is sprake wanneer iemand het bewustzijn verliest door bloeddrukdaling of 
hartfalen, of door verminderde doorbloeding en zuurstoftekort in de hersenen. Nu is het nog zo dat men-
sen waarbij een bewustzijnsstoornis is vastgesteld, één jaar (personenauto en motor) of vijf jaar (bussen en 
vrachtwagens) aanvalsvrij moeten zijn, voordat zij weer mogen autorijden. Op basis van de laatste weten-
schappelijk inzichten, heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat deze termijn korter kan.
In de nieuwe regeling wordt rekening gehouden met de verschillende soorten bewustzijnsstoornissen. De 
periode dat iemand met een B-rijbewijs niet mag rijden, loopt met de nieuwe regeling uiteen van één week 
tot twaalf maanden. Voor het groot rijbewijs is dat minimaal een maand en maximaal twaalf maanden. 

Minister Schultz: “Ik wil een duidelijk, eenvoudig en transparant systeem van medische keuringen en re-
gelgeving. Daarbij moeten we de burger niet onnodig belasten en geen strengere eisen stellen dan nodig is 
voor de verkeersveiligheid.”
Al eerder vereenvoudigde de minister de regelgeving over de periodieke herkeuring voor mensen met 
ADHD, nierfalen, of autisme, en verhoogde zij de keuringsleeftijd. De Gezondheidsraad heeft op verzoek 
van minister Schultz een permanente commissie voor rijgeschiktheid ingesteld die op structurele basis advies 
uitbrengt. Bij advisering baseert de commissie zich op de laatste wetenschappelijke inzichten en het belang 
van de verkeersveiligheid.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

*  Deze actie is geldig op donderdag 13, 20 en 27 maart 2014 bij Hanex Carwash in Heesch en Oss en is niet geldig i.c.m. andere acties

www.hanexcarwash.nl

HAPPY DAY!

IEDERE DONDERDAG IN MAART*:

OP ALLE WASPROGRAMMA’S!

Hanex Carwash Heesch
Cereslaan 22

*  Deze actie is geldig op donderdag 13, 20 en 27 maart 2014 bij Hanex Carwash in Heesch en Oss en is niet geldig i.c.m. andere acties

OP ALLE WASPROGRAMMA’S!
50%
KORTING

•	 Velgen	en	
	 sportvelgen

•	 Opslag	van
	 zomer-	en	
	 winterbanden
	 Balanceren

•	 Gespecialiseerd	
in	uitlijnen

•	 Voor	caravan	
onderhoud	en	
kleine	reparaties

	 kunt	u	ook	bij	
ons	terecht
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VAN 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.

 Ruime twee-onder-één-kap-
 woningen
 Inclusief luxe keuken en badkamer
 4 royale slaapkamers
 Met garage
 Kaveloppervlakte 213 m2

 Inhoud 470 m3

IN F OR M AT IE  E N  V E R K OOP

Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bitswijk 10 | 5401 JB Uden
T: (0413) 24 38 18
info@bernheze.nl 
www.bernheze.nl

ON T W IK K E L ING E N R E A L I S AT IE

 Fraaie patiowoningen
 Inclusief luxe keuken en badkamer
 2 ruime slaapkamers
 Kaveloppervlakte van 179 m2

 tot 185 m2

 Inhoud van 335 m3  tot 355 m3

	Parkeren op eigen terrein

9  SCHI T T ERENDE WONINGEN A A N DE 
HOOFD S T R A AT  T E  HEE S WI JK-DIN T HER

7 PATIOWONINGEN
Koopsom vanaf A 225.000,- v.o.n.

1 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING
Koopsom A 249.000,- v.o.n.

Plattegrond
twee-onder-één-kapwoning

JIJ KUNT DE BOUW
NU LATEN STARTEN!
Bij verkoop van de laatste twee-onder-één-kap-
woning zal de bouw starten.

Ezra Leeger
Ik stem CDA op 19 maart

Henk Loeffen
Natuurlijk kies ik CDA

Yvonne ontvangt van Karin een Gildekorn en de stempelkaart van Van Mook de Echte bakker

NISTELRODE – Afgelopen vrijdagmiddag  ontving Yvonne van Grinsven uit handen van Karin van Oort de prijs 
van ‘een jaar lang gratis Gildekorn ‘. Deze actie startte half februari en het enigste wat Yvonne heeft gedaan 
is een Gildekorn kopen en de bijgekregen kanskaart ingevuld en in de verzamelbox gestopt. Michel van Mook 
heeft hier gisteren één kanskaart uitgehaald en Yvonne is dus de winnares.

Winnares jaar lang Gildekorn

Mart Smits
Kies CDA op 19 maart!

jOuW STEM TELT
OP 19 MAART
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mooi & in de streek

in de streek

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

De kindermiddag is van 14.00-
16.00 uur. Binnen in het centrum 
en buiten op het erf is een leuke 
speurtocht waarbij je van alles 
leert over uilen en ook uilenbal-
len uit mag pluizen. 

Aan het eind van de middag krij-
gen de deelnemers een echt ui-
lendiploma! Natuurlijk is er ook 
een glaasje limonade bij. De kos-
ten zijn € 3,50 per kind.

Voor meer informatie of aanmel-
ding: www.natuurcentrumde-
maashorst.nl.

Kindermiddag over uilen in 
Natuurcentrum De Maashorst
NISTELRODE - Maart is uilenmaand op Natuurcentrum De Maas-
horst in Nistelrode. In de wisseltentoonstelling is een verzame-
ling uilen te zien en er staat er nog één kindermiddag gepland op 
woensdag 19 maart.

Negende Maashorstfair op 
18 mei in Slabroek

Het is dé jaarlijkse ontmoetings-
plek waar inwoners van de vier 
gemeenten Bernheze, Landerd, 
Oss en Uden met de neus naar 
elkaar toe staan en het moois 
en lekkers van wat de regio te 
bieden heeft centraal staat.

Nieuwe pleinen
De Maashorstfair bestaat uit 
diverse themapleinen, zoals 
Recreatie & Toerisme, Kunst & 
Cultuur, Verbrede Landbouw 
en Landbouw & Natuur. En dit 

jaar zijn er twee nieuwe plei-
nen voor Duurzaamheid en 
Gezondheid. Daarnaast is er dit 
jaar weer extra aandacht voor 
een aantrekkelijk programma 
met demonstraties en muziek. 
En natuurlijk aandacht voor de 
inwendige mens met streekpro-
ducten uit De Maashorst. Dit 
geeft een goed beeld van wat 
De Maashorst te bieden heeft.

Villa D’Arto 
Midden in De Maashorst, in 

buurtschap Slabroek, ligt Villa 
D’Arto, een cultuur- en confe-
rentiecentrum. Naast de verga-
derzalen beschikt Villa D’Arto 
ook over een kunstuitleen, een 
orangerie en een beeldentuin 
van zo’n 1,5 hectare. Het per-
ceel van Arto Imago grenst aan 
het Natuurcentrum De Maas-
horst op de grens van Uden 
en Nistelrode, waar bezoekers 
van het natuurgebied informa-
tie kunnen halen en ook vele 
jongeren van de omliggende 
gemeenten hun educatie rond-
om de natuur vergaren. Samen 
bieden ze deze editie van de 
Maashorstfair volop de ruimte.

De Maashorstfair wordt ge-
organiseerd door Stichting 
Uitvoering Streekfair De 
Maashorst, in opdracht van 
Stuurgroep De Maashorst. De 
Maashorstfair wordt mogelijk 
gemaakt door financiële bijdra-
gen van de gemeenten Uden, 
Bernheze, Landerd en Oss, 
Rabobank, en Streekfonds De 
Maashorst. 
Voor meer informatie: 
www.maashorstfair.nl.

SLABROEK – Op zondag 18 mei vindt de negende editie van de Maashorstfair plaats bij Villa 
d’Arto en Natuurcentrum De Maashorst in Uden (Slabroek). De Maashorstfair is een evenement 
dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt en een programma biedt voor jong en oud. Het thema voor 
dit jaar is ‘Duurzaam en Gezond’.

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

tuincentrum

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

 GROOT ASSORTIMENT 
FRUITBOMEN 

Appel, peer, kers, pruim, noot, tamme kastanje 
en nog veel meer. In struikvorm, halfstam of hoogstam.

Deelnemers kunnen kiezen voor 
5-10-15-20 of 30 km. Tijdens de 
Openingswandeltocht gaat de 
Wereldwinkel de Dopper pro-
moten. Dopper is een initiatief 
ter promotie van kraanwater en 
het terugdringen van de berg 
plastic afval. Wegwerpflesjes 
heb je niet meer nodig. 

Bij herhaaldelijk gebruik blijven 
er ongezonde bacteriën in een-
wegwerpflesje achter. De Dop-
per wordt klimaatneutraal ge-
produceerd en is vrij van BPA 
(Bisfenol A, een schadelijk stofje 
dat via plastic in voeding terecht 
kan komen). 

Schoon en veilig drinkwater is 
niet vanzelfsprekend. Een deel 
van de opbrengst van Dopper 
gaat naar waterprojecten in Ne-
pal. Er worden waterputten ge-
slagen en schone wc’s en riole-
ringen aangelegd. 
De waterprojecten van Dopper 
sluiten prima aan bij de doelstel-
ling van de Wereldwinkel. Speci-
aal voor de wandelaars heeft de 
Wereldwinkel een aanbieding. 
Deelnemers kunnen de Dopper 
aanschaffen van € 12,50 voor 

€ 9,95. Bovendien maakt ieder-
een kans op een gratis Dopper. 

Start
Voor de Openingswandeltocht 
kan 23 maart vanaf 8.00 uur ge-
start worden bij Natuurtheater 
de Kersouwe. Het inschrijfgeld 
bedraagt voor leden van erken-
de wandelbonden € 2,- en voor 
niet leden € 3,-. 

Info: www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl of 
www.nbwb.nl.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

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

Vanaf 10 maart 2014 vestigen wĳ  ons in dit mooie pand.
Wĳ  zĳ n u graag van dienst vanuit onze nieuwe locatie.

NIEUW
ADRES

Lunch voor twee voor 
Annie Dobbelsteen

De prijs ontving zij dankzij de aan-
koop van een van de broodbeleg-
producten uit de Wereldwinkel. 
Iedere maand wordt er een food-
product in de schijnwerpers gezet. 
In de maand februari viel de keuze 
op het broodbeleg. Met de aan-
koop van een of meerdere produc-
ten maakten klanten kans op een 
lunch voor twee personen op Kas-
teel Heeswijk. Meedoen was een-
voudig. Op de kassabon moesten 
naam en telefoonnummer vermeld 
worden. 

Baron
Dat Annie de prijs in ontvangst 
mocht nemen uit handen van een 
‘Baron’ was een verrassing van 
Rob en Sabine Sleddens van Kas-
teel Heeswijk. Acteurs van de Ker-
souwe waren die dag aanwezig op 
het Kasteel om te figureren. 

In de maand maart zet de Wereld-
winkel de bakmix voor muffins en 
de brownies mix in de spotlights. 
Voor € 1,99 is al een pak te koop. 

HEESWIJK-DINTHER - Annie Dobbelsteen ontving zaterdag, uit handen 
van de ‘Baron’ op Kasteel Heeswijk een tegoedbon voor een lunch voor 
twee personen in de Brasserie. 

Annie Dobbelsteen neemt de tegoedbon in ontvangst

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. 

Filmhuis De Pas draait op dinsdag 18 maart een themafilm (16+) over 
verslavingen: alle pubers, jongvolwassenen, ouders en grootouders 
zijn van harte welkom om meer inzicht te krijgen in deze problematiek. 
Een stuk bewustwording over de gevolgen van misbruik van alcohol en 
drugs kan wellicht verslaving voorkomen! 
In Requiem for a dream maken we kennis met een gezin waar zowel 
een ouder als een kind te maken krijgen met verslaving aan alcohol en 
drugs. Het geeft een indringend beeld van de gevolgen hiervan, wat 
het uiteindelijk doet met de hoofdrolspelers zelf en met het gezin waar 
ze deel van uitmaken.
Voorafgaand aan de film zal Bernard van ‘t Klooster van de organisatie 
Novadic Kentron een presentatie houden over verslaving aan drugs 
en alcohol. Deze presentatie zal ongeveer een half uur duren en direct 
aansluitend draaien we Requiem for a dream (16+).

Op dinsdag 18 maart draait REQUIEM FOR A DREAM 
bij Filmhuis De Pas, aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Tonny van der Linde

Margriet Beeftink
CDA Herkenbaar
Actief en Betrokken! CDA voor heel Bernheze

Eric van der Wijst

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang

Locatie:  Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1 in Nistelrode
Aanmelden:  via www.jacobsenjacobs.nl/ladiesonly

creatiev
e w

orkshop

inspiratie 
& trends

hapje
s &

 drankjes

Kom alleen of met vriendinnen 
naar de Ladies Only Night!

Meld je nu aan voor één 
van de Ladies Only Nights 
op donderdag 27 maart, 
3 april of 10 april!

Mede mogelijk gemaakt door:

Marya Schoenmode • Lips Groen • Skin and body improvement Intense • Tousain Catering Service 
Van Herpen Haar & Bijoux • Tact Hypnotherapie • Pinx Design • Schoonheidssalon Skinfo
CU2 Fotografie • Wijn van Cave • Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

ladies 
only nights

De gezelligste avonden van 2014 komen eraan... Exclusief voor dames! 
Op de donderdagen 27 maart, 3 april en 10 april vinden van 
19.30 tot 22.00u. de Ladies Only Nights plaats. Speciale avonden  
boordevol vermaak, inspiratie en verrassing. Van schoen- tot woon-
mode, van de energetische tuin tot ‘werken aan jezelf’ en van culinaire 
uitspattingen tot ‘een stralende huid’; genieten staat centraal. Schrijf 
je in voor een gratis bezoek tijdens één van de avonden. Alleen 
of met vriendinnen. Wees snel, want het aantal kaarten is beperkt!

Lees DeMooiBernhezeVerkiezingskrant weet waar je op stemt!
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De zon staat al enkele dagen hoog aan de hemel. Met hogere temperaturen dan we de afgelopen 100 jaar gehad heb. Een tempera-
tuur van 20 graden is heerlijk om erop uit te gaan, jezelf te verwennen door aan de voorjaarskriebels toe te geven. Tijd om inzicht te 
krijgen in de nieuwe zomercollecties; meubels, kleding, schoenen, wol. Lekker rondneuzen en vervolgens bijkomen op de terrasjes. 

In Nistelrode kan dit bij bedrijven die al generaties in de familie zitten of waarvan de bedreven ondernemers zo’n 20 jaar aanwezig 
talent mixte met ervaring. Een lange straat die start bij STRIjBOSCH STORE aan de Heescheweg, vanwaar met de pendeldienst via 
het Weijen naar de winkels op ’t Laar meegereden kan worden. Op Weijen heeft WOLLETjES haar nieuwe collectie binnen. Op ‘t Laar 
zijn familiebedrijven gevestigd met specialismes die van de ene generatie op de andere is overgebracht, net als de fascinatie voor het vak; jACOBS & 
jACOBS WOONSFEERMAKERS, VAN TILBuRG MODE en VAN TILBuRG SPORT, jACK MARTENS TWEEWIELERS en RAINBOW CENTRE.  

Op ‘t Laar vind je zowel MARyA SCHOENEN & TASSEN voor de volwassenen als MARyA ‘SHOES FOR KIDS’. Weliswaar gaat  het intussen om drie 
aparte panden die schuin tegenover elkaar staan, maar van één eigenaresse zijn die al ruim 20 jaar een uitgebreide collectie voert. 
Genoeg te doen dus die dag in Nistelrode en het voorspelde heerlijke weer vraagt erom de fiets te pakken. Niet alleen goed voor lijf en leden, maar het helpt 
ook de parkeerdrukte een beetje te voorkomen. Op het Raadhuisplein staan de verwarmde terrassen klaar. Bij EETCAFÉ ‘T PuMPKE, dat dit jaar haar 
20ste verjaardag viert, kan na het winkelen een hapje en een drankje genuttigd worden. Ook CAFÉ ’T TRAMSTATION en CAFETARIA ’T TRAMPLEIN 
zijn zondag geopend. 

oPEn ZonDAG nistelroDe

Namens  team Orangerie van Tilburg..... smakelijk eten !           www.orangerievantilburg.nl

Wij gaan voor gezond dit seizoen!

Wij willen u graag kennis laten maken met de       ,
boordevol vitaminen, echt gezond.
Elke dag maken wij zelf deze heerlijke verse Smootie's.
De recepten willen wij graag met u delen en u vindt ze op Facebook.

Ook nieuw het 

Zonder toevoeging van (extra) suiker, puur natuur en dat proef je.
Super geschikt voor diabetici maar ook een geweldig heerlijke tractatie tijdens een ‘balans’ dag.

Wij gaan voor gezond dit seizoen!

Wij willen u graag kennis laten maken met de       ,Wij willen u graag kennis laten maken met de       ,

Elke dag maken wij zelf deze heerlijke verse Smootie's.

"Green Smootie"

"Balance gebakje"

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

Eetcafé ‘t Pumpke •• Raadhuisplein 7 •• 5388 GM  Nistelrode •• 0412 61 29 56

Kom genieten op ons gezellige terras 

van de ambiance en de uitstekende lunchkaart

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

koopzondag 16 maart
van 12.00 tot 17.00 uur
E-bikE tEstparcours

opruiming FiEtsEn En E-bikEs 2013; 
kortingEn van 10 tot 30%

€ 2149,-
Sparta B1 mat zwart 
€ 2499,- nu tijdelijk

Weijen 16  |  5388 HN Nistelrode  |  0412 610071

De nieuwe zomergarens van Lang 
Yarns en de garens van Phildar en Katia 

liggen nu in de winkel.

Kom snel langs en bekĳ k ook de 
nieuwe zomerboeken.

Kom snel langs

Voor een hele mooie zomer
vol brei en haakplezier

OPeN zONDAg NIsTeLRODe

Genietend dromen over vakantie terwijl je shopt
Opeens waren er crocussen en narcissen. De ondernemers hebben zin in zomer en laten zich van 
hun beste kant zien. Fleurige mode, schoenen die gezien mogen worden en etalages die meu-
bels, boeken en andere waren extra cachet geven door hun aankleding. Bij de Orangerie 
van Van Tilburg Mode zit je als op een terras maar ook als de zon zich niet laat zien, kom 
je hier in de stemming door een heerlijke innerlijke verwennerij. Iets zoets of een heer-
lijke lunch, de koffie en thee staan klaar en Van Tilburg Mode trakteert. 

Tijdens de open zondag in het mooie Nistelrode, kun je alvast in de stemming komen 
tijdens het snuffelen in de winkels en het wandelen door het centrum. Genieten van een 
mooie dag.

Het is tijd voor nieuwe zomercollecties; meubels, kleding, schoenen, wol.  Lekker rondneuzen en vervolgens bijkomen op de terrasjes.

zondag 16 maart
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OPeN zONDAg NIsTeLRODe

Bevers Steencentrum opent vernieuwde showtuin
‘Ontzorgen bij aanleg, renovatie en onderhoud van uw tuin’

Bevers Steencentrum levert maat-
werk én het juiste advies. 
Bij een aantal disciplines binnen het 
pakket aan producten en diensten 
die ze leveren, maken ze gebruik 
van collega bedrijven en hoveniers. 
Zo kunnen ze de wensen van hun 
klanten omzetten naar het beste 
resultaat. Met als doel; ontzorgen 
bij de aanleg, renovatie en het on-
derhoud van uw tuin. 

De vernieuwde showtuin, met een 
ruim assortiment op voorraad, is 
de moeite van een bezoek waard. 

Ze nodigen u van harte uit en in-
formeren u graag over de vele 
mogelijkheden. Als dealer van Ne-
derlands grootste sierbestrating 
fabrikanten en Europa’s grootste 
baksteen fabrikant is er aan keuze 
geen gebrek. Ook importeren ze 

natuursteen en keramiek vanuit de 
hele wereld. 
Bevers Steencentrum is aangeslo-
ten bij de landelijke organisatie 
Garden Stones & Basics. Door met 
diverse landelijke sierbestratings-
bedrijven groots in te kopen bij 
de fabrieken kunnen zij u concur-
rerende prijzen bieden en speciaal 
voor hen geproduceerde sierbe-
strating. 

Meer online informatie www.sier-
bestratingtotaalmarkt.nl. Volg ons 

op Facebook en Twitter. Er zijn re-
gelmatig leuke acties te vinden op 
onze website en de social media. 

BEVERS STEENCENTRuM:
Canadabaan 10
5388 RT Nistelrode

OPEN ZONDAG 16 MAART 
11.00-17.00 uuR

Laat een gratis tuinschets maken om 
uw wensen en ideeën in kaart te brengen

NISTELRODE - Bevers Steencentrum is dé specialist op het gebied van sierbestrating en tuintegels voor uw 
tuin. U kunt terecht voor onder meer tuinafscheidingen, verlichting, kunstgras, tuinaccessoires en tuinbeno-
digdheden. U vindt in de showtuin en showroom de nieuwste trends op het gebied van tuinen.
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IBIZA

MARRAKECH

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
STAAN WE VOOR U KLAAR! 

16 
MAART
OPEN ZONDAG 

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

Het is tijd voor nieuwe zomercollecties; meubels, kleding, schoenen, wol.  Lekker rondneuzen en vervolgens bijkomen op de terrasjes.

Open van 12.00-17.00 uur

16 maart
van 12.00 tot 17.00 uur

Koopzondag
Nieuwe Collectie Kids, Dames, HerenNieuwe Collectie Kids, Dames, Heren

Bezoek onze nieuwe winkel
op Laar 16 geopend vanaf
zaterdag 15 maart
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Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch

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

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

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.

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

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

Marietje van Pinxteren
Kies CDA op 19 maart!

Tim Govers
CDA zonder twijfel!

Koor Ami-
canto zingt 
tijdens mis
HEESWIJK-DINTHER - Koor Ami-
canto zingt op zondag 16 maart in 
de St. Servatiuskerk te Dinther tij-
dens de dienst van 10.30 uur. 

Op het repertoire staan moderne 
en kerkelijke liederen. 

Het koor staat onder leiding van 
dirigent Marij van Heijster-van 
Rooij, en wordt begeleid op de pi-
ano door Karen Roelofs. 

Meezingen 
met de Lie-
derentafel
HEESCH – In De Pas in Heesch is 
woensdag 19 maart weer een Lie-
derentafel. 

Er kan deze avond weer naar har-
tenlust meegezongen worden met 
het Liederentafelorkest. De liedjes 
zijn terug te vinden in de bijbeho-
rende Liederenbundel. Iedereen 
kan zo aanschuiven. Ook bezoe-
kers van andere Liederentafels in 
de regio zijn van harte welkom. De 
Liederentafel begint om 20.00 uur 
en de entree is € 1,-.

HEESWIJK-DINTHER – In het Wil-
librordcentrum in Heeswijk wordt 
op zondag 23 maart de traditi-
onele snuffelmarkt gehouden. 
Hiervoor is de organisatie op zoek 
naar overtollige, maar goed bruik-
bare spullen. 

Met de hulp van een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers van Wil-
librordcentrum, KVO en ZLTO zijn 
de voorbereidingen voor de snuf-
felmarkt van start gegaan. 
De organisatie roept op om zolder 
en berging eens goed na te speu-
ren op overtollige, maar wel goed 
bruikbare spulletjes, zoals klein-
meubelen, elektrische en elektro-
nische apparatuur, kleding, tassen, 
riemen, boeken en vinyl platen. 
Spullen voor de markt kunnen 
bezorgd worden bij Harry van 
de Berg tel. 0413-291865 of 06-
22457446. Ook kunnen zater-

dagochtend 22 maart goederen 
aangeleverd worden bij het Wil-
librordcentrum. Als extra service 
bestaat de mogelijkheid om spul-
len thuis af te laten halen. Ook hier 
is een telefoontje met Harry van de 
Berg de aangewezen weg om snel 
weer vrije bergruimte te krijgen. 
De snuffelmarkt is op 23 maart van 
10.00 tot 15.00 uur. 

Spullen voor snuffelmarkt 
Willibrordcentrum gezocht

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl

 Intratuin Veghel 
ZONDAG A.S.
OPEN
t/m vaderdag alle zondagen open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Het hertenparkje in de Irenestraat 
maakte deel uit van bejaardente-
huis Ter Weer, dat inmiddels al een 
dikke vijf jaar weg is. Het herten-
kamp dreigde daardoor te verdwij-
nen, maar enkele inwoners van 
Heeswijk-Dinther staken daar een 
stokje voor. 

Zij richtten zo’n drie jaar geleden 
Stichting ’t Hertenkampje op. En 
met succes, want het kamp staat 
er nog steeds en dat is Progres-
sief Bernheze niet ontgaan. “Deze 
mensen vonden het niet leuk dat 
het park weg zou gaan, want het 
park heeft een aantrekkingskracht 
uit de wijde omgeving’’, vertelt 
Cent van den Berg van Progressief 
Bernheze. “Hopelijk draagt deze 
bijdrage bij aan het voortbestaan 
van het hertenkamp.”

Yvonne van der Mespel is voorzit-
ter van Stichting ’t Hertenkampje 
en ziet dagelijks mensen van alle 
leeftijden het kampje bezoeken. 
“Hier komen oma’s met kleinkin-
deren en ouders met kinderen. Ik 
ben blij met de waardering die we 

krijgen.” Van der Mespel bedankte 
ook haar sponsoren en de bak-
ker. “Bij bakker Doomernik mag ik 
twee keer in de week oud brood 
ophalen, helemaal voor niets. Dat 
is geweldig”, vertelt ze. 
Jan van der Pas is ook betrokken 
bij de stichting en is dagelijks met 
het hertenkamp bezig. “Twee keer 

per dag neemt hij een kijkje bij de 
dieren”, vertelt Van der Mespel 
trots. Jan van den Hurk, een van 
de sponsoren van het hertenkamp, 
kijkt tevreden toe. “Deze dieren 
komen hier niets te kort.’’ 
Stichting ’t Hertenkampje schuift 

het bedrag dat aan de prijs ver-
bonden is opzij voor onverwachte 
kosten, zoals opknapbeurten of 
medische kosten van de dieren. 
Van der Mespel hoopt verder dat 
de verkeerssituatie in de Irene-
straat veiliger wordt, omdat veel 
kinderen een bezoek brengen aan 
het hertenkamp.

’t Hertenkampje in Heeswijk-
Dinther wint prijs ‘DasMooi’

HEESWIJK-DINTHER – Stichting ’t Hertenkampje kreeg zaterdag de prijs ‘DasMooi’ overhandigd van Pro-
gressief Bernheze. Deze prijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 250,- en een pluche das. De politieke 
partij koos voor ’t Hertenkampje vanwege het grote doorzettingsvermogen van de vrijwilligers.

‘want het park heeft een aantrekkingS-
kracht Uit de wij de omgeving’

Jan van der Pas en Cent van den Berg Tekst en foto: Matthijs van Lierop

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart
www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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Prijswinnaars carnavalsactie Coop
HEESWIJK-DINTHER - Supermarkt 
Coop in Heeswijk-Dinther heeft 
zaterdag 8 maart de vier prijs-
winnaars bekendgemaakt van de 
vlag- en posteractie. De winnaars 
kregen ieder een cadeaubon ter 
waarde van vijftig euro, in te leve-
ren bij Coop.

Om kans te maken op de prijs 
moest je de Snevelbokkenvlag uit-
hangen en een poster van de Coop 
op je raam plakken. De actie stond 
in het teken van de carnavalsplaat-
jes, die van 25 januari tot en met 8 
maart gespaard konden worden bij 
Coop. Supermarktmanager Robin 
Jansen zei tevreden op het succes 
van de stickeractie terug te kijken.

Muzikale inleiding met Aurora: 
Het is lente bij Life & Garden

Het tuincentrum is helemaal ge-
reed voor de lente. Om daar ex-
tra aandacht aan te schenken is 
op zaterdag 15 maart een speciale 
avondopenstelling georganiseerd, 
waarbij bezoekers worden ontvan-
gen in een kleurrijke lentesfeer. 
Tijdens deze avondopenstelling 
zullen de Studie Malletband en 
Aurora Con Brio een concert geven 
in het tuincentrum. Beide orkesten 
zijn opleidingorkesten en bestaan 
voor een groot gedeelte uit jonge-
ren maar ook uit volwassen muzi-
kanten. Met een bezetting van 25 

personen zijn het werkelijk twee 
meer dan volwaardige gezelschap-
pen. De orkesten staat onder lei-
ding van Jeroen Kocken en Moni-
que van Nistelrooij. 
Tijdens het concert kan het publiek 
genieten van diverse muziekwer-
ken zoals Cordilleras de Los Andes 
en Abba. De muziekstukken staan 
bol van de energie en zijn dan ook 
uitermate geschikt om de lente in 
te luiden.
Het concert wordt gegeven in de 
sfeervolle ambiance van tuincen-
trum Life & Garden en dit zal zeker 

bijdragen aan het lentegevoel. De 
mooiste planten en woondecora-
ties gaan als achtergrond dienen 
voor de orkesten. Van planten die 
nog tot bloei moeten komen tot 
planten die al vol in bloei staan. 
De toegang is gratis en tijdens de 
pauze zal er koffie en thee voor 
het publiek klaar staan. Voor ie-
dere bezoeker is er na afloop een 
attentie. 
Live & Garden aan de Bosschebaan 
23 in Heesch is zaterdag speciaal 
open tot 20.30 uur. Het concert 
begint om 19.00 uur.

HEESCH - Tuincentrum Life & Garden in Heesch luidt, in samenwerking met Aurora Con Brio en de Studie 
Malletband, op zaterdag 15 maart de lente in.

Hiermee gaf de pastoor zijn per-
soonlijke zegen. Het was alweer de 
negende keer dat TWC de Kachel-
ders hun fietszegen organiseerde 
op het kerkplein van Dinther. 
Twaalf wielerclubs uit de regio 
en vele individuele wielrenners, 
fietsers en steppers waren aan-
wezig om vooraf te genieten van 
een kopje koffie en peperkoek, 
die werden aangeboden door v.d. 
Akker Aquaservice, Down Town 
Sports Den Bosch, Wedemeijer en 
Dielissen Notarissen en Kinderdag-
verblijf ’t Snuitje. Daarna, om 9.00 
uur nam de pastoor het woord. 
Het centrale thema bij zijn korte 
preek was ‘Alles beweegt’ en het 
belang om in beweging te blijven. 

Na het gebed kregen alle fietsers 
de gezamenlijke zegen, en voor-
zien van het kaartje met de spreuk 

verliet iedereen het kerkplein om 
te beginnen aan een veilig fiets-
seizoen.
Daarna was er voor iedereen de 

mogelijkheid om te genieten van 
het fantastische weer tijdens een 
uitgezette tocht van 25/40 km 
door mooi Bernheze.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Pastoor Jansen wijst fietsers de weg

OSS/HEESCH - Tijdens het NK 
Judo voor dames en heren tot 15 
jaar in Eindhoven heeft Senna van 
de Veerdonk van Van Buel Sports 
uit Oss het goud weten te be-
machtigen. 

Van de Veerdonk bereikte na ze-
ges op Linnenank, Stens, Banen 
en Overkamp de finale bij de da-
mes tot 52 kilogram. In de span-
nende finale tegen Bosdijk liet van 
de Veerdonk er geen enkele twijfel 
over bestaan en besliste de partij in 
haar voordeel. 
Van de Veerdonk is de eerste vrou-
welijke judoka in Oss die de Ne-
derlandse titel grijpt!  Glenn van 
den Berg uit Heesch judode ook 
een sterk toernooi en reikte zelfs 
tot de halve finale, maar werd daar 
helaas verwezen naar de herkan-

singen. Van den Berg kon ook de 
strijd om het brons niet naar zich 
toe trekken en moest genoegen 
nemen met een vijfde plaats bij de 
jongens tot 60 kilogram. De ove-
rige Van Buel Sporters lieten goed 
judo zien maar kwamen helaas niet 
in de buurt van de medailles.

Senna van de 
Veerdonk Nederlands Kampioen

budo

HEESWIJK-DNTHER - Er waren 
nog twee plaatsen te vergeven 
voor het Honda EK 150 kampioen-
schap. 

Voor de selectie werd in Olmen – 
Begië een selectietraining georga-
niseerd, waarbij de twee plaatsen 
als inzet dienden. Voor de rijders 
een serieuze zaak, want niet alleen 
wordt het kampioenschap ver-
reden, maar ook verzorgt Honda 
tijdens de wedstrijddagen alle fa-
ciliteiten, inclusief een motor. Tij-
dens de selectietraining werd gelet 
op rijtechniek en de rijtijden. Mika 
van Venrooij en Damian Bergevoet 
waren voor de Nederlandse selec-
tie uitverkoren om aan het kampi-
oenschap deel te nemen.

Mika van Venrooij 
naar Honda EK 150 kampioenschap

motorcross

     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

NISTELRODE - DV Dancing Kids 
ging zondag op toernooi bij Ready-
2-Dance in Gemert. Zij organiseer-
den voor het 25ste jaar een toer-
nooi in De Eendracht in Gemert. 

Nog twee weken dan is op zater-
dag 22 maart het Internationale 
Supercup toernooi en op zondag 
23 maart het NDO Danstoernooi 
in De Pas in Heesch. Voor tijdsche-
ma’s kun je kijken op www.ndo-
danssport.nl Ook zo na de carna-
val behaalde ze goede resultaten. 

Junioren: Marshmallows 1e - 267 
pnt.
Solo’s: Sascha van Munster 3e- 

249 pnt, Vera Oomen 4e - 277 
pnt, Guusje van Thiel 2e - 279 pnt, 
Gwen Opstal 1e - 283 pnt.
Garde: Minigarde 2e - 231 pnt, 
Melody 5e - 236 pnt, Miracle 1e 
- 275 pnt.
Modern: Spirit 1e - 271 pnt.
Karakter: Minoren karakter 1e - 
251 pnt.
Jeugd: Modern Euphoria 1e - 279 
pnt.
Hoofdklasse: Untouched 1e - 287 
pnt, Solo’s: Demi Remers 3e - 287 
pnt, Demi Gabriel 2e - 289 pnt, 
Kimbrley Xhofleer 1e - 295 pnt, 
Garde: Touch 1e - 291 pnt. Karak-
ter solo: Marlon van de Berg 1e - 
260 pnt.

Dancing Kids dansen

V.l.n.r. Ria van den Broek, Ferdy Verhoeven, Robin Jansen, Mien van Zutphen 
en Maria van Rijbroek

Foto: Lambert van de Ven
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Bernheze sportief

Twee starts voor Bernhezeloop koppelcross

BERNHEZE – De tweede editie 
van de Bernhezeloop Koppelcross 
staat voor zondag 23 maart op de 
agenda. Dit jaar zijn er twee starts. 

Die dag klinkt om 11.00 uur het 
startschot voor teams die verwach-
ten binnen een uur de finish van 
de tweede editie van de Bernheze-
loop Koppelcross te bereiken. Om 
13.00 uur is de start voor de teams 
die er langer dan een uur over 
gaan doen.

Bij de Koppelcross bestaat elk team 
uit één loper en één fietser. Zij 
moeten in de bossen bij Nistelrode 
in estafettevorm zeven maal een 
parcours afleggen: het parcours 
van de lopers bedraagt ongeveer 
900 meter, dat van de fietsers on-
geveer 1.500 meter. 
Beide parcoursen zijn van 9.30 tot 

10.45 uur geopend voor een ver-
kenningsrondje. Er zijn een paar 
kleine wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van 2013. Zo zijn start en 
finish aangepast en moeten zowel 
de lopers als de fietsers dit jaar 
over het strandje aan de vijver in 
Nistelrode. Toeschouwers zijn van 
harte welkom om hen te komen 
aanmoedigen. 
In 2013 was er slechts één start 
met 59 teams. Vanwege de grote 
belangstelling is er dit jaar voor 
gekozen om twee starts te laten 
plaatsvinden, zodat de teams van 
hetzelfde niveau ook bij elkaar in 
de poule zitten en er meer teams 
kunnen deelnemen.
Voor teams >1 uur is het niet meer 
mogelijk in te schrijven. Hier is 
het maximale aantal van ruim 60 
teams al enkele weken geleden 
bereikt via voorinschrijving. Het is 

mogelijk op een wachtlijst te ko-
men voor het geval er onverhoopt 
een team uitvalt. 

Voor de teams <1 uur zijn er nog 
een paar plaatsen beschikbaar. In-
schrijven kan nog via www.bern-
hezeloop.nl. 
Op 23 maart is er geen dagin-
schrijving meer mogelijk. Start is 
bij Blokhut Scouting ’t Veerhuis, 
Achter de Berg 14/16, 5388 VJ 
Nistelrode. Een gedeelte van de 
opbrengst van de Bernhezeloop 
Koppelcross is, evenals vorig jaar, 
bestemd voor Alpe d’Huzes.

Meer info: www.bernhezeloop.
nl of telefonisch: Maarten Bosch, 
06-22785308 of Franca Berens, 
06-10688994.

koppelcross

Mega Trekkertrek Spektakel & 
Q-music Party in Loosbroek

Ook dit jaar zullen er weer vier ba-
nen zijn waar tractors, vrachtwa-
gens en andere motoren het tegen 
elkaar opnemen op de zondag bij 
het Mega Trekkertrek Spektakel. 
Het belooft weer een sportieve 
wedstrijd worden tussen de deel-
nemers, maar tegelijkertijd ook een 
spectaculair geheel te vormen voor 
de bezoekers. 

Door het grote succes van vorige 
jaren heeft de commissie er dit 
jaar nog meer superelementen aan 
toegevoegd. Er komen raceauto’s 
naar het evenement, die een demo 
weggeven en er zijn Dakar-wagens 
op het evenement aanwezig.

Gezin
Om 9.30 uur begint het evene-
ment en dan zal de Nistelrodese-
dijk vol bezoekers en deelnemers 
stromen. Het is een dag voor het 
hele gezin, want ook aan de klein-
tjes wordt gedacht bij dit evene-
ment. Er staan luchtkussens, er is 
een schmink en kleurhoek en er is 
een grote zandbak in de feesttent. 

In de feesttent wordt op vrijdag-
avond een Q-music party ge-
houden met het foute uur mét 
Q-music DJ’s. Voor deze avond 
zijn kaarten in de voorverkoop ver-
krijgbaar voor € 7,50 bij verschil-
lende verkooppunten of via www.
megatrekkertrekspektakel.nl. 
Tevens verloot de organisatie re-

gelmatig vrijkaarten op Facebook 
onder de volgers. 
Beide evenementen vinden plaats 
op de Nistelrodesedijk in Loos-
broek, waar ook een parkeerplaats 
aanwezig is en waar bezoekers 
hun auto gratis kunnen parkeren. 
Meer informatie: 
slippendwiel@gmail.com.

Mega trekkertrek

LOOSBROEK – De carnaval zit er weer op en in Loosbroek zijn ze weer druk bezig met het organiseren van 
het Mega Trekkertrek Spektakel op zondag 16 maart en de Q-music Party met het foute uur op vrijdag 14 
maart. 

The PartyPresents

vr. 14 Maart
Tent Nistelrodesedijk

VVK €7,50 / Deur €10,-

Loosbroek

inclusief Het foute uur
en Q-music dj’s

De voorverkoopadressen zijn: Dagwinkel J. 
Schouten Loosbroek, Paperpoint Heeswijk 
Dinhter, Coop Supermarkt Hubers Vinkel, 

Texaco Van Zoggel Berlicum.

CDA voor heel Bernheze

Erwin van Kessel

Scholenkorfbalmiddag bij Altior
HEESWIJK-DINTHER – Korfbal-
vereniging Altior houdt dit jaar 
een scholenkorfbalmiddag op 
woensdag 16 april. 

Deze middag wordt georgani-
seerd voor kinderen van groep 
2 tot en met groep 5 die graag 
kennis willen komen maken met 
korfbal. Er worden leuke activitei-
ten georganiseerd, waarbij je zelf 
in beweging komt en kunt erva-
ren of je korfbal leuk vindt. 
Deze sport wordt zowel door jon-
gens als meisjes gespeeld, dus ie-
dereen is deze middag van harte 
welkom. Ouders mogen uiteraard 
deze middag hun kinderen ko-
men aanmoedigen.

Opgeven kan voor 1 april via altiorscholenkorfbal@hotmail.com 

HEESCH - Na een zinderende wed-
strijd voor een zeer goed gevulde 
tribune zijn de Dames A van Dos’80 
zaterdagavond kampioen gewor-
den. Dos’80 bleef in de eerste helft 
de dames van Tremeg steeds een 

paar punten voor. De dames heb-
ben het publiek getrakteerd op een 
enerverende en heel spannende 
wedstrijd die eindigde in gelijkspel, 
waarmee ze kampioen werden van 
het seizoen 2013-2014.

Dames A van 
Dos’ 80 Kampioen

handbal

Gefocust wordt er verdedigd en in 
de aanval wordt geprobeerd ge-
bruik te maken van veel snelheid. 

De snelle uitbraken en goede scho-
ten van Tenderfeet zijn aan het 
einde van het eerste kwart bijna in 
balans met de weloverwogen aan-
vallen van Flesbek: 15-16.

In het begin van het tweede kwart 
blijven de schoten aan de kant van 
Tenderfeet goed vallen en wordt 
een kleine voorsprong van tien 
punten genomen. Helaas verzui-
men de heren en weten de man-
nen van Flesbek, hiervan gebruik 
te maken en  maken terug te ko-
men. Rust: 27-29.
Ook in het derde kwart wordt de 
wedstrijd niet beslist. Wéér blijft de 
weegschaal met aan de ene kant 
snelheid en felheid en aan de an-
dere kant ervaring en rust in even-
wicht. Nog steeds een kleine voor-

sprong van 38-39 in het voordeel 
van Tenderfeet.
In het vierde kwart begint de fac-
tor ervaring van de heren van Fles-
bek zwaarder mee te tellen. Nadat 
ze een kleine voorsprong pakken, 
weten de heren van Tenderfeet 
niet meer terug te komen uit deze 
situatie en de Bosschenaren spelen 
de wedstrijd gedisciplineerd uit: 
67-55. 

Tenderfeet 
Heren 1 verzuimt te winnen
HEESWIJK-DINTHER - De spanning in de strijd om de tweede plaats, 
die recht geeft op promotie, neemt toe. Zaterdag mochten de heren van 
Tenderfeet Heren 1 de voorsprong verdedigen tegen de veteranen van 
Flesbek ’98, de nummer drie. Bij winst wordt de voorsprong vergroot 
naar zes punten. Bij verlies is de voorsprong nog maar twee punten…

basketbal

Henk Broekman
Ik stem CDA op 19 maart

Edwin Daandels
CDA zonder twijfel!

Foto: Jan Gabriëls
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Bart Kanters en Ria van Sonsbeek fietsen voor MS en kanker

Wendy van der Meer, eigenaresse 
van Meer Sports kreeg in één week 
tijd te maken met twee mensen die 
aandacht vroegen voor hun inza-
melingsactie voor het goede doel. 
Samen besloten ze om op zondag 
16 maart een sportclinic te organi-
seren, waarbij je voor € 2,50 per 
uur kunt sporten. Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de acties 
van Bart en Ria. 

Activiteiten op 16 maart 2014
De opening van die dag wordt om 
10.00 uur verricht door burge-
meester Marieke Moorman, zelf 
actief sportster. Daarna start de 
spinningmarathon van 6 uur, deze 
wordt vertegenwoordigd door live 
DJ Kelvin van Remote Rental met 
elk uur een ander muzikaal thema. 
Uiteraard kun je vooraf aangeven 
hoe lang en welk uur je meefietst, 
individueel of in een team.
Om 10.30 uur start de eerste 
groepsles voor het goede doel! 
Benieuwd of er een leuke les 

voor jou bij is? Kijk snel op www.
meersports.nl en draag ook jouw 
steentje bij! Overigens zijn er voor 
de hele familie mogelijkheden! Zo 
start er om 11.00 en 13.00 uur 
een wandelclinic onder leiding van 
Marleen Frunt. Voor de jonkies 
staat er een springkussen en zijn er 
andere leuke activiteiten.
Bart Kanters wil geld inzamelen 
voor onderzoek naar MS, een aan-
doening van het zenuwstelsel. Zijn 
drijfveer is zijn broer Marcel die lijdt 
aan die ziekte. Hij hoopt op 9 juni 
met de beklimming van de Mont 
Ventoux veel geld in te zamelen. 
Ria van Sonsbeek doet op 5 juni 
mee aan de Alpe d’HuZes. Zij wil 
heel graag het onderzoek naar 
kanker steunen. Iets waarvoor zij 
zich al jaren inzet.

HEESCH - Bart Kanters beklimt de Mont Ventoux voor onderzoek naar multiple sclerose (MS) en Ria van 
Sonsbeek doet mee aan de Alpe d’HuZes voor onderzoek naar kanker. Sport en Healthclub Meer Sports in 
Heesch geeft het tweetal een flinke duw in de rug en houdt zondag 16 maart een grote inzamelingsactie 
genaamd Serious Sunday. 

Serious Sunday Bart, Wendy en Ria Tekst: Matthijs van Lierop

Inschrijven kan tot zaterdag 
15 maart. Kijk voor alle 
informatie over deze dag op 
www.meersports.nl

Ondanks goed spel weer geen 
punten voor dames DOS’80

Beide ploegen zijn vorig jaar ge-
promoveerd naar de eerste klasse 
en waar Elshout al wel zeker is 
van klassebehoud, strijdt DOS’80 
tegen degradatie. De dames van 
DOS begonnen geconcentreerd 
aan de wedstrijd en zij wisten dat 
het gevaar bij Elshout kwam van 
de opbouwrij en de cirkel. Deze 
laatste werd op een prima manier 

door Sanne Teurlings van het sco-
ren, gehouden. Elshout opende de 
score door een prima genomen 9 
meter worp. Dos had hier al snel 
een antwoord op en zij nam een 
kleine voorsprong. Elshout kwam 
weer langszij en doordat er aan 
de zijde van DOS’80 maar liefst 
drie strafworpen werden gemist 
ging de ruststand in met een 5-8 

achterstand. In de tweede helft 
startte DOS’80 weer goed, in de 
afronding was Joyce van Heeswijk 
vanuit de linkerhoek verschillende 
keren trefzeker en de 7 meters wer-
den door Sabine Maas nu wel goed 
ingeschoten. Steeds als de dames 
van DOS’80 de aansluitingstreffer 
scoorden, was daar toch weer Els-
hout die wist te scoren. Als de da-
mes van DOS’80 wat meer geluk 
hadden gehad in de afrondingen 
had deze wedstrijd niet verloren 
hoeven te gaan. Eindstand 17-20.

handbal

HEESCH - Voor de dames van DOS’80 stond zaterdag de wedstrijd te-
gen Elshout op het programma. Ondanks het goede spel leverde het 
duel weer geen punten op voor de vrouwen uit Heesch. 

Op aangeven van aanvoerder Roy 
Wijlaars was het Dries Heerkens, 
die in de 2e minuut Avesteyn op 
voorsprong bracht met een feno-
menaal doelpunt (1-0). 

Na deze superstart ging Avesteyn 
goed door. Vijf minuten voor de 
pauze moest Hein v.d. Heuvel in-
grijpen om een dot van een kans 
van Noud v. Stiphout ongedaan te 
maken. Ook goalgetter Sjoerd Vo-
gels was op slag van rust gevaar-
lijk, zijn kopbal ging toen maar net 
over het Avesteyn-doel.

In de tweede helft probeerden 
de gasten de achterstand weg te 
poetsen door druk te zetten op de 
Avesteyn-verdediging. Het vaak 

met diepe ballen opererende Boe-
kel-Sport, werd een prooi voor de 
uitblinkende aanvoerder Roy Wij-
laars en zijn kompanen. Sensatie 
was er in de laatste 10 minuten 
voor het eindsignaal van scheids-
rechter de Wit uit Grave. 

In de 85e minuut was het Stan de 
Laat (hij was weer terug van een 
blessure), die uit een scrimmage 
de 2-0 kon aantekenen. Uiteraard 
was de strijd toen gestreden, hoe-
wel in de 93e minuut de gasten uit 
een vrije trap terugkwamen. In de 
95e! minuut hielp een verdediger 
van Boekel-Sport Avesteyn nog 
een handje door uit een counter 
van de thuisclub de bal in eigen 
doel te schieten (3-1).

Ook Boekel 
Sport lijdt onder Avesteyn

HEESWIJK-DINTHER - Zeven punten uit drie wedstrijden na de winter-
stop is voor Avesteyn een gemiddelde om van te dromen. Deze droom 
kwam afgelopen zondag uit na de eclatante 3-1 overwinning in de der-
de klasse D tegen Boekel Sport.

voetbal

Prinses Irene steelt punt in Erp

Met goede combinaties en met een 
geweldige strijdlust werd Prinses 
Irene van hot naar haar gestuurd. 
Dat op slag van rust Jeroen Bek-

kers toch voor de 0-1 zorgde, zette 
de veldverhoudingen op zijn kop. 
Meteen na rust scoorde de beste 
man op het veld, Yoeri Vissers, uit 

een wel erg makkelijk gegeven 
vrije trap, de meer dan verdiende 
gelijkmaker. Bijzonder was wel dat, 
de bepaald niet zijn beste wed-
strijd fluitende scheidsrechter Kes-
sels, zijn hand opstak, wat normaal 
toch betekent dat je een indirecte 
vrije trap geeft!? In het vervolg van 
de tweede helft ontsnapte Prinses 
Irene een paar keer, mede omdat 
voorstopper Ron v.d. Bogaart ra-
kelings over het eigen doel schoot 
en Job van den Elzen bij een verde-
digende actie op de eigen doellat 
kopte. 
Coach Groenendijk had zelf ook 
de angel uit de frontlinie bij Prinses 
Irene gehaald volgens vele Irene 
supporters, door enfant terrible 
Cobenn Farneubun te passeren. 
Tim v.d. Brand (foto) stond, voor 
de zoveelste keer dit seizoen, op 
een andere dan zijn favoriete po-
sitie. In de 25 minuten dat Farneu-
bun meedeed, was hij veruit de 
gevaarlijkste man, maar liep wel 
tegen een gele kaart aan.

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene speelde in Erp een van de slechtste wed-
strijden van het seizoen, zeker als je in ogenschouw neemt dat nage-
noeg iedereen fit was. Erp was vanaf het eerste fluitsignaal de boven-
liggende partij en bleef dat de hele wedstrijd. 



Woensdag 12 maart 201438 
  

Bernheze sportief

Verkiezing beste penning-
meester van Nederland
NISTELRODE - Sportverenigingen kunnen tijdens de nationale ver-
kiezing ‘Penningmeester van het Jaar’ hun penningmeester in het 
zonnetje zetten. Tot en met 2 april kan iedereen via www.penning-
meestervanhetjaar.nl zijn of haar penningmeester nomineren. De 
winnaar wordt door een vakjury o.l.v. Humberto Tan tijdens een fees-
telijke huldiging bekendgemaakt. 

Theo Cortjens, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Nistelrode, 
roept iedereen op om de penningmeester van zijn of haar vereniging 
te nomineren en te bedanken voor de inzet het afgelopen jaar. “Het is 
dé manier om je waardering voor deze belangrijke vrijwilliger te laten 
zien. Bovendien wint de Penningmeester van het Jaar € 2500,- voor 
de clubkas.” 

RegioBank ondersteunt penningmeesters
Penningmeesters van sportverenigingen doen belangrijk en onmisbaar 
werk. Juist nu subsidies voor verenigingen afnemen, kosten toenemen 
en sponsoren zich terugtrekken, is het steeds moeilijker de begroting 
rond te krijgen. Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten is er 
jaarlijks een verkiezing tot Penningmeester van het Jaar. De verkiezing 
is een initiatief van Sport & Marketingbureau 2Basics, in samenwer-
king met RegioBank en Davilex.

Theo Cortjens in Nistelrode is Zelfstandig Adviseur van RegioBank: 
“Verenigingen spelen een belangrijke rol in de levendigheid van een 
dorp of stad. Een vereniging is het cement van de samenleving en 
verbindt mensen met elkaar. Een goede penningmeester is daarom 
onmisbaar. Behalve deze blijk van waardering voor hun werk, onder-
steunen wij de penningmeesters graag bij hun taken.“

U kunt contact opnemen met:
Theo Cortjens
Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4, 5388 CS Nistelrode
0412-611795.

Henk Verstegen
Natuurlijk kies ik CDA

Wim van Lith
CDA zonder twijfel!

Oranjebridge-
drive op Koningsdag 

bridgen

HEESWIJK-DINTHER - In CC Ser-
vaes wordt op zaterdag 26 april 
de jaarlijkse Oranjebridgedrive 
gehouden. 

Inschrijven hiervoor kan tot 17 
april door € 15,- over te maken 

naar Rabobank rekeningnummer 
NL 83 RABO 011.16.29.071 t.n.v. 
CC Servaes, onder vermelding van 
de namen van het bridgepaar en 
telefoonnummer. 
Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 
06-20160376.

HEESWIJK – John van Rixtel is de 
winnaar van het Achtste Open 
Zwaan Driebanden Toernooi van 
café De Zwaan in Heeswijk. 

De finale werd zaterdag gespeeld. 
Aan dit toernooi deden 40 deelne-
mers mee. Na de voorronden en 
tweede ronde werden er twee fi-
nalepoules gespeeld. De winnaars 
van de poules vochten samen om 
de felbegeerde beker en plaats 
op de siersteen aan de wand in 
Café De Zwaan. De strijd om de 
derde plaats werd gewonnen door 
Rene Dobbelsteen. Na een span-
nende strijd om de eerdte plaats 
werd John van Rixtel gekroond tot 
winnaar van het toernooi. Op de 

tweedeplaats eindigde Henri van 
de Berg. De hoogste serie van het 
toernooi werd dit jaar gemaakt 
door Gerard van Hasselt met zeven 
caramboles.

john van Rixtel 
winnaar Driebandentoernooi

biljarten

John van Rixtel

Prinses Irene damesvoetbal
NISTELRODE - De vrouwen van 
Prinses Irene zijn de laatste tijd 
goed bezig. In Oldenzaal was er 
opnieuw winst. 

Nu werd van laagvlieger FC Berg-
huizen gewonnen met 0-2, waar-
door de aansluiting met (de onder-
kant) van de middenmoot in zicht 
is. 

De doelpunten werden keurig over 
twee helften verdeeld. Voor rust 
scoorde Melissa Scheepers, na rust 
Femke van Bremen (foto).

voetbal

Hockeyclub HDL zoekt vrijwilligers voor NLdoet
HEESWIJK-DINTHER - Hockeyclub HDL is op zoek naar hulp voor NLdoet op zaterdag 22 maart. Gezocht 
worden handige vrijwilligers die willen helpen om het clubhuis op te knappen.

De muren en plafonds hebben een verfje nodig en het keukenblok moet gerepareerd worden. We willen de 
kantine toegankelijk maken voor rolstoelen en we willen het terras opknappen. Met als resultaat een frisse, 
gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud.
De aanvang is om 9.00 uur. Het is ook mogelijk om op een later tijdstip te starten. De werkzaamheden 
eindigen om 17.00 uur. Voor een lunch en een hapje en drankje na afloop wordt gezorgd. Aanmelden kan 
individueel of met een groep vrienden/collega’s via www.klussen.nldoet.nl. 

Open Zeeuwse kampioenschappen
Zondag 9 maart waren in Mid-
delburg de Open Zeeuwse kampi-
oenschappen taekwondo. Vanuit 
Taekyon Berghem namen ook een 
aantal leden deel.

De volgende prijzen werden door 
leden van Taekyon Berghem be-

haald: Tuls: Daiko Martens 2e en 
Ilse van Leuken 2e.
Sparring: Dave Dekkers, Mike 
Bloks, Giovanni Timmers en Ilse 
van Leuken 3e.
Lieke van de Berk 2e.
Ken Dekkers, Daiko Martens en 
Romy Staal 1e.

De coaches waren tevreden met 
de resultaten van de leden op dit 
toernooi. 

Een goede voorbereiding voor de 
selectieleden op de Europese kam-
pioenschappen die begin april in 
Wit-Rusland plaats zullen vinden.

budo

Vernieuwde Van Esch Tour 
Wielerronde met nieuwe website

We beginnen de dag met een 
Rabo Dikke Banden Race voor de 
jeugd van 7 t/m 12 jaar.
Wil je je eens een echte renner voe-
len of met je vriendjes van school 
een wedstrijdje fietsen om te kijken 
wie de sterkste is? Geef je dan op 
via wscbernheze@hotmail.com of 
kom op 17 maart naar Stal Dice in 
de lariestraat om je in te schrijven. 
Om 11.00 uur gaat de wedstrijd 
van start!

Stal Dice als nieuwe start/finish 
locatie
De wedstrijdrenners gaan vanaf 
12.00 uur beginnen aan de ron-
des over het parkoers. De start 
en finish is dit jaar bij stal Dice 
aan de Lariestraat 23. Direct na 
de start draaien de diverse pelo-
tons linksaf de Herpersteeg in, om 
daarna direct scherp rechtsaf de 
Fokkershoek in te buigen. Via de 
Veldstraat gaat het vervolgens in 
vliegende vaart naar de Abdijstraat 
om dan weer terug te draaien de 
Lariestraat in, richting finish. 

Lokale favorieten
De junioren, met lokale favoriet 
Thomas Bosch, zullen om 12.00 
uur het spits afbijten met een 
koers over 70 km. Vervolgens ko-
men vanaf 13.45 uur de amateurs 
in actie die 60 km lang hun rondes 

rijden en de dag wordt afgesloten 
met de elite renners die om 15.30 
uur vertrekken voor hun koers 
over 80 km. 

Er zal weer een groot deelnemers-
veld aan de start staan. De renners 
komen zelfs vanuit de randstad en 
het noorden van Overijssel naar 
Heeswijk toe! Het parkoers is bij de 
renners bekend en geliefd vanwe-
ge de minimale aanwezigheid van 
wegversmallingen en drempels. 
Doordat de wind vaak een rol van 
betekenis speelt op de Fokkers-
hoek en de Veldstraat, komen de 

sterkste renners vanzelf vooraan te 
fietsen, waardoor er een levendig 
wedstrijdverloop ontstaat.
De organisatie kijkt uit naar deze 
dag en gaat er samen met de en-
thousiaste vrijwilligers en sponso-
ren een prachtig wielerevenement 
van maken! We nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen ne-
men op zondag 16 maart en de 
renners aan te moedigen. 

Kijk voor meer informatie over de 
lokale renners, hun programma 
en uitslagen op onze vernieuwde 
website www.wscbernheze.nl. 

HEESWIJK-DINTHER - De Rabo Dikke Banden Race is een jaarlijks terugkerend evenement in en rond Hees-
wijk. Op zondag 16 maart zal vanaf 11.00 uur gestart worden vanaf Stal Dice, waarna de renners via de 
Fokkershoek, Veldstraat en Abdijstraat zullen finishen in de Lariestraat bij Stal Dice.

wielersport

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Bedank uw
penning-
meester
Blij met de penningmeester van uw 
sportvereniging? Nomineer of bedank 
hem of haar op www.penningmeester 
vanhetjaar.nl en maak kans op €2.500 
voor de clubkas.

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



Woensdag 12 maart 2014 39
  

Bernheze sportief

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Transport A. van den Elzen
Tekenburo Verkuijlen
Strijbosch Store
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
Orangerie van Tilburg
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken 
 Jan Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Losdoorhetbos.nl
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Karwei
Kapsalon van Dinther
Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust

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
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Houthandel W. Jacobs BV
Houthandel van der Heijden
Hoogstede Optiek en Horen
Hoes Projectstoffering
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Erwin van Lee Stukwerken
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
CDA Bernheze
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn B.v
Brasserie `t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bikers
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.
AB reflex

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

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

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Zwemlessen in ’t Kuipke te Heesch!

Voor het zwemdiploma A bieden 
wij dit jaar 70 lessen aan om zo-
veel mogelijk kinderen te laten sla-
gen tijdens het diplomazwemmen 
op woensdag 17 september 2014.

Leren zwemmen bij zwemschool 
Sandra in ‘t Kuipke betekent:
• Kleine groepen van maximaal 

12 kinderen met twee gediplo-
meerde instructrices.

• Starten in mei; in september al 
diplomazwemmen.

•  Zwemmen in het water met een 

temperatuur van ongeveer 29 
graden.

• Easy swim methode, een mo-
derne kindvriendelijke methode.

• Ervaringsgericht zwemonder-
wijs.

• Het is voor ouders mogelijk naar 
de zwemlessen te kijken.

• Voldoende gratis parkeermoge-
lijkheden.

Voor de kinderen die starten met 
de zwemlessen is er op dinsdag 8 
april 2014 een informatie-avond 

bij zwembad ‘t Kuipke. 
Voor meer informatie over de 
zwemlessen, kunt u mailen of bel-
len met Sandra.

ZWEMSCHOOL SANDRA
sandra@zwemschoolsandra.nl
06-81498174.

John F. Kennedystraat 58
5384 GE Heesch
T. 0412-451779
www.zwembadhetkuipke.nl

Advertorial

HEESCH – De zwemlessen in zwem- en instructiebad ’t Kuipke te 
Heesch worden dit jaar verzorgd door zwemschool Sandra. Kwaliteit 
en professionaliteit van de zweminstructies zijn hierdoor gewaarborgd. 
Start van de zwemlessen is op 5 mei 2014. 

HVCH ten onder tegen koploper TOP
HEESCH – De derby tussen HVCH 
en SV TOP werd met stralend 
voetbalweer gespeeld. De Hee-
sche ploeg ging met 0-1 ten on-
der. 

In de eerste helft liet HVCH zich 
weer aftroeven, net als twee we-
ken geleden. Het middenveld was 
in handen van de bezoekers uit 
Oss, de duels werden niet gewon-
nen en de diepe ballen kwamen 
bijna nooit aan. Dan wordt het 
lastig. TOP profiteerde al in de 
achtste minuut en had in de eerste 
helft de beste kansen om verder 
uit te lopen. Dat gebeurde niet en 
daardoor bleef het zelfs de volle 
negentig minuten in elk geval een 
spannende wedstrijd.

voetbal

Heeswijk klopt in eigen huis koploper ZSV
HEESWIJK-DINTHER – Vooraf was 
het een pittige opgave voor Hees-
wijk: koploper ZSV verslaan. Maar 
de ploeg deed het met 2-1. 

De door blessures en schorsingen 
gehavende thuisploeg begon on-
danks de vele afwezigen aanval-
lend aan het duel. De koploper 
werd onder druk gezet en middels 
een gezonde portie strijd ontspon 
zich een boeiend duel. In de 25e 
minuut kwam ZSV op voorsprong. 
Een vrije trap van achteruit werd 
doorgekopt en de opstomende 
Maarten Kuunders rondde be-
heerst af met links, mede omdat de 
Heeswijk-defensie te slap ingreep. 
Nadat een ZSV’er Van Dijke om-
ver duwde, kreeg hij de rode kaart 
gepresenteerd van scheidsrechter 
Vereijken, waardoor ZSV met tien 
man kwam te staan. 

Na 70 minuten werd de ZSV-ver-
dediging dan toch eindelijk ver-
slagen. In een scrimmage op de 
16-meter behield Lucius het over-
zicht en bediende Van Dijke. De 
goaltjesdief schoot snoeihard de 
1-1 binnen. Heeswijk ging op zoek 
naar drie punten. Hierbij vergat het 
in de laatste minuut de restverde-
diging, waardoor ZSV met 4 tegen 
3 ten aanval trok. Aanvoerder Ca-
miel van Doorn stuurde vervolgens 
de onvermoeibare rechtsback Juul 

Heerkens diep en deze bediende 
met een afgemeten voorzet de in-
gevallen supersub Toine Smulders 
bij de tweede paal. Volledig vrij-
staand wist hij heel beheerst met 
binnenkant rechts de 2-1 op het 
scorebord te zetten en daarmee 
het zonovergoten sportpark De 
Ballendonk in extase te brengen. 
Heeswijk houdt hiermee de aan-
sluiting met de kopgroep en mag 
volgende week bij mede-koploper 
Venlosche Boys proberen om zich 
weer te gaan mengen in de titel-
strijd.

voetbal
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Blanco Lijst 7

Bovenstaande partijen zetten zich in voor Bernheze
Lees DeMooiBernhezeVerkiezingskrant weet waar je op stemt!

Deze valt voor zondagavond in de brievenbus

13 Maart

Cursus 
Metamorfosemassage
Locatie: De Palmenweg 5 
Nistelrode

pupquiz
Locatie: Café de Snor Nistelrode

onderonsje loosbroek over 
steun voor mantelzorgers
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

14 Maart

Bobzavond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Mandalatekenen 
met Danka Hüsken
Locatie: De Palmenweg 5 
Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

revue ‘jong van Harte’
Locatie: De Pas Heesch

kBo-dag Heesch
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6 

Humor & Historie
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther 

Q-Music the party
Locatie: Nistelrodesedijk 
Loosbroek
Pagina 36

Film & lezing pelgrimage 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

15 Maart

reiki 1 inwijding
Locatie: De Palmenweg 5 
Nistelrode

Concert bij life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Pagina 35

open dag laverhof
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

Vormsel
Locatie: Nistelrode 

16 Maart

open zondag 
Locatie: Nistelrode 
Pagina 31

Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Lendersgat 1 
Vorstenbosch

Baby- kinderbeurs
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 2

publiekswandeling
Locatie: Natuurcentrum de 
Maashorst Nistelrode

lijsttekkersdebat lokaal
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 25

revue ‘jong van Harte’
Locatie: De Pas Heesch

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

kienen
Locatie: Café zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Megatrekkertrekspektakel
Locatie: Nistelrodesedijk 
Loosbroek
Pagina 36

koor amicanto zingt
Locatie: St. Servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther
Pagina 34

rabo Dikke Banden race & 
Van esch tweewielers tour
Locatie: Stal Dice 
Heeswijk-Dinther
Pagina 38

Bluesunday in pub Maritiem
Locatie: Pub Maritiem 
bij Aquarest Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Concert dHoofd 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

serious sunday
Locatie: Meersports Heesch
Pagina 37

17 Maart

jaarvergadering FnV Bouw 
Bernheze
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 8

regelzorg 
rijbewijskeuringen
Locatie: De Pas Heesch

thema-avond over aD(H)D
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4

Boeken proeven
Locatie: Bibliotheek Nistelrode 

Fashion Flits
Locatie: Shoeby Fashion Heesch

18 Maart

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

requiem For à dream
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch 
Pagina 30

the Day Before
Locatie: Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

19 Maart

GeMeenteraaDs-
VerkiezinGen

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

kidsmiddag
Locatie: Shoeby Fashion Heesch

kindermiddag over uilen
Locatie: Natuurcentrum de 
Maashorst Nistelrode
Pagina 29

je eigen eHBo-koffer 
samenstellen met kruiden 
uit de natuur
Locatie: De Palmenweg 5 
Nistelrode

Cursus aeD bedienen
Locatie: EHBO lokaal Dorpshuis 
Nistelrode

liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 34

jaarvergadering 
kBo Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

20 Maart

speciale discoavond
Locatie: Uitgaanscentrum 
Lunenburg Loosbroek
Pagina 19

Bewonersbijeenkomst 
leefbaarheidsonderzoek
Locatie: CC De Wis Loosbroek

lezing straffen eisen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Voorjaarsliederentafel
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 6

21 Maart

Gratis inloopspreekuur 
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

receptie 50 jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

22 Maart

it toernooi DV Dancing kids
Locatie: De Pas Heesch

reiki 2 inwijding
Locatie: De Palmenweg 5
Nistelrode

reünietoernooi 
tennisvereniging de Hoef
Locatie: TV de Hoef Heesch

23 Maart

nDo toernooi 
DV Dancing kids
Locatie: De Pas Heesch

koppelcross
Locatie: Blokhut  Nistelrode

kienen
Locatie: Café zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

openingswandeltocht nBWB
Locatie: Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 1

snuffelmarkt
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 34

angklung
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

24 Maart

Workshop tenen lezen 
Locatie: De Palmenweg 5 
Nistelrode

presentatie ‘Verkenningen 
naar de moord in Het lijk’
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
Pagina 6

Filmhuis De pas draait 
the Way
Locatie: De Pas Heesch


