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29 Februari is een speciale dag voor 
het Seniorenorkest uit Heesch. 
Harrie Vervoort wordt binnenkort 
96 en neemt afscheid van zijn 
orkest. Jammer, maar zoals Har-
rie heel nuchter opmerkt: “Als je 
ouder wordt moet je steeds van 

dingen afscheid nemen. Eerst heb 
ik besloten om geen auto meer 
te rijden; na 73 jaar. Daarna heb 
ik 2 jaar geleden op advies van 
mijn kinderen besloten niet meer 
te gaan fietsen en nu, nu neem ik 
afscheid van het orkest.” Hij ver-

volgt: “het is heel bijzonder om 
een toetsenist in een blaasorkest te 
hebben. De muziek wordt meestal 
geschreven voor blaasinstrumen-
ten en dan moet je als toetsenist 
de muziek omzetten voor klavier 
of improviseren.” Dat wordt voor 
Harrie steeds lastiger nu hij ouder 
wordt. In improviseren was hij een 
kei volgens voorzitter van het MSO 
Jan van der Biezen en bestuurslid 
Wil van den Bersselaar. 
Ze zullen hem missen bij het or-

kest. Want waar haal je zo gauw 
weer een goede toetsenist van-
daan? En nu we het er toch over 
hebben, zij zoeken nog diverse 

muzikanten die overdag tijd heb-
ben voor repetities en optredens. 
Vanaf 45-50 jaar zijn mensen die 
een blaasinstrument bespelen, en 
een toetsenist, van harte welkom 
voor aanvulling! 
Harrie vervolgt: “Ik kreeg op 
mijn 9e al pianoles van de orga-
nist van de Grote Kerk: Wim Kel-
ders. Hij was streng en ik haalde 
soms kattenkwaad uit. Maar ik 
heb toen wel goed leren spelen. 
Toen mijn vrouw in 1980 overleed 
en ik in 1981 met pensioen ging 
werd het heel stil om me heen.

 Lees verder op pagina 3

Muziek houdt je jong
In gesprek met een 96-jarige toetsenist

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Harrie Vervoort, medeoprichter van het Seniorenorkest uit 
Heesch was en is blij met muziek. Muziek en organiseren zitten in zijn 
genen. Zonder dat had het leven voor hem er heel anders uitgezien 
en dankzij het seniorenorkest heeft hij vele uren met vrienden mogen 
musiceren. 

door Martha Daams

Lopen voor het goede doel
Lions Club Bernheze

Dat blijkt overigens ook uit het 
motto wat er al jaren is: “Leven 
toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”.
Een Roparunteam bestaat uit maxi-
maal acht lopers, fietsers en men-
sen in de begeleiding; denk hierbij 
aan masseurs, cateraars, chauf-
feurs en navigators. Een gemid-
deld team bestaat uit 25 personen. 
Zo ook het Lions Club Bernheze 
Ropateam.  
Lions Club Bernheze is opgericht in 
november 2001. Het is een van de 
ruim 424 Lions clubs in Nederland 
en telt op dit moment 25 leden. In 
het bijna 11 jaar bestaan van de 
club heeft ze al diverse acties en 
evenementen in Bernheze geor-
ganiseerd om daarmee geld in te 
zamelen voor goede doelen. Een 
aantal bekende projecten zijn:

- Bernheze Business Gala
- Bernheze Golfkampioenschap
- Lions Wijnfair
- Meierij Classic Toertocht 
Met het geld dat met deze pro-
jecten is ingezameld zijn diverse 
goede doelen binnen en buiten 
Bernheze ondersteund. Voor-
waarde is wel dat een goed doel 
altijd Bernheze gelieerd moet zijn. 
Hieronder een kleine greep uit de 
goede doelen.
- EHBO’s met AED’s in Bernheze
- Stichting Vrienden Heelwijk
- Pleegkinderen Bernheze
- Verzorgingshuis Nistelrode
- Verzorgingshuis Heeswijk-Dinther
- Bezoekerscentrum Slabroek

Mocht u een goed doel weten, dan 
kunt u dit inzenden bij Lions Bern-
heze.
Het nieuwste project van de Lions 

Club Bernheze   is de Roparun die 
gaat plaatsvinden van 26 t/m 28 
mei, tijdens het Pinksterweekend. 
Ze zijn al maanden druk bezig met 
de voorbereidingen. De verde-
ling van de loper en fietsers zijn zo 
goed als rond. Ook hebben naast 
Ben de Groot (lionslid) De Groot 
fysiotherapie, Move2BFit uit Vin-
kel, Nuland en Geffen, Anja van 
Geel voedingsdeskundige, toege-

zegd om alles nog beter te kunnen 
begeleiden. De komende maanden 
wordt de Roparun voor de Lions 
Club Bernheze verder ontwikkeld. 

Wij van DeMooiBernhezeKrant 
zullen u regelmatig op de hoogte 
houden van de nieuwe ontwikke-
lingen, sponsoractiviteiten en na-
tuurlijk van de Finish op 28 mei in 
Rotterdam.

BERNHEZE - De Roparun 2012 wordt voor de Lions Club Bernheze een 
bijzondere. Want zij gaan de uitdaging aan om deze Roparun te lopen. 
De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs 
naar Rotterdam (of Hamburg), waarbij mensen, in teamverband, een 
sportieve prestatie leveren, op die manier geld op te halen voor mensen 
met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd.

Johan van Herpen (Vice-Voorzitter), Anja van Geel (sportdiëtiste)
Roelf Loeffen (Sportfysiotherapeut) Foto: DMBK

‘vAnAF nU zet ik een 
CD op vAn AnDrÉ 
rieU en speel mee 
met Die mUziek’
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Alferink Optiek is verhuisd naar een mooie, 

nieuwe en exclusieve winkel. Met maar liefst 

drie nieuwe oogmeetruimtes én nieuwe oog-

meet- en slijpapparatuur. Nu kunnen we u als 

geen ander van dienst zijn! Onze collectie mon-

turen is uitgebreid met de exclusieve merken 

PRADA,  CARTIER, THEO, LINDBERG, CHANEL, 

J.F.REY, RAY-BAN, SERENGETI, OAKLEY en 

CALVIN-KLEIN. Kiezen was nooit zo eenvoudig!

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Tijdelijke openingsactie:
Gratis zonnebril op sterkte bij aanschaf
van een nieuw montuur met glazen*

Alferink is verhuisd...
...profiteer nú van het 
openingsvoordeel!

Gratis
zonnebril

op sterkte!*

Ons nieuwe adres:

‘ t  Dorp 31 - 5384 MB  Heesch
T. 0412 45 10 03 
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l  

Gratis parkeren
voor de deur

P
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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

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_1.indd   2 08-02-2012   21:20:14

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar 
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op 
www.demooibernhezekrant.nl. 

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

HeescH, viscH nocH vleescH
Kampt Heesch met een imagoprobleem? Is het een dorp, een kleine 
stad of is Heesch zo langzaam aan een uitbreidingswijk van Oss? 
Moet het centrum van Heesch zich ontwikkelen tot een dynamisch 
centrum of is modernisering voldoende om de gestage uitbreiding 
van Heesch te kunnen faciliteren?

Deze week ligt het centrumplan Heesch voor bij de commissie 
Ruimtelijke zaken. Het gebied zal als het aan de plannen van het 
college ligt een metamorfose ondergaan. Was een vorig college nog 
voornemens om er zelfs een autoloos gebied van te maken, dit college 
houdt de auto in het centrum “ Het moet een gebied worden waarin 
de dominantie van de auto wordt verminderd”.

In de structuurvisie van de gemeente Bernheze lezen we “het centrum 
van Heesch zal opgeschaald worden maar wel dorps genoeg blijven”. 
Tegelijkertijd staat er dat Heesch als onderdeel van de stedelijke regio 
Waalboss “een meer stedelijke ontwikkeling laat zien”.

Onlangs is een centrum management Heesch opgericht. 
“geen dorpsraad en geen ondernemersvereniging maar een 
centrummanagement met grote plannen” zo melden de organisatoren 
bij presentatie van de nieuwe website centrumheesch.nl. Dergelijke 
uitspraken duiden op meer stadse allure. In de plannen van het 
college wordt dan weer gesproken over ontwikkeling van een “nieuw 
en gezellig dorpsplein”. Maar een dergelijk plein, zo hebben we 
onlangs van plannen in Loosbroek en Vorstenbosch geleerd, is met 
enkele tonnen te realiseren en hoeft geen € 2,7 miljoen te kosten zoals 
de plannen in Heesch? 

Ook Ger van de Stichting “Heesch, historie en toekomst” uit zijn 
zorgen over de grootse plannen van onder andere de firma Muller 
in het centrum. “Een blokkendoos, een aantasting van het dorps 
karakter naast het historische raadhuis”. 

De aantasting van het dorpse karakter is overigens al lang geleden 
in gang gezet. Grootse plannen als “de drie Leliën”, het dominante 
gemeentehuis op de Misse, de vervangende nieuwbouw voor de 
oude Rabobank locatie en nu de nieuwe Aldi locatie kun je niet echt 
als een aanwinst voor het dorpse karakter beschouwen. “Heesch is 
verstedelijkt omdat het overloop vanuit de nabijgelegen stad Oss 
kent.”aldus wikipedia. Dat is duidelijk.

En als je op een avond door Heesch loopt en een pilsje wilt drinken 
is het toch weer meer een dorp. Nauwelijks een uitgaansgelegenheid 
te bekennen. “Een goede verblijfskwaliteit ontbreekt in het centrum 
van Heesch” aldus het voorstel van het college. Maar gaan die er wel 
komen met een andere inrichting en slagen ze er in om de deur op te 
houden?

Valt er nog wat te kiezen? Heeft Heesch zijn dorpse karakter al niet 
verloren en wordt het niet tijd om nu door te pakken en er echt iets 
van te maken? Misschien zorgt ’t Dorp, de naam die eind tachtiger 
jaren aan een deel van de oude Rijksweg is gegeven, wel voor de 
nodige verwarring en is het beter deze straatnaam om te dopen. 
U loopt woensdag op de markt om uw keuze voor vlees of vis te 
maken. Kijk even rond en laat me weten wat u van het Heesche 
centrum vindt.

Met groet van Ad

Column
AD

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Zoete galia meloen 
Geldig op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart

per stuk € 1.00

Vervolg van pagina 1

Muziek houdt je jong
 
Ik wist echt niet wat ik met m’n tijd 
moest doen; tot ik die advertentie 
in de krant zag staan waarin men 
een oproep deed voor muzikan-
ten die niet aan het arbeidsproces 
deelnamen. Ik heb me meteen 
aangemeld en richtte samen met 
Frans Verhoeven en Jan Verstegen 
het seniorenorkest op. In het begin 
bestond mijn deelname enkel uit 
luisteren en ‘droog’ spelen. Een pi-

ano was er niet! Pas in 1984 werd 
het eerste keyboard aangeschaft, 
tweedehands natuurlijk. Ik ben 
wel meteen secretaris geworden 
en dat ben ik 23 jaar gebleven.” 
Heel in het begin maakten ook 
2 violisten deel uit van het or-
kest. Zij waren toen in Utrecht 
tijdens het festival het enige or-
kest met strijkers en kregen een 
speciale vermelding hiervoor. Er 
wordt opgetreden bij verschil-
lende bijzondere gelegenheden. 
Zo spelen zij bij 40-jarige jubilea, 

Nieuwjaarsconcerten, 55+ beurs, 
Oranjefeesten, Bevrijdingsdag, 
Koninginnedag, voor KBO en ver-
zorgingshuizen.

Voor Harrie Vervoort is een ver-
rassingsafscheid georganiseerd op 
29 februari. Wie weet kan het or-
kest ook voor u datgene beteke-
nen wat het voor Harrie betekend 
heeft? U kunt zich aanmelden via 
tel. 0412 641083 of janvdbiezen@
kpnplanet.nl

Varkens lopen met GPS door de stal
Open dag nieuw varkensbedrijf

Dennis is zich bewust van de maat-
schappelijke discussie die er speelt 
rondom intensieve veehouderij. 
‘‘Het is mijn uitdaging om naast 
de economische leefbaarheid van 
mijn bedrijf, te kijken naar milieuef-
fecten, welzijn van dieren en men-
sen en inpassing in de omgeving. 
Ik wil een eerlijk stukje vlees ma-
ken, waar de consument van kan 
genieten en dat bijdraagt aan een 
goede voeding. Daar ben ik trots 
op!’’ Dennis hoopt dan ook dat er 
veel belangstelling is voor de open 
dag, zodat iedereen het met eigen 
ogen kan zien en er uitgelegd kan 
worden wat er allemaal gebeurt in 
zijn varkensbedrijf. 

Uitgangspunt bij de nieuwe stal 
met individuele dierenherkenning 

is de behoefte van het varken. Het 
varken wil vreten, liggen, mesten 
(poepen), spelen en onderzoe-
ken. De varkens leven in een grote 
groep bij elkaar. Krijgen bij bin-
nenkomst op het bedrijf een chip 
(GPS), bepalen zelf wanneer ze wil-
len eten en waar ze willen zijn. Via 
de chip krijgen ze toegang tot het 
eten en drinken. Naast het welzijn 
van het varken, dienen er ook goe-
de resultaten behaald te worden. 
Er wordt geregistreerd hoe vaak 
het varken gaat eten en drinken 
en hoeveel het is aangekomen. Op 
deze manier weet je wanneer een 
varken niet gaat eten en dus mis-

schien iets mankeert, of juist te veel 
eet, wat ook niet gezond is. Het 
voedingspatroon kan invidueel af-
gestemd worden zodat het varken 
eten krijgt met een hoger of juist 
een lager energiegehalte.
In het varkensbedrijf komt frisse 
lucht naar binnen wat natuurlijk fijn 
is voor de varkens. De lucht gaat 
via een luchtwassingssysteem weer 
naar buiten waardoor het voor 95% 
weer schone lucht is. Het vlees van 
de varkens ligt in de schappen van 
de Albert Heijn waar het een Beter 
Leven Keurmerk heeft.

Dennis geeft ook aan dat het pitti-
ge tijden zijn in de varkenshouderij. 
Er moeten keuzes gemaakt worden 
die niet altijd even gemakkelijk zijn. 
Stoppen of doorgaan zijn twee ui-
tersten. Zelf heeft hij ervoor geko-
zen om door te gaan en dus mee 
te gaan met de moderne nieuwe 
technieken en zo veel als mogelijk 
te voldoen aan de wensen van de 
maatschappij.

HEESCH- De tweede stal in Nederland met individuele die-
renherkenning staat in Heesch op de Loosbroeksestraat. Een 
soort GPS maar dan voor varkens. Met deze nieuwe techno-
logie vertoeven de varkens in grote groepen bij elkaar. Eige-
naar Dennis van Asseldonk, 39 jaar oud en een echte Nisse-
roise organiseert een open dag voor alle geïnteresseerden uit 
de omgeving; collega’s & omwonenden maar ook iedereen 
die wil komen kijken hoe het er nu echt aan toe gaat. Live 
kijken naar varkens met GPS.

Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 3 maart 2012 van 
12:00 - 16:00 uur. Loosbroeksestraat 17, 5384 SV Heesch

Dennis van Asseldonk
  Foto: Marcel van der Steen
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Witte MolenWeg 43 HeescH 
ZATERDAG 3 MAART vAn 10.00 - 16.00

Ruime eengezinswoning met grote tuin voor een 

aantrekkelijke prijs. Ideaal voor starters!

Kijk voor meer informatie op onze ‘home’page:

www.wittemolenweg43.nl

oPen HUis!
NIEUWE

MENUKAART

MET 

STREEKPRODUCTEN

Raadhuisplein 7 te Nistelrode - (0412) 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl        @tPumpkeRaadhuisplein 7 te Nistelrode - (0412) 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl        @tPumpke

Onbeperkt genieten 
van de bourgondische 
smaak van Eetcafé 
‘t Pumpke! U mag zo 
vaak u wilt blijven be-
stellen. Alle gerechtjes 
zijn klein in uitvoering, 
zodat u de vele sma-
ken proeft die de keu-
ken van ‘t Pumpke 
rijk is. Een avondvul-
lend programma voor 
slechts:

€ 24,75 p.p. 

Rondje door 
de keuken

Bijdrage leveren aan grote uitdagingen
Piet Peters verlaat Rabobank Bernheze Maasland

Verdiensten 
Piet Peters heeft in de laatste ja-
ren Rabobank Bernheze Maasland 
commercieel nog beter op de kaart 
gezet. Peters is een coöperatieman 
in hart en nieren en veelvuldig te 
zien in de verschillende activiteiten 
en netwerken in Bernheze, Maas-
donk en Lith en omstreken. Als 
bestuurder wist hij met zijn kennis 
en vertrouwen een professionele 
bank te bouwen. Een bank die zich 

mag beschouwen als een van de 
best presterende Rabobanken in 
Nederland. 

Piet Peters
Piet startte zijn loopbaan bij de Ra-
bobank in 1979. Tijdens zijn loop-
baan werkte hij in verschillende 
functies voor lokale banken en Ra-
bobank Nederland. In 2002 kreeg 
hij zijn eerste directiefunctie. Sinds 
2005 is hij Directeur Commercie bij 

Rabobank Bernheze Maasland. 

Daarnaast is hij voorzitter van het 
Rode Kruis Het Maasland alsmede 
districtsbestuurder en bestuurslid 
Bridges Bernheze.

BERNHEZE - Na ruim 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij Rabobank 
Bernheze Maasland verlaat Directeur Commercie Piet Peters de 
bank. Per 1 april aanstaande zal Peters de functie van directeur 
Bedrijven bij de Rabobank Het Markiezaat gaan vervullen. Rabo-
bank Het Markiezaat heeft als werkgebied de gemeenten Bergen 
op Zoom en Steenbergen. “Deze bank staat op veel gebieden voor 
grote uitdagingen met een behoorlijke complexiteit en daar wil ik 
graag mijn bijdrage aan leveren”, aldus Peters.

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

Voor altijd verlost van overbeharing

Alléén de LightSheer ET diodela-
ser is in staat om een haarfollikel 
in één behandeling volledig te 
vernietigen. Voorwaarde is dat de 
betreffende haar in de groeifase zit 
en de haar dus goed contact maakt 
met het follikel. De LightSheer ET 

kan dit, omdat dit het enige appa-
raat op de markt is, dat voldoende 
hitte kan produceren zonder dat 
de warmte omliggend huidweefsel 
aantast. Alles heeft te maken met 
de gekoelde safieren kop in com-
binatie met hoge energiewaarden, 

unieke golflengte van het licht en 
variabele pulstijden. Dit klinkt al-
lemaal heel ingewikkeld en dat is 
natuurlijk ook zo. Dat is mede de 
reden dat deze hoogwattage lasers 
zo kostbaar zijn.

Andere systemen ontharen wel, 
maar laten veel meer restbeha-
ring over na de behandelingen. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat die systemen niet voldoende 
kunnen verhitten en daardoor het 
follikel wel beschadigen maar niet 
compleet vernietigen. Uit een be-
schadigd follikel groeit dan weer 
een nieuwe haar, die echter lichter 
van kleur is en dunner. Die com-
binatie maakt het moeilijk om de 
haar opnieuw te behandelen. Uit-
eindelijk resteert dan ongeveer 
25-30% beharing die niet behan-
delbaar meer is. Ook zijn er met 
deze mindere systemen veel meer 
behandelingen nodig voor een de-

finitief resultaat, met de LightSheer 
diodelaser moet u rekenen op 5 tot 
7 behandelingen.
Als u nu start met de behandelin-
gen bent u voor de zomer al zo 
goed als haarvrij. Wij ontvangen 
u graag voor een gratis intake/
kennismaking waarin wij u volle-

dig kunnen voorlichten over alle 
aspecten van deze fantastische 
behandeling. Met deze laser kun-
nen we alle huidtypen behande-
len. Enige voorwaarde is dat de 
haar donkerder moet zijn dan de 
huidskleur en de haren moeten 
voldoende pigment bevatten om 
het licht om te zetten in warmte.

NISTeLrODe – Definitief ontharen met licht en laser is de afgelopen 
20 jaar heel populair geworden. Nog geen 10 jaar geleden waren er 150 
plaatsen in Nederland waar de consument terecht kon voor deze behan-
delingen, maar nu kan dat vrijwel bij iedereen om de hoek.
Er zijn echter grote verschillen tussen de diverse systemen waarmee 
wordt gewerkt. Grofweg kun je de apparaten indelen naar ipl (intense 
pulse light) en laser. Beide systemen maken gebruik van de mogelijk-
heid om met licht het pigment in de haren te verwarmen en daardoor 
de voedingsbodem van de haren te vernietigen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw erkende en gediplomeerde 
behandelaar Intense skin and body improvement. 
www.salonintense.nl of bel 06-10433489 voor meer informatie. 

‘met Deze lAser
kUnnen we Alle 
HUiDtYpen
BeHAnDelen’

onderonsje 
in Heeswijk 
Lotgevallen van de
militairen

HEESWIJK-DINTHER –  Elke twee-
de dinsdag van de maand is het 
Onderonsje in Heeswijk in cultu-
reel centrum Bernrode. Van 14.00 
tot 15.30 uur kunnen alle 55+-ers 
uit Heeswijk daar terecht voor een 
goed gesprek over een interessant 
onderwerp.

Op 13 maart komt Ton Verbakel 
er vertellen over de lotgevallen 
van de militairen die in de Tweede 
Wereldoorlog in de regio gesneu-
veld zijn. Ton Verbakel heeft zich 
verdiept in die oorlog die vooral 
tijdens de bevrijding in september 
1944 een flinke stempel heeft ge-
drukt op Noord Brabant. 

Voor de bezoekers van ’t Onder-
onsje is er volop gelegenheid om 
vragen te stellen en hun ervarin-
gen te vertellen. De toegang is 
gratis, consumpties uiteraard voor 
eigen rekening.

Recreated LOGO

Advertorial
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun 
dagelijkse leven.

AAn TAFel!
Elke keer als ik een menukaart zie van een wat exclusiever, hipper en 
vooral buitenlands georiënteerd restaurant, verbaas ik me er over hoe 
wereldvreemd ik eigenlijk ben. Ik denk dat ongeveer 70 procent van 
datgene wat ik kan bestellen me totaal helemaal niets zegt. 
Nu kan dat natuurlijk aan veel dingen liggen. Als ik in een cynische bui 
ben, ligt dat natuurlijk aan de duurdoenerij van de desbetreffende kok. 
Je kunt een frikandel namelijk ook een ‘mixed grill van verschillende 
soorten overheerlijk wegwerpvlees’ noemen. Of een doodgewone 
schnitzel een ‘vers geslachte topverwennerij uit de Verre Alpen’. Klinkt 
toch wat poeniger.

Steeds vaker denk ik dat ik gewoon niet veel gewend ben. Voor mij 
kwam vroeger ‘uit eten’ ook niet zo vaak voor. Niet omdat we elk 
dubbeltje om moesten draaien, maar omdat mijn ouders (heel terecht) 
geen enkele zin hadden om met drie jengelende kinderen in een 
restaurant te zitten. Pannenkoekenhuizen bestonden nog niet en de 
enige plek waar wij het eten lustten wat we voorgeschoteld kregen, 
waren Motel Nuland en Van Son. Kindermenuutje met appelmoes 
(met kers!) en de kindermond was ruimschoots gevuld.

‘Buitenlands’ eten ben ik helemaal niet gewend. In een dorp ben je 
verwend als je een chinees hebt. Voor de echte geluksvogels was er 
dan ook nog wat nachtvoedsel van de shoarmaboer, dat was het. 
Kun je nagaan: van Ethiopisch, Indisch, Surinaams, Thais, Grieks, 
Argentijns, Italiaans, Spaans, Marokkaans, Turks, Pools, Cubaans etc. 
weet ik helemaal niets en heb ik in veel gevallen nog nooit geproefd! 
Stiekem denk ik dat een echt Brabants restaurant in de stad een 
doorslaand succes is. Ik denk dat er behoorlijk wat mensen er heel wat 
over hebben voor het volgende menu:
Vurraf: Een goeie bord ‘zondagse soep’ 
Hoofd: Gehaktbal met rooie kool, èrpel met jus van de gehaktbal
Na: een bord vanille-vla*
*hagelslag optioneel
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tNS-NIPo voor gemeenten
Enquête voor draagvlak herindeling Bernheze - Maasdonk

Ook ja/nee vraag in enquête
Iedereen van 16 jaar en ouder 
uit Bernheze en Maasdonk ont-
vangt een enquête. Deze kan zo-
wel schriftelijk als digitaal worden 
ingevuld. De antwoorden op de 
vragen moeten de gemeenten een 
beeld geven hoe inwoners aankij-
ken tegen de herindeling. Ook de 
vraag óf Bernheze en Maasdonk 
samen moeten gaan, wordt ge-
steld. In mei worden de enquêtes 
per post verspreid.
 
Gespreksavonden voor inwoners
Naast de afname van een en-
quête worden in april en mei zes 
gespreksavonden, verspreid over 
Bernheze en Maasdonk georgani-
seerd. Alle inwoners zijn dan van 

harte welkom. Tijdens de avon-
den wordt dieper ingegaan op 
wat inwoners zich voorstellen bij 
een nieuwe gemeente en wat hun 
ideeën en wensen hierin zijn. 

Ik-vertel-mee-zuil
Voorafgaand aan de gespreks-
avonden gaan medewerkers van 
het onderxzoeksbureau al de straat 
op om meningen te verzamelen. 
Via een zogenaamde ik-vertel-
mee-zuil die op centrale plaatsen 
in Bernheze en Maasdonk staat, 
kunnen willekeurige voorbijgan-
gers duidelijk maken hoe ze tegen 
de herindeling aankijken. Deze 
meningen worden gebruikt tijdens 
de gespreksavonden. 

Verenigingen, instellingen en on-
dernemers aan het woord 
Naast alle inwoners worden ook 
maatschappelijke instellingen, ver-
enigingen en ondernemers bij de 
herindeling betrokken. 
Hiervoor worden twee aparte ge-
spreksavonden georganiseerd. 
De uitkomsten van de enquête en 
verslagen van de gespreksavonden 
worden meegenomen bij een defi-
nitieve keuze over de herindeling. 
Het is overigens niet de eerste keer 
dat Bernheze en Maasdonk op een 
dergelijke manier in gesprek gaan 
met de inwoners. Ook in het proces 
om te komen tot een toekomstvisie 
voor Bernheze en voor Maasdonk 
is uitgebreid met de inwoners ge-
sproken over hun wensen.

BERNHEZE/MAASDONK - Onderzoeksbureau TNS-NIPO uit amster-
dam zal de gemeenten Bernheze en Maasdonk ondersteunen bij het 
onderzoek onder inwoners naar het draagvlak voor de herindeling. Uit 
meerdere aanbieders is TNS-NIPO als beste uit de bus gekomen. Het 
onderzoek is bedoeld om in beeld te brengen hoe inwoners, maar ook 
o.a. verenigingen en ondernemers aankijken tegen de herindeling van 
Bernheze en Maasdonk. Het onderzoek bestaat uit het houden van een 
enquête en het organiseren van verschillende gespreksavonden.

kinDermenUUtJe met Appelmoes
(met kers!)

Daar begint om 13.00 uur in Sport-
centrum Arcus de belangrijkste 
wedstrijd uit het korfballeven van 
de meeste oranjekorfbalsters. On-
getwijfeld worden ze aangemoe-
digd door een grote supporters-
schare, die in oranje gehuld en met 
de nodige toeters en yells, het team 
zal steunen. Er rijdt zelfs een speci-
ale supportersbus waar nog enkele 
plaatsen (€ 5,-. per persoon) vrij 
in zijn (Aanmelden judith_timmer-
mans@xs4all.nl. Even na 14.00 uur 
zegt het ideale scenario, dat het 
kampioenschap een feit moet zijn. 
Als dat uitkomt, volgt om 16:30 
uur een rondrit op de “platte kar” 
door Nistelrode. 
Om 17:30 uur zullen de meiden 
van Badkamermarkt.nl  en hun 
technische staf gehuldigd worden 
in een waarschijnlijke bomvolle 
kantine, waar al een discotheek 
aanwezig is. Dan is iedereen ook in 
de gelegenheid de kampioenen te 
feliciteren.

ontbijt, kampioenschap,
platte kar en feest? 

De dames klaar voor promotie

NISTELRODE - Bovenstaande ingrediënten zijn het gedroomde sce-
nario voor het 1e korfbalteam van Prinses Irene, dat a.s. zondag in 
Wijchen kampioen kan worden en dan promoveert naar de hoofdklas-
se. De dag begint om 10.00 uur met een ontbijt voor het team. Daarna 
vertrekken de meiden en begeleiding naar Wijchen, waar tegenstander 
Diosa wacht. 

www.mooinisseroi.nl

Beterschap!
Mensen zeggen al snel dat ze 
‘griep’ hebben, maar vaak is dat 
een zware verkoudheid. Echte 
griep, influenza, wordt veroor-
zaakt door een serie virussen. 
Hoesten, hoofdpijn, spierpijn... 
Wat doe je eraan?

• Slaap voldoende
• Eet groenten en fruit
• Veel waterdrinken
• Stress vermijden
• Zorg voor voldoende lichaams-

beweging.
Met andere woorden zorg goed 
voor jezelf. Een goede hygiëne, 
zeer regelmatig handen wassen is 
de simpelste en effectiefste manier 
om te voorkomen dat het griep-
virus je in zijn greep krijgt.
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ZORG EN HULP

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

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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

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

NiStELRODE / vORStENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020

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

Gouden bruidspaar
Cor en Mientje Wilbers

Cor is 73 en Mientje 71 jaar. Beide 
verkeren in goede gezondheid. Ze 
hebben elkaar in 1955 leren ken-
nen op de Osse kermis. Op 23 fe-
bruari 1962 zijn ze getrouwd. Ze 
hebben twee dochters, die weer 
hebben gezorgd voor 5 kleinzo-
nen, waarvan Cor en Mientje erg 
genieten. Cor is ruim veertig jaar 
werkzaam geweest in de bouw. 
Mientje is, toen de kinderen wat 
groter waren, bij Philips in Oss 
gaan werken. Daar heeft ze tot 
aan haar pensioen met plezier ge-

werkt. Cor heeft voor zijn dochters 
en schoonzoons, zijn ervaring in de 
bouw in praktijk kunnen brengen. 
Hij was daarbij timmerman, met-
selaar en uitvoerder tegelijk. In zijn 
vrije tijd biljart hij graag.
Mientje houdt van lezen, kruis-
woordpuzzels oplossen en heeft 
vaak kleding voor de kinderen en 
kleinkinderen gemaakt. Samen 
maken ze graag lange fietstochten 
en wandelen ze met grote regel-
maat in de mooie omgeving in hun 
woonplaats Heesch.

Emigranten vanuit Nistelrode naar
Amerika 1848 – 1960
Emigrantenfamilies voor het voetlicht bij Heemkundekring Nistelvorst

Wim Rovers en Willem Keeris uit 
Zeeland zijn echte specialisten, ge-
nealogisch onderzoekers naar emi-
gratie naar Amerika vanuit onze 
regio. Jaarlijks reizen zij circa een 
maand naar Wisconsin ten tijde van 
het zogenaamde Kermis Festival in 
Little Chute, om verder onderzoek 
te doen. Door voordrachten en 
publicaties hebben zij inmiddels in 
deze regio grote bekendheid ver-
worven op dit interessante onder-
werp. De lezing wordt verduide-
lijkt met vele beelden aan de hand 
van een PP-presentatie en van een 
aantal uit Nistelrode vertrokken fa-
milies worden onderandere foto’s, 
inschepingslijsten, bidprentjes ge-
toond. Familienamen in dit verband 
zijn onder meer Bevers, van Donzel, 
van der Donk, Tonijs, van Hintum 
maar nog vele anderen.
Deze lezing is interessant voor ie-
dereen, die familie of bekenden 
heeft, die geëmigreerd zijn naar de 
VS en wil weten hoe het er bij staat 
met die families. 

De lezing wordt gehouden in het 
Heemhuis Maxend 3 te Nistelrode. 
Niet leden zijn van harte welkom; 
zij betalen € 2,50 incl. koffie/thee.

NISTELRODE - Op 7 maart 2012 om 20.00 uur verzorgd Wim Rovers uit Uden een voordracht over Nistelro-
dese families, die zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Dus 150 jaar emigranten, waarvan de meesten 
gingen naar De Pere en Little Chute in Wisconsin, maar ook naar Verboort Oregon, Onamia Minnesota en 
California. 

HEESCH - Op donderdag 23 februari was het precies vijftig 
jaar geleden dat Cor Wilbers en Mientje van Hout elkaar het 
jawoord gaven. Samen met familie, vrienden en kennissen 
hebben ze dat gevierd. 

Laarhof 22
5388 GX
Nistelrode

+31(0)6 104 33 489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Intense skin and body improvement is erkend en 
gediplomeerd behandelaar van de vooruitstrevende 
LightSheer ET ontharingstechniek.
 
Deze techniek berust op het gebruik van zéér compact gebundelde lasers, waar-
door minder behandelingen nodig zijn dan met gebruikelijke technieken zoals IPL 
(Intense Pulse Light).

Systemen als IPL ontharen wel, maar laten meer restbeharing over dan LightSheer 
ET doordat de haarfollikels slechts verzwakt worden. Door de kracht van de 
gebundelde diodelasers van LightSheer ET blijft er veel minder restbeharing over 
omdat de follikels in één behandeling volledig worden vernietigd.

Hierdoor heeft u veel minder behandelingen nodig en bent u met de LightSheer 
ET laserontharingen van Intense skin and body improvement in slechts 5 tot 7 
sessies zo goed als haarvrij*. Dat betekent dat u nog vóór de zomerzon klaar kunt 
zijn wanneer u nu start!

BETAALBARE LASERONTHARING
Haarvrij in slechts 5 tot 7 behandelingen!

* De enige vereiste van de LightSheer 
ET-behandelingen is dat de haar donkerder 
is dan uw huidskleur en voldoende 
pigment bevat om de energie van de laser 
op te vangen.

Neem voor meer informatie of 

het plannen van een afspraak 

contact op met Intense skin and 

body improvement!

HEESWIJK-DINTER/LOOSBROEK - 
Op vrijdag 2 maart is de aftrap van 
de muzieklessen voor de groepen 
5 op de basisscholen in Loosbroek 
en Heeswijk-Dinther.  

Harmonie St. Servaes en Konink-
lijke Fanfare St. Willibrord organi-
seren deze muzieklessen, vier vrij-
dagen op een rij.  
Project Windkracht 6 is een mu-
ziekprogramma voor de leerlingen 

van 8-10 jaar. Bij iedere les hoort 
steeds een lied wat wordt aange-
leerd. De leerlingen leren zo de in-
strumenten te herkennen.

Na afloop van de vier muzieklessen 
zal er een slotmanifestatie plaats-
vinden op donderdag 29 maart in 
de aula van gymnasium Bernrode. 
Hier zal plaats zijn voor 200 bezoe-
kers, vanaf 18:30 uur is iedereen 
welkom.

Muzieklessen voor
basisscholen HDL
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het hele jaar door in voor zeer 
diverse projecten, en onder het 
motto ‘het betere dagje uit’ zijn er 
ook vele bedrijven die initiatieven 
nemen om als groep een positieve 
bijdrage te leveren aan de vrijwil-
ligersorganisaties in de omgeving, 
nieuwe vaardigheden op te doen 
en ondertussen samen een leuke 
tijd te hebben. Gebleken is dat 
deelname aan NL DOET de groep-

senergie binnen de bedrijven posi-
tief beïnvloedt. 

DeMooiBernhezeKrant wil aan-
dacht geven aan al die actieve 
mensen én aan deze bijzondere ac-
tie en vraagt individuen en bedrij-
ven die deelnemen aan NL DOET 
dit door te geven via ons redactie-
lid Martha Daams.
marthadaams@home.nl

NL DoEt 16 en 17 maart:
Wie doet?

BerNHeZe – Samen met duizenden or-
ganisaties in het land organiseert het 
Oranjefonds op 16 en 17 maart, de groot-
scheepse vrijwilligersactie: NL DOET. Vo-
rig jaar deden zo’n 300.000 mensen mee 
aan deze acties. De inzet van vele vrijwil-
ligers wordt op deze dagen in de spot-
lights gezet en iedereen wordt gestimu-
leerd om een dag(deel) de handen (mee) 
uit de mouwen te steken. 

door Martha Daams

De winnaars van de acties bij Alferink Opticiën zijn bekend

Zij gaan er lekker opuit...

Ludieke actie
Een verhuizing betekent een ver-
plaatsing. Dat vormde dan ook de 
inspiratie voor deze ludieke actie 
van Alferink Opticiëns. Want met 
een ballon, een Ferrari en een trike 
is er ook sprake van verplaatsen. 
Op een heel unieke wijze, wel te 
verstaan. Net zo uniek als de de 
nieuwe optiek. Want Heesch is nu 
de meest moderne opticiën van 
Nederland rijker. Een optiek die 
voldoet aan de allerhoogste stan-
daarden. Daartoe staat de nieuw-
ste meetapparatuur ter beschik-
king, de modernste faciliteiten, 
de prettigste omgeving. Alles bij 
elkaar een optiek waarin de beste 
keuzes gemaakt kunnen worden. 
Het gaat per slot van rekening om 
uw ogen, en die verdienen werke-
lijk het allerbeste.

Zorgverzekeraars
Zoals u van Alferink Opticiën ge-
wend bent, treft u in de optiek de 
beste merkmonturen en glazen. 
De meeste zorgverzekeraars ver-

goeden uw kosten voor brillengla-
zen en contactlenzen. Vaak geldt 
er een maximumbedrag en een 
maximale frequentie (bijvoorbeeld 
eens per twee jaar). 
De exacte bijzonderheden kunt u 
nalezen in uw polis. Met de ver-

goeding van alle verzekeraars kunt 
u bij Alferink terecht. De vergoe-
ding van de zorgverzekeraar dekt 
veelal de totale kosten. Goed om 
te weten!

Hartelijk welkom
Verras uzelf met een bezoek aan 
Alferink Opticiën. U bent er van 
harte welkom tijdens de gangbare 
winkelopeningstijden. Deze kunt u 
nog even nalezen op de internet-

site; www.alferinkoptiek.nl. U kunt 
uw auto direct parkeren op het 
eigen terrein van de optiek aan ’t 
Dorp 31 in Heesch. Gemak dient 
de mens, zeker bij Alferink. Naar 
uw komst wordt uitgekeken!

Hooggevoelige mensen nemen 
namelijk allerlei subtiele nuances 
waar die anderen mensen missen. 
 
Herkent u zich in bovenstaand ver-
haal? Veel kans dat u tot de groep 

hooggevoelige mensen behoort. 
Mijn naam is Sjan Adam en voor 
mijn astrologie opleiding ben ik be-
zig met een onderzoek om te kijken 
of hooggevoeligheid te herkennen 
is in de horoscoop. Ik ben daarvoor 
op zoek naar hooggevoelige per-
sonen die hun geboortegegevens 
beschikbaar willen stellen. Voor 
een gedegen onderzoek heb ik mi-
nimaal 50 horoscopen nodig.
Als u hooggevoelig bent en wilt 
deelnemen aan mijn onderzoek 
kunt u zich bij mij aanmelden 
via mijn e-mailadres: sjanadam@
home.nl
U krijgt dan een formulier toe ge-
stuurd waarop u uw gegevens en 
enkele vragen in kunt vullen. Uw 
gegevens worden anoniem ver-
werkt en na afsluiting van mijn 
onderzoek kom ik graag met mijn 
bevindingen bij u terug.

Hooggevoeligheid in de 
horoscoop
HEESWIJK-DINTHER - Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen 
met het gevoel anders te zijn dan anderen. Waarin hooggevoelige men-
sen zich anders voelen is vaak moeilijk uit te leggen. Gebeurtenissen 
waar een ander niet bij stil staat of zelfs van geniet, zoals harde muziek, 
drukke menigten, indringende geluiden, felle lichten, vreemde geuren 
en winkelchaos, kan bij een hooggevoelige persoon een heftige reactie 
geven.

HEESCH - Alferink Opticiën is verhuisd naar ’t Dorp in Heesch. 
Voorafgaand aan de verhuizing maakten klanten van de op-
tiek kans op het winnen van een ballonvaart, het rijden met 
een Ferrari en een tocht met een trike. De winnaars zijn in-
middels bekend en verheugen zich op ‘de dag van hun leven’. 

‘De vergoeDing vAn De zorgverzekerAAr
Dekt veelAl De totAle kosten. goeD om 
te weten!’

LOOSBROEK - In het maande-
lijkse Onderonsje in Loosbroek 
komt bijna iedere keer een gast, 
die iets komt vertellen over zijn of 
haar werk of hobby. Op donderdag  
8 maart geeft Frans van der Heij-
den aan de hand van een prachtige 
fotopresentatie uitleg over glas in 
lood en brandschilderen. 

Van 10.00 tot 11.00 uur kunnen 
55+-ers uit Loosbroek in steunpunt 
D’n Hoek onder het genot van een 
kop koffie of thee horen wat zijn 
hobby precies inhoudt. Wie glas 
in lood zegt, denkt vrijwel meteen 
aan de prachtige ramen in katholie-
ke kerken met de fraaiste voorstel-

lingen van Bijbelse taferelen erop. 
Dat zijn vaak gebrandschilderde 
ramen. Wat is nou precies het 
verschil is tussen glas-in-lood en 
gebrandschilderd glas? Is werken 
met lood niet gevaarlijk vanwege 
de giftige looddampen? Deze en 
andere vragen kunnen door de be-
zoekers gesteld worden en ze zul-
len zeker beantwoord worden.
Het Onderonsje is een initiatief 
van het ouderenwerk van Vivaan. 
Er zijn steeds enkele vrijwilligers 
aanwezig die de bezoekers gastvrij 
ontvangen en, als dat nodig is, de 
gesprekken in goede banen leiden. 
De toegang is gratis, de koffie en 
de thee moeten betaald worden.

onderonsje Loosbroek
Brandschilderen en glas-in-lood



Woensdag 29 februari 20128 
  

mooi & in de streek mooi & op de markt 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.

cOLOFON

vishandel venrooy

kaas van van den Herik

Uw Marktslager

Het wafelhoekje

bakkerij ‘t Stoepje

De Kaaskoning

Beauté totale Didi

van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

van Schayk vOF

Orangerie van tilburg

wvE schilderwerk

beautytheek

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
Petrus Hoeve

Los door het bos

De Heische tip

bbQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

badkamermarkt.nl

Electrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

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

Mensen ruim lekker je schuur, zol-
der of kasten op en doe mee. Het 
moet een gezellige beurs worden 
voor het hele gezin. Cultureel Cen-
trum De Pas in Heesch zal deze 
zondag van 9.30uur tot 16.30 uur 
een echte bazaar worden waar lek-
ker gesnuffeld kan worden op wel 
meer dan 250 tafels. Tafels zijn te 

huur in lengte van 2.40 of 3.60 
meter of natuurlijk een veelvoud 
hiervan. Er kan vanaf 7.30 uur 
worden opgebouwd. De entree-
prijs voor bezoekers is € 2,- kin-
deren tot 12 jaar en het parkeren 
zijn gratis. Voor een kopje koffie en 
broodje kunt u terecht in het ge-
zellige cafe van De Pas. Dus dit jaar 
geen eieren zoeken maar leuke 
koopjes op de 1e Mega Bernhezer 
Snuffelmarkt. 

Gezocht deelnemers voor
De Bernhezer Snuffelmarkt 

Voor informatie
www.de-pas.nl.
voor het reserveren van tafels bernhezersnuffelmarkt@hotmail.com
of 06-27887722 / 06-47570367

BERNHEZE - Dit jaar zal op 1e Paasdag voor het eerst de Bernhezer 
Snuffelmarkt worden georganiseerd. Van kleding tot speelgoed van 
grasmaaiers tot staafmixers. Het aanbod moet groots worden. 

Een workshop vlechten 

Zelf de haren van uw dochter invlechten? Gezellig 
samen naar een workshop? De workshop duurt 
ongeveer anderhalf uur en is 20 euro per persoon. 
Vlechten, invlechten en een gezellige middag. Heeft u 
interesse dan kunt u contact op nemen via de kapsalons. 

NIEUW BIJ 
KAPSALON VAN DINTHERNNNNIEUW BIJ NNIEUW BIJ 
KAPSALON VAN DINTHERNKAPSALON VAN DINTHER

WORKSHOP vlechten






Bij inlevering 
van deze bon krijgt u 

25% korting op een 
L’oreal  Professional 

stylingproduct

Bij inlevering 
van deze bon krijgt u 

25% korting op een 
L’oreal  Professional 

stylingproduct

1e Paasdag
8 april 2012

Glas-in-lood
leeft
HEESCH - Peter van Moorse-
laar heeft in 2006 een cursus 
Glas in Lood gevolgd bij “De 
Eijnderic in Heesch onder lei-
ding van Huub van Cruchten.  

‘Omdat mijn vrouw en ik een ap-
partement in Heesch kochten heb 
ik 3 deuren met 2 panelen en  
7 bovenlichten vervaardigd. Deze 
zijn geheel eigen ontwerp. 
Kennissen en anderen die ons ap-
partement gezien hebben, waren 
gecharmeerd van het glas in lood. 
Daardoor is dit mijn hobby gewor-
den. Glas in lood materialen en ge-
reedschappen zijn vrij duur en door 
opdrachtjes kan ik de kosten onder 
controle houden.’

Interesse, kijk eens op 
www.glasinloodheesch.webs.com

Bovenlicht bergruimte
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

Langzaamaan wordt het voorjaar en krijgen mensen weer zin in het vernieuwen van het interieur. Feston Tapijten Heesch speelt hierop 
in en heeft hiervoor speciale voorjaarskortingen.
Feston Tapijten verkoopt complete wooninrichting voor bedrijven en particulieren. Hierbij moet men denken aan onder andere: tapijten, 
vitrages, vinyl, laminaat, gordijnen in vele soorten en maten, luxaflex en nog veel meer. Ook herstofferen zij meubels en kussens. En 
misschien denkt u hier niet meteen aan, maar ook het herstofferen van uw meubels en kussens van uw caravan, boot of camper zijn 
zaken die bij een festoneerbedrijf horen. Zij maken uw karpetten op elk gewenste maat en werken deze af door middel van festoneren, 
banderen of omvouwen (volume kleden). Een van de specialiteiten zijn de traplopers die op dit moment weer helemaal in zijn, ze zijn er 
in tapijt, wol of de klassieke zoals vroeger werd gebruikt.
Feston Tapijten is ook Veluxdealer, dus wat u ziet op internet kunt u met service en advies in de winkel aanschaffen.
‘Alles wordt gratis gemeten en gelegd (incl. gratis offerte, m.u.v. trappen of speciaal werk). Voor de prijzen van de producten kunt u ons 
bellen of mailen’. 
Nog beter, ga eens een kijkje nemen in de zaak. De koffie staat klaar.

Feston tapijten Heesch

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en  
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

WILT U OOK AF 
VAN HUIDIRRITATIE 
NA HET SCHEREN
DAN IS IPL 
UW OPLOSSING! 

Maak nu een afspraak voor een  
GRATIS proefbehandeling voor 
ontharen met de unieke IPL me-
thode van Medcos en profiteer 
nog tot 31 maart 2012 van de 
volgende actie.

(deze actie is alleen geldig voor de lezers van 
de Mooi Bernheze krant. Dus geef bij het maken 
van uw afspraak aan dat het om deze actie gaat)

Combi Actie
IPL van Liezen & Oksels 

Nu € 99.00

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

DIENSTVERLENING OP MAAT

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

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

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

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

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

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

* Herstofferen meubels en kussens voor 
  uw caravan, camper of boot    
       * Ruime keuze aan meubelstofstalen
                  * Repareren van klassieke kleden

Speciale vooRjaaRSkoRting
Tapijten, vitrage, vinyl, overgordijnen, laminaat, luxaflex, 

kokos/sisal, velux gordijnen, rolgordijnen, rolhorren, 
vouwgordijnen en traplopers

Gratis meten & offertes
www.festontapijtenheesch.nl 

Broekhoek 52 -5384 vr Heesch - Tel: (0412) 4513 94

Al meer dan 25 jaar ervaring 
Voor een goed, eerlijk advies en de juiste service! 

Complete WoninginriChting

Broekhoek 52
5384 VR Heesch
Tel: 0412-451394
Fax: 0412 - 475969
E. festonheesch@tele2.nl
www.festontapijtenheesch.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 
09:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Woensdagmiddag gesloten
Zaterdag: 10:00 - 15:00

HeeSCH  Al meer dan 25 jaar ervaring. Op de Broekhoek hebben zij hun festoneerbedrijf & winkel. 
‘Onze kracht is het geven van een goed en eerlijk advies’ , dat de service goed is blijkt wel aan het aantal vaste klanten 
dat steeds terugkomt. 

adverteren in Mooi &...
DeMooiBernhezeKrant biedt 
u voor een betaalbare prijs de 
mogelijkheid om te adverteren 
in één van de Mooi & pagina’s.

Mooi & op de markt  
Mooi & online
Mooi & in bedrijf 
Mooi & in de streek

Adverteren in DeMooiBernhe-
zekrant heeft meer mogelijk-
heden dan u denkt, voor een 
betaalbare prijs. Gaat u met 
ons de uitdaging aan? Neem 
contact op met onze redactie, 
dan komen we vrijblijvend de 
mogelijkheden voor u op een rij 
zetten. Graag tot dan!
Informatie over de prijzen kunt 
u opvragen via 
advertentie@demooibernhe-
zekrant of u kunt bellen met 
0412-795170.
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Hierbij een paar zaken waarvan u 
als inwoner van Bernheze, direct 
of indirect een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan een duurzaam en 
energieneutraal Bernheze en na-
tuurlijk niet te vergeten een bespa-
ring oplevert voor uw eigen ener-
gielasten.

- In de Prestatieafspraken 2012-
2012 met de woningcorpora-
ties Kleine Meierij en Mooiland 
Maasland is een aparte paragraaf 
opgenomen die afspraken maakt 
om energiebesparing te realise-
ren. Het verbeteren van het Ener-
gielabel voor de huidige woning-
voorraad in Bernheze van beide 
woningcorporaties is hierbij een 
belangrijke doelstelling. 

- Zonnepanelenactie: Een reden 
om nog geen zonnepanelen aan 
te schaffen kan de terugverdien-
tijd van de investering zijn. Op 
initiatief van de Gemeente Bern-
heze is een samenwerkingstraject 
tot stand gekomen met omlig-

gende gemeentes waarbij u, op 
het moment dat u zonnepane-
len wil plaatsen een aanzienlijk 
inkoopvoordeel kunt behalen, 
waardoor de terugverdientijd 
aanzienlijk verkleind kan worden.

- Op de komende raadsagenda 
staat ook de invoering van de 
Duurzaamheidslening. De Duur-
zaamheidslening maakt het voor 
u als inwoner van Bernheze, 
onder bepaalde voorwaarden, 
mogelijk om bij de Gemeente 
een lening af te sluiten tegen 
aantrekkelijke voorwaarden, als 
u wilt investeren in het bespa-
ren van uw energielasten voor 
uw woning. (zoals bijvoorbeeld 
zonnepanelen, dakisolatie etc.). 

Uitgangspunt hierbij is dat de af-
lossing en rente lager zijn dan uw 
jaarlijkse energiekostenbesparing 
die u realiseert. 

De combinatie van de zonnepane-

lenactie en de mogelijkheden om 
een duurzaamheidslening te slui-
ten, maakt het voor u als woningei-
genaar in de gemeente Bernheze in 
onze ogen zeer aantrekkelijk om 
een aanzienlijke besparing te be-
halen op uw jaarlijkse energielasten 
en daarnaast een belangrijke bij-
drage te leveren aan een duurzaam 
en energieneutraal Bernheze voor 
u, uw kinderen en kleinkinderen.

www.bernhezesolidair.nl

BERNHEZE SOLIDaIR: 
Voortvarend op weg naar een Duurzaam 
Bernheze

Bij het lezen van de commissie- en raadsstukken voor de komende vergaderin-
gen is er een duidelijke “rode draad” te herkennen. De komende commissiever-
gaderingen staan voor een groot deel in het teken van een duurzaam, milieu- en 
energiebewust Bernheze. Daarmee was ik blij te zien dat er veel wordt geïnves-
teerd in duurzaam, milieu en energiebewust beleid. Wij, als Bernheze Solidair, 
zijn ervan overtuigd dat we samen als inwoners van Bernheze een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan een gezonde, milieu- en energievriendelijke leef- en 
woonomgeving. 

Namens Bernheze Solidair, Gerjo van Kessel (Raadlid)

NISTELRODE - In het kader van 
de Vrouwenweek nodigt de KVO 
Nistelrode niet alleen de leden uit 
maar ook alle andere vrouwen van 
Nistelrode die hier belangstelling 
voor hebben.

Een op de vier vrouwen krijgt in 
het leven te maken met urinever-
lies. Niet alleen ouderen krijgen 
hier mee te maken. Ook jongere 
vrouwen hebben hier last van bv. 
na een zwangerschap.
Het heeft grote invloed op hun 
manier van leven. 

Ze stoppen met bepaalde bezig-
heden en controleren voortdurend 
waar het dichtsbijzijnde toilet is. Ze 
maken zich zorgen of er iemand 
urine kan ruiken of dat er natte 
plekken te zien zijn.
Het is nuttig om de verschillende 
oorzaken van urineverlies te we-

ten, welke producten er verkrijg-
baar zijn en wat u er mogelijk ver-
der nog aan kunt doen.

Op deze thema-avond wordt hier 
uitgebreid op ingegaan.
Tevens worden de diverse bescher-
mingsmaterialen getoond.

Door de manier van leven op de 
juiste manier aan te passen met 
de juiste bescherming kunt u ont-
spannen en vol vertrouwen weer 
uitgaan, sporten en al uw andere 
dagelijkse bezigheden uitvoeren. 
Het geeft een stuk kwaliteit van 
leven terug.

De informatieavond wordt ver-
zorgd door TENA

Datum: 8 maart 2012 
Locatie: gebouw van de
Heemkunde op het Maxend
tijd: 20.00 uur

- Voor leden is de avond gratis

- Andere belangstellenden betalen 
2 euro voor de koffie/thee.

Je blaas de baas

Inloopochtend 
voor borstkanker-
patiënten

OSS – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 1 maart weer 
hartelijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Oss. Elke 
eerste donderdag van de maand 
krijgen zij de gelegenheid om met 
lotgenoten onderling te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Aula 
1 en duurt van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, toe-
gang is gratis. 

NISTELRODE - Het verslag van 
onze laatste vergadering bij de 
Rabobank in Heesch zoals ge-
publiceerd op de site van www.
mooinisseroi.nl getuigt van een 
grote opkomst waarmee onze 
jeugd met veel enthousiasme de 
draad weer opgepakt heeft. De 
duidelijke informatie van zowel de 
inhoud, doorlooptijd en kostprijs 
van het project hebben de jonge-
ren enthousiast gemaakt. 

Verder draagt de mooie ligging van 
het nieuwe plan bij aan het on-
derscheidingsvermogen waarmee 
de zelfwerkzaamheid en de vrije 
keuze voor de inrichting van de 
woningen zicht geeft op een aan-
tal voordelen ten opzichte van de 
kant en klare koopwoningen zoals 
die nu aangeboden worden in het-
zelfde plan. Het bestemmingsplan 
en het bouwrijp maken van deze 
locatie is al opgepakt en als alles 
volgens planning verloopt kunnen 
al voor de zomervakantie de eerste 
bouwwerkzaamheden beginnen. 

Dit betekent dat een voortvarende 

groep jonge starters nu reeds kan 
beginnen met het oprichten van 
een vereniging en vervolgens in sa-
menwerking met een bouwkundige 
begeleider het totale ontwerp van 
het complete CPO project in kaart 
kan brengen. Voor de uitvoering 
kan dan gekozen worden voor een 
conventionele of projectsysteem 
bouwmethode. Deze laatste vraagt 
wat meer tijd in de voorbereiding 
maar heeft een uiterst korte bouw-
tijd waarmee de totale projectdoor-
loop in een goed jaar afgerond kan 
worden. Bovendien heeft de laatste 
keuze nog een aanmerkelijk prijs-
voordeel in vergelijking met de con-
ventionele bouw. 

Om de geïnteresseerde jongeren 
tijdens de eerste opstartfase van 
dit project te ondersteunen heeft 
de dorpsraad een volgende bij-
eenkomst gepland die bedoeld 
is om met ondersteuning van de 
gemeente en een ervaren pro-
jectbouw adviseur het geheel een 
vliegende start te bezorgen. Het 
betreft een openbare bijeenkomst 
waar alle geïnteresseerden welkom 
zijn en die als volgt plaats vindt:

Datum: woensdag 29 februari 2012.
Locatie: Wevershof
adres: Wevershof Nistelrode
aanvang: 20.00 uur
Tel. 06-53359017

Vervolgbijeenkomst
geïnteresseerden 
CPO koopwoningen voor starters

BERNHEZE - aanzet start 20 maart 
een groep voor (echt)paren die 
zijn vastgelopen in hun omgang 
met elkaar. Bedoeld voor paren 
die elkaar niet meer begrijpen en 
vaker dan hen lief is in conflict ko-
men, en die willen leren hoe het 
anders kan. 

In de cursus leren stellen om beter 
met elkaar te communiceren. We 
onderzoeken waar de communca-
tie niet goed gaat en oefenen hoe 
u dit samen kunt verbeteren.
We werken met thema’s zoals 
goed luisteren; zeggen wat je 
denkt en voelt;  duidelijk maken 
wat je nodig hebt van je partner; 
omgaan met conflicten enz. 
In de groep is herkenning en on-
dersteuning belangrijk. 
We bespreken wat theorie en oe-

fenen situaties. Ook is het de be-
doeling dat u thuis oefent.

De cursus heeft  vijf bijeenkomsten 
op een dinsdagavond. Het aantal 
deelnemers is minimaal acht en 
maximaal twaalf. Het is de bedoe-
ling dat beide partners deelnemen 
De begeleiding is in handen van 
twee maatschappelijk werkers. 
Na aanmelding wordt u uitgeno-
digd voor een gesprek om te on-
derzoeken of deze groep de juiste 
keuze is. 
Kosten: 12 euro per paar voor het 
cursusboek.

U kunt u aanmelden bij AANZET 
maatschappelijk werk en vragen 
naar Emilie van Lotten of Pieter 
van Zoest, telefoonnummer 0412-
622092 of 0412-623880.

Communicatiecursus van
5 bijeenkomsten bij Aanzet
Een beter contact met je partner... kan dat dan?

Als inwoner vAn BernHeze, DireCt oF 
INDIRECT EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE 
leveren voor een  DUUrzAAm en 
energieneUtrAAl BernHeze
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ALGEMEEN BELANG BErNHEZE

Het is een cliché en een misschien een makkelijk ant-
woord, maar daarom niet minder waar: Alle beetjes 
helpen! Maar waarom zouden we de stelling beperken 
tot werkverkeer? Ik durf te stellen dat het aantal ritjes 
voor (kleine) boodschappen, bezoekjes aan vrienden 
of familie en het brengen en ophalen van de kinderen 
vele malen hoger is. De snelheid, het gemak en het 

comfort van de auto zijn voor velen helaas al meer dan voldoende redenen om de fiets in 
de schuur te laten staan. We maken ons er bijna allemaal schuldig aan, ikzelf ook.
Om hier verandering in te brengen is een actief beleid nodig, dat het gebruik van de fiets 
stimuleert, maar daarnaast ook het onnodig gebruik van de auto ontmoedigt.

Het verleden heeft ons geleerd dat initiatieven hiertoe niet door iedereen gewaardeerd 
worden. Een goed voorbeeld hiervan is de verkeersproef in het centrum van Heesch, waar 

een volledige afsluiting voor auto’s tot een flinke, vooral politieke rel leidde en uiteindelijk 
resulteerde in een voortijdige stopzetting.
Er zijn gelukkig ook positieve resultaten geboekt. De invoering van de blauwe parkeerzone 
heeft ertoe geleid dat de problemen met parkeren aanzienlijk verminderd zijn, waardoor 
ook de doorstroming van het verkeer in de dorpscentra is verbeterd.

Willen we echter grote stappen maken, dan zullen we bij onszelf moeten beginnen en 
simpelweg vaker de fiets pakken. Dat kunnen we als gemeente natuurlijk wel stimule-
ren, bijvoorbeeld door (bewaakte) fietsenstallingen dichtbij winkels en het aanleggen van 
fietsstroken. Wat mij betreft werken we toe naar auto-arme (en wellicht zelfs autovrije) 
dorpscentra, waarin voetgangers en fietsers voorrang hebben. Uiteraard blijft de bevoor-
rading van de winkels en bedrijven geborgd. Hiermee wil ik zeker niet impliceren dat we als 
gemeente Bernheze de automobilist maar aan zijn lot moeten overlaten, in het tegendeel. 
Voldoende parkeergelegenheid net buiten de centra, voldoende carpoolcapaciteit, maar 
ook het actief stimuleren van het ‘Nieuwe Werken’ zijn voorbeelden van maatregelen, die 
kunnen bijdragen aan een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in de dorpen.

“Werkverkeer in eigen dorp met de fiets... lost gedeelte verkeersproblemen op” 
StELLING

Om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat allemaal dezelfde stelling. Wij vragen daarbij hun visie over 
deze stelling terug te sturen. Zo leert u de partijen goed kennen. 

BErNHEZE SoLIDAIr
Wij, als Bernheze Solidair, zijn het zeker eens met deze 
stelling. Iedere verkeersbeweging minder in de kernen 
van Bernheze zal een positief effect hebben op het 
verkleinen van de verkeersproblematiek in de dorpen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat voor werkgevers en werk-
nemers er een mooie taak ligt, om te kijken op welke 
wijze eenvoudig en toch doelbewust bijgedragen kan 

worden aan het verbeteren van de verkeerssituatie in de kernen van Bernheze. Door als 

werkgever bij de werknemers het gebruik van de fiets of het gebruik van openbaar vervoer 
voor woon-werkverkeer te stimuleren, ontstaat naast de verbetering van de verkeerssitu-
atie, een aantal andere bijkomende voordelen U investeert direct in de gezondheid van uw 
werknemer en tevens vergroot u als werkgever de productiviteit, bereikbaarheid en duur-
zaamheid van uw bedrijf. 

Voor ons als inwoners van Bernheze liggen vele, mooie kansen om bij te dragen aan een 
duurzame, milieu- en verkeersvriendelijke situatie in uw eigen dorp. Samen op de fiets naar 
een verkeersvriendelijk en duurzaam Bernheze!!

oPG BErNHEZE
Fiets van de zaak: gezond en fiscaal aantrekkelijk! 

Al jarenlang bestaat er de fietsplan regeling waarmee 
werkgevers hun werknemers onbelast een fiets kun-
nen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. 
Door meer gebruik te maken van de fiets voor woon- 

en werkverkeer ontlasten we niet alleen het verkeer in de dorpskernen, maar zijn ook het 

milieu en de persoonlijke gezondheid gebaad. Naast de besparing van kosten voor auto en/
of vervoersbewijzen is het ook nog eens fiscaal aantrekkelijk. Interessant voor alle partijen 
dus om op de fiets te stappen. Maar of Bernhezer ondernemers én werknemers door de 
fietsplan regeling op de fiets stappen, daar twijfelen wij als OPG aan. De praktijk leert dat 
men alleen gaat fietsen als parkeervoorzieningen schaars of duur zijn. Als OPG zijn wij voor 
de invoering van blauwe zones in de centra van de kernen en het creëren van de mogelijk-
heid tot betaalt (lang)parkeren buiten de winkelkernen. In Heesch moet ook de gemeente-
lijke parkeerkelder, met een blauwe zone, voor het publiek worden opengesteld.

De eerste gasten waren Jacque-
line en Cor van Cafetaria Asperia 
en Restaurant Lis dat zij afgelo-
pen januari hebben overgenomen. 
Omdat zij vele jaren in Oostenrijk 
hebben gewoond is hun speci-
aliteit een echte wienerschnitzel 

en natuurlijk de apfelstrüdel. Alle 
aanwezige kregen een stukje zelf-
gemaakte schnitzel om te proeven. 

Gertjan Arts en Katja Brooijmans 
van het IDOP uit Heeswijk-Dinther 
waren de volgende gasten om te 
vertellen wat de status is van het 
IDOP.  Ze hebben de afgelopen tijd 
vooral uitgezocht wat de inwoners 
van Heeswijk-Dinther willen en 
op nr. 1 staat de open plek bij Ter 
Weer.  Hiervoor zijn nu de rand-
voorwaarden opgesteld en naar 

de gemeente gestuurd. Binnenkort 
zal hier weer meer informatie over 
bekend worden en zullen de inwo-
ners geïnformeerd worden.
Helaas had Theo van Duren  zich 
afgemeld maar hiervoor kwam Cor 
van Erp in de plaats met een ver-

haal over derivaten en hiermee een 
link naar woningbouw.  Marieke & 
Rick die nu bijna een jaar in Loos-
broek wonen kwamen vertellen 
over hun wereldreis die 10 jaar ge-
duurd heeft.  De meeste gestelde 
vraag aan hen was: welk land was 
het mooiste, hoe heb je dit kunnen 
betalen en ben je ziek geweest. 
(U kunt dit verhaal terug lezen op 
www.DeMooiBernhezeKrant.nl 
uitgave januari week 3).

De hoofdgast van deze middag 

was Burgemeester Jan Boelhou-
wer. Hij liep met krukken want is 
afgelopen week geopereerd aan 
zijn meniscus.  Er werd gesproken 
over Gilze & Rijen maar burge-
meester Boelhouwer liet hier niets 
over los omdat dit alleen maar on-

rust creëert. Zodra er iets bekend 
is zullen we dit horen. Ook viel het 
hem tegen dat er tijdens de pronk-
zittingen de afgelopen tijd in de 
kernen weinig te horen was over 
de voorgenomen fusie Bernheze-
Maasdonk. Dit geeft aan dat het 

helaas nog te weinig leeft geeft 
Boelhouwer aan.

Het politiek café Brug werd zoals 
altijd afgesloten door Huispoëet 
Ad van Schijndel met zijn gedicht 
over Tweelingen.

De Zwaan gastheer Politiek Café Brug
Interessant, culinair en informatief

HEESWIJK–DINTHER - Zondagmiddag 16:00 uur werd in Café de Zwaan 
in Heeswijk-Dinther de 19e aflevering van Politiek Café Brug gehou-
den. Het was voor de 2e keer in Café de Zwaan.  annemieke van der aa 
en Hans Lakwijk namen plaats op het podium zodat iedereen de gasten 
goed kon zien.  Rutger Dijkhuizen een sing-o-song writer  uit Tilburg 
zorgde voor de muzikale ondersteuning van deze middag.

ER wERD GEspRoKEN ovER GILzE & RIJEN 
mAAr BUrgemeester BoelHoUwer liet 
Hier niets over los omDAt Dit Alleen 
mAAr onrUst Creëert 
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In dit spannende avontuur lokt de 
Rattenvanger niet alleen de ratten, 
maar ook de kinderen van Hame-
len achter hem aan. Zal het de kin-
deren lukken om weer veilig terug 
te keren? 
Twee kindergroepen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar zullen na elkaar 
het sprookje opvoeren samen met 
een verteller die het verhaal op een 

humoristische wijze aan elkaar zal 
praten. Natuurlijk zullen ook de 
liedjes niet ontbreken. Kom genie-
ten van ons schouwspel op zondag 
18 maart om 10.00 uur in de Pas. 

De voorstelling is geschikt voor alle 
leeftijden. Om 10.45 uur is er een 
korte pauze, waarna de tweede 
groep nogmaals het sprookje zal 
laten zien. 

Het is zeker raadzaam om kaart-
jes  4,- te reserveren via www.
thezinda.nl of een telefoontje naar 
fam. van Dijk 0412-453441.

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Wat is mindfulness?
‘Mindful’ is een Engels woord voor 
‘aandachtig’, ‘met aandacht’. 
Mindfulness wordt ook wel ‘aan-
dachttraining’ genoemd, en dat 
zegt precies wat het is: leren hoe 
je geest werkt, ontdekken hoe ge-
dachten, oordelen en emoties vaak 
de veroorzakers zijn van lichame-
lijke en geestelijke pijn, en hoe je 
daar, door er je vriendelijke aan-
dacht op te richten, verandering 
in kunt brengen. Je leert bewuste 
keuzes te maken in plaats van auto-
matisch te reageren. Je leert bewust 
omgaan met spanning en stress. Je 
leert om op tijd een stapje terug te 
doen. En daardoor wordt het leven 
makkelijker en voelt rijker aan.
Mindfulness kun je oefenen, met 
dagelijkse aandacht, met meditatie, 
met een trainingsprogramma. 
Er worden in het hele land regelma-
tig 8-weekse trainingen aangebo-
den, óók in Bernheze en omgeving. 
Je oefent mindfulness als een vaar-
digheid, totdat het je houding is. 
Stap voor stap leer je in kleine groe-
pen de basisvaardigheden. Iedere 
week krijg je ook opdrachten mee 
om thuis te oefenen. Het is iets wat 

je alléén door te oefenen onder de 
knie krijgt. De training is geschikt 
voor iedereen:
- die behoefte heeft aan meer in-

nerlijke rust, tevredenheid en een 
goede energiebalans. 

- die zich in een druk leven beter 
staande wil houden. 

- die kampt met stressgerelateerde 
klachten zoals spanning, angst, 
het gevoel geleefd te worden, 
burnout, depressieve klachten en 
piekeren, moeheid, chronische 
pijn en slaapproblemen. 

- die wil leren om meer te genieten 
van het leven in het hier en nu. 

- die behoefte heeft aan verdieping 
en persoonlijke ontwikkeling.

Het werkt!
De training wordt al 25 jaar gege-
ven en de effecten ervan zijn uit-
gebreid wetenschappelijk onder-
zocht. Voor het overgrote deel van 
de deelnemers is er een blijvende 
vermindering van zowel lichame-
lijke als psychische klachten. Men 
is beter in staat zich te ontspannen. 
Het zelfvertrouwen verbetert en 
stressvolle gebeurtenissen zijn beter 
te hanteren. 

Breng mindfulness in je leven
Advertorial

Meer informatie
Er zijn vele boeken over mindfulness geschreven en ook op internet 
is er veel over te vinden.
Als je liever persoonlijk wilt bespreken of de training geschikt voor 
je is, neem dan contact op met Angelie Marneffe. 
T: 0412-614050. E: h.a.m.marneffe@hetnet.nl

NISTELRODE - afgelopen jaren is mindful-
ness erg populair geworden, maar het bestaat 
al heel lang in een of andere vorm. Veel men-
sen hebben al baat gehad bij deze eenvou-
dige, maar diepgaande techniek om te leren 
met aandacht te leven. Mindfulness is veel 
meer dan een hype. Het is een unieke com-
binatie van oosterse meditatie en westerse 
psychologie.

Wederom sprookjestheater in De Pas
HEESCH - Het is weer zover: op zondag 18 maart zal musicalgroep 
Thézinda een nieuw sprookje op de planken zetten. Vorig jaar hebben 
we genoten van Zwaan kleef aan, nu zal de musicalgroep het sprookje 
De rattenvanger van Hamelen uit gaan beelden. 

Heropening Café In D’n ollie 
Theo maakt appeltaart, hét borreltje van dit café

De redactie van De MooiBernheze-
Krant ging natuurlijk even kijken, 
want ook al was er geen officiële 
moment, ze hebben er maanden 
hard voor moeten werken. Theo 
Lucius was bezig met appeltaart 
maken, dit wil zeggen het borrel-
tje van Café In d’n Ollie. Natuurlijk 
moest er geproefd worden en het 
is u aan te bevelen,  ik was meteen 
enthousiast, hou namelijk erg van 
appeltaart. Deze borrels zullen nog 
rijkelijk vloeien in het supermooie 
café met het nieuwe interieur. Met 
de skyline van New York op de 
muren en de vele gekleurde spots 
komt meteen sfeer in het café en 
niets herinnert ons nog aan die 

zwarte dag in 2010. 

Kadotip: Kinderen van de Vossekuil
Van 18:00 tot 21:00 was de her-
opening voor genodigden en na 
21:00 uur was iedereen welkom. 
Met muziek van Crazy Piano’s. 
De vele gasten maakten er een 
groot feest van en gingen weg 
met de uitspraak: “Volgende week 
weer?“.
Op de uitnodiging stond een ka-
dotip, Bas van Engelen vult aan: 
‘We weten dat mensen van alles 
mee gaan brengen en dat waarde-
ren we ook zeer, maar wij gunnen 
‘De Kinderen van de Vossekuil’ 
een extraatje. Theo heeft deze 

stichting mee opgericht die zich 
tot doel heeft gesteld om kinderen 
met een handicap te helpen.’  

Voorzitter van de stichting Bert van 
Dilsen was natuurlijk deze avond 
ook aanwezig en was zeer blij met 
dit initiatief en hoopt hiermee weer 
vele kinderen te kunnen helpen. 
Meer informatie kun je vinden op: 
www.kinderenvandevossekuil.nl
Volgende week zaterdag heeft 
Café In d’n Ollie zijn eerste tope-
venement.  
Als hoofdact  komt DJ La Fuenta, 
niet de minste zou je zeggen. He-
laas moeten we wel melden dat 
het al is uitverkocht.

HEESWIJK-DINTHER – Zaterdag 25 februari was het dan zover. Na een 
succesvol proefdraaien tijdens  de carnaval was het tijd voor de herope-
ning van Café In D’n Ollie.  Het café aan de Hoofdstraat van Heeswijk-
Dinther, dat anderhalf jaar geleden door een brand gesloten werd, heeft 
zijn glans terug. Bas en Theo zijn blij dat ze hun prachtige horecagele-
genheid weer gastvrij open kunnen stellen, dit keer niet alleen het café 
maar ook een zaaltje. Een zaaltje voor feestjes en de mogelijkheid het 
café groter te maken bij speciale gelegenheden.

BERNHEZE - Op maandag 5 maart 
2012 viert Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Maasland het 15-ja-
rig bestaan van haar dodehoek-
projecten.

Op deze dag komen diverse scholen 
uit haar werkgebied naar het par-
keerterrein van De Kok Transport 
/ Zwaans kartonnage, ingang De 
Verver, in Ravenstein. Hier worden 
diverse voertuigen - vrachtwagen-
combinaties, touringcars en land-
bouwvoertuigen - opgesteld, om 
de leerlingen voorlichting te geven 
over de dodehoekproblematiek.

Bij het officiële gedeelte zijn vanuit 
de gemeentebesturen aanwezig:
gemeente Oss: wethouder R. de 
Bruijn gemeente Bernheze: burge-
meester J. Boelhouwer en wethou-
der R. Wijdeven gemeente Maas-
donk: burgemeester R. Augusteijn 
en wethouder B. Brands.
Vanuit de provincie Noord-Brabant 
is aanwezig: ambassadeur Ver-
keersveiligheid mevr. H. Tindemans

Met deze actie draagt VVN afd. 
Maasland (regio Oss) bij aan het 
vergroten van de verkeersveilig-
heid en sluit daarbij aan bij de pro-
vinciale actie ‘Maak van de nul een 
punt!’
De projectleiding, Ine van Aarssen-
Janssen en Antoon de Klein, geeft 
aan dat dit project nooit zo’n groot 
succes had kunnen worden zonder 
de onaflatende inzet en enthou-
siasme van het grote team van 
vrijwilligers, transportbedrijven en 
verkeersscholen. Mede dankzij hen 
zijn deze projecten al jarenlang een 
begrip voor haar werkgebied, maar 
zeker ook voor ver daar buiten.
Voorlichting geven over de dode-
hoekproblematiek blijft van levens-
belang! 

Speciaal voor dit jubileum heeft 
VVN afd. Maasland een quiz sa-
mengesteld met vragen over de 
dode hoek, waarbij leuke prijsjes te 
winnen zijn. U kunt de quiz vinden 
op onze website: www.vvn-maas-
land.nl

VEILIG VErkEEr Nederland
15-Jarig jubileum, afdeling Maasland
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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

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka airco 2000
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
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 70.000 km 2005
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010
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
Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011
Opel Zafira 1,8i 16v elegance  2002
Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V Quiksilver 55.000 km 2004
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
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 5-drs automaat 2005
Volkswagen New Beetle 20i  1999 
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart 2003

Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 2012 
of zolang de voorraad strekt

Brullende motoren, paardenkracht én Duits-
Brabantse gezelligheid!

Niet alleen het aantal bezoekers 
is gegroeid, maar ook het aantal 
deelnemers. “Bij velen staat de 

tweede zondag van maart al vast 
op de agenda. De oorsprong van 
de Mega TrekkerTrek ligt natuurlijk 

bij landbouwvoertuigen die met 
elkaar strijden in een algemene en 
sportieve klasse in de categorieën 

3.5 ton, 5 ton, 7.5 ton en 11 ton. 
De ene categorie rijdt bij wijze van 
spreke zaterdag nog in het veld en 
bij de categorieën 3.5 ton, 4.5 ton 
en 6 ton in de sportklasse draait 
het om uitstraling en kracht, daar 
straalt het showelement van af. 
Verder is de truck- en jeeppulling 
een succesvolle toevoeging geble-
ken. 
De ongeveer 10 trucks in de 9 en 
10 ton klasse die hieraan meedoen 
zijn speciaal voor dit soort evene-
menten gebouwd. Onze sleepwa-
gens zullen vanzelfsprekend voor 
alle wedstrijden speciaal afgesteld 

worden zodat het een eerlijke en 
sportieve onderlinge strijd wordt.” 

Voor het hele gezin 
Don’t do this at home, maar kom 
kijken naar de stuntshow van de 
Darling Dantes. “Het is specta-
culair wat zij met auto’s doen: 
salto’s, koprollen met een auto 
over 4 geparkeerde auto’s en ze 
laten zich van 30 meter hoog in 

een auto recht naar beneden val-
len. Ook voor de kinderen hebben 
we het programma uitgebreid met 
in de verwarmde tent een heuse 
trein, 2 springkussens, een draai-
molen, een schminkhoek en in de 
knutselhoek een kleurwedstrijd. 
Het Mega TrekkerTrek Spektakel, 
zondag 11 maart, is zo een dag 
uit voor het hele gezin.” Aanvang 
10.00 uur. Entree € 5,--. Kinderen 
tot 12 jaar gratis en Gratis parke-
ren.

Vulluh die pulluh!
Jetzt Geht’s Loss in Loosbroek met 

medewerking van Woenderbaar, 
Tolle Leute en de Legata’s Leder-
hosenPower komt ook helemaal 
goed. Vrijdag 9 maart is de feest-
tent aan de Nistelrodesedijk the 
place 2Be. Vulluh die pulluh! Kaar-
ten in vv € 15,--. Aan de kassa 
€ 17.50. (beide incl. 5 consump-
tiebonnen). Digitaal bestellen: 
www.megatrekkertrekspektakel.nl 
plus artiesteninformatie.

LOOSBROEK - Door het succes van voorgaande zeven jaren geeft de organisatie van het 
Mega TrekkerTrek Spektakel nog een beetje gas bij. Niet alleen qua programma-aanbod 
op 11 maart waar landbouwvoertuigen, trucks en jeeps met elkaar de strijd aangaan, maar 
ze halen ook de Duitse Octoberfesten naar Loosbroek op vrijdagavond 9 maart met Jetzt 
Geht’s Los. “De activiteiten staan compleet los van elkaar en hebben elk een eigen sfeer, 
maar de tent hadden we toch... dus waarom niet vullen met iets leuks?” aldus Willy Gijsbers.

Het megA trekkertrek spektAkel,
zonDAg 11 mAArt, is zo een DAg
Uit voor Het Hele gezin

www.demooibernhezekrant.nl
Autorubriek
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Luchtpost
GERoLstEiN

Brrrr.

Doordat Gerolstein op ongeveer 450 meter boven het 
zeeniveau ligt, is het hier altijd iets kouder als in Nederland. 
Omdat het in februari zo ontzettend koud is geweest, 
hadden wij op de boerderij flink wat extra werk. Met 
nachttemperaturen van -23 vriest op stal echt alles dicht. 
Van melkleiding tot hogedrukspuit, en niet startende tractors 
alles was bevroren. Het grootste probleem was de bevroren 
waterleiding.
Net voordat de vorst op kwam zetten, zijn wij erachter 
gekomen dat wij een waterlek hadden onderin de mestput. 
De gehele watervoorziening van de koeien loopt door deze 
mestput. Je kunt hier niet zo gemakkelijk bij, aangezien deze 
put helemaal vol zit met mest. Het was wel al snel duidelijk dat 
er op korte termijn iets moest gebeuren om dit lek stoppen.
Als er sneeuw ligt, geldt hier de regel dat er geen mest 
uitgereden mag worden op het land. Het was dus geen optie 
om de mestput leeg te pompen, en vervolgens het lek in de 
put te dichten. We hebben daarom besloten, om een gehele 
nieuwe waterleiding aan te leggen. Om te voorkomen dat er 
nog een keer zoveel water verloren gaat, hebben we de nieuwe 
leiding boven door de koeienstal tegen het dak van de stal 
bevestigd. Zodra de nieuwe leiding zou gaan lekken, zijn we er 
snel bij.
Doordat het nieuwe waterleidingssysteem tijdens de strenge 
vorst nog niet klaar was, hebben we op stal een dag geen 
stromend water gehad. Het is echter van groot belang, dat 
de koeien te drinken hebben. Als ze niets te drinken hebben, 
geven ze ook geen melk. Het was een hele klus om 160 koeien 
en 60 kalveren met 1 tuinslang water te geven! Na een week 
hard werken, zelfs tot ‘ s avonds 11 uur, was de leiding klaar. 
Het harde werken werd beloond want de nieuwe waterleiding 
doet het prima, tevens zit hier nu een systeem op gebouwd, 
zodat de waterleiding bij vorst niet meer dicht kan vriezen.

Ik denk dat er veel mensen graag een Elfstedentocht gezien 
hadden, maar ik weet dat wij erg blij zijn met de hogere 
temperaturen. Het maakt het werken voor ons een stuk 
gemakkelijker!

Tot de volgende keer!

Groetjes Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

Wij, Rien Romme (28) en 
anke van Dijk (23) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

SuDoku

mooIBernhezertje

wORkHOPS
Percussie-Mozaïek-
Glaskralen-Schilderen-Masker
Anjo Brohm 0413-473588
www.atelierdemuze.nl

cURSUS
Cursus Bronsgieten in 
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112

tE kOOP
Petroleumkachel
3- jaar oud
€ 60,00. Tel. 06-20559579

IN MEMORIaM PIEt VAN DEN BErG (1925-2012)

HEESWIJK-DINTHER - Op 22 februari 
2012 is Piet van den Berg overleden. 
Hij was ere-lid van de Koninklijke Fanfare 
St. Willibrord. In 2010 is Piet nog gehuldigd 
voor zijn 70-jarige lidmaatschap van de 
vereniging. Wij verliezen in hem een loyale 
verenigingsman. Op 28 februari 2012 is 
Piet van den Berg in Heeswijk begraven. 
Zijn uitvaart is door de Koninklijke Fanfare 
begeleidt. Altijd als we Piet zagen zei ie 
gekscherend: Ik ben er nog! En hij was er 
ook altijd. Afgelopen Carnavalsconcert 
op 12 februari ook - hij zat vooraan. De 
Koninklijke Fanfare zat hem in het bloed 

leek het wel. Hij liet geen gelegenheid voorbij 
gaan. We zagen hem graag. Het herinnerde ons er aan dat we vanuit 
een traditie bouwen. Mensen komen en mensen gaan, en ook Piet is 
er vanaf nu niet meer bij. 72 Jaar was hij lid. In 2010 hebben we hem 
daar nog voor kunnen huldigen. Hij was er verguld mee.
Vanaf 1940 is Piet als muzikant actief geweest. Niet alleen in 
Heeswijk  maar ook in Vinkel en Nuland. Piet speelde in elk geval 
Ventiel-trombone – een instrument dat we nu nog maar nauwelijks 
kennen en later bes-Bas. Piet heeft jarenlang als nevenactiviteit bij 
de club bardienst gedraaid op maandagavond in ons voormalig 
clubgebouw ‘t Geluk.  Toen Piet bij gelegenheid van zijn 50-jarig 
lidmaatschap in 1990 het erelidmaatschap van de Koninklijke Fanfare 
ontving heeft ie nog 10 jaar lang gemusiceerd. Vervolgens heeft hij 
na zijn 60-jarig lidmaatschap in 2000 nog 2 jaar de vlag gedragen. 
Piet A-Dieu

HEESCH - Op zondag 4 maart aan-
staande wordt wederom een baby- 
en kinderbeurs georganiseerd in 
CC De Pas te Heesch. Deze keer 
staan er ruim 100 standhouders. 

Vanaf 10.00 uur worden zowel 
tweedehandse als nieuwe baby- 
en kinderartikelen aangeboden. 
Denk hierbij aan (merk)kleding, 
(buiten)speelgoed, boeken, wan-
delwagens, maxi-cosi’s, autostoel-
tjes, fietsjes, meubeltjes etc. etc. 
Alles natuurlijk van goede kwali-
teit. Telkens weer blijkt dat duur 
speelgoed en kleding vaak maar 
een korte tijd gebruikt/ gedragen 
wordt. De materialen zijn dan nog 
in zeer goede staat. Het is het ze-

ker de moeite waard om te komen 
kijken voor leuk, goedkoop, kwali-
tatief goed speelgoed. 
Dit geldt niet alleen voor (aan-
staande) ouders, maar ook zeker 
voor opa’s en oma’s, oppasgele-
genheden, peuterspeelzalen enz.
Er wordt ´n hoek ingericht voor 
kinderen, waar zij kunnen spelen.
Voor info: 0412-482621 of 0412-
482403 of kinderbeursheesch@
hotmail.com. 

Grote baby- en kindervoorjaarsbeurs

De zaal is open van 10.00 tot 
13.00 uur en de entree bedraagt 
€ 2,00 (kinderen gratis).
Zie www.baby-kinderbeurs.nl

Bron: Koninklijke Fanfare

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst. Mailen mag ook: advertentie@demooibernhezekrant.nl
Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!

Al uw zoekertjes,
familieberichten,

aanmelden via
info@demooibernhezekrant.nl
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EMo’S rEIS: een historische parel die in elke
boekenkast thuishoort
Dick de Boer, was zo onder de in-
druk van de kroniek van Emo, dat 
hij de reis bestudeerde en nareisde 
per fiets en auto. De 2000 meter 
hoge pas Mont-Cenis heeft hij sa-
men met zijn broer te voet overge-
stoken, net als Emo in de winter. 
Al reizende kon hij de plaatsbe-
schrijvingen van Emo vergelijken 
met zijn eigen waarneming. Dit 
alles bracht hij bij elkaar in zijn 
bijzonder mooi uitgegeven boek: 
Emo’s reis. Het is een uniek verslag 
van deze barre tocht naar Rome, 
opgebouwd uit verslagen van dag 
tot dag, met daarin illustraties van 
het verleden, kronieken, verhalen 
en beeldmateriaal. Het is een his-
torische en culturele ontdekkings-
tocht door Europa, samengevat 
in een historische parel die in elke 
boekenkast thuishoort. 
 
Femke Brouwer, van Boekhandel 
Berne bestelde het boek: “Het was 
een schat die ik uitpakte. Ik ben er 
meteen in begonnen. Een boeiend 
en inspirerend boek over de Euro-
pese dynamische samenleving in 
de middeleeuwen: Zinderend van 
politieke en godsdienstige span-
ningen, bruisend van kunstzinnige 
en wetenschappelijke activiteiten. 
Voor de reconstructie van de reis 
van Emo werkte De Boer deels 
samen met historicus, schrijver en 
beeldhouwer Ynskje Penning. Zij 
heeft met de onderzoeksgegevens 
van het ‘project Emo’ een histo-
rische, thriller roman geschreven 

HEESWIJK - Professor Dick de Boer hield, zaterdag jl, een inspirerende lezing over het boek 
Emo’s reis. Emo is een middeleeuwse Norbertijn die in de winter van 1211-1212 een 
barre tocht maakte van het Groningse Wittewierum naar Rome om bij de paus papieren 
te halen voor zijn kloosterkerk. Van die reis, die 241 dagen duurde, heeft hij een kroniek 
bijgehouden.

Femke Brouwer

‘Emo’s Labyrint’. Onderweg bele-
ven Emo en zijn metgezellen onder 
meer de verschrikkingen van de 

kinderkruistocht en de verwoes-
tende machtsstrijd tussen twee 
Duitse keizers. Zij ontmoeten ka-
thedralenbouwers, Joodse geleer-
den, rondtrekkende gewapende 
bendes en marskramers. Ze over-
nachten in kloosters, herbergen 
en in de open lucht, vervolgd en 
belaagd door mensen en wilde die-
ren. Het is een toegankelijk boek 
geworden, interessant voor vol-
wassenen, maar zeker ook voor 
jongeren die van geschiedenis 
houden. Dit boek is een prachtige 
aanvulling op Emo’s reis.” 

Emo’s reis mee beleven
Beide boeken kunt u in Boekhandel 
Berne, Abdijkstraat 53, Heeswijk 
vinden, maar u kunt ze ook digi-
taal bestellen via www.berneboek.
com en bij de zoekopdracht Emo’s 
reis intypen. Als u dan toch in de 
digitale boekhandel duikt kunt u 
hier meteen een kijkje nemen in 
het gevarieerde assortiment. 

“Het wAs een sCHAt 
Die ik UitpAkte. ik Ben 
er meteen in Begon-
nen. een BoeienD en 
inspirerenD Boek”

Een strijd die gestreden werd door 
de Germaanse Goden Loki en Bal-
der de Winter en Lente Goden. En 
om deze strijd kracht bij te zetten 
werd door de bevolking uit deze 
streken als offer aan de Lente God 
een Offervuur opricht en ontsto-
ken. Daarmee was ook voor de be-
volking uit deze streken het teken 

gegeven dat de Lente in aantocht 
was. En dat men zich in huis zo 
langzamer hand kon voorbereiden 
op de komende Lente. Ook werd 
nu voor de tweede maal voor de 
55 plussers een gezellige middag 
georganiseerd met zang en vertel-
lingen, die door de senioren druk 
bezocht werd.

De roep om de lente
Vlooienstoken op Bedaf

BEDAF - Op de eerste zondag van de vasten na de carnaval wordt er 
precies om 20.00 uur, zoals de eeuwenoude traditie het wil, op het 
hoogste punt van de Bedafse bergen wederom het aloude lente vuur 
ontstoken (Het Vlooienstoken in de volksmond genoemd) door de oud-
ste telg van de familie Verbossen, van de Pier op Bedaf, om zo afscheid 
te kunnen nemen van de korte maar strenge winter, die de mensen rond 
Bedaf (Uden Vorstenbosch en Nistelrode) lange tijd in zijn greep heeft 
gehouden.

Foto: Jan van der Avoort

‘Ik begon met papier en potlood, eindig helemaal electronisch’

Na 50 jaar dienstverband 
neemt ria Goossens afscheid

‘Ik begon met papier en potlood, 
eindig helemaal electronisch’, Ria 
heeft het over het kassasysteem 

dat een enorme groei doormaakte 
in deze 50 jaar.  27 februari 2012, 
een afscheidsdag, de slingers, de 

koffie met cake en mensen die 
af en aan lopen in de winkel om 
gedag te zeggen. Vanmorgen al 
om half 9 kwamen haar naaste 
collega’s haar verrassen met een 

heerlijk ontbijt. Een speciaal ge-
dicht van Elly en een herinneringen 
boekje met vele dierbare momen-
ten zullen nog vaak ter sprake ko-
men.  Ook haar collega’s van an-
dere vestigingen kwamen en haar 
werkgever voor tientallen jaren; 
Gerrit van Lieshout was ’s morgens 
geweest. 
Theo en Carla met de kinderen 
kwamen een heel speciaal cadeau 
brengen: een schilderij van Sarah, 
de kleindochter van Ria. Ria vult 
ongelovig aan: “Ook nog een va-
kantiebon voor Barcelona!”. 

Donderdag krijgt ze nog een eten-
tje waar ze met haar man Henk en 
haar collega’s van mag gaan genie-
ten. En dan is het zover en kan ze 
gaan genieten van haar vrije tijd.

NISTELRODE - Ria Goossens gaat graag even met haar broers en zus-
sen op de foto, vlnr annie, Jos, Ria, Corrie, Toon, Magriet en Henk, ze 
waren allemaal op haar afscheidsfeestje. Ze gaat met pensioen na meer 
dan 50 werkjaren in de winkel aan de H. van de Venstraat. Twee jaar 
geleden kreeg ze al een Koninklijke onderscheiding voor haar trouwe 
dienstjaren en het vele vrijwilligerswerk dat ze heeft gedaan. Vorig jaar 
23 februari 2011 stopte Carla van Lieshout met de ‘alles’ winkel met 
speelgoed en huishoudartikelen en nu een jaar later is Ria blij te zijn 
gebleven tot aan haar pensioen, bij Marskramer, die het overnam. 

Ria Goossens met haar zussen en broers

‘oH en DAn ook nog 
een reis-CHeqUe 
nAAr BArCelonA’

door Jan van der Avoort
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In heel Bernheze zijn vele bouwbedrijven bezig om ons Bernheze op 
te knappen. We nemen kern voor kern onder de loep en deze week 
bekijken we de kern Nistelrode. Zo hebben ze in Nistelrode ook nieuwe 
bouwprojecten, verbouwprojecten en grond die bouwrijp gemaakt 
wordt. Altijd al benieuwd wat er te doen was? Een paar bouwperikelen 
op een rij.B o uW t

BErNHEZE
Een rondje in de bouw… NistELRoDE

Terwijl de cafébezoekjes gewoon doorgaan gaat het dak eraf.

En het enige dat rest zijn een boek vol herinneringen en een hoopje 
puin.

aannemer Ron van Roosmalen werkt o.a. samen met Jan vd Heijden aan de nieuwe pui
Uitzicht op de kerk vanuit het appartement.

De zaal van het tramstation wordt een keer zo groot dan hij was.

Het hele pand is een flinke opknapbeurt onderhevig.

Ron de Lorijn en Peer vd Zanden breken om weer 
op te kunnen bouwen.

CaFÉ ZaaL ’T TRaMSTaTION
Volop bedrijvigheid op de Tramstraat, want café 
zaal ’t Tramstation is aan een grote verbouwing 
onderhevig. Tonnie en Everista, de uitbaters 
van het horecapand staan voor een drukke 
tijd. De dakpannen gingen eraf zodat ook de 
voorzijde van het pand nog mooier wordt. Deze 
winter is een grote zaal aan het mooie gebouw 
aangebouwd. Ze hadden al een zaal, maar de 
nieuwe zaal zal een keer zo groot zijn en van 
alle moderne technieken voorzien. In April moet 
de zaal klaar zijn en zullen de eerste feesten al 
gegeven worden. 

De buren zijn getuige bij de eerste sloopwerkzaamheden van het 
Chinees Restaurant.

SPaRRENWEIDE 
Gelijk met het Nesterlé gebouw krijgt Nistelrode hier een mooie nieuwe winkelstraat de Sparrenweide waar het komende 
jaar de prachtige gebouwen uit de grond komen. Afgelopen week is het oude gebouw waar ook het Chinees Restaurant 
in heeft gezeten, gestript en de sloop zal een feit zijn als u dit leest.

UNDER CONSTRUCTION
Aan het plein op Raadhuisplein 9 is de plek waar men massaal in Nistelrode 
voor hoopt dat er snel een bouwplan gaat komen. De familie Hermans is 
hoopvol en terwijl we wachten op de concrete bouwplannen, zien we aan de 
overkant al volop beweging.

aPPaRTEMENTEN/WINKELS LaaR
Iets verderop is het oude DA 
gebouw,  Ron De Lorijn had al 
enige tijd andere plannen met 
het gebouw.  Van Tilburg Mode 
& Sport ziet hierdoor een extra 
winkelruimte verschijnen. Het 
nieuwe gebouw wordt prachtig en 
tijdens de carnavalsweek heeft het 
beton dat gestort werd net voor 
de carnaval kunnen drogen. Ook 
de appartementen boven worden 
prachtig, met het uitzicht op de 
kerktoren, kunnen de bewoners zich 
hierop gaan verheugen.  

JaCK MaRTENS TWEEWIELERS
Jack Martens Tweewielers is ook zijn pui aan het herbouwen. Een losgeraakte aanhangwagen kwam van de straat tegen de winkel 
tot stilstand, hierdoor kwam de pui in puin te liggen en nam ook de stabiliteit van de bovenverdieping uit zijn balans. Op de foto 
zien we hoe Nisseroise ondernemers de Nisseroise ondernemer weer aan een nieuwe pui en een mooie winkel helpen. Op de 
Open Zondag op 11 maart zijn ze er weer helemaal klaar voor om de klanten te ontvangen met leuke openingsaanbiedingen. 

NESTERLÉ GEBOUW
De bouw van het Nesterlé. Aan de Parkstraat 
komt het Nesterlé gebouw, hier wordt de grond 
bouwrijp gemaakt. Het nieuwe gebouw zal aan 
het bestaande gebouw gebouwd worden. 

NESTERLÉ GEBOUW

De grote vlakte is gepland voor de parkeerplaats van de 
nieuwe Jumbo in combinatie met parkeergelegenheid 
van het Nesterlé gebouw.

uW BouWPErIkELEN 
IN BErNHEZE BouWt?

INFo@DEMooIBErNHEZEkrANt.NL
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Alle ogen gericht op de tV (deco)
Van het voetbal genieten onder de reclame

Nee, niet weer een betaalde TV zender erbij. Niets is minder waar. Het gaat hier om reclame rónd de buis en niet óp de buis!

Naarmate de avond stappen vor-
derde verliep het creatieve proces 

beter. Zo ontstond het begin van 
een idee dat in de loop van enke-

le weken steeds meer vorm ging 
krijgen. Een decoratie voor de TV 

tijdens het EK, waarop dan ook 
nog eens de score bijgehouden 
kan worden. Iets wat de gehele EK 
meegaat.
Om het idee verder uit te werken 
zijn de heren hulp gaan zoeken 

bij Print Point Displays. Daar had 
men wel oren naar een samenwer-
king. En het resultaat mag er zijn! 
Een proefexemplaar compleet met 
een bedrukking die klinkt als een 
klok, zonder de aandacht van het 
beeld af te leiden, prijkt op de TV 
bij de familie Verstegen. Natuurlijk 
zijn de heren bijzonder trots op 
deze unieke TV decoratie. Want 
uniek is die zeker. De TV Deco 

is geboren, besproken, ontwik-
keld en gemaakt in Heesch. Er is 
geen enkel ander product ter we-
reld wat lijkt op de Deco van TV 
Deco. Er is overal over nagedacht: 
het ontwerp dat niet de aandacht 
wegtrekt van het tv-beeld, het 
bevestigingsgemak en de toepas-
sing voor verschillende maten TV 
toestellen. Er zijn geen schroeven 
of plakstroken nodig om de Deco 
te bevestigen. Immers een decora-
tie moet het kijkgenot versterken, 
niet verstoren en de after-party al 
evenmin. 

Voor bedrijven die dat willen, is 
er een ruimte vrijgehouden op de 
bedrukking, recht boven het TV 
scherm, om hun boodschap op te 
zetten. Zie, zo kijkt iedereen onder 
het voetballen reclame zonder ver-
storing van het programma en ge-
durende alle wedstrijden dat onze 
voetballers in de EK meespelen. 
De heren zijn nog lang niet klaar 
met hun activiteiten. Zij benade-

ren nu bedrijven om hun Deco aan 
de man/vrouw te brengen, maken 
bevestigingsinstructies op papier, 
maar ook als filmpje die via ’n QR 
code op You-Tube te zien zal zijn. 
Geweldig toch?
Wilt u meer weten over deze 
Deco, mail naar info@tvdeco.nl
Maar let op: de minimale afname 
is 50 stuks en de uiterlijke bestel-
datum eind april.

Foto’s: Marcel van der Steen

“DE sCoRE BIJhouDEN EN RECLAmE KIJKEN 
TEGELIJKERTIJD”

HEESCH - als het om voetballen gaat, is niets te gek. Zeker niet als het om een EK of WK gaat. Straten wor-
den versierd, huizen omgebouwd en de hele buurt komt samen om te kijken naar dat ene ultieme doelpunt. 
Heel veel geld wordt besteed aan dingen die vaak maar één wedstrijd lang meegaan. 
Volgens de statistieken wordt er wel 160 miljoen Euro uitgegeven aan prullaria tijdens die kampioenschap-
pen. Dat moet anders vonden de heren Luuk Verstegen, Jochem Goossens en Nick Govers tijdens een 
avondje stappen. 

door Martha Daams

Jochem Goossens & Luuk Verstegen

Vorig jaar is de vereniging begon-
nen met het omzetten van de 
grasbanen tot zandbodems. Dit 
leek in eerste instantie een prima 
rijbodem maar helaas bleek na wat 
wedstrijden dat de bodems toch 
niet in een optimale conditie wa-
ren. De vereniging heeft hierna en-
kele wedstrijden afgelast en is druk 
aan het zoeken gegaan naar een 
gepaste oplossing. Er zijn verschil-
lende bodemmonsters verstuurd 
naar rijbodem-experts waaronder 

de firma Agterberg. De vereniging 
heeft het advies van deze firma ten 
harte genomen en hierop actie on-
dernomen. 
Er zal een deel van de huidige bo-
dem worden afgegraven en af-
gevoerd, waarop vervolgens een 
nieuwe bodem zal worden aange-
bracht. Deze bodem zal bestaan 
uit een speciaal voor paarden-
sportbodems ontwikkeld mengsel 
van een bepaald type zand, het 
zogenaamde M3C zand, met poly- 

vlokken voor stabiliteit en vering. 
Hiermee zal de vereniging dus 
worden voorzien van een hoog-
waardige topsport bodem en op 
deze manier dus weer helemaal 
klaar voor het nieuwe wedstrijd-
seizoen zijn. Secretaris Wilhelmien 
van Vugt verklaard: “Het is een 

tijdje spannend geweest of we het 
allemaal gereed zouden krijgen 
voor het nieuwe seizoen, maar 
inmiddels zijn de werkzaamheden 
begonnen en we gaan onze dead-
line ruimschoots halen. 

We zijn allemaal ontzettend  
enthousiast over onze nieuwe bo-
dems, het is echt een mooie pro-
fessionele bodem en we zien erg 
uit naar het nieuwe seizoen, zeker 
na het afgelopen jaar waarin we 
toch veel problemen met de oude 
bodems hebben gehad. Veel rui-
ters klaagden over de zwaarte van 
de bodem, we hebben deze klach-
ten ten harte genomen en zijn er 

trots op dat we onze ruiters nu op 
een dergelijke professionele bo-
dem kunnen trakteren! Een van de 
eerste wedstrijden zal de jaarlijkse 
Romisan Dressuur Talenten Bokaal 
zijn, vorig jaar kwam vooral tijdens 
deze wedstrijd naar voren dat de 
nieuwe bodem destijds toch echt 
niet voldeden aan onze eisen, we 
hopen dan ook dat we dit dit jaar 
dubbel en dwars goed kunnen ma-
ken. Het wordt een Topseizoen op 
een Topbodem!”. 

We wensen de vereniging veel suc-
ces in het nieuwe seizoen en veel 
ruitersportplezier op hun nieuwe 
bodems!

Nieuwe bodems voor rV De kleine Parcival

paardensport

HEESCH - Nieuwe rijbodems voor Ponyclub en Rijvereniging de Kleine 
Parcival. De komende maand maart zal het oefen- en wedstrijdterrein 
van PC en RV De Kleine Parcival uit Heesch worden voorzien van ge-
heel nieuwe rijbodems. 
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HEESCH - De seniorenteams van 
DOS’80 lieten dit weekend zien 
geen kater te hebben overgehou-
den aan de afgelopen carnaval. In 
Boekel wonnen de dames zondag-
ochtend vroeg met een overtui-
gend verschil van de hekkensluiter 
HaBO’95. De heren moesten aan 
het eind van de tweede speelhelft 
helaas toch hun meerdere erken-
nen in het meer ervaren team uit 
Valkenswaard. 

Dames: HaBO’95 – DOS’80 (9-31)
In november speelden DOS’80 en 
HABO’95 ook al eens tegen elkaar. 
De dames uit Boekel leken toen 
simpelweg niet opgewassen tegen 
het sterke en vooral snelle spel van 
DOS’80 (27-10). Dit weekend, uit 
in Boekel, streden zij opnieuw te-
gen elkaar en opnieuw had Boekel 
moeite met het spel van de Hee-
sche handbaldames. De eerste 
aanval van DOS’80 leidde al tot 
een strafworp. Niet alleen werd 
deze 7m-kans de openingstref-
fer van de wedstrijd, eveneens 
werd dit het 100e doelpunt van 
Sabine Maas dit seizoen. Gemo-
tiveerd door dit snelle doelpunt 
liet DOS’80 vervolgens een erg 
mooi en gevarieerd spel zien. Ze 

scoorde van afstand, maar ook uit 
hoekinstarten. Via 0-3 werd het 
4-11 en zelfs 6-18 bij rust. In de 
tweede helft werd er meer gean-
ticipeerd op de onzorgvuldigheid 
en het mindere conditionele ver-
mogen van de dames uit Boekel. 
Mede door vele onderscheppingen 
en breakouts liepen de dames uit 
Heesch makkelijk weg van het slo-
me HABO’95. Via 7-27 bouwden 
ze hun marge op tot de eindstand 
van 9-31. 

Heren: VHC1 – DOS’80 (20-19)
Ook de heren speelden deze 
zondag weer een wedstrijd. Zij 
speelden tegen het herenteam uit 
Valkenswaard, waarvan de gemid-
delde leeftijd beduidend hoger lag, 
dan die van het team uit Heesch. 
De vorige wedstrijd die deze 
teams tegen elkaar speelden werd 
nipt gewonnen door de heren uit 
Heesch (25-24), maar dit week-
end maakten de heren uit Val-
kenswaard het hen opnieuw niet 
makkelijk. DOS’80 stond de hele 
wedstrijd met een lichte marge op 
voorsprong, totdat VHC halverwe-
ge de tweede helft langszij kwam. 
Toen ook DOS’80 in de laatste mi-
nuut nog een 7m-kans verzaakte, 
waren de kansen op een gelijkspel 
eveneens plotseling verkeken. 
Met een nipte nederlaag van 20-
19 moesten de Heeschenaren iet-
wat teleurgesteld huiswaarts ke-
ren. 

Volgende week zaterdag wordt 
er weer gehandbald, dan thuis in 
Sporthal ’t Vijfeiken. De dames 
spelen tegen De Sprint, de heren 
nemen het op tegen HABO’95. 
Aanvang: vanaf 19.45 uur.

Seniorenteams DoS’80 
nog steeds fit

handbal

Turnvereniging Sine-Cura uit 
Heeswijk-Dinther tekent voor de 
organisatie samen met de product-
groep turnen dames BO (Brabant 
Oost) 4e-5e-6e divisie van de 
KNGU. 
Zowel zaterdag als zondag zijn er 
drie wedstrijden op sprong, vloer, 

brug en balk. Op beide dagen 
beginnen de categorieën pupillen 
1 en jeugd om 8.45 uur aan hun 
warming up, om 13.15 uur ge-
volgd door de categorieën instap 
en junioren. De categorieën pupil-
len 2 en senior sluiten de dagen af 
in wedstrijd 3, die om 16.15 uur 

begint met een opwarmronde. Na 
iedere wedstrijd is er een prijsuit-
reiking.
De bereidwillige medewerking 
van de gemeente Bernheze, basis-
school ’t Palet, lokale ondernemers 
en niet te vergeten een zeer grote 
schare vrijwilligers, zorgen er voor 
dat Sine-Cura zonder zorgen deze 
uitdaging tegemoet treedt. 
Sine-Cura nodigt iedereen uit om 
de turnsters te komen aanmoedi-
gen. Entreeprijs: kinderen vanaf 
5 jaar € 1,50, volwassenen € 3,00.

turnvereniging Sine-Cura gastheer
turnen

HEESWIJK-DINTHER - Zo’n 350 turnsters zullen op 3 en 4 maart in 
sporthal de Zaert in Heeswijk-Dinther aantreden voor een voorwed-
strijd voor de regiokampioenschappen 4e divisie. In verschillende cate-
gorieën en niveaus, variërend van instap tot senior strijden zij dit week-
end voor een plaats in de regiofinale op 24 maart in asten.

Prinses Irene dames naar 2e plaats
NISTELRODE - Het 1e vrouwen-
elftal van Prinses Irene won zon-
dagmiddag met 2-1 van direct 
concurrent FC Gelre en rukt met 
deze overwinning op naar de 2e 
plaats in de landelijk hoofdklasse. 

Met als toeschouwer op de tribune, 
de nieuw coach José van Hoof. FC 
Gelre begon sterk aan de wedstrijd 
en was erg dreigend, zonder tot 
uitgespeelde kansen te komen. Na 
een kwartier was Huberts dicht bij 
een doelpunt maar strandde nog 
op de doelvrouw. Twee minuten la-
ter was het wel raak, toen zij slecht 
verdedigen afstrafte. Na een half 
uur stond er 2-0 op het scorebord. 
De overijverige Chantal v.d. Linden 
(foto onder) wist na voorbereidend 
werk van Huberts te scoren. 

De Prinses Irene verdediging kwam 
regelmatig onder druk te staan maar 
het ijzersterke centrale duo Jaimy 

Waals (foto boven) en Sandra Lan-
genhuizen wisten van geen wijken. 
Na de thee was de eerste kans 
voor Prinses Irene. De witrode 
formatie was speltechnisch gezien 
misschien wel de bovenliggende 
partij, maar de kansen waren voor 
Prinses Irene. In totaal vier keer 

verzaakte de Prinses Irene aan-
valsters dotten van kansen te ver-
zilveren, waardoor het tot het ein-
de toe spannend bleef. Een mooie 
overwinning voor Prinses Irene, 
dat dit seizoen in de beker en in de 
uitwedstrijd nog kansloos had ver-
loren van de ploeg uit Wehl. 

Opstelling Prinses Irene 
Shania van Nuland, Nikki van Wijk, 
Jaimy Waals, Sandra Langenhuij-
sen, Hilde Langens,Chantal van der 
Linden ( Femke van Bremen 58e), 
Leonnie Haagmans, Jamie van de 
Nieuwendijk, Ilona den Dunnen 
(Meggy Wijnen 75e), Inge van de 
Berg, Sanne Huberts.

voetbal

Prinses Irene wint met overmacht
Twintig minuten kon Ruwaard 
echt partij bieden, toen scoorde 
Van der Lee de 1-1. De weer ijzer-
sterk spelende Jeroen Bekkers be-
paalde de ruststand op 2-1. In de 
2e helft was het opnieuw Bekkers 
die uit een prachtige voorzet van 
“patron” Teun van Schadewijk de 
1-3 binnenkopte. Jorg van de Berg 
poetste met een prachtige kopbal 
zijn eigen doelpunt weg. Jevaro 
Ikanubun bepaalde de eindstand 
op 1-5. Het was voor de negende 
keer op rij dat Prinses Irene win-
nend het veld verliet.

Opstelling Prinses Irene:
Paul Timmers, Amandus Ikanubun, 
Gijs van Erp, Hein Langens, Jorg 
v.d Berg, Ruud Wijnen, Teun van 
Schadewijk, Tim v.d Brand (72e 
Jevaro Ikanubun), Jeroen Bekkers 
(70e Cees v. Schadewijk), Gijs v.d. 
Lee ( 46e Robert v. Pinxteren), 
Cobenn Farneubun.

voetbal

NISTELRODE - De mannen van “Van Tilburg Mode & Sport” zijn goed 
door de winterstop gekomen. Tegen het Osse Ruwaard werd een dik 
verdiende 5-1 overwinning behaald. Met Gijs van der Lee op de spits-
plaats van wereldreiziger Job van den Elzen, was Prinses Irene vooral 
in de 2e helft oppermachtig. De Nistelrodenaren kwamen na amper 10 
minuten op achterstand door een eigen doelpunt.

Verslag en foto: A. v. Lokven

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

HEESWIJK-DINTHER - Sjef van den 
Berg is een handboogschutter van 
16 jaar oud uit Heeswijk-Dinther 
die al sinds zijn 7e jaar deze sport 
beoefend. Sinds april 2010 is hij 
geselecteerd voor jong oranje en 
traint  hij 7 dagen in de week.

Niet voor niks zo heeft hij afgelo-

pen weekend wel weer bewezen. 
In Amsterdam is Sjef Nederlands 
kampioen geworden  bij de man-
nen recurveschutters.  Een echte 
overwinning. Eerder had hij ook al 
het zilver te pakken bij het WK in-
door in Las Vegas. 
Namens DeMooiBernhezeKrant 
gefeliciteerd.

Sjef uit Heeswijk-Dinther  
schiet in de roos

handboogschieten

Sjef vd Berg met Burgemeester J. Boelhouwer tijdens het BernhezeSportgala

Bernheze sportief
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Klinkende zege voor Heeswijk op Veritas

Heeswijk domineerde vanaf mi-
nuut één de wedstrijd. Turgay 
Arslan kreeg na een mooi opge-
zette aanval de eerste kans van 
de wedstrijd maar zag zijn schot 
in het zijnet belanden. Diezelfde 
Arslan stond wel aan de basis van 
de 1-0. Een perfect ingedraaide 
hoekschop werd door Frank Dob-
belsteen binnengekopt. Vanaf dat 
moment speelde Heeswijk een ge-
wonnen wedstrijd en creëerde het 
kans na kans. Op slag van rust trof 

Mark Dobbelsteen de paal na per-
fect te zijn vrij gespeeld voor doel-
man Wim Ramakers. Na de thee 
werd het overwicht wel omgezet 
in doelpunten. In de 48ste minuut 
werd een fraai schot van Hein van 
Nuland nog knap gepareerd door 
Ramakers, maar de goalie had 
amper vijf minuten later geen ant-
woord op een inzet van Rob Tips; 
2-0. Nadat Veritas haar elftal, na 
twee keer geel, gereduceerd zag 
worden tot een tiental was het he-

lemaal gedaan met het verzet van 
de Limburgers. Het was aanvoer-
der Camiel van Doorn die met een 
fenomenale vrije trap Heeswijk op 
3-0 zette. Een kwartier voor tijd 
bepaalde Mark Dobbelsteen de 
eindstand op 4-0. Na een weer 
een prachtige aanval kegelde Dob-
belsteen Heeswijks vierde tegen de 
touwen.

Door de overwinning pakte Hees-
wijk opnieuw de koppositie in de 
Tweede Klasse H. Komende zon-
dag spelen de blauwwitte opnieuw 
een thuiswedstrijd. Nummer vier 
van de ranglijst Wilhelmina ’08 
komt op bezoek. 

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Heeswijk hervatte afgelopen 
zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen middenmotor Veri-
tas uit het mooie Neeritter. Eerder dit seizoen kwam Heeswijk tijdens 
de uitwedstrijd in Midden-Limburg goed weg met een 2-2 gelijkspel.

Aanvoerder Camiel van Doorn maakte ‘Heeswijk’s mooiste van de middag’ Foto: Selly van den Akker
 Tekst: Koen Heesakkers

Periodekampioenen bij
DV Dancing Kids

Lieke van de Ven  won de eerste 
titel voor Dancing Kids! Spirit (mo-
dern junioren) die nog alles ge-
wonnen heeft volgde met een titel. 
Verdere uitslagen van het och-
tendprogramma:
Guusje van Thiel 3e met 247 pnt, 
Vera Oomen 2e met 248 pnt, Gar-
de Melody 1e met 238 pnt, garde 
Miracle 2e met 265 pnt. Lieke van 
der Ven gedeelde eerste met 275 
pnt, Release kreeg 230 pnt en Spi-
rit 1e met 270 pnt. 
In het middagprogramma verdien-
de Dv Dancing Kids: Marsgroep 
Untouched, Gardegroep Touch, 
Twister, Inspiration en Kimberly 
Xofhleer, nog eens 5 kampioen-
stitels!. Dit hadden er eigenlijk 6 
kunnen zijn; Moniek van Heumen 
heeft met haar solo nog alles ge-
wonnen maar was vandaag helaas 
geblesseerd! 

Marsgroep Untouched danste met 
3 mensen minder wat goed te zien 
was in de formaties; werd 1e met 
274 pnt. Gardegroep Touch moest 
ook aanpassen vanwege ziekte 
en blessures; maar ook hier een 
1e plaats met 285 pnt! Twister, 
dansend in de categorie modern 
jeugd, heeft in Nederland nog al-
les gewonnen; met 281 pnt een 1e 
plaats. Inspiration, dansend in de 
categorie modern hoofd, won ook 
nog alles in Nederland; vandaag 
met 285 pnt een 1e plaats!

Kimberly Xofhleer met haar show 
solo in de hoofdklasse wederom 
een 1e plaats met 263 pnt. Verdere 
uitslagen: Cheyenne Willemsen 3e 
met 271 pnt; Sharona Willemsen 
2e met 274 pnt; garde Diamonds 
2e met 274 pnt; modern Straight 
3e met 270 punten.

dansen

NISTELRODE - Tijdens het Periodekampioenschap bij dansvereniging 
D’Light uit Nijmegen heeft DV Dancing Kids uit Nistelrode weer goed 
gepresteerd. Ondanks verschillende zieken en geblesseerden heeft de 
vereniging maar liefst 7 titels gewonnen. Er zijn twee klasse waarin de 
dansers dansen, de vrije klasse en de sportklasse. Alleen in de sport-
klasse kon men de titel Periodekampioen verdienen. De hoogste twee 
punten van eerdere toernooien plus de punten van deze dag in Beunin-
gen  besliste wie er in iedere categorie kampioen ging worden. 

Lieke vd Ven nr.1  Foto: Twan Willemsen

Zoektocht naar Nisseroise voetballers

Ben Hanegraaf voorzitter van de 
seniorencommissie: ”Wij denken 
vooral aan spelers die in Nistelrode 
wonen, maar nu bij andere vereni-
gingen spelen. Natuurlijk kunnen 
zich ook mensen aanmelden die in 
het verleden bij ons of elders heb-
ben gespeeld en de draad weer op 
willen pakken.” 

Hanegraaf: “Een blessure heeft 
veel meer tijd nodig om te genezen 
dan bij jongere spelers. Dat bete-
kent dat je dergelijke elftallen wel 
twintig spelers nodig hebt om we-
kelijks met een representatief elftal 
te kunnen spelen. Zeker omdat er 
ook vaak ook nog andere verplich-

tingen zijn, dan het voetballen, 
waar ook rekening mee gehouden 
moet worden. Vandaar wat we 
aanvulling moeten hebben, voor 
de andere elftallen komt de aan-
vulling natuurlijk vooral vanuit de 
eigen jeugdafdeling.”

Ron van Roosmalen heeft in 
Nistelrode een aannemersbedrijf  
en is binnen onze vereniging al 
meer dan 15 jaar leider van lagere 
elftallen. “Ik ben nu leider van het 

9e elftal, een van de elftallen met 
spelers die de dertig (ruim) zijn 
gepasseerd. Ik denk dat het voor 
voetballers die nu elders voetbal-
len, dit nu het moment is om zich 
bij Prinses Irene aan te melden. 
We hebben een prachtige accom-
modatie, volgend seizoen ook nog 
kunstgras. Ik durf ook te stellen dat 
er weinig verenigingen zijn die zo 
goed georganiseerd zijn als Prinses 
Irene. Twee jaar geleden kwam er 
een elftal (Hoogstraat) vanuit de 
zondagmorgencompetitie bij Prin-
ses Irene spelen, ze zijn nu het 8e 
elftal. Je hoort nu van verschillende 
spelers dat ze er spijt van hebben 
niet al tien jaar eerder zo’n over-
stap te hebben gemaakt. 
Als je in Nisseroi woont is het na-
tuurlijk ook voor je sociale contac-
ten goed om te voetballen in het 
dorp waar je woont. “Jij bent nu 
redelijk geïntegreerd, als je dertig 
jaar geleden in Vinkel was blijven 
voetballen was dat natuurlijk nooit 
gelukt,” zegt hij lachend tegen uw 
reporter. 

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene heeft 13 seniorenelftallen, waarvan er tien 
door mannen worden bezet. In de drie laagste elftallen spelen vooral 
mensen die de dertig jaar (ruim) zijn gepasseerd. Voor die drie elftal-
len kan Prinses Irene nog best een aantal spelers gebruiken voor het 
nieuwe seizoen 2012-2013. 

HEESCH - De Brabantse Kampi-
oenschappen springen werden 
als vierde en laatste weekend in 
manege Molenheide in Schijndel 
gehouden. 

Alexander Vincentius uit Heesch 
en lid van de Heemskinderen uit 
Nistelrode, werd voor de tweede 
keer op rij Brabants Indoor ZZ-
springkampioen met Zadarijke. Na 
twee foutloze manches ging Alex 
als eerste van start in de barrage. 
Hij zette een foutloze rit met een 
tijd neer van 35,77 seconden. Deze 
uitstekende prestatie leverde hem 
het kampioenschap op. Vorig jaar 
won de combinatie ook het Neder-
lands Kampioenschap ZZ-springen 
in Ermelo, en deze kans krijgen ze 
31 maart aanstaande weer. Ook 

mag Alex door deze overwinning 
aan de start komen bij Indoor Bra-
bant te Den Bosch in april.

Brabants kampioen
ZZ-springen

paardensport

Heb je interesse en of wil je meer informatie: Ben Hanegraaf:  
benhanegraaf@hetnet.nl (06-51546441) of Joop v.d. Heijden joop.
vd.heijden@hetnet.nl (06-51531358)
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

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

BERNHEZE
16 - 17 MAARt 
NL DoEt!
Pagina 7

17 maart 
Grote schoonmaakdag 
Bernheze
Locatie: Gemeente 
Bernheze

HEESCH
1 MAARt 
Ernesto en Marcellino 
laatste theatertoer 
Locatie: CC De Pas  

2 MAARt 
sterrenwacht halley: 
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1

Kwartjesvolk en 
De Die en ik samen 
in het theater
Locatie: CC De Pas  

3 MAARt 
open Dag van 
Asseldonk 
Varkensbedrijf
Locatie: 
Loosbroeksestraat 17 
Pagina 3

4 MAARt 
Grote Baby en 
kindervoorjaarsbeurs
Locatie: CC de Pas 
Pagina 14

Musical Zangeres 
Zonder Naam in de pas 
Locatie: CC De Pas  

6 MAARt 
Film: Beginners
Locatie: CC De Pas  

cursus sterrenkunde
voor iedereen
Locatie: Halleyweg 1 

8 MAARt
Muzikale vertelling over 
het leven van herman 
Brood
Locatie: CC De Pas  

10 - 11 MAARt
Komische opera 
‘the sorcerer’
Locatie: CC De Pas  

14 - 15 MAARt
Aanmelden nieuwe 
leerlingen hooghuis 
Locatie: Schoonstraat 34 

17 MAARt
concert Fanfare Korps 
Nationale Reserve in 
de pas 
Locatie: CC De Pas  

18 MAARt 
1e hBV open Jeugd 
toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijf 
eiken 

Wederom 
sprookjestheater
in heesch
Locatie: CC de Pas
Pagina 12 

21 MAARt 
Liederentafel in de pas
Locatie: CC De Pas  

24 - 25 MAARt 
st.pEp-projecten 
organiseert een grote 
boekenbeurs
Locatie: CC De Pas. 

24 MAARt 
halfvasten
Locatie: Café zaal 
´t Tunneke 

toneeluitvoering van 
Jong
van harte
Locatie: CC De Pas 

NISTELRODE
4 MAARt 
Rommelmarkt c.v. de 
hossende Wevers 
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend 

Kampioensreceptie
Dames Korfbal 1
Locatie: Kantine Pr. Irene 
Pagina 5

6 MAARt 
themamiddag “wegwijs 
in zorgland”
Locatie: Gasterij Laarstede 

inschrijfavond van de 
kindervakantieweek
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke 

7 MAARt 
Emigrantenfamilies 
voor het voetlicht bij 
hKK Nistelvorst
Locatie: Heemhuis, 
Maxend 3 
Pagina 6

8 MAARt 
thema-avond 
‘Je blaas de baas’
Locatie: Heemkunde 
‘t Maxend
Pagina 5 

9 MAARt 
Balletstichting 
Nistelrode treed op 
Locatie: Zorgcentrum 
Laarstede 

10 MAARt
Rock & Roll 
‘Mustang 66‘
Locatie: Party Centrum 
‘t Maxend 

11 MAARt 
Voorjaarswandeling 
Vogelwacht
Locatie: Natuurcentrum 
Slabroek  

open zondag
Locatie: Nistelrode 

15 MAARt 
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

16 MAARt 
Mandalatekenen met
Danka hüsken 
Locatie: Nistelrode 

30 MAARt 
schuimparty
Locatie: Dorpshuis 

LOOSBROEK
9 MAARt 
Feestavond Jetzt 
Geht’s Los 
Locatie: Nisseroisedijk, 
Loosbroek
Pagina 13

11 MAARt
Mega trekkertrek 
spektakel
Locatie: Nistelrodesedijk
in Loosbroek
Pagina 13

HEESWIJK-
DINTHER
2 MAARt 
projectie en bespreking
van fotoklankbeelden 
Locatie: Dorpshuis “Den 
Durpsherd” 

clubLife
Locatie: Café De Toren  

3 - 4 MAARt
turnwedstrijd Regio-
kampioenschappen 
Locatie: Sporthal De Zaert
Pagina 18

3 MAARt 
skipmondays 
Locatie: De Zwaan 
 
4 MAARt  
Matineeconcert hot 
Docs in de Wapenzaal
Locatie: Kasteel 
 
6 MAARt 
Lezing ‘compassie in de 
zorg’ door Frans Baar
Locatie: Bernekringzaal 
Abdij van Berne 

8 MAARt 
onderonsje over 
brandschilderen en 
glas in lood
Locatie: Steunpunt 
D’n Hoek 
Pagina 7

9 MAARt 
Normaal 
Locatie: Café zaal Jan 
van erp 

10 MAARt 
springtime: 
Dans ‘impulsen’
Locatie: Abdij van Berne 

10 MAARt 
Das Deutsche Bierfest 
Locatie: Café Zaal de Toren 

hot studs
Locatie: Café De Zwaan 

11 MAARt 
heel de Mens
Locatie: Kasteel Heeswijk 

13 maart 
onderonsje in heeswijk 
over gevallen militairen 
Locatie: CC Bernrode 
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17 MAARt 
tribute to coldplay & 
snow patrol
Locatie: Café Zaal de Toren 

23 MAARt 
Jupiler de pub Quiz
Locatie: Café Zaal de Toren 

24 - 25 MAARt 
toneelvereniging 
Anders Als Anders 
Locatie: CC Servaes 

VORSTENBOSCH
3 MAARt 
Vormselviering
Locatie: St. Lambertuskerk

5 MAARt
Jeu de Boule KVo
Locatie: Gildenbergske

6, 20 EN 27 MAARt
Vraagbaak
Locatie de Stuik

23 t/M 30 MAARt
Biljartkampioen-
schappen
Locatie: De Schaapskooi

25 MAARt
Naviering Vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk

25 MAARt
Biljartkampioen-
schappen Jeugd
Locatie: De Schaapskooi


