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“Koningin Beatrix is de bindende factor”

De kroon op toewijding
Een koninklijke uitnodiging
voordragen vanwege hun maatschappelijke activiteiten. Commissaris van de Koningin Van de
Donk heeft daaruit gekozen wie er
mocht gaan.
Elke Prinsjesdag staat Henny langs
de route om de koningin, prins
Willem Alexander en prinses Maxima toe te juichen. Voor koningin
Beatrix heeft hij grote bewondering: “Want wanneer koningin
Beatrix uit het vliegtuig stapt, of
uit de gouden koets, dan staat
er iemand. Haar persoonlijkheid
dwingt respect af en dat hoort zo
voor een staatshoofd. Zij is echt de
bindende factor in ons koninkrijk”.
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Woensdag

Volgens hem zullen straks koning
Willem Alexander en koningin
Maxima weer heel andere kwaliteiten laten zien. Prins Willem
Alexander is een heel geschikte
man, terwijl prinses Maxima stijl en
flair meebrengt.

vorstenbosch – Als Prins Willem Alexander op 30 april om 14.00 uur in De Nieuwe Kerk in Amsterdam
zijn eed aflegt en een toespraak houdt, zit in die kerk Henny van Houtum uit Vorstenbosch uitbundig te
genieten van zijn nabijheid bij de gebeurtenissen van die dag. Al vanaf zijn kindertijd heeft Henny een fascinatie voor de koninklijke familie, en voor – nu nog – koningin Beatrix in het bijzonder.
Toen Henny vermoedde dat 28
januari koningin Beatrix aan zou
kondigen dat zij afstand deed van
de troon, heeft hij meteen een kamer geboekt voor die gelegenheid,
in Amsterdam. Zo’n belangrijk
moment wilde hij niet missen. En

missen gaat hij dat moment niet,
want tot zijn grote blijdschap kreeg
hij een brief van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal dat
hij een van de genodigden was
in De Nieuwe Kerk tijdens de inhuldiging, mits hij door de veilig-

heidsscreening komt.
Stijl
Van burgemeester Van Beek hoorde Henny dat het College van Burgemeester en Wethouders hem,
met 2 anderen uit Bernheze, had

Totaalmarkt.nl wint
Thuiswinkel Awards!

Uiteraard zijn wij als Totaalmarkt.nl
ontzettend trots op deze prestatie.
Dat wij deze prestigieuze prijs hebben mogen ontvangen laat zien
dat de consumenten onze woningwebwinkel als de beste van Nederland beoordelen.
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Wij verloten een
heerlijke vlaai onder
de eerste 400 likers

Uiteraard willen wij iedereen bedanken voor de steun en het stemmen! Zonder onze klanten was dit
uiteraard niet mogelijk geweest. In
februari en maart van dit jaar kon
men stemmen op een favoriete
webwinkel. Tijdens de gala-avond
donderdagavond 28 maart is
Totaalmarkt.nl als winnaar gekozen in de categorie ‘Wonen’.

Geert-Jan Smits, Katja Römer-Schuurman en Ton Willems

Woensdag

like ons

Nistelrode - Totaalmarkt.nl heeft de publieksprijs XL gewonnen in
de categorie ‘Wonen’. De Nationale Thuiswinkel Awards werden op
28 maart uitgereikt in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee.
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Henny van Houtum met de brief van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal
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DeMooiBernhezeKrant

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84

ylepagina

Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM
SERVICE
REPARATIE

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH
Tel. 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

2

Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Woensdag 3 april 2013

Sponsordiner stichting
PEP-projecten

Themaworkshop
mandalatekenen

Bernheze - In samenwerking met Restaurant de Waard in Heesch organiseert de stichting PEP-projecten Bernheze opnieuw een sponsordiner. Dit diner wordt gehouden op zaterdag 27 april, aanvang 19.00 uur.

Je eigen lichtkracht ontdekken

Tijdens het sponsordiner ontvangt
u meer informatie over het werk
van de stichting.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

De zaal is open vanaf 18.30 uur.
U neemt daarbij deel aan een vijfgangendiner waarbij u kunt kiezen
voor een hoofdgerecht van vis of
vlees. De kosten van deelname aan
dit overheerlijke diner bedragen
€ 42,50 inclusief drankjes.
Hiervan komt een groot deel ten
goede aan de projecten van de
stichting in Roemenië. PEP ondersteunt kleine bedrijfjes in de
land- en tuinbouw met renteloze
leningen, biedt sociale hulp, werkt
samen met de gemeenten Marasesti en Racoasa en transporteert
hulpgoederen voor het Rode Kruis
in de regio Focsani.

Sandwich

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 april.

in balans. Het is een ondersteuning
van je persoonlijke groeiproces.

Mandala
Het woord Mandala betekent magische cirkel. De cirkel staat symbool voor alles wat één geheel is.
Een mandala is een cirkel, waarin
symmetrische figuren getekend
worden vanuit het midden. Mandala’s zijn eeuwenoud en je vindt
ze terug in alle culturen. Het mandalatekenen geeft ontspanning en
rust. Lichaam en geest komen meer

4 vleestomaten
4 bollen mozzarella
0,5 bosje basilicum
0,5 Turks brood
2 eetlepels olijfolie
peper/zout

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

GRATIS
GD
THUISBEZOR

BBQ
GOURMET
TAPAS

Was de tomaten en snij ze in plakken. De mozzarella mag ook in plakken
gesneden worden. De basilicum grof hakken. Snijd het brood in 8 lange
plakken, besprenkel ze met de olijfolie en beleg steeds de onderste helft
met mozzarella, tomaat en wat basilicum. Breng op smaak met zout en
peper en leg de bovenste helft erop. Serveer de sandwiches in vierkantjes
en zet vast met een houten prikker.

Alleen verkrijgbaar bij Bon Fromage

Arancio Spritz
Aanbieding geldig t/m 30 april!
Zolang de voorraad strekt!

per set

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Opgave en informatie
Heb je zin om mee te doen of heb
je nog vragen? Willemien Geurts,
0412 612022 of www.mandalart.nl

Diepvries & Versproducten

Boodschappenlijstje

Bereiding

Je eigen lichtkracht
Bij deze workshop maak je een
aantal mandala’s op zwart papier.
Eerst doen we diverse oefeningen
met technieken met wit kleurpotlood. Daarna gaan we daar met
kleurpotlood overheen. Je ontdekt
je eigen lichtkracht en je ziet hoe
je mandala gaat stralen! Het thema
wordt door iedereen op zijn eigen
manier uitgewerkt. Daar krijg je
richtlijnen en hulpstructuren voor,
dus tekentalent is niet nodig. Plezier in het tekenen en inkleuren
staat voorop. Het inkleuren is heel
rustgevend en je zult merken dat je
trots bent op het resultaat.

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Eet Smakelijk

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Nistelrode - Willemien Geurts geeft op vrijdag 26 april van 10.00
tot 12.30 uur een workshop mandalatekenen met als thema: ‘Je eigen
lichtkracht ontdekken’.

met tomaat, mozzarella en basilicum

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Wilt u zich aanmelden voor het
diner? Neem dan contact op met:
Jos Sweep 0412-452853
jos.sweep@tele2.nl
Eugène Theunissen 0412-452208
e.theunissen44@ziggo.nl
Als extra service zijn er nu ook
deelnamekaarten in de voorverkoop verkrijgbaar, via de volgende
adressen:
1. Eetcafe ’t Pumpke,
Raadhuisplein, Nistelrode
2.	Restaurant de Waard,
Kerkstraat, Heesch
3. Kantoorboekhandel Ceelen,
’t Dorp, Heesch
4. Bruna, ’t Dorp, Heesch
5. Gemeenschapshuis de Wis,
Loosbroek
6. VVV Heeswijk-Dinther,
Raadhuisplein

Advertorial

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Het ijsseizoen
is begonnen
Meer dan 10 smaken sorbet’s,
diverse milkshake’s, handijsjes
en ijsbekers met verrassing!

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

lunch
diner
borrel
terras
feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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Bewijzen van lang vervlogen levens mooi van
Betovering van fossielen

dat zuidoost Nederland bedekt was
door ondiepe tropische zeeën. We
beseffen dan dat onze generatie
maar een fractionele tijdspanne betekent in het leven op aarde en dat
het christendom van 2000 jaar oud
een jonge geschiedenis heeft.
Verzamelwoede
Frank heeft fossielen in soorten en
maten in dozen en kasten, gevonden in Nederland, België, Duits-

‘een fractie van de
ontstaansgeschiedenis
van de aarde’

Frank van Esch met de slagtand van een mammoet en het koraal uit Lith

Foto: Marcel van der Steen

Heesch – Het aardoppervlak bevat schatten die je met een ongeoefend
oog niet ziet. Frank van Esch oefent al heel lang om snel te zien wat de
bodem allemaal voor schatten herbergt.
Als 6-jarige zocht Frank de bodem
af naar bijzondere stenen, totdat
zijn moeder hem eens meenam
naar een mineralenbeurs. Daar vertelde iemand Frank over mineralen,
halfedelstenen en hun herkomst.
Een passie was geboren en de familie reisde in vakanties af naar Duitsland om in Idar-Oberstein te zoeken naar stenen. Daar in het gebied
Birkenfelt werd o.a. in steengroeves
gezocht naar schatten.
Ommezwaai
Hoe mooi en interessant stenen
ook zijn, fossielen begonnen steeds

meer aantrekkingskracht te krijgen
op Frank, want: “Fossielen zijn levende wezens geweest van eeuwen geleden. Elk gebied kent zijn
eigen fossielen, die op hun beurt
weer hun verhaal vertellen over het
ontstaan van een stukje aarde”.
Zeker een keer per maand gaat
Frank er – alleen of met vrouw en
kind – op uit om fossielen te zoeken. Veel grote en kleine haaientanden heeft hij gevonden in Mill
en Antwerpen. Maar ook een flink
stuk koraal uit de Lithse Ham; en
dat is best bijzonder. Zo’n 400 miljoen jaar oud (devoon) uit de tijd

land, Frankrijk, Spanje, Amerika en
Rusland. Soms zijn de gebieden in
kaart gebracht, maar soms is het
zoeken naar een speld in een hooiberg, zoals in Rusland. Via internet
worden door hem begerenswaardige exemplaren opgezocht voor
eventuele ruilhandel en wie weet,
gooien we zo de toekomstige geologische onderzoeken in de war.
Hoewel Frank super-trots is op de
slagtand van een mammoet uit de
Lithse Ham, hebben haaientanden
toch zijn grootste interesse. Frank:
“Er zijn heel veel soorten haaien en
tanden geweest en er valt nog heel
veel over te onderzoeken. Het zou
fantastisch zijn om een complete
kaak van een haai te hebben, maar
het kraakbeen versteent enkel onder bijzondere omstandigheden”.
Informatie
Frank is lid van de Stichting Geo
Oss en de Werkgroep Pleistocene
Zoogdieren. Er worden beurzen,
exposities en lezingen georganiseerd o.a. door Naturalis. Maar veel
zoekt hij ook na op internet. Daar is
de informatie duizelingwekkend; in
veelheid en in tijdspanne.

hans manders

Op de avond waarop ik benoemd werd tot
gemeentedichter van Bernheze kreeg ik de vraag of
ik om de week een bijdrage wilde gaan verzorgen
voor DeMooiBernhezeKrant. Ik heb meteen ja
gezegd. Aangezien de afgetreden gemeentedichter,
Mas Papo, een poëzierubriek blijft verzorgen in De
Bernhezer, leek een rubriek over en met gedichten
in die andere Bernhezer krant mij een prima
idee. Niet om een soort van concurrentie aan te
wakkeren of om Mas poëtisch naar de kroon te steken. Nee, zo denken
dichters niet. Ik zie Mas als een zeer gewaardeerde collega en vriend,
die erin geslaagd is in onze mooie gemeente de stem van de poëzie
luider te laten klinken. Wie die stem niet gehoord heeft, moet zeker een
exemplaar van de bundel ‘Wat ons bezighield’ bestellen!
Deze rubriek zie ik als een extra mogelijkheid om in Bernheze poëzie
op de kaart te zetten. Verdere plannen zal ik in de komende tijd
lanceren. Nu wil ik me eerst poëtisch aan u voorstellen, in de vorm van
een kwatrijn en een sonnet (mijn geliefde dichtvorm).

Mooi van Hans Manders
Ik stel me voor: mijn naam die luidt Hans Manders
U hoort het goed: alleen de M is anders
Ik breng beslist geen brillen aan de man
maar zorg er wel voor dat je lezen kan

Was ik de burgemeester
Was ik de burgemeester van Bernheze
Dan ging ik bij mijn burgers op bezoek.
Ook zou ik al hun boze brieven lezen
En slikte hun kritiek voor zoete koek.

Ik zou in Heeswijk, Heesch en Nistelrode
In Dinther, Loosbroek, zelfs in Vorstenbosch
Me buigen over al mijn burgers noden
En hen beschermen tegen buurman Oss.
Wat zou ik mijn gemeente krachtig leiden:
Men zou mij zien als een verlicht despoot
Die elke vorm van onrecht zou bestrijden
Zodat het woongenot hier werd vergroot.

KIES VOOR UW
‘Mijn meiden zijn mijn rijkdom’
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE
Gelukkig ben ik slechts Bernhezer dichter
Derhalve is mijn taak aanzienlijk lichter.

Nistelrode - Twintig jaar geleden werden zeven jongens van dezelfde sociale opleiding door hun leraren
aangespoord iets leuks te doen voor de kerstviering. Ambitie om hier meer mee te gaan doen hadden ze
eigenlijk niet. Ze wilden gewoon lol maken, maar werden al snel een van de meest spraakmakende acts in de
uw huidige verzekeringspakket
omgeving, omdat werkelijk niets te gek was bij een optreden van de Band ZonderLaat
Banaan.

HET
VERSCHIL,
door ons geheel
vrijblijvend vergelijkenELKE
op kwaliteit DAG
en prijs. OPNIEUW !!

Manager Rien Somers kwam met
een idee: een half jaar geen optredens geven en dan een concert in
de Markthal in Uden. Het concert
was sneller uitverkocht dan dat van
de Golden Earring. Inmiddels hebben de mannen op bijna alle grote
Nederlandse festivals gestaan, en
nog steeds hebben ze een volle
concertagenda.
Een van deze mannen is Paul
Rademaker. Naast gitarist van BZB
is hij ook trotse vader en echtge-

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

noot. Hij is werkzaam als begeleider dagbesteding op ‘Tuingroep de
Nistel’, dat zich op dezelfde grond
bevindt als het schattige huisje van
de familie Rademaker, wat omgeven is door bossen en rust. Wie is
deze man als hij niet zijn gitaar vast
heeft?
Paul Rademaker van BZB met zijn dochter

Tekst en foto: Nina Mulder

r

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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‘SNELLER
UITVERKOCHT DAN DE
GOLDEN EARRING’

Lees het hele interview met Paul
op www.mooinisseroi.nl

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

Loop eens even binnen of
neem contact op met:

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Angela gewichtsconsulente

ZORG EN HULP

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

1-jarig bestaan met veel gezondheidsadviezen en leermomenten

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

Heesch – Angela van den Elzen is regelmatig te vinden in sportschool
Meersports aan ’t Vijfeiken. Bewegen is heel belangrijk als je lekker in
je vel wilt zitten. Natuurlijk is de basis van een gezond eetpatroon ook
belangrijk, maar daarnaast moeten we zorgen voor voldoende beweging.

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

Angela heeft het afgelopen jaar
niet alleen veel mensen van advies
gediend en een goede emotionele
begeleiding gegeven bij het afvallen, zelf heeft ze ook veel geleerd.
Ze vertelt: “Het is niet voldoende
om mij regelmatig te bezoeken
als je wilt afvallen en je goed en
energiek te voelen, de eigen wens
om beter in je lijf te zitten en de
wil daar iets voor over te hebben,
is de grote drijfveer waar mensen
blijvend mee verder komen. Dat
houdt in verstandig inkopen doen
en koken. Ervoor zorgen dat er
geen ‘zonde’-restjes zijn. Een gezond voedingspatroon bestaat uit
voldoende koolhydraten, vetten

Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

Advertorial

en eiwitten. Crash diëten kunnen
zelfs leiden tot het stilleggen van
organen. Slecht voor de gezondheid!”.
Het geheim
Het eetpatroon bestaat uit voldoende groenten, fruit en magere producten. Hoeveelheden
en samenstelling zijn persoonsafhankelijk, daar helpt Angela bij.
Voldoende bewegen, sporten, fietsen/lopen of anders. Snel gaat dat
afvallen niet, maar het eetpatroon
is van blijvende waarde, zonder
nadelige effecten. Het individuele
verhaal van elk mens in de aanloop
naar een afspraak, boeit Angela

zeer. Heel blij is zij als zij mensen
kan motiveren en stimuleren om
een gezonde leefstijl aan te leren.
Angela heeft naast de praktijk in
Sportschool ’t Vijfeiken ook praktijk in de Arendstraat 24, Oss.

Energiek en
GOED IN JE VEL,
dankzij verstandig
eten

Voor informatie: 06-23167537 of
www.angelagewichtsconsulente.nl

Angela

GEWICHTSCONSULENTE

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

www.angelagewichtsconsulente.nl
info@angelagewichtsconsulente.nl
Heeswijk-Dinther
Angela van den Elzen
Foto: Ad Ploegmakers
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Naamloos-2 1 Column
01-04-12 18:55
Irenestraat 45
Advertorial
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Onlangs heb ik Sara gezien, en ik heb
kleinkinderen. Dat kan omdat ze doorgaans vitaal is, en dat moet omdat
Tel.: 0413-292922
haar met open armen ontvangen.
de kinderen moeten werken. In mijn ogen is het heel gezond om de
Spoed: 0413-293393
Geen
weemoed,
melancholie
of
jongeren en ouderen bij elkaar te laten leven, het houdt je jong!
Apotheek
verlangen
naar
vroeger.
Integendeel,
ik
Dit beeld zag ik 20 jaar geleden al in Canada, waar ik op vakantie was.
Apotheek Heeswijk-Dinther
zie het als een begin van het 2e deel van
De ouderen zorgden voor de jongeren en andersom.
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
mijn leven. Het tweede deel, waarin ik
Waren wij in de jaren 80 niet de verloren generatie? Toen stond het er
spoedeisende recepten bij de
weet waar Abraham de mosterd haalt,
economisch ook niet best voor. Nou, we hebben het nog niet zo slecht
dienstapotheek gevestigd naast
een met veel ervaring en levenslessen.
gedaan met zijn allen. We hebben veel opgebouwd, alleen tegen de tijd
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Er
waren
moeilijke,
verdrietige,
vrolijke,
dat we zelf afhankelijk worden, zal er dan nog een potje voor ons zijn?
Tel.: 0413-381848.
zware
en
fijne
lessen,
maar
van
allemaal
In plaats van daar pessimistisch over te zijn, ga ik veel vertrouwen
Laverhof
ben
ik
wijzer
geworden
en
gegroeid
als
hebben in de toekomst. Dus ook in onze jeugd. Er zal ongetwijfeld veel
Locaties Cunera, De Bongerd en
Medi Spa mens.
Zorg thuis
gaan veranderen de komende jaren, maar dat kan ook heel veel goeds
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Dit maakt dat je alles beter kunt
brengen!

Tijdloos Mooi
De Sara van nu

Foto: Jan Gabriëls

Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

relativeren en naar waarde kunt inschatten, maar brengt je ook dichter
bij jezelf doordat je de juiste keuzes maakt.
Geen saai vooruitzicht, maar een toekomst vol uitdaging en zinvol
leven. En dat komt goed uit, want ik wil nog veel meer groeien.
Gelukkig is de vijftiger van nu nog helemaal niet oud. Ze draait nog
volop mee in de maatschappij en werkt meestal nog heel veel jaren.
(Dat zal ook wel moeten, gezien de vooruitzichten…) De vijftiger
van nu zorgt nog volop voor haar ouder(s) en haar kroost en haar

NIEUWE SERVICE bij BRUNA
i.v.m. stoppen STOMERIJ DIKS.
AANBIEDING t/m 30 april
Alle kledingstukken gereinigd en opgemaakt € 5,00
(uitgezonderd: suède, leder, gala- en bruidskleding)

‘t Dorp 61a - Heesch

Voor ons is het nu zaak om zo lang mogelijk vitaal (lees onafhankelijk)
te blijven, en daar in te investeren. Er zo uit te blijven zien zoals we
ons voelen. Niet aan de zijlijn van het leven maar er midden in staan.
Genieten en positief zijn. Aandacht voor jezelf.
Ik ga er in ieder geval voor proberen te zorgen dat de leeftijd zo min
mogelijk vat op me krijgt. Het leven is gewoon tijdloos mooi!

30 minuten nek / schoudermassage €15,Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Bosschebaan 80 - Heesch - Telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Dé aanhangwagenspecialist!

Kortom: leuk voor jong en oud!
Ook hebben wij aan onze kleine gasten gedacht. Clown Pinkie
zal er zijn om het iedereen naar de zin te maken! Met ballonnen
en schmink zorgt zij voor vertier! Met z’n allen spelen op het
springkussen en ook nog genieten van een lekker ijsje!
Onder het genot van een hapje en een drankje leiden wij
u graag rond door ons bedrijf. Met een prachtige houten
paardentram rijden wij u naar onze drie locaties. Wij laten
u uitgebreid kennis maken met onze wereld van verkopen,
verhuren, opbouwen, repareren en onderhouden van
aanhangwagens, paardentrailers en men- en marathonwagens.

OPEN DAG

ZATERDAG 13 APRIL 2013
van 10.00 tot 16.00 uur
OOk
k vOOr de verspreiding
van uw fOlders

Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

witgoed, reparatie en verkoop
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55 stenen van BS ‘t Palet voor de bouw van Prinses Maxima Centrum

De kinderen van ’t Palet hebben
1093 flessen verzameld en ingeleverd en daarmee een bedrag van
€273,25 opgehaald voor KIKA.
Met dit bedrag kunnen weer 55
stenen gekocht worden voor de
bouw van het Prinses Maxima
Centrum. Het werd een actie van
kinderen van ’t Palet voor kinderen
met kanker.
De actie liep tot woensdag 27
maart en dat was ook de dag
waarop de laatste flessen opgehaald werden in de klassen. De
zakken werden leeggemaakt, de
flessen werden geteld en wederom
weggebracht. De eer van het bekendmaken van het eindbedrag
was aan Stijn en Bram.
Alle klassen werden betrokken bij
de actie, onder andere door speciale zakken uit te delen om de flessen in te doen. op eigen initiatief
hebben ze posters gemaakt en opgehangen in de school. op donderdag 21 maart hadden zij al 593
flessen opgehaald en die werden
weggebracht door Silja en lisa.
Twee keer werd een auto helemaal
gevuld! En het einde was nog niet
in zicht. Kinderen van ’t Palet bleven maar flessen meebrengen.

In eerste instantie hebben Stijn,
Bram, Senna, Byrthe, Silja en lisa

bij elkaar gezeten om te praten
over de actie en om te bekijken of

Electrolux
EWF1476GDW
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• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

leeijen electro

ze er wat mee konden doen. Hierna hebben ze een brief geschreven
aan de ouders van alle kinderen
van ’t Palet. Ze riepen op om de
kinderen flessen mee te geven.

HEESWIJK-DINTHEr - Heeft u ook gehoord van de actie voor KIKA? KIKA heeft contact met alle supermarkten in Nederland gehad en de supermarkten hebben toegezegd het statiegeld van lege flessen over te maken
naar KIKA. Op basisschool ‘t Palet in Dinther hebben 6 kinderen uit het MIND project van groep 8 deze actie
opgepakt en uitgerold.

BS ’t Palet zamelt flessen in
voor kikA

BS Toermalijn
dodehoekproject

Woensdag 3 april 2013
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Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten:
www.bernhezefamilieberichten.nl.
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de mogelijkheid een bericht
voor u achter te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook
een afbeelding aanleveren van een kaart die uw familie-bericht
al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden.
T. 0412 795170.

Flexibele mogelijkheden
voor de opvang van
kinderen van 0-4 jaar
Openingstijden van
7.00 tot 19.00 uur
‘t Dorp 105
5384 MB - Heesch

www.kdvpippi.nl

Achterkleindochter Tess 4e generatie
Nistelrode - De prachtige dochter Tess, van Eppo en Linda Loeffen - van Lokven is geboren op
carnavalszondag, 10 februari.
Voor oma Annie, die bij muziekkapel de Dûrzakkers muziek maakt,
natuurlijk extra speciaal.
Tess is het eerste kleinkind van
Annie van Lokven – van Es, die
opgroeide op Donzel en met Adri
nog steeds in Nistelrode woont.
Mevrouw Leen van Es - Verstegen,
is van oorsprong een Heesche; van
de Achterste Groes. Eerder al kwam
ze in DeMooiBernhezeKrant, want
dit is het 2e kleinkind waarmee
ze voor 4 generaties zorgt. “Astrid, een jongere kleindochter was
voorgekropen”, volgens mevrouw
Van Es, “want Linda is het oudste
kleinkind en ‘hoorde’ ook eerder
een achterkleinkind te krijgen,”
vertelt ze met een lach.
De overgrootoma is een week geleden op de prachtige leeftijd van

Zeven burgemeesters...
maar slechts ÉÉN FOR MINEUR
Als ‘Sjel’ was ik aanwezig in D’n Herd
Waarvoor ik toen gedichtjes schreef
Maar ‘Sjel’ die is verdwenen
Alleen ons For Mineur dat bleef
De Rijksweg werd geopend
Het Dorp dat werd een dreef
Veel auto’s zijn verdwenen
Alleen ons For Mineur dat bleef
Veel burgemeesters kwamen hier
Heesch leek toen wel te geef
Zes zijn er sinds verdwenen
Alleen ons For Mineur dat bleef
Het begon al met Jan Dosker
Die hier ruim tien jaar verbleef
Jan verdween toen plots naar Dongen
Alleen dat For Mineur dat bleef
Hij wist For Mineur vaak te verkopen
Of hij een agentuur bedreef
Ons moeder verdween met hem
Alleen ons For Mineur dat bleef

V.l.n.r. Annie, Leen, Linda en Tess

88 jaar in de Laarstede komen
wonen. Ze is er al helemaal thuis
als haar oudste kleinkind, Linda
met Tess voor het eerst op bezoek
komt en wil graag met haar, als
trotse overgrootoma, op de foto.
Allemaal heel trots, al zal de klein-

ste van het stel pas over een aantal
jaren beseffen, hoe uniek het is om
met je overgrootoma op de foto te
staan.
Vier generaties op de foto: overgroot-oma Leen, oma Annie, moeder Linda en kleinkind Tess.

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeit en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Mooi resultaat voor Bakkers Lamers
“We zijn heel trots op de titel!
Bedankt voor het stemmen!”

Stichting KIKA is de grote winnaar,
zij kregen per stem € 0,05.
Bakkers Lamers kreeg de uitdaging
voorgelegd om voor dit goede
doel, zoveel mogelijk stemmen te
verzamelen en daarmee te gaan
voor de titel van Leukste bakker
van de regio.
“Het werd een leuke actie die
vooral de waardering uitspreekt
naar onze medewerkers. Als een
heel team zo’n plezier heeft in het
werk dan straalt dat in alles uit.”,
vertellen de trotse eigenaren.
De Bakkers Lamers is heel actief
met facebook en twitter, ook hierbij. Als bekroning kregen ze de titel
‘De leukste bakker, van Bernheze’.
De Bakkers Lamers volgen op
Facebook?
Facebook.com/DeBakkersLamers

Sjef Franssen ging de kar toen trekken
Hij was van de ‘For’ een volle neef
Hij verruilde zelfs van provincie
Alleen zijn For Mineur dat bleef
Toen kwam een invaller uit de ‘Bus’
Die ons zand in de ogen wreef
Zijn fontein wilde niet goed werken
Maar ook ons For Mineur dat bleef
Ons Heesch ging op de vrouw-toer
José van Gorp kwam toen op dreef
De naam Heesch verdween toen wel
Maar For Mineur met naam die bleef
Zij was een echte schattebout
Die moederliefde hier bedreef
Maar ook die liefde hield geen stand
Alleen dat clubje For dat bleef
Met Heijmans trof de For het niet
Hij speelde meer op safe
Hij kwam met Nieuwjaar nooit eens langs
For Mineur, ook zonder hem, die bleef
Zijn ongeschoren wangen
Die het scheren nooit bedreef
Zijn stoppelbaardje nam hij mee
Maar het gladde For Mineur dat bleef
Och Boelhouwer deed ons niks
Ook van Beek namen we nooit echt op de wreef
Ook hij zal straks van hier vertrekken
Maar de For valt echt niet door de zeef
Veertig jaar For Mineur, de spiegel
Veertig jaar dorpspolitiek te geef
Nog geen slijtplek is te vinden
Met For Mineur zit je nooit scheef
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‘Ik kan zo blij zijn met een mooie zin!’
- Joke van der Knaap van Eerenbeemt (85) heeft, als voordrachtskunstenaar, uit vele werken van grote dichters voorgedragen. Zaterdag 6 april presenteert ze onder
haar pseudoniem Klaartje Muskeyn haar eerste eigen bundel ‘Spiegelschrift’ in de boekhandel van Berne. “Deze poëzie is mijn melodie in een pure klank van woorden.”
Heeswijk-Dinther

Maar ook het thuiskomen terug
in Heeswijk beschreef ze in mooie
zinnen ‘Trage klompen – vanzelfsprekend trouw – verstoren nauwelijks de rust.’ De bundel ‘Spiegelschrift’ is een spiegel van haar
leven in dichtvorm. “De naam
van de bundel vindt ook haar oorsprong in mijn schrijven, want mijn
eerste woordjes schreef ik linkshandig in spiegelbeeld.”
Mensen, liefde, natuur en religie
Haar eerste gedicht schreef ze op
het randje van haar puberteit. “Als
klein meisje las ik veel gedichten.
Dat heeft mijn taal rijk gemaakt. Ik

De eenvoud van een Haiku: in een
enkele pennenstreek een groots
beeld neerzetten, vind ik mooi om
te doen. Maar ik dicht ook over
dingen van de dag. ‘Je lijkt me van
papier, jij kleine vlinder die zachtjes neerstreelt op mijn linkerhand.
Maar kijk eens naar mijn kleuren,
zei de vlinder, ik kom wel uit het
paradijs geland’.
En natuurlijk is de liefde prachtig
om over te dichten. Ontmoetingen met medemensen, die je hart
aanraken. Ik ben ‘ongeneeslijk katholiek,” lacht ze. “Religie heeft
mij altijd geboeid en Psalm 23 is
voor sommige gedichten een ver-

Ik kom wel uit het paradijs geland

Als klein meisje las Joke veel gedichten, dat heeft haar taal rijk gemaakt

Met de Matthäus-Passion op de
achtergrond verhaalt Joke vol passie over haar leven. Haar reizen

die ze samen met haar inmiddels
overleden man Simon heeft gemaakt, zijn één van haar vele inspi-

Tekst en fotografie Hieke Stek

ratiebronnen voor haar gedichten.
‘Aan zee drink ik, de zachte zoete
zomer’.

word blij van mooie zinnen en dat
ik emoties in woorden kan vangen. Soms wandelt er een zin mijn
hoofd binnen. Die schrijf ik op en
daaromheen ontstaat een gedicht.
Soms meteen, maar vaak ook later
pas. Als Bosch stadsmeisje had ik
een bijzondere verwondering voor
de natuur. Die is altijd gebleven en
daarom dicht ik daar regelmatig
over.
Mensen en hun passie voor ambachten, vind ik inspirerend. Een
zin uit De Pottenbakker ‘Zo werkend vangt hij kleuren in zijn vazen’.

trekpunt geweest; een basis voor
nieuwe zinnen.”
Vanuit haar liefde voor de literatuur ging ze letterkunde studeren.
Ze heeft Nederlands gegeven op
het Gymnasium van Bernrode.
Was vele jaren, nu nog soms, lectrice bij de Abdij van Berne. Daarom is deze locatie gekozen voor de
presentatie van ‘Spiegelbeeld’.
U bent er van harte welkom op zaterdag 6 april om 16.00 uur. De
bundel kost € 12,50: een pareltje
in uw boekenkast!

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeit
en interesseert

Inspirerende boeken, kunst, cd`s en wenskaarten

Boekhandel Berne
Abdijstraat 53 t 0413-291394

berneboek.com

croissants
op z’n Brabants
Onze Brabandercroissants hebben wij ontwikkeld met het meel
waar we ook de Brabanderbroden van bakken. Lekker donkerbruin,
met veel zonnepitten en zaden. We bereiden ze met plantaardige
margarine in plaats van roomboter. Dat maakt ze lekker ‘light’.
Goed bezig met zo’n Brabandercroissant.
Koopt u 2 broden, krijgt u 2 Brabandercroissants voor € 1,00

de bakkers Lamers

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

akkers:

eb
tips van d

Ustoikebnrokodrmuetieuiern,snipper1s ,e9n k5aas.
en

Heerlijk ev

€
in de oven!

Bosvruchtenv5laai
10-12 personen € 12,9

deze aanbiedingen gelden van 4-4 t/m 10-4-2013

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

2 Brabander-

croissants

1,00

Bij ons hebben alle bakkers de Franse slag te pakken…
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kbo vorstenbosch

KBO Bernheze
Meerdaagse reis
met KBO

Vorstenbosch - KBO Vorstenbosch organiseert, bij voldoende
belangstelling, in samenwerking
met reisbureau EMA, een 6-daagse reis naar Oostende, België van
15 t/m 20 september.
Oostende is een gezellige badplaats met een brede boulevard,
visstalletjes langs de kade, een
grote jachthaven en een gezellig,
oud centrum met veel terrasjes
en winkeltjes. We logeren in hotel
Princess dat uiterst centraal ligt, op
50 meter van de boulevard en de
zee, en op 200 meter van het centrum van Oostende. De reissom is
€ 494,- p.p. op basis van half-

Bericht van de
computerhoek
pension. Bij de reissom inbegrepen: uitstapjes naar Blankenberge,
Brugge en Gent, demonstratie garnaalvissen te paard met proeverij
in Oostduinkerke, bezoek centrum
voor blindengeleidehonden, rondleiding met gids in het plaatsje Ieper, muziekavond met livemuziek
en afscheidsdiner. Alle KBO leden
uit de regio kunnen zich aanmelden voor deze reis. Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over
deze reis, informeer dan bij Gerrit
Verhoeven 0413-341121 of Mien
Kolk 0413-364896.

Rode Kruis deelt paasmandjes uit

De heer v.d. Stappen in huize
Heelwijk

Heesch - De inwoners van de bejaardenhuizen in de regio Maasland werden afgelopen woensdag
verrast met een leuk paasmandje.
Zo’n 12 kinderen in de leeftijd van
10 tot 12 jaar van Jeugd en Jongeren hadden 360 paasmandjes gevuld, samen met vrijwilligers van
Rode Kruis Het Maasland, Noodhulp en Sociale Zorg. Zij hebben
hun vrije woensdagmiddag besteed

6-daagse reis naar Oostende, voor alle KBO-leden uit de regio

aan het rondbrengen en persoonlijk
afgeven. De reacties waren overweldigend. Sommige bewoners
vroegen wat de leuke mandjes
kosten. Natuurlijk helemaal niets.
Met deze geste wil Rode Kruis Het
Maasland laten blijken dat zij ook
aan de senioren in de bejaardenhuizen denkt. Ook Huize Heelwijk
in Heesch kreeg bezoek van enkele
vrijwilligers en kinderen. Onder
begeleiding van Ardien Wingens
mochten ze aan elke deur bellen
om met een persoonlijk woordje de
bewoners te verrassen. Ze brachten hier alleen al 63 mandjes rond.
Zo ontving ook de heer Van der
Stappen een mandje. Voor vele
Heeschenaren is Antoon van der
Stappen een bekende. Hij kent de
geschiedenis van Heesch en de
bewoners en stond bekend om de
vele foto’s die hij graag maakte bij
speciale gelegenheden. Dus, tijd
om hem op de plaat te zetten!

Heesch - Wist u dat u bij KBOHeesch, in samenwerking met het
RIGOM, nog steeds cursussen
kunt volgen in het gebruik van de
computer?
Veel senioren gingen u voor en
hebben hier de computer leren
waarderen.
In samenwerking met het RIGOM
staan ervaren instructeurs voor u
klaar om u individueel, één op één,
te begeleiden in het gebruik van
de computer, als beginneling maar
ook als meer gevorderde gebruiker. Het bezit van een eigen computer is nog niet nodig. In de Pas is
in de Creapas een ruimte ingericht

met zes pc’s die u kunt gebruiken
en waarop u op donderdagochtend kunt oefenen.
U kunt als beginneling uitleg krijgen in het gebruik van Windows.
Daarnaast kunt u kiezen uit cursussen e-mail- en internetgebruik,
voor zowel beginnelingen als gevorderden. Tevens kunt u leren internetbankieren.
Meer inlichtingen vindt u op de
website: www.kbo-heesch.nl, kies
vervolgens onder KBO-RIGOM
activiteiten voor ‘computerhoek’.
Een inschrijfformulier vindt u op de
balie in de Pas, daar staat tevens
een kistje waarin u het formulier
kunt deponeren. Daarna wordt
met u contact opgenomen.

Heesch - Het is al een jarenlange traditie. In de Goede Week organiseert ziekenvereniging ‘Horizon Heesch’, i.s.m. alle roomskatholieke
basisscholen, de PetrusEmmausparochie en Scouting Heesch: het ‘Goede Week Project’. Vrijwilligers van de Heesche ziekenvereniging leggen
vantevoren op de scholen het traject per klas uit. Daarna wordt in de
kerk uitgelegd wat de Goede Week betekent.

Vanaf elf uur maakten verschillende vrijwilligers van ‘Ziekenvereniging Horizon Heesch’ daar fruitpakketjes van. Boven in de doos
werd bovendien een fijne paaswens van de kinderen toegevoegd.

Op Witte Donderdag brachten de
leerlingen ‘s morgens het verza-

Op paaszaterdag zijn die 225 fruitdozen ’s middags door leden van
de Heesche scouting, enthousiast
met karretjes en op de fiets, weggebracht naar die langdurig zieken
uit Heesch die bekend zijn bij de
ziekenvereniging.

melde fruit, snoepgoed en paaseitjes naar het parochiecentrum.

Dit jaar zijn er speciale dozen gemaakt met wat extra’s voor vijf
kinderen die op het ogenblik ziek
zijn.
In dezelfde periode van de Goede
Week hebben de dames vrijwilligers bovendien een bloemetje naar
de 44 Heeschenaren gebracht die
op dit ogenblik in een verpleeghuis
in de regio vertoeven.
Deze actie is mede gesponsord
door C1000 Wiegmans uit Heesch.

Koffie-informatiemiddag
Thema: Woning- en zorgtoewijzing
Heesch - In samenwerking met
de gemeente Bernheze en de Pas
organiseert de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch een
koffie-informatiemiddag.

Daarom willen de vrijwilligers Tinie
van Hintum en Wim van Gogh op
10 april starten met een actie om
het aantal donateurs weer wat uit
te breiden. Ze zullen huis aan huis
flyers met informatie verspreiden
over het doel en de middelen van
de vereniging die zich inzet voor
alle zieken, eenzamen en mensen
met een beperking uit Heesch. De

heren komen deze keer rond in de
Floraliastraat, de Witte Molenweg,
de Gildestraat en de Narcislaan.
Op 12 april komen ze dan in die
straten opnieuw aan de deur om
de nieuwe donateurs te registreren. Ze hopen en rekenen op een
grote deelname, opdat het mooie
ziekenwerk door en voor vele Heeschenaren gedragen wordt.

Heesch - Zoals u inmiddels wel
bekend is, hebben leerlingen van
het voortgezet onderwijs de opdracht zich buiten schooltijd een
aantal uren in te zetten voor anderen, dat heet Maatschappelijke
Stage (MAS). KBO-Heesch heeft
de vraag gekregen van enkele jongelui of zij hun stage kunnen vervullen bij ons ‘senioren’. Zij zijn onder andere ook op zoek naar een
stageplaats ‘hulp’ bij u in de tuin.
De leerlingen doen dit gratis.
Als u graag hulp hebt bij het tuinieren of het zomerklaar maken van
uw tuin, meldt u dan aan bij:
Adri van Oss, 0412-853197,
adrivanoss@gmail.com.

Geslaagd ‘Horizon goede week
project’ in Heesch

Ziekenvereniging ‘Horizon Heesch’
op zoek naar nieuwe donateurs

Heesch - Ziekenvereniging Horizon Heesch organiseert jaarlijks vele
evenementen voor de leden van haar doelgroep. Hiervoor zijn de bijdragen van de Heesche donateurs onmisbaar. Het aantal donateurs is de afgelopen jaren, vooral door overlijden of verhuizingen, minder geworden.

Tuinhulp aangeboden bij KBO

Het oude cowboywerk
Heesch - Op donderdag 11 april
gaan de dames van KVO Heesch
naar Vorstenbosch voor een excursie bij Burgmeijer Quarter Horses.

Voor ons ouderen zullen er twee
belangrijke onderwerpen behandeld worden: Woning- en zorgtoewijzing.
Daar hebben wij al mee te maken,
of we zullen er mee te maken krijgen. We hebben voor deze middag deskundigen uitgenodigd. Van
Mooiland komt mevrouw Kitty van
Buul en van Brabant Zorg komt
mevrouw Geerlings, samen met
een collega van Brabant Wonen.
Zij zullen ons informeren over de
stand van zaken in het gewijzigde
beleid. Ook zal er informatie op
papier beschikbaar zijn, zodat we
thuis de informatie nog eens kun-

KVO Heesch
maakt kennis
met reining

nen nakijken. Er vinden momenteel nogal wat wijzigingen plaats
en wij willen op de hoogte blijven.
U toch ook?
Het belooft een interessante middag te worden.
Vrijdag 12 april in de Pas om 14.00
uur.

Zij gaan kennis maken met een
zeer bijzondere manier van paardensport en krijgen een clinic van
Rieky Young, ’s werelds beste reiningruiter. Reining is gebaseerd
op het werk van cowboys op de
ranches. Termen als sliding stop en
roll back horen hierbij. Anky van
Grunsven krijgt zelfs van haar les
in deze dynamische paardensport.
Rieky geeft die dag een rondleiding
en een training. En tijdens het rijden geeft zij uitleg. De combinatie
van topsport en een bedrijf leiden
vergt veel van haar. KVO Heesch is
blij deze enthousiaste topruiter te
gaan ontmoeten.
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mooi & duurzaam

duurzaam

Duurzaamheidslening via de gemeente

bernheZe – Met de duurzaamheidslening kunt u goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. Denk
aan een nieuwe HR-ketel, vloerisolatie of zonnepanelen.
Deze lening heeft een rentepercentage van 2 tot 3%. Dankzij de
energiebesparende maatregelen
betaalt u meteen minder energiekosten. Dit voordeel is in veel
gevallen groter dan de last van de
duurzaamheidslening. Als de lening is afgelost (na 10 of 15 jaar)
profiteert u nog steeds van uw lagere energienota. U kunt minimaal
€ 2.500,- en maximaal € 15.000,lenen. Een verbouwing kost veel
geld en vaak worden er leningen
afgesloten met een hoog rentepercentage of wordt extra hypotheek aangevraagd. De gemeente
wil ervoor zorgen dat u goedkoop

en betrouwbaar geld kunt lenen
om maatregelen te treffen. Daarnaast is het beter voor het klimaat
om energie te besparen. Voor nu
én voor later. ook wordt uw huis
comfortabeler. Zo wil de gemeente u stimuleren om duurzaam te
(ver)bouwen.

zes weken voor de start van
de realisatie van de maatregel
worden ingediend
• de maatregelen worden door
een aannemer of installateur
uitgevoerd
• de maatregelen moeten tot
energiebesparing leiden
• een positieve financiële toetsing
door stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn).

Om in aanmerking te komen voor
de lening moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• U bent eigenaar-bewoner
van een bestaande woning
in Bernheze (dus geen
nieuwbouw)
• de aanvraag moet minimaal

Welke maatregelen komen in
aanmerking?
Het installeren/plaatsen/aanbrengen van o.a.:
• Zonnepanelen
• een zonneboiler.
• een kleinschalige windturbine
• gevelisolatie.

dakisolatie.
vloerisolatie.
raamisolatie.
verwarmingsinstallatie.
een warmtepomp

Vragen?
Met vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij balie Bouwen Milieu en leefomgeving van
de gemeente Bernheze,
0412-458888 of
gemeente@bernheze.org.
Met financiële vragen over een
duurzaamheidslening kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), 033-2539436 of
info@svn.nl.
Kijk ook op www.svn.nl.

DUUrZAAMheiDSTiP

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

•
•
•
•
•

n

Laat bevroren voedsel in de koelkast ontdooien:
de kou die dan vrijkomt wordt gebruikt
voor de koeling.

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl

rits stuk?

COLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• bomenpark

mooi & duurzaam
• beco
• G.hermes houtbewerking
• van bakel eco
• van der Wijst Kleinvak

mooi & in bedrijf
• van schayk voF
• orangerie van tilburg
• rainbow center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bv
• Wve schilderwerk
• van Uden bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• v.o.F. van berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.

DUUrZAAMheiDS
TiP
Neem ook eens
een kijkje in de
tweedehandswinkels.
Tweedehands
artikelen kunnen een
flinke milieuwinst
opleveren.

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

Geld verdienen?

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl
Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

Nu
sub € 650,0
sidie
0
op u direct
ban
w
krek
enin
g

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
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.
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Steun voor Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Maasland
Dankzij ‘Nothing Else Matters’

Unieke samenwerking
STOP!
Theateropleiding & Fanfare Aurora met musical
‘Diep in de zee’
Heesch - Op zaterdag 13 en zondag 14 april wordt de musical ‘DIEP IN
DE ZEE’ opgevoerd door 65 jonge talentjes van STOP! Theateropleiding
uit Heesch in de Pas in Heesch. Nieuw dit jaar is de samenwerking met
het studie-orkest van fanfare Aurora en leerlingen van COSMO Recreatie & Entertainment uit Den Bosch.
Het orkest, bestaande uit 35 muzikanten, is een extra dimensie en
een waardevolle muzikale bijdrage. De familiemusical ‘De Kleine
Zeemeermin’ is bewerkt door het
creatieve team van STOP! Theateropleiding tot de musical ‘Diep
in de zee’ met een aantal verrassende solo’s van jonge spelers uit
de regio.

Frank van Heck, Mark de Haas, Marinda Vos, Ine van Aarssen en Rien Wijdeven met de cheque voor VVN

Foto: Marcel van der Steen

Op zondag 14 april om 13.00 uur
staat de voorstelling in het teken
van Opkikkertheater. Een voorstelling waarbij ook speciaal de nadruk
wordt gelegd op het bijzondere
effect dat een theaterbezoek kan
brengen als je al geruime tijd bezig
bent met het zorgen voor een ziek
kind of een zieke ouder. Leerlingen
van STOP!
Theateropleiding hebben ook
een aantal ‘gasten’ voorgedragen
die een Opkikker verdienen in de
vorm van een bezoek aan de musical. Kaartjes voor de musical zijn

verkrijgbaar bij Boekhandel Ceelen
aan ’t Dorp 65 in Heesch en kosten
€ 10,00 per stuk of via stoptheateropleiding@live.nl.
STOP! Theateropleiding levert een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van cultuur in deze regio. In mei starten de proeflessen
voor het nieuwe seizoen en bieden
we een vernieuwend programma,
waarbij leerlingen aan de slag gaan
met het samenstellen van een eigen musical, inclusief dans en muziek.
Uiteraard onder professionele begeleiding van het creatieve team,
dat onder leiding staat van Elly
Bens.
Voor meer informatie en inschrijving voor de proeflessen www.
stoptheater.nl. Indien beide voorstellingen zijn uitverkocht op 13 en
14 april staat er nog een succesoptie om 16.00 uur gepland.

Heesch – Het benefietconcert ‘Nothing Else Matters’ van 2 maart in de Pas, was een groot succes. Rock blijkt
aantrekkelijk te zijn voor jong en oud. Dankzij dit succes kon de organisatie van het concert: de band CoIncidental op 29 maart een cheque overhandigen aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland, regio Oss.
Wat begon met een avontuurlijk
idee; een benefietconcert, veranderde snel in een serieus plan toen
Marinda de Vos (de Pas) zich ermee ging bemoeien. Al snel waren
er nog vijf bands die wilden spelen;
voor het goede doel. Dat goede
doel moest in elk geval over kinderen gaan. En daar kwam Veilig
Verkeer Nederland (VVN), afdeling
Maasland om de hoek kijken. VVN
zet zich al jaren in om kinderen
wegwijs te maken in een veilige
deelname aan het verkeer.
De cheque
De cheque van € 3.000 was een
zeer welkome aanvulling voor

VVN om een nieuw project van
de grond te krijgen, aldus Ine van
Aarssen, VVN. Zij mocht de cheque in ontvangst nemen en vertelde dat VVN heel blij is met deze
aanvulling op de subsidie van de
gemeente. Wethouder Rien Wijdeven sprak zijn waardering uit over
het initiatief van Co-Incidental en
de deelname van de overige vijf
jonge en minder jonge bands aan
deze avond.
Project
VVN gaat het bedrag besteden
aan een nieuw project gericht op
kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van ba-

sisscholen. Spelenderwijs zal per
leeftijdscategorie aandacht gegeven worden aan veiligheid in het
verkeer. De voorbereidingen zijn
in volle gang en in 2014 zullen alle
enthousiaste scholen in Bernheze
kennis kunnen maken met de inhoud van dit project.
Een van de verkeerscoördinatoren
van BS De Toermalijn werkt mee
aan de ontwikkeling van spel, quiz
en debatstellingen en ook zij is al
enthousiast over wat er gaat komen. Bovendien kunnen scholen
door deelname punten verdienen
voor BVL (Brabantse VerkeersveiligheidsLabel).

Zonnige Paasviering Zonnebloem
Nistelrode - Hoewel het er buiten uitzag als lenteweer was het toch behoorlijk koud. Maar binnen in
Zaal ‘t Tramstation voelde men het zonnetje schijnen. Zonnebloemgasten, bewoners van Laarstede en Zonnebloemvrijwilligers kwamen op woensdagmiddag 27 maart bijeen om de traditionele paasviering te vieren.
Pastoor Fr. Ouwens ging ons voor in de dienst.

Muzikaal werd de viering ondersteund door de fraaie klanken
van dameskoor Sint Lambertus
uit Nistelrode o.l.v. Carla Bons en
met orgelbegeleiding van Ben Dikkers. Aan het einde van de mis las
Lenie van Mun haar paasgedicht
voor. En na de zegen van pastoor

Fr. Ouwens, ging iedereen over
naar het ontspanningsgedeelte
van de middag.
Vrijwilligers van de Zonnebloem
zorgden ervoor dat iedereen kon
genieten van een heerlijk stukje
gebak met koffie of thee. En na
wat buurten met elkaar was het

tijd voor de vrolijke zang van Klavertje Vier uit Den Dungen. Deze
groep verwarmde de harten en
hoofden van de mensen met vrolijke muziek van het Brabantse land,
met bekende sfeervolle liedjes van
Ad de Laat en Lya de Haas maar
zong ook hits van Corrie en de Rekels en Sieneke. Al met al was het
een gezellige paasviering waar het
meezingen en meedansen net dat
stukje extra gaf en iedereen zich
amuseerde.
De paasviering werd afgerond met
een fijne gezamenlijke broodmaaltijd. Voorzitter Rosemarie van Ark
bedankte alle Zonnebloemvrijwilligers voor hun hulp, alle gasten en
bewoners van Laarstede voor hun
komst en Tonnie en Everista voor
de gastvrije ontvangst.

Veelzijdige
www.licis-vormgeving.nl
Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl
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Peters Aanhangwagens bestaat

25 jaar!

Museumboerderij heeft
de lente in de bol!
Heeswijk-Dinther - Op zondag 7 april, tussen 11.00 en 16.00 uur
staan de (stal)deuren van de boeiende Meierijsche Museumboerderij,
gelegen aan Meerstraat 28 te Heeswijk, weer wagenwijd open voor
iedereen. Afgelopen winter zijn de muren opnieuw gewit, er ligt vers
stro in de bedstee, de kasten zijn in de boenwas gezet, het gereedschap
is weer ingevet en er is al weer gedorst met de dorsvlegel, ‘den hof’ is
omgespit en deels al ingezaaid maar het gezaaide wil nog niet groeien.

Jurgen, Bert en Harm Peters

Een uit de hand gelopen hobby van oprichter Bert
Peters is in de afgelopen 25 jaren uitgegroeid tot een mooi
familiebedrijf. Zaterdag 13 april 2013 viert het bedrijf haar
25-jarig jubileum!

is samen hard werken en veel uren
maken! Zeker nu moet je scherp
blijven en ondernemen! Een bedrijf
runnen kun je niet alleen, dus ook
dank aan ons toppersoneel!!!”

In 1975 begon Bert wat ‘karretjes’
aan huis te maken! Al snel bleek
dat er ‘n markt was voor aanhangwagens. Naast zijn baan bij de Cehave knutselde hij thuis heel wat
uurtjes en in 1988 stopte Bert definitief bij zijn werkgever en begon,
samen met zijn vrouw Jeanny,
‘Peters Aanhangwagens’ aan de
Nieuwe Erven in Heesch.

Nieuwsgierig geworden? U bent
van harte welkom!

Heesch -

Al snel groeide Peters Aanhangwagens uit zijn jasje. In 1990 kochten
ze daarom grond aan de Bosschebaan 80 te Heesch. Hun zoons Jurgen en Harm raakten al op jonge
leeftijd besmet met het ‘aanhangwagenvirus’ en zij voelden zich
letterlijk en figuurlijk thuis in het
bedrijf. In 2003 stapten zij mee in
het bedrijf en kochten een tweede
locatie aan de Vismeerstraat voor

het onderhoud, reparatie en de
lasserij. Op de Bosschebaan werden klanten ontvangen en werden
speciaalwagens opgebouwd. In
2007 werd een derde locatie aan
de Bosschebaan gekocht. Hierdoor
konden ze meer producten op
voorraad zetten: “Mensen willen
zien wat ze kopen!”
De combinatie van ervaring, verkooptechniek en technisch inzicht
op het gebied van carrosseriebouw
zorgt ervoor dat Bert, Jurgen en
Harm een prima team vormen. Ook
Jeanny, Cheryl en Debby zijn druk
in het bedrijf en verzorgen naast
hun, in totaal 7 (klein)kinderen,
alle administratieve taken binnen
het bedrijf. En ook die kleine mannen gaan nu al graag even koffie
drinken bij ‘de jongens’ en maken
dan een ritje op de heftruck. “Het

OPEN DAG: zaterdag 13 april van
10.00-16.00 uur. Wij leiden u
rond op alle drie de locaties vanuit
Vismeerstraat 9 te Heesch.
Onder het genot van een hapje
en een drankje leiden wij u graag
rond door ons bedrijf. Wij laten u
uitgebreid kennismaken met onze
wereld van verkopen, verhuren,
opbouwen, repareren en onderhouden van aanhangwagens,
paardentrailers en men- & marathonwagens.
Ook hebben wij aan onze kleine
gasten gedacht. Clown Pinkie,
een springkussen en een ijscokar
zorgen voor vertier! Kortom: leuk
voor jong en oud!

Voor even op een andere stoel
Algemene ledenvergadering Ondernemers Vereniging Heesch
zegd. Er werden stellingen neergelegd die liepen van de invloed van
de overheid, via milieuzaken tot en
met onderscheidend ondernemen.

Heesch – Tijdens de algemene ledenvergadering van de Ondernemers
Vereniging Heesch gingen de aanwezige ondernemers even op de stoel
zitten van hun collega-ondernemer en de consument, onder het motto
‘verrijk je kennis door in de huid van een ander te kruipen’.
De zaal bij Restaurant de Waard
was ‘uitverkocht’ op maandag 25
maart. De opkomst voor de algemene ledenvergadering van de
Ondernemers Vereniging Heesch
(OVH) was groot en de verwachtingen van de aanwezigen hooggespannen.
Voorzitter Pascale van Heugten
gaf kort de stand weer van besprekingen met de gemeente over
o.a. bezuinigingen gemeente, parkeerbeleid, bedrijfsbezoeken, glasvezel, BECO, Regio stimulering.
Ook de wetenswaardigheden van

de diverse sectoren passeerden de
revue.
Ondernemen vanuit verschillende
invalshoeken
De korte pauze werd benut om
een strategische positie te zoeken
aan de tafels en zich voor te bereiden voor een goede discussie. Het
bestuur van de Ondernemers Vereniging Heesch had ondernemers
benaderd met het verzoek een stelling over een vraagstuk naar voren
te brengen dat ze bezighield. Dat
was niet aan dovenmansoren ge-

Vernieuwde aanpak
Groepsgewijs werden de stellingen
onder de loep genomen. De discussies waren levendig, hilarisch en
heel nuttig. Diverse opties gingen
over tafel en hier en daar kwamen
verrassende mogelijkheden naar
voren. Het bleek daarbij lastig om
in de huid van een consument te
kruipen bij de vraag of de consument wil dat winkels elke zondag
geopend zijn. Toch zijn we als ondernemer ook zelf consument, of
niet?
In elk geval werd de vernieuwde
aanpak van de ledenvergadering
zeer gewaardeerd en er werd na
afloop nog driftig gediscussieerd
over volger zijn of trendsetter, het
belang van een goede werksfeer
en de invloed van de overheid op
het ondernemersklimaat.

Er zijn al biggetjes, kuikentjes en
konijntjes. Al die beestjes mogen
geknuffeld worden door jong en
oud. Ook mag je komen meedoen
met dorsen met de vlegel om zo
het zware leven van vroeger aan
den lijve te ondervinden. Deskundige gidsen vertellen graag over
het boerenleven van vroeger. Door
onze bakkers wordt voor de middag in de historische, houtgestookte oven van de boerderij een partij
ambachtelijk (superlekker) brood
gebakken. En er wordt uitgelegd
hoe dat bakken in zijn werk gaat.

Natuurlijk zijn er allerlei ouderwetse spelletjes, de reuzenwip, klimtouwen en schommel! Er is lekkere
‘boerenstruif’ (pannenkoek) en er
kan een drankje genuttigd worden
op het gezellige terras. Er is ‘levende’ muziek op het terrein. Het is
er ouderwets gezellig en Brabants
gemoedelijk. En omdat het ook
museumweekend is, mag u al voor
€ 1,- naar binnen.
Voor meer nieuws over de Meierijsche Museumboerderij kijkt u
op www.museumboerderij.nl.

Tuinschetsdag bij LipsGroen in Nistelrode
Zaterdag 6 april 10.00-13.00 uur

Nistelrode – Aanstaande zaterdag organiseert LipsGroen een Tuinschetsdag in de inspiratietuin in Nistelrode. Wanneer u uw tuin wilt
veranderen is een goede schets een belangrijke basis. Neem een kloppende plattegrond mee, waarop alle maten van het perceel en de bebouwing staan. Zorg dat daarop ook de ramen en deuren aangegeven
zijn. Bij bestaande tuinen graag aangeven wat u wilt behouden, b.v.
het terras of de bomen.
Met behulp van uw gegevens
maakt Wim Lips deze dag een gratis schetsontwerp zodat de hoofdlijnen van uw tuin worden aangegeven.
Deze dag wordt georganiseerd
in de Inspiratietuin ‘De FeelGood
Garden’ gevestigd in het voormalige tuincentrum van LipsGroen aan
de Weijen 77 te Nistelrode.

De Inspiratietuin is op zaterdagen
tussen 10.00 - 16.00 uur geopend.
Daar kunt u alle informatie krijgen
over Flowforms en de FeelGood
Garden.
De tuinschetsdag is tussen 10.00
en 13.00 uur.
Voor meer informatie kijkt u op de
website www.feelgoodgarden.nl

VOOR HET BESTE HOORADVIES

PAASPOP, PINKPOP, PUKKELPOP
• persoonlijk deskundig advies
HET FESTIVAL
IS BEGONNEN!
• a l l e d a g e n a u d iSEIZOEN
cien aanwezig
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• altijd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankelijk
• voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

Bescherm uw gehoor!!

• Gehoorbescherming op maat • Universele gehoorbescherming
• Alle dagen Audicien aanwezig • Persoonlijk deskundig advies
U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

’t Dorp 58a •‘t
5384
MC Heesch
• 0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
Dorp
29 • Heesch
• (0412)
47 59 59
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Progressief Bernheze:

Gedragsverandering

Recht
dichtbij….

Goed voor de…..vult u maar in. Er worden nogal eens wat claims
gedaan bij de yoghurt en de boter, maar ook vruchtendrankjes en
brood zijn voor van alles en nog wat goed.
Mag dat nou zo maar? Om te beginnen: medische claims voor
levensmiddelen zijn niet toegestaan op grond van de Warenwet en de
Geneesmiddelenwet.
Op grond van de Europese Claimsverordening is het toegestaan een
beperkt aantal voedingsclaims te gebruiken. Die staan op een bijlage
bij de Claimsverordening. Als een voedingsclaim niet op de lijst
staat, is de claim in principe verboden. Op www.checksrc.nl/check/
voedingsclaims kunt u het nalezen.
Dan de gezondheidsclaims: hierbij wordt een verband gelegd tussen
een levensmiddel(bestanddeel) en de gezondheid. Voorbeelden:
‘calcium ondersteunt de botten’, ‘geeft meer energie’. Ook claims
met betrekking tot afslanken of vermindering van het hongergevoel
vallen onder deze categorie. Deze claims zijn alleen toegestaan na
goedkeuring door de Europese Commissie. Op dit moment zijn 222
claims goedgekeurd. Gezondheidsclaims die niet op de Europese lijst
staan, mogen sinds december 2012 niet meer worden gebruikt.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Ophef over de uitspraken van minister Dijsselbloem dat voortaan
de eerlijke belastingbetaler niet meer volledig opdraait voor het falen van banken. Beurzen die dreigen van slag te raken. Hoe is het mogelijk dat dit duidelijke
en voortvarende optreden van een prima minister zoveel tegenspraak krijgt.
Gewoon
Misbruik maken van je positie, uit
zijn op winstbejag en eigen belang.
Het leek de normaalste gang van
zaken in de financiële wereld. We
hebben het met elkaar laten gebeuren, stonden erbij en keken ernaar omdat we vertrouwen gaven
aan de banken. Lang hebben we
ingestemd met het redden van de
banken omdat deze instituten essentieel zijn in onze maatschappij.
Maar er is een grens. Die grens is
duidelijk gemarkeerd door minister

Tja. Dat wordt studeren op alle etiketten en eventueel klagen bij de
producent en/of de Reclame Code Commissie.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)
M 06 11 72 70 28 gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A Heesch,
iedere maandagavond tussen 19.00 en 20.30 uur.

Ontduiking
In onze maatschappij hebben we
de meeste zaken goed voor elkaar.
Ondanks een minder goede economische situatie zijn essentiële
voorzieningen voor iedereen beschikbaar. Dit kost geld. Dat geld
brengen we bij elkaar door het betalen van belasting. Waarom zijn er
toch mensen die hun uiterste best

doen om het betalen van belasting
te ontduiken? Waarom zijn er bedrijven die belastingparadijzen opzoeken voor nep bv-tjes om hun
winsten te verbloemen en hierdoor
minder belasting betalen? Waarom
zijn er landen die de ruimte geven
om mee te werken aan dit soort
verwerpelijke praktijken?
Ja, het is waar. Zelfs Nederland
doet hier aan mee. Wat hoop ik
van harte dat wij allen hier een
einde aan maken.

Bernheze Solidair:

De eerste paal in de grond
Gerjo van Kessel, raadslid Bernheze Solidair

En dan nog de zogenaamde ‘botanical claims’. Dit zijn claims voor
kruiden(producten). Deze vallen onder een tussenregime en zijn
toegestaan als de adverteerder de claim aannemelijk maakt.
Alle op het publiek gerichte reclame-uitingen voor gezondheidsproducten dienen ter goedkeuring aan de Keuringsraad KAG/KOAG
te worden voorgelegd. Indien de reclame voldoet aan de daaraan te
stellen eisen, geeft de Keuringsraad een toelatingsnummer af waaruit
blijkt dat het product door deze instantie is goedgekeurd.

Dijsselbloem. Laten we afspreken
dat dit optreden voortaan ‘gewoon’ is.

bernheze - Als u de titel leest denkt u misschien: oud nieuws. De bouw van het
Nesterlé gebouw, het appartementencomplex met de bijbehorende detailhandel
nadert immers haar einde. De eerste winkels zijn of gaan binnenkort open en de
eerste bewoners hebben al de sleutel gekregen van hun appartementen. Ook het
Nesterlé gebouw zal op korte termijn worden geopend!
Nee, geen oud nieuws maar goed
nieuws: eindelijk start de bouw
van 16 sociale (zorg)huurwoningen nabij verzorgingscentrum ‘de
Laarstede’. Wij hebben de afgelopen 10 jaar(!) continue druk op dit
dossier gehouden: druk bezochte,
door ons georganiseerde informatieavonden in 2004 en 2007 gehouden en daarna een motie in de
gemeenteraad ingediend. Dit alles,
om druk op beide woningbouw-

5200 hulpmiddelen in bruikleen

Per 1 april treedt het nieuwe
contract van Pantein Thuiszorgwinkel in werking. Pantein
Thuiszorgwinkel, inclusief Welzorg, heeft een contract voor levering van wmo hulpmiddelen
met 7 gemeenten ondertekend.
Het gaat hierbij om 5200 hulpmiddelen die in bruikleen gegeven worden. Lees meer hierover
Ondertekening van het contract tussen Bernheze en Pantein
op www.mooiheesch.nl

Foto: Marcel van der Steen

verenigingen te houden en dat ze
hun in 2003 en 2004 al gemaakte
afspraken gewoon na moesten komen. En met succes, in 2009 werd
Laarstede opgeleverd en nu (pas)
de start van de laatste fase. Dit is
een ontwikkeling die volledig past
in onze visie als het gaat om doelgericht bouwen voor onze ouderen in Bernheze.
Wat voor Bernheze Solidair een
doorn in het oog is, zijn de ontwik-

kelingen van de locatie Ter Weer in
Heeswijk-Dinther. Vreemd dat een
zorginstelling voor ouderen het iedereen zo moeilijk maakt om woningen te realiseren voor diezelfde
doelgroep?! Begrijpt u het?
Wij zullen ons in blijven zetten
voor de realisatie van woningen
voor die doelgroepen, waarbij de
nood het hoogst is. Het is lastig in
deze tijd, maar onder druk wordt
alles vloeibaar!

Bernheze krijgt A-status
voor toezicht en handhaving op kinderopvang
De gemeente Bernheze heeft de
status A gekregen in het kader
van het project ‘achterblijvende
gemeenten’ voor het toezicht en
handhaving op de kinderopvang.

met name over de termijnen die
Bernheze hanteert voor de handhaving en de aanpassing van het
handhavingsbeleid kinderopvang
in het algemeen.

Enkele weken geleden stond Bernheze nog op de B-lijst van de Inspectie van het onderwijs, omdat
het toezicht op de kinderopvang
een onvoldoende scoorde.

Onlangs heeft wederom een inspectie plaatsgevonden. Uit deze
inspectie blijkt dat Bernheze heeft
gewerkt aan de verbetering van
de kwaliteit van het toezicht en de
handhaving op kinderopvang en
nu voldoet aan het toetsingskader
van de inspectie.

Naar aanleiding van de controle in
2011 zijn verbeterafspraken gemaakt met betrekking tot de toezicht- en handhavingstaken.
Deze verbeterafspraken gingen

Dit heeft geleid tot een omzetting
van de B-status naar een A-status.
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CDA: Uitnodiging

themaavond zorgcoöperatie, voor
iedereen
Namens fractie CDA Bernheze, Actief en Betrokken!
BErNHEZE - Door bezuinigingen in de zorg komen er minder middelen naar gemeenten om ons te ondersteunen met zorg die we nodig hebben. Zorg, nodig voor onszelf, ons gezin, onze ouders en grootouders.
Gemeenten en burgers krijgen de taak om met minder geld zorgvragen op te lossen. Maar hoe moet dat dan?
Hoe zien wij op dit gebied onze toekomst?
In diverse gemeenten zijn er in
kernen zorgcoöperaties ontstaan.
Zorgcoöperaties zijn speciale verenigingen waar zorg wordt geboden tussen zorgvrager en zorgaanbieder, bijvoorbeeld thuiszorghulp
en huishoudelijke hulp. Zorgcooperaties zijn ontstaan uit zorgen
van burgers van hoe het nu verder
moet als men hulp nodig heeft en
toch graag in het eigen dorp wil
blijven wonen. Want iedereen wil
zo lang mogelijk onafhankelijk in

zijn eigen huis blijven wonen. Met
of zonder handicap. Daarom is
hulp in de buurt zo belangrijk.
Woensdagavond 17 april is iedereen welkom bij de door het CDA
Bernheze gehouden thema-avond
over zorgcoöperaties in Heeswijk.
lily Hollanders zal om 20.00 uur
de avond inleiden. Zij heeft de oprichting van de zorgcoöperatie in
Schaijk begeleid. Na een filmpje
kunt u in groepjes vragen stellen.

Na de pauze worden uw vragen
door een forum behandeld, waarop u kunt reageren. Eric Kolen,
bekend van Brabantleeft!, leidt de
discussie.
Bij deze nodigen we iedereen van
harte uit voor deze thema-avond
over ‘Zorgcoöperaties, uw toekomst, onze zorg!’ om 19.30 uur
in Cultureel Centrum Bernrode,
Zijlstraat 1a, 5473 CJ (KBo Heeswijk).

SP: ‘Sta

op voor de zorg’,
ook in Bernheze

Toon van Vugt, raadslid SP
BErNHEZE - Huis aan huis is namens de SP de folder ‘Zorg voor elkaar’ in de
brievenbus gegleden. Op 6 april steunt de SP het ABVAKABO protest in Den
Haag. Een protest tegen uitholling en afbraak van de zorg voor iedereen. Op
zorg wordt door dit kabinet van VVD en PvdA ijskoud gekort. Mensen verliezen
hun zorg. Eigen risico is weer verhoogd. Mensen met een beperking en chronisch zieken krijgen de rekening gepresenteerd. Zij gaan er fors op achteruit!
beeld 4: Voor 475 miljoen korting
op zorginstellingen waarin ouderen en mensen met een beperking
verblijven. Voorbeeld 5: Korting op
compensatie hoge ziektekosten.
Voor 562 miljoen wordt gekort op
de wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten. (Wtcg)
In Bernheze zullen mensen dit beleid aan den lijve ondervinden. De
SP heeft zich altijd sterk gemaakt

Kan hij later
wel een huis
kopen?

Begi
met En nu
Huis igen
Sp
2,50 aren!
%
rente *
.

voor de zwakkeren in de samenleving. Dat is nu meer nodig dan
ooit!
op 1-1-2012 is het sociaal fonds
Bernheze gestart. De SP heeft zich
daar altijd sterk voor gemaakt. In
de komende jaren zullen velen tussen de wal en het schip geraken
door het beleid van VVD en PvdA.
In Bernheze kunnen we dan schrijnende gevallen helpen.

krant niet op
woensdag ontvangen?
* Variabele rente op jaarbasis per 18 maart 2013.
Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

IJSKOUD gekort
Voorbeeld 1: Zorg wordt een taak
voor gemeenten, maar met minder geld. Korting 1,7 miljard euro.
Voorbeeld 2: opheffen huishoudelijke zorg. Vanaf 1-1-2014 hebben mensen er geen recht meer
op. Korting 1,1 miljard euro. Voorbeeld 3: Basispakket wordt uitgekleed en eigen risico gaat omhoog.
Korting 1,5 miljard euro. Voor-

Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955
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De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

idd, YoLo
In onze taal ontstaan er steeds nieuwe woorden en zinsconstructies.
We drukken ons steeds anders uit. Het Nederlands van ongeveer
tweehonderd jaar geleden is heel anders dan dat van vandaag. Laat staan
de taal zoals die in de late middeleeuwen werd gesproken en geschreven.
Daar moet je een speciale studie voor volgen om het te kunnen lezen.
Taal als communicatiemiddel is erg belangrijk.
Maar hoe blijven we
elkaar verstaan en vooral
hoe blijven we elkaar
goed begrijpen? Digitale
media als twitter en
facebook brengen weer
nieuwe woorden in onze
taal. Ook muziek en
politiek verrijken onze
taal. Taal wordt in het
dagelijks gebruik ook
steeds compacter en
sneller. Soms grappig
en soms irritant. Het nieuws in 30 seconden, TV programma’s waarin
geïnterviewden nauwelijks de kans krijgen om uit te spreken, een
toenemend aantal verhaspelingen (bv geen kip overboord) en spelfouten.
Maar wordt de communicatie daarmee beter en beter te begrijpen? Of is
het alleen maar een manier om op te vallen in een samenleving die ons
constant belast met allerlei informatieprikkels.

Of Is heT aLLeen maar een manIer Om
op te vallen in een samenleving
Door de ondertitel ‘yolo’ (you only live once, je leeft maar een keer)
van het rapport over de rellen in Haren werd dat woord enkele weken
geleden in een keer breed bekend. Tegelijkertijd zal door dit gebruik het
woord weer op zijn retour zijn. Yolo is een term vanuit de muziek en
een moderne variant op ‘carpe diem’ (pluk de dag) oftewel geniet van
het leven. De laatste jaren is het echter in toenemende mate gebruikt
als term om dommige en impulsieve acties van met name jongeren te
benoemen, zo ook in het rapport over Haren.
Afgelopen weekend vierden we het paasfeest. Het begin van de lente, het
begin van het festivalseizoen en voor gelovigen de viering van de dood
en verrijzenis van Jezus. Tijd ook voor nieuwe woorden: yolt.
Met groet, Ad.

nationaal MS Fonds zoekt
coördinator voor de MS collecte
Wat houdt het werk precies in?
“De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt
de collectematerialen, maakt een
wijkindeling, is verantwoordelijk
voor de administratie en tellen
van de collectebussen. De coördinator ontvangt een uitgebreide
handleiding en wordt ondersteund
door Pamela van het MS Fonds in
Maassluis. De collecteweek is van
18 t/m 23 november.”

van heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

van grunsven
& Assurantiën
haerkens
rivez Assurantiën
Van Heck
Hoofdstraat
100-A
't Dorp
124, 5384 MD Heesch& risicobeheer
124, 5384 MD Heeschlaar 16, 5388 HE Nistelrode
5473 AT't Dorp
Heeswijk-Dinther
- 45 20 03 Heesch 088 - 8000 900
0413 - T
290412
19 80
T 0412 - 45 20 03 Heesch info@rivez.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.rivez.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

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

bernheZe – Het Nationaal MS Fonds zoekt in Heesch en HeeswijkDinther een coördinator voor de MS Collecte in november. Helaas is
de huidige coördinator gestopt, maar er zijn gelukkig vele enthousiaste
collectanten die ook dit jaar weer willen collecteren.
Is het coördineren van de collecte,
veel werk of ingewikkeld?
“Welnee, dat valt enorm mee!”
zegt Pamela Zaat van het MS

Fonds. “Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal bent en je
een paar uur tijd hebt in november,
dan kun je aan de slag!”

Kom in actie!
Neem contact op met Pamela Zaat,
010 591 98 39 of
pamela@nationaalmsfonds.nl
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl
voor meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn ook meer
dan welkom!
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van ooGCoNTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
John de Mol
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Monique Sanders
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

mooiBernhezertJe
MeUBeLSPUiTeriJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
TroUWen oF ZWAnger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GrATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

iconententoonstelling
in de kerk
van Dinther

Bezorger

van de maand
eMieL vAn De ven
uit Heeswijk-Dinther

www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

SUDokU

HEESWIJK-DINTHEr - De complete tentoonstelling met Christusiconen, geschilderd door de iconenschilder Geert Hüsstege, is nu
in de Dintherse kerk te zien t/m
12 april. De kerk is overdag altijd
open. U bent van harte welkom
om deze prachtige iconen over het
leven van Jezus te komen bekijken.

LUCHtPost
freeK sPIts
nIsseroIse GLorIe In KenIA
Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.
Na politieke verkiezingen, ananas in de zon!
In mijn vorige post sprak ik over de presidentsverkiezingen die
begin maart zouden gaan plaatsvinden. Inmiddels zijn we een
maand verder en eindelijk is er nu dan duidelijkheid wie de
vierde president is geworden, Uhuru Kenyatta, zoon van de
eerste president van Kenia van de Kikuyu-stam.
Waar ik woon en werk is
de Luo bevolking en ‘zacht
uitgedrukt’ kunnen deze
twee stammen niet goed
door 1 deur. Dat blijkt ook
wel uit de verdeeldheid
van de stemmen. Uhuru
heeft met een nipte
meerderheid gewonnen,
wat weer betwist werd
door andere partijen,
waaronder de Luo’s.
Alweer een president van
de Kikuyu’s, terwijl de
Luo’s deze keer hoopten
dat hun leider Raila Odinga de macht zou grijpen en er meer
aandacht kon gaan naar het minder ontwikkelde West-Kenia.
Een reden waarom ik zes jaar geleden hier begonnen ben met
Stichting FreeKenia is om de bevolking in dit landbouwgebied
met potentie een ‘helpende hand’ te bieden. Voor mijn
eigen inkomsten ben ik zelf begonnen met een ananasfarm
met 250.000 ananasplanten die aan ruim 60 mensen
werkgelegenheid biedt.
Het is nu oogsttijd en hopelijk gaat de verkoop nu beter; nu de
verkiezingen achter de rug zijn. De hotels en restaurants waar
ik aan lever, waren leeg. Mensen hadden geen geld en het
leven heeft hier door alle politieke perikelen nog stiller gestaan
dan normaal. Maar ik zie dat mensen het beu zijn. Ze willen
het normale leven weer oppakken, hun bedrijfjes runnen en
aan de toekomst van Kenia bouwen. Ondanks dat hun leider
niet de nieuwe president is geworden, zijn ze klaar om weer de
nieuwe stroom toeristen hun prachtige land te laten zien. Na
6 jaar kan ik u, uit eigen ervaring, zeggen dat Kenia de moeite
waard is te bezoeken. Iedereen is van harte welkom zelf mijn
eigen lekkere ananassen te komen proeven, onder het genot
van de Afrikaanse zon.
Een warme zonnestraal uit Kisumu!
Freek Spits
www.FreeKenyaFoundation.org

‘Specialteas’ voor een goed gevoel!
Wereldwinkel introduceert nieuwe thee
BErNHEZE - Warming, Purity, Refreshing, Relaxing. De namen verklappen het al, de nieuwe Specialteas op het schap van de Wereldwinkel
geven een goed gevoel. Behalve een weldadige werking, door toevoeging van verschillende kruiden, hebben de nieuwe theevarianten een
geurig aroma. Ze zijn bovendien 100% biologisch.
De nieuwe theemelanges zijn verpakt in piramidezakjes, waardoor
alle smaken volledig tot hun recht
komen.
Voor de theeliefhebber dus, die
zichzelf en het bezoek graag verwent met thee naar eigen smaak.
Door hun sfeervolle verpakking
zijn deze Specialteas ook een leuk
cadeautje. Elke variant heeft een
bijzondere werking en weerspiegelt de beleving van het land van
herkomst. Munt en kamille uit
Egypte, rooibos uit Zuid-Afrika en
groene thee uit China.
De leveranciers van de groene thee,
de theeboeren van de Guzhang

Gaofeng organic Tea Association
in China, verbouwen ondanks hun
eenvoudige leefomstandigheden
een hoogstaand product. Sinds zij
een aanzienlijk deel van hun thee
onder fairtrade voorwaarden verkopen, verbeterden zij de weg van
het dorp naar de theetuinen en
legden zij geld opzij voor beter onderwijs voor hun kinderen.
ook kochten zij een nieuwe machine voor de eerste verwerking
van de thee, wat de kwaliteit ten
goede komt. Met uw aankoop van
fairtrade thee geeft u de theeboeren een kans op een beter bestaan.

loop daarom eens binnen in een
van de wereldwinkels in Bernheze.
Iedere wereldwinkel bepaalt zelf
het assortiment dat zij voert. De
Wereldwinkel in Heesch en Heeswijk-Dinther hebben de nieuwe
Specialteas al opgenomen in het
assortiment.
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Advertorial

Zaterdag 6 april in
De Zwaan: RaMMBaMM

Een programma met bekende
en nieuwe namen
Natuurtheater Kersouwe 2013

Heeswijk-Dinther - Aan de vooravond van de deelname aan de Clash
of the Coverbands doet RaMMBAMM een aantal zeer gewaardeerde
plekken aan om hun gig voor de Clash uit te proberen.
Zaterdag 6 april doen ze dat ook
in, ondertussen thuisbasis, De
Zwaan in Heeswijk. Het optreden
staat bol van de dikke vette rock,
muzikale uitspattingen en strakke
classic rocknummers, zoals RaMMBaMM dat kan neerzetten. Het
knalt, het stampt en het dampt!
Support: Outline
Zaal open 21.00 uur,
vrij entree, info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

Heeswijk-Dinther - Ook al is de start van de lente moeizaam, in
Heeswijk is alles in kannen en kruiken om 2013 weer een buitengewoon mooie Kersouwe-zomer te laten zijn. Theater, muziek, cabaret,
alle voorstellingen in Natuurtheater Kersouwe zijn een ware belevenis.
Het programma is ook deze zomer
weer bijzonder gevarieerd met artiesten als Youp, Racoon, DI-RECT,
Frank Boeijen, Wende, Wolfert
Brederode, Navarone, June Noa,
Aladdin, The Godmother, Mark
van de Veerdonk, diverse jeugdvoorstellingen en nog veel meer.
Op 13 april om 10.00 uur start de
voorverkoop 2013 op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk Dinther en Uitpunt Veghel.

Bekende artiesten
Rowwen Heze opent op 25 mei
op feestelijke wijze het Kersouwe
seizoen.
Een week later, op 31 mei, volgt
het Open Podium en is de Kersouwe gratis toegankelijk voor jong en
oud.

Kersouwe producties
De Theatergroepen van de Kersouwe repeteren al volop om ook
deze zomer weer bijzondere producties te laten zien.
Theatergroep De Kersouwe speelt
de nieuwe comedy ‘The Godmother’. De Jeugdtheatergroep speelt
in een sprookjesachtig decor ‘Aladdin’, een betoverend sprookje voor
jong en oud, in de mysterieuze wereld van duizend-en-één-nacht.

Bekijk op www.kersouwe.nl het hele programma. Vanaf 13 april
10.00 uur zijn de kaarten te bestellen in de ticketshop op de website,
bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.

Italiaanse sferen bij Life & Garden

Heesch - Woensdagavond 10 april van 18.00 uur tot 22.00 uur is het
extra genieten bij Tuincentrum Life & Garden in Heesch.
Deze avond staat het tuincentrum
geheel in het teken van Italiaanse
sferen. Met de ruime keuze in Italiaanse planten waant u zich reeds
in het zonnige Italië.

kennismaken met verrukkelijke
Italiaanse wijnen.
Daarnaast zal er een smakelijk
hapje van de barbecue voor u klaar
staan.

Daarbij heeft het tuincentrum in
Heesch, in samenwerking met een
aantal ondernemers er een echt
Italiaans feest van gemaakt.
Supermarkt C1000 uit Heesch
zorgt voor heerlijke Italiaanse gerechten. Wijnhandel R&R laat u

Italië en auto’s zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Daarom
toont Automobielbedrijf Van Zummeren uit Schaijk de nieuwste Fiat
modellen, en kunt u daarbij kennismaken met zowel de klassieke
als de nieuwste Fiat 500.

Als klap op de vuurpijl geniet u op
deze avond, naast de vele aanbiedingen, van een extra korting van
15% op nagenoeg het gehele assortiment.
Tevens zal kunstschilder Jan van
Rooij uit Nuland u laten genieten
van zijn werken, met name stillevens en landschappen.
Graag heet Life & Garden u daarom welkom op deze bijzondere
avond aan de Bosschebaan 23 te
Heesch.

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

• vergaderen
• voor feesten en partijen
• pizza workshop
• high tea, high beer en high wine

verwarmd terras

Tijdens de expositiedagen
in Galerie Bernheze
‘t tweede kopje kofﬁe/thee gra

vraag naar onze verwenkaart

tis

3-gangen ‘galerie’ menu
€ 16,75
(vis of vlees)
(Bon verkrijgbaar bij Galerie Bernheze)

Openingstijden
11.00 uur.
Maandag t/m zondag: geopend vanaf
uur.
Keuken geopend van 12.00 tot 21.00
ten.

In de winterperiode woensdag geslo

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN
ROUTE OP ZATERDAG 6 APRIL
TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR

Vraagprijs: € 749.000,= kk

Meerstraat 31
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 350m³
Perc.opp. 1.714m²

Vraagprijs: € 210.000,= kk

Saturnusstraat 13
BERLICUM
Inhoud: 311m³
Perc.opp. 251m²

Vraagprijs: € 249.000,= kk

Jonker Speelmanstraat 46
HEESWIJK-DINTHER
Woonopp. 80m²

Torenstraat 20
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 370m³
Perc.opp. 533m²

Vraagprijs: € 395.000,= kk

Schoolstraat 4
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 640m³
Perc.opp. 565m²

Vraagprijs: € 447.500,= kk

Meerstraat 15
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 475m³
Perc.opp. 775m²

Vraagprijs: € 497.500,= kk

Hommelsedijk 27
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 590m³
Perc.opp. 780m²

Heuvelhof 1
NISTELRODE
Woonopp. 80m²
Vraagprijs: € 259.000,= kk

Vraagprijs: € 499.000,= kk

Heiblomsedijk 7
BERLICUM
Inhoud: 726m³
Perc.opp. 3.265m²

Vraagprijs: € 495.000,= kk

Vraagprijs: € 215.000,= kk

Weerscheut 14
VINKEL
Inhoud woning: 630m³
Opp. bedr.ruimte: 96m² - Perc.opp. 3.865m²
Vraagprijs: € 284.000,= kk

Gersteveld 13
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 405m³
Perc.opp. 300m²

Vraagprijs: € 365.000,= kk

Mgr. van Oorschotstraat 18
HEESWIJK-DINTHER
Woonopp. 147m²
Huurprijs: € 1.350,= pm

Vraagprijs: € 489.000,= kk

Eikenhoek 43
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 502m³
Perc.opp. 1011m²

Vraagprijs: € 495.000,= kk

Het Schoor 6
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 1.200m³
Perc.opp. 3.300m²

Vraagprijs: € 565.000,= kk

Rodenburgseweg 8
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 660m³
Perc.opp. 1.248m²

Vraagprijs: € 635.000,= kk

Laageindsedijk 5
LOOSBROEK
Inhoud: 500m³
Perc.opp. 22.595m²

Vraagprijs: € 675.000,= kk

Dorpsstraat 55
LOOSBROEK
Inhoud: 1.000m³
Opp. bedrijfruimtes: 108m² en 81m²
Perc.opp. 1.059m²

Vraagprijs: € 198.000,= kk

Hoofdstraat 42
5473 AR HEESWIJK-DINTHER - (0413) 29 15 23
info@ketelaarsvanzutphen.nl

De Jongstraat 15
VEGHEL
Woonopp. 83m²

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl

open huizendag

Woensdag 3 april 2013

open huizen Dag
INTERESSE IN EEN NIEUWE WONING?
De eerstvolgende NVM open Huizen Dag op zaterdag 6 april 2013
biedt u veel kansen! op deze dag
kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur
veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede
kans om u breed te oriënteren.
DIRECT EEN WONING ZOEKEN?
Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM open Huizen
Dag (open Huizen route) en stippel uw route uit.

Dr. Boutkanstraat 20, heeswijk-Dinther
in prijs verlaagd!

Download de openhuizendag vragenlijst (pdf) om de details van de
bekeken woningen te onthouden.
Bekijk ook de tips voor tijdens de
NVM open Huizen Dag.
LEUK HUIS GEZIEN?
Schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in. Hij of zij brengt u op
de hoogte van de kansen die de
huizenmarkt op dit moment biedt.
Zoals een goede onderhandelingspositie en de verhoogde NHG.
ook profiteert u van de verlaagde
overdrachtsbelasting,
waardoor

optie. Veel makelaars zetten zich
in om op deze manier huizen van
eigenaar te laten veranderen en de
markt op gang te helpen.

Woningruil is het definitief ruilen
van een woning tussen twee of
meer huiseigenaren. Woningruil is

geen nieuw fenomeen, maar in de
tijd van de dalende woningprijzen
is woningruil weer een serieuze

karakteristieke, sfeervolle,
twee onder een kap woning

de kosten koper nu slechts 4 à
5% bedragen. Daarnaast bespaart
een NVM-aankoopmakelaar u tijd,
geld en zorgen.

Woningruil, wat is dat nou precies?

bernheZe – In een tijd waarbij een woning verkopen niet vanzelfsprekend is, is woningruil een optie die steeds vaker bekeken wordt. Tijdens
de Open Huizen Dag is er alle gelegenheid om te bezien of dit een optie
voor u als huizenverkoper zou zijn.
Ziet u een woning die u past? Ga dan eens aan bij de verkopers om te
weten wat de eigenaar van de aangeboden woning zoekt. Misschien is
dat uw te koop staande woning?
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Het waardeverschil tussen de woningen wordt natuurlijk ontvangen
of bijbetaald. Natuurlijk moet de
woning voor beide partijen ‘passen’. Woningruil met bijbetaling,
met ontvangst van een bedrag
maar ook het ruilen met een gesloten portemonnee.
Wat kan u doen om de ruilkans te
vergroten?
Veel makelaars hebben de woonwensen van hun opdrachtgevers
vastgelegd.
Is voor u woningruil bespreekbaar?
laat het uw makelaar weten.

Beschrijving:
Karakteristieke, sfeervolle, twee onder een kap woning. Met vrijstaande houten garage/schuur, rustig gelegen aan de rand van het dorp Heeswijk-Dinther,
dichtbij alle voorzieningen zoals scholen, winkels en sportvelden. De woning is
gelegen op een riant perceel van 505m² en biedt door deze grootte de nodige
privacy. Het bouwjaar van de woning is 1947, heeft een inhoud van circa 328m³
en is in de afgelopen jaren compleet gerenoveerd. De woning is deels voorzien
van dubbele beglazing.
INDELING Begane grond:
Via de entree met meterkast (5 groepen en 2 aardlekschakelaars) en trapopgang naar de eerste verdieping heeft u toegang tot de woonkeuken (2008),
vervolgens kunt u enerzijds naar de woonkamer en anderzijds heeft u toegang
tot de bijkeuken met toiletruimte en de witgoedaansluitingen. U kunt vanuit de
bijkeuken naar de gehele omsloten achtertuin. De gehele begane grond vloer is
betegeld met lichte tegels.
op de eerste verdieping bevinden zich, aansluitend aan de overloop, drie slaapkamers en de geheel betegelde
badkamer (wastafel, douche met
thermostaatkraan en mogelijkheid
voor het plaatsen van een toilet).
De tweede verdieping is ook bereikbaar via een vaste trap en hier
bevindt zich de vierde slaap-/hobbykamer.

€ 219.000,00 k.k.
Meer weten: 0413-291523

Te koop: nieuwbouw watervilla
De Schans 23 te Heeswijk-Dinther

UITNODIGING

OPEN

HUIS

ZATERDAG 6 APRIL
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR
ZONDAG 7 APRIL
VAN 11.00 TOT 12.00 UUR

TEGENOVER MARIËNGAARD 1 (TOM-TOM)
Kenmerken
• Royale woonkamer en leefkeuken
• Inhoud 809 m3, woonoppervlakte 175 m2
• 5 slaapkamers, garage en parkeren op eigen terrein
• Mogelijkheid slaap- en badkamer op begane grond
• Prachtige ligging aan water omringd door veel groen
• EPC=0 woning door:
- isolatie en vloerverwarming
- warmtepomp met bodemwarmte en zomerkoeling
- zonneboiler voor warm water
- grote zonnepanelen
- gunstige en voordeligere hypotheek
Koopsom: e 499.500,- v.o.n.

Koopsom: e 439.000,- v.o.n.

STERK
IN PRIJS
VERLAAGD!
Video-impressie op
Youtube: zoek ‘Watervilla
Heeswijk-Dinther’.

Verkoopinformatie:
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bitswijk 10
Tel.: 0413-243818
info@bernheze.nl
www.bernheze.nl
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BernheZe

b o UW t

Column
OnnO
voorZienbaarHeid
bij PLanscHade
Planschade komt niet voor een
tegemoetkoming (vergoeding) in
aanmerking, als de schadeoorzaak
voorzienbaar was.
Wat is nu voorzienbaarheid?
ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

In algemene zin moet de
voorzienbaarheid kunnen worden
afgeleid uit een openbaar stuk, waarin
ordening en eigenaar van
de planologische wijziging voldoende
RO Connect in Heesch.
concreet gestalte heeft gekregen.
Bijvoorbeeld: Iemand koopt een huis, dat is gelegen in een gebied
waarvan in een structuurvisie al is aangegeven dat het in de toekomst
gebruikt zal gaan worden voor grootschalige woningbouw, dan is er
sprake van (actieve) risicoaanvaarding door de koper.

UW BoUWPerikeLen in BernheZe BoUWT?
inFo@DeMooiBernheZekrAnT.nL

Een rondje op de bouw…

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Bij voorzienBaarheid gaat het om Wat
een redelijk denkend en handelend
koper mag verWaChten
Naast actieve risicoaanvaarding kennen we ook nog de
zogenaamde passieve risicoaanvaarding. Hiervan is sprake als een
belanghebbende onder het oude planologische regime niet voldoende
concrete pogingen heeft ondernomen om bestaande bouw- of
gebruiksmogelijkheden te benutten, hoewel hij kon verwachten dat de
bestemming zou gaan veranderen. Deze vorm van risicoaanvaarding
is iets minder concreet en staat daardoor vaker ter discussie.
Om te beoordelen of er sprake is van voorzienbaarheid, wordt
gekeken naar het criterium van ‘de redelijk denkend en handelend
koper’. Dat wil zeggen dat: als op het moment van de aankoop van
de woning voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding
bestond om rekening te houden met een verslechtering van de
planologische situatie, dan is de planschade voorzienbaar. Deze
verslechtering hoeft op dat moment dus nog niet concreet te zijn.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

van
den

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De gemeente start met groot onderhoud aan de wegen. Als onderdeel van deze werkzaamheden wordt er van 2 tot en met 12
april op de volgende locaties onderhoud aan het asfalt gepleegd.

niSTeLroDe

- over den Dries, Piet Geersdijk
en Kerkveld.

heeSch

- Aardenbaan en De Ploeg

vorSTenBoSch
- Kampweg

heeSWiJk-DinTher

- Aa-Brugstraat, Hommelsedijk en
Groenstraat.

Ook de Pastoor Maasstraat in
Heeswijk-Dinther is afgesloten

Als gevolg hiervan wordt het
doorgaande verkeer ter plaatse
gestremd. De aanliggende woningen blijven bereikbaar. De
bereikbaarheid met een voertuig
kan echter niet altijd worden gewaarborgd.

Het doorgaande verkeer op
Aardenbaan, Hommelsedijk en
Maxend wordt omgeleid.
Deze omleidingen zijn te zien op
www.haalmeeruitdeweg.nl.
Voor de werkzaamheden geldt

dat weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de
planning.

Bersselaar

schilderwerken

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround
en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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“Uitvoering Plan Sparrenweide
is zeer voortvarend verlopen”
Bert de Lorijn

Project Sparrenweide op de Parkstraat
NISTElroDE - Harde werkers en goede begeleiding was de reden voor
succes. Het afgelopen jaar was er een goede sfeer op de bouw van
het woon- en winkelcomplex Sparrenweide. Op dit moment worden
de laatste werkzaamheden op professionele wijze afgerond, waarbij de
eigenaren - de sleutel nog vers in de hand - de nodige aanwijzingen
geven. De verfkwasten en de waterpomptang worden ingeruild voor
emmers, sponzen en ander schoonmaakgerei. Een drukte van belang.
De auto’s rijden de straat in en uit.
Hoe kan mijn bedrijf op dezelfde
plek blijven staan en toch van
straatnaam verwisselen?”, dat
vroeg Alei Zhao zich af, maar behalve zijn adres, laar 30 heeft hij
ook zijn bedrijfsnaam en telefoonnummer ingeleverd. Even wennen,
maar ‘De lange Muur’ is verleden
tijd.
De familie Zhao heeft gekozen om
bij de nieuwe straatnaam, Parkstraat, ook voor een nieuwe bedrijfsnaam te gaan; May Day wok
& go. Zij zijn na de opening voortaan te bereiken op 0412-617248.
ook de andere postadressen op het
Plan Sparrenweide hebben Parkstraat genoteerd staan. Parkstraat
2 t/m 10 is voor de commerciële

ruimten en Parkstraat 12-44, daar
vindt u de appartementen.“Het
woon- en winkelcomplex heet
Sparrenweide en staat in de Parkstraat”, verduidelijkt eigenaar Bert
de lorijn en laat zijn tevredenheid
horen over deze bouw: “De uitvoering van project Sparrenweide
is echt voortvarend verlopen. De
goede begeleiding tijdens de bouw
gaf weinig ruimte tot vertraging,
enkel het weer hadden we niet in
de hand.” De bloemenzaak is sinds
1 april open en de Jumbo gaat
komend weekend dicht en zal 10
april openen.
Eind deze week zal ook de Parkstraat opnieuw bestraat zijn en zal
het buurplan CC Nesterlé opgeleverd worden aan Stichting Cultureel Centrum Nesterlé.

nieuw
onderkomen
voor
adviesburo
Wouter van de Wetering is intussen ook
helemaal ‘gesetteld’. De Paasdagen gebruikte hij om zijn kantoor in te richten
en alle meubels te verhuizen, het is een
warme zakelijke omgeving geworden.
“Er zijn nog een paar dingen die nog
moeten gebeuren, dat is wel jammer,
maar ik kan aan het werk en dat is voor
nu het belangrijkste.”, de financieel adviseur is blij met de nieuwe ruimte. Een
nieuwe stap in zijn ondernemersbestaan.

“May Day betekent meidag. Een mooie
meidag is een feestdag, daarom kozen wĳ
voor deze naam”
Vacature
kok & serveerster
* min. 16 jaar
* m/v
* partime
info: 06-39896688

BINNENKORT
WEER OPEN!

Met de officiële opening van ons kantoor
hebben we een leuke actie.
We houden u op de hoogte.

Een bouwtekening ontpopte zich, een fundering, rijen stenen op elkaar, kozijnen, ramen met
een dak erop; van een onpersoonlijke ‘stapel stenen’, tot een thuis voor de bewoners en
ondernemers. De laatste appartementen worden zachtjesaan opgeleverd, de straat, de appartementen en winkels worden een straat: de Parkstraat. Een toevoeging op de hoofdstraat
van Nistelrode, waar over enkele jaren iedereen aan gewend is en waarvan bezoekers van ons
mooie dorp zullen zeggen:

‘Wat hebben ze toch een gezellig centrum daar in Nistelrode’
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Eind deze week zal de Parkstraat
opnieuw bestraat zijn en
CC Nesterlé opgeleverd worden
aan Stichting Cultureel Centrum
Nesterlé.

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

gens Hoveniers 109x53_3.indd 1
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305
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Starterswoningen in Nistelrode!
Centrumplan

N I S T E L R O D E

Op een bijzonder mooie locatie – midden in het centrum van Nistelrode, grenzend aan
landelijk groen – worden in Fase 2 van het Centrumplan Achterstraat 8 starterswoningen
gerealiseerd. Wilt u dorps, uniek en heerlijk wonen in het centrum van Nistelrode met ruimte
om te ontspannen? Kom dan langs bij de makelaar tijdens de start verkoop op donderdagavond
4 april a.s.
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8 STARTERSWONINGEN
(HOEK- EN TUSSENWONINGEN)
• Inhoud woningen vanaf ca. 315 m3
• Ruime percelen vanaf 130 m2
• Luxe Villeroy & Boch sanitair

DONDERDAG 4 APRIL VAN 19.00-20.30 UUR, BERNHEZE MAKELAARS, BITSWIJK 10 UDEN
OPDR ACHTGEVER / ONTWIKKELA AR

VERKOOPBEMIDDELING

Jansen Bouwontwikkeling B.V.

Bernheze Makelaars & Adviseurs

Wijchen | www.jansenbouwontwikkeling.nl

Uden | www.bernheze.nl | T (0413) 24 38 18

Bernheze sportief
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wielersport

De Plakkers in het nieuw

wielersport

Ladies ride
tijdens voorjaarstocht
HEESCH - Op zondag, 7 april organiseert TWC De Voorsprong uit
Heesch wederom haar jaarlijkse
voorjaarsklassieker. Toch(t) Effe
Weg. Een tocht voor iedere wielertoerist.

HEESCH – De zondagochtendfietsgroep ‘de Plakkers’ uit Heesch kunnen dankzij Domboschbouw uit oss, Café
’t Tunneke, Tegelzetbedrijf van der Heijden en Electrobedrijf van der Heijden weer fris aan een nieuw seizoen
beginnen. Ze zijn door deze bedrijven in het nieuw gestoken.

handbal

Loonbedrijf verstegen
sponsort DB1 DoS’80

21

Steeds meer dames ontdekken de
racefiets. Wij willen deze dames de
mogelijkheid bieden om in groepsverband hun sport te beoefenen.
Daarom starten we voor de dames
het seizoen met een ladies ride.
Ben je in het bezit van een racefiets
dan kun je onder begeleiding met
een groep om 9.00 uur vertrekken.
De damesgroep zal een afstand
van 70 km fietsen waarbij onderweg ook een pauze-stop is ge-

pland. De volledige route is dit jaar
vernieuwd en heeft een lengte van
100 km en gaat door de Meierij en
de Kampina. oftewel Brabant op
zijn mooist. onderweg is een pauzeplaats waar gelegenheid is om
de koffie te nuttigen.
Inschrijven tegen NTFU tarief is
mogelijk vanaf 8.00 uur bij café
‘t Tunneke, ‘t Dorp 150 te Heesch.
Via onze website kan men de route
al bekijken.
Voor meer info:
www.twcdevoorsprong.nl
of 0412-455724.

bridgen

oranje bridgedrive cc Servaes te Dinther
HEESWIJK-DINTHEr - Op zaterdag 27 april organiseert het Cultureel Centrum Servaes een goed
verzorgde bridgemiddag.
Zaal open: 12.30 uur, aanvang
bridgen 13.00 uur.
Inschrijven kan door vóór 22 april
€15,00 over te maken naar rabobank rekeningnr. 11.16.29.071
t.n.v. CC Servaes te Dinther onder
vermelding van de namen van het
bridgepaar en uw telefoonnummer.
Inlichtingen tel. 06.201.60.376 of
via www.ccservaes.nl.

Een Dintherse dame met de
Wereldbeker voor Bridgekampioenen.

al uw sport en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

tennis

Jeugd en Seniorentoernooi
HEESCH - De sponsorcommissie van DOS’80 heeft dit seizoen niet stilgezeten. Enkele weken op ‘n rij hebben
wij al mogen melden dat diverse teams nieuwe shirts mochten ontvangen, maar ook afgelopen maand heeft
de sponsorcommissie weer een nieuwe samenwerking kunnen aangaan. Ditmaal met Loonbedrijf Verstegen
V.O.F.. De komende seizoenen schittert hun naam op de borst van DOS’80 junioren talenten; dames B-1.
Verstegen V.o.F. is een loonbedrijf
dat verantwoordelijk is voor veel
activiteiten die plaatsvinden in de
Bernhezer land-, grond-, weg-, en
waterbouw. Zij werkt voor zowel
agrariërs; grond-, weg-, en waterbedrijven, als voor particulieren.
Werkzaamheden omvatten het

met machines bemesten, zaaien,
spuiten en oogsten van land. Het
verrichten van graafwerkzaamheden en transporteren van zand,
grind, puin, e.d. Maar ook het
omspitten van een tuin, het slopen
van een garage, of het ingraven
van een trampoline. Voor al deze

activiteiten beschikt loonbedrijf
Verstegen over diverse vakmensen
en een groot aantal gespecialiseerde machines.
DoS’80 is erg blij met dit samenwerkingsverband en kijkt uit naar
een prettige en langdurige verbinding.

Ondanks een koude voorjaarsdag, genoten de junioren en senioren van het knipogende lente zonnetje

NISTElroDE – 1e Paasdag was
het junioren-senioren toernooi
bij TC Telro. 34 Kinderen die zich
hadden opgegeven met elk een
volwassen persoon als maatje.
Een gezellige dag en soms liet het
zonnetje zich even zien.
De uitslag was als volgt:
Oranje 1: Niels van der lee
Theo van der lee
Oranje 2: Wilfred van Doorn
Meike van Doorn

Rood 1: Isa langens
Vivian van Zutphen
Rood 2: ronnie van der Pas
Max van der Pas
Baan 1: Maaike Pennings
Miranda Pennings
Baan 2: Mark van den Berg
Flow van den Berg
Baan 5: rico reijnders
Guus reijnders
Baan 6: Maikel van de Wiel
Bo van de Wiel
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hardlopen

badminton

van Tilburg Mode en Sport zoekt sportambassadeurs Spanning, sensatie & shuttles!
Voor de Tilburg Ten Miles
NISTElroDE - Op zondag 1 september zal de Tilburg Ten Miles worden georganiseerd. Een hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijlen waaraan in totaal zo’n 10.000 lopers deelnemen. Van Tilburg Mode en Sport wil
recreatieve lopers uitnodigen om deel te nemen als sportambassadeur van Van Tilburg Mode en Sport. Voor
elke ‘sportambassadeur’ zal Van Tilburg Mode en Sport een bedrag van € 17,50 overmaken aan de Stichting
Spieren voor Spieren.

Het initiatief van deze sympathieke actie is afkomstig van Erik de
Groot, manager van de sportafdeling bij Van Tilburg Mode en Sport.
“We zoeken sportieve lopers die
als Van Tilburg sportambassadeurs
willen meedoen aan de Tilburg Ten
Miles (men kan ook kiezen voor de
5 km of 10 km)”.
Het feit dat voor iedere deelnemende sportambassadeur een
bedrag van € 17,50 wordt over-

gemaakt aan de Stichting Spieren
voor Spieren, geldt misschien als
extra motivatie. Daarbij wordt wel
verwacht dat iedere deelnemer zelf
zijn inschrijfgeld voldoet. Natuurlijk ontvangt iedere Van Tilburg
sportambassadeur een gratis runningshirt.

maar we hopen op 100”, vertelt
De Groot. “Voorafgaand aan de
Tilburg Ten Miles organiseren we
enkele looptrainingen onder leiding van Marleen Frunt. Maar ook
degenen die op eigen gelegenheid
trainen zijn van harte welkom”, aldus De Groot.

Het is de wens van Van Tilburg
Mode en Sport om met zoveel mogelijk sportambassadeurs deel te
nemen. “50 deelnemers is al mooi,

Geïnteresseerden, ook groepjes,
kunnen zich aanmelden bij Erik de
Groot van Van Tilburg Mode en
Sport via edegroot@vantilburg.nl.

HEESCH - Op zondag 24 maart werd voor de 2e keer het H.B.V. Open
Jeugd Toernooi georganiseerd in sporthal ‘t Vijfeiken. Bijna 80 jeugdleden van 13 verschillende badminton verenigingen kwamen naar Heesch
om het tegen elkaar op te nemen voor de dagprijzen in hun klasses en
categorieën. En gestreden werd er!
In elk onderdeel en in elke klasse stond alweer klaar om voor winst
werden er spannende wedstrijden te vechten. Dat leverde uiteindelijgespeeld, waarbij 2 sets vaak niet ke prachtige wedstrijden op, waar
genoeg waren om een winnaar ook behoorlijk wat publiek op af
aan
te wijzen,
en er dus
een 3e
kwam. turnen
We kunnen
hier duidelijk
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
beslissende set aan de wedstrijd spreken over een geslaagde editoegevoegd moest worden. Wie tie van dit toernooi. op naar voldan uiteindelijk ook de 3e set wist gend jaar (en het open Senioren
te winnen had niet al te lang om Toernooi in april)! Winnaars zijn
te genieten van zijn laatste winst, te vinden op www.hbv-heesch.nl/
want
tegenstander
jeugdtoernooi.
beugelen de volgende
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

hockey

café de Toren nieuwe
shirtsponsor van hDL Meisjes A1

korfbal

Altior 1 begint
goed op het veld
korfbal

Bovenste rij: Mare Visser, Rosan van de Nobelen, Maud van de Wetering, Aletta Plouvier, Renee Willems,
Maud van Grinsven, Carolien Aarts. Gehurkt: Merel Timmers, Evie Verhoeven, Sam Arts en Romée Langenhuijzen

HEESWIJK-DINTHEr - Dit seizoen
spelen de meisjes van het hockeyteam A1 in mooie nieuwe shirts
van Café de Toren. Jeroen van de
Broek, uitbater van het café ontving als dank van de meiden een
bloemetje.
Daarna gingen ze met zijn allen op

de foto. Wel ontbreken op de foto
Imre van Esch, Meggy van de Heuvel en de beide coaches Miriam
van Grinsven en Marc Timmers.
Zij werden waargenomen door
Arold van Grinsven. Dit hechte
team speelt al verschillende jaren
met elkaar en er is in de huidige
samenstelling de afgelopen jaren

‘SPRING IS IN THE AIR’

De zomerkleding kan uit de kast.
Afvallen. Personal training en Coaching.
Bewuster leven.
Wij staan klaar om u te helpen!
Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

weinig veranderd. ook kunnen ze
elke week rekenen op een vaste
supportersgroep die hen vanaf de
zijlijn aanmoedigt.
Mocht u deze meiden ook eens
aan het werk willen zien in hun
nieuwe tenue, kijk dan eens op
de site voor het wedstrijdschema
www.hdlhockey.nl

Alle wedstrijdverslagen
van het paasweekend
kunt u lezen op:
www.mooinisseroi.nl
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.vorstenbosch-info.nl

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

12 minuten is de stand 3-1 in het
voordeel van Altior, maar daarna
blijft het 15 minuten lang stil rond
beide korven. Hierna neemt SVSH
het initiatief en komt tot 3-4. Via
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
een strafworp
weet
Altior de ruststand nog op 4-4 te zetten. Na de
rust zal en moet het beter, want
in het spel van Altior ontbreekt
het aan felheid. In de eerste minuut van de tweede helft opent
SVSH de score, maar daarna pakt
schaken
kaarten/bridgen
Altior de
wedstrijd weer op. De
dammen
voorsprong wordt teruggepakt en
daarna uitgebouwd, wat resulteert
HEESWIJK-DINTHEr - Altior 1 – in een 12-8 overwinning voor de
SVSH 1. Op 2e
thuisploeg.
1cm bpaasdag mocht Altior beginnen aan de tweede helft Altior A1 – ODOS A1
van de veldcompetitie.
Uitslag: 6-10
1,2 cm b
Altior B1 – Corridor B1
Als eerste stond er een belang- Uitslag: 0-4
rijke thuiswedstrijd tegen concur- Altior C3 – De Kangeroe C1
rent SVSH op het programma. Na Uitslag: 6-0
1,4cm b

autosport

voetbal
karten

motorsport

voW - vorstenbossche Boys
VorSTENBoSCH - Vorstenbosch
kwam fel uit de startblokken en
zette meteen druk op de verdedigers van VOW. In het begin kwam
VOW er niet echt uit maar door
een mooie steekpass kwam Bart
vd Laar vrij voor keeper Marijn
Beekmans.
Deze gooide zich er goed voor zodat zodat deze kans om zeep werd
geholpen. Hierna kwam VoW
beter in de wedstrijd, ze kregen
ook de betere kansen maar ook zij
wisten er niets mee te doen. In de
34e min. kreeg VoW een makkelijk gegeven penalty die door ruud
van Asseldonk werd verzilverd.

ruststand 1-0.
De 2e helft begon Vorstenbosch
voortvarend met het doel om te
scoren. Maar spelers liepen te lang
met de bal, zochten de moeilijkste weg en gaven elkaar moeilijke
ballen. Achterin werden de ballen
goed onderschept maar even zo
vlug weer ingeleverd.
VoW was ook niet bij machte om
meer te laten zien dus het spel
werd gemaakt door Vorstenbosch.
In de 80e minuut kreeg VoW
weer een goedkoop gekregen penalty die weer benut werd door
ruud van Asseldonk. De wedstrijd
is beslist. 2-0.

23

Woensdag 3 april 2013

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
4 APrIL
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis bernhoven
Uden
starterswoningen nistelrode
Locatie: bernheze Makelaars
Uden
Pagina 20
oud Papier
Locatie: Dorp vorstenbosch
Informatieavond vrijwilligers
nesterlé
Locatie: Dorpshuis (ehbo lokaal)
nistelrode
5 APrIL
bobZ rock & roll party
voor groep 7 & 8
Locatie: bobz nistelrode

rammbamm
Locatie: De Zwaan
heeswijk-Dinther
Pagina 15
tuinschetsdag
Locatie: Lips Groen nistelrode
Pagina 11
7 APrIL
expositie Koningin beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie bernheze
nistelrode
beeldig uit nistelrode
exposeert
Locatie: Prior van Milstraat 119
Uden
Popconcert Vivace
Locatie: Kloosterkapel
vorstenbosch

After Paaskienen
Locatie: Kantine rKsv Avesteyn
heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café Zaal elsie
heeswijk-Dinther

25e open Heesche
bridgedrive
Locatie: de Pas heesch

40-jaar for mineur
Locatie: de Pas heesch

Publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Dansen óók iets voor U?
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther
6 APrIL
open Huizendag
Pagina 16
Hardloopclinic
Locatie: bomenpark heesch
Kleding ophaalactie
Locatie: nistelrode
for mineur op de platte kar
Locatie: centrum heesch
Herhalingslessen reanimatie
en AeD bedienen
Locatie: Lokaal ehbo vereniging
nistelrode
Presentatie dichtbundel
spiegelschrift van Klaartje
muskeyn
Locatie: boekhandel berne
heeswijk-Dinther
Pagina 7
open Huis watervilla
Locatie: De schans 23
heeswijk-Dinther
Pagina 17

museumboerderij heeft de
lente in de bol
Locatie: Meerstraat 28
heeswijk-Dinther
Pagina 11
open avond stijldansen
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther
open Huis watervilla
Locatie: De schans 23
heeswijk-Dinther
Pagina 17
toertocht inclusief
Ladies ride
Locatie: café ‘t tunneke heesch
Pagina 21
8 APrIL
rondleiding ‘Haal meer uit
de bieb’
Locatie: bibliotheek heesch
9 APrIL
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen nistelrode
onderonsje Heeswijk over
goed horen
Locatie: cc bernrode
heeswijk-Dinther
10 APrIL
Life & Garden in
Italiaanse sferen
Locatie: bosschebaan 23 heesch
Pagina 15

11 APrIL
Voorjaarsbeurt van de tuin
in onderonsje
Locatie: steunpunt d’n hoek
Loosbroek
Wmo-ochtend; gastspreker
mantelzorgmakelaar
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther
sponsorloop bs Albertus
voor Alpe D’HuZes
Locatie: Loosbroek
Jaarvergadering
Kerncommissie Loosbroek
Locatie: de Wis Loosbroek
KVo Heesch maakt
kennis met reining
Locatie: burgmeijer Quarter
horses vorstenbosch
Pagina 8
Workshop Lichaamswerk
Locatie: verdistraat 87 oss
12 APrIL
Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
bonte avond
Locatie: De Wis Loosbroek
Koffie-informatiemiddag
over woning- en
zorgtoewijzing
Locatie: de Pas heesch
Pagina 8
13 APrIL
HKK nistelvorst: bezoek
aan HKK Uden
Locatie: heemhuis nistelrode
Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
torenrock
Locatie: café Zaal de toren
heeswijk-Dinther
Volleybalspeeltuin
Locatie: sporthal de overbeek
nistelrode
musical: Diep in de zee
Locatie: De Pas heesch
Pagina 10
remix jeugddisco
Locatie: de Pas heesch

expositie marianne van
Heeswijk
Locatie: Kloosterkapel
vorstenbosch
oud ijzer ophaaldag
Locatie: nistelrode
start Voorverkoop Kersouwe
Locatie: www.kersouwe.nl
Pagina 15
bonte Avond
Locatie: de Wis Loosbroek
14 APrIL
expositie Koningin beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie bernheze
nistelrode
expositie marianne van
Heeswijk
Locatie: Kloosterkapel
vorstenbosch
Lentespektakel
Locatie: centrum heesch
Weekend Vrijheid en
Verbondenheid
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: café Zaal elsie
heeswijk-Dinther
musical: Diep in de zee
Locatie: De Pas heesch
Pagina 10
Lentespektakel
Locatie: centrum heesch
16 APrIL
Workshop verpakkingen
lezen
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke
17 APrIL
thema-avond
Zorgcoöperaties
Locatie: cc bernrode
heeswijk-Dinther
Pagina 13
19 APrIL
bonte Avond
Locatie: de Wis Loosbroek

21 APrIL
Publiekswandeling
Vogelwacht
Locatie: natuurcentrum
Maashorst nistelrode
expositie Koningin beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie bernheze
nistelrode
Kienen
Locatie: café Zaal elsie
heeswijk-Dinther
H.b.V. open senioren
toernooi
Locatie: sporthal ‘t vijfeiken
heesch
22 APrIL
Voorlichting stembandlozen
Locatie: Lokaal ehbo nistelrode
26 APrIL
themaworkshop
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg nistelrode
Pagina 2
27 APrIL
oranje bridgedrive
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 21
sponsordiner stichting
PeP-projecten
Locatie: restaurant de Waard
heesch
Pagina 2
28 APrIL
beachvolleybal toernooi
Locatie: raadhuisplein nistelrode
expositie Koningin beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie bernheze
nistelrode
Kienen
Locatie: café Zaal elsie
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35 heesch
30 APrIL
K(r)oningsdag

20 APrIL
C.V. De Hossende Wevers:
Afdruipbal
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
nistelrode
nacht van Heesch
Locatie: de Pas heesch

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl
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Natuurtheater Kersouwe 2013

theater. muziek. cabaret.
In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en
artiesten. Waar bekend en onbekend tot grote hoogte stijgen. Zon en maan een toevoeging zijn.
Waar een optreden meer dan een show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden.
Niet te vatten in woorden. Je moet het ervaren. Genieten.

rowwen heze. wende. wolfert brederode.
woodstock tribute band. hotelgasten.
frank boeijen. rockin’wood. di-rect.
june noa. racoon. navarone. dance event.
open podium. drie dikke dames van
antibes. youp van 't hek. javier guzman.
mark van de veerdonk. the godmother.
aladin. de kleine prins. jeugdvoorstelling.
roodkapje. robin hood. arthur en de strijd
om camelot.
13 april 10.00 uur start voorverkoop.
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel.

www.kersouwe.nl
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

