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Filmdocument
‘Harrie van den helm en zijn boerderij’

Omroep Brabant heeft destijds 
onderzoek gedaan in de boerderij 
en het Brabants Dagblad heeft er 
artikelen aan gewijd. Op verzoek 
van Bart Gijsbers heeft TV Berg-
hem 2 jaar geleden alle beelden 
samengevat en dat resulteerde 
in een dvd van 17 uur. Hiervan is 
door eddy van der Wielen van TV-
Berghem een documentaire ge-
maakt van 1 uur. De documentaire 
geeft een kijkje in het leven van 
Harrie van den Helm 1922–2002, 

een eenvoudige Brabander die 
eind 20e eeuw leefde conform de 
jaren 1900-1930. Het filmdocu-
ment is niet voor de commerciële 
markt bestemd, maar bedoeld als 
historisch document om een inkijk 
te krijgen in het Brabantse boeren-
leven. De beelden worden onder-
steund door klassieke muziek en 
liedjes van Lambert van Hintum uit 
Berghem. Ontroerend is het slot 
waarbij hij met engelengezang de 
film en het leven uitrijdt. 

HeescH – Door TV-Berghem wordt een dvd uitgegeven met de titel 
‘Harrie van den Helm en zijn boerderij’. De film is geproduceerd en 
gemaakt door Bart Gijsbers uit Berghem en is bedoeld als document. 
De film is opgedragen aan de bewoner van een boerderij aan de Lage 
Wijst in Heesch met een hoge cultuurhistorische waarde. Helaas is de 
boerderij enkele jaren geleden afgebrand. 

Harrie van den Helm in zijn boerderij

Kosten van de dvd €12,50 en verkrijgbaar bij cor van Uden, 
Kerkstraat 10, Heesch (06-51088981) of TV-Berghem: 
tv.berghem@kabelfoon.nl (06-50848587). De oplage is beperkt.

De spanning steeg in Partycentrum 
’t Maxend waar iedereen zich af-
vroeg wie de opvolgers zouden 
zijn. Na een korte ceremonie werd 
duidelijk dat het dit jaar één op-
volgster zou zijn. 
Uit groep 8a van Juf Yvette van 
Basisschool De Beekgraaf komt de 
nieuwe jeugdprinses Daniëlle. 

Jeugdprinses Daniëlle de Wit 
woont met haar ouders en broertje 
robin op ’t Loo in Nistelrode en ze 
had er naar uit gekeken om jeugd-
prinses te worden. een geweldige 
verrassing in haar toch al drukke 
leventje, want naast haar school en 
nu de carnavalsvereniging, zingt 
Daniëlle in het kinderkoor, drumt 
zij al 2 jaar bij de Hafa-opleiding 
van fanfare st. Lambertus en speelt 
ze al 4 jaar volleybal, wat haar heel 
goed afgaat. Daniëlle vertelde in 
een speech dat ze er zin in heeft 
om er een fantastisch jaar van te 

gaan maken. Zeker nu ze weet dat 
er maar liefst 3 meiden het jeugd-
carnaval aanvoeren in ons Nistel-
rode!

Prinses Daniëlle bij
De Hossende Wevers

De jeugdpronkzitting van HDL was 
‘wirrelds’ en kinderen traden op met 
songs van over de hele wereld. De 
zogenaamde luchtballon waarin 
de twee presentatrices rondreisden 
maakte onder andere een tussenstop 
in spanje (Ketchupsong) en in Zuid-
Korea (Gangnam style). Na twee 
lange pauzes werd de spanning van 
het 400-koppige publiek weggeno-

men. Jeugdprins sjors en jeugdprin-
ses Vera stapten uit de luchtballon. 
sjors speelt voetbal bij Avesteyn in 
de D4G en fietst daarnaast ook op 
de mountainbike bij The Whoopers. 
Vera speelt in de MB1 van hockey-
club HDL. Ook zwemt ze bij water-
polovereniging Gorgo.

Jeugdprins Sjors & 
jeugdprinses Vera

NIsTeLrODe - Op carnavalszondag na de optocht werd volgens traditie 
afscheid genomen van Raymon en caitlin als jeugdprinsenpaar. Deze 
bijzondere ervaring werd afgesloten met een mooi cadeau en een vro-
lijke polonaise door de zaal.

HeesWIJK-DINTHer - Sjors van Zandbeek en Vera van Zutphen, beiden 
uit groep 8 van BS ’t Palet, zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 
van Snevelbokkenland. Het duo treedt in de voetsporen van Jelle van de 
Zanden en Sylvia Vermeulen. 

Bron: www.jeugdcarnavalhdl.nl
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De complete versspecialist
voor de horeca

VARKENSVLEES VAN 
LE PORC PLEIN AIR, 
D’ ARDENNE

en goede gezondheid is een 
kostbaar goed, vandaar dat 
we ons steeds bewuster 

worden van ons eetpatroon. Dagelijks 
worden we via krant, internet en 
TV geconfronteerd met allerlei 
wetenswaardigheden en meningen over voeding, zoals over bijv. 
de plofkip, kiloknallers, E-nummers, zelfs over ‘plofbrood’ werd 
onlangs in deze krant geschreven. 

Er is ook al veel gezegd over varkensvlees en de invloed daarvan 
op onze gezondheid. Zo wordt vaak beweerd dat varkensvlees 
erg vet is en veel cholesterol bevat. Ik heb jaren geleden de 
keuze gemaakt voor het varkensvlees uit de Ardennen, Le 
Porc Plein Air, oftewel het scharrelvarken uit de buitenlucht. 

Porc Qualité Ardenne is een coöperatie van 
kleine ambachtelijke boeren, uit Malmedy en 
omgeving, die garant staan voor de allerbeste 
omstandigheden. Met een slachthuis in 
Malmedy, dat voorzien is van toptechnologie, 
met oog voor het welzijn van de dieren en met 
respect voor het milieu. 

De beren zijn van het Piétrain-ras, de zeugen 
zijn een kruising van de rassen ‘Land’, ‘Large 
White’ en ‘Duroc’ en zijn bestand tegen het 
Ardenner klimaat. Deze kruising zorgt voor 
een robuust varken van een uitzonderlijke 
vleeskwaliteit. Elk volwassen varken heeft 2 
tennisvelden de ruimte om zich vrij te bewegen 
en te voederen. De varkens verblijven in een 

park, voorzien van een plaats om te schuilen en een goed gevulde 
voedertrog. 

De voeding is voor 100% vegetarisch en bestaat voor 75% uit 
granen, daardoor is het vet vast en mooi wit. Dankzij de langzame 
groei is het vlees veel roziger (rood). Verder is het vlees vast met 
dichte vezels, dat geen sap verliest. In tegenstelling tot wat dus 
vaak wordt beweerd, is dit varkensvlees zeer mager en is het rijk 
aan proteïnen, vitaminen (A, D, E en B1) en ijzer. 

Ik hoor steeds vaker van klanten in de winkel, dat ze bewust de 
keuze maken voor een verantwoord en lekker stukje vlees op 
tafel. Liever een kleiner stukje, maar dan wel kwaliteit, dan de 
verleiding van de kiloknaller!

Ik begroet u graag in onze winkel, 

Riny van Esch

WIST u dat...

E
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Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

van 15 t/m 28 februari 
heerlijk genieten van ons

 ‘IK HOU VAN HOLLAND’ MENU
4-gangen voor € 37,50 p.p.

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

www.hetsentiment.nl

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Forza Vocale is opgericht in sep-
tember 1993. Uitgangspunt was 
het zo goed mogelijk uitvoeren 
van een zo breed mogelijk reper-
toire van lichte tot licht klassieke 
stukken. Daarnaast is de weke-
lijkse repetitie op woensdagavond, 
naast het instuderen van liederen, 
ook een gezellig sociaal samenzijn 

waar lief en leed worden gedeeld.
Locatie: Wapenzaal van Kasteel 
Heeswijk. Twee concerten van 30 
minuten. start: 14.15 en 15.15 
uur. entree: € 3,50 (gratis op ver-
toon van toegangskaart kasteel-
museum).
Kijk op www.kasteelheeswijk.nl 
voor meer informatie.

Koor Forza Vocale
Wapenzaal Kasteel Heeswijk

HeesWIJK-DINTHer - Zondag 17 februari geeft het gemengd koor For-
za Vocale twee concerten onder begeleiding van dirigent Mathieu van 
der Burgh en op de piano begeleid door Margret Bekkers.

HeescH - Op donderdagavond 21 
februari 2013 organiseert Heem-
kundekring ‘De Elf Rotten’ een 
lezing over de geschiedenis van 
Brabant in de Franse tijd (1794-
1813). 

Drs. simon van Wetten gaat uit-
gebreid in op deze roerige periode 
in de Brabantse geschiedenis. Van 
Wetten is publicist, filmmaker, ar-
chiefmedewerker en schoolleider. 
Hij is als historicus afgestudeerd 
op de rechtspraak in de Franse tijd. 

De lezing wordt gehouden in De 
Heemschuur in Heesch en begint 
om 20.00 uur. De entree voor niet-
leden bedraagt € 4,- inclusief kof-
fie of thee. Datum: donderdag 21 
februari 2013.
Locatie: De Heemschuur, schoon-
straat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.
Volgende activiteiten in 2013:
24 februari: Open middag De 
Heemschuur 13.00-17.00 uur.
3 maart: excursie erfgoedlokaal 
Haren.

Brabant in de Franse tijd

Hollandse Nieuwe 
‘Vers van het mes’

Geldig van 14 t/m 20 februari

Nistelrode – woensdag v.m.
Heesch – woensdag n.m.  &  zaterdag 9.00 – 15.30 uur 

Heeswijk-Dinther – vrijdag v.m.

€ 1,50 per stuk of 4 voor € 5,00

Vaandel van de burgerwacht, 1800 Draagbord uit de optocht, 1795

Advertorial
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

euroPA CuP

Het is kwart over acht op de woensdagavond. Europa Cup-avond. 
De wedstrijd van mijn helden begint over een kwartiertje. “Ze 
hebben goede kans tegen die rotmoffen”, hoor ik opa zeggen en mijn 
verwachtingen worden nog hoger. Ik vecht tegen de slaap, maar ik 
houd vol. De ouders hebben nog niks gezegd over naar bed gaan, dus 
ik hou me wijselijk stil. Ik hoop maar dat ze het vergeten dat ik hier 
ook nog zit en me nog lang niet naar boven sturen. Mijn badstof-
pyjama wil ik voorlopig niet zien. Ik wil dat lelijk ding sowieso nooit 
meer zien.

Ik hoor de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd fluiten als ik 
stampvoetend en met een rood aangelopen gezicht naar boven sprint. 
Elke trede van de trap probeer ik demonstratief zo hard mogelijk 
te raken, zodat ze goed horen hoe boos ik ben. Alweer de wedstrijd 
missen, omdat ik zo nodig naar dat stomme bed moet. Terwijl ik echt-
zeker-te-weten nog lang niet moe ben. Zodra ik echt groot ben, ga ik 
nooit meer vroeg slapen!

Het is half negen op de woensdagavond, vijfentwintig jaar later. 
Mijn cluppie hoopt de schade te beperken tegen een veel rijkere 
buitenlandse topclub. Mijn verwachtingen waren al niet hoog, laat 
staan als ik zie dat die topclub ook nog alle sterren heeft opgesteld. 
Ik zak langzaam onderuit op de bank en ik zie dat ze de eerste tien 
minuten nog aardig door zijn gekomen. Mijn ogen worden kleiner en 
kleiner….

Als ik ontwaak uit mijn droom, word ik wakker in een hele harde 
werkelijkheid. Mijn ‘helden’ worden van het kastje naar de muur 
gestuurd en staan inmiddels op een onoverbrugbare achterstand. 
Maar erger vind ik nog de blik in de ogen van mijn jongere versie die 
ik net in mijn droom ben tegengekomen. Een blik die me keihard 
de waarheid zei. ”Al in de eerste helft in slaap vallen op Europa Cup 
avond. Schaam je!”

COLUMN
D’N BLIEKER

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn 
dan dat u heeft durven denken.

Kies voor 
uw voordeel

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

Ons voordeel is ook 
uw voordeel!

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291980 
of 0413-291205

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

Loop eens even binnen of 
neem contact op met:
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‘ZODRA IK GROOT BEN, GA IK NOOIT MEER 
VROEG SLAPEN’

BUAT is onderdeel van Landelijk 
Overleg Minderheden (LOM) en 
gesprekspartner bij de rijksoverheid 
namens etnische minderheden. 
Het Academisch Medisch centrum 
(AMc), afdeling sociale genees-
kunde, brengt de gezondheidssitu-
atie van Molukkers - in de leeftijd 
van 30 tot en met 65 jaar - in kaart.

Waarom 
De Molukse gemeenschap is al 
61 jaar in Nederland en de over-
heid is er van uitgegaan dat de 
Molukse gemeenschap volledig 
geïntegreerd is in de Nederlandse 
samenleving. Maar de Molukse 
cultuur, inclusief hun omgang met 
gezondheid is niet verdwenen. Uit 
een inventariserend regionaal on-
derzoek van Palet in de provincies 
Noord Brabant en Zeeland bleek 
dat de gemiddelde kans op over-

lijden in de leeftijd van 30-60 jaar 
bij Molukkers hoger ligt dan bij 
Nederlanders, Turken en Marokka-
nen. Uit ditzelfde onderzoek bleek 
ook dat het aantal hartaandoenin-
gen, hoge bloeddruk en beroertes 
hoger is. 
schokkende berichten, waardoor 
meer inzicht gewenst is. Het on-
derzoek is een begin om de ge-
zondheidssituatie van Molukkers 
in kaart te brengen.

Opzet
een gezondheidsenquête in week 
7 verschaft inzicht in de gezond-
heidsbeleving, leefstijl en zorgge-
bruik. Invullen kan online, schrifte-
lijk of persoonlijk. sluitingsdatum is 
31 maart. 
Het onderzoek vindt plaats in 14 
van de 60 Molukse wijken in Ne-
derland, waaronder Nistelrode. 

Doel
Verwacht wordt dat de resultaten 
eind 2013 bekend zijn. Men ver-
wacht winst te behalen via voor-
lichting en informatie voor huis-
artsen. De doelgroep loopt van 30 
t/m 65 jaar, zodoende kan er ook 
op generatieniveau worden geke-
ken naar het verschil in gezond-
heidsbeleving en –gedrag.

Rol van stichting Dewan Maluku 
Nistelrode
De stichting heeft een begelei-
dingsgroep in het leven geroepen 
die het onderzoek met onderzoek-
ster A.J. Bodewes, structureert en 
begeleidt. De groep is in alle fasen 
van het onderzoek aanspreekbaar 
voor hulp, en vragen. 

Dewan maluku Nistelrode en BUAt 
Gezondheidsonderzoek Molukkers 

NIsTeLrODe - De Molukse welzijnsstichting Dewan Maluku Nistelrode participeert in een landelijk onder-
zoek naar de gezondheidssituatie van de Molukse bevolking, geïnitieerd door de stichting BUAT (Betrokken 
Uitnodigend Actief Transparant ).

KBO Bernheze
Opplussen en 
langer thuis 
blijven wonen

HeescH - Zo lang mogelijk in het 
‘eigen’ huis blijven wonen wil ie-
dereen. Het is in deze tijd nood-
zakelijk er zelf voor te zorgen 
comfortabel en veilig te kunnen 
blijven wonen in uw eigen huis. 
De regels voor opname in een 
verzorgingstehuis worden immers 
steeds strenger.

Bedenk vooraf wat verbeterd kan 
worden. Tijdig nadenken en stap-
pen ondernemen geeft een ge-
ruststellend gevoel. een tweede 
leuning langs de trap bijvoorbeeld, 
een handgreep of beugel bij het 
toilet of in de douche, dat matje 
op de gladde vloer weghalen, een 
betere verlichting bij de trap en 
voor- of achterdeur. Ook een ca-
mera, waarmee u van binnenuit 
kunt zien wie er aan de bel is, geeft 
een veiliger gevoel. Praat er eens 
over met de kinderen, de ouderen-
adviseur of een goede vriend of 
vriendin. Ga zelf aan het klussen of 
laat u helpen door zoon, buurman, 
goede vriend of klussendienst.
In zijn boek: Gelukkiger Ouder 
worden geeft Wim van Kreij prak-
tische handvatten en ideeën om nu 
en later gelukkiger te leven.

U kunt dit boek bestellen door 
€ 12,50 over te maken op rek.nr. 
13 81 64 681 t.n.v stichting Mei-
erode, sint Oedenrode. Het boek 
wordt dan portvrij thuisbezorgd. 
Van de opbrengst worden projec-
ten ondersteund die het welzijn 
van ouderen kunnen bevorderen.

Fietsclubnieuws
HeescH - Op dinsdagmorgen 19 
februari houden wij weer het jaar-
lijkse fietsoverleg van de fietsclub 
van KBO afdeling Heesch in de 
Pas, zaal D’n Herd, aanvang 10.00 
uur. 

Onze trouwe fietsleden, bestuur 
van de KBO, maar ook ande-
ren met interesse voor fietsen in 
groepsverband zijn van harte uit-

genodigd. Mogelijk wilt u zich bij 
ons aansluiten. 
De fietscommissie geeft een terug-
blik over 2012 en een verslag over 
het ‘lief en leed’ van het afgelopen 
jaar. 

Daarnaast wordt ingegaan op de 
enquête die wij eind 2012 heb-
ben gehouden onder onze trouwe 
fietsleden. Natuurlijk hebben de 
commissieleden over de uitslag 
hiervan al met elkaar vergaderd, 
conclusies getrokken en deze al 
ingepast in het beleid voor de ko-
mende fietsperiode. 
U krijgt een vooruitblik voor wat 
betreft de nieuwe lange fietstoch-
ten en mededelingen over zaken 
die enige aanpassing behoeven. 
Wij wensen allen veel fietsplezier 
in 2013!

Fietsclub KBO afdeling Heesch

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Krant niet op 
woensdag 

ontvangen?

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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ZORG EN HULP

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

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

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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

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

Health, Beauty, Care

Lezing 
Osteoporose
HeescH – Op dinsdag 19 februari 
organiseert de Osteoporose Stich-
ting een lezing over dit onder-
werp. Tijdens deze bijeenkomst 
wordt uitgebreid ingegaan op de 
oorzaak, de preventie en de be-
handeling van Osteoporose (bot-
ontkalking). 

Ten onrechte wordt Osteoporose 
gezien als een kwaal die alleen bij 
ouderen voorkomt. Niets is minder 
waar. Osteoporose is een chroni-
sche ziekte die bij zowel vrouwen 
als mannen voorkomt in verschil-
lende leeftijdscategorieën. In bij-
zondere omstandigheden kunnen 
zelfs ook kinderen last krijgen van 
Osteoporose. Zowel de medische 
als de menselijke aspecten van Os-
teoporose komen deze avond aan 
bod. Locatie: de Pas in Heesch, 
aanvang: 19.30 uur 
Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom. Bijdrage voor niet-leden €3,-
p.p. inclusief koffie/thee.

39 Collectanten 
in Bernheze de 
straat op voor 
Amnesty 

BerNHeZe - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal houdt in 2013 voor de elfde 
keer een landelijke collecte. In 
de gemeente Bernheze (kernen 
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en 
Heesch) zullen 39 collectanten van 
17-23 februari de straat op gaan. 
Vorig jaar werd tijdens de collecte 
in de gemeente Bernheze € 1515,- 
opgehaald. 

ColleCtanten 
gevraagd
17 t/m 23 februari 2013 
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

Wil jij ook eens wat anders,
voor een redelijke prijs?

Kom dan naar Kapperij Wir War

Delst 2  Nistelrode  0412-769091  06-10500353

Advertorial

Wonen en zorg komen los van
elkaar te staan

De verpleeghuizen van Laverhof, 
in schijndel en Heeswijk-Dinther 
blijven gewoon bestaan. “De twee 
in het bezit zijnde verzorgingshui-
zen vragen echter om een nieuwe 
invulling, om de afbouw van de 
lagere zorgzwaartepakketten in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten op te vangen,” legt Henri 
van Boxmeer, clusterdirecteur 
schijndel uit. “Hier liggen uitda-
gingen voor ons als, onlangs sa-
mengevoegde zorginstelling, Ber-
nezorg en Zorggroep Dorus. Door 
kennis te delen, krachten en dien-
sten te bundelen kunnen we beter 

anticiperen op deze nieuwe zorg-
vorm, zonder aandacht voor onze 
cliënten uit het oog te verliezen.”

Professionele zorg op maat
“Laverhof moet dus ook verande-
ren. een grandioze uitdaging die 
volop in ontwikkeling is. er liggen 
plannen om een nieuwe woon-
vorm te creëren voor de bestaande 
locaties De Bongerd en Mgr. Bek-
kershuis, met als doel u tegemoet 
te komen in uw woonwensen. We 
zijn bezig om plannen te ontwik-

kelen waarbij u met een lage zorg-
zwaarte-indicatie (pakketten 1 t/m 
4) op beide locaties straks een ap-
partement kunt huren en hiervoor 
maandelijkse woonlasten betaalt 
zoals u gewend bent, maar waar 
u wel de veiligheid van een ‘be-
schermde woonvorm’ heeft. Daar-
naast kunt u gebruik maken van 
dagbestedingfaciliteiten. De eigen 
bijdrage voor verblijfskosten die 
u zou moeten betalen in de ver-
zorgingswoonvorm, komt te ver-

vallen. Professionele zorg kan, na 
indicatie, worden geleverd vanuit 
de AWBZ/WMO of worden inge-
kocht naar eigen behoefte vanuit 
het Persoons Gebonden Budget 
(PGB). Alleen voor dit zelf samen-
gestelde zorgpakket wordt een ei-
gen bijdrage berekend. Is er sprake 
van indicatie 5 en hoger, dan is er 
plaats voor intensieve complexe 
24-uurs zorg in het verpleeghuis, 
wat onderdeel blijft van de AWBZ 
zorg. Dat biedt Laverhof in st. Bar-
bara en cunera.” 

Sociale zorg op vraag
Voor het sociale en ondersteu-
nende welzijnsaspect zullen men-
sen hun directe omgeving moeten 
vragen. Is dat niet realiseerbaar? 

Dan kunnen ze die vraag ook bij 
ons neerleggen. Begeleiding bij 
een avondje uit, het wekelijkse 
zwemuurtje, ziekenhuisafspraken 
of vriendenbezoek: voor de ge-
vraagde uren kunt u begeleiding 
inkopen. Hiervoor zetten we men-
sen in uit ons zorgvuldig opge-
bouwde en betrouwbare netwerk. 

Wilt u uw omgeving liever niet 
vragen? Dan kunt u dus gewoon 
op Laverhof rekenen.”

HeeSwIjk-DINTHer/SCHIjNDeL – Nee. Nederland houdt niet op met zorgen, maar het wordt anders vanaf 
2013. Dat komt door de regeringsbezuinigingen, maar ook omdat de zorgvraag uit de maatschappij anders 
wordt: toekomstige ouderen willen langer thuis blijven wonen en zelfbewust kiezen voor de specifieke zorg 
die persoonlijk nodig is, in plaats van wonen op een ‘standaard verzorgingsplek’. Hoe gaat het nieuwe La-
verhof om met het feit dat wonen en zorg los van elkaar komen te staan?

Tekst en fotografie Hieke Stek

Voor al uw vragen kunt u altijd contact opnemen met het 
cliëntenservicebureau in Heeswijk tel: 0413-298113, of in schijndel 
tel.: 073-5443333

‘Wilt u uw omgeving liever niet vragen? 
Dan kunt u dus gewoon op Laverhof rekenen’

Anita Smits 
Ervaren helderziend- helderhorend en 
heldervoelend medium.
Consult kaartleggen vanuit puur realisme 
met gedetailleerde antwoorden in werk, 
relatie, etc. 

Per consult ½ uur € 25,00 

23 februari bij Eetcafé ’t Pumpke - Nistelrode 

Meer informatie www.so-lu-tio.nl
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Buitengewone buitenplaatsen
Presentatie over ‘n brede en kritische blik op monumenten

Van Heeswijk tot Noardburgum, 
van het keuterboerderijtje van 
zijn opa tot de Glazen Boerderij in 
schijndel, van de Meierijsche Mu-
seumboerderij tot ‘kunstnederzet-
ting Agricola Novus’ op Dertien 
Hectare. Van de Kilsdonkse Molen 
tot de cHV-fabriek. Van stijlka-
mers tot sanitaire plekken op het 
Heeswijks kasteel. en als het over 
beleid gaat, gemeentelijke monu-
mentenzorg dreigt failliet te gaan. 

De grootste (en vaak enige) zorg is 
dat het op papier klopt. 
Juist crisistijd vraagt om creatieve 
concepten teneinde erfgoed be-
tekenis te geven. Die moeten we 
volgens hem zoeken bij de eigen-
heid van onze gemeenschappen 
en landschappen, met de focus 
op vrije tijd. “Als we van kerken 
naast ‘theorielokaal’ ook ’praktijk-
hal’ maken, een ontmoetings- en 
oplaadplaats voor heel het dorp, 

hoeft er geen kerk gesloten te wor-
den!” Net als bij de natuur moeten 
we bij cultuur veel meer in bioto-
pen en biodiversiteit leren denken. 
Dan zien we dat cultureel erfgoed 
allemaal mensenwerk is vol con-
trasten, ook topmonument kasteel 
Heeswijk. Pas dan wordt het span-
nend. De presentatie, vol plaatjes 
als in een stripverhaal, begint om 
20.00 uur en is voor iedereen toe-
gankelijk.

HeesWIJK-DINTHer - Op dinsdag 19 februari werpt Rien de Visser tijdens zijn presentatie in de heemkamer 
van de Wojstap in Heeswijk-Dinther (Raadhuisplein 21a) niet alleen een brede blik op erfgoed, maar ook 
de knuppel in het gemeentelijk ‘monumentenhok’. In zijn voordracht ‘Buitengewone Buitenplaatsen’ Pas 
op! Monumentenzorg kan dodelijk zijn voor erfgoed’, passeren de meest uiteenlopende cultuurbiotopen als 
‘buitenplaats’ de revue, waarvan veel bij monumentenzorg niet in beeld is. 

Kunstnederzetting Agricola Novus op Dertien Hectare

Een sterk argument – Arguendo
Gratis inloopspreekuur van mr. Twan van Strien

Tijdens zijn loopbaan als voorzitter 
wetswinkel in Uden, als advocaat 
bij een advocatenkantoor en bij het 
gerechtshof in Den Bosch liep Twan 
tegen dingen aan die hij zelf graag 
anders zou doen. In zijn visie moet 
het voor elke burger mogelijk zijn 
om het recht te laten spreken. Na-
tuurlijk moet een zaak wel een basis 
hebben om voldoende argumenten 
te vinden voor een ‘zaak’. Om dat 
te toetsen kan iedereen voortaan 
op de woensdagen van 13.00-
16.00 uur terecht in de Pas. Zijn er 
al wachtenden voor u? Geen nood, 
bij de Pas kunt u immers wachten in 
het café, bij een kopje koffie.

Twan van strien komt zelf uit 
Heesch en kent de ‘taal’ dus. 
Daarnaast weet hij heel veel over 
contracten, huurrecht, bedrijven 
en samenwerkingen. eigenlijk kun 
je met ieder juridisch probleem bij 
hem terecht, ook met incasso’s 
waarvoor meestal het ‘no cure no 
pay’ principe geldt, met uitzonde-
ring van de administratiekosten. 
Voor de overige zaken rekent hij 
een laagdrempelig uurtarief, of 

een totaalprijs. Wist ù dat u bij een 
rechtsbijstandverzekering voort-
aan recht hebt op een eigen advo-
caat. Voorwaarde is wel dat u de 
zaak eerst aanmeldt en aangeeft 
dat u een eigen advocaat wenst. 

Als u Twan vraagt waarom hij 
dit doet, geeft hij steevast terug: 
“De mogelijkheden recht te halen 
zouden voor bedrijven en parti-
culieren even groot moeten zijn. 
De particulier heeft vaak niet het 
geld voor dure advocaten, terwijl 
de ondernemer diep in zijn buidel 
moet tasten voor juridische hulp. 
Mijn drijfveer is zowel particulieren 
als ondernemers te kunnen helpen, 
bijvoorbeeld met een gratis eer-
ste advies. Voldoening en werken 
dicht bij huis waar ik de taal spreek 
en waar ik de connecties heb voor 
kennis die ik zelf eventueel niet in 
huis heb, dat zijn mijn drijfveren 
om deze stap te maken. Door een 
inloopspreekuur in de Pas te hou-
den, ben ik veel minder overhead-
kosten kwijt. Het is een eerste stap 
naar een laagdrempelige advoca-
tuur.” Veel argumenten dus.

HeescH – Twan van Strien vindt dat juridische zaken veel laagdrem-
peliger moeten zijn dan momenteel het geval is. Daarom heeft hij het 
initiatief genomen om vanaf 20 februari één keer per week in de Pas in 
Heesch een inloopspreekuur te houden. Zo kunnen mensen tussen de 
boodschappen door even binnenlopen voor gratis advies.

Advertorial

Twan van Strien wil laagdrempelige advocatuur

Arguendo;
‘winnen doe 
je met sterke 
Argumenten’

Mocht u overwegen om bij hem langs te gaan in de Pas, zorg dan dat u alle achtergrondinformatie meeneemt die 
nodig kan zijn om te kijken of u voldoende sterke argumenten bezit om een ‘zaak’ haalbaar te maken. Winnen 
doe je volgens Twan met sterke argumenten; vandaar de naam Arguendo. Na een eerste oriënterende gesprek 
kunt u altijd nog beslissen met Twan verder te gaan of niet. 
U kunt ook een afspraak maken via: info@arguendo.nl of 0412 764442. www.arguendo.nl

Iedereen kan meezingen omdat er 
voor iedereen een liederenbundel 
met de teksten klaar ligt. De avon-
den zijn gepland op elke derde 
woensdag van de maand, met uit-
zondering van de zomermaanden. 
De begeleiding is in handen van 
een vast huisorkest. 

Dit bestaat uit een gitarist, een 
drummer en een accordeonist. Bo-
vendien krijgen zij meestal onder-
steuning van een extra zangeres. 
Naast trouwe bezoekers zijn er be-
langstellenden tot uit de verre re-

gio die de Liederentafel regelmatig 
met een bezoek vereren. Maar ook 
mensen waarvoor de Liederentafel 
nog nieuw is zijn meer dan wel-
kom. Het verplicht tot niets. Zang-
kwaliteiten zijn geen directe vereis-
te. Iedereen kan aanschuiven, voor 
een gevoel van saamhorigheid en 
een avondje uit. sfeer, gezelligheid 
en actief meedoen vormen de uit-
gangspunten. Iedereen is welkom.

De entree bedraagt € 1,00. 
Woensdag 20 februari.
20.00 uur in de Pas in Heesch.

Liederentafel gaat door

HeescH – Woensdagavond 20 februari is er een Liederentafel om 20.00 
uur in de Pas. De Liederentafel bestaat al tientallen jaren. De organisa-
tie is in handen van de liederentafelcommissie van de Pas. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden gezamenlijk overbekende liedjes uit de goeie 
ouwe tijd gezongen, maar ook wat meer recente vrolijke nummers ma-
ken deel uit van het reportoire.
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VORSTENBOScH

HeesWIJK-DINTHer - carna-
valszaterdag om 9.11 uur is 
jaarlijks de warme en muzikale 
carnavalsmis. Een mooi versier-
de St. Servatiuskerk liep rond de 
klok van 9.00 uur vol voor deze 
24e carnavalsmis. 

Pastoor Joost Jansen ging de mis 
voor. Ook aanwezig waren na-
tuurlijk Prinses Marianne, jeugd-
prins sjors en jeugdprinses Vera 
met hun adjudanten. Voor de 
muzikale inbreng was Blaaskapel 
de Kornuiten, Popkoor Iddus en 
rico van Hooren aanwezig. Zo-
als elk jaar werd er afgesloten 
met het snevelbokkenlied wat 
door alle aanwezigen in de kerk 
meegezongen kon worden.

Carnavalsmis tis Wirrelds

NISTELRODE

VORSTENBOScH

NISTELRODE

LOOSBROEK

De regels die er golden waren 
fair en onverbiddelijk. Tussen de 
8-12 jaar niet naar buiten tot-
dat een van de ouders kwam 
om voor een veilige escorte naar 
huis te zorgen. Voor de jeugd 

van 14 en 15 jaar gold dat ze 
naar buiten mochten, maar dan 
niet meer naar binnen. Zo werd 
voorkomen dat stiekem buiten 
een of meer alcoholische drank-
jes konden worden genuttigd. 

Jeugddisco remix
HeescH - De Stichting carnavalsviering Heesch steekt dit jaar in op 
meer aandacht voor carnaval vierende jongeren. Voor de jeugd van 
8-12 jaar is er een fantastische disco in de enorme tent die op De 
Misse staat gedurende de 4 dagen van carnaval. Ook voor de jeugd 
van 11-15 jaar is er ruimte in deze tent. 

NIsTeLrODe - Ieder jaar op za-
terdag tijdens het openingsbal 
wordt de ‘Wever van het jaar’ 
bekend gemaakt. 

Om als Wever van het Jaar in het 
Weversrijk gekozen te worden 
moet je voldoen aan de volgen-
de criteria:
er moet sprake zijn van onbe-
rispelijk gedrag, er moet sprake 
zijn van een duidelijke profilering 

binnen ’t Weversrijk en de be-
treffende persoon moet Nistelro-
de op de kaart zetten en er moet 
sprake zijn van een echte We-
ver. In dit geval echte Wevers, 
want de titel ‘Wever van het Jaar 
2013’ was voor een organisatie. 
In het 46e carnavalsseizoen, in 
2013, is de 11e Wever van het 
Jaar, een jubileum Wever van het 
Jaar, geworden: De organisatie 
van de Nisseroise Kwis.

Wever van het jaar 2013
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Bij aankoop van2 broden naar keuze
4 Kaiserbollen

1,00
normaal 1,60

Kaiserbollen

1,00

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

1,00
normaal 1,60

1,00

tips van de bakkers:

Notenrots, ’n smulbroodje op basis van

 kwarkbollendeeg. Gevuld met appeltjes, kaneel-

suiker en noten. Afgewerkt met witte chocolade

en amandelschaafsel. € 2,65

Onze ‘Kaisers’ bakken deze week extra veel bollen. Zo uit de oven de winkel in. Nu alleen nog kiezen wat u erop wilt.deze aanbiedingen gelden van 14-2 t/m 19-2-2013

Komt u altijd zo in vakantie stemming van kaiserbolletjes?
Zo’n lekker knapperige wit bolletje met ’n plak goede kaas of ham.
Of wat dacht u van eiersalade met wat komkommer en tomaatjes? 

Na Prins Carnaval 
Komt u altijd zo in vakantie stemming van kaiserbolletjes?

Na Prins Carnaval 
komen de Kaisers weer

Ze zijn vers op hun lekkerst maar bewaren tot de volgende dag
kan natuurlijk prima. Dan ’piep’ je ze nog even op in de oven.

Chocoladebavaroisvlaai

10-12 personen, € 12,95

CARNAVAL 2013

HEEScH

LOOSBROEK

HEESWIJK-DINTHER

HEESWIJK-DINTHER

MEER FOTO’S TE BEKIJKEN OP DE WEBSITES

WWW.mOOIHEESCH.NL 
WWW. mOOIHDL.NL 
WWW. mOOINISSErOI.NL
WWW. VOrStENBOSCH-INFO.NL

Verlichte 
optocht
LOOsBrOeK - Een 30-tal ver-
lichte wagens kwamen zater-
dag door de straten van Loos-
broek. 

Helaas sneeuwde het, maar dit 
heeft het grote aantal bezoekers 
gelukkig niet tegengehouden. 
Met het thema ‘tis Wirrelds’ 
veranderde Loosbroek in een 
verlichte wirreld waar de mooi-
ste creaties voorbij kwamen. 

De inwoners die aan de route 
van de optocht wonen, hadden 
goed hun best gedaan om ook 
hun huis en tuin te verlichten.
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HEEScH

HEESWIJK-DINTHER

VOrsTeNBOscH -  De optocht 
van de Piereslikkers op maan-
dagmiddag door Vorstenbosch 
liep gesmeerd. De slogan van 
prins Joran “Ut lupt gesmeerd” 
zal daar zeker toe hebben bijge-
dragen. Het was in ieder geval 
een thema voor veel groepen. 

De buurt van de prins voelde zich 
“er in geluisd” omdat de prins 
er net weer woont en dit jaar al 

weer gaat verhuizen. Veel kleuri-
ge loopgroepen en wagens, jong 
en oud, dorps en buitendorps,  
trokken vanaf 14.11 uur door de 
straten van Vorstenbosch. Uit-
eindelijk belandde de stoet bij de 
feesttent aan de eggerlaan waar 
buiten en in de tent het carna-
valsfeest verder ging. 

Voor foto’s van de optocht zie 
www.vorstenbosch-info.nl

Ut Liep gesmeerd!

LOOSBROEK

HEESWIJK-DINTHER

VORSTENBOScH

NIsTeLrODe - Rob Strik werd 
dit jaar gekozen als De Hossen-
de Wever van het jaar 2013. 

robbie is al sinds 1997 lid van 
c.V. De Hossende Wevers. Zijn 
grote kracht ligt vooral bij het 
werkcomité, waar hij zich al vele 
jaren volop voor inzet. Veel werk 
verricht hij voor de loterijen die 
het werkcomité organiseert, 
waarvan veel van de evenemen-
ten betaald worden. 
Daarnaast is rob ook altijd op de 

Pinksterfeesten te vinden als vrij-
williger met De Hossende We-
vers. Als lid van het werkcomité 
regelt hij de verdeling van alle 
werkzaamheden onder onze vrij-
willigers. Tot slot moeten we hier 
zijn uitmuntende prestaties als 
veilingmeester bij onze goede-
ren- en dienstenveiling noemen. 
Natuurlijk mogen we op deze 
plaats zijn vrouw corina niet ver-
geten, die hem steunt door dik 
en dun. Zij kreeg een mooie bos 
bloemen overhandigd.

De Hossende Wever 2013
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VORSTENBOScH

NISTELRODE

HEEScH

HEEScH

HEESWIJK-DINTHER

FOTOGRAFEN cARNAVAL:
Tamara van Krieken, Marcel van der Steen, Ad Ploegmakers
Jo v.d. Berg, Rian van Schijndel, Heidi Verwijst en 
Frank Geenen

HeescH - Ben van Breda werd 
Krullendonker van het jaar 2013. 
Voorzien van ingrediënten voor 
’n feestje stonden de OPA’s op 
carnavalsmaandag op de stoep. 

Ben heeft de avondwake mee 
opgericht en collecteert in de 
kerk, is bestuurslid van de eHBO, 
scheidsrechter bij HVcH, con-

tactpersoon van cNV vakbond 
voor gepensioneerden, vrijwil-
liger van de Horizon en lid van 
ABB. 
Ben zet zich al ruim 30 jaar in 
voor de gemeenschap in Bernhe-
ze, aldus Tonnie van Venrooij en 
Jan van der Biezen in een sketch 
over de onderbouwing voor de 
onderscheiding.

Krullendonker 2013

HEESWIJK-DINTHER

VORSTENBOScH

NISTELRODE

VORSTENBOScHVORSTENBOScH

NISTELRODE

LOOSBROEK
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• De kriekeput 
• Los door het bos

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der wijst kleinvak

• 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

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
    totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Verlichtingtotaalmarkt.nl
Topmerken verlichting tegen
zeer voordelige prijzen!

Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computerbranche. 

internetCriminALiteit

Internetcriminelen vissen naar uw bankgegevens en inlogcodes. 
Phishing is een veel voorkomende vorm van internetfraude. 
Criminelen proberen via e-mail of telefoon u uw persoonlijke 
gegevens te ontfutselen om daarmee toegang te krijgen tot uw 
bankrekening. Ze hebben het vooral voorzien op bankgegevens 
en inlogcodes. Maar ook de juiste combinatie van naam, adres, 
telefoon- en rekeningnummer kan al genoeg zijn.

Malware kan de routes die u op internet aflegt zo veranderen 
dat u terechtkomt op de servers van criminelen. Bij het 
internetbankieren kunt u bijvoorbeeld onmerkbaar worden 
doorgelinkt naar een andere site dan die van uw bank. Deze 
site lijkt echt, maar is in werkelijkheid een goed nagemaakte 
kopie waarop de crimineel informatie kan verwijderen, 
wijzigen of toevoegen. Zo kunnen transactiegegevens, zoals 
rekeningnummer, bedrag en ontvanger worden gewijzigd om 
gestolen geld te verbergen, of om uw betaling naar een andere 
rekening te verzenden. 

Voor het stelen van informatie zijn er verschillende soorten 
malware:
Met spyware wordt uw surfgedrag ‘bespioneerd’. 
Keyloggers verzamelen alle sleuteltermen zoals wachtwoorden, 
creditcardnummers en inlogcodes die u op sites invoert. 
Screenscrapers verzamelen alle gegevens die u op uw scherm 
ziet. 
Met Rootkits wordt het besturingssysteem van uw computer 
overgenomen. De crimineel kan precies volgen wat u op uw 
computer intikt. 

Wees u ervan bewust dat criminelen op uw gegevens uit kunnen 
zijn. Ga daarom altijd na of de beveiliging klopt, of de betaling 
klopt en of de website klopt. Bedenk dat uw bank u nooit zal 
vragen om beveiligingscodes op onverwachte momenten of 
plekken, dus nooit per e-mail en nooit per telefoon. Daarnaast 
is het verstandig gebruik te maken van een spamfilter en e-mails 
waarover u twijfelt meteen te verwijderen. Heeft u onverhoopt 
toch persoonlijke gegevens gegeven aan een phisher? Meld dit 
dan direct bij uw bank. 

COLUMN
MOOI & ONLINE

Badkamermarkt.nl is de grootste 
online aanbieder van badkamers 
& sanitair producten. Hier kunt u 
terecht voor ligbaden, douches, 
wastafels, toilet, badmeubels en 
veel meer. Bij Tegeltotaalmarkt.
nl vindt u altijd de juiste wand- of 
vloertegels voor uw badkamer, 
keuken of woonkamer. Wilt u uw 
woon- of slaapkamer sfeervol in-
richten? Kies dan een van de vele 
mogelijkheden op Deur-, Haard-, 
Verlichting- of raamdecoratieto-
taalmarkt.nl. Voor alles op het ge-

bied van elektrotechniek bent u bij 
elektrototaalmarkt.nl aan het juiste 
adres en voor bedden, boxsprings 
en matrassen gaat u naar Bedden-
totaalmarkt.nl. Bij sierbestrating-, 
Hardhout-, Zonwering- en BBQTo-
taalmarkt.nl vindt u alles wat u 
nodig heeft om uw tuin prachtig 
in te richten en aan te kleden. en 
binnenkort online: een grote col-
lectie tuinhuizen voor de scherpste 
prijzen op Tuinhuistotaalmarkt.nl. 
Houd onze website dus in de ga-
ten.

totaalmarkt: 
In en om uw huis
Gespecialiseerde webshops bedienen

Totaalmarkt.nl is het grootste online woonwarenhuis van Nederland. 
Totaalmarkt.nl heeft een uitgebreid assortiment aan producten die u 
in en om het huis nodig heeft. Ons warenhuis bestaat uit meer dan 12 
gespecialiseerde webshops op het gebied van wonen, design, slapen 
en tuin. Alle totaalmarkten zijn gevestigd in of in de omgeving van 
Nistelrode. 

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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Mark eyskens maakt deel uit van 
The International crisis Group, 
een vereniging van ex-ministers 
van buitenlandse zaken die ad-
viezen uitbrengt aan de Verenigde 
Naties, Veiligheidsraad, het IMF 
en vele regeringen en parlement-

en in de wereld. De laatste jaren 
adviseerde hij onder andere over 
de situatie in Afghanistan, het 
Midden-Oosten, de toekomst 
van de energiemarkt, emerging 
markets als china, India en Bra-
zilië en de kredietcrisis. Inschrijven 

op www.ondernemerslokaal.nl. 
De ontvangst is om 19.30 uur 
in theater de Pas, de Misse 4 in 
Heesch. Het programma start om 
20.00 uur.

Gratis seminar 
Ondernemerslokaal 

woensdag 27 februari 2013
‘Visie 2013’ met professor Mark Eyskens

BerNHeZe - Op 27 februari start het voorjaarprogramma van het Ondernemerslokaal met een gratis semi-
nar voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk, Lith en omgeving. Spreker is professor in de economie 
Mark Eyskens. Tussen 1976 en 1992 was hij lid van dertien opeenvolgende Belgische regeringen, onder 
meer als minister-president. In 2000 ontving hij de prestigieuze Benelux-Europa prijs vanwege zijn ver-
diensten op het terrein van wetenschap, cultuur en humaniteit. Hij publiceerde 40 boeken en ontmoette 
internationale prominenten. 

De informatiegids omvat informa-
tie op het gebied van wonen, wel-
zijn, zorg, financiën en vervoer. 

De gids is een praktische weg-
wijzer voor ouderen en mensen 
uit hun omgeving. De informatie 

is toegespitst op senioren in het 
werkgebied van rIGOM. Naast 
landelijke en regionale regelgeving 
brengt de gids lokale informatie 
voor senioren uit de gemeenten 
Bernheze, Maasdonk, Oss, Lan-
derd en Grave. 

Wanneer u graag een informatie-
gids wilt hebben kunt u deze afha-
len in het gemeentehuis in Heesch, 
Paviljoen Wevershof in Nistelrode 
of de stuik in Vorstenbosch.

Voor meer informatie over de in-
houd van de gids kunt u een be-
roep doen op de ouderenadviseurs 
van rIGOM, dagelijks te bereiken 
van 9-16 uur op telefoon (0412 65 
32 30

Informatiegids voor senioren
BerNHeZe - Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat wil ie-
dereen. Maar voor ouderen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het is 
niet eenvoudig een overzicht te krijgen van de talloze mogelijkheden. 
Daarom brengt RIGOM, een informatiegids voor senioren uit.

BerNHeZe - De Kamer van Koop-
handel Brabant heeft eind 2012 
een onderzoek gehouden onder 
alle Brabantse gemeenten naar de 
dienstverlening aan ondernemers.

Dat gebeurde met behulp van een 
mystery guest. Deze deed zich 
voor als ondernemer en stelde via 
de telefoon en per e-mail vragen.

Bij de bekendmaking van de uit-
komsten van het onderzoek is de 
gemeente Bernheze als beste tele-

fonische dienstverlener van de re-
gio Noord-oost Brabant uit de bus 
gekomen.

De beste in de regio
Telefonische dienstverlening Bernheze

Hullie Speelboerderij organiseert diner
Voor speciaal bed voor de kinderafdeling van Bernhoven

Vijfgangen-Maashorst-diner
De kosten voor de avond bedra-
gen vijfenzeventig euro (inclu-
sief de drankjes) per persoon. De 
avond vindt plaats in Hullie speel-
boerderij. 

De netto opbrengst is bestemd 
voor het speciale kinderbed, een 
wens van de Vrienden van Bern-
hoven. Het menu bestaat uit  een 
verrassend vijfgangendiner, ge-
maakt van producten uit de Maas-
horst. Het belooft een avond vol 
verrassingen te worden.

Graag aanmelden voor 20 febru-
ari 2013 via info@hullie.nl of via 
0413- 257534.  

reserveren is mogelijk voor mini-
maal vier en maximaal tien perso-
nen.

uDeN – Hullie Speelboerderij te Uden houdt op donderdag 7 maart aan-
staande om 19.00 uur een speciale avond voor een bijzonder doel: een 
speciaal ziekenhuisbed voor kinderen met een meervoudige beperking. 
Dit bed is bestemd voor de kinderafdeling van het nieuwe ziekenhuis 
Bernhoven in Uden. Zodat ook kinderen met een meervoudige beperking, 
op een veilige manier kunnen slapen. Iedereen is welkom op deze avond. 

Als je partner je ontvalt verkeer 
je de eerste tijd in een soort roes. 
Misschien functioneer je op de 
automatische piloot. Je regelt wat 
geregeld moet worden en hebt 
het idee dat het allemaal niet waar 
is. Dan besef je dat het voor altijd 
is. Allerlei gevoelens bestormen 

je; wanhoop, boosheid, verdriet, 
schuld en machteloosheid. en 
vooral leegte en gemis. Je reageert 
instinctief; je wordt passief of je 
verliest je in je werk. Of je blijft 
hangen in  herinneringen of zegt 
dat het allemaal wel meevalt. 
Na aanmelding voor de rouw-
groep krijg je een kennismakings-
gesprek. Daarna besluit je of dit 
een goede keuze is. 
er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. Informatie en aanmel-
den kan bij  cocky van ravenste-
ijn-van Oers en simone Hendriks  
via 0413-253900.

Als u uw partner bent 
verloren
Start rouwverwerkingsgroep

BerNHeZe - Bij het maatschappelijk werk van Aanzet begint een nieu-
we rouwverwerkingsgroep waarin je op je eigen manier leert het ver-
driet en gemis een plaats te geven. De eerste bijeenkomst is op woens-
dagavond 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur bij Aanzet, de Misse 46 in 
Uden. Er zijn 11 bijeenkomsten op de woensdagavond. De groep wordt 
begeleid door twee maatschappelijk werkers. 

Publieksavond Sterren-
wacht Halley

Van de maan zien we 31% van 
de naar de aarde gerichte zijde en 
daardoor is die extra mooi. 
Zonlicht en schaduwwerking zor-
gen er namelijk voor dat bergen, 
kraterranden en valleien con-
trastrijke reliëfs vertonen. 

Op deze avond besteden we ook 
aandacht aan sterren, sterrenho-
pen, sterrenstelsels en sterrenbeel-
den. In de publiekslezing komen al-
lerlei sterrenkundige onderwerpen 
aan de orde. 
We blikken alvast vooruit  op twee 

heldere kometen die in maart en 
het najaar worden verwacht. Hel-
dere kometen zijn zeldzaam. 
In het digitale planetarium is een 
spectaculaire voorstelling over pla-
neten, sterren en sterrenbeelden, 
en maak je een reisje naar het In-
ternationale ruimtestation Iss. 

entree sterrenwacht: € 5,- (kinde-
ren tot en met 12 jaar: 3 euro). Hal-
leyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel. 
Meer informatie: (0412) 45 49 99 
of www.sterrenwachthalley.nl

HeescH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 15 februari voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Als het niet bewolkt is, kunt u de sterren, de planeet Jupiter 
en de Maan goed met het blote oog bekijken  en zeker ook met de te-
lescopen.

4 - 8 mAArt 2013 OPHALEN SNOEIHOUT 

LOcATIE: BUITENGEBIED BERNHEZE
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COLUMN
AD

Informatie voor de kernen

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. 

wAt oF wie is Het 

Dachten we lang naar de Tour de France te kijken, blijkt het een 
wedstrijd te zijn in wie het best dopinggebruik kan verdoezelen. Een 
voetbalwedstrijd is ook niet meer wat het is. De uitslag wordt vooraf 
door Chinezen en Russen die aan gokken willen verdienen bepaald. 
Match-fixing voegen we sinds deze week toe aan ons woordenboek. 
Ook bij andere sporten schijnt het voor te komen. Komt nu ook de 
uitreiking van de Bernhezer sportprijzen meteen in een ander daglicht 
te staan?
 

Niet alleen in de sport is alles anders. Banken zijn geen bewaarders van 
ons geld, maar ongrijpbare organisaties die het geld van goedgelovige 
burgers in dubieuze praktijken beleggen. En waar we denken geld 
te sparen voor ons pensioen, doen we dit voor een luchtballon die 
vroegtijdig klapt. Ons huizenbezit is door de eerder genoemde banken 
lang als spaarpot en oudedagvoorziening bestempeld. Gelukkig wordt 
dat nu weer gewoon een huis om in te kunnen wonen. 

Ook het voedsel dat we in de winkels kopen is anders dan we denken. 
Kippenvlees komt niet van kippen maar in de haast opgefokte kuikens, 
ook wel plofkippen genoemd. Rundvlees in veel kant-en-klaar gerechten 
blijkt paardenvlees te zijn zo lazen we dit weekend in de krant. Een 
scharrelei suggereert ook meer dan het is. Zou de Parma-conferentie 
in Sint Michielsgestel afgelopen week een nieuwe ontwikkeling gaan 
betekenen voor de intensieve veehouderij?

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We denken groene stroom te 
kopen maar kopen ‘sjoemelstroom’. Derek Ogilvie laat zich graag zien als 
medium, maar is net als Hans Klok een gewone goochelaar enzovoorts. 

Met ‘Ceci n’est pas une pipe’ oftewel ’dit hier is geen pijp’ gaf de 
Belgische surrealist René Magritte helder aan dat niet alles is wat het 
lijkt. Een afbeelding van een pijp is nog geen pijp. 

Afgelopen week zagen we piraten, konijnen, boertjes en boerinnen, een 
raad van elf en prinsen en prinsessen voorbij komen. Voor een paar 
dagen doen we alsof we iemand anders zijn, of…?

Met groet, Ad

www.tikkenklikkenprinten.nl

Raadhuisplein 1C, 5388 GM  Nistelrode

Zo hebben we basisregels voor het 
omgaan met informatie, die zeg-
gen dat wij als raadsleden daarmee 
zorgvuldig moeten omgaan, cor-
rect moeten handelen, geen on-
juiste informatie moeten verstrek-
ken, informatie welke wij gekregen 
hebben niet voor eigen nut of ten 
bate van derden mogen gebruiken 
en dat wij geen geheime informa-
tie mogen verstrekken.
een ander basisregel is dat we 
geen geschenken, diensten of uit-
nodigingen mogen accepteren in 
ruil voor een tegenprestatie, dat 

we zeer zorgvuldig moeten zijn 
met het declareren van kosten en 
dat we in dienen te staan voor een 
zorgvuldig inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid.
Verder hebben we gedragsregels 
voor het aanvaarden van neven-
functies en moeten we voorzich-
tig zijn als we financiële belangen 
hebben bij derden, welke gebaat 
zouden kunnen zijn met onze be-
slissing. Belangenverstrengeling 
mag nooit en te nimmer voorko-
men.
Voor het iemand beschuldigen van 

niet integer zijn, kunnen moeilijk 
gedragsregels worden geformu-
leerd, maar daarover ongemo-
tiveerd of ongenuanceerd aan-
tijgingen doen - zeker als dat via 
de media gebeurt - leidt ertoe 
dat raadsleden publiekelijk al ver-
oordeeld zijn zonder dat ze zich 
kunnen verweren. raadsleden bij-
voorbeeld beschuldigen van niet 
transparant handelen, terwijl men 
weet dat zij op grond van opge-
legde geheimhouding geen infor-
matie mogen verstrekken, lijkt niet 
erg eerlijk en oprecht.

Bernheze Solidair: Integriteit van 
raadsleden

BerNHeZe - Integer zijn is niets meer dan eerlijk en oprecht door het leven gaan. 
De afgelopen tijd heeft u in de krant en in de weekbladen artikelen aangetroffen 
over de integriteit van raadsleden. Als raadsleden van Bernheze hebben wij al-
lemaal een gedragscode ondertekend, die ons helpt bij het bepalen van grenzen 
van integriteit.

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair.

80 is hard genoeg
De sP Bernheze heeft altijd ge-
streden voor een oplossing van 
de verkeersproblemen langs de 
N-279. Vooral Heeswijk-Dinther 
had enorm last van sluipverkeer. 
een verbrede (4-baans) N-279 zou 
dat probleem oplossen. In combi-
natie met de ontsluiting van ‘t ret-
sel. Maar de provincie wilde er een 

100 kilometerweg van maken. Dat 
zou de winst weer teniet doen. De 
sP maakte er werk van en eiste 80 
kilometer per uur op de verbrede 
N-279. Gevaar bij 100 kilometer 
was een aanzuigende werking van 
verkeer richting het zuiden en het 
ruhrgebied. De sP wees hierop 
toen gedeputeerde van Heugten 
het plan presenteerde aan de ge-

meenteraad. Aanvankelijk wilde 
hij niet luisteren naar de sP. Geen 
enkel oog voor mens en milieu. 
Alleen geld en winst. een voor-
stel van de sP om 80 kilometer als 
maximum snelheid aan te houden 
is nu werkelijkheid. Des te mooier 
omdat er later, toen men er over 
nadacht, toch naar de sP geluis-
terd is. een groot succes!

Groot succes SP: 80 km/u op de N-279 

BerNHeZe - De oorspronkelijke plannen waren 100 kilometer per uur op de 
verbrede N-279 langs het kanaal in Heeswijk-Dinther. De SP heeft zich daar fel 
tegen verzet. Met reden! Het zou een alternatieve route worden voor de A-2, het 
zou extra milieuvervuiling opleveren en het zou onverantwoorde geluidsoverlast 
teweegbrengen. Naar deze argumenten heeft de provincie uiteindelijk geluis-
terd. Een tijdwinst van 2 minuten is niet allesbepalend geworden, maar de stem 
van de mensen. De SP Bernheze is er trots op.

Toon van Vugt, SP raadslid, Maatschappelijke zaken

Heesch-West
Ten westen van Heesch komt 
een regionaal bedrijventerrein. In 
totaal zijn er teveel bedrijventer-
reinen in de maak. In regionaal 
verband is bekeken waar de ont-
wikkeling van bedrijventerreinen 
stopt. In dat overleg is besloten 
dat Heesch-West doorgaat. Wel 
minder snel en in fases. Daarom is 
er ruimte om een deel van de aan-

gekochte gronden tijdelijk anders 
te gebruiken. een unieke kans om 
twintig hectaren te benutten voor 
het plaatsen van zonnepanelen.

Zonneweiden
Progressief Bernheze is in overleg 
met zusterpartijen in ‘s-Herto-
genbosch, Oss, en Maasdonk het 
initiatief gestart om tot een zon-
nepark op Heesch-West te komen. 

We zijn niet de eerste die met dit 
idee op tafel komt. recent heeft 
de gemeente Gennep het idee ge-
lanceerd voor een nog leeg bedrij-
venterrein. er zijn nog wat hobbels 
in de wetgeving te nemen. Maar 
als steeds meer mensen en partijen 
kansen zien schone energie op te 
wekken op zonneweiden, dan ko-
men de oplossingen vanzelf. Al-
leen al van het idee krijg ik energie.

Progressief Bernheze: Zon

BerNHeZe - Zonder de zon is er geen leven. De zon stond aan de basis van de 
ontwikkeling van de mensheid. De zon heeft er voor gezorgd dat eeuwen te-
rug fossiele brandstoffen zijn ontstaan, voldoende voor tientallen jaren energie 
en ontwikkeling. Echter deze bron is voor het grootste deel op. Gelukkig biedt 
de zon ons en komende generaties een nieuwe kans voor het opwekken van 
energie. Voor Progressief Bernheze een reden om de zon in Bernheze te laten 
schijnen.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.mooinisseroi.nl
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mooIBernHeZertJe

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

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!

GEVrAAGD
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe 
wenskaarten om te verkopen. 
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11, 
Nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch.

tE KOOP
KrUPs Nescafé Dolce Gusto
Voor koffie, espresso, 
chococino en cappuccino. 
showroommodel (lichtgeel) 
incl. gebruiksaanwijzingen
€ 35,- tel. 06-53556982.

wie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

Joran Bergmans

OOGcontact

Winnaar:
Hedwig Bosch 

staatsloten ophalen 
bij boekhandel

ceelen

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Mathijs van Os is 19 jaar en komt uit Heeswijk-Dinther. 
Sinds augustus studeert hij SPEcO aan de Fontys Hogeschool in 
Tilburg. Hij volgt dit jaar het eerste en het tweede schooljaar ineen.

Mathijs: “Omdat ik een VWO-diploma heb, mag ik die twee jaar 
in een jaar afronden. Dat is zwaar; ik heb nu namelijk naast mijn 
tweedejaarsvakken ook nog vijf eerstejaarsvakken. 
Voordat ik sPecO ging studeren heb ik een universitaire studie be-
drijfseconomie gedaan. Daar zaten we zoveel met onze neus in de 
boeken, dat was niets voor mij. Op sPecO, en alle HBO’s over het 
algemeen denk ik, is alles veel meer op de praktijk gericht, dat is 
meer aan mij besteed”. 

Wat SPEcO (Sport en Marketing) dan precies is? 
“Het is een variant op commerciële economie. Het lijkt er erg veel op, maar in plaats van dat je je 
bijvoorbeeld op banken richt, is deze studie specifiek op sport gericht. Dat wil trouwens niet zeg-
gen dat we later alleen maar in de sportwereld kunnen werken hoor, we kunnen net zo goed bij 
een bank terechtkomen. Persoonlijk zou mijn ideale baan marketingmanager bij een organisatie 
betaald voetbal zijn. Dat is helaas voor maar weinig mensen weggelegd, dus dat wordt moeilijk. 
Ik ben nu wel in contact met rKc Waalwijk om daar volgend jaar mijn stage te gaan lopen. Dit 
jaar heb ik mijn eventstage al gehad. Dan loop je mee met een organisatie van een evenement 
en leer je alle ins & outs. 
Voor mijn echte stage volgend jaar moeten we zelf op onderzoek. In het geval van rKc zou een 
onderzoek kunnen zijn: hoe trekken we meer bezoekers? Om die stage te mogen doen, moet ik 
dit jaar eerst mijn propedeuse halen. Het is een pittige opleiding. Na het eerste jaar blijft slechts 
de helft van de studenten over. Het is dus lastig, maar ik vind het echt een leuke, interessante 
studie!”

NAAM: mAtHIJS VAN OS
LeeFTIJD: 19
WOONPLAATs: 
HEESWIJK-DINtHEr
sTUDIe: SPECO AAN DE 
FONtYS HOGESCHOOL 
IN tILBUrG

HeesWIJK-DINTHer - Op maan-
dag 18 februari verzorgt Selma 
Sevenhuijsen in de Abdijkerk een 
avond over het labyrint. Het laby-
rint is een oeroud universeel sym-
bool voor de levensweg. 

Hierin wordt de zoektocht verbeeld 
naar onze innerlijke bron. Op deze 
avond wordt een groot labyrint 
op een doek van 100 m2 uitge-
legd in de kerk. Iedereen heeft dan 

de mogelijkheid om zelf een keer 
een labyrint te bewandelen en zo 
te ervaren wat dit betekenen kan. 
selma sevenhuijsen was tot 2009 
hoogleraar Vrouwenstudies aan de 
Universiteit Utrecht. Zij heeft zich 
daarnaast verdiept in de mystieke 
betekenissen van het labyrint in 
oude culturen. 

De avond begint al om 19.30 uur. 
De entree bedraagt € 10,= inclu-
sief koffie/thee in de pauze. Kaar-
ten aan de kerk of reserveren via : 
berne-anders@abdijvanberne.nl 

een labyrint is zeker geen doolhof. 
In een doolhof maak je keuzes tus-
sen verschillende paden, die ook 
dood kunnen lopen. Daartegen-
over kent een labyrint één enkel 
pad dat de loper, langs een aantal 
wendingen, leidt naar het centrum 
en weer terug naar buiten. In een 
doolhof verlies je je weg en in een 
labyrint vind je je weg.

Berne Anders-activiteit 
Labyrint lopen in Abdijkerk van Heeswijk 

H D I D P O E S E K G D Y U T B 
U A R P A H C S D N E I R V N E 
E Z R E Z N N J I T N E L A V D 
N J D T F E R E F X D S O L G A 
E V T H C I D E G S E D F E I L 
A H A N G T N N N V A Z A N G O 
E A M E M G E I M K L S T T E C 
J T E Z N I N E T G L S R I H O 
X L J O T H L I K A A R T J E H 
E E T R I G I I S R P T P N I C 
H I E E E J E E E S A U E S M P 
T I M L I E F D E T A H E D H H 
V O E J D I E H G I D R A A Z J 
R R O M A N T I E K O M R G Q E 
X C L E G E N D E E O A E E K I 
F E B R U A R I O E R L Z R V I

WOORDZOEKER

ZOEK DE VOLGENDE WOOrDEN:

HART, LIEFDE, VALENTIJN, FEBRUARI, VIERTIEN, KAARTJE, 
BLOEMETJE, AARDIGHEIDJE, VRIENDSCHAP, ROME, 
VALENTIJNSDAG, ROZEN, CHOCOLADE, VERRASSING, 
KADO, ROOD, LIEF, ROMANTIEK, LIEFDESGEDICHT, GEHEIM, 
LEGENDE

HeesWIJK-DINTHer - Op don-
derdag 28 februari van 10.00 tot 
11.00 uur komt een opticien van 
Trend Zien en Horen met de be-
zoekers van ’t Onderonsje in Din-
ther praten over het belang van 
goed zien. 

Het Onderonsje vindt plaats in cul-
tureel centrum servaes en is gratis 
toegankelijk voor alle geïnteres-

seerde 55+-ers uit Dinther. 
Onderzoek van het Kenniscen-
trum PON onder honderden Bra-
bantse ouderen heeft uitgewezen 
dat 60% van ouderen te slecht 
hoort, 40% niet goed kan zien en 
een derde van de ouderen zelfs 
last heeft van allebei. De verslech-
tering gaat heel geleidelijk en men-
sen hebben het vaak zelf niet in de 
gaten. 

Onderonsje Dinther over goed 
zien en horen

www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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Ridderhof 100

Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64

F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl

M: 06 11 72 70 28

HEESCH

HEESWIJK-DINTHER

VORSTENBOSCH

LOOSBROEK

NISTELRODE

Filmdocument

‘Harrie van den helm en zijn boerderij’

Omroep Brabant heeft destijds 

onderzoek gedaan in de boerderij 

en het Brabants Dagblad heeft er 

artikelen aan gewijd. Op verzoek 

van Bart Gijsbers heeft TV Berg-

hem 2 jaar geleden alle beelden 

samengevat en dat resulteerde 

in een dvd van 17 uur. Hiervan is 

door Eddy van der Wielen van TV-

Berghem een documentaire ge-

maakt van 1 uur. De documentaire 

geeft een kijkje in het leven van 

Harrie van den Helm 1922–2002, 

een eenvoudige Brabander die 

eind 20e eeuw leefde conform de 

jaren 1900-1930. Het filmdocu-

ment is niet voor de commerciële 

markt bestemd, maar bedoeld als 

historisch document om een inkijk 

te krijgen in het Brabantse boeren-

leven. De beelden worden onder-

steund door klassieke muziek en 

liedjes van Lambert van Hintum uit 

Berghem. Ontroerend is het slot 

waarbij hij met engelengezang de 

film en het leven uitrijdt. 

HEESCH – Door TV-Berghem wordt een dvd uitgegeven met de titel 

‘Harrie van den Helm en zijn boerderij’. De film is geproduceerd en 

gemaakt door Bart Gijsbers uit Berghem en is bedoeld als document. 

De film is opgedragen aan de bewoner van een boerderij aan de Lage 

Wijst in Heesch met een hoge cultuurhistorische waarde. Helaas is de 

boerderij enkele jaren geleden afgebrand. 

Harrie van den Helm in zijn boerderij

Kosten van de dvd €12,50 en verkrijgbaar bij Cor van Uden, 

Kerkstraat 10, Heesch (06-51088981) of TV-Berghem: 

tv.berghem@kabelfoon.nl (06-50848587). De oplage is beperkt.

De spanning steeg in Partycentrum 

’t Maxend waar iedereen zich af-

vroeg wie de opvolgers zouden 

zijn. Na een korte ceremonie werd 

duidelijk dat het dit jaar één op-

volgster zou zijn. 

Uit groep 8a van Juf Yvette van 

Basisschool De Beekgraaf komt de 

nieuwe jeugdprinses Daniëlle. 

Jeugdprinses Daniëlle de Wit 

woont met haar ouders en broertje 

Robin op ’t Loo in Nistelrode en ze 

had er naar uit gekeken om jeugd-

prinses te worden. Een geweldige 

verrassing in haar toch al drukke 

leventje, want naast haar school en 

nu de carnavalsvereniging, zingt 

Daniëlle in het kinderkoor, drumt 

zij al 2 jaar bij de Hafa-opleiding 

van fanfare St. Lambertus en speelt 

ze al 4 jaar volleybal, wat haar heel 

goed afgaat. Daniëlle vertelde in 

een speech dat ze er zin in heeft 

om er een fantastisch jaar van te 

gaan maken. Zeker nu ze weet dat 

er maar liefst 3 meiden het jeugd-

carnaval aanvoeren in ons Nistel-

rode!

Prinses Daniëlle bij

De Hossende Wevers

De jeugdpronkzitting van HDL was 

‘wirrelds’ en kinderen traden op met 

songs van over de hele wereld. De 

zogenaamde luchtballon waarin 

de twee presentatrices rondreisden 

maakte onder andere een tussenstop 

in Spanje (Ketchupsong) en in Zuid-

Korea (Gangnam Style). Na twee 

lange pauzes werd de spanning van 

het 400-koppige publiek weggeno-

men. Jeugdprins Sjors en jeugdprin-

ses Vera stapten uit de luchtballon. 

Sjors speelt voetbal bij Avesteyn in 

de D4G en fietst daarnaast ook op 

de mountainbike bij The Whoopers. 

Vera speelt in de MB1 van hockey-

club HDL. Ook zwemt ze bij water-

polovereniging Gorgo.

Jeugdprins Sjors & 

jeugdprinses Vera

NISTELRODE - Op carnavalszondag na de optocht werd volgens traditie 

afscheid genomen van Raymon en Caitlin als jeugdprinsenpaar. Deze 

bijzondere ervaring werd afgesloten met een mooi cadeau en een vro-

lijke polonaise door de zaal.

HEESWIJK-DINTHER - Sjors van Zandbeek en Vera van Zutphen, beiden 

uit groep 8 van BS ’t Palet, zijn de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses 

van Snevelbokkenland. Het duo treedt in de voetsporen van Jelle van de 

Zanden en Sylvia Vermeulen. 

Bron: www.jeugdcarnavalhdl.nl
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Laatste vrouw Mutsaers en 
keepster Van Nuland zijn door 
coach Maria van den Kortenhof 
uitgenodigd om met het Neder-
lands elftal tot 16 jaar deel te ne-
men aan het UeFA Development 
Tournament in Portugal. Tussen 
13 en 17 februari zullen zij met 

Oranje drie interlands spelen tegen 
hun leeftijdsgenoten uit Oostenrijk, 
schotland en Portugal. Voor shania 
van Nuland zijn het bijzonder druk-
ke tijden. Komende maandag mag 
ze haar kunnen ook nog eens to-
nen bij het Nederlands elftal onder 
17 jaar dat zich voorbereidt op het 

eK middels oefeninterlands op 25 
en 27 februari tegen Noorwegen.

twee speelsters Prinses Irene 
met Oranje naar Portugal

voetbal

NIsTeLrODe - 15 jaar zijn ze allebei pas en inmiddels een vaste waarde 
in ons Vrouwen 1-team: Amber Mutsaers en Shania van Nuland. Naast 
hun activiteiten voor onze vereniging spelen beide dames ook al vijf 
jaar samen bij allerlei vertegenwoordigende teams. Via regio, interre-
gio, district en nationaal B heeft hun inzet nu geleid tot een zeer eer-
volle uitnodiging.

HeesWIJK-DINTHer - Geko 5 – 
Altior 6. Al heel snel kwamen we 
met 2 doelpunten achter. Na 10 
minuten hadden we echter een 
blessurewissel nodig en de inko-
mende dame wist meteen te sco-
ren na een leuke actie en zuiver 
aanspelen van de ander. 

De gelijkmaker hing in de lucht 
maar helaas wilde er maar één 
doelpunt van ons in en 2 van Geko. 
stand bij de rust was dus 4-2.
Met flinke vechtlust, nog meer 
kansen en een arbitrage die vooral 

in de 2e helft met 2 maten aan het 
meten was, kregen we deze wed-
strijd niet gewonnen. eindstand 
7-3. Zaterdag 16 februari zijn er 
twee inhaalwedstrijden in sporthal 
De Zaert, vanaf 13.30 uur. Kom 
onze B1 en B2 gerust aanmoedi-
gen. Tot dan.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

A U T O
r U B r I E K

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A3 Quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Citroen C1  2011
Fiat panda 1,2 stuurbekr. 80.000km 2004
Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 
Ford Ka 2002
Ford C-Max 2007
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km 2008 
Mini Cooper 2007
Opel Astra station 1.6-16v  2007

Opel Zafi ra 2.0 DTH 2003
Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 2011
Opel Vectra 1.8  2004
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km  2007
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Renault Clio 1.6 16V airco 2003
Volvo XC70 5-drs automaat 2005
Volvo c30 2.0d 2007
Volkswagen passat 1.9 tdi station 2007
Motor BMW K1200 RS 1999

WINTERCHECK voor € 9,95 incl. winterpakket! 

• Velgen en 
sportvelgen

• Zomer- en 
winterbanden:

 wij leveren 
 alle merken

• Opslag van 
zomer- en 
winterbanden

 Balanceren

• Gespecialiseerd 
in uitlijnen

Altior 6 vechtend ten onder

BP Service-
station van 
Duijnhoven,
Maxend 20 
te Nistelrode

Auto pekelvrij!
Het winterweer is voorbij 
maak nu in onze carwash ook 
de onderkant van uw auto 
weer pekelvrij!
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
14 FEBRUARI 

Valentijnsdag

Mutsentoernooi Jeugd
Locatie: TC Telro 
Nistelrode 

Informatieavond 
voorjaarsreiniging 
Locatie: Stekstraat 15
Nistelrode 

Onderonsje Loosbroek
Locatie: steunpunt D’n Hoek
Loosbroek

Senioren in Beweging 
met de Wii spelcomputer
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

15 FEBRUARI 

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Locatie: Sterrenwacht Halley 
Heesch 
Pagina 12

17 FEBRUARI 

Vlooienstoken
Locatie: de Pier 
Bedaf

Het gemengde koor 
Forza Vocale 
Locatie: kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogel en kleindieren 
ruilbeurs
Locatie: De riethoeve
Vorstenbosch 

18 FEBRUARI 

Rijbewijskeuring
Locatie: de Pas 
Heesch 

Labyrint lopen
Locatie: Abdijkerk van Heeswijk
Heeswijk-Dinther
pagina 14

19 FEBRUARI 

Fietsclub overleg KBO 
Locatie: de Pas
Heesch 
Pagina 3

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas 
Heesch 

Lezing Osteoporose
Locatie: de Pas 
Heesch 
Pagina 4

Zonneochtend
Locatie: Paviljoen
Nistelrode 

Vraagbaak
Locatie: De Stuik
Vorstenbosch 

Presentatie over brede 
en kritische blik op 
monumenten
Locatie: Heemkamer van de 
wojstap
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

20 FEBRUARI

Liederentafel
Locatie: de Pas
Heesch 
pagina 5 

Gratis inloopspreekuur 
Rechtshulp
Locatie: de Pas
Heesch
pagina 5 

21 FEBRUARI 

Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 
Oss 

Handwerkcáfe
Locatie: De wis
Loosbroek

Lezing Brabant in de Franse 
tijd
Locatie: Heemschuur
Heesch 
Pagina 2

22 FEBRUARI 

DV Dancing Kids
Everybody dance now
Locatie: rTL 4

23 FEBRUARI 

Internationaal Toernooi Dv 
Dancing Kids
Locatie:de Pas 
Heesch 

Vormsel
Vorstenbosch

So-lu-tio kaartleggen
Locatie: eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
Pagina 4

24 FEBRUARI 

Dorsdag op de Maashorst
Locatie: keltenweg 
Nistelrode 

Danstoernooi 
DV Dancing Kids 
Locatie: de Pas 
Heesch 

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-Dinther

26 FEBRUARI 

Dokteropdinsdag @ 
Bernhoven over glaucoom
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Oss 

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas 
Heesch 

Vraagbaak
Locatie: de Stuik
Vorstenbosch 

27 FEBRUARI

Ondernemerslokaal 
Rabobank
Locatie: de Pas
Heesch 
Pagina 12 

28 FEBRUARI 

Open Coffee Bernheze
Locatie: volgt z.s.m. 
 
Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
pagina 4
 
Lezing Rob Gevers
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

1 MAART

Voorstelling de 
Lachspiegel ‘glashelder’ 
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther 

Disco groep 7-8
Locatie: Bobz 
Nistelrode 

Workshop mandalatekenen 
met een aura-reading
Locatie: Palmenweg 
Nistelrode 

2 MAART 

Voorstelling 
de Lachspiegel ‘glashelder’ 
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther 

Workshop Dansen tussen 
hemel en aarde
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
 
3 MAART 

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Voorstelling 
de Lachspiegel ‘glashelder’ 
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther 

5 MAART 

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas 
Heesch 

6 MAART 

HKK lezing “Alleen als het 
ijs- en ijskoud is”
Locatie: Heemhuis
Nistelrode

7 MAART 

Handwerkcafé
Locatie: De Wis
Loosbroek 

Workshop mandalatekenen 
Locatie: Palmenweg
Nistelrode 

Start groep dansen tussen 
hemel en aarde (4x)
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther 

8  MAART

Open Dag Bevers 
Steencentrum
Locatie: canadabaan 10
Nistelrode 

9  MAART

Open Dag Bevers 
Steencentrum
Locatie: canadabaan 10
Nistelrode 

Vormsel
Nistelrode 

toneelvereniging Arcadia 
Chez Dolly Encore
Locatie: de Pas
Heesch 

remix Jeugddisco
Locatie: de Pas
Heesch 

10 MAART 

Kienen
Locatie: café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Open Dag Bevers 
Steencentrum
Locatie: canadabaan 10
Nistelrode

toneelvereniging Arcadia 
Chez Dolly Encore
Locatie: de Pas
Heesch

Sprookjestheater 
Klein Duimpje
Locatie: de Pas 
Heesch 

12 MAART 

Avondsoos KBO
Locatie: de Pas 
Heesch 

Zonne-ochtend
Locatie: Paviljoen
Nistelrode


