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Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

Ondernemers via
actief beleid binden

aan de gemeente
Bernheze

VVD-Bernheze Zeker NU!

Zoggelsestraat 35 Heesch - 0412-454402

Wij gaan 

vanaf1 1februari  

tijdelijk verhuizen naar:

Schoonheids- en kapsalon 
Thea en Eline van Dijk

Na een verlengingstijd van de wedstrijd met een week, zijn er 39 inzendingen 
ontvangen. De jury, bestaande uit Wim Roefs uit loosbroek, bijgestaan door 
de fotografen van DeMooiBernhezeKrant, hebben de foto’s bestudeerd om 
tot een uitslag te komen. 

De resultaten van de winnaars lagen heel dicht bij elkaar; al hun foto’s kregen 
als commentaar: “Ja, da’s nou typisch Bernheze...”

1. Elly Hagens, Nistelrode 
2. Rob Dortmans, Heeswijk-Dinther
3. Lambert van der Ven, Heeswijk-Dinther 

De winnaars zijn geïnformeerd over hun prijs en ontvangen spoedig een 
cadeaubon van de Hema.

Wij hopen weer veel mooie foto’s te mogen ontvangen als we deze zomer 
weer een fotowedstrijd uitschrijven met een inspirerend thema.

Alle ingezonden foto’s die aan de gevraagde voorwaarden voldeden, 
staan vanaf heden op de MooiBernhezesites: www.mooiheesch.nl, 
www.mooinisseroi.nl en www.mooihdl.nl.

Winnaars DemooiBernhezekrant Winterfotowedstrijd
BERNHEZE – In DeMooiBernhezeKrant van 18 december 2013 nodigden we iedereen uit ons foto’s te sturen met het onderwerp ‘Mooi Bern-
heze’. Het thema: ‘Mooi Bernheze’ was een mooie, ruime opdracht. De bijna zomerse weersomstandigheden rond de jaarwisseling waren 
wellicht niet erg uitnodigend voor winterse taferelen, maar toch is er op een verrassende manier invulling gegeven aan het thema.

tot een uitslag te komen. 

2. Rob Dortmans, Heeswijk-Dinther

Wij hopen weer veel mooie foto’s te mogen ontvangen als we deze zomer 

1E PRIJS. Elly Hagens, Nistelrode 

2E PRIJS. Rob Dortmans, Heeswijk-Dinther

Na een verlengingstijd van de wedstrijd met een week, zijn er 39 inzendingen 

3E PRIJS. Lambert van der Ven, Heeswijk-Dinther 

Lees verder op pagina 8

Prins ron i en Prinses corrine

Prins Ron I en Prinses Corrine

NIsTElRODE – In aanwezigheid van Abrahams en Sara’s werden dit jaar de prins en 
prinses van C.V. De Hossende Wevers onthuld. De aanwezigheid van al die Abrahams 
en Sara’s was een verwijzing naar het 50ste carnavalsjaar van C.V. De Hossende Wevers. 

In residentie Partycentrum ’t Maxend werden tijdens de onthulling van de prins en prin-
ses, ook de twee adjudanten, Erwin van de Beurcht en John coldenhoff, bekendgemaakt. 
corrine van de Beurcht werd onthuld als Prinses corrine en Ron Kerkhof werd door zijn 
dochter sarah, als Prins Ron I aangekondigd. De voorzitter van c.V. De Hossende Wevers 
ruilde de microfoon direct in voor de scepter. 
Ron Kerkhof, zoon van Martien Kerkhof en Tineke van de Wetering van de Nisseroise 
Driek, getrouwd met Elly, zit al zes jaar in het bestuur, waarvan vier jaar als voorzitter. 
Prinses corrine en haar man Erwin hebben twee kinderen, ook bij haar stroomt het car-
navalsbloed door de aderen. 

Prins Ron I en Prinses Corrine

Zie pagina 8cArNAVAL
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eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Acquisitie:
Rian van schijndel
Ingrid van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
offi ce@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der steen
Rian van schijndel

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

Het Shantykoor ‘De Kabelgat Ram-
blers’ uit Veghel geeft een afwis-
selend shanty-liederen-concert op 
zondag 2 februari van 15.00 tot 
17.00 uur. Entree € 5,-.

Het shantykoor zingt vooral werk-
liederen, die beslaan een groot 
deel van het repertoire. Het koor 
zingt ook graag traditionele Ierse 
liederen. liederen met vaak een 
nostalgisch karakter over mensen, 
steden of gebeurtenissen. Er zitten 
in het repertoire dan ook typische 
Ierse ‘klassiekers’, zoals die ook 

voorkomen in het repertoire van 
Ierse groepen als de Dubliners.

Het meditatie-uur wordt door 
Emmy Simons geleid op donder-
dag 6 februari van 20.00 tot 21.15 
uur. Kosten € 7,50.

De expositie met het thema ‘Klei 
laten bewegen’ van Cecil Kempe-
rink is op zaterdag 8 en zondag 9 
februari geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Gratis toegang.

Wat zij doet met klei, kan dat ei-

genlijk wel? Klei laten bewegen 
terwijl het al steen is geworden in 
de oven? De uitdaging om gren-
zen van het materiaal te tarten 
blijft zij voelen: hoezo kan dat 
niet? En dan zoeken naar hoe het 
wel gaat lukken. Waar liggen de 
mogelijkheden. Ga het maar doen, 
experimenteer. Onderzoek nieuwe 
wegen.
Ook exposeren in de Kloosterkapel 
of je lezing houden in dit fantas-
tische gebouw? Graag ontvangen 
wij je aanvraag via onderstaande 
contactgegevens.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

Zingen, mediteren en exposeren

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

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

• Catering
• Buffetten warm / koud

• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

Vadebo
culinair

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

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

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

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

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

AANBIEDING GELDIG VAN
1 T/M 28 FEBRUARI 

2014

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Helemaal
Hollands menu

Advertorial

HEEsWIJK-DINTHER - Rock Paper Scissors drukt haar stempel op 
de Rock muziek: Rotsvast, transparant en scherp. Zo is de muzikale 
sensatie ‘Rock Paper Scissors’ zonder twijfel te omschrijven. Stevige 
rock muziek, zonder poespas waarbij vanaf de eerste seconden het 
geweld je om de oren vliegt! 

Met op de setlijst: Foo Fighters, Mother’s Finest, Blondie, Pink, Anouk, 
Kaiser chiefs, Kings of leon en vele anderen.

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, info 0413-291575,
www.dezwaanlive.nl.

rock Paper scissors 
in café De Zwaan
Zaterdag 1 februari

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

Boodschappenlijstje 

50 g boter
1 gensipperde ui
2 appels, geschild en in blokjes

800 g rode kool, fijngesneden

150 ml sinaasappelsap
2 eetlepels bruine basterdsuiker

1 eetlepel kaneel
2 kruidnagels
2 laurierblaadjes
100 g rozijnen

Voor 
4 personen

45 minuten

BereiDiNG
smelt de helft van de boter in een ruime braadpan en fruit hierin de ui en 
appel 4 minuten. schep de rode kool erdoor en schenk het sinaasappelsap 
erbij. Voeg de suiker, kaneel, kruidnagels, laurier en rozijnen toe en laat de 
rode kool met het deksel op de pan op laag vuur in 30 minuten gaar sto-
ven. schep de rode kool tijdens het stoven een paar keer om.
Verwijder de kruidnagels en laurier en roer de rest van de boter door de 
rode kool. 

Rode Kool met kaneel, rozijnen en appel

45 minuten
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lunch
diner
borrel
terras
feestje

Vorsselweg 3, 5384 RW  Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Boer Zoekt Vrouw

‘Ik snap niks van die boer Jos uit Frankrijk. Alleen maar omdat dat 
meisje al in Frankrijk woont, mag ze blijven. En de knapste en de 
leukste van het stel moet naar huis….. Die jongen kiest de makkelijkste 
weg, de sufferd. Die blonde had het moeten zijn! Die Afrikaanse boer 
had ik trouwens meteen een klap verkocht. Beetje handje vasthouden 
als die ander nog er bij zit. Dat doe je toch niet? Hij had het bij mij niet 
hoeven proberen, ik had meteen mijn koffer ingepakt en het eerste 
vliegtuig naar huis gepakt!’

Ik weet niet of ik het erg moet vinden dat ik weet waarover dit gesprek 
gaat als ik het hoor bij de koffieautomaat op maandagmorgen. Ik 
weet niet of ik me moet schamen dat ik precies weet wie boer Jos 
uit Frankrijk is die een blonde schone heeft laten lopen, omdat het 
niet praktisch is dat ze geen woord Frans spreekt. Ik weet niet of je 
met trots kunt vertellen dat je weer drie kwartier hebt gekeken naar 
stuntelige, onzekere boeren die de werkster van hun leven zoeken.

Feit is dat ik wel weer gekeken heb naar Boer Zoekt Vrouw. In mijn 
eentje nog wel. Zonder een moment maar gedacht te hebben om over 
te schakelen naar een andere zender, omdat de gesprekken tussen de 
boer en zijn ideaalplaatje toch wel erg weinig inhoud hebben. Bij elk 
ander programma was ik allang afgehaakt, maar ik blijf kijken naar dat 
kabbelende, degelijke tafereeltje wat me geboden wordt.

Ik heb besloten dat het dit jaar de laatste keer is dat ik Boer 
Zoekt Vrouw ga volgen. Ik heb het gehad met die zoetsappigheid, 
spruitjeslucht en altijd vrolijke Yvon. Nog meer onhandige boeren 
een half jaar volgen in hun zoektocht naar de ware liefde kan een 
stoere man ook niet verdragen. Maar mag het alsjeblieft weer heel snel 
zondagavond worden? 

Column
D’n Blieker

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

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Geniet de hele maand februari van ons

 fantastisch 
‘hartje winter’ menu.
4 gangen voor b 34,75 p.p.

Meer informatie: www.hetsentiment.nl

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Het vergeten kind weer rust 
en vertrouwen geven

Onze contactpersoon in het Verdi-
huis wil, om begrijpelijke redenen, 
niet met de eigen naam in de pu-
bliciteit. Hij is met partner en kin-
deren op straat komen te staan na 
een faillissement, verkoop van het 
huis en anderhalf jaar bij familie 
ingewoond te hebben. Fred (zo 
noemen we hem) werkt er hard 
aan om weer midden in de maat-
schappij te staan, geholpen door 
de mensen van het Verdihuis.

Crisisopvang
Na alle problemen rond het faillis-
sement elders, bleven de schulden. 
Toevlucht werd gezocht bij familie 
in Heesch. Maar ook dat ging niet 
meer. Telkens verhuisden de kin-
deren mee, met wat speelgoed, 
zonder vriendjes en de vertrouwde 
school. In de crisisopvang van het 
Verdihuis sliep pa met twee zoons 
en ma met de dochter op twee 
slaapkamers. Gelukkig zijn kinde-

ren flexibel, het was fijn dat papa 
tijd voor ze had en het Verdihuis 
bood rust, regelmaat en begelei-
ding. Nu heeft het gezin een eigen 
plek en zoekt zijn weg, met bege-
leiding van het Verdihuis. 

Het Verdihuis
Voor hulpvragen van volwassenen 
en gezinnen zorgt het Verdihuis 
voor crisisopvang en begeleiding. 
Van 15-18 jaar wordt dit gedaan 
in samenwerking met Oosterpoort, 
die begeleidt naar een andere si-
tuatie. Er wordt bij de begeleiding 
uitgegaan van de kracht van de 
hulpvrager zelf. Voordat er sprake 
is van opvang wordt gekeken naar 
mogelijkheden binnen het eigen 
netwerk. Er worden ook voorwaar-
den gesteld aan de hulpvrager. Ie-
dereen die gebruik maakt van de 
crisisopvang dient zich aan de huis-
regels te houden en de intentie te 
hebben de problemen op te lossen. 

Kinderen
De focus voor begeleiding ligt bij 
volwassenen met elk een eigen 
problematiek en doel. Kinderen 
ervaren het Verdihuis vaak als een 

vakantieplek, maar er zijn struikel-
blokken. Voor kinderen zijn er soms 
meerdere ‘opvoeders’ met allemaal 
een eigen aanpak. Om ruimte te 
scheppen is er nu D’n Misse, waar 
spel en creatieve activiteiten zijn 
onder begeleiding. En altijd een 
luisterend oor. 

De tekeningen in deze ruimte (zie 
foto) spreken van de rust en veilig-
heid die kinderen hier gevonden 
hebben.

Marion van Campen en Monique Meinster, medewerksters dagbesteding met op de achtergrond tekeningen van 
kinderen in het Verdihuis Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

HeescH/Oss – “Kinderen zijn vaak de dupe van problemen die wij als ouders hebben gecreëerd”. Het is 
de uitspraak van een van de ouders van ‘vergeten’ kinderen uit het Verdihuis in Oss. Deze mensen in alle 
leeftijden en met diverse achtergronden hebben gemeen dat ze – even - niet thuis terecht kunnen.

OpvOeDers met elk 
een eigen aanpak

Week van het vergeten kind
Help hen, help ons!
www.vergetenkind.nl
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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

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!

De Streepen 2 - Heeswijk-Dinther 
06-44746074

info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug

Maak het werk mogelijk
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organi-
satie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld 
van overheden of van politieke 
groeperingen. Bijdragen van leden 
en giften, zoals tijdens de collecte, 
maken het werk, zoals bijvoor-
beeld voor Nasrin sotoudeh, door 
Amnesty International blijvend 
mogelijk. 

Nasrin sotoudeh (1963), winnares 
van de sacharovprijs in 2012, werd 
in 2010 in Iran veroordeeld tot 
zes jaar gevangenisstraf vanwege 
‘propaganda tegen de staat’. Am-

nesty voerde actie voor haar en in 
2013 kwam Nasrin sotoudeh vrij. 
Zij bedankte Amnesty Internatio-
nal en iedereen die zich heeft in-
gezet voor haar vrijlating: ‘ik ben 
me bewust geweest van jullie inzet 
en ik wil jullie bedanken voor al het 
werk wat jullie hebben gedaan’.

Missiel
Amnesty International streeft naar 
een wereld waarin iedereen alle 
rechten geniet die zijn vastgelegd 
in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) en 
andere internationale mensenrech-
tendocumenten.

‘Geef om vrijheid’, collecte 
van Amnesty international

BERNHEZE - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt 
in 2014 voor de twaalfde keer een landelijke collecte. In de gemeente 
Bernheze zullen 35 collectanten van 2 tot en met 8 februari de straat 
op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in Bernheze € 2.222,- op-
gehaald. In totaal werd er toen in heel Nederland € 1,73 miljoen opge-
haald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty International.

inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
UDEN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 6 februari 2014 weer 
hartelijk ontvangen door vrijwil-
lige ervaringsdeskundigen in zie-
kenhuis Bernhoven, locatie Uden. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. 

De bijeenkomst wordt gehouden 
in een van de vergaderruimtes van 
Bernhoven van 10.00 tot 11.30 
uur. 
Aanmelden is niet nodig, toegang 
is gratis. 

Het heel persoonlijke verhaal van 
Ingrid ten Broeke over ‘samenloop 
voor hoop’ was heel bijzonder. In 
tegenstelling tot wat er in de tekst 
stond, is haar broer nog springle-
vend. 
Bijzonder vervelend, deze spraak-
verwarring, omdat het erfelijk be-
last zijn met MEN-1 op zichzelf al 
zwaar genoeg is. 
Op www.demooibernhezekrant.nl 
staat de krant met daarin de gecor-
rigeerde tekst.
Wil je meer weten over Ingrid, 
haar creativiteit en haar activiteiten 
om geld voor de loop in te zame-

len, kijk dan op facebook: Inkie’s 
loop voor Hoop, of neem contact: 
Ingrid.Hoop@gmail.com.

RECTIFICATIE

samenloop voor hoop 
omdat het ‘er toe doet’

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

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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In aanvulling op de informatie in 
de bibliotheek geven op donder-
dagavond 27 februari Ingrid van 
de Waardenburg en Henriëtte Jon-
geneelen, patiëntenvoorlichters 
van het Reumafonds, een lezing 
in Bibliotheek Heesch. Toegangs-

kaarten voor de lezing die om 
19.30 uur begint, zijn te koop via 
www.nobb.nl en in de Noord Oost 
Brabantse bibliotheken. 
Kaarten kosten € 2,50 voor bi-
bliotheekleden en € 5,- voor niet-
leden. 

Lezing en presentatie over 
reuma in bibliotheken

HEEscH/NIsTElRODE - Tussen februari en december 2014 wordt in 
de verschillende vestigingen van de Noord Oost Brabantse Bibliothe-
ken een themapresentatie over reuma gegeven. Deze presentatie is van 
1 tot en met 28 februari in de bibliotheken van Heesch en Nistelrode te 
zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek. 

Een van de creatieve hebbedingetjes 
die Ingrid maakt

‘Het vergeten 
Kind’ voor een 
betere toekomst 
BERNHEZE - De week van Het 
Vergeten Kind start op 29 januari 
(sterfdatum Guusje Nederhorst) en 
eindigt op 4 februari (geboortedag 
Guusje). Vanaf dit jaar zet de or-
ganisatie de werkzaamheden voort 
onder de naam Het Vergeten Kind. 

32.000 kinderen met soms heftige 
geestelijke littekens die niet thuis 
in hun eigen bedje kunnen slapen. 
Vergeten kinderen die mishandeld, 
misbruikt, verwaarloosd, verstoten 
of gevlucht zijn. Deze kinderen zie 
je niet en hoor je niet en daarom 
noemen zij deze ‘vergeten kinde-
ren’. Zij geven deze kinderen een 
kindvriendelijke leefomgeving, bie-
den ze activiteiten en organiseren 
events, zodat ze kunnen spelen, 
bewegen en ontspannen. Tijdens 
de Week van het Vergeten Kind 
zullen zij elke dag een activiteit or-
ganiseren. Meer informatie over de 
Week van het Vergeten Kind vind je 
op: www.vergetenkind.nl
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Wat maakt Lamers zo vooruitstrevend?

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
2 appelfl appen

1,50 normaal 2,90

omdat we nog steeds op ouderwetse wijze brood bakken!
En met ouderwets bedoelen we dat we veel tijd en aandacht aan ons brood 
besteden. Ons doel is lekker brood maken en niet zo snel en goedkoop mogelijk 
produceren. Want brood moet smaak hebben. Het moet zo lekker zijn dat er 
eigenlijk geen beleg op hoeft. Misschien alleen ’n paar tomaatjes of ’n beetje 
goede kaas… 

goede ingrediënten....   tijd om te rijpen… zorgen voor smaakvol en knapperig brood!

en genieten maar!

MArJA THeeLeN (54)
Als hobby bak ik graag o.a. taar-
ten en worstenbroodjes. De taar-
ten hoeven niet houdbaar te zijn, 
ze gaan allemaal op! Voor de ver-
jaardag van mijn man bracht ik al 
traktatie taarten naar zijn collega’s 
van Het Hooghuis Heesch. Die col-
lega’s hebben me overgehaald om 
mee te doen en dus heb ik een 
schwarzwalder Kirschtorte gebak-
ken. snel en gemakkelijk te maken, 
volgens eigen recept. Ik bak veel 
en geef soms een kleine workshop 
‘bakken’ thuis. Als ik win, gaat het 
geld naar de jeugd van scouting 
Heesch. Onze zoon, Jon Arts is 
daar jeugdleider en al jaren orga-
niseert hij er wekelijks leuke acti-
viteiten.
Voor de jeugd een zinvolle vrije-
tijdsbesteding.

eVeLiNe BOGers (35)
Ik ben fan van alle kook- en bak-
programma’s op TV. Zelf bak ik 
veel en ik heb me weleens voor 
zo’n programma op willen geven, 
maar vond het te hoog gegrepen. 
Deze wedstrijd is laagdrempelig en 
ik hoor toch wat professionals van 
mijn bakkunsten vinden. 

De worteltjestaart (je weet wel van 
dat mopje) is echt lekker en de in-
grediënten van deze taart zijn ge-
makkelijk aan te passen voor fami-
lie en vrienden met allergieën: De 
‘carrot cake à la carte’. Mocht ik in 
de prijzen vallen dan gaat de dona-
tie naar ’t Kuipke of de geitenwei 
bij ’t Rul, allebei favoriete bezighe-
den van mijn kinderen.

MArieKe VAN OOrT-GrOOT 
(44)
Mijn omgeving heeft me heel erg 
gestimuleerd om mee te doen met 
dit ontzettend leuke initiatief. Ik 
bak graag en vaak probeer ik re-
cepten uit, samen met mijn zus. 
We passen dan ingrediënten aan 
om de recepten nóg beter te krij-
gen. Het advies van mijn omgeving 
– het leek wel stalken – heb ik op-
gevolgd en ik heb een limoentaart 
gebakken, waarbij ik de slagroom 
heb vervangen door een topping 
van geslagen eiwit en de bodem 
door een zandtaartbodem. 

De Horizon wil ik verblijden als ik 
win. Zij doen in de regio zoveel 
voor chronisch zieken. Dat wil ik 
belonen. 

NeLLY ArTs (67)
Ik heb al heel veel taarten gebak-
ken. De appeltaarten zijn daarbij 
favoriet en ze lukken dus ook al-
tijd. Bij verjaardagen en feestjes 
hebben de taarten gretig aftrek. 
In oktober brak ik mijn pols, maar 
toen ik na een maand familiebe-
zoek kreeg, was er toch appeltaart, 
met hulp van mijn man voor het 
schillen van appels. We komen al 
heel lang bij bakker lamers, en dus 
ben ik over mijn schroom heenge-
stapt en heb mijn beroemde appel-
taart ingeleverd. 

Voor een donatie dacht ik aan de 
Horizon, ook de zondagmiddag-
club gun ik wat. Het is zo’n mooi 
initiatief en heeft maar weinig mid-
delen. 

JANNeKe VAN BUUreN (42)
standaard bakte ik appeltaarten en 
Monchou taarten. Daar is aanvul-
ling in gekomen met de chocola-
detaart. Het is een must voor fami-
lie en vrienden geworden en mijn 
zus roept al tijden dat ik mee moet 
doen aan een wedstrijd. Deze 
wedstrijd in onze eigen regio bij 
De Bakkers lamers was een mooie 
reden voor mij. 

Zij hebben zoveel leuke acties en 
dus heb ik mijn chocoladetaart - 
met als extra de gecondenseerde 
melk – gebakken. Eigenlijk was de 
timing voor mij niet optimaal. Maar 
als ik win, dan gaat mijn donatie 
naar kinderen in gezinnen die on-
der de armoedegrens leven, voor 
een fiets of sportlidmaatschap. 

HEEscH – De Bakkers lamers hebben heel wat moeten keuren de afgelopen tijd. Mooie 
en lekkere taarten en andere lekkernijen kwamen voorbij. Allemaal van enthousiaste 
deelnemers. We laten enkele deelnemers de revue passeren.



Woensdag 29 januari 20146 
  

KBO Bernheze
KBO HeescH
Zinvol, behulpzaam en verjonging

Belastingservice 
voor ouderen in 
Heesch 

HEEscH - Voor senioren van 65 
jaar en ouder, met een laag inko-
men, is er de belastingservice voor 
hulp bij het doen van aangifte, bij 
een verzoek om teruggave inkom-
stenbelasting of bij het aanvragen 
van toeslagen. 

Vrijwillige belastinginvullers
De belastingservice voor ouderen 
bestaat ruim tien jaar en is opge-
zet omdat bleek dat veel ouderen 
geen verzoek tot teruggave indien-
den, terwijl ze wel recht hadden 
op terugbetaling van geld door 
de belastingdienst. Zij wisten niet 
dat zij geld terug konden krijgen 
of vonden het teruggaveformulier 
te ingewikkeld. Ook het belasting-
aangifteformulier vinden veel seni-
oren ingewikkeld. Daarom helpen 
de vrijwillige belastinginvullers se-
nioren bij het doen van belasting-
aangifte.
Terwijl de belastingaangifte via in-
ternet verloopt, hebben veel senio-
ren geen internetaansluiting. Voor 
deze groep is de belastingservice 
een uitkomst. De belastingservice 
voor ouderen helpt ook bij het 
aanvragen van zorg- of huurtoe-
slag.

Belastingservice niet voor iedereen
De belastingservice is er voor se-
nioren van 65 jaar en ouder met 

een laag inkomen. Wij hanteren de 
inkomensgrens die ook geldt voor 
de zorgtoeslag. Dat betekent voor 
alleenstaanden een inkomen tot 
€ 35.059,- per jaar. Voor gehuw-
den of samenwonenden is dit be-
drag maximaal € 51.691,-.

Belastingservice in Heesch
KBO-Heesch heeft weer vol-
doende belastinginvulhulpen. Als 
u KBO-lid bent is het belangrijk, 
dat u zelf een afspraak maakt. Dan 
weet u zeker, dat u een bonafide 
KBO-belastinginvulhulp heeft. Hij/
zij kan zich legitimeren. De namen 
staan in het KBO-maandblad de 
INFO. Nog geen KBO-lid? Reden 
genoeg om het te worden!

Vraag een inschrijfformulier met 
informatiepakketje bij Jo Hane-
graaf, tel. 0412-451156.

Zingeving in 
De Pas 
HEEscH – Samen praten over ou-
der worden en levensvragen, dit 
kan in De Pas in Heesch. 

Op donderdagavond 6 februari be-
spreken we aan de hand van onze 
levensboom onze groei en bloei. 
Welke takken hebben we moeten 
snoeien (loslaten) en welke vruch-
ten kunnen we oogsten (doorge-
ven aan …). Margaret de Groot en 
de werkgroep identiteit van KBO-
Heesch wandelen een stukje mee 
op ons levenspad, waarbij de ups 

en downs kleur geven aan het le-
ven. Om 19.30 uur beginnen we 
met koffie & thee: Gezellig en zin-
vol. Iedereen is welkom.

Jaarvergadering 
KBO Nistelrode

NIsTElRODE – KBO-Nistelrode 
houdt haar jaarvergadering in CC 
Nesterlé met daarin de bestuurs-
verkiezing en de plannen van 
KBO-Brabant in het kader van be-
langenbehartiging en leden-/vrij-
willigerswerving.

Op dinsdag 4 februari 2014 houdt 
KBO Nistelrode haar jaarvergade-
ring om 13.30 uur. Op de agenda 
staat de bestuursverkiezing. Dilia 
Kappen stelt zich niet herkiesbaar 
voor een derde termijn. Wel blijft 
zij actief bij het wandelen en in de 
reiscommissie. 
Het bestuur heeft een opvolgster 
gevonden in de persoon van Beny 
Irijanan. Zij is al jarenlang het ver-

trouwde gezicht van Zorgcentrum 
laarstede en voordien van De 
stekkerhoek. Als receptioniste valt 
zij op door haar opgeruimde en 
gastvrije uitstraling. Verder is Beny 
actief in de werkgroep Molukse 
ouderen. Tot besluit van de verga-
dering zal Jan lamers de plannen 
van KBO-Brabant toelichten. De 
KBO wil een grotere rol spelen in 
de landelijke belangenbehartiging 
en wil bevorderen dat afdelingen 
meer grip krijgen op de gemeente-
lijke belangenbehartiging. Daarom 
wordt aan iedere regio een be-

leidsmedewerker verbonden die de 
afdelingen kan ondersteunen.
In 2014 wordt ook ingezet op de 
werving van leden en vrijwilligers. 
Hierbij wordt vooral aandacht be-
steed aan het aantrekken van een 
‘jong’ kader. Dit gebeurt vanuit 
het besef dat het noodzakelijk is 
om voor aanwas van onderop te 
zorgen om zo een sterke KBO te 
behouden.

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dank-
betuigingen, 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 DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch 
doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 

www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen 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. 

BernhezefamilieBerichten

NIsTElRODE - Overgrootmoeder Ans van den Hurk-Manders (85) uit 
Nistelrode en oma Anja van der Heijden-van den Hurk (55) uit Dongen 
zijn trots op hun 31-jarige (klein)dochter Josje van der Heijden uit Boxtel 
die van haar twee kindje, dochter Noor sender (3 weken) is bevallen. 
Noor is het derde achterkleinkind van overgrootmoeder Ans maar pas 
met haar geboorte is er sprake van 4 generaties vrouwen.

Vier generaties

V.l.n.r.: Anja van der Heijden-van den Hurk, Ans van den Hurk-Manders,
Noor Senders en Josje van der HeijdenLot maakt vier generaties compleet

HEEscH - Hoe vaak maak je het 
mee dat binnen een gezin vier ge-
neraties zijn. In Heesch maakte 
de in januari geboren Lot van der 
Doelen, het rijtje compleet. Zij 
was de 4e meid op rij. Helemaal 
trots waren alle moeders! En dat 
mag, want vier generaties is na-
tuurlijk ook heel bijzonder.

De dames hebben een hechte 
band en hoeven niet ver te reizen 
om elkaar te bezoeken. Alle dames 
zijn woonachtig in Heesch.
De oudste in de rij is oma Betsie 
(94) van de Ven-Ruijs, dan komt 
christien van der leest-van de 
Ven, dan mama sita van der Doe-
len-van der leest en als laatste de 
mooie lot van der Doelen. Sita, Betsie, Christien en de kleine Lot

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

3x tanken zeker weten
...straks bij de 

pannekoekenbakker lekker 
een gratis pannenkoek eten.

Kaartmiddag 
KVO Heeswijk

HEEsWIJK-DINTHER – Kom gezel-
lig een middag rikken en jokeren 
in het Willibrord centrum, naast 
de kerk in Heeswijk op dinsdag 4 
februari. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
Aanvang kaartmiddag 13.30 uur.
Inschrijfgeld is € 2,50.
In de pauze houden we een loterij 
ten behoeve van de KVO.
Wilt u familie, vrienden en kennis-
sen meenemen om te kaarten en 
zijn ze geen lid, ook dan zij ze van 
harte welkom.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 31 januari t/m 6 februari.

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Rode kool gesneden 500 gram € 0,75
Scharreleieren 10 stuks € 1,25

Vanaf heden verse ambachtelijke soep
Zonder kleur-, geur- en smaaksto� en

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

Spekdo� ertjes 
4 + 1  gratis

500 gram gevulde � let € 4,99
500 gram cordon bleu € 4,99
100 gram boterhamworst € 0,89

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

Bij aankoop van 2 broden 8 ons naar keuze:

Eggy Breaky
Heerlijke omeletbroodjes met ei, 
room, spek en kaas 

Appelkruimelvlaai 
8 personen

NU

NU

3 kwarkbolletjes voor 1,00

5,95

2,75
Maashorster Speltbrood 
Met Echte Spelt uit de Maashorst

2 stuks voor

2,95

De afgelopen 24 jaar ben ik actief geweest in de bouwwereld, als tekenaar/projectleider bij architec-
tenbureaus. Ik heb ervaring met AUTOcAD, ARKEY-AsD en sketchup. Door de crisis zit ik thuis, maar 
ik wil graag weer aan de slag en mijn handen uit de mouwen steken. Ik ben een loyale werknemer die 
zelfstandig en in groepsverband goed kan functioneren. Ik sta open voor elk baantje, ben per direct 
beschikbaar en flexibel inzetbaar. Ik werk nauwkeurig, heb goede contactuele eigenschappen en weet in 
een gemoedelijke sfeer met mensen om te gaan. 
Voor meer informatie of mijn cV, kunt u mailen naar peer.bannenberg@hetnet.nl.

Zomaar omdat het kan... 
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De MooiBernhezeKrant wil werkloze Bern-
hezenaren de kans geven om zich gratis te presenteren via dit medium. Ben je werkloos en wil je een op-
roep plaatsen in DeMooiBernhezeKrant? stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voorzien 
van twee bijlages: een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 125 woorden). Vermeld jouw 
contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met je op kunnen nemen. 
Bij voldoende interesse zal deze rubriek wekelijks herhaald worden.

NAAM: Peer BANNeNBerG

LeeFTiJD: 49 JAAr

WOONPLAATs: HeescH

BAAN: cAD TeKeNAAr, 
ALLerLei

een doordeweekse donderdag uniek
HaDeefilm 24/24, steun het initiatief en we maken hem samen

sommige dorpsgenoten weten 
nog dat er op zaterdag 8 septem-
ber 1956 een film is gemaakt over 
het dorpsleven. In deze ‘Film van 
Dinther’ zien we dagelijkse tafere-
len: een huisvrouw met haar schort 
voor veegt de stoep, een boer en 
boerin staan met hun dochtertje 
bij paard en wagen, de brandweer 
houdt een oefening.
Dit keer wordt de opzet anders, 
eigentijdser: we maken een dwars-
doorsnede van het dagelijks leven 
anno 2014. Als om 6.25 uur de 
zon opkomt beginnen we te filmen 
en dat houden we met vijf came-
raploegen 24 uur achter elkaar vol 
tot vrijdagochtend 6.30 uur. 
Ook alle inwoners van Heeswijk-

Dinther kunnen meewerken door 
zelf een stukje van hun dagelijks 
leven te filmen. Al deze beelden 
worden gemonteerd tot een tijds-
document: 24 uur HaDee in 24 mi-
nuten. samen maken wij ’n door-

deweekse donderdag uniek.
Je kunt je al een beeld vormen van 
hoe dit tijdsdocument er uit zou 
kunnen zien door op internet naar 
onze trailer te kijken: 
www.vimeo.com/80779425.
samen met de film wordt er een 

boekwerk samengesteld met alle 
feiten en feitjes van ons dorp op 
die dag. Hoeveel mensen werkten 
er buiten het dorp; welke kranten 
werden er in ons dorp bezorgd en 
hoeveel los verkocht; hoeveel fri-
kadellen hebben we die donder-
dag met z’n allen gegeten?

Enthousiast geworden?
Geef ons dan jouw steun. Bij voor-
inschrijving ontvang je de film en 
het boekje voor € 12,50 (i.p.v. 
€ 15,-). Daarnaast kun je inschrij-
ven voor de premièrevoorstelling, 
die we in september zullen hou-
den. 

Ook deze kaarten zijn in de voor-
verkoop € 12,50. Bij Gymnasium 
Bernrode, laverhof, sporthal de 
Zaert, het Willibrordcentrum, cc 
servaes, Paperpoint, Jumbo en 

coop vind je kaarten voor een 
eenmalige machtiging. Deze kun 
je op dezelfde adressen in de daar-
voor bestemde box stoppen. Af-
schrijving vindt plaats na 12 maart 
bij definitieve goedkeuring van het 
project.

HEEsWIJK-DINTHER - Voor Heeswijk-Dinther wordt 24 april 2014 een bijzondere dag, een dag die we ons over 
tien, twintig of zelfs vijftig jaar nog zullen herinneren. Stichting HaDee 24/24 maakt die dag met alle inwoners 
van Heeswijk-Dinther een uniek tijdsdocument, een dwarsdoorsnede van het dagelijks leven anno 2014.

De introductie tijdens de nieuwjaarsreceptie HaDee

HaDeefilm
24/24

Een doordeweekse 
donderdag uniek

JĲ , WĲ  LEVEN IN EEN DORP, SAMEN LEGGEN 
We Dat vast vOOr nU en later
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rock & roll: all night long
Pronkzittingen 2014 in Snevelbokkenland

We nemen afscheid van Prinses 
Marianne en haar Adjudant Wou-
ter. Verder zijn er optredens van 
bekende artiesten uit HDl, vrien-
dengroepen en tonpraoters van af-
gelopen jaren, maar ook is er veel 

muziek, zang en dans.
Op vrijdag en zaterdag gaat het 
dak eraf. Dit alles onder muzikale 
begeleiding van ‘t KUMPT wel. Op 
maandag de 55+ zitting met nie-
mand minder dan de JUINDERs. 

Na afloop van het pronkzittings-
programma zit de stemming er 
natuurlijk goed in en is het meteen 
weer volop feest. Zoals afgelopen 
jaar. Dit mag je niet missen.

We hopen jullie te verwelkomen 
op één van de volgende avonden: 
21, 22 of 24 februari. Aanvang op 
vrijdag en zaterdag om 19.49 uur. 
Entree: € 15,-. 

Aanvang op maandag, 55+ zitting 
om 18.49 uur. Entree: € 10,-. 
Tot ziens in de snevelbokkenstal, 
The Rock-tempel van HDl.

Voorverkoop 7 en 14 februari 
2014 in cc servaes in Dinther van 
19.30 tot 21.00 uur.
Zin in nóg meer carnaval, geef je 
op voor de optocht bij: 
a.lieshout@home.nl.

HEEsWIJK-DINTHER/lOOsBROEK - Rock & Roll is het thema van de 
carnaval in HDL in 2014. De Snevelbokkenstal wordt tijdens de carnaval 
omgedoopt tot een grote Rock-tempel. Met een knipoog naar carnaval. 

let’s start the partY 

Het bedrijf dat carnaval heet

Met 145 vrijwilligers, verdeeld 
over een bestuur voor volwasse-
nen, een bestuur voor de jeugd en 
30 commissies, met elk hun eigen 
verantwoordelijkheden, is het net 
een bedrijf. De missie van dat be-
drijf is ‘een prachtig mooi carnaval’ 
in Heesch. “Mooi dat hier wel alle 
neuzen de goede kant op staan 
en niemand aangespoord hoeft te 
worden”, vindt Gerrit-Jan leeijen, 
de nieuwbakken voorzitter van de 
stichting. Alle ingrediënten voor 
een mooi carnaval worden zorg-
vuldig afgewogen, van de aankle-
ding van de prinsen en hun gevolg, 
de keuze wie de Gouwe Kreuge 
ontvangt tot en met de feesten en 

de optocht en alle andere zaken. 
De prinsverkiezing wordt door de 
Geheime commissie gedaan, en 
die is nog geheimer dan de ver-
trouwenscommissie bij het selecte-
ren van onze burgemeester.

Jaarplanning
Als wij op vakantie zijn, is de Ge-
heime commissie al bezig met de 
kandidaten voor het prinsdom. De 
voorwaarden staan vast: kandida-
ten zijn representatief, kunnen in 
het openbaar spreken en zijn actief 
in het sociaal maatschappelijk le-
ven van Heesch. 
In augustus gaan alle remmen 
los bij de organisatie. Het werven 

van de sponsoring, de krulkrant, 
gesprekken met kandidaten voor 
prins en adjudant, de aankleding, 
noem maar op. Het 11/11 bal 
komt dan al snel in beeld en alles 
moet kloppen. Voorzitter Gerrit-
Jan leeijen is blij dat zijn vrouw 
als begeleidster van de prins en 
zijn adjudant ook een volle agenda 
heeft; voorlopig is het hectisch in 
huize leeijen. Pas na halfvasten, 
als de evaluaties met alle commis-
sies en het grote feest de revue zijn 
gepasseerd, hebben het bestuur 
en alle 145 vrijwilligers even tijd 
om een aanloop te nemen voor de 
spurt naar het volgende carnaval.
AlAAF!

HEEscH – De Stichting Carnavalsviering Heesch loopt als een goed geolied bedrijf. Het bestuur bestaat uit 
9 mensen, elk met enkele commissies ‘in portefeuille’. Het Jeugdbestuur heeft vier mensen in dienst met een 
vertegenwoordiging door de voorzitter in het ‘grote’ bestuur. 

Het bestuur van Stichting Carnavalsviering Heesch

Deze overhandiging was het 
startschot voor de carnavalsclubs 
om de krulkranten van deur-tot-
deur te verspreiden onder de 
Krullendonkse bevolking. Van 27 
januari t/m 9 februari komen de 
clubs aan de deur met de krant 
en vragen daarbij om een vrijwil-
lige bijdrage. Met deze bijdrage 
draag je een financieel steentje bij 
aan het carnaval in Krullendonk. 

De krant staat altijd vol artikelen 
over het Krullendonkse carnaval: 
wat eraan vooraf ging en wat er 
de komende weken nog komen 
gaat. Daarnaast vind je weer de 
advertenties van diverse Krul-

lendonkse bedrijven, die daar-
mee het openbare carnaval een 
hart onder de riem steken.

Heb je na 9 februari geen krant 
gehad, laat dit dan weten via 
www.krullendonk.nl of haal de 
krant zelf op bij drukkerij Wihabo 
in Heesch. De krant is ook online 
te vinden op onze website. Dit 
jaar heeft de redactie ook een 
enquêteformulier opgesteld. Wat 
vind jij van de Krulkrant? 
Geef het aan via de link op 
www.krullendonk.nl. 
Wij hopen op veel reacties om 
volgend jaar een nóg leukere 
krant in elkaar te kunnen zetten!

Verschijning Krulkrant

HEEscH – De eerste Krulkrant van 2014 is aan de Gouwe Kreuge-
winnaar ‘Vetipak’ overhandigd op zaterdag 25 januari, precies zoals 
de traditie voorschrijft.

Jacco Stam met de eerste Krulkrant  Foto: Ad Ploegmakers

Prins Ron I en Prins Gert-Jan I

Vervolg voorpagina: Prins Ron I en Prinses Corrine

Haar ouders, cor en Bets Hendriks zijn al ruim 37 jaar lid van c.V. De 
Hossende Wevers. Met het motto ‘Wij lopen zeker geen blauwtje’ ver-
wijzen ze naar de straat waar ze wonen, de Blauwesteenweg.
Voordat de polonaise ingezet werd, konden familie en aanwezigen 
het prinselijk paar feliciteren. De feestavond werd bezocht door vele 
bevriende carnavalsverenigingen. Het 50-jarig bestaan zal later in het 
jaar gevierd worden. Eerst volgen nu de voorbereidingen voor carnaval 
2014. Blijf op de hoogte van alle programma’s via www.mooinisseroi.nl 
of www.dehossendewevers.com.
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Voor carnaval even shoppen op Vangeffenshop.nl
Of... kom even snuffelen voor kinderen van 3 tot 12 jaar in de Kromstraat in Nistelrode

Keuze genoeg
Voor prinsen en prinsessen, dra-
ken en ridders en voor kunstenaars 
in de dop, hebben wij een ruime 
keuze aan kleding. Natuurlijk heb-
ben we ook nog heel veel andere 
mogelijkheden om met de carna-
val kleurig uitgedost rond te dan-
sen voor de kinderen. Onze eigen 
kinderen zitten ook in de leeftijds-
categorie waarvoor wij inkopen. 
Wel zo gemakkelijk als je advies 
wilt over wat ‘iedereen’ draagt of 
juist niet. 

Winter
Mocht de sneeuw ons toch nog 
verrassen de komende tijd, ook 
dan is dat geen probleem. Een ge-
deelte van de winkel blijft toch nog 
op de winter voorbereid. Bestellen 

gaat heel eenvoudig via 
www.vangeffenshop.nl en de leve-
ring is snel. Maar mocht je willen 
afhalen, snuffelen of passen, kom 
gerust langs in de Kromstraat in 
Nistelrode.

Openingstijden
Donderdag: 10.00-11.45 uur
en 13.30-16.30 uur.
Vrijdag: 10.00-11.45 uur
en 13.30-16.30 uur.
Zaterdag: 10.00-16.00 uur.
schikt het beter op een ander 
tijdstip. Een afspraak is zo ge-
maakt via: 0412-612296 of 
06-34702272.

Kromstraat 14
5388 ET Nistelrode
www.vangeffenshop.nl

Rollerskates - Inlineskates - Schaatsen - Basketbalringen
Voetbaldoeltjes - Aqua(zwem)schoenen en...

www.vangeffenshop.nlwww.vange� enshop.nl

Voetbaldoeltjes - Aqua(zwem)schoenen en...

VOLOP CARNAVALSKLEDING

Graag tot ziens bij VanGe� enshop

GRANDIOZE OPRUIMING

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting

Advertorial

inschrijfavond voor deelnemers 
verlichte optocht Loosbroek

lOOsBROEK - Doe jij al jarenlang mee met een carnavalsoptocht en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 
Schrijf je dan in voor de verlichte optocht in Loosbroek. Een stoet met duizenden lampjes op tientallen 
wagens en loopgroepen en ruim zevenduizend kijkers langs de route. De verlichte optocht in Loosbroek 
vindt plaats op zaterdag 1 maart en start om 19.19 uur. Je kunt je inschrijven tijdens de gezellige inschrijf-
avond op 31 januari van 19.00 tot 22.00 uur in café Kerkzicht in Loosbroek of via de www.dekreuge.nl.

Maak speciaal voor de verlichte optocht een lichtgevende creatie of verlicht de wagen waarmee je deel-
neemt aan de plaatselijke optocht en beleef een bijzondere avond in het in duisternis gehulde loosbroek. 
stichting de Kreuge stelt, tegen borg, verlichting beschikbaar. Je kunt meedoen met een wagen, een loop-
groep of individueel. Alles mag, zolang je creatie maar verlicht is.
sta je op 1 maart liever niet in de spotlights? Dan nodigen wij je van harte uit om langs de route te kijken 
naar de prachtig verlichte stoet. De route, sfeerfoto’s, het reglement en het inschrijfformulier vind je op 
www.dekreuge.nl.

Prachtige inzending: ‘De wirreld rond gewist, hier is ut skonste fi st’ Foto: Michel Roefs

NIsTElRODE – Het carnavalsvirus begint ons steeds meer in zijn greep te krijgen. Prins, adjudant, raad van 
elf en de dansgardes hebben de eerste optredens al gehad. Daarom zal vanaf nu onze winkel voor een groot 
deel in het teken staan van carnaval en verkleedpartijen. Voor kinderen van drie tot twaalf jaar is er voor elk 
wat wils te vinden in onze virtuele winkel en in onze winkel aan de Kromstraat 14 in Nistelrode.

HEEscH – Vetipak heeft op za-
terdag 25 januari de 45e Gouwe 
Kreuge in ontvangst genomen. 
Tijdens de officiële uitreiking werd 
de delegatie van het bedrijf toege-
sproken door Prins Porcus XlIII en 
zijn Adjudant en wethouder Hans 
van der Pas, namens gemeente 
Bernheze. Dit was de voorbode 
voor een bijzonder geslaagd 
Gouwe Kreugebal in De Pas.

Geslaagd Gouwe Kreuge 
bal in Krullendonk

Vetipak krijgt de Gouwe Kreuge uitgereikt Foto: Ad Ploegmakers

Optocht Vorstenbosch
VORsTENBOscH – Een grootse optocht zal op maandag 3 maart, tijdens het carnaval weer door het dorp 
trekken. De bonte stoet is een lust voor het oog en je kan je al aanmelden om mee te doen.

Hoofdwagens van verenigingen/buurten en vriendengroepen, ook van buiten Vorstenbosch, die deel wil-
len nemen aan de optocht op maandag 3 maart, dienen dit vóór zondag 2 februari door te geven aan de 
optochtcommissie, 06-51059073 of ankeenroel@home.nl. De hoofdwagens binnen Vorstenbosch dienen 
tevens te zorgen voor een hoofdjurylid en een assistent.
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STAPELENSTAPELEN
- tijd om te -

ONLINE ALLE SALE
50% AFGEPRIJSD*

A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

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

R A V E N S T E I N 
2.000M2 MODE 

S C H I J N D E L
1.000M2 MANNENMODE

1953 2013

  * Geldig op de originele verkoopprijs  
** Niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

STAPELENSTAPELEN
S C H I J N D E L

1.000M2 MANNENMODE

...nog 10 dagen!
10% 

BIJ 2 ARTIKELEN
10%
20% 

BIJ 3 ARTIKELEN

30% 
BIJ 4 ARTIKELEN
30% 

40% 
BIJ 5 OF

MEER ARTIKELEN

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

HEEscH - Afgelopen maandag en dinsdag hebben we voor de eer-
ste keer een film vertoond op het grote nieuwe doek en met digitale 
apparatuur. Daarmee is de kwaliteit enorm verbeterd zodat film kij-
ken in De Pas nu nog aantrekkelijker wordt. Voor € 5,- per kaartje 
kun je de film bezoeken, er is geen pauze en na afloop kun je gezel-
lig wat napraten in het cultuur-café. 

Vanaf deze week maak je ook nog eens kans op gratis kaarten! 
Wekelijks kun je 2 kaarten winnen die recht geven op het gratis 
bezoeken van de eerstvolgende film. 

Voor 24 en 25 februari hebben we BLUE JASMINE op 
het programma, dit is een recent uitgebrachte film, ge-
regisseerd door Woody Allen. Volgende week meer over 
de inhoud!

Door de Facebookpagina leuk te 
vinden en het bericht over Valen-
tijnsdag te delen, maak je kans op 
een Fairtrade kop en schotel, voor-
zien van een pakje (h)eerlijke thee.
Wat maakt deze kop en schotel nu 
zo bijzonder? De kop en schotel 
komen uit de keramiekfabriek van 
sang Arun in Thailand. De Thaise 
fabriek wil niet mee in de wedloop 
naar steeds grotere volumes tegen 
lagere prijzen en probeert vast te 
houden aan een eigen signatuur. 
Daarnaast onderscheidt de fabriek 
zich door een goed sociaal beleid 
voor haar werknemers. De bodem 
van het kopje is voorzien van een 

hart! schenk je er koffie of thee in 
dan wordt het hart zichtbaar!
 
Wil jij kans maken op deze unieke 
kop en schotel of wil je met Valen-
tijnsdag iemand verrassen met dit 
(h)eerlijke cadeautje? Deel dit be-
richt en vind de Facebookpagina 
leuk. Je kunt de pagina vinden on-
der de naam Wereldwinkel Hees-
wijk-Dinther. Op vrijdag 13 febru-
ari wordt de winnaar bekend. Vind 
jij de pagina al leuk, dan maak je 
toch kans op de kop en schotel 
door het bericht te delen.

Tot ziens op Facebook.

Facebookactie voor meer 
vrienden Wereldwinkel

HEEsWIJK-DINTHER - Wereldwinkel Heeswijk-Dinther is al enige tijd ac-
tief op Facebook. Hiermee laat zij zien dat ook zij meegaat met haar tijd. 
Op dit moment zijn er 92 mensen die de Facebookpagina leuk vinden. 
Haar netwerk wil de Wereldwinkel verder uitbreiden en daarom is er een 
actie in combinatie met Valentijnsdag. Actie voor Garanhuns – deel 3 

HEEsWIJK-DINTHER - Hugo van 
den Broek uit Dinther is werkzaam 
als vrijwilliger in projecten van 
Pater Gabriël.

Garanhuns
Garanhuns, een stad in Noordoost-
Brazilië met 133.000 inwoners 
kent ondanks de verbeterde Brazi-
liaanse economie veel armoede. Er 
is wel water en elektriciteit, maar 
geen riolering, verharde wegen of 
straatverlichting. 

Hugo van den Broek
Het hele bouwproces volgt Hugo 
van dichtbij. Daarvan doet hij re-

gelmatig verslag om iedereen goed 
te informeren, maar ook om de 
kosten te bewaken. 

MOV - HDL 
Aan het verzoek tot financiële on-
dersteuning hebben de HDl-paro-
chies gehoor gegeven. Op  1 en 2 
februari 2014 is er in de vieringen 
een collecte in de HDl-parochies 
voor het gemeenschapsgebouw in 
Garanhuns.  
Alle giften komen gegarandeerd 
volledig ten goede aan het project 
door de directe contacten met de 
Redemptoristen, de orde van Pater 
Gabriel Hofstede. Je kunt natuur-

lijk ook doneren via  banknummer: 
Nl02 RABO 0126 9350 92 t.n.v. 
RK Kerk st servatius, o.v.v. Brazilië.

Alle giften zijn meer dan welkom.

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 
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DOe Mee eN TreK Je 
WANDeLscHOeNeN AAN
De paden op, de lanen in. Een aan-
lokkelijke gedachte voor wandel-
liefhebbers. Zeker als het wandelen 
plaatsvindt in het prachtige decor 
van natuurgebied De Maashorst. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat 
onze oproep niet aan dovemans-
oren gericht is. Zeker niet wanneer 
we kijken naar de massale opkomst 

van meer dan duizend wandelaars 
bij de Winterwandeltocht. 

ONTDeK HOe MOOi 
BerNHeZe is
Als krant van en voor Bernheze 
willen wij dichtbij de Bernhezer 
inwoners staan. Naar onze over-
tuiging betekent dit niet alleen als 
eerste het nieuws verslaan, maar 
daar waar mogelijk nieuws maken. 

En wat is er nou mooier dan dat te 
doen in de vorm van een gezonde 
wandeltocht door het mooie en 
unieke natuurgebied De Maashorst 
waar zoveel mensen plezier aan 
beleven.

WANDeLrOUTes VAN 
10 KM, 15 KM eN 25 KM
samen met enkele enthousiaste en 
ervaren wandelaars hebben we een 

drietal prachtige wandelroutes uit-
gezet die jou als wandelaar voorna-
melijk door het prachtige landschap 
van De Maashorst voeren. De rou-
tes zijn verschillend in lengte. Zo 
is er een wandelroute van 10 km 
voor de wandelaar die zo’n 2,5 uur 
onderweg wil zijn. Daarnaast is er 
een wandelroute van 15 km voor 
de iets fanatiekere wandelaar en 
een wandelroute van 25 km voor 
de geoefende wandelaar.

VOOrAF iNscHriJVeN 
HOeFT NieT 
Doe mee aan de natuurwandel-
tocht in De Maashorst en meld je 
op zondag 16 februari vanaf 8.00 
uur bij Eetcafé ‘t Pumpke aan het 
Raadhuisplein in Nistelrode. Daar 
krijg je - na betaling van € 2,50 - 
een overzichtelijke en duidelijke 

wandelroutekaart mee. Natuurlijk 
is onze redactie present om verslag 
te doen van de wandeltocht. Dus 
wandelliefhebbers, wij rekenen op 
jouw komst.

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Lunch • Borrel • Diner

Een mooie nieuwe                    

Menukaart    
met heerlijke 

gerechten 
uit de streek

Een avondje lekker smullen? Ontdek Pumpke’s 
Proeverij à € 25,75 p.p.

DeMooiBernhezeKrant 
presenteert op 16 februari:

BERNHEZE - DeMooiBernhezeKrant organiseert een natuurwandeltocht door het prachtige natuurgebied De Maas-
horst op zondag 16 februari. Start- en eindpunt bij Eetcafé ‘t Pumpke, op het Raadhuisplein in Nistelrode. In-
schrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon. Daarvoor krijg je een prachtige wandeltocht van 10 km, 15 km of 25 km 
voorgeschoteld. Er wordt gestart tussen 8.00 en 12.00 uur. Wandelaars die kiezen voor de 25 km wandeltocht 
kunnen starten tot uiterlijk 11.00 uur.

Veel wandelplezier

DeMooiBernhezeKrant organiseert een natuurwandeltocht door het prachtige natuurgebied De Maas-
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

De complete boekhouding 
op maat

Uitbesteding van uw financiële administratie 
bespaart u veel tijd en rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs 
In de wereld van administratie en belastingen 

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

•	Hypotheken
•	Verzekeringen	
•	Bankzaken

‘t	Dorp	9	•	Postbus	7	•	5384	ZG	Heesch	
T.	0412-453727	•	F	0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Altijd een ‘Zimmer frei’ in mooi Treis-Karden

cees en Thea zetten hun enor-
me passie voor Oostenrijk om 
naar een nieuwe carrière toen de 
kans voorbij kwam in Duitsland, 
ongeveer tweeënhalf uur rijden 
vanuit Bernheze, deze Bed & 
Breakfast te openen. Eén seizoen 
hebben ze oriënterend meege-
werkt en sinds augustus hebben 
ze de sleutel. “Geen hobby, maar 

een nieuwe zakelijke uitdaging”, 
is het antwoord van Thea, wan-
neer ik vraag naar de reden van 
deze ommezwaai. “We hebben 
nog heel veel energie om nieuwe 
dingen aan te pakken. We kre-
gen deze kans en hebben er heel 
veel zin in”, gaat de enthousi-
aste Thea verder. Thea nam op 
haar 61e jaar afscheid als direc-

teur van het bedrijf Unipol en 
vele lezers kennen haar als voor-
zitter bij de Bernhezer Omroep 
stichting. cees is vooral bekend 
dankzij de camera op zijn schou-
der, ook bij BOs. Beiden zijn ze 
de 60 jaar gepasseerd en gaan 
niet op hun lauweren rusten. 
Ze vinden het verrassend dat ze 
toch vrij makkelijk afscheid ne-

men van hun boerderij in Nistel-
rode, waar ze 25 jaar met veel 
plezier gewoond hebben. cees 
vult aan: “We zorgen dat de 
mensen met ‘blej kupkes’ genie-
ten van een paar dagen weg.” 
De vele onderhoudende ervarin-

gen en juiste aanbevelingen van 
restaurantjes die ze doen, wer-
ken daar zeker aan mee. 

Een wandeling, een fietstocht 
of een interessante motorrit kan 
door de inpandige motor- en 
fietsenstalling onbezorgd afge-
sloten worden met een heerlijke 
maaltijd in een van de plaatse-
lijke restaurantjes. Hierna is het 
goed toeven met een goed glas 
Moezelwijn of heerlijk glas bier 

in de ‘Weinstube’ waar, vanaf 1 
april, ook een kleine kaart aan-
wezig is. Een echte aanrader zijn 
de professionele wijnproeverijen 
die ze organiseren in de eigen 
wijnkelder, waar de creatieve 
wijnranken als aankleding, zor-
gen voor een unieke ervaring. 
Met altijd een ‘Zimmer frei’ in 
hun gastvrije Bed & Breakfast.

Ze hebben de Brabantse gastvrije 
slag te pakken, hier kom je niets 
tekort. Even weg van huis, daar 
waar je je helemaal thuis voelt. 

TREIs-KARDEN - Cees van Zijl en Thea Megens heten je welkom in het charmante wijndorp Treis-
Karden. Hun Bed & Breakfast is gevestigd in een van de oudste Weinstubes, gebouwd in 1637 en met 
uitzicht op de Moezel. In het monumentale pand met Brabantse gezelligheid herbergt Die Alte Wein-
stube Burg Eltz, zeventien bedden, een gezellige ‘Weinstube’, een groot terras en een wijnproeverij in 
een echte wijnkelder. 

cees eN THeA: ‘Geen hobby maar een nieuwe uitdaging’

Cees en Thea in de wijnkelder

‘We zOrgen Dat 
mensen met ‘BleJ 
kUpkes’ genieten’

• 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
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WVE schilderwerk
voor al uw schilderwerk

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

Willy van Eert

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

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

www.vofvanberloo.nl

COLOFON

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

• BecO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

• Van schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVe schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• compufix
• Financieel centrum Heesch
• Henri van den Helm
 Timmerwerken
• 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
• Hondenzaak.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.

Faya Shop
uw winkel voor huisdecoratie,

relatiegeschenken en
feestartikelen.

 
Verras je valentijn met het leukste geschenk!

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

We hopen u te verwelkomen 

in onze smaakvolle winkel

www.humstijl.nl

Advertorial

eeN TeAM van
 sPeciALisTiscHe 
lokale en ervaren 
adviseurs

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
‘’Namens Van soest en Partners 
ben ik al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om onder-
nemers van raad te voorzien over 
hun accountancy vragen. lokaal 
wil ik nu krachten bundelen en 
samen met andere adviseurs uit 
Bernheze en Maasdonk, dringen-

de vragen van ondernemers en 
particulieren uit onze omgeving 
beantwoorden. samen met en-
kele partijen, waaronder Roelofs 
Advocatuur, Van Alphen Advies 
(bestuursrecht), Wedemeijer en 
Dielissen notarissen, Taxolution 
(fiscaliteit) en Rabobank Bern-
heze Maasland, staan we iedere 
eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur voor u 
ter beschikking tijdens een gratis 
toegankelijk spreekuur op ons 
kantoor in Heesch (cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen 
kan hier vrijblijvend binnenlo-
pen om vervolgens in gesprek te 
gaan met een van de specialisten, 
waarbij u wordt voorzien van een 
basisadvies. Hierna kunnen we 

gezamenlijk bepalen of een ver-
der adviestraject volgt. 

Om te garanderen dat de specia-
list die u wilt spreken voor u be-
schikbaar is, is het aan te bevelen 
om van tevoren telefonisch uw 
afspraak te reserveren via 0412-
459000 (receptie Van soest & 
Partners).

Frank: “Uw bedrijfsplannen de moeite waard? Laat 5 februari een uitnodiging zijn om te 
kijken naar mogelijkheden, zonder de druk van een uurtarief”

Ondernemers én particulieren kunnen in Bernheze en Maasdonk iedere eerste woensdag van de maand een gratis in-

loopspreekuur bezoeken van 15.00 tot 18.00 uur op de locatie van Van soest en Partners aan de cereslaan in Heesch. 

Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is dan beschikbaar voor allerlei vragen op juridisch, fiscaal, 

notarieel, bestuursrecht, financieel, dan wel accountancy gebied. 

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

Frank Hanegraaf, Van Soest & Partners:

“Kennis en ondersteuning bieden aan 
de lokale gemeenschap drijft 

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

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

Gratis inloopspreekuur voor Bernheze en Maasdonk
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infOrmatie
 voor de

KERNEN

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Brave burger op de kandidatenlijst. Een ‘selfie’?

Verkiezingen

Het MKB is de motor van de eco-
nomie, ook lokaal. Winkeliers, 
ambachtslieden, horeca, dienst-
verleners, een breed spectrum aan 
bedrijven. In de kernen, op bedrij-
venterreinen, maar ook in het bui-
tengebied. De bonte verzameling 
van kleine en grotere bedrijven 
zorgt voor banen, voor brood op 
de plank, voor leven in de gemeen-
schap. Dat wordt snel vergeten: 
zonder economie is er geen leven 
in de samenleving, komen de rade-
ren tot stilstand en trekken mensen 
weg. De ondernemers zijn een be-

langrijke schouder onder de leef-
baarheid van Bernheze. Het cDA 
Bernheze vindt dat we dat moeten 
belonen, dat we trots moeten zijn 
op de Bernhezer ondernemers. Het 
cDA Bernheze neemt geen genoe-
gen met een zesje, dat moet toch 
minstens een acht kunnen zijn? 

Oké, de gemeente Bernheze is een 
agrarische gemeente, maar dat be-
tekent toch niet dat we de Bernhe-
zer ondernemers als melkkoe moe-
ten inzetten? Want voor werk in 
Bernheze moet de lastendruk voor 

ondernemers omlaag. 
Economisch beleid betekent niet 
dat de gemeente moet bedenken 
wat ondernemers moeten doen, 
anders waren onze bestuurders 
wel ondernemer geworden! Het 
betekent een stapje terug doen, 
ruimte geven, constructief mee-
denken en vooral niet afremmen. 
Het betekent ook faciliteren. Door 
een gemeentebreed glasvezelnet 
bijvoorbeeld.

Meer info: www.cdabernheze.nl of 
volg ons op Twitter. 

CDA: economisch Beleid Bernheze: 
Met de hakken over de sloot

BERNHEZE - Een mager zesje was de score van de gemeente Bernheze voor 
MKB-vriendelijkheid. Een schamele score. Het is dan ook niet echt iets om trots 
op te zijn. Een zes, net voldoende, máár met de hakken over de sloot.

Ezra Leeger. Burgerlid, nr. 6 op de kieslijst van het CDA Bernheze:
Herkenbaar, actief en betrokken!

Zorg centraal
De zorg staat centraal in het sP pro-
gramma. Mensen die zorg nodig 
hebben, moeten zorg krijgen. Daar 
mag niet mee gesjoemeld worden. 
Medewerkers van zorginstellingen 
moeten het werk goed kunnen 
doen. Daar hoort een fatsoenlijke 
beloning tegenover te staan. Het 
ontslaan van medewerkers om ze 
later voor minder geld weer aan te 
nemen is schandalig. Zo ga je niet 

om met zorgverleners. Toch horen 
we op steeds meer plekken in Ne-
derland dat dit aan de orde is. In 
de ogen van de sP Bernheze: fout 
beleid. Het verkiezingsprogramma 
van de sP is duidelijk! 

‘Handen af van de zorg’. Bezuini-
gingen gaan we daar niet zoeken. 
Hooguit efficiency, door meer han-
den aan het bed en veel minder 
managers en bureaucraten. Door 

het waterhoofd aan management 
is de zorg uitgehold en hebben 
thuiszorgmedewerkers nauwelijks 
tijd voor de cliënten. steeds meer 
wordt gewoon overgelaten aan 
mantelzorg. Maar dat kan niet 
meer. De mantelzorg neemt al 
75% van alle zorgtaken op zich. 

Daar zit geen rek meer in. Op 19 
maart kunt u voor de zorg kiezen 
door sP te stemmen.

SP: Verkiezingsprogramma sP 
verkrijgbaar

BERNHEZE - Op 19 maart kiest Bernheze een nieuwe gemeenteraad. De SP doet 
mee aan die verkiezingen. Ieder gezin krijgt informatiemateriaal van de SP in de 
bus. Dit betreft een korte samenvatting van het totale SP plan voor de periode 
2014 – 2018. Wilt u graag het uitgebreide programma hebben, laat het de SP 
weten. Ieder kan een gedrukt of een digitaal exemplaar ontvangen van: ‘Bern-
heze onze zorg’.

Jan Prinsen, nr. 4 lijst SP

Net zoals bij de Top 2000 was de 
nummer één al een tijdje bekend: 
Marko Konings. Nu zijn dan ook de 
andere namen bekend van de lijst. 
En daarbij vind je natuurlijk een 
aantal gouwe ouwen terug, zoals 
uiteraard Ad Donkers, Joop Akker-
mans, Riet van Dinther, Willy van 
der steijn en sjan Wonders. Maar 
ook namen die een tijdje weg zijn 

geweest en nu weer terugkeren. 
Zo hebben we een aantal leden 
van de voormalige jongerenpartij 
BZB98 die een comeback maken: 
Marc van der Heijden, carmen van 
de Boom en René van der Pol.
Maar een goede lijst heeft ook al-
tijd ruimte voor fris nieuw geluid. 
Dat vind je onder andere terug bij 
de namen van Rob Tips en Jefry 

Bogaers. Maar als hoogste nieuwe 
binnenkomers hebben we met stip 
op plek vier Koen Nijssen en op 
drie Ricardo Blom. Met deze be-
loftevolle en gedreven twintigers 
klinkt er bij de Blanco lijst nu al 
toekomstmuziek!
Word vriend van www.facebook.
com/Blanco.lijst.Bernheze of volg 
@BlancoBernheze op Twitter.

Blanco lijst Bernheze: Nieuwe 
muziek in de politiek

BERNHEZE - We hadden al de ‘Band Zonder Naam’ en de ‘Zangeres Zonder 
Naam’, maar nu is er dan ook de lijst zonder naam: ‘Blanco’. Geen muziekgroep 
maar een groep met betrokken inwoners die garant staat voor nieuwe muziek 
in de Bernhezer politiek. Nieuwe muziek met een vertrouwde ondertoon, maar 
toch ook verrassend met verloren gewaande klanken en afgewisseld met nieuwe 
en frisse geluiden. Een compositie waar we trots op zijn!

Marko Konings 

In het weekend voorafgaand aan 
de gemeenteraadsverkiezingen 
komen we met een extra editie: 
‘DeMooiBernhezeVERKIEZINGs-
Krant’ van 12 pagina’s. In deze 
krant krijgen alle politieke partijen 
de kans zich bloot te geven en de 
kracht van hun programma voor 
de burgers van Bernheze uiteen te 

zetten. Je kunt de krant bewaren 
en in de loop van de komende 
vier jaar evalueren of de partijen 
die gekozen zijn hun belofte ook 
waar maken.

DeMooiBernhezeVERKIEZINGs-
Krant steunt een open en eerlijke 
strijd van de partijen met elkaar 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Een strijd die gebaseerd 
is op inhoud en eigen kracht en 
met respect voor de Bernhezer 
inwoners. De krant, die infor-
matie brengt voor en over de 
verkiezingen van 19 maart, zal 
bezorgd worden op zaterdag 15, 

zondag 16 of maandag 17 maart 
in de brievenbussen van de inwo-
ners van Bernheze (inclusief het 
buitengebied). 

Natuurlijk zal de krant ook weer 
te vinden zijn in de bibliotheken, 
gemeenschapshuizen, winkels, 
benzinestations etc..

De kracht van Bernheze
BeRNHeZe – De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en maken 
al de nodige discussies los. Mooi, want dit betekent dat het onder-
werp leeft. DeMooiBernhezeKrant dankt haar succes aan het principe 
‘uitgaan van eigen kracht’ en het plezier voor jou om deze te lezen. 



Woensdag 29 januari 2014 15
  

Samen klaar 
voor de sneeuw

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. 

Meer Met MINDer

Bevolkingskrimp lijkt toe te 
slaan als we de cijfers van het 
aantal inwoners in de gemeente 
afgelopen week in de krant zien. 
In Bernheze nam het aantal 
inwoners afgelopen jaar met 98 af, 
grotendeels te wijten aan minder 
inwoners in Heeswijk-Dinther en 
Heesch. Wethouder Hans van der 
Pas laat een onderzoek instellen 
naar de precieze oorzaak. 
Voorzichtig wijt hij het aan het 
feit dat er in de afgelopen jaren te 

weinig is gebouwd. In Nistelrode, Vorstenbosch en Loosbroek steeg 
het aantal inwoners licht.
Maar is krimp zo erg? En is het niet slim om nu al rekening te houden 
met voorspelde krimp van minstens 70% van de Brabantse gemeenten 
over ca 10 tot 15 jaar? Het groeidenken kan nu al beter plaatsmaken 
voor kwaliteitsdenken.

Maar met bevolkingskrimp houden de verschillende partijen zich nog 
niet echt bezig. Enkele programma’s (D66, VVD) noemen komende 
krimp, maar het is voor hen nog geen echte aanleiding om nu al 
daarop te anticiperen. Het uitgangspunt is nog steeds uitgaan van 
groei van inwoners en bedrijvigheid, want dat zorgt voor geld in het 
laatje.

Toch zijn er ook wel zaken in de verkiezingsprogramma’s die partijen 
op een lager pitje willen zetten of willen verminderen in de komende 
vier jaren. 

Het CDA wil minder bureaucratie en met name minder regels voor de 
verenigingen. Ook vinden ze dat er moet worden gestuurd op minder 
vernielingen.

Progressief Bernheze wil minder bestuurlijke druk en minder 
schotten tussen budgetten. De overlast van verkeer in de dorpen 
moet verminderen. Ook overlast van bedrijven in het buitengebied 
moet minder, dat kan volgens de partij door minder dieren te houden. 
Verenigingen moeten minder afhankelijk worden van subsidies. 

SP pleit voor minder vergoeding voor de raadsleden en minder 
externe adviesbureaus. Ook zij willen de overlast van verkeer in de 
dorpen en overlast van intensieve veehouderijen verminderen. Zij 
gaan ook voor vermindering van UMTS zendmasten, restafval, C02 
uitstoot en crossen in de bossen. 

Ook de VVD wil minder bureaucratie en minder regels. De net 
aangescherpte afstandsregel voor intensieve veehouderijen in het 
buitengebied willen zij verminderen. Cultuursubsidies en beroep op 
sociale voorzieningen mogen van de partij minder, evenals zwerfafval 
en illegale stortingen. 

D66 wil dat starters op de woningmarkt minder snel het dorp 
verlaten. Ook zij gaan -evenals Progressief Bernheze en SP- 
voor minder overlast vanuit intensieve veehouderij en minder 
verkeersoverlast. Met het CDA en VVD hebben ze minder regeldruk 
gemeen. 

En wat minderen OPG en Lokaal? nog steeds niet duidelijk wat 
hun programma’s zullen zijn. Misschien minder onderlinge ruzie 
en minder bemoeienis met de gemeentelijke politiek? Sowieso zou 
een of enkele partijen minder in de gemeenteraad het debat en 
de besluitvorming ten goede komen. De geringe verschillen in de 
programma’s laten dat zeker toe.

Met groet Ad

Progressief Bernheze viert 20-jarig
bestaan met Jos van der Lans
BERNHEZE - Progressief Bern-
heze viert op zondag 2 februari 
haar 20-jarig bestaan in De Pas 
in Heesch met een feestelijke the-
mabijeenkomst. In 1993 werd de 
partij opgericht uit progressieve 
partijen in de gemeenten Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode. 

Als PP93 deed de partij toen mee 
aan de verkiezingen voor de ge-
meenteraad van de nieuwe fusiege-
meente Bernheze. In de afgelopen 
20 jaar heeft Progressief Bernheze 
aan vier van de vijf coalities deel-
genomen. Drie keer was Peer Ver-
kuijlen wethouder voor Progressief 
Bernheze. In de afgelopen vier jaar 
was Hans van der Pas wethouder. 
Vanaf 1998 bezet de partij drie ze-
tels in de gemeenteraad. 

Themabijeenkomst
Voor de bijeenkomst heeft de par-
tij Jos van der lans uitgenodigd. 
Deze cultuurpsycholoog en publi-
cist vertelt zijn visie over sociaal 
doe-het-zelven. Dit is ook de titel 
van zijn laatste boek. Hans van der 
Pas zal als lijsttrekker van Progres-
sief Bernheze in aanloop naar de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen een campagnetoespraak 
houden. Over actuele ontwikkelin-
gen in Noordoost Brabant worden 
oud-wethouder Peer Verkuijlen en 
wethouder Hans van der Pas nader 
aan de tand gevoeld. 

Welkom
Belangstellenden zijn welkom op 
zondag 2 februari van 14.30 tot 
17.30 uur in De Pas om samen met 

de leden van de partij het 20-jarig 
bestaan te vieren. De toespraken 
worden omkleed met muziek van 
het WT combo en er is veel tijd 
voor contact met de partijleden. 
Melding van uw aanwezigheid via 
reactie@progressiefbernheze.nl of 
de website stelt de partij op prijs. 

De bijeenkomst is tevens de aftrap 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart. Voor informatie 
zie www.progressiefBernheze.nl.

Klaar voor de sneeuw

Op die plekken zullen door de Ge-
meente Bernheze sneeuwschui-
vers ingezet worden en zo kan de 
stichting centrum Management 
Heesch zorgen voor veiligheid en 
gastvrijheid, samen met de ge-
meente en ondernemers in het 
centrum van Heesch. 

Strooibeleid
Op de A- en B-wegen in de ge-
meente wordt door de Gemeente 
Bernheze in elk geval sneeuw ge-
schoven op fietspaden, het voor-
malige marktterrein en de parkeer-
plaats achter de Eijnderic. steeds 

meer mensen kiezen voor deze 
parkeerplaats als uitvalsbasis voor 
hun bezoek aan het centrum. Ook 
zal op plaatsen gestrooid worden 
met zout.
stichting centrum Management 
Heesch laat door private par-
tijen materieel uitrukken voor het 
schuiven van sneeuw op voetpa-
den, oversteekplaatsen en andere 
kleine, moeilijk bereikbare stuk-
ken. Met vereende krachten zal 
door beide partijen – voordat de 
sneeuw is platgereden – worden 
bijgedragen aan een veilig en gast-
vrij centrum. De stichting cen-

trum Management is trots op deze 
unieke samenwerking. Het beves-
tigt waar de stichting voor staat: 
samen werken met elkaar aan een 
economisch sterk centrum en het 
versterken van de dynamiek. 

Samen werken 
De stichting centrum Manage-
ment Heesch werkt graag samen. 
Met centrum ondernemers, met 
de gemeentelijke instanties en met 
belanghebbenden. Om te zien 
welke gezichten er schuilgaan ach-
ter de stichting, kijk op 
www.centrumheesch.nl

HeescH – Sneeuw en winterkou worden wisselend ontvangen. De een gruwelt alleen al bij de woorden en 
de ander mijmert van gezelligheid en sportiviteit. Om alle eventuele problemen voor de bezoekers van het 
centrum het hoofd te bieden is een inventarisatie gemaakt van eventuele knelpunten bij onverhoopt veel 
sneeuwval. 

Zo willen we er de komende vier 
jaar voor zorgen dat de situatie 
rondom het stationsplein eindelijk 
eens ontwikkeld wordt, inclusief 
de plek waar eerst ‘de oude chi-
nees’ stond. Het is nu een alles-
behalve uitnodigende toegangs-
poort tot Heesch, en dat zou het 
wel moeten zijn! Verder heeft ook 
bedrijventerrein Heesch West onze 
volle aandacht. Als de ontwikke-
ling van het duurzame bedrijven-
terrein te risicovol blijkt - financieel 
en/of voor de gezondheid - zal 

lokaal niet schromen om de plan-
nen bij te sturen. Daarnaast willen 
we ook graag HVcH een steuntje 
in de rug geven met hun nieuw-
bouwplannen.

Verder is onze kandidatenlijst, be-
staande uit 50 betrokken Bern-
hezenaren inmiddels vastgesteld 
door onze leden. Na mij staat Jan 
Bouwman uit Heeswijk-Dinther op 
de lijst, die zich tevens kandidaat 
stelt voor wethouder. Op de derde 
plaats staat de jonge ambitieuze 

Nistelrodenaar Gerjo van Kessel, 
een vertrouwd gezicht in de raad-
zaal. Plaats 4 wordt ingenomen 
door de ervaren Frans van de Ven 
uit Heesch. 
Bas van der Heijden (Nistelrode) 
staat als jonge politicus op plaats 
5. Uit Heeswijk-Dinther staan Nick 
Hopstaken, met zijn ervaring als 
burgerlid, op plaats 6 en Hieke 
stek op plaats 7. Rien Wijdeven 
(Nistelrode) staat op de 8ste plaats 
en stelt zich opnieuw kandidaat 
voor een wethoudersfunctie. 

Lokaal: Over chinezen op leef-
tijd en geschikte kandidaten

BERNHEZE - Verleden week ben ik door diverse Heeschenaren enigszins veront-
rust aangesproken. Zij vroegen zich naar aanleiding van onze publicatie vorige 
week af of Lokaal geen speerpunten voor Heesch heeft. Heeschenaren, vreest 
niet! Uiteraard heeft Lokaal ook speerpunten voor Heesch! 

Roel Monteiro 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Woensdag 19 maart 

‘Een of enkele partĳ en minder in 
de gemeenteraad’
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infOrmatie
 voor de

KERNEN

Ik ben een geboren en getogen 
Heesche. In het dagelijks leven ben 
ik docent op ROc de leijgraaf. 
Vanaf mijn middelbare schooltijd 
ben ik al vrijwilliger voor Hockey-
club Heesch en cOc Noordoost 
Brabant. Uiteindelijk ben ik bij bei-
de organisaties ook voorzitter ge-
weest. Wat me in de loop der jaren 
steeds meer duidelijk is geworden, 
is dat je het samen moet maken.

Het wordt ons nu opgelegd door 
de landelijke politiek, maar eigen-
lijk is de participatiemaatschappij 
niets anders dan hoe het een tijd 

terug in alle dorpen ging. Mensen 
zorgden voor elkaar. De afgelopen 
dertig jaar is de samenleving indivi-
dualistischer geworden. 

Het ging meer om ‘ik’ en minder 
om ‘ons’. Dat heeft goede kanten 
- meer openheid, minder betutte-
ling - maar het is soms ook te ver 
doorgeslagen. Vooral in onze ge-
meente moet het mogelijk zijn om 
weer meer aandacht aan elkaar te 
besteden. Om er voor elkaar te zijn 
als het nodig is. 
Daar waar dat niet kan, moet de 
gemeente er voor onze inwoners 

zijn. Het mag niet zo zijn dat ie-
mand minder zorg krijgt, omdat hij 
of zij geen ‘zorgnetwerk’ om zich 
heen heeft. 

Ik geloof in een sociaal en zorg-
zaam Bernheze en wil me daar 
sterk voor maken. Ik weet zeker 
dat meer mensen daar in geloven. 
samen kunnen we het voor elkaar 
krijgen. 

Reageer via reactie@progressief-
bernheze.nl en kijk op 
www.progressiefbernheze.nl.

Kandidaat Progressief Bernheze: 
Bellinda van den Helm 

BERNHEZE - Bij de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de tweede plaats van 
de lijst Progressief Bernheze. De afgelopen jaren was ik lid van de Commissie 
Maatschappelijke Zaken. Ook de komende vier jaar wil ik me inzetten voor een 
sociaal en zorgzaam Bernheze.

Bellinda van den Helm 

HeNrY VAN BOXMeer is voorzitter van de Toeristische Recreatieve Vereniging Bernheze (TRV), waar-
in bijna 100 bedrijven en stichtingen zijn verenigd. Deze vereniging maakt zich sterk voor lokaal toerisme 
en recreatie. Met producten en activiteiten zoals Parelketting, Multiculti Route, Rondje Bernheze, cu-
linaire Asperge Fietstocht en Winterwandeltocht levert zij een wezenlijke bijdrage aan de promotie van 
onze gemeente. “De toeristische visie van de gemeente Bernheze zal moeten worden herijkt en met meer 
lokaal draagvlak worden uitgevoerd. Toeristen laten betalen terwijl deze de economie stimuleren is niet 
logisch. Het omgekeerde denken moet plaats gaan vinden: de toerist moet welkom worden geheten in 
Bernheze,” volgens Henry.

De toeristenbelasting is een aandachtspunt voor D66. Met name belastinggelden opgehaald bij de buiten-
landse werknemers en bewoners van de Wildhorst vloeien niet terug naar de juiste plek. De belasting gaat 
naar de Regio VVV in plaats van naar de locale ondernemers. Dat moet beter. Daarnaast wil D66 een betere 
toeristische bewegwijzering in het buitengebied om wildgroei te voorkomen en Bernheze aantrekkelijker te 
maken voor toeristen. 

…wil aandacht 
voor toeristen-
belasting

Enkele coalitiepartijen, maakten 
er een principezaak van, zonder 
een aanvaardbare oplossing aan te 
dragen. Voor oplossingen vanuit 
de gemeenschap zelf aangedra-
gen, werden bonnetjes verlangd. 

De oppositiepartijen, met name 
de VVD-Bernheze, lieten zich gel-
den en vonden dat de problemen 
moesten worden opgelost; een 
redelijke vergoeding voor de ge-

maakte kosten door enkele bewo-
ners was op zijn plaats. Wij zijn nu 
in 2014!

Toen de lokale partij uit Heesch 
besloten had om te fuseren met 
de twee andere lokale partijen 
hebben zij hun standpunt in deze 
drastisch gewijzigd. Eerst vond 
men dat een vergoeding van € 
2.000,- zeer redelijk was en NU 
volgt men het standpunt van de 

coalitie. De partij, die na de ver-
kiezingen van 2010 nog oppositie 
gaf, volgt nu na de voorgenomen 
fusie, de standpunten van de hui-
dige coalitie.
Op de VVD-Bernheze kunt u ver-
trouwen, wij gaan niet tijdens de 
volgende raadsperiode ons beleid 
tussentijds wijzigen. 

Mocht u willen reageren dan kan 
dat via onze website 

VVD: Hoe betrouwbaar zijn Politieke 
partijen in de gemeente

BERNHEZE - Deze vraag werd mij afgelopen zaterdag gesteld toen ik in over-
leg was met enkele buurtbewoners in Loosbroek over de grondproblematiek 
in de wijk. Al in het begin van deze bestuursperiode, medio 2010, werden de 
problemen aangekaart en werd de gemeente om een vergoeding gevraagd voor 
de gemaakte kosten omdat zij hadden besloten de problemen zelf op te lossen.

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

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

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

t/m zaterdag 8 februari bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 
Zie voorwaarden in de winkel. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 8 februari 2014. Maximaal 1 bon per klant.

De hoofdtaak is om de inkomsten 
en uitgaven gecontroleerd uit te 
voeren en daarvoor het bankac-
count met internetbankieren te 
onderhouden. Eenmaal per jaar 
wordt het financieel verslag (ver-
zameling van inkomsten en uit-
gaven) van het afgelopen jaar en 
het budget voor komend jaar op-
gesteld en ter goedkeuring aan de 
kascontrolecommissie en het be-
stuur aangeboden. Verder wordt 
er gemiddeld een maal per maand 
in de avond vergaderd waarbij de 
lopende zaken en hun voortgang 
besproken worden. 

samengevat; een eenvoudig uit te 
voeren bestuursfunctie die je tege-
lijkertijd en vroegtijdig in contact 

brengt met nieuwe beleidszaken 
die onze dorpsgemeenschap aan-
gaan. Omdat op dit moment het 
bestuur uitsluitend uit mannen be-
staat, zouden wij het leuk vinden 
om voor deze functie een vrouw te 
vinden die begaan is met het wel-
zijn van Nistelrode en hieraan een 
paar uur per week wil besteden. 

Wij denken hierbij ook aan jonge-
ren die ervaring op willen doen en 
daarmee hun cV kunnen verster-
ken. 

Heb je belangstelling of denk je 
hiervoor een kandidaat aan te kun-
nen bevelen, meld je dan even met 
je contactgegevens per mail aan; 
info@dorpsraadnistelrode.nl. 

Dorpsraad op zoek naar 
nieuwe Penningmeester

NIsTElRODE - Marti Thijssen, onze penningmeester, heeft aangegeven 
na 3 jaar zijn rol als penningmeester te willen doorgeven aan een op-
volger. Het betreft hier een bestuursfunctie die deel uitmaakt van het 
dagelijks bestuur. 

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

sUDOKU

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

PeDicUre NisTeLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

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

Wilt u een ZOeKerTJe 
PLAATseN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. 
Info: office@demooibernheze
krant.nl of 0412-795170.

AANGeBODeN

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:

Hans van der Velden
uit Vorstenbosch

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Francien van der Aa
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

eelen

“Hoe smeriger, hoe leuker”, vindt Simone Kremers (25) uit Loos-
broek van de chirurgie. Al bijna vijf jaar studeert ze geneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Momenteel is ze bezig 
met haar co-schappen en doet ze praktijkervaring op in het zieken-
huis. Uiteindelijk hoopt ze zich gynaecologe te mogen noemen. 

Heb je dan nooit getwijfeld om verloskunde te gaan studeren?
“Daar heb ik ook aan gedacht. sowieso wist ik dat ik iets met men-
sen wilde gaan doen en daarnaast vind ik baby’s erg leuk. Toch viel 
de keuze op geneeskunde. Amsterdam was in die tijd de enige plek 
met een decentrale loting. Toen ik nog op het Zwijsen college zat, ben ik al een paar keer naar de 
UvA geweest. Dankzij een geslaagd toelatingsexamen wist ik al een dag na het behalen van mijn 
diploma dat ik was aangenomen.”

Op de UvA kwam de gynaecologie toch weer op je pad.
“Dat klopt. De eerste vier jaar heb ik veel colleges gevolgd en ook veel praktijklessen gehad. Mijn 
wetenschappelijke stage was in de gynaecologie. Daar wil ik in door. Het spoedeisende vind ik 
leuk en bovendien doe je alles zelf. Je kunt iemand niet even drie maanden laten wachten.”

Je bent nu bezig met chirurgie. Hoe bevalt dat?
“Eerst dacht ik dat dat niet aan mij besteed zou zijn, maar ik vind het leuk. Het is wel even wen-
nen wat je allemaal tegenkomt, maar hoe smeriger, hoe leuker. Ik heb geluk dat ik in een vrij klein 
ziekenhuis terecht ben gekomen. Vaak mag ik nu al in mijn eentje assisteren. In grotere zieken-
huizen kan het zijn dat je al geluk hebt als je alleen maar mee mag kijken.”

Het moet een pittige studie zijn.
“Gelukkig heb ik een bijbaantje in de zorg, dat scheelt veel. Daarnaast zit ik hier echt op mijn plek. 
Ik ben dankbaar dat ik hier terecht ben gekomen. Daar heb ik geluk mee gehad.”

NAAM: siMONe KreMers
lEEFTIJD: 25 JAAr
WOONPlAATs: LOOsBrOeK
sTUDIE: GeNeesKUNDe 
AAN De UNiVersiTeiT VAN 
AMsTerDAM

Tekst: Rob Aarts

Knutselinstuif voor 
basisschooljeugd bij de 
Eijnderic in Nistelrode
Kom op zaterdag 1 februari 
naar de Kanz
De knutselinstuif voor basis-
schooljeugd wordt elk jaar geor-
ganiseerd door vrijwilligers van 
de Eijnderic in Nistelrode. Tijdens 
deze instuif kun je lekker creatief 
aan de slag. Er wordt volop ge-
werkt met verf, papier, hout en nog 
veel meer. Natuurlijk mag alles na 
afloop mee naar huis en is er een 
glaasje ranja met iets lekkers erbij.

De deuren van de Eijnderic in 
Nistelrode zijn op zaterdag 1 febru-
ari vanaf 9.00 uur geopend om pas 

weer om 16.00 uur te sluiten. De 
toegangsprijs is € 3,- per kind. Re-
ken erop dat je ongeveer 2 uur nodig 
hebt om aan alle activiteiten mee te 
doen. Aanmelden is niet nodig; loop 
gerust binnen.

Cursusprogramma 
voorjaar 2014

Op onze website vind je alle infor-
matie over ons cursusprogramma 
voor dit voorjaar. Een gedeelte hier-
van staat in onze programmakrant 
en een aantal cursussen is extra inge-
pland vanwege de grote belangstel-
ling. Daarnaast zijn er cursussen die 
helemaal nieuw zijn en waarvoor je 
je vanaf nu in kunt schrijven. Neem 
snel een kijkje en laat je verrassen!

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

Te KOOP

Het woonitem van dit moment, 
WANDPANeLeN GeMAAKT 
VAN ecHT HOUTsNiJWerK
In diverse maten, kleuren en 
motieven leverbaar, 
vanaf € 45,-. loop even binnen, 
in onze gezellige Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GeWeLDiGe PHiLiPs 
LeD-AcTie
Philips lED-lampen als beste 
getest, daarom nu zolang de 
voorraad strekt 5,5 watt led 
lamp (32 watt licht). 
Nu € 9,99! GU 10 spot 4 watt 

(35 watt licht) nu € 9,99!
Niet tevreden-geld terug.
Heesakkers lichtvisie
Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

De LeUKsTe KADO’s 
vind je natuurlijk in onze 
kado-shop. Nu de mooiste lED 
kaarsen met een - niet van echt 
te onderscheiden - flakkerend 
vlammetje, in diverse maten 
vanaf € 17,95.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

MeTALeN VeLGeN MeT 
Z.G.A.N. WiNTerBANDeN
195x16 x15T Viking: 
15”. Gebruikt op VW

Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met 
afwijkende maat.

GeVrAAGD

Ben je DrUMMer/
sLAGWerKer en uit het 
arbeidsproces? 
Dus heb je vrije tijd? 
Meld je aan bij het Maaslands 
senioren Orkest voor
nog jarenlang muzikaal 
plezier! Info: 06-51645804.

GeBrUiKTe/OUDe 
WeNsKAArTeN
Yvonne sturm Nistelrode
0412-20615906
Ingrid smits Vorstenbosch
0412-355008.

Advertorial

NieUWe BAAN

BerNHeZeNAreN Die OP 
ZOeK ZiJN NAAr eeN BAAN 
Zie onze nieuwe rubriek op 
pagina 7. Ben je werkloos en wil 
je een oproep plaatsen? stuur 
dan een mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
voorzien van een duidelijke 
(pas)foto en een tekstbestand 
(maximaal 125 woorden). 
Vermeld jouw contactgegevens 
in de tekst, zodat eventuele 
geïnteresseerde bedrijven contact 
met je op kunnen nemen. Meer 
info: 0412-795170.
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A U T O
R U B R I E K

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

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

ook
VERHUUR

BINNENKORT OP WINTERSPORT?
Wij adviseren graag bij de beste keuze in winterbanden

      Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg) Ook verhuur

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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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
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Kia Venga 1,4 seven 16.000 km  2011
Mini Cooper 2007 
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi  2009 

Opel Corsa 1.3 cdtiecoflex  70.000 km 2011
Peugeot 206 cc cabrio 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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,-
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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,-

Citroen Berlingo Multispace  2003  € 3750.-

Div. Citroën Xsara Picasso v.a.   € 1500.-

Hyundai Atos 38.000 Km  2006  € 4450.-

Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  € 4950.-

2x Renault Megane coupe  2001  € 1999.-

VW Golf Cabrio lmv  1995  € 2250.-

Hyundai Getz 1.3  2002  € 2950.-

Mazda 121 1.8 Diesel  1997  € 999,-

Diverse Opel Agila 1.0  2001  € 1999.-

Suzuki wagon R AUTOMAAT  2001  € 2950.-

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  € 3800,-

Peugeot 307 SW 7 Persoons 1.6HDi  2004  € 3450,-

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

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

 1997  € 1500.-

Een greep uit onze voorraad!

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

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Nissan Note autom. nav , grijs  68.000 km  2009

Nissan Qashqai 2.0  2WD  tekna zwart    68.000 km 2008

Opel Agila automaat  airco zwart  59.000 km 2009

Opel Zafira 1.6 16v   111 Years  Edition  zwart 57.000 km 2010

Volkswagen Transporter 2.5 tdi leer autom zwart dc 73.000 km  2008

Volvo  XC 90 D5  autom 7 persoons blauw 141.000 km 2007

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

CARKIT
Sinds 2002 is het in Nederland 
verboden om tijdens het be-
sturen van een motorvoertuig, 
bromfiets of invalidevoertuig 
een mobiele telefoon vast te 
houden. Door de jaren heen zijn 
deze verkeersboetes fors geste-
gen. Was deze boete in 2011 
nog 180 euro, intussen beta-
len de verkeersovertreders zo’n 
20% meer wat neer kan komen 
op 220 euro. Mobiel bellen zon-
der carkit achter het stuur is zeer 
gevaarlijk. Vraag naar de moge-
lijkheden bij je autospecialist, 
maar ook de inbouwspecialisten 
weten er wel raad mee: 
www.inbouwspecialisten.com 
(CAR Media Oss 0412 635 545)

APK
Voor de Algemene Periodieke 
Keuring (APK) kun je in Bern-
heze op vele plaatsen terecht. 
Ook voor bedrijfswagens hoef 
je niet naar elders.  Vaak ‘klaar 
terwijl u wacht’, of er staat een 
vervangende leenauto voor u 
klaar. Neem contact op met de 
verschillende autobedrijven op 
deze pagina.

LET OP EN VOORKOM BEKEURINGEN
Op een traject met een wisselende maximumsnelheid, geldt 130 km per uur  
‘s avonds en ‘s nachts. Overdag geldt een lagere snelheid de snelheid die 
overdag geldt staat op een bord langs de snelweg. Met daarbij een onder-
bord met daarop het tijdvenster (6-19h).
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Telefonie als ‘slim’ hart van uw bedrijf
“Door specifieke productkennis 
kunnen wij klanten oplossingen 
bieden op maat. Oplossingen die 
het succes van morgen zijn. We 
denken met klanten mee over de 
toekomst van hun telefonieomge-
ving om een optimale bereikbaar-
heid te realiseren. En daarin kun-
nen ze rekenen op de expertise en 
de inzet van onze professionele 
medewerkers. Wij vertalen uw 
wensen in een eerlijk en strategisch 
advies. U kunt met een gerust hart 

uw telecomomgeving aan ons 
toevertrouwen, want wij hebben 
ruime ervaring op dit gebied. Elk 
bedrijf is uniek. Er zijn geen stan-
daard telecomoplossingen. 
Daarom leveren wij maatwerk en 
zijn pas tevreden als onze klanten 
méér dan tevreden zijn. We bekij-
ken de huidige telefoonsituatie en 
bespreken wat klanten missen, wat 
ze willen behouden en wat beter 
kan. Vervolgens adviseren we wat 
beter gestroomlijnd kan worden 
en waar er besparing mogelijk is. 
En ervaring heeft ons inmiddels 
geleerd dat op telecomgebied nog 
veel slagen te maken zijn.” 

“Wij geven klanten een onaf-
hankelijk advies. Met persoonlijk 
contact en oprechte betrokken-
heid onderscheiden we ons van 

‘de grote jongens’, dus als we ons 
klantenbestand kunnen uitbreiden 
- en hier ligt zeker onze ambitie 
- dan groeit ook ons team. Dus 
als u zowel de interne en externe 
bereikbaarheid van uw bedrijf wilt 
verbeteren en tegelijkertijd wilt be-
sparen op uw telefoonnota, dan 
zijn wij een ‘slimme keuze’. Met 
onze hosted VoIP-oplossingen 
kan gebeld worden via het inter-
net. Het biedt flexibiliteit en past 
geheel bij ‘het nieuwe werken’: Je 

bent altijd on-line en niet meer ge-
bonden aan een vaste werkplek of 
kantoor. Telefonie is het hart van 
elk bedrijf. Vanuit dat middelpunt 
wordt iedereen aangestuurd. snel-
le en effectieve communicatie en 
bereikbaarheid zijn dus geen luxe 
maar noodzaak. 

Wij gaan graag de uitdaging aan 
om uw bedrijf op telecomgebied 
onder de loep te nemen! Neem 
gerust telefonisch contact op. Van-
zelfsprekend zijn wij altijd bereik-
baar!” slim Telecom is ook te vol-
gen op facebook en twitter.

sLiM TeLecOM
De Dageraad 15a
5473 HD Heeswijk-Dinther
T. 0413-741714
www.slimtelecom.nl

KAARTEN IN DE VVK:   €10,-   KAARTEN AAN DE DEUR:   €15,-

BEN JIJ U2 FAN? OF HEB JE ZIN OM EEN
 AVONDJE OUDERWETS OP STAP TE GAAN? 

DAN IS DIT DÉ AVOND WAAR JE NAAR TOE MOET!

MEER INFO EN TICKETS: WWW.LUNENBURG.NL

U2 TRIBUTE NIGHT

Advertorial

Bart Hoezen

HeesWIJK-DINTHeR – De zakelijke markt verandert snel op het gebied van telecommunica-
tie. Aanpassingsvermogen, kennis en flexibiliteit vormen de sleutel tot blijvend succes: úw 
succes! slim Telecom biedt haar klanten advies over verbeteringen met betrekking tot hun 
bereikbaarheid. “Onze ambitie is om opdrachtgevers de beste oplossingen te bieden voor 
vaste en mobiele telecomvraagstukken. Bij ons zijn de lijnen kort en worden klanten meteen 
te woord gestaan door hun vaste contactpersoon,” aldus directeur Bart Hoezen, die tevre-
den terugkijkt op een zeer succesvol jaar.

slim teleCOm: mÉÉr Dan een 
slimme keUze!
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B O UW T
BerNHeZe UW BOUWPeriKeLeN iN BerNHeZe BOUWT?

iNFO@DeMOOiBerNHeZeKrANT.NL

Een rondje op de bouw…

Jubileumactie  januari / februari 
ACTIE bij aankoop van een vaillant cv ketel 
12 jaar garantie voor slechts € 25,- * 
normaal € 200,- 
*alle prijzen ex. btw.

Weverstraat 22  - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

GAS-WATER-C.V. -SANITAIR-DAKWERK

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.

installatiebedrijf Van Dinther 
reikt iPad Mini uit

NIsTElRODE – Het 25-jarig jubileum van Installatiebedrijf Van Dinther op de Weverstraat in Nistelrode 
was aanleiding voor het bedrijf om een wedstrijd te houden. 

De familie van der Heijden was blij met deze wedstrijd, want zij werden een iPad Mini rijker. De iPad Mini, 
die de familie Van der Heijden uit handen van Ralf van Dinther mocht ontvangen, zal zeker goed van pas 
komen. Ralf van Dinther was zeer tevreden over de belangstelling van de klanten van Installatiebedrijf 
Van Dinther tijdens de open dag. De drukbezochte open dag en het jubileumfeest liggen nog vers in het 
geheugen van het installatiebedrijf. De belangstelling was groot en het familiebedrijf bedacht deze mooie 
wedstrijd om hun dankbaarheid te tonen aan hun vaste klanten. 

V.l.n.r.: Tessa, Monique, Mirte en Ron van der Heijden en Ralf van Dinther
* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 

* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 
* Schaderapporten

 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Zij bouwen aan de 
toekomst van Heesch
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Dintherse harmonie repeteert voor het laatst in de Toren
Ruim een halve eeuw traditie werd 
op deze avond rond 22.00 uur 
afgesloten. Enkele leden gooiden 
symbolisch de deur dicht nadat 
de laatste tonen waren gespeeld 
door het repeterende harmonieor-
kest, onder leiding van dirigent Eric 
swiggers. 

Aan het begin van de repetitie 
werden Jeroen en Mieke van den 
Broek in het zonnetje gezet. Nadat 
Jeroen de vereniging succes had 
gewenst in haar nieuwe onder-
komen, speelde de harmonie een 
vrolijke mars tot besluit. Jeroen 
beloofde de door de harmonie 
overhandigde oorkonde een mooi 
plekje in het café te geven. 

Vanaf 27 januari repeteert het har-
monieorkest in de drukkerij van 
de Abdij van Berne. In de afgelo-
pen maanden is deze ruimte door 
veel eigen werk verbouwd tot een 

mooie repetitieruimte. Voor deze 
metamorfose is financiële steun 
gevonden bij stichting Het Geleer, 
stichting Vrienden van servaes, 
het Oranje Fonds, het VsB Fonds, 
het Prins Bernhard cultuur Fonds 
en het coöperatief Dividend van 
Rabobank Bernheze Maasland. 

Daarnaast heeft de vereniging flink 
in de eigen buidel getast om het 
gebouw de gewenste uitstraling te 
geven. In het tweede kwartaal van 
2014 zal er een openingsconcert 
worden verzorgd, waarbij iedereen 
kennis kan maken met het nieuwe 
verenigingsonderkomen. 
De slagwerkgroepen van de Din-
therse muziekvereniging blijven 
voorlopig nog in het cultureel 
centrum servaes voor hun weke-
lijkse repetities.

Meer foto’s over de laatste repeti-
tie: www.st-servaes.nl.

HEEsWIJK-DINTHER - Harmonie sint servaes had donderdag 23 januari haar laatste repetitie 
in café zaal de Toren in Dinther. Ter gelegenheid van dit ‘afscheid’ sprak voorzitter lambert 
van der Ven tot het ondernemerspaar Jeroen en Mieke van den Broek. In Jeroen en Mieke 
werden ook hun voorgangers bedankt voor betrokkenheid, loyaliteit en gastvrijheid richting 
de Dintherse harmonie.

rUim een halve eeUW traDitie WerD Op 
Deze avOnD rOnD 22.00 UUr aFgeslOten

NIsTElRODE - Scouting Mira Ceti 
houdt dit jaar haar jaarlijkse spook-
avond op zaterdag 1 februari. 

Een spannende wandeltocht rond 
de vijver door en voor leden/ou-
ders, familie en natuurlijk iedereen 
die belangstelling heeft.

Advies voor de starttijden
Welpen (van donderdag)  
18.30 -19.00 uur.   
Welpen (van zaterdag)  
19.00 -19.30 uur. 
scouts.     
19.30 -20.00 uur.
Explorers     
20.30 -21.00 uur. 

laatste vertrek om 21.30 uur.

Na deze spannende tocht kun je 
even bijkomen in de blokhut met 
verschillende hapjes en drankjes. 
Komt allen, het is hartstikke gezel-
lig en spannend!

spookavond Mira ceti

HEEsWIJK-DINTHER – Foto’s van 
Fotoclub Bernheze zijn binnenkort 
te bewonderen in Cunera/De Bon-
gerd, Zijlstraat 1 te Heeswijk. 

Een aantal leden van de fotoclub 
exposeert van 7 tot 25 februari een 
collectie ingelijste foto’s en foto’s 
op aluminium, met verschillende 
onderwerpen. Dit keer dus geen 
thema, maar foto’s uit het vrije 
werk van de leden. Vrolijke en af-
wisselende foto’s van onder meer 

prachtige landschappen en kleur-
rijke mensen. 
Onder de tentoongestelde fo-
to’s bevinden zich dit keer ook 
een zevental foto’s van be-
woners van laverhof, speciaal 
voor deze expositie gemaakt. 

De prachtige foto’s zijn zeker de 
moeite waard om te bezichtigen!

Mocht je interesse hebben, je kunt 
vrijblijvend bij cunera/De Bongerd 

binnenlopen om de werken te be-
wonderen. Je bent van harte wel-
kom.

expositie Fotoclub Bernheze in 
cunera/De Bongerd

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

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Een aantal dichters uit de regio 
staat op 1 februari van 14.30-
16.00 uur bij Bek Boeken aan de 
Hoogstraat in Veghel in de serre 
op het podium. Onze voormalige 
stadsdichter Mas Papo uit Heesch 
en charles steijger uit Heeswijk-
Dinther zullen tien minuten voor-
dragen uit eigen werk, naast dich-
ters uit Veghel: Annelieke Deij, 
Ingrid van Doorn, Miriam storck, 

Nico Vreeswijk en stadsdichter Bas 
Geeraets. Presentatie is in handen 
van Ad van schijndel uit Heeswijk-
Dinther, die ook uit eigen werk 
zal voordragen. Toegang is gratis 
en aanmelden gewenst via info@
bekboeken.nl of 0413-363411. Bij 
aankoop van minimaal € 12,50 aan 
poëzie krijg je het Poëziegeschenk 
2014 van dichter K. schippers ca-
deau. Zolang de voorraad strekt.

Dichters uit Bernheze en 
Veghel bij Bek Boeken
VEGHEl - De Poëzieweek van Poëzieclub, Poetry International, Stich-
ting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Wintertuin, Poë-
ziecentrum, Boek.be en Stichting CPNB is dit jaar van 20 januari tot 
6 februari. In die week vinden tal van activiteiten plaats rond het thema 
poëzie. Het thema van 2014 is ‘verwondering’. 

Wie dit jaar de winnaar zal zijn en 
de mooie wisseltrofee in ontvangst 
mag nemen wordt bekendgemaakt 
op vrijdag 31 januari in De Pas. 
Op deze avond wordt niet alleen 
de winnaar bekendgemaakt, maar 
worden ook de juiste antwoorden 
gegeven en kunnen de kwisboek-
jes opgehaald worden.
De zaal is geopend vanaf 19.30 
uur en om 20.00 uur zal de pre-

sentatie beginnen met de vragen 
en antwoorden. Rond de klok van 
22.00 uur zal de winnaar bekend 
zijn en is er nog gelegenheid om 
de winnaar te feliciteren, de boek-
jes op te halen en gezellig met zijn 
allen na te borrelen in het cultuur 
café van De Pas.
Een avond om niet te missen dus! 

Tot ziens op 31 januari.

Prijsuitreiking De Hisse 
Kwis 2013 is in zicht

HEEscH - De vierde editie van De Hisse Kwis zit er alweer bijna op. 
Ook dit jaar was het weer een succes met een nieuw record aan deelne-
mende teams, maar liefst 120 inschrijvingen. De eerste boekjes zijn na-
gekeken en de grote winnaar van De Hisse Kwis 2013 is bijna bekend.www.mooinisseroi.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Ad van Schijndel
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ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Cruciaal

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

CON13011 Advertentie 109x109_DEF.indd   1 04-11-13   10:47

Nationale voorleesdagen in Bernheze
BERNHEZE - Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. 
Er werden al verschillende voorleesontbijten en pyjamaparty’s georganiseerd. De Nationale voorleesdagen duren tot dinsdag 4 februari. 
Kijk voor meer foto’s op: www.mooinisseroi.nl/fotos - www.mooiheesch.nl/fotos - www.mooihdl.nl/fotos

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

tuincentrum

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Nestkasten
voor al uw vogels 
nu vanaf € 7,95

Vogelvoer 
nu 3 halen 2 betalen 
(van hetzelfde product) 

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

Informeert, boeIt 
en Interesseert

Kijk voor meer foto’s op: www.mooinisseroi.nl/fotos - www.mooiheesch.nl/fotos - www.mooihdl.nl/fotos

Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther

Heesch

Heesch

Nistelrode
Nistelrode

Foto’s Heesch: Marcel van der Steen
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colora uden
Liessentstraat 2D | 5405AG Uden 
T0413 27 15 87 | F 0413 26 47 65  
colora.uden@colora.nl

ma - do 9u-18u | vr 9u-20u | za 9u-17u 
gesloten zondag

Inloopdagen
elke zaterdag in februari

Ontdek een waaier aan mogelijkheden  
om een meubel nieuw leven in te blazen.  
 
Breng je meubel of foto’s mee,  
we helpen je graag op weg.

Pimp je meubel

solistenwedstrijd in Bernrode
Muziek maakt blij en geeft kleur

De zaal zit waarschijnlijk weer ge-
zellig vol met ouders, broers en 

zussen, opa’s en oma’s en vrien-
den. Zo’n grote volle zaal is na-

tuurlijk extra spannend voor de 
muzikanten. Maar het is ook heel 
leerzaam om zo op te treden. Wil 
je eens kennis komen maken met 
onze vereniging en onze muziek-
opleiding? loop dan eens binnen 
op zondag 2 februari in de aula van 
Bernrode, het programma start om 
13.30 uur.

De presentatie van het program-
ma wordt gedaan door stephan 
Megens. Deelnemers bestaan uit 
slagwerkers en blazers. Voor beide 
groepen muzikanten is er een apar-
te jury. Aan het einde van de mid-
dag worden de prijzen uitgereikt. 
Een hoge score is een belangrijke 
stap richting kwalificatie voor het 
Bernhezer solistenconcours dat la-
ter dit jaar zal worden gehouden. 

HEEsWIJK-DINTHER – Voor de muziekleerlingen van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord wordt op zondag 
2 februari in de aula van Bernrode de solistenwedstrijd gehouden. De muziekleerlingen spelen voor een 
deskundige jury een muziekstuk dat in de afgelopen maanden is ingestudeerd. 

Vogels geven de tuin iets extra’s. 
Ze zijn leuk en levendig en bren-
gen gezelligheid bij en om het huis. 
Vogels maken deel uit van onze 
leefomgeving. Hoeveel en welke 
vogels in uw tuin zingen, broeden 
en eten hangt voor een groot deel 
af van u, als gastheer of gastvrouw.
In de lente wordt het weer een 
drukte van belang in onze tui-
nen en parken. Voor veel vogels 
betekent dat het begin van het 
broedseizoen. Goede natuurlijke 
huisvesting is daarvoor echter 

noodzakelijk. Hagen, bomen en 
struiken vormen een ideale nest-
gelegenheid voor een aantal van 
onze vliegende gasten. 
Voor anderen is het plaatsen van 
een goede nestkast noodzakelijk 
om een broedplaats te vinden. 

Het is belangrijk om al heel vroeg 
in het voorjaar, ruim voor het 
broedseizoen, de juiste nestkast 
in uw tuin of op uw balkon op te 
hangen, want nu al beginnen de 
vogels hun broedplaats voor ko-
mend voorjaar uit te zoeken.

De Nationale Week van de Nestkast 
Advertorial

HeescH – In samenwerking met Vogelbescherming Nederland organiseert Life and Garden Heesch van 27 
januari t/m 8 februari voor de negende keer de Nationale Week van de Nestkast. In deze week geeft Tuin-
centrum Life and Garden Heesch extra aandacht aan alle vogels in uw tuin en advies over de juiste nestkast 
voor elke vogel.

Bente Versteden

Kinderdroom komt uit

Kinderen uit een achterstandsge-
zin of met emotionele problemen, 
zomaar wat voorbeelden van kin-
deren die Europa Kinderhulp wil 
helpen. Noord-Brabant ontvangt 
tijdens de zomermaanden van juli 
en augustus, kinderen van 5 tot en 
met 15 jaar uit eigen land, maar 
ook uit Duitsland, Frankrijk en een 
aantal kinderen uit Roemenië. 

Bij het vakantiegastgezin in Neder-
land draaien ze mee in het gezin, 
kunnen ze helemaal tot rust ko-
men en weer even kind zijn. 

In de afgelopen jaren zijn er zo’n 
100.000 kinderen naar Nederland 
gekomen. Ieder jaar komen er ge-
lukkig weer nieuwe vakantiegast-
ouders bij. 

‘Zo dankbaar om een kansarm kind 
een glimlach te bezorgen’ en ‘het 
kind fleurde hier helemaal op’ zijn 
enkele uitspraken van gezinnen die 
zich vorig jaar aanmeldden. 

Informatie
Op www.europakinderhulp.nl 
staat veel informatie. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 

met Felix Verlaar: brabant@euro-
pakinderhulp.nl of met het lande-
lijke informatienummer: 
0118-62 79 74.

NEDERlAND - Een rondje fietsen door het bos, lekker in de achtertuin een balletje trappen of tussen de 
dieren lopen op de kinderboerderij. Voor veel Nederlanders heel normaal, maar voor veel kansarme kinderen 
niet. Deze kinderen tweeëneenhalve week laten genieten van een vakantie in Nederland, is al meer dan 50 
jaar het doel van Europa Kinderhulp. Nieuwe vakantiegastouders zijn zeer welkom en krijgen volop begelei-
ding vanuit de organisatie.

Foto’s Heesch: Marcel van der Steen
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Bernheze sportief

Sportkampioenen Bernheze 2013

lOOsBROEK - Op zondag 26 ja-
nuari speelde Korloo 1 tegen To-
vido 1 in Nistelrode. De wedstrijd 
begon helaas met een doorloop-
bal van de tegenstanders. 

Er werden door Korloo veel slechte 
ballen gegooid, waardoor er steeds 

balverlies was. Korloo raakte gedu-
rende de eerste helft achter, maar 
wist de rust toch met een voor-
sprong te beginnen. 
Na wat tips in de rust begon Kor-
loo de wedstrijd met goede moed. 
Er werden door Korloo goede kan-
sen gecreëerd en zelfs afgemaakt. 

Hierdoor raakte Korloo steeds ver-
der voor. Tovido wist pas aan het 
einde van de tweede helft weer te 
scoren. 

Dit zorgde ervoor dat de wedstrijd 
eindigde in een 12-7 voorsprong 
voor Korloo.

Winst voor Korlookorfbal

     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

raivo Dankers uit Heesch
Tak van sport: motorcross
raivo Dankers uit Heesch

sportman jeugd 2013

esli van Leuken uit Heesch
Tak van sport: Taekyon

sportteam jeugd 2013

Vorstenbossche boys Meiden A1 Tak van sport: voetbal

sportvrijwilliger 2013

Wendy Dominicus uit 
Vorstenbosch
sportclub, Vorstenbossche Boys

NIsTElRODE - Prinses Irene ver-
loor met 1-4 van Venlosche Boys, 
dat zo de vierde overwinning op rij 
pakte. 
De nog steeds zwaar gehandicapte 
equipe van Groenendijk, stond bij 

het rustsignaal van de supertalent-
volle 18-jarige scheidsrechter Teu-
ben, die we echt op geen enkele 
foute beslissing konden betrappen, 
totaal onnodig met 1-2 achter. 

Prinses irene 
maar een helft gelijkwaardig

voetbal

Vorstenbossche boys Meiden A1 Tak van sport: voetbal

sportvrouw jeugd 2013

Meer foto’s op mooihdl.nl, mooinisseroi.nl en mooiheesch.nl Fotograaf: Michel Roefs
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NIsTElRODE - De Prinses Irene jeugdteams doen het goed in de zaal-
competitie. Opnieuw was er een kampioenschap te vieren. De jeugdige 
spelers van de F4 werden zaterdag met glans kampioen. Ze wonnen alle 
wedstrijden. Dit zijn v.l.n.r. de namen van de kampioenen:  luuk van 
Gaal, Jurn Poort, sierd Romme, Job Exters, Floris Wolsky, Jorg Jansen, 
Vin Opstal, Tjeu Aarts en Daniel de Groot

F4 kampioen

VORsTENBOscH - F2G Vorsten-
bossche Boys zijn kampioen ge-
worden. De wedstrijd tegen DAW 
Schaijk werd met 4-1 gewonnen. 

De doelpunten werden gemaakt 
door len Geenen, steven Hoe-
venberg en twee door Willem 

van lankveld. Een uitbundige 
sfeer zorgde voor een prachtige  
kampioensfoto met len Geenen, 
Willem van lankveld, Brett van de 
Elzen, steven Hoevenberg, Niels 
Dortmans, Maaike Dortmans, 
Dewi van Kessel, Wiebe Timmers, 
Kjeld Hoefs, Bram van Hoek.

Kampioensfeest voor F2G

Bernheze sportief

voetbal

De dames begonnen sterk, maar 
lieten de spelers uit Wanroij toch 
hier en daar wat puntjes pakken. 
De eerste set werd gewonnen met 
25-19. De twee sets die daarop 
volgden werden op dezelfde ma-
nier gepakt en werden dan ook 
beide gewonnen met 25-19. De 
laatste set kwam Tornado echt op 

dreef en die wonnen ze overtui-
gend met 25-13. Met een mooie 
4-0 overwinning in ‘the pocket’ 
gaan de dames weer verder. De 
volgende wedstrijd is op zaterdag 
1 februari om 17.00 tegen Vc Uni-
tas Dames 2. Deze wedstrijd is te 
bewonderen in sporthal de Burght 
te Boekel.

Overwinning 
Tornado Dames 1

volleybal

NIsTElRODE - Na een super spannende wedstrijd vorige week tegen 
Were Di, de nummer een van de poule, speelde Tornado afgelopen za-
terdag vol goede moed tegen Unicum uit Wanroy.

spannende voorwedstrijd 
N3 en 3e divisie turnsters HGc

In de eerste wedstrijd op zaterdag 
mochten onze pupillen 1 hun oefe-
ningen laten zien. De spanning zat 
er goed in, maar desondanks wis-
ten ze goed te presteren op brug, 
sprong, balk en vloer. Op het toe-
stel brug heeft Emma Walboomers 
fantastisch geturnd, ze wist daar 
het 2e hoogste punt te behalen.
Uiteindelijk werd ze 7e. Ook Isa 
v.d. Putten liet mooie oefeningen 
zien en werd 19e en Maud Gem-
meke wist de 28e plaats te beha-
len.

Onze junioren hebben in de derde 
wedstrijd zeer goed geturnd. Als 
laatste was het onderdeel brug, 
waar linde Jacobs ondanks twee 

megablaren toch een goede score 
wist te behalen en uiteindelijk 12e 
werd. Een knappe prestatie! Naomi 
school heeft met een zeer mooie 
balkoefening het hoogste aantal 
punten behaald op balk, namelijk 
11.650. Een superprestatie! Zij be-
haalde de 7e plaats. Nadine Visser 
heeft met een goede uitvoering 
van de vier onderdelen uiteindelijk 
de 5e plaats behaald.
Tevens werden op deze dag de 
toestelfinales gehouden voor onze 
instappers. Kaatje v.d. Wetering 
behaalde op rek uiteindelijk de 4e 
plaats en Fleur schrijvers de 7e.

Het was een geslaagd weekend in 
Valkenswaard!

turnen

HEEscH - Afgelopen zaterdag hebben onze selectieturnsters de eerste voorwedstrijd geturnd in Valkens-
waard. Tijdens deze wedstrijd werden de beste 16 turnsters geselecteerd voor de tweede voorwedstrijd.

TVV ’82 Heren 2 kampioen

concurrent De Witte schare dien-
de zaterdag de volle buit binnen te 
halen om de titelrace nog enigszins 
spannend te houden, maar tijdens 
de eerste wedstrijd in Berghem sij-

pelde al het bericht door dat het 
team schade had opgelopen. De 
wedstrijd tussen TVV ’82 en lTc 
Rackets bleek daardoor enkel voor 
de statistieken; het kampioenschap 

kon de Vorstenbosschenaren niet 
meer ontgaan. 
Desondanks deed de ploeg wat het 
moest doen en gaf het de titel nog 
eens extra glans door een comfor-
tabele overwinning te boeken op 
lTc Rackets. Onder toeziend oog 
van de sponsor en de meegereisde 
supporters werd er eenvoudig met 
3-1 gewonnen. Na afloop van de 
laatste wedstrijd konden spelers 
Pim Dortmans, Rick Terwindt, 
Mark van Kessel, Guus Geenen, 
Renz Huberts en Koen van der 
Pas eindelijk de vuisten ballen en 
kwamen de supporters direct aan-
gesneld met champagne. Onder 
luid gejuich werden de flessen 
geopend en de drank in het rond 
gespoten, waarna de kampioenen 
zich naar de kantine verplaatsten 
om het feest een passend vervolg 
te geven.

Tekst: Rob Aarts

tennis

VORsTENBOscH – TVV ’82 Heren 2 is na een eenvoudige zege op LTC Rackets kampioen geworden in de 
2e klasse regio zuid outdoor. Op sportpark De Koppelsteeg in Berghem kon de champagne al na de eerste 
wedstrijd worden ontkurkt. 

eremetaal voor Gympoint
NIsTElRODE – Afgelopen zondag 
reisde Gympoint Nistelrode af 
naar Sporthal de Rusheuvel in Oss 
voor deelname aan de districts-
kampioenschappen.

Recreanten
Bij de districtskampioenschappen 
werd er na uitvoering van een ver-
plichte en keuze sprongserie een 
top 8 opgesteld. Zij streden vervol-
gens opnieuw om het eremetaal. 
Uiteindelijk werd Eline v.d. leest 
1e,  gevolgd door de jarige lisa 
van Orsouw die 2e werd en Ai-
leen Jacobs werd 3e. In deze klasse 
werd Mirthe Pittens 4e, Manon 
van schijndel 5e, sjin Jacobs 6e en 
Florance Waals 8e. 

Individueel E- en D-niveau
Bij de E-pupillen deden sanne Be-
vers en laura van Breemaat mee. 
Beiden haalden de finale en sanne 
eindigde op de 8e plaats en debu-
tante laura van Breemaat op de 
verdienstelijke 6e plaatst.
In de categorie E-jeugd was het 
een spannende strijd tot het laatste 

toe. Floor van der Wielen was de 
verrassende winnares, het brons 
ging naar sanne van Roosmalen. 
Rosalie Damen behaalde de 4e 
plek en Ymke Vermeulen werd 5e. 
In de categorie D-jeugd wist he-
laas Inge Exters zich niet te plaat-
sen voor de finale. lisa v.d. Pas en 
caitlyn Jacobs wel en zij sprongen 

beiden een keurige oefening met 5 
verschillende salto’s. lisa werd 5e 
en caitlyn werd verdienstelijk 3e.

Synchroon
Bij het synchroonspringen plaatste 
Rosalie Damen en Inge Exters zich 
voor de finale en zij behaalden ook 
goud in hun klasse.

V.l.n.r.: Floor, Caitlyn en Sanne

voetbal

trampoline
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HEEscH – Er werd even stilgestaan 
bij het 400-ste lid van MHcH tij-
dens de nieuwjaarsreceptie. De 
7-jarige Huub schaareman kreeg 
als cadeautje voor dit bijzonder 
lidmaatschap een volledig nieuw 
tenue en een hockeystick.
Belangstellenden voor de hoc-
keysport kunnen zich aanmelden 
via www.MHcHeesch.nl.

MHcH verwelkomt 400-ste lid

hockey

Huub Schaareman met voorzitter 
Antoine van Oort van MHCH

Ook Nijnsel kent nu de kracht 
van Avesteyn: 2-1

In de eerste helft waren de gasten 
beter, terwijl in het grootste ge-
deelte van het tweede bedrijf Ave-

steyn de bovenliggende partij was. 
De Nijnselnaren lieten zien dat zij 
in hun klasse heer en meester zijn. 

Uit een niet goed uitgevoerde, af-
geslagen Nijnselse aanval kwam 
toen de 0-1 op de borden. Ave-
steyn weerde zich wel, maar tot 
echte scoringskansen kwamen ze 
nauwelijks. Nadat Rens van Vugt 
in de 38e minuut een doelpunt af-
gekeurd zag worden, scoorde hij 
drie minuten later wel een geldige 
treffer: 1-1.

In de tweede helft liep het wat be-
ter bij Avesteyn. Zeker toen Dries 
Heerkens met een formidabele 
vrije trap zijn team op voorsprong 
schoot: 2-1. 
Avesteyn controleerde de wedstrijd 
en gaf weinig kansen weg, zodat 
ook deze tweede oefenwedstrijd in 
winst werd omgezet.

voetbal

HEEsWIJK-DINTHER - Op het Dinthers kunstgras heeft Avesteyn afgelopen zondag ook de tweede oefenpot 
van deze winterstop in winst weten om te zetten. Vanwege de afwezigheid van vele spelers werd er door 
trainer/coach Antwan van Rijn een klein legertje jeugdspelers ingezet. 

HEEscH - Voor de heren van 
DOS’80 stond zaterdagavond de 
wedstrijd tegen Zephyr uit Schijn-
del op het programma. 

Het begindoelpunt was voor Zep-
hyr maar al snel maakte DOs’80 de 
1-1, ging verder met scoren en liep 
uit naar 5 punten voorsprong. Heel 
even leek het erop dat Zephyr de 
aansluiting ging maken maar kee-
per sven spetter stond dat in de 
weg. Hij stopte een penalty. Rust-
stand 15-11. Na de pauze bleef 
DOs’80 met geconcentreerd ver-
dedigen en prima aanvallen Zep-
hyr onder druk zetten en namen 
zij een steeds grotere voorsprong. 
Zephyr stuitte steeds op de onver-
zettelijke verdediging van DOs’80 
en anders wel op de keeper. In de 

laatste 5 minuten deze keer geen 
verslapping bij DOs’80 en bij 30-
18 blies de uitstekende vrouwelijke 
scheidsrechter de wedstrijd af. 

Voor de dames stond de belangrij-
ke wedstrijd tegen hekkensluiter 
Oktopus op het programma. 

De eerste helft ging gelijk op en bij 
een stand van 9-9 werd de rust be-
reikt. In de tweede helft wisten de 
dames een kleine voorsprong van 
2 punten te nemen en dus leek er 
niets aan de hand. 

Toch gaven ze in de laatste 6 mi-
nuten deze voorsprong nog uit 
handen en verloren met 17-18 van 
Oktopus. Zij staan nu gedeeld met 
hen op de laatste plaats. 

Heren DOs’80 
prima op schot, dames verliezen nipt

handbal

HEEsWIJK-DINTHER – De basket-
baljongens U14 uit Den Dungen – 
den Dungk - kwamen zondag 26 
januari bij Tenderfeet op bezoek. 

De eerste periode begon met 3 
succesvolle worpen van stijn, ge-
volgd door de 8-0 van Bram. cas 
kreeg twee vrije worpen en verzil-
verde er één. levi kreeg een paar 
mooie kansen, maar de bal ging er 
niet in. Na nog een score van stijn 
legde cas nog twee keer de bal in 
de basket, zodat de stand na de 
eerste periode met 15-0 voor Ten-
derfeet eindigde.

De tweede periode begon met 
vrije worpen voor shayan; hij ver-
zilverde er één. Bram maakte nog 
2 treffers en ook stijn was weer 
succesvol; eindstand tweede pe-
riode 22-5. Den Dungk kon niet 
echt aansluiten.

In de derde periode zette Mark 
4 punten op de klokken, net als 
Bram. skip en Erick waren lekker 
aan het storen en zaten goed in 
de verdediging. Helaas lukte een 
3-punter schot door Erick niet. 

stijn, tenslotte, zorgde er driemaal 
voor dat de afstand tussen Den 
Dungk en Tenderfeet nog groter 
werd. De derde periode werd af-
gesloten met 36-11.

In de vierde periode liep Tender-
feet nog verder uit en was er een 
hoofdrol voor stijn weggelegd. Hij 
zorgde in deze periode voor alle 
punten van Tenderfeet, mede door 
zijn kunnen in de positie van de 
rebound. De andere teamgenoten 
deden natuurlijk ook hun best om 
te scoren, maar hadden jammer 
genoeg geen succes. De wedstrijd 
werd afgefloten in het voordeel 
van Tenderfeet 54-15.

Tenderfeet 
U14 opnieuw de betere

basketbal

Hoofdklasse kampioensteam 
Tennisvereniging de Balledonk

Bij de seniorenteams is het 1ste he-
renteam, dat in de hoogste klasse 
op zaterdag ongeslagen wist te 
blijven, kampioen geworden. 

Dit team bestaat uit Rogier Bouw-
man, Ron van Eerd, Joost van 
liempt, Dennis van der Meijden 
en Edward van de Weijer en moest 
tegen de nummer twee uit Tilburg 
op de laatste dag twee punten ha-
len om het kampioenschap binnen 
te halen. 

In de voorlaatste partij werd het 
beslissende punt gepakt.

Gefeliciteerd en op naar de voor-
jaarscompetitie!

tennis

HEEsWIJK-DINTHER - Met twaalf teams heeft TV de Balledonk meegedaan aan de externe wintercompetitie 
van de KNLTB. Deze competitie omvat vier speeldagen in november/december en vervolgens drie in januari. 
Van de vier jeugdteams die op zondag spelen zijn er drie bovenin geëindigd; wat een mooi resultaat! 

Heeswijk zet goede voornemens door
HEEsWIJK-DINTHER - Heeswijk 
had als voornemen voor 2014 om 
een sterke serie neer te zetten, net 
als aan het begin van dit seizoen. 

Voorlopig zijn de mannen van trai-
ner Marc van de Ven goed op weg. 
Na enig oponthoud - de aangewe-
zen scheidsrechter was ziek en er 
moest op het laatste moment nog 
een vervanger komen - legden de 
Ballendonkers tegen sparta ’18 uit 
sevenum een prima pot op de mat 
en behaalden zo opnieuw 3 pun-
ten.

voetbal

Korfbalsters blijven koploper 
door geweldige instelling
NIsTElRODE - De korfbalsters van 
Prinses Irene speelden in Hapert 
tegen medekoploper VVO. 

Bij rust leek het gedaan met de 
koppositie, want het team keek 

tegen een 5-1 achterstand aan. In 
de 2e helft lieten de meiden zien, 
dat ze wat betreft mentaliteit echt 
groeien naar een niveau dat nodig 
is om in de top van het dameskorf-
bal mee te spelen. Met een gewel-

dige instelling werd uiteindelijk een 
8-8 gelijkspel behaald. Het op deze 
wijze vanuit grote achterstand te-
rugkomen tot een gelijkspel, moet 
aangevoeld hebben als een over-
winning.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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sinds een jaar of acht bestaat deze 
- eens florerende - volleybalclub uit 
Heeswijk-Dinther nog maar uit één 
mixed recreantenteam, waarmee 
uitgekomen wordt in de officiële 
NeVoBo Zondagcompetitie Recre-
anten tegen clubs uit de regio.

Het team van SMASH’70 
Dit kleine maar fanatieke clubje 
traint iedere woensdagavond van 
half negen tot tien uur in de sport-
hal van Gymnasium Bernrode. Met 
een positie in de top drie begint het 
team de race richting het kampi-
oenschap in deze sportieve, maar 
ook gezellige competitie. 
Heb je zin om een aantal enthou-

siaste dorpsgenoten te komen be-
wonderen of aan te moedigen, stap 
dan zondagmiddag vanaf 12.00 
uur sporthal De Zaert binnen! 
En als daarbij je eigen volleybalhart 
sneller gaat kloppen en je zin krijgt 
om zelf een balletje mee te slaan, 
dat kan ook! Aanmelden hoeft 
niet, loop gewoon binnen op een 
trainingsavond! De (achter-)deur 
van Bernrode staat iedere woens-
dagavond open. leeftijd is van 
minder belang, tussen de 20 en 70 
is iedereen welkom, wel fijn is als 
je al eens vaker een volleybal van 
dichtbij hebt gezien.
Dus tot zondag 2 februari, wij gaan 
zeker ons best doen!

sMAsH’70 
speelt eindelijk weer thuis

Bernheze sportief

AB reflex
Advies- en Administratiekantoor 

Fluit V.O.F.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers steencentrum BV
Bikers
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie ‘t oude Raadhuis
c. van lieshout en Zn BV
c1000 Wiegmans
café ‘t Tramstation
café De snor
café Zalen ‘t Tunneke
café - Zaal Elsie
cafetaria ‘t Tramplein
cDA Bernheze
centrum Maia
chris van Velzen aanhangwagens
crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers lamers
De Pas
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DIO The Readshop sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke
Erwin van lee stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
Fysiotherapie Hoogstraat
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije lust
Kantoorboekhandel ceelen
Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karting Paradise

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 vinden op de digitale 
snelweg. Om deze als startpagina in te stellen, klik rechtsboven in de hoek 
op een van de sites WWW.MOOiNisserOi.NL - 
WWW.MOOiHeescH.NL – WWW.MOOiHDL.NL

Karwei
Kinderdagverblijf Pippi
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
la colline
langens Hoveniers
leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
life & Garden tuincentrum
lipsGroen Hovenier BV
logopediepraktijk Heesch Nistelrode
losdoorhetbos.nl
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan loeffen
Mandalart
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen & Tassen
Meer sports sport en Healthclub
MG service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Orangerie van Tilburg
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk FysiekFit
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze
RWP Audio & lighting
service Apotheek Nistelrode
servicestation van Duijnhoven BV
slagerij-Poelier Riny van Esch
strijbosch store
Tekenburo Verkuijlen
ToBme Fashion
Transport A. van den Elzen
UcE computers
Uitgaanscentrum lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van schaijk Aanneem- & 

transportmaatschappij BV
Van schayk V.O.F.
Van schijndel Tegelhandel
Van soest & Partners
Van Tilburg Mode & sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & sleuvenzagen
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Startpagina’s waarmee u snel naar het weer, de radio online, route-
map, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern klikt. De steun van de 
bedrijven geven een gratis podium online voor alle verenigingen 
en stichtingen. Onderstaande bedrijven steunen deze websites:

De kernen van mooIBernheze

volleybal

Altior 1 laat 
kostbare 
punten liggen 

Altior 1-De Peelkorf 1: 12-13
Altior 2-De Peelkorf 2: 7-7
Altior 3-Flamingo’s 2: 9-9
Rooi 2-Altior 4: 5-7
Altior 5-spoordonkse Girls 2: 8-9
Altior MW1-Zigo MW1: 7-6
corridor R1-Altior R1: 1-6
BMc A1-Altior A1: 6-7
scMH A1-Altior A1: 5-4 
(inhaalwedstrijd)
Prinses Irene A2-Altior A2: 2-9
Rosolo B1-Altior B1: 17-8
Altior c1-De Peelkorf c1 : 4-7
Altior c2-De Kangeroe c1: 7-3
Altior D1-De Korfrakkers D1: 5-3
Altior D2-Korloo D1: 3-3
Altior D3-celeritas D1: 2-7
Altior E3-De Kangeroe E1: 6-0
BMc F1-Altior F1: 0-7
strafworpen: 2-2
Rooi F1-Altior F2: 9-0
strafworpen: 2-0

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Rosa v.d. Ven
HEEscH – HVCH wist ook in de 
tweede wedstrijd na de winter-
stop het net goed te vinden. 

Met de rust was het nog 3-1, maar 
in de tweede helft liepen de Hee-
schenaren uit naar een mooie 7-2 
overwinning. Binnen tien minuten 

stond er al 2-0 op het scorebord. 
HVcH verslapte daarna iets, waar-
van sparta meteen profiteerde. 
Na rust lag het initiatief weer bij 
HVcH, mede omdat de mannen 
uit Beek en Donk een deel van 
de wedstrijd met slechts tien man 
moesten spelen.

Hoge score 
HVcH tegen sparta ’25

voetbal

www.trimsalonbeautydog.nl

Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

06-20 60 36 56

HEEsWIJK-DINTHER - Na enkele jaren alleen maar op papier thuis ge-
speeld te hebben, speelt het Mixed Recreantenteam van volleybalclub 
SMASH’70 op 2 februari weer wedstrijden op eigen bodem. Er staan 
deze zondag twee wedstrijden voor SMASH’70 op het programma, 
beide tegen Tornado uit Nistelrode en dat beloven mooie partijen te 
worden! Verder worden er gedurende de hele middag op drie velden 
ook een aantal andere wedstrijden gespeeld voor de competitie.

Prijzenslag 
voor Van Buel 
sports

Oss - Van Buel Sports uit Oss 
heeft afgelopen zondag maar liefst 
29 erepodium plaatsen weten 
te bemachtigen tijdens het jaar-
lijkse judotoernooi in Kaatsheu-
vel. De sporters uit Oss, Heesch, 
Berghem, Geffen en Oijen wisten  
goede resultaten te boeken.

Goud: Tom Pijl, senn van Buel. 
Niels Wilms, Kay van Nuland, Den-
zel Burke, Wessel smits, Jasmijn 
linskens, Glenn van den Berg, Ro-
wan van leur en Jesse van Buel.
Zilver: Robin Oor, Ruben van Nu-
land, Tess sieliakus, Nina van de 
leemput, Gijs Hol en Roy de Haard.
Brons: Recay Yilmaz, Mees Hoeks, 
koen van schijndel, Femke van lier, 
lizz sieliakus, Dilay Yilmaz, Marin 
Boeijen, marlon Parris, lucas van 
Griensven en stefan van Vliet, sem 
van Grinsven, lester snellen en 
Roy van leur.

budo

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

Cordon Blue 4 stuks € 2,50
Wiener Schnitsel 500 gram € 3,25
Gepaneerde Hamburgers 4 stuks € 2,25

Mexicano’s  5 stuks € 4,25
Kaassouflés  6 stuks € 2,50

Goedkoop en iets goeds, ga dan naar HB Foods
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
30 JANUARI

Informatiemiddag en -avond
dementie
Locatie: De Pas Heesch

31 JANUARI

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode

U2 tribute night
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Pronkzitting KBO
Locatie: de stuik Vorstenbosch

Schietavond ‘t Kos Koijer
vanuit de supportersclub
Locatie: clubgebouw
‘t Kos Koijer Nistelrode

Prijsuitreiking De Hisse Kwis
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 21

Open ochtend
Locatie: Bs Delta Heesch

Inschrijfavond Verlichte 
Optocht Loosbroek
Locatie: café Kerkzicht 
Loosbroek
Pagina 9

1 FEBRUARI

Spookavond
Locatie: scoutingcentrum 
Achter de Berg Nistelrode 
Pagina 21

Knutselinstuif
Locatie: De eijnderic, De Kanz 
Nistelrode
Pagina 17

Benefietconcert 
‘Nothing Else Matters’
Locatie: De Pas Heesch

Rock Paper Scissors
Locatie: café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Pronkzitting
Locatie: De stuik Vorstenbosch 

Koor Amicanto zingt
Locatie: st. servatiuskerk 
Heeswijk-Dinther

2 FEBRUARI

Start Collecte van 
Amnesty International
Locatie: Bernheze
Pagina 4

Rommelmarkt Bernhezer 
gehandicaptenbal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Progressief Bernheze 
viert 20-jarig bestaan
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 15

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther

Shantykoor
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Rommelmarkt
Locatie: Gildenbergske 
Vorstenbosch 

Collecte voor Garanhuns
Locatie: Parochies HDL
Pagina 10

Solistenwedstrijd
Locatie: Aula Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

3 FEBRUARI

Lezing Lichter leven
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

4 FEBRUARI

Jaarvergadering KBO
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode
Pagina 6

Cursus Persoonlijke en 
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther

Informatiemiddag Dementie
Locatie: Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Kaartmiddag KVO Heeswijk
Locatie: Willibrord centrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Algemene Ledenvergadering 
BECO
Locatie: De Pas Heesch

Lezing duurzaam tuinieren 
door vruchtwisseling
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther

5 FEBRUARI

Jaarvergadering 
HKK Nistelvorst
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Themabijeenkomsten 
bij MEE
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van soest & Partner 
cereslaan 4 Heesch
Pagina 13

Informatiemiddag Dementie
Locatie: De Wis Loosbroek 

6 FEBRUARI

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

KBO: Zingeving
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 6

KBO Heesch, bijeenkomst 
rond spiritualiteit
Locatie: De Pas Heesch

Dubbelcabaret - Maarten 
Ebbers & Soundos
Locatie: De Pas Heesch

Oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch 

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch 
Pagina 2

7 FEBRUARI

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Leon van der Zanden - Rebel
Locatie: De Pas Heesch

Publieksavond Sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
Pagina 21

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling 
Locatie: centrum Maia, 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther

Voorverkoop Pronkzittingen 
Snevelbokkenland
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Pronkzitting
Locatie: De stuik Vorstenbosch 

8 FEBRUARI

Frank Gloudemans en 
Pierre Verhagen
Locatie: De Pas Heesch

Pronkzitting
Locatie: De stuik Vorstenbosch 

Expositie: ‘klei laten 
bewegen’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

9 FEBRUARI

Jeugdzitting Nisseroi’s 
got Talent
Locatie: sporthal de Overbeek 
Nistelrode

Zondagochtendconcert 
Locatie: De Pas Heesch

Expositie: ‘klei laten 
bewegen’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther

10 FEBRUARI

Alzheimer Café
Locatie: st. Barbaraplein 6 Oss

11 FEBRUARI

Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling
Locatie: centrum Maia 
Palmenweg 5 Nistelrode

Voorlichtingsavond over 
Fybromyalgie
Locatie: De Pas Heesch

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther

Onderonsje Heeswijk over 
steun voor mantelzorgers
Locatie: cc Bernrode 
Heeswijk-Dinther

12 FEBRUARI

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

13 FEBRUARI

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38 
Nistelrode

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Lezing Jeroen van Cuyk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

14 FEBRUARI

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Persoonlijke en Intuïtieve 
Ontwikkeling 
Locatie: centrum Maia, 
Rukven 2A Heeswijk-Dinther

Voorverkoop Pronkzittingen 
Snevelbokkenland
Locatie: cc servaes 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

15 FEBRUARI

Workshop Intuïtieve 
mandala tekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Meezingspektakel 
ZingHISmee
Locatie: De Pas Heesch


