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CARNAVAL
D’N URSTE DEUN
D’N URSTE DEUN

aanvang 10.00 uur

WWW.THEYOUNGBEETHOVEN.NL
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Net zoals 
vorig 

jaar een
 VETTE 

HOOFDP
RIJS!

OPTOCHT KIJKEN BIJ D’N TOREN ME UN DRANKSKE EN SKON MUZIEK. ALTIJD 

GEZELLIGHEID IN DE TORENSTRAAT, WIJ STAAN VOOR EEN BORREL PARAAT! 

PRIJSUITREIKING IN DE ZAAL MET NA AFLOOP EEN VETTE SHOW VAN:

WWW.DAMESDRAAIENDOOR.NL

PLAYBACK EN DANS VOOR KINDEREN 

T/M 12 JAAR OUD. VOOR DE KINDEREN 

EEN PRACHTIGE MIDDAG EN VOOR 

DE OUDERS EEN HAPJE EN EEN 

DRANKJE!

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES

SLEUTELOVERDRACHT

DE TOREN GOT TALENT

I.S.M. DE JUINDERS

DE TOREN CREW
ZAKT DOOR!

TILT

2802

THE YOUNG BEETHOVEN

RIVERSIDE BAND &
DJ: DAMES DRAAIEN DOOR!

€ 20,- INCL PILS/WIJN/FRIS 

CARNAVAL
D’N URSTE DEUN
D’N URSTE DEUN (21.00-0

2.00 uu
r) 

GAS OP

DIE LOLLIE

Programma zaal

0103

0203

0303

0403

De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl
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Alle dagen een g
oed verwarmd mega 

kinderspeelpaleis
 met begeleiding (14

.00 - 19.00 uur)

De kleuren geel en blauw zijn 

niet meer weg te denken in Krul-

lendonk; Heesch tijdens de car-

navalsdagen. Al meerdere jaren 

promoot de Stichting Carnavals-

viering Heesch de Krullendonkse 

carnavalskleuren. Het zijn die twee 

kleuren die het straatbeeld van 

Krullendonk domineren tijdens het 

mooiste feest van het jaar.

 
Dit jaar zitten, evenals 

voorgaande jaren, diver-

se leuke artikelen in het 

assortiment. Onder meer 

vlaggen, sjaals, tuinbroe-

ken, paraplu’s en vlaggen-

lijnen. Allemaal in de traditi-

onele Krullendonkse kleuren 

geel en blauw. Karwei is 7 da-

gen per week geopend: van 

maandag t/m vrijdag 9.00-21.00 

uur, op zaterdag 9.00-18.00 uur 

en op zondag 12.00-17.00 uur.

Help mee om Heesch geel en 

blauw te kleuren tijdens de car-

navalsdagen en koop de vrolijke 

geel-blauwe artikelen.

Gulle Krullendonker 2014

Laat zien dat je het carnaval in 

Heesch steunt met de Gulle Krul-

lendonker. Jaarlijks brengt SCH dit 

speldje uit en inmiddels kunnen 

we wel stellen dat het een waar 

collectors’ item is geworden. De 

speldjes worden in een beperkte 

oplage gemaakt, dus wees 

er snel bij want op = op! 

De Gulle Krullendonkers 

zijn elk evenement van 

Stichting Carnavalsvie-

ring Heesch te koop 

bij de bon-

nenbalie.

Krullendonkse merchandise 

exclusief bij Karwei Heesch

HEESCH – Hang de geel-blauwe Krullendonkse vlag uit met carnaval! 

Kleur de straat geel en blauw met de vlaggenlijn. Houd jezelf lekker 

warm tijdens de carnavalsdagen met de Krullendonkse sjaal. Of schuil 

tijdens een confetti-regen onder een geel-blauwe paraplu. Afgelopen 

week is de verkoop gestart van de officiële geel-blauwe Krullendonkse 

merchandise. Ook dit jaar weer exclusief te koop bij Karwei aan de 

Cereslaan 9 in Heesch.

DE DRIEHOEK

Bossche carnaval in Hezik
Er is weer een echt ouwerwets carnavalsfist vur Jan en allemol. De ou-

deren jongeren wille ok nog de deur ut. Nie mer tussen de pubers, en 

dieje harde discoherrie, maar meezingliedjs  van dun bossche carnaval. 

Niet te veul herrie, niet te lomp, mar gezellige fistmuziek en un mooi 

glaske bier. ‘t Kan allemol bij Jan en allemal, sondusovus bè Aquarest 

in Hezik.  Een vrolukke Janboel van alle huishouwus van Jan Steen en 

ander volk. Jan met de korte achternaam is welkom, mar ok de jongens én meiden van Jan de Witt en in het 

bizonder natuurlijk Jan met de pet. Op zondag 2 maart vanaf 19.00 is iedereen wie wil allemol boven Jan.  

Zuukt oewe kiel, un huudje, unne sjaal,  zet oew beste voetje veur en ouw fistneus op. Eigenaar Jan van de 

Vorle zurgt vuraf vur de liefhebbers mè  unne goeie stamppot vur unne goeie bojem. De eters moete wel 

efkus reservere dan. Meel ff naor info@aquarest.nl en ze zette un ekstra burdje kloor. 

Een heel klein tipje van de sluier....

zorg dat je langs de kant een out-

fit aan hebt waarmee je kunt rock 

’n rollen, want het zal er krullen. 

Uiteraard gebeurt dit alles onder 

toeziend oog van de nieuwe Don 

en zijn adjudanten.

Op carnavalsdinsdag organiseren 

CV de Heikneuters en Café in d’n 

Ollie de Dol Dwaze Dinsdag waar-

voor we iedereen van harte uit 

willen nodigen. Deze dag zijn er 

diverse feestartiesten en hilarische 

activiteiten. De gehandicapten van 

Stichting de Vossekuil zullen deze 

middag weer extra in het zonnetje 

worden gezet. 

Meer info: www.kinderenvande-

vossekuil.nl. Voor de kinderen staat 

er een overdekt speelpaleis waar ze 

al hun energie kwijt kunnen. Zodra 

het donker is zullen we ons weer 

in grote getalen verzamelen op het 

marktplein voor dé verbranding 

van d’n Heikneuter om deze, nu al 

legendarische carnaval ritueel af te 

sluiten. Maar dat is nog niet alles. 

Zodra d’n Heikneuter is vertrokken 

naar het hiernamaals, gaan we het 

écht afsluiten In d’n Ollie met onze 

vrienden van Pap & Pudding. Aan-

vang 20.30 uur. We gaan door met 

feesten tot in de late uurtjes of tot 

we erbij neervallen.

Bij deze willen wij als CV de Hei-

kneuters iedereen een fantastiche 

carnaval toewensen met gruwe-

lijk veul leut! En we hopen jullie 

allemaal te mogen verwelkomen 

tijdens Dé Carnavalsafsluiter van 

Snevelbokkenland!

Meer info is te vinden op: 

www.facebook.com/

heikneutersheeswijk

HEESWIJK-DINTHER – CV de Heikneuters heeft weer veel in petto voor 

de komende carnaval. Vorig jaar maakten de Heikneuters hun echte 

debuut op de Pronkzitting, iets wat ze dit jaar willen overtreffen. Ook 

voor de optochten in Loosbroek en Heeswijk-Dinther halen zij alles uit 

de kast om hun titel te verdedigen. 

De Heikneuters klaar voor

carnaval in Snevelbokkenland

kilsdonkse molen 
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Een actief seniorenbeleid 
voeren voor Welzijn, 

Wonen en Zorg zonder 
bureaucratie

VVD-Bernheze Zeker NU!

ABB-BERNHEZE 
SOLIDAIR-OPG

zijn

www.lokaal.nu

winnaar van De Hisse kwis 2013
HoFkapel De DorS(t)vlegelS

HEEScH – De grote winnaar van de Hisse kwis werd op vrijdag 31 
januari bekendgemaakt. ‘Hofkapel de Dors(t)vlegels’ won De Hisse 
kwis met 1036,25 punten. Het team won met een voorsprong van 
42,5 punten van de nummer twee, team ‘wurrum? Durrum!’ dat 
993,25 punten heeft behaald. gevolgd door team ‘gè wit ut of gè wit 
ut nie’ op de derde plaats met 992,50 punten.

De prijsuitreiking vond ook dit jaar weer plaats in De Pas. De zaal was 
goed gevuld en er was een grote opkomst van de deelnemende teams. 
Eerst leverde het team ‘Van Herpen en consorten’ de wisseltrofee in 
voor een mooie miniatuur trofee als aandenken. Daarna ging de pre-
sentatie verder. Allereerst kwam de geheime proef aan de orde en tij-
dens de presentatie werden alle vragen doorgenomen en de juiste ant-
woorden gegeven met verschillende weetjes. Erg leuk om de reacties uit 
de zaal te horen met “och ja” en “dat wist ik wel”. 
na de prijsuitreiking werd er nog volop nagepraat over de kwis en na-
tuurlijk de juiste antwoorden. Benieuwd naar de uitslag of naar de vra-
gen en antwoorden? neem dan een kijkje op onze site 
www.dehissekwis.nl. De organisatie sprak van een geslaagde editie en 
hoopt iedereen op 29 december weer terug te zien!

Het winnende team Foto: Marcel van der Steen

open atelierroute op 13 en 21 april 
Bernhezer kunstenaars presenteren zich

Maryse van de nobelen, Hans 
Koenen, josien van Boxtel en theo 
van den Heuvel zijn als Pr-team 
hard aan het werk om ervoor te 
zorgen dat alle kunstenaars en 

hun genodigde exposanten straks 
bij iedereen bekend zijn, mét hun 
werk. Er zijn meer dan 20 deelne-
mende ateliers in heel Bernheze, 
met ieder een eigen discipline. Elke 

deelnemende kunstenaar heeft in 
zijn/haar atelier een exposant die 
eigen werk meebrengt waardoor 
een grote verscheidenheid aan 
kunst en kunstdisciplines te zien 

is, schilderijen, sieraden, keramiek, 
sculpturen, beeldhouwwerken en  
meer. Sommige kunstenaars kun 
je aan het werk zien. Een rondrei-
zende dichter zorgt op wisselende 
plekken voor de taalkunst, als 
troubadour. 

Deelnemende ateliers zullen op 13 
en 21  april herkenbaar zijn aan de 
speciale vlag. Voor de open ate-
lierroute wordt een plattegrond 
gemaakt waarop de adressen van 
de ateliers en de disciplines te vin-
den zijn. Die plattegrond is in april 

terug te vinden in DeMooiBernhe-
zeKrant. Bij elk deelnemend atelier 
zullen flyers liggen met daarop ook 
weer informatie over de deelne-
mende kunstenaars. Maar voordat 
het zover is, laat Bernheze Media 
de lezer nog kennismaken met de 
deelnemende kunstenaars, iets om 
in de gaten te houden. Kijk ook 
eens op www.aterlierroutebernhe-
ze.nl voor een idee over de deelne-
mers van deze editie van de open 
atelierroute.

BErnHEZE – kunstenaars met een eigen atelier in bernheze nodigen je opnieuw uit om in april een kijkje in 
hun atelier te komen nemen. in 2012 was de open atelierroute bernheze een groot succes en dit jaar, met 
veel nieuw, kwalitatief goed werk, doen de kunstenaars er alles aan om zoveel mogelijk mensen te laten zien 
hoeveel talent er is in bernheze. 

Maryse, Theo, Josien en Hans in het atelier van Maryse Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

BeIDe DaGen 
IS een Grote 
VerScHeIDenHeID 
aan kUnSt te ZIen

www.kringloopbernheze.nl

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a 
Heesch

Goederen
laten opHalen 
bel 0412 62 61 11 

Zoggelsestraat 35 Heesch - 0412-454402

Wij gaan 

vanaf1 1februari  

tijdelijk verhuizen naar:

Schoonheids- en kapsalon 
Thea en Eline van Dijk

krant niet op woensdag 
ontvangen? Laat het ons weten 

via info@Demooibernhezekrant.nl
tel. 0412-795170 of 

06-22222955
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boodschappenlijstje 

1 doosje aardbeien
1,5 dl slagroom
0,5 dl brandy
1 zakje vanillesuiker

BereiDing. Maak de aardbeien schoon en doe ze in een kom. Giet 
de brandy erover en zet de kom een uur in de koelkast.  Verdeel de aard-
beien over twee glazen Sla de room met de vanillesuiker stijf en verdeel 
de room over de aardbeien. 

Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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www.demooibernhezekrant.nl
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maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

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

PEFC/30-31-421

jeroen van cuijk 
geeft de lezing: 
‘Hoe spreek je 
het zelfgenezend 
vermogen van 
mensen aan’
Donderdag 13 februari, aanvang 
20.00 uur. Entree € 5,-.
In de loop der jaren heeft jeroen 
een geheel eigen visie ontwikkeld 
ten aanzien van ziekte en gezond-
heid, waarbij voor hem de regu-
liere en alternatieve geneeswijzen 
een uitstekende complementaire 
werking op elkaar kunnen hebben. 

toch gaat het volgens hem niet 
om wat de zorgverlener kan doen, 
maar om hoe wij het zelfgenezend 
vermogen van de mens kunnen 
‘aanspreken’. 

SaXperience 
geeft op zondag 
16 februari een 
Saxofoonconcert

Aanvang 15.00 uur. Entree € 5,-.
SAXperience is een ensemble van 
MIK, bestaande uit negen saxo-
fonisten uit de regio Veghel, on-
der leiding van saxofoondocent jo 

Hennen. Dit Sax ‘choir’ beschikt 
over de belangrijkste saxofoonty-
pen: twee sopraansaxofoons, drie 
altsaxofoons, twee tenorsaxofoons 
en twee baritonsaxofoons. 

Daardoor is het in staat een palet 
van klankkleuren te produceren, 
uiteenlopend van strijkorkest tot 
bigband.

Het repertoire omvat zowel klas-
sieke als lichte composities van 
Mozart, Gershwin, Bizet, maar ook 
jazz en Blues worden met plezier 
gespeeld.

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

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

Advertorial

VERRAS JE GELIEFDE 
MET... 

Vrijdag 14 februari is het dè dag om je 
geliefde eens te verrassen! Wij denken
uiteraard graag met je mee! Wat denk 
je van een heerlijk kaasplankje voor 
twee of een chocoladehart gevuld 
met bonbons of witte chocolade met 
gevriesdroogde aardbeien. 

Sfeer creeëren hoeft natuurlijk niet alleen op Valentijnsdag, maar 
het is wel leuk om juist op deze dag iets extra’s te doen en het 
hoeft ook niet zoveel te kosten. Het gaat vooral om het idee! 
 
Wij adviseren je graag met het samenstellen van een lekker 
pakketje en een juiste keuze te maken met een bijpassend 
wijnadvies. 

Het Valentijnweekend begint ook op 14 februari bij Bon Fromage...
 
All you need is love... and chocolate & cheese...

 
Een liefdevolle groet van het Bon Fromage team 
Heesch / Oss

COLUMN
ton BenS AdvertorialBarracuda: rock with a bite 

Zaterdag 8 februari in De Zwaan in Heeswijk

HEESWIjK-DIntHEr - Sinds een jaar of tien staat barracuda garant 
voor een stevig avondje rocken. 

Met een setlijst die varieert van hitgevoelig tot pure rock, bespeelt 
Barracuda menig publiek. Een dijk van een vrouwenstem, 2 scheu-
rende gitaren, tezamen met een diepe bass-lijn en strakke drumbeat 
vormen de onvoorspelbare rock-sound die barracuda heet. 
Kortom: Barracuda - rock with a Bite!
Zaal open 21.00 uur, vrij entree, info 0413-291575. 
www.dezwaanlive.nl.

Advertorial

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

Tweede 
pannenkoek 
GRATIS 

bij inlevering 

van deze advertentie 

Geldig dinsdag t/m vrijdag

Zie voorwaarden website

pannenkoeken 
èn meer...

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

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

wilma van de Ven uit Heesch is één van de vele trouwe bezoekers van het 
filmhuis. aan haar de vraag wat haar iedere maand naar De pas brengt.
Wilma: “ik houd van film kijken maar naar de bioscoop gaan komt er op de 
een of andere manier niet zo van. naar De Pas ga ik wat gemakkelijker. Ik 
spreek iedere maand af met een vriendin, zodat we elkaar regelmatig zien. 
De films zijn mooi, boeiend en nodigen vaak uit het er na afloop nog eens 
over te hebben. We zijn dan ook vaste bezoekers in het gezellige Grand café 
waar we na afloop zeer welkom zijn: Goed je weer te zien!”

Winnaar gratis kaartjes vorige week: 
Jeannie van den Berg

Op 24 en 25 februari draait 
bLue jaSmine bij Filmhuis 
De Pas, aanvang 20.00 uur. 
Entree € 5,-.

voor 2 personen
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Hoe dan? Die gedachte moet on-
getwijfeld in de hoofden van de 
jeugdbestuursleden zijn omge-
gaan. Ondertussen was Wendy, 
zelf actief in het dameselftal, al 
volop in de weer om het meiden-
voetbal in het kerkdorp onder de 
aandacht te brengen. Ze bericht-
te in de parochieberichten en de 
plaatselijke basisschool voorzag ze 
van flyers. Het resultaat was niet 
direct bevredigend; slechts een 

paar meiden toonden interesse en 
kwamen opdagen op de instuif-
trainingen. Dat was voor Wendy 
geen reden om het bijltje erbij neer 
te gooien. 

Ze zette door en een paar maan-
den later kon ze het eerste zeven-
tal verwelkomen. Daarmee was 
het eerste meidenelftal van de club 
een feit. De vijf meidenteams die 
de club vandaag de dag herbergt, 

onderstrepen het succes van haar 
initiatief en doorzettingsvermo-
gen. 

Zelf blijft ze graag bescheiden, 
maar, naast haar aandeel in het 
meidenvoetbal, bekleedde Wendy 
ook nog tal van andere belangrijke 
functies binnen de club. Zo was ze 
zelf trainer en had ze als secretaris 

zitting in het jeugdbestuur. tegen-
woordig past de noemer ‘manus-
je-van-alles’ haar het best, want 
ze zet zich wekelijks op meerdere 
fronten in voor de Vorstenbossche 
Boys. Frappant genoeg wilde ze 
vroeger niets van voetbal weten, 
maar dankzij haar voetbalgekke 
familie ontkwam ze er niet aan. 
nu, jaren later, is ze niet meer weg 
te denken bij de club.

Stichting Heppie 
Ook bij Stichting Heppie is Wendy 
een graag geziene gast. Stichting 
Heppie organiseert weekenden 
en vakanties voor kinderen in ne-
derland die - om uiteenlopende 
redenen - extra aandacht verdie-
nen. Zelf gaat ze in de zomer- en 
herfstvakantie mee op kamp. Sa-
men met andere vrijwilligers treft 
ze alle voorbereidingen en zet ze 
het gehele programma op touw. 
Daarmee bezorgt Wendy de kin-
deren een onvergetelijke tijd. 
Dankzij haar tomeloze inzet voor 
zowel de Vorstenbossche Boys als 
Stichting Heppie, wordt Wendy 
ditmaal zelf in het zonnetje gezet 
en mag ze zich vrijwilliger van de 
maand noemen.

lunch
diner
borrel
terras
feestje

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

open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

www.bomenpark.nl

VRĲ WILLIGER van de maand
Op ‘mijn’ plek in DeMooiBernhezeKrant staat 
in de oneven weken de column van D’n Blieker. 
Uiteraard lees ik die columns over zijn dagelijkse 
belevenissen in een dorp. Ik hoop dat hij mijn 
gedichten ook leest en er soms door geraakt wordt.

Dat werd ik in ieder geval door zijn column van 
afgelopen week, over ‘Boer zoekt vrouw’, met name 

door de laatste alinea. “Ik heb besloten dat het dit jaar de laatste 
keer is dat ik ‘Boer zoekt vrouw’ ga volgen. Ik heb het gehad met die 
zoetsappigheid, spruitjeslucht en altijd vrolijk Yvon”, schreef D’n Blieker 
daar. Datzelfde gevoel had ik een paar jaar geleden al. Terwijl de rest 
van het gezin op een zondagavond naar Yvon en haar boeren zat te 
kijken, reageerde ik me af in een gedicht.

Toen ik een paar dagen later hoorde dat er op zondag toch weer vier 
miljoen mensen hadden gekeken, besloot ik dat gedicht ‘van stal te 
halen’ en hier te plaatsen.

ANTI-YVON
Ooit vond ik haar een frisse jonge meid
Met lieve lach en mooie twinkelogen
Waardoor ik haast vanzelf werd meegezogen
Als was het heimwee naar mijn kindertijd.

Ik heb haar toen bewonderd en benijd 
Want altijd was ze blij en opgetogen.
Ze leek wel uit een sprookje weggevlogen,
Een wereld zonder haat en angst en strijd.  

Maar onlangs heb ik plotseling besloten
Dat ik die blije kop niet meer wil zien.
Ik heb haar botweg van haar troon verstoten.

Ik boycot nu Yvon en sedertdien 
Zie ik haar fans als zielige malloten 
En haar als een naïeve boerentrien.  

Geschreven op 15 januari 2011 tijdens ‘Boer zoekt vrouw’ 

MOOI VAN HanS manDerS

Wendy Dominicus Tekst: Rob Aarts

van alle markten thuis
Tomeloze inzet voor Vorstenbossche Boys

VOrStEnBOScH - ruim acht jaar is het geleden dat ze bij het jeugdbestuur van de Vorstenbossche boys aan 
de bel trok. Dat bestuur reageerde sceptisch, toen wendy Dominicus (29) samen met Sylvana van uden ken-
baar maakte het meidenvoetbal op de kaart te willen zetten. bijna een decennium later is het meidenvoetbal 
niet meer weg te denken en telt de club liefst vijf teams.

SAMEN MAKEN WE 
HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW  !!

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

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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Loop eens 
binnen of 
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Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

DeMooiBernhezekrant 
presenteert 16 februari:
Natuurwandeltocht door De Maashorst

ontdek hoe mooi bernheze is
Als krant van en voor Bernheze 
willen wij dichtbij de Bernhezer 
inwoners staan. 
naar onze overtuiging bete-
kent dit niet alleen als eerste het 
nieuws verslaan, maar daar waar 
kan, ook nieuws maken. En wat 
is er nou mooier dan dat te doen 
in de vorm van een gezonde 

wandeltocht door het mooie en 
unieke natuurgebied De Maas-
horst waar zoveel mensen plezier 
aan beleven.
natuurlijk is de redactie van 
DeMooiBernhezeKrant present 
om verslag te doen van de wan-
deltocht. 
Dus wandelliefhebbers, wij reke-
nen op jullie komst.

BErnHEZE – Demooibernhezekrant organiseert een natuurwan-
deltocht door het prachtige natuurgebied De maashorst op zondag 
16 februari. Start- en eindpunt bij eetcafé ‘t pumpke, op het raad-
huisplein in nistelrode. inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon. 
Daarvoor krijg je een prachtige wandeltocht van 10 km, 15 km of 
25 km voorgeschoteld. er wordt gestart tussen 8.00 en 12.00 uur. 
wandelaars die kiezen voor de 25 km wandeltocht kunnen starten 
tot uiterlijk 11.00 uur. Vooraf inschrijven hoeft niet. 

de Vij F meidenteAms 
onDerStrepen Het 
SUcceS Van Haar 
initiAtieF

®

SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO
SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

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

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

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

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

Health, Beauty, Care

COLUMNTijdloos Mooi
Advertorial

Als je de controle over je lichaam totaal 
kwijt bent, de spieren niet meer werken 
op je gevoel. Als je geen glas drinken of 
eten naar je mond kunt brengen, niet 
kunt gaan verzitten of verliggen. 

Als je niet kunt krabben terwijl je jeuk 
hebt, niet zelf naar het toilet kunt als 
je moet. Als alles verstard en verstijfd 
en je gezicht uitdrukkingsloos wordt. 
Als je bijna niet meer verstaanbaar 
bent en gevangen in je eigen lichaam. 
Als de omgeving denkt dat je het niet 

meer weet, terwijl je nog heel pienter bent. Totaal overgeleverd aan de 
mensen om je heen, hoe moeilijk moet dat zijn?

Als je dan toch kunt genieten van zoveel kleine dingen in het leven, het 
bezoek van je kinderen, een wandeling in het zonnetje of kijken naar 
Lingo, volgt wat er in de wereld gebeurt en graag meeluistert tijdens een 
goed gesprek. Als je alles in je hoofd moet verwerken en dan toch een 
grote dosis humor hebt, als je vermoeid met je ogen dicht toch geniet 
van de mensen en gezelligheid om je heen en meeleeft met het wel en 
wee van anderen.
Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik oprechte bewondering voor je 
heb, voor de manier waarop je deze ziekte draagt en accepteert. Dan 
ben ik dankbaar dat je met zoveel goede zorg omringd wordt en hoop 
ik dat er steeds nog kleine dingen zijn die jouw leven kwaliteit blijven 
geven en nog de moeite waard zijn om voor te leven. Dan kan ik zeggen 
dat de Parkinson je lichaam in zijn greep heeft, maar jouw wilskracht 
om te leven niet afgenomen heeft. Dan kan ik niet anders dan heel trots 
zijn op jou, lieve moeder!

‘Gevangen in je lichaam’

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Dat is waar het bij de medewer-
kers van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze 
met toewijding uitvoeren, maar 
zeker ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat 
iedere situatie anders is en 
bieden zorg die afgestemd is op 
uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkun-
dige zorg, persoonlijke verzor-
ging, langdurige zorg, begelei-
ding of hulp bij het huishouden, 
onze zorgverleners behoren tot 
de beste op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

We gebruiken graag
korte lijnen

Kleine teams hebben
onze voorkeur 

Werken in de wijk
vinden we belangrijk

Een telefoontje is
genoeg om de zorg
op te starten

ISO/HKZ gecertificeerd

PIJN IS ALS HET ZEER DOET!

Door jeroen gijselhart 
(fysiotherapeut op haptonomische 
basis) werkzaam bij fysiotherapie 
Hoogstraat

Pijn is er in 
vele soorten en 
gradaties. De 
korte scherpe 
pijn als u op een 
punaise stapt tot 
de gehele dag pijn 
door vergevorderd 
reuma. De eerste 
is een pijn die 
verdwenen is voor 
u hem opmerkt, 
als de huid intact is 
gebleven. De pijn bij 
reuma is er continu. 
De functie van pijn 
is waarschuwen 
voor (mogelijke) 
weefselschade. Als 
fysiotherapeuten 
meten we de 
mate van pijn 
die u ervaart en 
proberen o.a. deze 

te verminderen, maar meer nog hoe u de pijn moet interpreteren. 
In sommige gevallen is er onderzoek geweest en is gebleken dat 
er geen (dreigende) weefselschade is. In deze gevallen is ons 
advies soms om deze pijn te negeren of verzachten. Advies over 
pijnmedicatie krijgt u van uw apotheker of huisarts. 

Ik help u de blijvende pijn op een andere manier te benaderen. 
Door samen met u de pijn te bekijken en te duiden wordt deze 
dragelijker en minder beperkend. Dit maakt de weg vrij om meer 
te kunnen ondernemen en weer meer te kunnen genieten. Bij 
twijfel of deze benadering iets voor u is neemt u gerust contact 
met mij op via 0412-453608. 

 U bent van harte welkom in onze praktijk.

Groet Jeroen

Advertorial

COLUMNFYsiOtHeRAPie 
HOOGSTRAAT

 U bent van harte welkom in onze praktijk.

tijdens deze avond zullen de spe-
cialisten Van Zwam en Van der 
Linden het functioneren van de 
bekkenbodem en de problemen 
daaromheen bespreken. Door de 
normale situatie en de verande-
ringen hierin toe te lichten zal het 
duidelijk worden dat dit vaak een 
gecombineerd probleem betreft.
De samenwerking tussen gynaeco-
loog, uroloog, maar ook chirurg en 
fysiotherapeut blijkt zeer cruciaal 

te zijn in een goede aanpak voor 
problemen met de bekkenbodem. 
Getracht zal worden de diverse 
diagnoses en de behandelingen 
daarvoor aan de orde te laten ko-
men. Deze avond is voor iedereen 
vrij toegankelijk en belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Meer informatie: Mevrouw M. 
Driessen, 0412-453177, bereik-
baar na 17.00 uur.

Bekkenbodemproblematiek
Voorlichtingsavond in Heesch

HEEScH - De stichting gezondheidsvoorlichting Heesch houdt op 
maandag 17 februari om 20.00 uur in De pas een voorlichtingsavond 
over bekkenbodemproblematiek. gynaecoloog Y. van Zwam en uro-
loog r. van der Linden, verbonden aan Ziekenhuis bernhoven, locatie 
uden, zullen deze voorlichtingsavond verzorgen.

ZaterDag 15 FeBruari 
podotherapeutische praktijk 

van podomed 
open Dag 

11.00 tot 15.00 uur
ncB-Laan 83 - Veghel

Strijd mee tegen 

hart- en vaatziekten

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

www.hartstichting.nl

Gedeelde
stress is

halve stress
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Doel is bereikt met lachend publiek

‘‘Het valt wel mee hoor, om die 
onderwerpen allemaal te verzin-
nen’’, vertelt voorzitter Henk van 
Driel. ‘Echtwel!’, zoals de voorstel-
ling heet, moet het publiek aan het 
lachen brengen. ‘‘Want dan is ons 
doel bereikt. Onze humor zit soms 

op het randje, maar we gaan er 
zeker niet overheen. We zijn niet 
grof.’’ 

De show bestaat uit zeventien losse 
sketches en liedjes die steeds snel 
achter elkaar worden gespeeld. 

Doordat de toneelgroep ook voor 
het doek kan spelen, kan achter 
het doek het decor verbouwd wor-
den en op deze manier volgen de 
liedjes en sketches elkaar snel op. 
‘‘Dat we snel kunnen doordraaien 
is ons streven’’, aldus penning-

meester Ger Sanders. ‘‘Mensen 
willen zien, het moet door.’’ 
Volgens het tweetal is ‘Echtwel!’ 
een beetje te vergelijken met de 
pronkzitting. ‘‘Maar onze sketches 
zijn uitgebreider’’, vertelt Sanders. 
‘‘En wij hebben ook wel slappe 
klets, maar we zijn quasi serieus’’, 
voegt Van Driel eraan toe, die sa-
men met zes anderen het script 
verzorgt. ‘‘We spelen alleen onze 
eigen geschreven stukjes.’’
Sanders staat wel op het podium 
en heeft nog steeds geen moeite 
met het leren van de teksten. ‘‘Ik 
arceer mijn tekst en leer die vervol-
gens. Daarna leg ik er een blaad-
je op en probeer ik mijn teksten 
hardop voor te lezen. Ik kan niet 
leren in een stille ruimte, vaak leer 
ik voor de televisie. Leren lukt nog 
steeds goed, maar dat wordt ook 
routine hè.’’ 

Van Driel: “We proberen ieder jaar 
een goede revue neer te zetten. Ik 
denk dat we dit jaar goed geslaagd 
zijn. Als mensen niet komen kijken, 
dan hebben ze wat gemist en heb-
ben zij niet de kans gepakt er eens 
lekker uit te gaan.’’

‘Echtwel!’ wordt gespeeld op vrij-
dag 14 februari en zaterdag 15 
februari om 20.00 uur. Op zon-
dag 16 februari is de voorstelling 
om 14.30 uur. Locatie Willibrord-
centrum naast de Heeswijkse 
kerk. Kaarten zijn te reserveren via 
0413-292593.

geldt van 13-2 t/m 19-2-2014

wij weten wel hoe je weekend viert…

Bij aankoop van
2 broden naar keuze
2 olijvenstok-broodjesvoorgebakken

1,50 normaal  3,25

Onze Tapasbroden zijn stuk voor stuk “Grand Cru”. 
Wij bereiden ze met desem wat vraagt om ’n lange bereidingstijd 
en dat doet veel met de smaak. Dat is wat onze broden zo lekker 

maakt. Deze week maken we extra veel olijvenstokbrood.
Thuis nog even af te bakken… 

kun je je weekend nog lekkerder beginnen?

we speuren naar de lekkerste olijven… zijn lang bezig met de bereiding… maar waarom zou je wachten tot het weekend?

lamers

grandcruNotenbavarois-
taartje 
6 personen         7,95

tip van de banketbakkers:

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

Toneelgroep De Lachspiegel  Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

creatieve
oplossingen
Buro Tweevoud is een 
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

Wij adviseren, ontwerpen 
en ontwikkelen.

HEESWIjK-DIntHEr - De gemeentelijke herindeling, de communicatie van tegenwoordig en de culturele 
mogelijkheden in Heeswijk-Dinther. Zomaar drie onderwerpen die toneelgroep de Lachspiegel in haar re-
vuevoorstellingen ter sprake brengt. 

sms VRIJHEID naaR 4333 En DonEER EEnmalIg € 2

gEEf om VRIJHEID
2 t/m 8 fEbRuaRI 2014

Stuur ons 
‘n bericht
voor jouw 
Valentijn
Speciaal voor
valentijnSDag
Een uitnodiging voor een eten-
tje, avondje uit, of zelfs een hu-
welijksaanzoek is extra speciaal 
als je dat doet voor Valentijns-
dag. nog specialer is het om dat 
te doen via DeMooiBernheze-
Krant. Dus, wil je jouw Valen-
tijn/Valentine uitnodigen voor 
iets leuks, een ludiek huwelijks-
aanzoek doen of gewoon la-
ten weten dat je van hem/haar 
houdt. Grijp dan nu je kans.
Al in de vijftiende eeuw noem-
den in Engeland geliefden el-
kaar ‘Valentine’ en schonken 
elkaar een soms kostbaar ca-
deau. Vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw sturen 
verliefden elkaar op Valentijns-
dag zelfgemaakte kaarten met 
een kort liefdesgedicht, meestal 
anoniem. Er zijn ontelbare kaar-
ten toegeschreven aan personen 
die hem niet gestuurd hebben. 

jouw valentijn
Dat is nu anders. Er zijn – dankzij 
het verbreken van de anonimi-
teit – al heel veel liefdesrelaties 
ontstaan door het sturen van 
een Valentijnskaart, bloemen, 
chocoladehart of uitnodiging 
voor een etentje. De bevesti-
ging van de liefde voor hem of 
haar op Valentijnsdag wordt ook 
steeds vaker gedaan. 

Stuur onS jouw 
VaLentijnSgroet, 
uitnoDiging of aanZoek, 
Dan Staat DeZe op 
12 februari op onZe 
VaLentijnSpagina.
info@DemooibernHeZekrant.nL
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nIStELrODE - Loïs Leeijen is op 3 december 2013 geboren als doch-
ter van Manon Verhagen (28), die rechts op de foto staat. Oma (links) 
is johanna Verhagen-Balvers (58) en overgrootoma is jans Balvers-van 
Kessel (91). Zij houdt op de foto Loïs vast. Loïs en haar mama wonen in 
nistelrode, oma johanna in Heesch en overgrootoma jans in Lith.

vier generaties 

KBO Bernheze
jong van Harte stapt over naar revue
HEEScH - Het toneelgezelschap ‘jong van Harte’, onderdeel van kbo 
Heesch, is overgestapt van het toneel naar de revue. in maart 2014 
geven wij twee uitvoeringen, vol sketches, dans en muziek, in samen-
werking met De pas. 

Vrijdag 14 maart, voor leden van KBO Heesch tijdens de KBO-dag, gratis 
entree. Zondag 16 maart, een middagvoorstelling voor jong en oud uit 
Heesch en omstreken. Aanvang 15.00 uur. Kosten van de toegangsbe-
wijzen, inclusief een kopje koffie of thee, bedragen op 16 maart € 7,50 
en in de voorverkoop € 5,-. Voor kaartjes, tel. 0412-451634. Dit mag u 
niet missen.

wisseling van de wacht bij 
Zonnebloem nistelrode

Voorzitter rosemarie van Ark dank-
te rien en Ad voor al hun werk van 
de afgelopen jaren voor de Zonne-
bloem nistelrode en hun positieve 
bijdrage aan het bestuur. rien is nu 
secretaris bij de Heemkundekring 
nistelvorst en Ad is druk met het 
voorzitterschap van de Eijnderic. 
ter herinnering en als dank kregen 
zij een cadeau voor hun werk bij de 

Zonnebloem nistelrode. rien kreeg 
uit handen van de nieuwe secreta-
ris ria van den Akker-van der Lee 
een mooie Zonnebloemkaars en 
Ad ontving  van voormalig pen-
ningmeester en nog steeds vrijwil-
liger Annie van Erp een beeldje van 
de Zonnebloem, de ontmoeting. 
rien en Ad dankten iedereen voor 
de goede samenwerking en het 

cadeau en wensten hun opvolgers 
en de Zonnebloem nistelrode veel 
succes.
De nieuwe bestuursleden zijn ria 
van den Akker-van der Lee, se-
cretaris en Piet van der Ven, pen-
ningmeester. tijdens de gezellige 
nieuwjaarsreceptie die volgde, kon  
men jeu de boules spelen en bijpra-
ten met een hapje en een drankje. 
“Het Zonnebloem team nistelrode 
wenst deze nieuwe bestuursleden 
veel succes de komende jaren”, 
Zonnebloem team nistelrode

nIStELrODE - tijdens de vrijwilligersvergadering van de Zonnebloem 
nistelrode in de gildenhof werd afscheid genomen van secretaris rien 
van de graaf en penningmeester/webmaster ad van den tillart.

V.l.n.r.: Piet van der Ven, Ad van den Tillart, Rien van de Graaf en Ria van den Akker-van der Lee 
 Foto: Esther van den Bogaart

Een mandala is een cirkelvormige 
tekening, waarin vanuit het mid-
den symmetrische figuren worden 
getekend. De mandala is bij uitstek 
geschikt om veiligheid en gebor-
genheid te ervaren en om gevoe-
lens te ordenen.

In de basisworkshop workshop 
leren cursisten  zelf een mandala 
ontwerpen. je tekent vanuit na-
tuurlijke vormen en krijgt speelse 
oefeningen die je creativiteit be-
vorderen. je ervaart hoe rustge-
vend het is en wat de mandala met 
je doet. 

In de workshop: ‘je eigen kleur 
en vorm’ wordt gezocht naar een 
aantal persoonlijke belevingen. 
Aan die ervaring worden een kleur 
of vorm gekoppeld en die worden 
uitgewerkt in de mandala. cursis-
ten krijgen een basisstructuur aan-
geboden, waarbinnen ze kunnen 
werken of ze gaan uit van een vrije 
mandala, waarbij ze zich alleen la-
ten leiden door wat in hen opkomt.

Het ‘Intuïtieve mandala tekenen’ 
begint met een door Bertine gelei-
de meditatie. “Met wat je hiermee 
naar boven brengt mag je jouw 
mandala op eigen initiatief teke-
nen en inkleuren.” Willemien zal 
een mandala met een basisstruc-
tuur of een vrije mandala aanbie-
den en hierover uitleg geven.
Bertine geeft aan jouw mandala 
een persoonlijke reading. Door 
de verborgen gevoelens die in de 
mandala verscholen zitten, helpt 
zij deze te begrijpen en inzicht te 
verschaffen. Deze mandala kan de 
komende tijd veel betekenen op 
jouw weg naar innerlijke groei.
Opgave en informatie:
Willemien Geurts, 0412-612022, 
www.mandalart.nl.

nieuwe workshops Mandalatekenen
nIStELrODE - willemien geurts geeft 3 workshops mandalatekenen: een basisworkshop op woensdag-
avond 12 februari, een themaworkshop ‘je eigen kleur en vorm’ op vrijdagmorgen 21 februari en een work-
shop ‘intuïtieve mandala’ op zaterdagmiddag 15 februari samen met medium/healer bertine Donna.

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

bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch 
doorgeplaatst op onze site met familieberichten: 

www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de 
mogelijkheid een bericht voor u achter te laten op de site. 

U kunt kiezen of u de tekst zelf aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding 
aanleveren van een kaart die uw familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren over de mogelijkheden. 
t. 0412 795170. 

BernHeZefamILIeBerICHten

aandacht voor Stichting 
Syndroom  Bloom

De Stichting Bloom was dit jaar 
het goede doel. Mede dankzij een 
sponsoring van de Kiwani’s, Van 
Heck Assurantien en Progressief 
Bernheze, kon de organisatie al 
een bedrag van € 2500,- overhan-
digen. Deze tussenstand werd aan 

Henri en Annemarie van de Hurk 
uit nistelrode (oprichters van de 
stichting) uitgereikt. Het totaalbe-
drag wat er opgehaald is, is nog 
niet bekend. Via DeMooiBernhe-
zeKrant houden we u op de hoog-
te. 

HEEScH/nIStELrODE – afgelopen zaterdag werd voor de tweede keer 
het benefietconcert nothing else matters gehouden. na het succes van 
2013 was het voor de organisatoren meteen duidelijk. geef samen met 
een aantal (lokale) muzikanten ook een goed doel een podium. Zorg 
daarbij voor een gastvrije locatie, breng een enthousiast publiek op de 
been en haal zoveel mogelijk geld op voor het goede doel. 

Henri en Annemarie van de Hurk waren heel blij met de tussenstand
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 13 februari

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Soepgroente gesneden 250 gram € 0,75
Conference peren per kilo vanaf  € 0,95

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager

500 gram  runderlappen € 5,95
500 gram  hacheevlees € 5,95
500 gram  

kant en klare stoof € 4,95

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

Groot assortiment rauwkostsalades

Bij aankoop van 2 broden naar keuze:

Nieuw nieuw!
Monchou vlaai 
8 personen

NU

4 zachte Maashorster 
Speltbollen voor 1,00

9,95

Toendra  
Meergranenbol 
met pompoenpitten

NU 2 stuks voor

2,95

Mueslikoek 3 + 1 GRATIS
Gemaakt van Maashorster Spelt

100 gram eigengemaakte

Canadese achterham € 1,75

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Mini Heesch 
heeft nieuw 
bestuur

HEEScH - na een flinke tegenslag 
heeft Stichting mini Heesch zich 
herpakt en een nieuw bestuur sa-
mengesteld.

De nieuwe bestuursleden van Mini 
Heesch zijn vol enthousiasme be-
gonnen met de voorbereidingen 
om Mini Heesch 2014 tot een 
groot succes te laten verlopen!

Wij hebben er zin in, jullie ook?

win huiskamerconcert van
the Fancy gents via facebook

Omdat songteksten schrijven een 
vak apart is en het componeren 
van bijbehorende muziek ook, 
benaderden rené en ton zanger, 
muzikant, tekstschrijver en pro-
ducer van bekende nederlanders, 
Mario Veltman. “Een betrouwbare 
professionele studio vonden wij 
belangrijk. We hadden meteen een 
goed gevoel bij hem en dat was 
gelukkig wederzijds. Een avondje 
‘buurten’ en de basis was gelegd: 
een nederlandstalig, tweestem-
mig, vlot dansbaar nummer, dat 
lekker in het gehoor ligt en bij ons 
past. Met deze ingrediënten en 
met onze demo als inspiratiebron-
nen is Mario aan de slag gegaan. 
toen de ruwe versie binnen kwam 

hebben we deze, los van elkaar, 
beluisterd en we waren meteen su-
per enthousiast over de klankkleur 
en de tekst. je pakt het snel op, het 
klonk lekker en paste precies in ons 
straatje.”

Huiskamerconcert
toen is bij Mario in zijn studio 
‘Veltman Productions’ de opname 
gemaakt en dat proces verliep vlot. 
“Daarna heeft hij alles afgemixt en 
kregen we het nummer kant en 
klaar in de mailbox. Om het num-
mer klaar te maken voor Youtube 
hebben we er een videoclip bijge-
maakt. nadja van Driel van janus 
Films heeft het filmscript bedacht, 
geschreven en geproduceerd en 

we konden snel gaan draaien. tes-
sa speelt ‘het onderwerp’ van ons 
nummer. Door de geweldige sa-
menwerking met Mario en nadja 
hebben we nu een single mét vi-
deoclip en die willen we laten ho-
ren. Dus, ga naar onze facebook 
pagina the Fancy Gents, word 
vriend, ‘like’ of deel de pagina en 
de 500ste ‘like’ trakteren we op 
een huiskamerconcert, waarbij we 
onder andere onze single ten ge-
hore brengen, naast ons andere 
repertoire. Kortom het wordt een 
klein gezellig feestje!” besluit het 
muzikale duo. 

Voor meer informatie: 
www.thefancygents.nl.

René Habraken (links) en Ton van de Veerdonk  Tekst Hieke Stek

De 500ste facebook ‘vind ik leuk’, wint een huiskamerconcert van the fancy gents: rené Habraken en ton 
van de Veerdonk. “we willen onze eerste eigen single ‘een lange nacht’ met onze videoclip promoten en dat 
gaat prima via social media. je kunt hem bekijken en beluisteren op onze facebook pagina: the fancy gents 
en de 500ste ‘like’ belonen we met een huiskamerconcert. en dat gaat een feestje worden!” 

tHe Fancy gentS: “We willen onze eerste eigen single 
‘Een lange nacht’ met onze videoclip promoten en dat gaat 
prima via social media”
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CARNAVAL
D’N URSTE DEUND’N URSTE DEUN

aanvang 10.00 uur

WWW.THEYOUNGBEETHOVEN.NL

‘s middags

‘s avonds‘s avonds‘s avonds‘s avonds‘s avonds

Net zoals vorig 

jaar een VET
TE 

HOOFDPRIJS!

OPTOCHT KIJKEN BIJ D’N TOREN ME UN DRANKSKE EN SKON MUZIEK. ALTIJD 
GEZELLIGHEID IN DE TORENSTRAAT, WIJ STAAN VOOR EEN BORREL PARAAT! 
PRIJSUITREIKING IN DE ZAAL MET NA AFLOOP EEN VETTE SHOW VAN:

WWW.DAMESDRAAIENDOOR.NL

PLAYBACK EN DANS VOOR KINDEREN 
T/M 12 JAAR OUD. VOOR DE KINDEREN 
EEN PRACHTIGE MIDDAG EN VOOR 
DE OUDERS EEN HAPJE EN EEN 
DRANKJE!

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES

SLEUTELOVERDRACHT

DE TOREN GOT TALENT
I.S.M. DE JUINDERS

DE TOREN CREW
ZAKT DOOR!

TILT

2802

THE YOUNG BEETHOVEN

RIVERSIDE BAND &
DJ: DAMES DRAAIEN DOOR!

€ 20,- INCL PILS/WIJN/FRIS 

CARNAVAL
D’N URSTE DEUND’N URSTE DEUN (21.00-02.00 

uur) 

GAS OP
DIE LOLLIE

Programma zaal

0103

0203

0303

0403

De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl

DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIESÉ MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIESÉ

Alle dagen een goed verwarmd mega 
kinderspeelpaleis met begeleiding (14.00 - 19.00 uur)

De kleuren geel en blauw zijn 
niet meer weg te denken in Krul-
lendonk; Heesch tijdens de car-
navalsdagen. Al meerdere jaren 
promoot de Stichting carnavals-
viering Heesch de Krullendonkse 
carnavalskleuren. Het zijn die twee 
kleuren die het straatbeeld van 
Krullendonk domineren tijdens het 
mooiste feest van het jaar.
 
Dit jaar zitten, evenals 
voorgaande jaren, diver-
se leuke artikelen in het 
assortiment. Onder meer 
vlaggen, sjaals, tuinbroe-
ken, paraplu’s en vlaggen-
lijnen. Allemaal in de traditi-
onele Krullendonkse kleuren 
geel en blauw. Karwei is 7 da-
gen per week geopend: van 

maandag t/m vrijdag 9.00-21.00 
uur, op zaterdag 9.00-18.00 uur 
en op zondag 12.00-17.00 uur.

Help mee om Heesch geel en 
blauw te kleuren tijdens de car-
navalsdagen en koop de vrolijke 
geel-blauwe artikelen.

gulle krullendonker 2014
Laat zien dat je het carnaval in 
Heesch steunt met de Gulle Krul-
lendonker. jaarlijks brengt ScH dit 
speldje uit en inmiddels kunnen 
we wel stellen dat het een waar 
collectors’ item is geworden. De 
speldjes worden in een beperkte 

oplage gemaakt, dus wees 
er snel bij want op = op! 
De Gulle Krullendonkers 

zijn elk evenement van 
Stichting carnavalsvie-

ring Heesch te koop 
bij de bon-

nenbalie.

krullendonkse merchandise 
exclusief bij karwei Heesch
HEEScH – Hang de geel-blauwe krullendonkse vlag uit met carnaval! 
kleur de straat geel en blauw met de vlaggenlijn. Houd jezelf lekker 
warm tijdens de carnavalsdagen met de krullendonkse sjaal. of schuil 
tijdens een confetti-regen onder een geel-blauwe paraplu. afgelopen 
week is de verkoop gestart van de officiële geel-blauwe krullendonkse 
merchandise. ook dit jaar weer exclusief te koop bij karwei aan de 
Cereslaan 9 in Heesch.

Bossche carnaval in Hezik
er is weer een echt ouwerwets carnavalsfist vur jan en allemol. De 
oudere jongeren wille ok nog de deur ut. nie mer tussen de pubers, 
en dieje harde discoherrie, maar meezingliedjes  van dun bossche 
carnaval. niet te veul herrie, niet te lomp, mar gezellige fistmuziek 
en un mooi glaske bier. ‘t kan allemol bij jan en allemal, sondusovus 
bè aquarest in Hezik.  een vrolukke janboel van alle huishouwus van 

jan Steen en ander volk. jan met de korte achternaam is welkom, mar ok de jongens én meiden van jan 
de witt en in het bizonder natuurlijk jan met de pet. op zondag 2 maart vanaf 19.00 is iedereen wie wil 
allemol boven jan.  Zuukt oewe kiel, un huudje, unne sjaal,  zet oew beste voetje veur en ouw fistneus op. 
eigenaar jan van de Vorle zurgt vuraf vur de liefhebbers mè  unne goeie stamppot vur unne goeie bojem. 
De eters moete wel efkus reservere dan. 
Meel ff naor info@aquarest.nl en ze zette un ekstra burdje kloor. 

Een heel klein tipje van de sluier....
zorg dat je langs de kant een out-
fit aan hebt waarmee je kunt rock 
’n rollen, want het zal er krullen. 
Uiteraard gebeurt dit alles onder 
toeziend oog van de nieuwe Don 
en zijn adjudanten.

Op carnavalsdinsdag organiseren 
cV de Heikneuters en café in d’n 
Ollie de Dol Dwaze Dinsdag waar-
voor we iedereen van harte uit 
willen nodigen. Deze dag zijn er 
diverse feestartiesten en hilarische 
activiteiten. De gehandicapten van 
Stichting de Vossekuil zullen deze 
middag weer extra in het zonnetje 
worden gezet. 

Meer info: www.kinderenvande-
vossekuil.nl. Voor de kinderen staat 

er een overdekt speelpaleis waar ze 
al hun energie kwijt kunnen. Zodra 
het donker is zullen we ons weer 
in grote getalen verzamelen op het 
marktplein voor dé verbranding 
van d’n Heikneuter om deze, nu al 
legendarische carnaval ritueel af te 
sluiten. Maar dat is nog niet alles. 
Zodra d’n Heikneuter is vertrokken 
naar het hiernamaals, gaan we het 
écht afsluiten In d’n Ollie met onze 
vrienden van Pap & Pudding. Aan-
vang 20.30 uur. We gaan door met 
feesten tot in de late uurtjes of tot 
we erbij neervallen.

Bij deze willen wij als cV de Hei-
kneuters iedereen een fantastiche 
carnaval toewensen met gruwe-
lijk veul leut! En we hopen jullie 
allemaal te mogen verwelkomen 

tijdens Dé carnavalsafsluiter van 
Snevelbokkenland!

Meer info is te vinden op: 
www.facebook.com/
heikneutersheeswijk

HEESWIJK-DInTHEr – CV de Heikneuters heeft weer veel in petto voor 
de komende carnaval. Vorig jaar maakten de Heikneuters hun echte 
debuut op de pronkzitting, iets wat ze dit jaar willen overtreffen. ook 
voor de optochten in Loosbroek en Heeswijk-Dinther halen zij alles uit 
de kast om hun titel te verdedigen. 

De Heikneuters klaar voor
carnaval in Snevelbokkenland
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Hertog Jan II Laan 42a - Schijndel 
www.maskeradekledingverhuur.nl

Wegens collectie vernieuwing 
houden wij een grote:

Honderden stuks verkleed-,  
gala-, carnavalskleding en  

accessoires tegen stuntprijzen!
Sla nu je slag voor:

uuuuuiiuiuiiuiu kkkkitttititttiti kookokookokookokooooooooooooooovvtvtvvtvtveeveveevev ppopoppopokrkrkkrkrererrkrkkrkrere p!p!pp!p!!p!pp!p

Zaterdag 8 en zondag 9 februari 
van 10.30 tot 16.00 uur

cccccc aaarrrnnnrnrrrnrnrnrrrnr aaanannnananannnan vvvavaaavavavaaavaavaaavavavaaavaaaacacccacacacccac rarrrarararrrar llllllalaaalalalaaala

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

‘Je hoeft je niet te bewijzen’

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.vivaan.nl 

TOP MASSERS BIJ HEARTCARE 
IN HEESCH
Organisaties krijgen de kans hun maatschappelijke stagiaires, 
‘Masser van de maand’ te maken. Dit zijn stagiaires die extra 
goed hun best doen of opvallen in de organisatie. Deze stagiai-
res krijgen een kaartje van het Golfslagbad in Oss.

Heart Care is een jonge or-
ganisatie en biedt zorg- en 
dienstverlening aan zowel 
jongeren als volwassenen 
met een verstandelijke be-
perking. Jongeren kunnen 
daar een happyweekend or-
ganiseren. In oktober kwa-
men Veerle Buters en Ma-
rit Theunissen helpen. Het 
thema was Halloween. Ma-
rit en Veerle hadden al veel 

voorbereid. Er werd een lampionnentocht georganiseerd, Hal-
loweenhapjes gemaakt en een enge film gekeken in de huiska-
merbioscoop. Als afsluiting gingen ze naar de pannenkoeken-
boot in Nijmegen. Veerle en Marit zijn voorgedragen als ‘Masser 
van de maand’, omdat zij goed voorbereid hun stage begonnen 
en superleuk en gezellig met de bewoners omgingen. 
             
In december kwam kanjer Quinty van der Meijden. Het zou een 
druk weekend worden, het kerstdiner werd georganiseerd voor 
de ouders van de bewoners. Quinty kwam alleen stagelopen, 
wat al helemaal knap is, omdat je met zijn tweeën mag. Vrijdags 
werden er boodschappen gedaan en op zaterdag werd er ge-
kookt, samen met de bewoners. Er was wel stress of alles op tijd 
klaar zou zijn, maar er werd ook veel gelachen. Zondags hadden 
we iets leuks verdiend; sumoworstelen. Na afloop dronken we 
samen nog wat en als afsluiter was er een muziekquiz, gemaakt 
door Quinty. Quinty je bent een kanjer, omdat je helemaal in je 
uppie bij ons stage bent komen lopen en dat we enorm van je 
genoten en heel veel aan je gehad hebben.

‘Muziek aan, gas geven 
en zweten!’ 
HEEScH – Wesley (23 jaar) en Tijn (22 jaar), geven elke dinsdag en 
vrijdag vrijwillig kickboksles bij jongerencentrum Checkpoint in Heesch.
Wesley doet al 7 jaar aan kickboks, waarvan hij al 2 jaar les geeft. Hij 
begon met kickboksen bij Yoshida Sports in Uden en is later les gaan ge-
ven bij Checkpoint. Tijn is 4 jaar geleden begonnen met kickboksen bij 
Checkpoint en geeft sinds een half jaar les. Beiden zijn ze vrijwilliger bij 
Checkpoint in Heesch. Wesley sinds hij inviel voor een vriend die les gaf 
en Tijn is doorgegroeid van leerling naar leraar. Er is een groot verschil 
tussen kickboksen bij een jongerencentrum en een sportschool. Tijn: 
“Bij Checkpoint wordt nadruk gelegd op de basis en daar blijven we 
bij, anders dan in sportscholen, waar de nadruk gelegd wordt op wed-
strijden. Dat wil niet zeggen dat de training niet volledig is.” Wesley 
geeft aan dat er meer individuele aandacht is, sportscholen zijn vaak 
veel groter. Daarnaast zijn de kosten bij Checkpoint echt laag, slechts 
€ 10,- per maand! Dat is puur voor onkosten, voor zaken als de gymzaal, 
bokshandschoenen, scheenbeschermers, bokszakken. Er zijn geen vaste 
abonnementen, waardoor het redelijk vrijblijvend is. Tijn vindt de sfeer 
ook erg gemoedelijk, ons-kent-ons. “Je hoeft je niet te bewijzen, daar-
door wordt de groep ook steeds gevarieerder: van jong tot oud, jongens 
en meisjes; iedereen is welkom!”

De waarde van kickboksen
Voor Tijn betekent het kickboksen veel, het is een uitlaatklep: “Muziek 
aan, gas geven en zweten! Ik krijg er een voldaan gevoel van als ik 
’s avonds uitgeteld op de bank lig, of ’s morgens met spierpijn opsta.” 
Volgens Wesley leer je dingen die belangrijk zijn in het leven: doorzet-
tingsvermogen, discipline, zelfbeheersing en - héél belangrijk - zelfver-
trouwen! Elkaar leren coachen tijdens het trainen, waardoor de jongens 
elkaar meer durven aan te spreken op gedrag, zowel binnen als buiten 
de training. 

Ouders zien kickboksen als een gewelddadige sport, maar kickboksers 
ontwikkelen meer zelfbeheersing, kennen hun eigen krachten en heb-
ben minder snel de neiging om aan anderen te laten zien hoe sterk ze 
zijn. Kickboksen is een fysieke sport, maar als je op vrijdag je frustratie 
kwijt kunt in de gymzaal, betekent dat toch dat je lekker ontspannen het 
weekend in kunt gaan? 
Tijn en Wesley geven elke dinsdag en vrijdag les bij jongerencentrum 
Checkpoint. Dinsdag: 19.00 – 20.30 uur en vrijdag: 18.30 – 20.30 uur.

weSLeY en tijn

Jong en oud in de startblokken

Het jeugdige nisserois’ talent zal 
zich laten zien tijdens de jeugdzit-
ting, maar ook wordt deze middag 
het nieuwe jeugdpaar bekendge-
maakt. nieuw dit jaar, na vele jaren 
van plannen, is het gelukt om een 
jeugdraad van 11 jongens en meis-
jes aan te stellen. De jongens en 
meisjes die zichzelf ingeschreven 
hadden om jeugdprins of –prinses 
te worden en dit niet geworden 
zijn, is gevraagd om toe te treden 

tot de jeugdraad. Op de jeugdzit-
ting mogen zij plaatsnemen op het 
hoogste podium en mogen ze tij-
dens het sokkenbal als jeugdraad 
in de polonaise voorop. 

emmertjesactie
De leden en vrijwilligers van de 
stichting gaan 10 februari op pad 
om alle adressen in het Wevers-
rijk het mooiste carnavalsblad van 
het Werversrijk te bezorgen. Deze 
krant is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage, in het emmertje, voor de 
zieken wordt op prijs gesteld. 
De opbrengst van deze emmer-
tjesactie zorgt ervoor dat ze een 
bloemetje en fruitmandje kunnen 
brengen aan alle wevers en wever-
innekes die niet actief deel kunnen 
nemen aan het carnavalsfeest. Dit 
bezoek wordt gebracht op carna-
valszaterdag.

Weet je nog iemand? Laat het 
cS De Wevers weten, via tel. 
0412-612802 dan zorgen wij er-
voor dat ze met een bezoekje wor-
den vereerd.

weversrijk carnavalsvlag 
Om nistelrode een extra carnavals-
sfeer te geven heeft de stichting 
besloten om echte carnavalsvlag-
gen te laten maken. Hoe deze vlag 
eruit ziet, is te bekijken tijdens de 
zittingen en de jeugdzitting. je kan 
ze voor € 20,- bestellen, middels 
een mail naar redactie@de-wevers.
com of bel met 0412-611900 dan 
zorgen zij ervoor dat nog voor de 

carnaval de echte Weversrijk car-
navalsvlag bij jou wordt bezorgd.

Maar eerst staat dus de eerste We-
verszitting op het programma. 
Heeft u nog geen kaarten? Er zijn 
er nog enkele beschikbaar voor zo-
wel de eerste als de tweede  zit-
ting. Deze zijn verkrijgbaar bij ne-
lissen Dranken.

nIStELrODE - CS De wevers staat klaar om weer een geweldig feest te gaan verzorgen. na maanden van voorbereiding is het bouwen begonnen: 
Sporthal de overbeek wordt omgebouwd tot een feestparadijs. op 8 en 15 februari zijn de weverszittingen gepland en 9 februari de jeugdzitting 
voor de jongere wevers en weverinnekes. 

Ook de Mascotte Narretje zal op de jeugdpronkzitting aanwezig zijn
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Ook jij kunt het maken, bij SNL Systems als… 
   

Allround CNC frezer 
 
 
    
 
All 

 

Functie 
- een ware vakman als het gaat om machinaal verspanen. 
- het zelfstandig programmeren van CNC freesbanken. 
- het afstellen van machines. 
- het produceren van enkel tot kleine series. 
- het dagelijks onderhoud van deze machines. 
- het controleren van producten op maatvoering en visueel uiterlijk. 
 
 
SNL Systems zoekt een teamplayer met 
- MBO niveau ( werktuigbouwkunde )  
- relevante werkervaring in vergelijkbare functie 
- ervaring met Fanuc, Siemens en/of Heidehahn is een pre. 
- creatieve- en ondernemende vaardigheden 
- een goede motivatie en teamgeest 
- zelfstandigheid en accuratesse 
- flexibele, collegiale instelling 
- goede beheersing van Nederlandse taal 
 
 
SNL Systems biedt je 
- afwisselende werkzaamheden in een enthousiaste en ambitieuze omgeving 
- opleiding -en ontwikkelingsmogelijkheden 
- een uitstekende werksfeer met prima collega’s 
- marktconforme primaire en secundaire voorwaarden 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Bas van Loon,  tel: 073-5494387 
 
Als jij ook verder wilt… 
Mail dan je sollicitatie met CV naar personeelszaken@snl-group.com of stuur deze naar: 
 
SNL Systems B.V. 
T.a.v. Karin Foolen 
Madame Curieweg 10 
5482 TL Schijndel 
 

 

 
Ook jij kunt het maken, bij SNL Systems als… 

Samensteller - lasser 
Functie 
- je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig lasgereed maken, samenstellen en aflassen van   
  machineonderdelen en constructiedelen uit profiel-en plaatmateriaal in RVS vanaf tekening. 
- het merendeel van onze werkzaamheden wordt uitgevoerd voor de foodindustrie. 
   Onze klanten eisen van SNL Systems dus hoogwaardig werk. 
 
SNL Systems zoekt een teamplayer met 
- MBO niveau 2-3 (werktuigbouwkunde)  
- ervaring met TIG-lassen (dunne plaat) en mig/mag lassen 
- een goede motivatie en teamgeest 
- zelfstandigheid en accuratesse 
- flexibele, collegiale instelling 
 
SNL Systems biedt je 
- afwisselende werkzaamheden in een enthousiaste en ambitieuze omgeving 
- opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden 
- een uitstekende werksfeer met prima collega’s 
- marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Bas van Loon: 073-5494387 
 
Als jij ook verder wilt… 
Mail dan je sollicitatie met CV naar personeelszaken@snl-group.com of stuur deze naar: 
 
SNL Systems B.V. 
T.a.v. Karin Foolen 
Madame Curieweg 10 
5482 TL Schijndel 
 

 
Kijk ook op onze website: www.snl-group.com 

 

De accordeon gaat met gerard mee naar irak

Onze grootste interesse gaat uit 
naar het verhaal achter de lijnen. 
Gerard is al jaren fervent accorde-
onspeler. Het is zijn lust en zijn le-
ven en voor een nieuwe accordeon 
werkt hij desnoods zeven dagen 
per week, dag en nacht.

Gerard droomde altijd van muziek 
maken. Het kwam er alleen niet 
van. Dat veranderde toen hij in 
1987 bij een zwaar auto-ongeval 
zijn vader verloor en alle botten 
aan de rechterkant van zijn lichaam 
brak. Drie dagen balanceerde hij 

op de rand van de dood. Daarna 
was de wereld anders. Het advies 
een leuke hobby te bedenken voor 
de langdurige revalidatie, werd 
een keyboard en daarop studeerde 
Gerard dag en nacht. tot hij buren 
kreeg met het conservatorium op 

zak. Gerard stapte over op 
een piano en kreeg intensief 
lessen van de buren in theo-
rie en praktijk.

De accordeon
Gerard vertelt: “na drie jaar 
ging ik naar een nieuwe 
muziekleraar. Daar stond 
een accordeon. Een de-
monstratie volgde en ik 
was verkocht.” De piano 
werd ingeruild voor een 
accordeon en er werd vier 
uur per dag geoefend van 
1991 – 2006. toen wist 
hij het wel. “Ik liet een Steirische 
Harmonika bouwen bij novak in 
Oostenrijk met een diatonisch ge-

luid. Die wisselende toonhoogten 
komen natuurlijk goed van pas bij 
de typisch Oostenrijkse muziek. 

De twee chromatische accordeons 
uit Italië, op bestelling gemaakt bij 
Mengascini, hebben elk een an-
dere stemming; Amsterdamse mu-
sette en Franse musette. 

De Amsterdamse is perfect voor 
o.a. de tango en met de Franse 
kan ik sferen oproepen uit de Ierse 
en Schotse pubs.” 

Levende muziek
De vingers van Gerard vlinderen 
over de toetsen, op elke accor-

deon. De muziek danst en vlindert 
mee. Wilma, zijn vrouw geniet en 
ook zijn dochters hebben het ac-
cordeonvirus meegekregen. Zijn 
zoon gaat regelmatig mee naar 
Irak, meewerken aan de wederop-
bouw. “Irak is niet gevaarlijker dan 
het werken hier ’s nachts langs de 
snelweg” vindt Gerard. Volgende 
keer gaat een accordeon mee, hij 
kan niet zonder. 
De muziek zal ongetwijfeld ook 
daar mensen in vervoering bren-
gen.

HEEScH – Lijnen trekken is voor gerard Vissers (1965) uit Heesch dagelijks werk. als wegmarkeerder is hij 
dag en nacht buiten te vinden, langs de snelwegen of op industrieterreinen. Sinds 2013 ook tot ver buiten 
onze landsgrenzen.

Gerard leert ook zijn dochter accordeon spelen  Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

 Irak is niet gevaarlĳ ker dan hier 
‘s nachts langs de snelweg werken 

De accordeon gaat met gerard mee naar irak
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Meerstraat 30b - 5473 VX  Heeswijk-Dinther - 0413 291800
info@aquarest.nl - www.aquarest.nl

brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

Reserveer voor jou 
en je Valentijn

3 gangen menu voor € 18,50
Keuze uit vlees en vis

Bossche carnaval in Hezik
2 MAART VANAF 19.00 UUR

Bossche muziek in de bar, worbè ge ok nog gewoon kunt buurten

Verras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijn
Woensdag 5 februari 2014

Verras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijnVerras je valentijn

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

3 gangen Valentijnmenuvoor € 19,50
Een mooie 

nieuwe 
menukaart    

met heerlijke 
gerechten uit 

de streek

‘Love me tender’ door Bernrode Musical 

De macho chad, die met motorpech 
strandt in een plattelandsdorpje. staat 
centraal in Love me tender. Gewa-
pend met zijn muzikaliteit en met 
een scherp oog voor het vrouwelijk 

schoon, weet chad het dorp binnen 
no time op zijn kop te zetten. Ook 
het leven van natalie krijgt in één klap 
een totaal andere wending: ze valt 
als een blok voor chad en verkleedt 

zich als een man om dichterbij hem te 
komen, maar of dat nou zo’n slimme 
keuze is… 
Al sinds maart vorig jaar is een groep 
van ongeveer 50 leerlingen van Gym-
nasium Bernrode hard aan het werk 
om elke scène vol overtuiging te spe-
len en de dansen strak de Bühne op 
te krijgen. Zoals elk jaar wordt alles 
door de leerlingen zelf gedaan: van 
kleding tot het decor en van regie tot 
productieleiding, nergens komt er een 
leerkracht aan te pas.
Swing mee met de grootste hits van 
Elvis Presley en geniet van de voor-
stelling waar een enthousiaste en ta-
lentvolle groep studenten wederom 
enorm hard aan heeft gewerkt! Kaar-
ten zijn € 10,- en te koop via www.
blauwekei.nl. Van elk verkocht kaart-
je gaat een deel naar KiKa (Kinderen 
Kankervrij) en tevens zal de gehele 
opbrengst van de garderobe ten goe-
de komen aan dit goede doel.

HEESWIJK-DInTHEr – De leerlingen van Stichting bernrode musical staan op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
februari op de planken van theater De blauwe kei in Veghel. Vorig jaar wisten ze met hun uitvoering van De Drie 
musketiers meer dan 1100 bezoekers te trekken en ook dit jaar wordt alles uit de kast getrokken om Love me tender 
tot een groot succes te maken, met een spetterende première op Valentijnsdag. 

Romantiek uit Bernheze
niet alleen met Valentijnsdag ligt de romantiek op de loer. elke dag van het jaar is 
geschikt voor de romantiek. Het is een kwestie van inspiratie en omstandigheden, die je 
soms zelf creëert, om romantische ervaringen op te doen die je nooit meer vergeet. 

Valentijnsdag was voor ons een uitnodiging om wat romantische verhalen uit bernheze 
bij elkaar te verzamelen en door te geven. wie weet inspireren de verhalen tot eigen 
romantische stappen.

Verras je valentijn

Met dansende muggen 

Harold leeft al zijn hele leven in Heeswijk-Dinther. 
Hij heeft de mensen die hij liefheeft altijd dichtbij. 
Maar voor zijn geliefde Karin is dat anders. Haar 
ouders wonen in Australië en zo werd besloten om 
in Australië wat zon op te doen tijdens een koude 
winterse kerst. Drie weken Australië, bij en met 
schoonouders en een weekje met z’n twee. Harold 
had zijn aanstaande schoonvader al heimelijk ge-
sproken en zijn zegen gevraagd. Jawel, dat wordt 
nog steeds gedaan. Dus, toen ze samen in de derde 
week zaten de genieten van een prachtige zons-
ondergang kon hij Karin vragen om zijn vrouw te 
worden. Wat waren ze gelukkig! Helaas, toen de 
zon helemaal onder was, werd het geluk wreed 
verstoord door de muggen die op hun intiem feest-
je kwamen dansen. Snel wegwezen was de bood-
schap, maar hun geluk kon niet meer stuk. Afgelo-
pen augustus zijn ze op Kasteel Heeswijk getrouwd.

Boodschapper Karel 
Maike kon er maar niet over uit. Zo vaak had ze al gezeurd 
om een huwelijksaanzoek. Het grote woord bleef maar uit. 
Het huis werd verbouwd, maar nog steeds geen aanzoek. 
Twee dagen voor de verjaardag van Ruud ging hij vroeg aan 
‘t werk, maar niet voordat hij de kat Karel had verzorgd en 
een halsbandje om gedaan. In zijn kantoor wachtte Ruud 
op een reactie. En Karel, die was dat halsbandje niet ge-
wend en vond het maar niets. Hij liep ermee rond Maike te 
miauwen en te draaien. Tot Maike hem van het bandje ver-
loste en eindelijk ontdekte wat er op stond: “Mijn baasje 

wil wat vragen; Schat wil je met me trouwen?” Twee dagen later werd het nieuws wereldkundig gemaakt. Op 
de tompouces voor de verjaardag van Ruud stond met grote letters: ‘wij gaan trouwen’. 
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Mooie Valentijn-
boeketjes voor 
uw geliefde!

Mooie Valentijn-
boeketjes voor 
uw geliefde!

Met dansende muggen 
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in hun primaire proces maken bedrijven het verschil
BErnHEzE – Bijzaken. Het woord zegt het al. Ze horen erbij, zijn van belang, maar overschatting van hun waarde is een reëel risico. Daarom wil Udo Walt-
man, bedrijfsdirecteur Search Laboratorium, Opleidingen, consultancy, het even niet hebben over dubbelzijdig printen of kartonnen koffiebekertjes. Wel 
over het verduurzamen van het primaire bedrijfsproces. “Daar bereik je met 1% verbetering al een significante impact.”

Samen investeren in een duurzame regio
Een podium om te inspireren en kansen te creëren 

BErnHEzE – Veel mensen in bernheze, maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maat-
schappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. allemaal ideeën die de ontwikkeling van people, planet en profit van de regio in samenhang 
stimuleren. maar welke initiatieven zijn er? en waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?

Samen met ZLtO Bernheze, Gemeente Bernheze, Stichting de Maashorst en Search B.V. nam rabobank Bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een triple P stuur-
groep met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. In oktober verscheen de publicatie ‘Samen investeren in een duurzame regio’, 
aangeboden door de triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk Stimuleringsfonds van rabobank Bernheze Maasland. In de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met 
de duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. De verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Pro-
fit terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. In DeMooiBernhezeKrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

Advertorial

“Begrijp me niet verkeerd”, legt hij 
uit, “natuurlijk moeten we afval 
scheiden, dubbelzijdig kopiëren, 
led-verlichting ophangen. Alleen, 
het is wat misplaatst om van de 
daken te schreeuwen dat je nieu-

we bedrijfsbrochure is gedrukt op 
‘groen papier’, om vervolgens te-
vreden achterover te leunen. Snap 
je? Aan windowdressing heeft nie-
mand iets. Het kan ook niet meer, 
want ‘aantoonbaarheid’ is het 

nieuwe sleutelwoord binnen ver-
duurzaming en MVO. Hartstikke 
goed! 
Laat het maar zien, maak een LcA 
(Levens cyclus Analyse) en inspi-
reer elkaar.”

Binnen Search krijgt duurzaamheid 
op verschillende manieren vorm. 
Het Heeswijkse bedrijf levert com-
merciële diensten die bijdragen 
aan de verduurzaming van haar 
klanten: advisering op het gebied 
van energieprestatie, MVO-certifi-
cering, duurzaam bouwen en her-
bestemmen. “Wij willen opdracht-

gevers inspireren om duurzaam te 
bouwen, te produceren, te ontwik-
kelen”, zegt Waltman daarover.

alternatief
Sommige diensten staan daar 
echter wat verder vanaf, zoals as-
bestonderzoek, opleidingen en bo-
demonderzoek “toch kan je ook 
binnen die disciplines verduurza-
men”, vindt hij. “Door klanten een 
duurzaam alternatief te bieden en 
door de eigen negatieve footprint 
te verlagen.” 

Zo rijdt Search met energiezuinige 
en waar mogelijk elektrische wa-
gens; heeft het een geavanceerd 
planningssysteem waardoor het 
aantal rijbewegingen beperkt blijft; 
en levert het alle rapporten (vele 
duizenden per maand) uitsluitend 
in digitale vorm aan. 

inspiratiebron
De kantoorpanden van Search in 
Heeswijk en Amsterdam weerspie-
gelen de visie van het bedrijf en die-
nen als inspiratiebron voor bezoe-
kers. De constructieve elementen 
zijn van hout dat bedekt is met een 
biologische coating. Hemelwater 
wordt opgevangen en hergebruikt, 

driedubbel glas zorgt voor goede 
isolatie, terwijl een systeem van 
koudewarmteopslag het gasver-
bruik tot nul reduceert. “In Hees-
wijk”, vertelt Waltman, “is bij de 
bouw het oude woonhuis behou-
den en herbestemd. Waarom zou 
je een goed gebouw slopen? Die 
visie is bij de nieuwbouw doorge-
trokken: de installaties functioneren 
‘los’ van de afzonderlijke ruimtes en 
wanden zijn demontabel. Deze op-
leidingsruimte bijvoorbeeld kan zo 
een laboratorium worden.” twintig 
jaar na de start als laboratorium, is 
Search uitgegroeid tot een multidis-
ciplinair (ingenieursbureau, labora-
torium, consultancy, opleidingen, 
knowledge) internationaal opere-
rend bedrijf met ruim 285 mede-
werkers. “Onze organisatie is het 
levende bewijs dat duurzaamheid, 
schoonheid en winstgevendheid 
perfect zijn te combineren.”

Udo Waltman Foto: Jan Gabriëls

‘aantoonBaarHeID IS Het nIeUWe SLeUteL-
WoorD BInnen VerDUUrZamInG en mVo’ 

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

ons abc:  Accuraat - betrouwbaar - Compleet

De La SaLLeStraat 8  5384 NK HeeSCH   

TELEFOON  0412 624 855

www.CoNNeCt-aCCouNtaNtS.NL

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014
WINTERACTIE! 30% KORTING

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069   vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders » Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren  » Diverse overige opties mogelijk
 (RAL kleur tegen meerprijs)

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
Diverse overige opties mogelijk

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Briljant, Woodgrain of glad oppervlak

Lichte eik 060

Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016Donkere eik 070

Antracietgrijs vergelijkbaar

 met RAL 7016

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Antracietgrijs vergelijkbaar

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

m
et RAL 9006

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014

Blank alum
inium

 vergelijkbaar 

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

starke Isolierung

42
mm

Dikke isolatie

Sepiabruin vergelijkbaar m
et R

AL 8014
Verkeersw

it vergelijkbaar m
et R

A
L 9016

42
mm

 bv: g60 Style 2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,

 elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

 Normale prijs: 1.888,-  €
NU VOOR :

1.322,- €
Incl. BTW 

Excl. montage

nu voor:

incl. BTW
Excl montage

€ 1.322,-

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 28 februari 2014

Verkeersw
it vergelijkbaar m

et R
A

L 9016

Actieprijs geldt op alle uitvoeringen 
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren: 

Bestel uw op maat gemaakte deur:

Normale prijs: 
€ 1.888,-

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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duurzaam
mooi & duurzaam

COLOFON

• Bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst

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

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Nèt zo leuk als nieuw… 
en goed voor ons milieu

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar
www.sun-windenergy.nl

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die 
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd   1 29-4-2013   9:30:38

Oss  •  T 0412 622976  •  www.Leddux.nL

Leddux levert professionele Led-verlichting voor 
utiliteit, entertainment, retail en architectuur. 
Led, de logische keuze.

Nu € 750,- 
extra vergoeding 
van onze 
gemeente Bernheze

Schaf een 
autolaadpaal

aan!

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

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

Weverstraat 22  - 5388 PK Nistelrode - 0412 - 612770 

www.vandintherbv.nl

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

cpo toniesplein nistelrode
nIStELrODE - op het bouwterrein van het Cpo project tonies-
plein zijn zo’n 15 bouwvakkers aan het werk. aangename temperatu-
ren maken dat de samen overeengekomen opleverdatum prima gehaald 
moet kunnen worden. michel van Lieshout, projectleider van bouwbe-
drijf gebroeders Van Herpen geeft aan: “op dit moment ligt de beton-
nen vloer erop en is het hoogste punt bereikt. De waterdichte laag en 
isolatielaag moeten nog aangebracht worden.”
 
Er zijn een aantal plaatselijke onderaannemers aan het project bezig, wat 
ook zorgt voor plaatsgenoten die aan deze mooie cPO patiowoningen 
mee aan ‘t bouwen zijn. De toekomstige bewoners kunnen zich verheu-
gen op een zomer in hun nieuwe woning. Lekker dicht bij het centrum 
en toch in een rustige buurt. 
Een van de woningen is nog te koop of te huur. Deze woning heeft 
een oppervlakte van ca. 180 m2 en is is gelegen op een perceel van ca. 
290 m2. Voor meer informatie over ‘bouwnummer 6’ kunnen belangstel-
lenden bij bouwbedrijf Gebroeders Van herpen de brochure opvragen. 
www.herpenbouw.nl

plein zijn zo’n 15 bouwvakkers aan het werk. aangename temperatu-
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verkiezingen

Mijn man heeft geen tijd meer om mee te gaan winkelen.
Hij moet de verkiezingsprogramma’s bestuderen...... zegt hij.

Maayke wooning is nu nog raadslid voor Progressief Bernheze, ontstaan in een periode waarin 
D66 in Bernheze niet actief was. “Ik ben al ruim 30 jaar lid van D66, nu deze partij lokaal weer flink aan 
de weg timmert met een buitengewoon enthousiast en bekwaam team, keer ik uiteraard terug op het 
vertrouwde nest. Ik dank Progressief Bernheze die mij politiek heel wat wijzer heeft gemaakt en wens hen 
tijdens de komende verkiezingen veel succes. Een afscheid en een nieuw begin. Mijn inzet voor Bernheze 
blijft onveranderd. 

Ik vind het belangrijk om in dienst te staan van de Bernhezer bevolking, zeker van de mensen die extra steun 
nodig hebben. Er moet geluisterd worden naar de Bernhezenaren zodat we bijvoorbeeld bij de kwestie Heesch-
West onze oren niet te hoeven laten hangen naar belanghebbenden van buiten de gemeente, zonder de in-
woners mee te laten praten. Daarom D66, en nú vooruit!” 

Afscheid 
en nieuw 
begin

gemeenteraad
De datum 19 maart komt snel 
dichterbij. Dan kiest Bernheze een 
nieuwe gemeenteraad. Door wie 
wil Bernheze de komende 4 jaar 
bestuurd worden? Een keuze voor 
de SP is een keuze voor voortzet-
ting van sociaal beleid. Een keuze 
voor investeringen doen, ook in 
crisistijd. niet bang zijn om de 
spaarpot verantwoord aan te spre-

ken. net als de afgelopen 4 jaar. 
Ook in de kleinste kernen van 
Bernheze. Een nieuw gebouw voor 
jong nederland in Vorstenbosch. 
Herinrichting van het Meester 
Loeffenplein aldaar. Een nieuw 
dorpsplein in Loosbroek. Verder 
werd het nesterlé gebouw opge-
leverd in nistelrode. Denk aan de 
componistenwijk in Heesch. Zo 
maar een paar zaken. De financiën 

zijn gezond. De vermogenspositie 
van de gemeente bleef nagenoeg 
gelijk! Kenmerkend was sober en 
efficiënt beleid. 

Geen uitgaven aan franjes en luxe. 
Dat past niet in een college met de 
SP. Bernheze kan op 19 maart kie-
zen voor de SP, dan gaan we door 
op de sociale en solidaire weg. Het 
gaat tenslotte om de mensen.

SP: Bernheze zelfstandig

BErnHEZE - bernheze is gesteld op zijn zelfstandigheid! alle enquêtes en on-
derzoeken gaven dat aan. ook de supermarkt enquête van de Sp. op de vraag of 
bernheze moest fuseren met maasdonk zei ruim 70% van de inwoners: “nee”. 
geen herindeling maar zelfstandig blijven. De Sp bernheze staat daar dan ook 
voor de volle 100% achter. wat we doen, doen we goed. Voor de inwoners van 
bernheze. Zeker na 19 maart wil de Sp bernheze dat voortzetten. Het gaat ten-
slotte om de mensen.

Christa Kolman, bestuurlid SP Bernheze

De opmars van lokale politieke par-
tijen is al jaren onstuitbaar. Steeds 
meer kiezers realiseren zich bij 
verkiezingen voor de gemeente-
raad, dat men beter op een lokale 
partij kan stemmen, dan dat men 
een stem op cDA, VVD, D66 of 
SP uitbrengt. Die partijen kunnen 
immers geen lokaal beleid voe-
ren, omdat zij zich steeds moeten 
afvragen hoe dat past binnen het 
beleid van de landelijke partij en 
omdat zij vastzitten aan dogma’s, 

welke de landelijke partijbureaus 
aan hen stellen.
Daarbij is het ook een misvatting 
dat kandidaten van lokale partijen 
zich verre zouden houden van de 
landelijke politiek. Veel van onze 
kandidaten zijn zelfs lid van een 
landelijke partij en halen daar wat 
zij kunnen gebruiken om lokaal te 
kunnen vertalen, zonder de regel-
zucht van grote landelijke partijen. 
Lokaal is een partij met een krach-
tig bestuur en met ervaren kandi-

daten, die zowel jong en oud meer 
dan goed kunnen vertegenwoordi-
gen. Bovendien een partij, die staat 
voor betrouwbaarheid, eerlijkheid 
en constructief samenwerken. Als 
u op 19 maart naar het Stemlokaal 
gaat, is een stem op LOKAAL een 
vertrouwde keuze.

Mijn vertrouwen hebben ze. Het is 
daarom dat ik mij vereerd voel met 
het aan mij gedane verzoek om als 
lijstduwer op te treden.

Bernheze Solidair: van drie naar een

BErnHEZE - bernheze Solidair, abb en opg gaan samen met één lijst deelne-
men aan de gemeenteraadsverkiezingen en profileren zich als ‘LokaaL’. De drie 
partijen hebben immers een gezamenlijke doelstelling: belangenbehartiging van 
inwoners en verenigingen op het lokale niveau van iedere kern en in het belang 
van onze gemeente.

Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

OOK OP ZONDAG 
GEOPEND!

Van 13.00 tot 19.30 uur

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

noor wint cDa kleurwedstrijd

Kunstenaar jolanda van der Burgt 
heeft de kleurplaten beoordeeld. 
Afgelopen zaterdag, 1 februari, was 
de prijsuitreiking bij De Marskra-
mer in nistelrode. Uit handen van 
cDA-lijsttrekker Peter van Boekel, 
ontving noor de prijs die zij even 
tevoren samen met haar moeder 

jouke van den tillart en haar oma 
Pepi janssen had uitgezocht. noor 
koos een roze kassa, stickers en een 
kleurboek uit. De overige winnaars, 
waarvan zelfs een uit Den Haag en 
hun bekroonde kleurplaten kun je 
vinden op www.cdabernheze.nl. 
Herkenbaar, actief & betrokken!

BErnHEZE - noor janssen uit nistelrode is de winnaar van de CDa 
bernheze kerstkleurwedstrijd in de leeftijdscategorie van 1 t/m 4 jaar. 

Noor ontvangt de prijs uit handen van Peter van Boekel
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Het zou mooi zĳ n het 
centrum te voorzien 
van hanging baskets

www.centrumheesch.nl

COLUMN
aD

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

BERNHEZE KIEST: OVER GRONDPRIJS

Bouwend Nederland pleitte, bij 
monde van Maxime Verhagen, 
afgelopen week voor verlaging van 
de gemeentelijke bouwgrondprijs 
met 40 tot 50%. In tijden 
van dalende prijzen op de 
woningmarkt moeten gemeenten 
ook mee met de grondprijs, aldus 
Maxime. Dat gebeurt nu maar 
zeer betrekkelijk. In de afgelopen 
jaren hebben de meeste politieke 
partijen in onze gemeenteraad 
ook al eens die bal opgeworpen 

en gepleit voor lagere grondprijzen om daarmee de woningbouw en 
doorstroming te stimuleren.

Toen circa 15 jaar geleden de woningprijzen stegen, gingen 
gemeenten zich steeds meer als projectontwikkelaar gedragen. Als 
die met de winsten ervandoor kunnen gaan, moet dat gemeenten ook 
lukken. Er is even ook wat aan verdiend. Maar ondernemen is risico 
nemen en uiteindelijk moesten veel gemeenten, waaronder Bernheze, 
in het afgelopen jaar grote bedragen ingecalculeerde winsten weer 
afboeken. En nu wachten ze op betere tijden. “Bouwgrond is niet te 
duur” is steevast de reactie, “we verkopen op taxatiewaarde”. Met 
eenmalige stimuleringspremie en starterslening worden potentiële 
kopers nu tijdelijk gelokt. 

Maar bouwgrond blijft duur, te duur. En daarmee zijn woningen 
voor veel mensen ook duur, te duur. Enkele jaren geleden, net na 
het zogenaamde begin van de crisis, werd al eens bericht dat de 
Nederlandse gezinnen de hoogste woonlasten hebben van West 
Europa. 

Met het oog op de verkiezingen en een nieuwe periode mag je 
verwachten dat partijen stellige meningen hebben over de hoogte 
van de grondprijzen. Zeker die partijen die in de afgelopen jaren 
nadrukkelijk om bijstelling naar beneden vroegen. En dat zijn ze 
allemaal, Bernheze Solidair wellicht uitgezonderd. Zij leverden 
immers de penningmeester in de persoon van wethouder Rien 
en hadden een ander belang. Ad bladerde voor u eens door de 
programma’s om de standpunten op dit onderwerp eens op een rij te 
zetten. 

• In het verkiezingsprogramma van de samengestelde lijst Lokaal 
Bernheze waar Bernheze Solidair, Algemeen Belang Bernheze en 
OPG nu deel van uit maken vindt je niets terug over grondprijzen. 

• Ook bij het CDA snel klaar. Ze streven naar gedifferentieerde 
grondprijzen. Misschien is het ze ontgaan dat die er al zijn. 

• Progressief Bernheze merkt op de grondprijzen aan te zullen 
passen naar advies van de taxatiecommissie, oftewel ook zij 
gaan voor voortzetting van het bestaande beleid. Het fenomeen 
taxatiecommissie is overigens ook bijzonder, want wie dat zijn is 
onduidelijk. 

• De VVD wil dat het grondprijsbeleid wordt aangepast om bouwen 
te stimuleren. Je zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat ze 
prijsverlaging willen.

• Bij de SP, niets over grondprijzen of het grondprijsbeleid. Ook zij 
laten het dus nadrukkelijk bij het oude. 

• D66 wil dat alternatieven voor verkoop van grond, pacht of lease, 
worden onderzocht. 

• De lijst Blanco is nog steeds niet voorzien van een programma, 
waarom zouden ze ook. Synoniemen voor Blanco zijn immers leeg, 
wit of oningevuld. Een advies aan de kiezer om het zo ook maar te 
laten.  

Volgende week neem ik weer een ander onderwerp nader onder de 
loep. Heeft u suggesties? Mail ze naar Ad@deMooiBernhezeKrant. 
Met groet Ad

Jaar in jaar uit
een mooie rente!een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

en krijg een setunieke mokkencadeau!*
cadeau!*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Kom uiterlijk 14 februari 2014 bij ons langs en regel het direct.

van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

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

terug in nederland kozen we voor 
nistelrode, dichtbij onze families, 
met een bruisend verenigingsle-
ven en een ruim opgezette groene 
leefomgeving. In nistelrode deed 
ik vrijwilligerswerk op school, bij 
rKSV Prinses Irene en de kinder-
vakantieweek. nu ben ik naast 
het cDA, actief bij onze buurtver-
eniging, de Zonnebloem, voor de 
parochie, het Ziekentriduüm Uden 
en als bestuurslid bij IPG Bernheze, 
de WMO-adviesraad en de Zon-
nebloem regio Oss. 

Als cDA Bernheze vinden wij de 
mensen belangrijk. Wij opereren 
vanuit onze kernen met elk een 
sterke sociale samenhang. Zo le-
ven we samen, zo lang mogelijk 
in eigen regie. En als het niet meer 
lukt met hulp van familie of sociaal 
netwerk, is er externe hulp nodig. 
Daarom steunt het cDA burger-
initiatieven, vrijwilligerswerk en 
maatschappelijke organisaties.
Ik vind het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen in onze dorpen. 
Ook mensen met een beperking. 

Samen met elkaar vanuit de ker-
nen onze toekomst vormgeven. 
De menselijke maat, daar gaat het 
om. In ons verkiezingsprogramma 
willen wij dat vrijwilligers en man-
telzorgers worden ondersteund 
met cursussen en respijtzorg. Want 
grenzen stellen is van belang! En 
we willen de boodschappenbelbus 
in heel Bernheze!
U kiest toch ook cDA op 19 maart!
Meer informatie: 
www.cdabernheze.nl of 
volg ons op twitter.

CDA: Middenin de samen-
leving van Bernheze

BErnHEZE - mijn naam is esther van den bogaart en ik sta op plaats 5 bij CDa 
bernheze. ik ben getrouwd en samen met onze zonen wonen we met veel plezier 
in nistelrode. Via organon zijn we een aantal jaren uitgezonden geweest naar 
frankrijk en de Verenigde Staten. 

Esther van den Bogaart, CDA Bernheze; Herkenbaar, actief en betrokken!

extra kavels cpo Hoogstraat in verkoop
HEESCH – De stichting Cpo 
Hoogstraat Heesch gaat - gezien 
de grote belangstelling - twee ex-
tra bouwkavels met half vrijstaan-
de patiowoningen ontwikkelen 
en realiseren. De kavels nummers  
1 en 5 liggen aan de Hoogstraat 
aan het begin van de bouwstraat. 

Begin dit jaar is Bouwbedrijf Van 
Herpen uit Heesch met het cPO-
bouwplan begonnen. nu alle 8 
kavels van het cPO-bouwplan aan 
de Hoogstraat zijn verkocht, biedt 
de stichting cPO Hoogstraat de 
mogelijkheid deze kavels te kopen 
en in collectief verband daarop 
een patiowoning te laten bouwen. 
Het gaat hier om kavels van 405 
m2 en 450 m2 met gelijkvloerse 
patiowoningen (bvo* 165m2). 
De indeling bestaat uit een royale 
woonkamer, 2 grote slaapkamers, 
badkamer, keuken, bijkeuken, ga-
rage en een ruime patio. Het ba-
sistype V/L van deze gelijkvloerse 
patiowoningen kost € 311.000,- 
en € 326.000,- v.o.n. Deze prijzen 
zijn opgebouwd uit grondkosten, 
bouwkosten en bijkomende kos-
ten, inclusief ontwikkelingskosten 
en architectkosten. Hierbij is al 
rekening gehouden met de tijde-
lijke bouwstimuleringspremie van 
de gemeente Bernheze van circa 
€ 11.000,- per woning. 

Het cPO-bestuur is momenteel 
in gesprek met een vijftal serieuze 
kandidaten. Dit, om individueel de 
specifieke woonwensen te inven-
tariseren m.b.t. indeling, inrichting, 
evt. opbouw/uitbouw, etc. Hier-
mee wordt door de architect het 
basistype aangepast, zodat er een 
patiowoning ‘op maat’ ontstaat. 
Beide patiowoningen worden 
voorzien van vloerverwarming in 
de gehele woning, met een ener-
giezuinig grondwarmtesysteem. 
Een investering die in vijf tot zes 
jaar wordt terugverdiend door een 
laag energieverbruik. Met de bouw 
wordt uiterlijk dit najaar gestart. 

inschrijving bij de gemeente is een voorwaarde. belangstellenden 
kunnen voor informatie contact opnemen met de voorzitter van de 
stichting Cpo, de heer Henk Verschuur: tel. 06-12097550.

* Bewoonbaar Vloeroppervlak

mAAR BOUWGROnd BLij Ft dUUR, te 
dUUR. en dAARmee Zij n WOninGen 
VOOR VeeL mensen OOK dUUR, te dUUR. 
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twee van onze ‘kwismasters’ ver-
trekken en nu zijn wij op korte 
termijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers.

werkzaamheden
Allround inzetbaar bij de organisa-
tie van de nisseroise Kwis. Van het 
verzorgen van het complete pro-
ces van vragen verzinnen, nakijken 
van de kwisboeken, tot het orga-
niseren van de uitslag- feestavond. 

gevraagd
-  Een flinke dosis enthousiasme 

en gezelligheid
-  Bereidheid om gemiddeld 2 uur 

per week vrije tijd te spenderen
-  Piekperiode van je inzet is in no-

vember, december en januari 
-  Inspiratie om geschikte kwisvra-

gen te bedenken 
-  (Uitgebreide) kennis van Excel, 

Word en PowerPoint
-  Kennis op het gebied van 

websitebeheer/-design is een 
pre.

geboden
Een gezellige groep mensen om 
mee samen te werken. twee ge-
zellige, uitdagende dagen op de 
kwisdag en de uitslag- feestdag. 
Daarnaast, door het jaar heen, 
meerdere gezellige momenten tij-
dens de voorbereidingen. 

aannameprocedure
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via info@nisseroisekwis.
nl, waarna tijdens een vergadering 
bekeken wordt of er van beide 
kanten een ‘klik’ is.

nisseroise kwis zoekt vrij-
willigers voor organisatie
nIStELrODE – De jaarlijkse dorpskwis van nistelrode wordt al sinds  
2011 door de nisseroise kwis georganiseerd. maar liefst 1200 deelne-
mers telden we in 2013. De kwis is jaarlijks op 28 december en bestaat 
uit 110 vragen, verdeeld over 11 categorieën. De uitslag- feestavond 
vindt telkens plaats in januari daarna. De organisatie bestaat uit 10 
enthousiaste mensen in de leeftijd van 20 tot en met 40 jaar. 

Door al 20 jaar te schrijven in lo-
kale weekbladen, jaren bestuurslid 
te zijn geweest van de Bernhezer 
KunstKring, zijdelings betrokken te 
zijn op Pr-gebied bij IPG Bernheze 
en door mijn voorzitterschap van 
OPG Bernheze, heb ik veel men-
sen leren kennen in waardevolle 
ontmoetingen. 

Ik heb ervaren hoe belangrijk in-
woners het vinden om vanuit hun 
eigen kern te denken. Ik geloof 
dat, als we samen met u op een 

duurzame en inventieve manier 
beginnen met realiseerbare ver-
beteringen in uw dorpskern, Bern-
heze nóg mooier wordt. Ik vind dat 
je nieuwe wegen in moet durven 
slaan. Dat heeft de OPG gedaan 
door met ABB en Bernheze Solidair 
samen één kandidatenlijst te vor-
men. 
Het lokale gedachtegoed verandert 
hier echter niet mee! jan Bouw-
man, nick Hopstaken en ik blijven 
vanuit Heeswijk-Dinther denken, 
zoals de anderen dat doen vanuit 

hun kernen. Alle inbreng komt na 
19 maart bij elkaar in ‘LOKAAL’. 
Samen met 3 lokale partijen en 
dus met meer zetels zijn we slag-
vaardiger om de kernspeerpunten 
uit Heeswijk-Dinther te realise-
ren t.o.v. een kleinere dorpspartij 
met 1 of 2 zetels. Maak kennis 
met ‘LOKAAL’, met onze mensen 
en ons verkiezingsprogramma via 
onze nieuwe website: www.lokaal.
nu. 

Laat uw stem horen op 19 maart!

Lokaal: Meer vrouwen in 
Bernhezer politiek!

BErnHEZE - ik heb mij kandidaat gesteld, nr. 7 op de lijst abb/bernheze Soli-
dair/opg, omdat ik geloof dat de lokale politiek in bernheze springlevend is. 
ook omdat ik vind dat er te weinig vrouwen zijn in de bernhezer politiek. met 
meer vrouwelijke inbreng wordt de politieke discussie anders en daarmee de 
besluitvorming.

Hieke Stek

recentelijk sprak ik iemand die zei 
dat hij niet wilde gaan stemmen 
omdat men toch niet doet wat is 
beloofd. Het komt inderdaad voor 
dat tijdens de coalitievorming ver-
kiezingsplannen kunnen sneuve-
len. In dat soort gevallen is het ge-
ven en nemen. 

Maar in het algemeen blijft het 
grootste deel van de voornemens 
uit het verkiezingsprogramma 
overeind. Het is dan jammer uw 
stem verloren te laten gaan. Ik heb 
mijn gesprekspartner die bood-
schap meegegeven. Hij zou één 

en ander nog eens heroverwegen. 
Met plezier trek ik bij iedere verkie-
zing richting stembus. Ik weet nog 
goed dat ik voor het eerst mocht 
stemmen. Op mijn adres in Am-
sterdam kreeg ik een uitnodiging 
om te gaan kiezen. Met spoed ben 
ik verkiezingsprogramma’s gaan 
opvragen van alle partijen. 
In mijn beleving zeiden ze onge-
veer allemaal hetzelfde. De twijfel 
van: op welke partij moet ik stem-
men sloeg toe. tot ik op de tV 
een programma zag waarin Haya 
van Someren in een kort een bon-
dig gesprek aangaf waarom VVD 

te stemmen. Het meest sprak mij 
aan vrijheid en persoonlijke ver-
antwoordelijkheid dat hoog in 
het vaandel van de partij stond 
en staat. Het werd dus VVD. Dat 
is nooit anders geworden. De mo-
raal van dit verhaal: Ga toch vooral 
stemmen en als het even kan op de 
VVD-Bernheze. Het verkiezings-
programma zend ik op verzoek 
graag toe. 

Zie ook www.vvd-bernheze.nl. 
Wim j. Henze, secretaris 
VVD-Bernheze.
E-mail: wimj.henze@home.nl

VVD: Stemmen

BErnHEZE - bent u in de stemming om te stemmen voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 19 maart 2014? wellicht weet u dat nog niet. echter, ik roep in 
herinnering terug dat we hebben gevochten voor algemeen stemrecht. ik vind 
dat we die mogelijkheid niet moeten verwaarlozen. Het is en blijft van belang 
uw mening over het gevoerde beleid door partijen in de gemeenteraad te geven. 
Deze opvatting is kenbaar te maken tijdens de verkiezingen.

Wim J. Henze, secretaris VVD-Bernheze

Ikzelf, Kris van der Pas, ben 18 jaar 
en via mijn vader in politiek geïnte-
resseerd geraakt. nu begrijp ik ook 
wel dat niet elke vader van de ge-
middelde middelbare scholier een 
politieke carrière heeft en dat het 
dus vrij lastig kan zijn om jongeren 
bij de verkiezingen te betrekken. 
Maar onmogelijk is het zeker niet.

jongeren zijn - en ik spreek uit ei-
gen ervaring - een kritische groep 
mensen. toch bestaat er een kloof 

tussen kritiek leveren en uiteinde-
lijk ook iets doen. 

Ik hoor vaak genoeg klasgenoten 
klagen over het een of het ander, 
maar er daadwerkelijk iets aan pro-
beren te doen, ho maar! 

Daarom vind ik het belangrijk dat 
jongeren vertegenwoordigd zijn 
in de gemeenteraad en politieke 
partijen. jesse jansen, Avraz Hus-
sein en ik staan als jongeren op de 

lijst voor Progressief Bernheze. Wij 
kunnen zoveel ideeën inbrengen 
en ervoor zorgen dat er ook extra 
naar ‘ons’ omgekeken wordt. Ho-
pelijk motiveert het ook anderen 
om politiek actief te worden en 
zich aan te sluiten bij een politie-
ke partij. Want mijn boodschap is 
dat je als jongere wel degelijk mee 
kunt praten! 

Meer weten? 
www.progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
jongeren praten mee 

BErnHEZE - ‘politiek? Dat is toch alleen maar voor oude mensen?’ ‘wat heb 
ik nou met de gemeenteraadsverkiezingen te maken?’ Zomaar een aantal uit-
spraken die in mijn omgeving veel voorkomen. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, 
zult u zeggen, want mijn leeftijdsgenoten zijn 18-jarige scholieren, die van een 
feestje houden. maar waarom moet er in deze maatschappij een vooroordeel 
over jongeren en politiek zijn? 

Kris van der Pas

DIRECT
GEZOCHT

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Verkoopmedewerker 
Voortenten/vouwwagens (m/v)

Technisch medewerker (m/v)

Verkoopmedewerker Sport (m/v)

Medewerker Verkoop binnendienst (m/v)

Weekendhulpen/vakantiekrachten (m/v)

Medewerker 
Orderentry/inkoop administratie (m/v)

Fulltime functie: 38 uur
Verkoopervaring vereist

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 40 uur

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Fulltime functie: 40 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

www.bernhezekiest.nl



Woensdag 5 februari 2014 17
  

terug naar vroeger met de techniek van vandaag

Willy Gijsbers (voorzitter): “Wij 
willen de werktuigen zo breed mo-
gelijk inzetten om er het optimale 
rendement uit te halen. Met elkaar 
investeren is veel slimmer dan indi-
vidueel, zeker nu de marges in de 
sector steeds kleiner worden. Deze 

samenwerking werkt kosten– en 
tijdbesparend, omdat je met de 
nieuwste machines werkt die vol-
doen aan de eisen van vandaag. 
We draaien nu twee jaar en het 
aantal huurders is naar 45 gegroeid. 
Bij een coöperatie vloeit de winst 
terug naar de leden en we willen 
dat graag weer investeren in de 
aankoop van nieuw materiaal. Op 
deze manier hebben we door de 
ledengroei weer kunnen investeren 
in nieuwe machines: een maïszaai-
machine, een getrokken achter-
maaier en een duiner (werkbreedte 
10 mtr.) en een frontmaaier (prijs 
€ 13,75 p/ha).”

krachtige samenwerking
Agrariërs kunnen lid worden van 
de coöperatie door € 1.500,- in 
te leggen, waarna ze 10% kor-
ting krijgen op de huurprijs plus 
€ 100,- per jaar rendement, welke 
verrekend wordt met de huur van 
machines. Maar, ook niet-leden 
kunnen uit het machinepark hu-

ren: agrariërs én particulieren voor 
tuinonderhoud. “Een goede plan-
ning is natuurlijk essentieel, want 
op tijd inleveren is een must! Het 
onderhoud wordt ook door de co-
operatie verzorgd, zodat mensen 

die machines komen huren altijd 
goed werkend materiaal tot hun 
beschikking hebben. De werk-
tuigcoöperatie is een betrouwbare 
organisatie waarbij de kracht ligt 
in samenwerking. De Buffel staat 
symbool voor kracht, vandaar de 
naam,” besluit hij. Lid worden van 
de coöperatie, of machines huren? 
neem dan contact op met Willy 
Gijsbers: 06-53197531.

D’N 

BOER 

OP

LOOSBrOEK – Vroeger was het gebruikelijk om als agrariërs de koppen bij elkaar 
te steken en samen een landbouwwerktuig aan te schaffen, te gebruiken en 

te verhuren. op initiatief van agrariërs uit Loosbroek is dit idee van vroe-
ger een nieuw leven ingeblazen. De agrarische sector is piekgevoelig qua 
werkzaamheden op het land: je hebt machines vaak maar een paar dagen 
nodig en dan staan ze vervolgens weer een jaar stil. machines ‘verouderen’ 
ook en om up-to-date te blijven qua machinepark is financieel een veel te 
grote investering. De werktuigcoöperatie Den buffel is een laagdrempelig 
samenwerkingsverband waar agrariërs én particulieren terecht kunnen om 

machines te huren; voor het assortiment en de prijzen kijkt u op de website 
www.den-buffel.webklik.nl.

Tekst: Hieke Stek

‘de BUFFeL stAAt 
sYmBOOL VOOR 
KRACHt, VAndAAR de 
naam’

Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken

Gratis sectorbijeenkomst voor
 ondernemers in de detailhandel!

Alle detailhandel-ondernemers in Bernheze, Maasland en Lith zijn van harte welkom op de –gratis toegankelijke- lunchbijeenkomst 

op maandag 17 februari. Tijdens deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in actuele vraagstukken waar veel ondernemers mee te 

maken krijgen. Weten uw medewerkers bijvoorbeeld precies waar uw winkel en uw formule voor staan? Dragen ze dit ook uit en 

wat merken uw klanten hier precies van? En hoe om te gaan met de ‘nieuwe consument’ die zich op internet al heeft voorbereid en 

heeft beslist vóórdat hij uw winkel binnenstapt?

Maandag 
17 februari 2014

De Toren, Torenstraat 12
5473 EL Heeswijk-Dinther

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan via www.ondernemerslokaal.nl.
Klik op de banner ‘Sectorbijeenkomst Detailhandel’ en schrijf u in!

Spreker Alexander Heijkamp zal u verrassende antwoorden 

en inzichten geven op deze en andere vragen. Daarnaast 

heeft u tijdens deze lunchbijeenkomst de gelegenheid om 

uw collega-ondernemers te ontmoeten, kennis te delen en 

te sparren over de vraagstukken in uw sector.

Programma:

12.00 uur Ontvangst en lunch

12.30 uur  Spreker Alexander Heijkamp, sectormanager 

Detailhandel Rabobank Nederland

13.30 uur Einde

Willy Gijsbers Foto: Wim Roefs
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Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SuDoku

Zelf groenten en fruit telen staat, 
terecht, volop in de belangstelling. 
Er gaat echt niets boven eigen, verse 
gewassen waarvan je weet hoe ze 
zijn geteeld en bovendien is (moes)
tuinieren ook nog eens een ontspan-
nende bezigheid. Dat dit op een bio-
logische manier gebeurt is eigenlijk 
vanzelfsprekend. Maar hoe begin je 
en waar moet je op letten? Een goed 
begin is het halve werk, vandaar dat 
wij je graag de mogelijkheid bieden 
om in 4 theorielessen voldoende 
kennis op te doen om jouw eigen 
moestuin in te richten en te on-
derhouden. Marjan Langens heeft 
ruime ervaring in de aanleg en on-
derhoud van een moestuin en deelt 
graag haar kennis met je. Na afloop 

van deze cursus kun je aan de slag in 
jouw eigen moestuin, zodat je al dit 
jaar kunt genieten van verse groen-
ten en fruit uit jouw eigen tuin! De 
cursus start op donderdagavond 27 
februari; de lessen worden een keer 
per twee weken gegeven.
Nieuw in ons voorjaarsprogramma is 
de kruidenwandeling waarbij herbo-
riste (kruidendeskundige) Anka van 
Eerd je rondleidt door het natuur-
gebied S’telt/Elzen’ (tussen Oss en 
Heesch). Doordat de natuur hier de 
ruimte heeft om zich te ontwikkelen 
groeien er ook veel kruiden. De do-
cente neemt je graag mee voor een 
wandeling door dit prachtige gebied 
zodat je de kruiden ziet in hun na-
tuurlijke omgeving. Op deze manier 

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

Advertorial

leer je bijzondere kenmerken en ge-
bruiken van de kruiden op een leuke 
manier kennen. Wandel je mee op 
woensdagochtend 16 april? Schrijf 
dan nu in via www.eijnderic.nl. Heb 
je nog vragen dan kun je altijd con-
tact opnemen met één van onze me-
dewerkers via 0412-454545. Wij zijn 
bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Groenten uit eigen tuin, volop in de belangstelling
Schrijf nu in voor de cursus ‘biologisch moestuinieren’

luCHtpost
DRÔME FRaNKRijK

wij, Hans en marie-josé egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en tilburg, zijn 12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij in de Drôme, Zuid-frankrijk.

Buurman werkt aan zijn tractor. Het geluid van ijzer op ijzer vertelt me dat een en ander niet 
helemaal voorspoedig verloopt. Nu ook zijn hond in de weg begint te lopen, “allez Pollux, 
nom de Dieu”, en het sleutelen met een welgemeend “merde” wordt begeleid, ga ik maar 
eens kijken. Bonjour, handje, comment ça va? Nou niet dus. De aftak-as, aandrijving naar zijn 
houtkloofmachine zit vast. Muurvast. Een hamer lijkt me niet het meest geschikte gereedschap, 
maar bij gebrek aan iets anders, kruipolie en Engelse sleutel waar zijn ze gebleven, weet ik 
ook niets beters te verzinnen. Intelligent kijken dan maar. Onder, boven, achter. En de hond 
weghouden, want die vindt dit 
allemaal vreselijk interessant.
Het is net als bij ons thuis vroeger, 
‘partout pareil’ (overal hetzelfde), 
als je gereedschap nodig hebt, is 
het niet te vinden. Wij moesten ook 
alles maken met hamer, spanzaag 
en een roestige knijptang. Spijkers 
vonden we in de as van opgestookte 
planken. Ik vertel hem dit. Het leidt 
af van het huidige ongemak en 
vormt de opmaat naar een filosofie 
over het leven in het algemeen en 
dat van onze vallei in het bijzonder. 
Bien sûr. Vroeger woonden er wel 
12 boeren in ons ‘quartier’, die 
alles samen (deelden de trekker en andere landbouwwerktuigen) en er was altijd wel iemand te 
vinden die iets kon repareren. Christian was handig en Yves had gereedschap, waar je wat mee 
kon. Voilà. Toen was er nog nabuurschap, was er nog tijd. Didier vertelt over de stokkensnijder in 
Rochebaudin, hoe ze met de koe naar de stier liepen en van het jeu de boules op woensdag. Nu is 
hij een van de laatsten, 82 alweer bijna, de meesten zijn gestopt of overleden. C‘est la vie.
Ik zeg hem, dat hij er geweldig uitziet, nog jaren meekan en vraag naar zijn druiven. We lopen 
samen naar zijn wijngaard. Trots van de familie. Staat er fantastisch bij. Mooi gesnoeid
geen onkruid, trossen beginnen zich al te zetten. Hij vertelt over de Syrah, de Grenache gris, 
Marsannedruif, Muscat en de Vaccarèse. Over donker fruit, lichte toets en sterke aroma’s. Zonder 
toevoegingen. ‘Pas de droques’. ‘Pas de sucre’. Dan staan we stil en Didier vraagt of ik om 16.00 
uur nog eens terugkom om iets te drinken. Hij kijkt me aan en ik voel dat het iets bijzonders wordt 
dus ik kom graag. Naturellement.
Om 16.15 uur ben ik er. Frans kwartiertje, mooi op tijd. Ik struikel bijna over de houtblokken, 
Daniel is langs geweest, heeft de kloofmachine gerepareerd. Didier zit in zijn Almanak te bladeren. 
Beste zaaitijden, gewassenleer, fruitrassen, onkruidbestrijding, enz. We drinken wat, praten over 
economie, crisis, de verschillen met Nederland, dan loopt hij naar achter, komt terug met een 
grote leren tas en maakt deze open: Opschrijfboekje, jeu de boules reglement, droogdoek, but en 
wedstijdballen. “Voor jou”. Want, ‘hij speelt toch niet meer’, hoorde, ‘dat er bij ons gebould werd’ 
en ‘als ik ze niet zou gebruiken, de gasten wel’. Wow, Didiers’ wedstrijdset. Bijzonder. We praten 
nog wat, maar het moment is voorbij en we nemen afscheid. Op weg naar huis bedenk ik me hoe 
subtiel dit gebaar eigenlijk was. Bienvenue en Drôme. Ik voel me opeens heel klein. 
www.lacolline.nl. 

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:
Ben Beeftink

uit Heeswijk-Dinther

OOGcontact

winnaar:
 Hannie Heesakkers

kan de 
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

Stuur ons ‘n bericht
voor jouw Valentijn
Speciaal voor valentijnSDag
Een uitnodiging voor een etentje, avondje uit, of zelfs een huwe-
lijksaanzoek is extra speciaal als je dat doet voor Valentijnsdag. nog 
specialer is het om dat te doen via DeMooiBernhezeKrant. Dus, wil 
je jouw Valentijn/Valentine uitnodigen voor iets leuks, een ludiek hu-
welijksaanzoek doen of gewoon laten weten dat je van hem/haar 
houdt. Grijp dan nu je kans.
jouw valentijn
Er zijn al heel veel liefdesrelaties ontstaan door het sturen van een 
Valentijnskaart, bloemen, chocoladehart of uitnodiging voor een 
etentje. De bevestiging van de liefde voor hem of haar op Valentijns-
dag wordt ook steeds vaker gedaan. 

Stuur onS jouw VaLentijnSgroet, uitnoDiging of 
aanZoek, Dan Staat DeZe op 12 februari op onZe 
VaLentijnSpagina. info@DemooibernHeZekrant.nL
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Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,-. 
Info: office@demooibernhezekrant.nl of 
0412-795170.

peDicure niStelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

tapaS reStaria revival
Iedere vrijdag bij revival ‘tapas 
avond’. Onbeperkt tapas eten 
voor maar € 20,95 p.p. 
reserveren gewenst: 
0413-229780. 
Meer informatie op 
www.restariarevival.nl

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

te koop
Het woonitem van dit moment, 
wanDpanelen geMaakt 
van ecHt HoutSnijwerk
In diverse maten, kleuren en 
motieven leverbaar, 
vanaf € 45,-. Loop even 
binnen, in onze gezellige 
Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

gewelDige pHilipS 
leD-actie
Philips LED-lampen als beste 
getest, daarom nu zolang de 
voorraad strekt 5,5 watt led 
lamp (32 watt licht).  
nu € 9,99! GU 10 spot 4 watt 
(35 watt licht) nu € 9,99!
niet tevreden-geld terug.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

De leukSte kaDo’S 
vind je natuurlijk in onze 
kado-shop. nu de mooiste LED 
kaarsen met een - niet van echt 
te onderscheiden - flakkerend 
vlammetje, in diverse maten 
vanaf € 17,95.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl 

wanDelScHoenen
Merk Hanwag
Maat 43 categorie B.
vraagprijs n.o.t.k
tel. 06-19708975

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

ouDe en/oF verSleten 
HanDDoeken
voor zeehondencreche 
Pieterburen. Alle handdoeken 
zijn welkom. Inzamelpunt: 
Sporthal de Overbeek. 
De Hoef 23a nistelrode 
overbeek@bernheze.org

te Huur
DiverSe opSlagruiMteS 
in Heesch van 40 m2 tot 
110 m2. Geschikt voor 
beginnende ZZP-ers of andere 
bedrijfjes. Info: 06-22002448.

aangeBoDen

twee kindergroepen, van 5-12 
jaar, zullen na elkaar het sprookje 
uitbeelden, samen met een vertel-
ler die het verhaal op een humoris-
tische wijze aan elkaar praat. Lied-
jes die de kinderen zingen, zullen 
het verhaal opvrolijken.
Kom genieten van dit schouwspel 
op zondag 16 februari om 10.00 
uur in De Pas. De voorstelling is 
geschikt voor alle leeftijden, een 
echte familievoorstelling dus!
Om 10.45 uur is er een korte pau-
ze, waarna de tweede groep nog-
maals het sprookje zal laten zien. 
Het is zeker raadzaam om kaartjes 

à € 4,- te reserveren via 
www.thezinda.nl.

Sprookjestheater in 
De pas in Heesch
HEEScH - musicalgroep thézinda zal opnieuw een sprookje op de plan-
ken zetten, op zondag 16 februari. kon het publiek vorig jaar genieten 
van klein Duimpje, nu komt ‘De nieuwe kleren van de keizer’ in het 
theater. 

peutermiddag op 
Basisschool Delta

HEEScH - basisschool Delta heeft 
op 13 februari een peutermiddag 
voor kinderen vanaf  tweeëneen-
half jaar. 

Op deze middag kun je kennisma-
ken met onze school.
De middag begint om 13.45 uur 
en je hoeft je vooraf niet aan te 
melden. 
13 februari, 13.45 uur – 14.45 uur
Basisschool Delta, Herderstraat 2, 
5384 BS Heesch, 0412-450678
www.basisschooldelta.nl

Een Android tablet is verwand aan 
de iPad maar heeft een ander be-
sturingssysteem en daarmee ook 

een andere werking. In de work-
shop leren cursisten  de belang-
rijkste bedieningselementen ken-
nen, maar ook het downloaden 
van apps of widgets komen aan 
bod. toegangskaarten voor de 
workshop zijn te koop in de biblio-
theek of via www.nobb.nl. De prijs 
van de workshop, inclusief cur-
sushandleiding, koffie en thee, is  
€ 30,- voor bibliotheekleden en  
€ 40,- voor niet-leden. Er is plek 
voor maximaal twaalf deelnemers. 

android tablet
De cursus is bedoeld voor men-

sen die alle mogelijkheden van 
een Android tablet willen leren 
kennen: van het indelen van het 
startscherm en programma’s in-
stalleren, tot het zoeken in de App-
winkel van Google en vastgelopen 
programma’s weer werkend te krij-
gen. tijdens de workshop wordt 
veel op de eigen tablet geoefend. 
Deelnemers krijgen veel prakti-
sche tips en trucs. Het is vooral een 
praktische workshop om de eigen 
tablet optimaal te leren gebruiken. 
Er is ruim de gelegenheid om vra-
gen te stellen. 
resultaat: een optimaal gebruik 
van de tablet. 

cursusleider jan de Waal, geeft 
overal in het land Android tablet 
en andere workshops. 

workshop android tablet in 
bibliotheek Heeswijk-Dinther
HEESWIjK-DIntHEr – Digitaal bibliothecaris van de noord oost bra-
bantse bibliotheken, jan de waal, verzorgt op maandag 17 en 24 febru-
ari een workshop android tablet in bibliotheek Heeswijk-Dinther. Deze 
workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van 20.00 tot 22.00 uur. 

Hij spreekt in het Abdijhuis over 
verhalen die inspiratie geven. 
Daarbij gebruikt Verburg neder-
lands beroemdste pater als voor-
beeld om toe te lichten hoe ver-
halen tot leven komen.

Verburg is ook bekend als schrij-
ver van ‘De verzoening’ over de 
ontvoering van Gerrit jan He-

ijn en ‘Het voorlopige leven van 
Liesbeth List’.

De avond begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt € 10,- inclu-
sief koffie/thee in de pauze. 

Kaarten aan het Abdijhuis (naast 
de kerk) of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

lezing in het abdijhuis 
Pater van Kilsdonk; een man van verhalen

HEESWIjK-DIntHEr – Schrijver alex Verburn verzorgt op maandag 
10 februari in het abdijhuis een avond over het thema ‘Het verhaal 
gaat door…’. Verburg tekende in 2007 de memoires van pater van 
kilsdonk op en liet hem het verhaal erachter vertellen. wat bewoog 
hem, wie en wat vormde hem?

De nederlandse kinderjury
Er zijn twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 
9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Meedoen 
aan de nederlandse Kinderjury 
betekent dat je zoveel mogelijk 
boeken uit 2013 kritisch leest, er-
over praat en denkt. En dan mag 
jij meestemmen bij het bekronen 
van jouw favoriete boeken via een 
stembiljet bij de bibliotheek. Het 
door jou ingevulde stembiljet voor 
de nederlandse Kinderjury stuurt 
de bibliotheek door naar Amster-
dam, zo breng je jouw stem uit in 
de nederlandse Kinderjury. 

Stemmen kan ook via 
www.kinderjury.nl. 

De stemperiode loopt tot en met 
15 mei 2014. De Senaat, 12 kinde-
ren uit elke provincie één, bepaalt 
uiteindelijk wie de prijs van de ne-
derlandse Kinderjury wint. Ook jij 
kunt solliciteren naar een plaats 
in de Senaat. De Senaat leest de 

boeken waarop kinderen uit heel 
nederland het meest hebben ge-
stemd. De spannende ontknoping, 
de bekendmaking van het winnen-
de boek, vindt plaats in juni 2014.

kinderjury in jouw bibliotheek
Daarnaast kun je ook meedoen 
aan de Kinderjury georganiseerd 
door de noord Oost Brabantse Bi-
bliotheken zelf. je kiest dan jouw 
favoriete boek uit 2013 in je eigen 
bibliotheek. 

Wil je meer informatie over de Kin-
derjury? Vraag het gewoon aan 
een bibliotheekmedewerker op de 
jeugdafdeling in jouw bibliotheek. 

Bernheze: kinderjury laat 
je stem horen!
BErnHEzE – ben jij tussen de zes en twaalf jaar? Doe dan mee met 
de kinderjury en stem op jouw favoriete boek. in de bibliotheken van 
Heesch, Heeswijk-Dinther en nistelrode kunnen kinderen tot en met 15 
mei deelnemen aan de nederlandse kinderjury en/of de kinderjury van 
de noord oost brabantse bibliotheken.

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

tuincentrum

Openingstĳ den 
ma./vr. 9.00-18.00 uur
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur 
en zaterdag 9.00-17.00 uur

Vanaf zaterdag 15 februari

Inspirerende Orchidee show!

Vraag nu gratis groeipas aan
Vraag nu gratis Vraag nu gratis 

Inspirerende Orchidee show!
Op zondag 

16 februari 

van 12.00-16.00 

uur bezoek 

van Orchidee 

specialist 
voor al uw 

orchidee vragen
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B o uW t
BernHeZe uw Bouwperikelen in BernHeZe Bouwt?

inFo@DeMooiBernHeZekrant.nl

Een rondje op de bouw…

H O U T H A N D E L

van der heijden

Profi teer nu 
van onze 

Winterkorting !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’
• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

Actieperiode: t/m 1 maart 2014

www.tegelhalheesch.nl

TOILETSET

- GEBERIT INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET INCLUSIEF

SOFTCLOSE TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

289,00

LIGBAD VIRGINIA

180 X 80 CM. NU VOOR           
           

     

180 X 80 CM. NU VOOR

LIGBAD PLAN

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF POTENSET

EN AFVOER.

249,00

OPENINGSTIJDEN

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

239,00

EXTRA

VOOR DIVERSE

WAND- EN

SCHERPE PRIJZEN

VLOERTEGELS!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336

www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie

* Prefab dakkapellen

* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur

* Gratis een vrijblijvende 
prijsopgave aan huis

6% btw 
regeling 

Check onze winterkorting!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

De vernieuwde gymzaal Checkpoint

Beheerder jeroen Vos heeft het project geco-
ordineerd en de juiste mannen gevonden om 
de klus aan te pakken. 

Allereerst heeft hij rondgekeken naar oude 
bezoekers van het jongerencentrum, wat 
toen nog Zaal 3 werd genoemd. Zo kwamen 
we bij de timmerlieden van Sander van de 
Ven (Heesch), die met plezier aan de slag 
gingen. Vervolgens waren er de schilders van 
johan van de Akker Schilderwerken (tevens 
gevestigd in Heesch) om het klusje af te ron-
den. 

Het resultaat is een verse gymzaal met fris-
se uitstraling, verbeterde isolatie én nieuwe 
bokszakken aan de muren voor het kickbok-
sen. 

opknapbeurt voor gymzaal jongerencentrum checkpoint
HEEScH - nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe start! een goed moment voor een opknapbeurt van de gymzaal bij jongerencentrum 
Checkpoint. 
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COLUMN
onno

EEN NIEUWE WET: 
DE WET 
PLATTELANDS-
WONINGEN
Sinds 1 januari 2013 kennen we in 
Nederland de Wet Plattelandswoning. 
Deze wet introduceert het fenomeen 
‘plattelandswoning’. Dat betekent dat 
gemeenten in een bestemmingsplan de 
voormalige boerderij (lees: agrarische 
bedrijfswoning) als plattelandswoning 
kunnen bestemmen. 
Dit geeft de woningen een speciale 

status. De boerderij houdt voor de wet het karakter van een 
bedrijfswoning, maar kan toch door iemand anders – die niets met 
het agrarisch bedrijf te maken heeft - worden bewoond. 

Het komt geregeld voor dat stoppende agrariërs hun bedrijf willen 
verkopen en zelf in de voormalige bedrijfswoning willen blijven 
wonen. Ook zie je regelmatig, dat de woning los van het bedrijf wordt 
verkocht aan personen die niet meer functioneel aan het bedrijf zijn 
gebonden. In beide gevallen is dan sprake van burgerbewoning van 
de voormalige agrarische bedrijfswoning. Dit is dan in strijd met 
het bestemmingsplan en deze bewoner loopt het risico de woning te 
moeten verlaten.

Wat verandert er nu met de plattelandswoning?
Kort gezegd komt het er op neer dat niet langer de feitelijke situatie 
(dus of een burger in de bedrijfswoning woont) bepalend is, maar hoe 
dit in het bestemmingsplan is geregeld.
Met de nieuwe wet wordt de mogelijkheid geboden om aan een 
dergelijke ‘plattelandswoning’ ruimere bewoningsmogelijkheden 
toe te kennen. De agrarische bedrijfswoning kan als ‘agrarische 
bedrijfswoning’ bestemd blijven, maar in de regels wordt dan 
opgenomen, dat deze ‘plattelandswoning’ bewoond mag worden 
door iemand die geen functionele binding heeft met het nabijgelegen 
agrarisch bedrijf. 

Voor de agrariër heeft dit als voordeel, dat deze plattelandswoning 
niet langer wordt beschermd tegen negatieve milieueffecten van 
het bijbehorende bedrijf. De rechter heeft dit heel recent nogmaals 
bevestigd: “De aanduiding als plattelandswoning brengt niet met zich 
mee, dat de woning bij het agrarisch bedrijf moet worden aangemerkt 
als burgerwoning”. 

Door de nieuwe wet gebeurt dit allemaal niet vanzelf: de gemeente 
moet hiervoor het besluit nemen om het bestemmingsplan aan te 
passen. Maar een particulier kan hier wel een verzoek voor indienen.

Laat u goed adviseren.

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

duurzaam

‘En, wanneer is jullie droomhuis klaar?’. 
Deze vraag is mij al erg vaak gesteld. Want 
als je eenmaal begonnen bent met bouwen, 
wil je het uiteraard zo snel mogelijk klaar hebben. Tenminste; dat 
is wat veel mensen denken. Uiteraard verheug ik me op dat ene 
mooie plekje bij het raam en het koken in onze nieuwe keuken. 
En natuurlijk wil ik ook niet eeuwig in ons chalet wonen. Maar 
één ding heb ik inmiddels wel geleerd: jezelf de tijd gunnen om 
inspiratie op te doen en de juiste keuzes te maken is een erg 
belangrijk onderdeel van het tevreden voltooien van dit mooie 
project. 

Het opdoen van ideeën is een continue proces. Bijvoorbeeld, als ik ga eten bij vrienden, een 
weekendje weg ben in een mooi hotel of bij het zien van een woonprogramma op televisie. 
‘Hoe zou ik het zelf inrichten? Wat vind ik mooi, wat absoluut niet?’. Om alle ideeën te kunnen 
onthouden hebben we inmiddels een hele muur vol gehangen met foto’s en tekeningen. Ons 
moodboard wordt regelmatig door onszelf herbeoordeeld en er wordt wat toegevoegd of 
weggehaald. Met het idee dat, als we straks daadwerkelijk ons huis gaan inrichten, de juiste 
keuzes maken.

Een bezoekje aan een enorme woonboulevard heeft 
ons weer wat wijzer gemaakt. Wat is er enorm 
veel verschil in kleuren, vormen, materialen en 
prijzen. Een goede vergelijking is op zijn plaats, 
wil je binnen je budget blijven, of het liefst iets 
over houden. De verkopers benaderen ons vlug 
en vinden alles mooi wat wij ook mooi vinden. 
Als we toelichten dat we nog in een oriënterende 
fase zitten en het dak nog niet geplaatst is, zijn ze 
verrast. Dat maken ze niet vaak mee, mensen die al 
zo vroeg met alle voorbereidingen beginnen. Ik kan 
het iedereen aanraden. 

De bouw loopt nog steeds voorspoedig. De verdiepingsvloer is inmiddels uitgehard, waardoor we 
nu gestart zijn met het metselen van de muren op de eerste verdieping. De afgelopen weken kon 
ik even bijkomen in het weekend, maar de zaterdagen met opperen komen er weer aan! 

Groeten, Sanne

COLUMN van een bouwvrouw

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

veel verschil in kleuren, vormen, materialen en 

wil je binnen je budget blijven, of het liefst iets 

Als we toelichten dat we nog in een oriënterende 

verrast. Dat maken ze niet vaak mee, mensen die al 
Een duidelijk beeld krijgen van de wensen

een WOninG, AAnGedUid ALs PLAtteLAnds-
WonInG IS Geen BUrGerWonInG 

Voor al 
uw Bedrijfs-
kleding

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

NERGENS

GOEDKOPER

Nitro
snowboard-

schoenen

80,-VANAF

Skisets
Inclusief

bindingen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

bindingen

169,99
NU VANAF

Thule
Dakkoffers
Neem snel een kijkje in onze
Thule Experience Center
Neem snel een kijkje in onzeNeem snel een kijkje in onze

229,-
VANAF

Nitro
snowboards

Diverse prints en 
modellen

Thule
Dakkoffers

199,-
NU VANAF

snowboard-

50%
KORTINGEN TOT

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

win een lunch op 
kasteel Heeswijk
Met een actie van de Wereldwinkel

Met het broodbeleg van de We-
reldwinkel zet je een (h)eerlijke 
lunch op tafel. niet alleen lekker 
voor jezelf maar ook goed voor 
een ander. Door de aankoop van 
de hagelslag, jam, hazelnootpasta, 
pindakaas of honing uit de We-
reldwinkel zorg je er ook nog eens 
voor dat de producent een kans 
krijgt op een beter bestaan. 

De Wereldwinkel wil iedereen ken-
nis laten maken met deze (h)eer-
lijke producten. In de maand fe-
bruari is het wel heel aantrekkelijk 
om broodbeleg in de Wereldwinkel 
te kopen. 

aanbieding van de maand
Iedere maand wordt er een food-
product in de schijnwerpers gezet. 
In de maand februari is er gekozen 
voor het broodbeleg van Fair trade 
Original. je krijgt maar liefst 20% 
korting. Dat is toch mooi meege-
nomen!

win een lunch op kasteel 
Heeswijk
Met de aankoop van een of meer-
dere producten maak je ook kans 
op een lunch voor 2 personen in 
de Brasserie op Kasteel Heeswijk. 
Deze lunch wordt je aangeboden 
door Kasteel Heeswijk. Meedoen 
is eenvoudig. Zet bij aankoop van 
een product, je naam en telefoon-
nummer op de achterkant van de 
kassabon. De winnaar wordt begin 
maart gebeld. 

wereldwinkels in bernheze
Bernheze heeft drie wereldwinkels, 
te weten in Heesch, nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Het assortiment 
en de aanbiedingen variëren per 
winkel. De Wereldwinkel in nistel-
rode heeft het broodbeleg ook in 
de aanbieding. Daar start de actie 
op woensdag 12 februari. 

HEESWIJK-DInTHEr – wil jij graag een keer lunchen op het kasteel? 
Doe dan mee met de ‘aanbieding van de maand’-actie in de maand 
februari van de wereldwinkel in Heeswijk-Dinther.

rADAr laat met Kikker en de 
vreemdeling zien dat je discrimi-
natie ook kunt bestrijden door her-
kenning en contact. In het boekje 
is op een toegankelijke en vrien-

delijke manier beschreven hoe 
vooroordelen werken en hoe je 
iemand die ‘anders’ is toch onbe-
vangen tegemoet kunt treden.

Burgemeester Moorman leest 
voor op de toermalijn Heesch

HEEScH - op uitnodiging van raDar kwam burgemeester marieke 
moorman voorlezen uit de leeskoffer die de toermalijn onlangs ge-
wonnen had. Het boek heette kikker en de vreemdeling en handelde 
over een kikker die allerlei vreemde avonturen beleefde met een var-
kentje, een eend en een ‘stinkende’ rat.

Marieke Moorman vond een aandachtig gehoor Foto: Marcel van der Steen
Foto: Jacques Worms

Burgemeester Moorman: “Ik ondersteun het werk van RADAR en ben daarom 
graag bereid geweest mee te werken aan de voorleesestafette. Kinderen zĳ n 
nog onbevangen en hebben oprecht belangstelling voor een ander. Dat maakt 
echte ontmoeting mogelĳ k.”
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Slagwerkgroep Sint willibrord 
klaar voor nk in assen

Op zaterdag reizen de muzikan-
ten, samen met een deel van de 
fans, in een bus naar Assen. Maar 
op vrijdag kun je ook komen kij-
ken, luisteren en genieten tijdens 
de generale repetitie in de aula van 
Bernrode.

De generale repetitie begint om 
20.00 uur en begint met het door-
spelen van de verschillende num-
mers. Daarna worden een aantal 
passages uit de stukken nog eens 
gerepeteerd. Dit is de laatste ge-
legenheid om het optreden voor 
het nederlands Kampioenschap te 
perfectioneren. Een mooie gele-
genheid voor een kijkje achter de 
schermen bij onze slagwerkers. 

Wil je komen kijken? We begin-
nen om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Maar wees op tijd want je 
zult begrijpen dat we tijdens deze 
belangrijke repetitie geen onrust in 
de zaal kunnen gebruiken.

HEESWIjK-DIntHEr - De slagwerkgroep van de koninklijke fanfare 
Sint willibrord heeft zich tijdens het concours in etten Leur geplaatst 
voor het nederlands kampioenschap op zaterdag 8 februari. in theater 
de nieuwe kolk in assen zal om 15.00 uur door de slagwerkers worden 
opgetreden. De drie stukken die gespeeld worden zijn enigma, freya en 
Santorini. Stukken die gekenmerkt worden door het gebruik van melo-
disch slagwerk.

kilsdonkse Molen op zoek 
naar vrijwilligers

De Kilsdonkse Molen zoekt met 
name vrijwilligers voor het  nieu-
we Bezoekerscentrum. Om men-
sen die de Kilsdonkse Molen ko-
men bezoeken een kopje koffie 
of thee in te schenken en wellicht 
een stukje Kilsdonkse koek, of een 
eenvoudige lunch aan te bieden en 
op een luchtige manier een praatje 
te maken met de gasten. Iedereen 
vanaf 16 jaar is van harte welkom. 
Ze hebben de werkzaamheden in-
gedeeld in twee blokken van drie 
uur: van 11.00 tot 14.00 uur en 
van 14.00 tot 17.00 uur. 

tot op heden is de Kilsdonkse Mo-
len in het winterseizoen op zater-
dag en zondag open van 11.00  tot 
17.00 uur, maar vanaf eind maart/
begin april start het zomerseizoen 
en gaat de molen elke dag open 
van 11.00 tot 17.00 uur, met uit-
zondering van de maandag. 

Ongeveer eenmaal per maand 
houdt de organisatie een bijzonder 
evenement rond de molen, waarbij 
de molens ook opengesteld wor-
den. Elke zaterdag draait de molen 
en zijn er molenaars aanwezig. 

“Alle vrijwilligers, of je je nu op-
geeft voor de bar of voor rondlei-
der/gids, iedereen krijgt een goede 
‘opleiding’. 

Als jij tijd wilt vrijmaken om con-
tact te hebben met mensen, gezel-
lig een praatje te maken, dan word 
je op ’t mooiste plekje van Dinther 
met open armen ontvangen!”, is 
het uitnodigende slotwoord van 
bedrijfsleider josien Barten namens 
de Kildonkse Molen.

Enthousiast geworden? Aanmel-
den kan via boekingen@kilsdonk-
semolen.nl. 

Voor meer info: 06-45762839, be-
drijfsleider josien Barten.

HEESWIjK-DIntHEr - mensen ontvangen in het bezoekerscentrum 
voor koffie met iets lekkers of mensen rondleiden? er is genoeg te doen 
bij de kilsdonkse molen in Dinther. De molen is op zoek naar vrijwil-
ligers. 

notenkrakers verzorgen 
muzieklessen bij op weg

Het mes snijdt in dit samenwerkingsproject 
duidelijk aan meer kanten. Basisschool Op 
Weg heeft een professionele, praktische 
en speelse invulling van haar muzieklessen. 
Muziekvereniging de notenkrakers heeft 
een goede promotieplek. 
Zij hoopt dat leerlingen enthousiast wor-
den en zich verder op een instrument gaan 
bekwamen. De muziekvereniging, die pro-
fessionele opleidingen in eigen beheer ver-
zorgt, biedt leerlingen die door willen gaan 
een aantrekkelijk lespakket in vervolg aan.  
De lessen worden verzorgd door leden van 

de notenkrakers. Een tweede ronde start op 
28 maart. Aan het eind van het schooljaar 

wordt het programma geëvalueerd en be-
sloten of er volgend jaar opnieuw een les-
programma komt. Informatie over de mu-
ziekvereniging vind je op 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl.

VOrStEnBOScH - muziekvereniging de notenkrakers startte afgelopen week met een 
muziekprogramma op basisschool op weg. gedurende vier weken worden lessen ver-
zorgd voor leerlingen van de bovenbouw, groepen 4-8. Leerlingen maken kennis met 
ritme, muziekschrift, instrumenten en samen muziek maken in orkestverband. Het pro-
gramma is een bijzondere mix van theorie en praktijk, waarbij leerlingen ook meteen met 
instrumenten aan de slag gaan.

Leerlingen in Vorstenbosch maken kennis met muziek

‘Het mes snijdt in dit 
project aan meer kanten’

GRANDIOZE OPRUIMING

Abdijstraat 12 
Heeswijk-Dinther

0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

10 tot 70% korting
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Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 5 feb. t/m dinsdag 18 feb. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.diepvriesspecialist.nl

Frikandel
Horecakwaliteit

40 stuks 

Diepvriesspecialist
Normaal 11,89

Bamirol
ambachtelijk
met satésaus of
pangangsaus

4 stuks 

Diepvriesspecialist
Normaal 2,98 / 2,69

Vietnamese 
loempia’s
met saus

8 stuks 

Diepvriesspecialist
Normaal 4,99

Bij aankoop 
van 500 gr. 
stoofvlees/
hachee

1 kg. 
rode kool
Diepvriesspecialist

Frites
dik of dun

1 kg. 

Lutosa
Normaal 1,99

Kipsaté of
varkenssaté
in saus
met stokjes

Pasar
12 x 3 stuks
Normaal 11,49 / 11,95

Puree
kant en klaar

750 gr. 

Lutosa
Normaal 1,59

Lekkerbekjes
voorgebakken

1 kg. 

Diepvriesspecialist
Normaal 10,95

8,95

1,99

3,89Gratis1,49

7,501,299,95

Snack

Snack

SnackHoofdgerechtFrituur of oven

SnackMakkelijk te bereidenOven of koekenpan

Ambachtelijke
rundvlees-, goulash-,
stoofvlees- of
kipsatékroket

5 Stuks 
Diepvriesspecialist

2+1 
Gratis
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Diploma’s voor anne en eva

Anne van Zoggel uit Loosbroek 
slaagde voor het basishoudingdi-
ploma. Haar zus Eva haalde het 
balletbeendiploma. Verder slaag-
den ook Lonneke Bouwens, Emma 
van den Hanenberg, Stefanie de 
Kok en Melissa Wijnakker voor het 
basishoudingdiploma. Amber Per-
soon en Ilze van Kuilenburg haal-
den het zeilbootdiploma en Merel 
van den nieuwenhof het zeilboot-
certificaat.

Heb jij ook zin om mee te komen 
zwemmen bij het synchroonzwem-
men, neem dan contact op met 
Sandra van Eijk, 073-5479535, 
ajvaneijk@home.nl of kijk op 
www.neptunus58.nl.

Bernheze sportief

tijdens de winterperiode
10% korting

op binnenschilderwerk

tijdens de winterperiode
10% korting

op binnenschilderwerk

Aanvallend werd er een mooi spel 
opgezet en werden mooie kansen 
gepakt om te scoren. Helaas was 
ELKV de eerste die een punt op het 
scorebord wist te plaatsen. Vrij snel 
pakten wij ook ons eerste punt en 
al gauw namen we een 1-3 voor-
sprong. Met hier en daar een (on)
terechte afstraffing van de scheids-
rechter en een doelpuntje van 
ELKV wisten we onze voorsprong 

toch te behouden en kwamen tot 
een 3-7 voorsprong met nog zo’n 
15 minuten op de klok. Vanaf dat 
moment moest rustig uitgespeeld 
worden om met deze voorsprong 
de wedstrijd te winnen. 

Dit is echter niet Korloo’s talent. 
Het werd zowel in de aanval als in 
de verdediging wat rommelig en 
de spanning nam toe, waardoor 
ELKV hun doelpunten er één voor 
één in kon leggen. Er bleef nog een 
minimale voorsprong over. 
Gelukkig was daar het eindsignaal 
en won Korloo deze wedstrijd met 
6-7. 

korloo gaat
opnieuw met punten naar huis

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

LOOSBrOEK – afgelopen zondag speelde korloo een uitwedstrijd te-
gen eLkV 1 in etten-leur. Voor deze wedstrijd werd de opdracht mee-
gegeven om verdedigend geen schoten toe te laten en de bal zoveel 
mogelijk te storen vanuit de steun. in de aanval was de opdracht om 
het spel breed op te zetten en kansen te creëren vanuit het rondspelen. 

Daarna scoorden de Victoria Boys, 
maar bij rust stond het 2-2, na een 
gelijkmaker van nikki van Wijk 
in de 22e minuut. Victoria Boys 

kwam weer op voorsprong, maar 
jamie van de nieuwendijk scoorde 
in de 2e helft de 3-3. In de 80e 
minuut maakte Victoria Boys 4-3, 

waarna het in de slotfase nog uit-
liep naar 6-3. Door deze uitslag 
komt Prinses Irene in acuut de-
gradatiegevaar. De onderste twee 
ploegen degraderen rechtstreeks. 
De twee ploegen daarboven spe-
len nacompetitie voor behoud in 
de hoofdklasse.

Degradatiegevaar prinses irenevoetbal

nIStELrODE - De wedstrijd van de prinses irene vrouwen in apeldoorn 
tegen Victoria boys, begon glorieus, maar eindigde met een kater. na 
het beginsignaal werd er meteen gescoord door prinses irene via inge 
van de berg. 

passieloos prinses irene speelt gelijk
nIStELrODE - afgelopen weken 
waren er nog excuses voor de 
mindere prestaties van prinses 
irene vanwege de vele afwezigen. 

tegen het dit seizoen door proble-
men geteisterde Berghem Sport, 
waren er die niet. De passie, die 
bij Berghem Sport wel te zien was, 
ontbrak bij de nistelrodenaren, 
een enkele positieve uitzondering 
daargelaten. Het werd na een rust-
stand van 0-0, waarbij Prinses Irene 
verzaakte op een grote voorsprong 
te komen, een 1-1 eindstand. tim 
van der Heijden scoorde voor Prin-
ses Irene en joep Wintjes, namens 
Berghem Sport.

voetbal

Biljartvereniging ‘elsie’

Bij het libre streden Ingrid Voets 
en Hans Pauwels om de 3e en 4e 
plaats. Om de 1ste en 2e plaats 
streden Emmy van de Wetering en 
Hans van de Steen.
Het werd een heuse titanenstrijd. 
Ingrid verloor met een carambo-
leverschil van Hans Pauwels en 

Emmy van de Wetering won van 
Hans van de Steen en mocht zich 
clubkampioen Elsie 2013- 2014 
noemen. Bij het driebanden gin-
gen Michael Blokx en Berry Gor-
dijn voor de 3e en 4e plaats.
Voor de 1ste en 2e plaats speelden 
john van rixtel en Ben de Visser.

De driebandenwedstrijden waren 
al even spannend als de libre-par-
tijen.
Berry Gordijn won de partij van 
Michael Blokx en Ben de Visser 
verloor van john van rixtel, die 
dus de nieuwe clubkampioen drie-
banden 2013-2014 werd.
We hebben kunnen genieten van 
sportieve, spannende wedstrijden. 
De finalisten libre en driebanden 
mochten behalve de wisselbeker 
voor de winnaar, ook ieder een 
prachtige vleesmand, geschonken 
door jan Verheijden in ontvangst 
nemen. na de prijsuitreiking werd 
er nog gezellig nagekletst onder 
het genot van een drankje en een 
hapje en de organisatie kan  terug-
kijken op een zeer geslaagd toer-
nooi. Heb je interesse om lid te 
worden van biljartvereniging Elsie, 
neem dan voor informatie contact 
op met Emmy van de Wetering,  
06-53458415.

biljarten

HEESWIjK-DIntHEr – De clubwedstrijden biljart libre en driebanden 
zijn ook dit jaar in Café elsie gespeeld. er werd gespeeld in poules van 
drie personen. De beste van elke poule ging door naar de volgende 
ronde, naar de achtste finale, gevolgd door de kwartfinale en de finale.

nIStELrODE - onder een strak 
blauwe hemel en met een lekker 
zonnetje erbij was het uitstekend 
toeven op het terrein van scou-
ting mira Ceti, locatie voormalige 
zwembad achter de berg. 

De organisatie had alles weer 
prima voor elkaar en zo kon na 4 
wedstrijden jeu de boules Piet v.d 
Ven tot winnaar worden uitgeroe-
pen van deze editie van het snert-
toernooi van Die Lé.

piet v.d. ven 
winnaar snerttoernooi 
Jeu de Boulesclub Die Lé 2014

jeu de boules

zwemmen

ScHIjnDEL - Zwemvereniging neptunus ‘58 hield zaterdag 1 februari een diplomasessie voor de synchroon-
zwemsters. Zo’n diploma bestaat altijd uit zwemslagen, drijfvormen, figuren, bewegingen, eggbeaten, lenig-
heid en verschillende oefeningen op muziek. De zwemsters van neptunus’ 58 kwamen uit in drie verschil-
lende categorieën. Ze zwommen allemaal heel netjes en scoorden goed. 

Vooraan v.l.n.r. Amber Persoon, Stefanie de Kok, Anne van Zoggel, Emma van 
den Hanenberg, Lonneke Bouwens. Daarachter v.l.n.r. Melissa Wijnakker, Eva 
van Zoggel, Ilze van Kuilenburg en Merel van den Nieuwenhof. 

nIStELrODE - Afgelopen weekend is jolijn met King reservekampioen 
geworden op de Brabantse Kampioenschappen in de cZ1 met 63,14%. 
jolijn is lid van de Kleine Heemskinderen in nistelrode. 
jolijn mag samen met King naar de nederlandse Kampioenschappen op 
15 maart in Ermelo.

jolijn reservekampioen

paardensport
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nIStELrODE - De korfbalsters van 
prinses irene staan, met nog drie 
wedstrijden te gaan, alleen aan de 
leiding in de hoofdklasse b. 

Sporthal de Overbeek zat bomvol 
zondagochtend. Met een gewel-
dig op schot zijnde Lotte Wilbers 
(foto), vijf keer schoot ze raak, 
werd na een 7-4 ruststand, met 
15-8 gewonnen van een van de 
directe concurrenten; Heumen. 
Omdat de nummers twee en drie, 
VVO en corridor, met 9-9 gelijk-
speelden, staat de formatie van 
toine Verwijst en Hans Sinke nu 
met één punt voorsprong op VVO 
aan kop. Daardoor hebben ze, in 
de eindfase van de competitie, al-
les in eigen hand.

Bernheze sportief

Health Center Nistelrode
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58, 5388 CV Nistelrode, 0412 617333, www.healthcenternistelrode.nl

‘zomeraktie’
3 maaNDeN SPORTEN VOOR:

menu a € 70,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Iedere week wegen en meten.

menu B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen en meten. 
Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

“ ZOMERAKTIE “

3 MAANDEN SPORTEN VOOR:
Menu A €70.00                                                            Menu B €109.00
Iedere maand wegen en meten.                                  Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma                                     Persoonlijk fitnessprogramma.
                                                                                        Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl

WIST U DAT!
- Onze abonnementen starten bij €17,50 per maand.

- Wij naast fitness een breed aanbod aan groepslessen hebben.
- U altijd gebruik kan maken van een gratis proefles.

- U ook voor Personal training bij ons aan het juiste adres bent.
- Een passend bedrijfsfitness programma hebben.

- U voor een goed en een verantwoord voedingsprogramma bij ons moet zijn.  
- U ook gebruik kan maken van zwembad, stoombad, sauna & zonnebank.

- Ons zwembad een constante warmte heeft van 32 graden.
- Wij in alle zwemonderdelen lessen verzorgen.

- Wij graag u een kopje koffie inschenken.
- Het 2e kopje gratis is.

- U altijd contact met ons kan opnemen waarbij we u graag te woord staan.

Wij u graag willen verwelkomen op onze sportschool

Er wordt getennist van 16.00 tot 
19.00 uur maar tussen de wed-
strijdjes door is er voldoende 
ruimte voor de klets en voor een 
hapje en drankje. Er wordt zo-
veel mogelijk gespeeld in ‘leef-
tijdsblokken’ zodat iedereen ook 
tegen maatjes van toen en/of nu 
speelt.
na het tennissen volgt er een ste-
vige hap waarna iedereen zich 
kan storten in het feestgedruis 
met muziek van een Dj.

Ook oud-leden en leden (en part-
ners) die niet willen of kunnen 
tennissen zijn van harte welkom 
om oude contacten te versterken 
en om nieuwe contacten te leg-
gen en misschien wel een dansje 
te wagen. 

Kom je alleen maar even kijken 
naar familie of bekenden of wil je 
alleen bij de feestavond zijn, ook 
dan draag je bij aan een, naar wij 
hopen, geslaagd evenement.
Inschrijven voor tennissers kost 

€ 7,50 en daarvoor kun je lek-
ker happen. Wil je niet tennis-
sen maar wel genieten van onze 
lekkere hapjes en het eten? Ook 
dan vragen wij een bijdrage van 
€ 7,50 p.p. 

Het bestuur van De Hoef nodigt 
iedereen uit om dit artikel door te 
sturen zodat we zoveel mogelijk 
oud-leden bereiken.
Omdat wij graag willen weten op 
hoeveel spelers en eters we moe-
ten rekenen vragen we iedereen 
om zich in te schrijven via onze 
website, www.tvdehoef.nl. 

reünietoernooi bij De Hoef 
tennisvereniging
HEEScH - in het kader van het 45-jarig bestaan in maart 2014 orga-
niseert De Hoef op zaterdag 22 maart een reünietoernooi. een gezel-
ligheidstoernooi waarvoor we alle oud-leden en huidige seniorleden 
van harte uitnodigen en waarbij geldt: ‘hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’.

geduchte concurrentie op de 
dansvloer in overpelt (België)

In de druk bezette klasse van de 
solo’s, waar het niveau zeer hoog 
lag, danste Guusje 263 punten bij 
elkaar, Vera 266 punten en Gwen 
veroverde zelfs weer een podi-
umplek op de 3e plaats met 275 
punten. Mooie prestatie weer van 
alle junioren op dit Internationale-
toernooi. 
Garde Miracle danste heel netjes 
en de jury zag dat ook, 273 pun-
ten, goed voor de 1ste plaats; de 
bovenste trap van het ereschavot! 
Spirit, junioren modern, heeft een 
2e plaats bij elkaar gedanst met 
268 punten. 
Untouched: “Als 5e startte de mars 
in de categorie en behaalde 285 
punten, de 2e plaats. Helaas moes-
ten we de tigers voor laten gaan. 
Maar let op.... we’ll be back.”
na een lange blessure heeft Lieke 
weer solo gedanst. Een mooi resul-
taat met 272 punten. 
Bij de solo’s hoofdklasse was het 

podium weer helemaal neder-
lands. Demi en Demi beiden op de 
3e plaats met 283 punten en Kim-
berley Xhofleer kwam op de 1e 
plaats op het erepodium. 
touch had vele zieken en heeft 

niet kunnen brengen wat gehoopt 
werd en eindigde op een 2e plaats 
met 283 punten. Inspiration danste 
als laatste en behaalde de tweede 
plaats met 289 punten. 
www.dvdancingkids.nl.

nIStELrODE - op zaterdagochtend om 7 uur stonden de auto’s te ronken op de blauwesteenweg, met de 
neuzen richting het internationale toernooi in overpelt, belgië; waar oostenrijk, Duitsland, belgië en ne-
derland gaan strijden om de eer. 

dansen

korfbalsters 
prinses irene alleen op kop

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

reservekampioenschap
dressuur voor lieke van gorkum
HEESWIjK-DIntHEr/
LOOSBrOEK - De leden van rSV 
De Valianten waren afgelopen 
weekend goed vertegenwoordigd 
op de brabantse indoor Dressuur-
kampioenschappen te Schijndel.

Lieke van Gorkum wist, nadat 
zij reeds kringkampioen was ge-
worden, nu reservekampioen van 
Brabant te worden met haar pony 
Didi (zie foto) in de klasse A-B. Dit 
is een hele knappe prestatie, zeker 
omdat dit het eerste wedstrijd-
seizoen voor deze combinatie is. 
Ook romy van roessel reed een 
hele mooie proef met haar pony 

Sharon in de klasse c-L2. Hier-
mee behaalden ze een knappe 
8e plaats. Kringkampioene Lieke 

Dortmans reed met haar pony 
Stip in de klasse DE-L2. Ze gingen 
fantastisch van start, maar tijdens 
de proef kregen ze helaas wat last 
van spanning, waardoor een hoge 
score er niet meer in zat. Ondanks 
dat, wisten ze wel nog mooi een 
winstpunt te behalen.
Bij de paarden werd Miranda Hoe-
zen-van der Pas met haar paard 
cha cha cha 5e van Brabant in de 
klasse Z1 en heeft hiermee een 
ticket bemachtigd voor het neder-
lands Kampioenschap Dressuur in 
maart dat in Ermelo verreden gaat 
worden. Mooie prestaties waar 
rSV De Valianten erg trots op is!

paardensport

Heeswijk op het nippertje naar gelijkspel 
HEESWIjK-DIntHEr - op het 
theo Lommen sportpark in Vel-
den traden de blauw-witten uit 
Heeswijk aan tegen de plaatse-
lijke voetbaltrots inspanning Voor 
ontspanning. 

Heeswijk startte als sterkste aan de 
wedstrijd, die door de uitstekend 
leidende scheidsrechter van de 
Heuvel op gang was gefloten. Ge-
durende het eerste bedrijf kwam 
de thuisploeg beter in het spel, 
maar ook voor het doel van Patrick 
Lunenburg bleef het rustig. toen 
iedereen met zijn gedachte al bij de 
thee was, werden de gasten toch 
nog gevaarlijk. Wouter van Dijke 
pikte de bal net buiten de zestien 
op, passeerde één tegenstander en 
schoot snoeihard op de paal. De 
ruststand bleef dus 0-0.
Direct na rust brak de wedstrijd 
open. Vanuit het middenveld 
mocht IVO-speler Willem Heijnen 
vrij opstomen en met een beke-
ken schuiver, passeerde hij doel-
man Lunenburg. na 75 minuten 
leek de wedstrijd definitief in het 

voordeel van de gastheren beslist 
te worden. Een voorzet van rechts 
werd voorbij de tweede paal door 
joep Sijbers knap met links, ineens 
uit de lucht, binnengeschoten, 2-0. 
Dit was voor het uitteam het te-
ken om alle remmen los te gooien 
en vol op jacht te gaan naar een 
aansluitingstreffer. Die kwam drie 
minuten later toen turgay Arslan 
op rechts zijn tegenstander dol 

draaide en vervolgens afleverde bij 
Van Dijke. De goaltjesdief draaide 
kort om zijn as en schoot hoog in 
de korte hoek de 2-1 binnen. Vijf 
minuten voor tijd nam Çetin Alp-
dogu, op 20 meter van het doel, 
een vrije trap en omdat de keeper 
de lastig opstuitende bal niet goed 
verwerkte kon Danny Aarts in de 
rebound de 2-2 op het scorebord 
zetten. Dit was ook de eindscore.

voetbal

Demi, Kimberley en Demi
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Bernheze sportief

Kan hij later 
wel een huis 
kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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POLITIEK MET RESPECT
De politiek is als het leven zelf. Je hebt idealen. Je streeft naar het hoogst 
haalbare. Je gunt elkaar wat. Je lacht, drinkt, deelt, neemt, eet, praat met 
elkaar. Je maakt ruzie. Je gedoogt wel eens wat. En wat er ook gebeurt, 
meestal komt alles goed. 

Echter, zoals in het leven wel eens voor komt, gaat het wel eens goed fout.
Met  de naderende verkiezingen in zicht zou de toon zomaar kunnen veranderen. De inhoud wordt 
‘gedoogd’ maar steeds meer personen voelen zich persoonlijk aangesproken. Omdat de grens tussen 
politiek en persoon ineens onherkenbaar is geworden. Dan is zelfs in het prachtigste palet geen kleur 
meer te bekennen. 

Hoe het zover heeft kunnen komen weet niemand precies. Ergens is het begonnen. Zoals in een file. 
Ineens sta je erin en je blijft je afvragen waar het begonnen was. Je denkt het te weten terwijl  iedereen 
een andere plek aanwijst. En zo is het in de politiek wellicht ook.
Maar er is nog hoop. Want hebben wij niet geleerd om, als we ruzie hebben, het uit te praten? Uit te 
praten zonder je emotie de overhand te laten nemen? Desnoods met een derde erbij. Met van tevoren 
gemaakte afspraken over de gewenste communicatie. Want dat kan men goed in de politiek. Afspraken 
maken. Om uit te voeren dus.

Het kan nog. Door hard te zijn voor de inhoud en zacht voor de relatie. Door je emotie even opzij te 
schuiven en daarna pas met elkaar in gesprek te gaan. Je zult verrast zijn van je eigen waarheid én die 
van de ander. Dan kun je het met goed fatsoen oneens zijn met elkaar en met respect uit elkaar gaan. 
Uiteindelijk is dat wat we allemaal willen. Respect. 

NENA BEE

POSITIEVE NOOT

na een mooie aanval kwam Zoë 
in balbezit en scoorde een mooi 
afstandsschot. Het werd nog 3-1, 
maar daarna werd Altior toch ster-
ker en speelden ze de spelletjes die 
ze op de training zo goed doen. 
ruststand 3-3. na de rust kwamen 
ze voor, dankzij een doorloopbal 
van Evie, 3-4. toch kwamen ze 
weer achter te staan door even niet 
op te letten en werd het 5-4. Met 
een mooie bovenhandse door-
loopbal van Vera werd het 5-5. 

De laatste minuten waren span-
nend en het kon nog alle kanten 
op. toch kwamen de meiden uit 
Erp weer voor met 6-5. Altior gaf 
zich niet gewonnen en bleef goed 
aanvallen. Kreeg nog een straf-
worp maar het wilde niet lukken 

om te scoren. Ze bleven zonder 
punten!
DDW 1 – Altior 1: 14-13
Oranje Wit 2 – Altior 2: 8-4
Avanti 2 – Altior 3: 10-7
Altior 4 – DOt 2 : 8-4
Emos 4 – Altior 5: 3-9
tuldania MW1 – Altior MW1: 8-4
Altior r1 – Spirit r1: 5-3
Altior A1 – jES A1: 10-7
Altior A2 – jES A2: 6-4
Altior B1 – SVOc ’01 B1: 2-3
Spes D1 – Altior D1: 5-4
De Korfrakkers D3 – Altior D2: 6-4
roDeBo D1 – Altior D3: 0-9
Altior E2 – rooi E2: 3-0
Blauw Wit E1 – Altior E3: 0-4 
Altior F1 – Emos F1: 11-1 
Strafworpen: 3-2
Altior F2 – De Korfrakkers F4: 1-3 
Strafworpen: 2-2

altior 1 ziet degradatiespook
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

HEESWIjK-DIntHEr - De wedstrijd korfrakkers C1 – altior C1 begon 
wat slapjes en altior stond al snel achter met 2-0. Daarna werd altior 
wat agressiever en won meer duels.

Pieter moest uitkomen in een pou-
le van wedstrijdjudoka’s en wist dit 
voortreffelijk te doen. Zijn eerste 
en tweede wedstrijd won Pieter 
met een houdgreep, dus met de 
volle punten die daarbij horen. Pie-
ter won zijn derde wedstrijd met 
een mooie heupworp en kreeg 
meteen een Ippon toegewezen. 
Een terechte winnaar van de eerste 
prijs op dit tilburgse judotoernooi.

namens heel team tanoshi1 en 
Meester Walter in het verre Lis-
sabon, Portugal van harte gefe-
liciteerd met je verdiende eerste 
plaats.

pieter van oort 
wint weer alle wedstrijden

budo

HEEScH/nIStELrODE - Zondagmiddag trok pieter van oort uit nistel-
rode naar tilburg voor deelname aan het judotoernooi dat georgani-
seerd werd door judoclub tilburg.

HEEScH – nu even geen overwin-
ning voor HVCH, maar slechts een 
2-2 gelijkspel tegen SSS ’18 uit 
overloon.

Met de rust was het nog 1-0 voor 
de thuisploeg. HVcH kwam in de 
tweede helft op een 2-1 voorsprong, 
waarna SSS ’18 een kwartier later de 
stand nog gelijktrok. HVcH had wel 
de beste kansen en het meeste bal-
bezit, maar was uiteindelijk tevre-
den met de gelijke stand.

HvcH pakt in 
overloon slechts één puntje

voetbal

twee sponsoren voor HvcH D3

naast deze sponsor prijkt ook de 
naam van G. Hermes Machinale 
houtbewerking BV op hun outfit 
en tassen. Zij produceren op vak-
kundige wijze diverse soorten ra-
men, deuren en kozijnen. Al hun 
producten zijn vervaardigd van 
eersteklas houtsoorten, die voor-
zien zijn van het KOMO-SKH cer-
tificaat dat garant staat voor kwali-
teit en afwerking.
HVcH D3 is een gezellig team, 
bestaande uit een grote variatie 
aan spelers die door middel van 
selectiewedstrijden bij elkaar ge-
komen zijn. Met in alle linies zéér 
talentvolle spelers die hun man-
netje staan, maakt dit team er een 
onvergetelijk seizoen van. 
In de eerste seizoenshelft vielen 
de resultaten nog wat tegen, maar 

dat gaan ze in de tweede helft 
goedmaken. Met deze twee top-

sponsoren aan hun zijde, gaat het 
helemaal goedkomen.

HEEScH - De D3 van HVCH heeft twee sponsoren aan zich weten te binden en staan nu elke zaterdag goed 
gekleed op de voetbalvelden. Connect accountants & adviseurs is gevestigd aan De La Sallestraat in Heesch 
en biedt ondernemers een compleet scala aan diensten. op het gebied van accountancy, administratie, fis-
cale zaken, loonadministratie en advies op juridisch en/of bedrijfseconomisch terrein.

voetbal

Cortjens Bernheze
Verzekeringen

Kan hij later 
wel een huis 

kopen?

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

Cortjens Bernheze Verzekeringen

Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE

T (0412) 61 17 95

E info@cortjensbernheze.nl

I www.cortjensbernheze.nl

Begin numet EigenHuis Sparen!2,10%* rente.
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Woensdag 5 februari 201428 
  

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
6 FEBRuaRi

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven 
Uden

KBo: zingeving
Locatie: De Pas Heesch

KBo Heesch, bijeenkomst 
rond spiritualiteit
Locatie: De Pas Heesch

Dubbelcabaret - 
Maarten Ebbers & soundos
Locatie: De Pas Heesch

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch 

Meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Collecte van amnesty 
international
Locatie: Bernheze

7 FEBRuaRi

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

leon van der zanden - Rebel
Locatie: De Pas Heesch

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

persoonlijke en intuïtieve 
ontwikkeling bij Centrum 
Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
rukven 2A Heeswijk-Dinther

Voorverkoop pronkzittingen 
snevelbokkenland
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Collecte van amnesty 
international
Locatie: Bernheze

publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Generale repetitie Konink-
lijke Fanfare sint Willibrord
Locatie: Aula Bernrode 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

8 FEBRuaRi

pronkzitting
Locatie: De Stuik Vorstenbosch 

Expositie: ‘klei laten 
bewegen’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

1e Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode 
Pagina 9

Collecte van amnesty 
international
Locatie: Bernheze

Frank Gloudemans en 
pierre Verhagen
Locatie: Café De Pas Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Barracuda
Locatie: Cafe De zwaan 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

9 FEBRuaRi

jeugdzitting Nisseroi’s 
got talent
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode
Pagina 9

zondagochtendconcert 
Locatie: De Pas Heesch

Expositie: ‘klei laten 
bewegen’
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 

Kienen
Locatie: Café zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Voorverkoop pronkzittingen 
snevelbokkenland
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

10 FEBRuaRi

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

lezing door alex Verburg
Locatie: Berne Anders 
Heeswijk-Dinther
Pagina 19

11 FEBRuaRi

zonneochtend
Locatie: zaal ’t Tramstation 
nistelrode

persoonlijke en intuïtieve 
ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia  
Palmenweg 5 nistelrode

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

onderonsje Heeswijk over 
steun voor mantelzorgers
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Voorlichtingsavond 
over Fybromyalgie
Locatie: De Pas Heesch

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

12 FEBRuaRi

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 nistelrode

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

themaworkshop Mandala
Locatie: Palmenweg 5
nistelrode 
Pagina 6

13 FEBRuaRi

Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38 
nistelrode

onderonsje in loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

lezing jeroen van Cuyk
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

peutermiddag Bs Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 19

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

14 FEBRuaRi

Valentijnsdag
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

persoonlijke en intuïtieve 
ontwikkeling bij Centrum 
Maia
Locatie: D’n Eekhoorn, 
rukven 2A Heeswijk

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling toneel-
groep de lachspiegel
Locatie: Willibrodcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Bernrode musical
Locatie: De Blauwe Kei Veghel 
Pagina 11

15 FEBRuaRi

Workshop intuïtieve manda-
latekenen Bertina Donna
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Pagina 6

Meezingspektakel 
zingHismee
Locatie: De Pas Heesch

2e Weverszitting
Locatie: Sporthal de Overbeek 
nistelrode 
Pagina 9

open dag Fysiek Fit
Locatie: nCB-Laan 83 
Mariaheide

Bernrode musical
Locatie: De Blauwe Kei Veghel 
Pagina 11

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling toneel-
groep de lachspiegel
Locatie: Willibrodcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

16 FEBRuaRi

sprookjestheater - thezinda
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 19

Kienen
Locatie: Café zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Vogelvereniging 
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-DInther

Concert saXperience
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

DeMooiBernheze 
Natuurwandeltocht 
Locatie: Start Eetcafé ’t Pumpke 
nistelrode 
Pagina 3

Expositie fotoclub Bernheze
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther

Revuevoorstelling toneel-
groep de lachspiegel
Locatie: Willibrodcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Bernrode musical
Locatie: De Blauwe Kei Veghel 
Pagina 11


