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NISTELRODE

NISTELRODE- Een prachtige lentedag is in aantocht en dat zullen we zien op 10 maart in Nistelrode. Een bijzonder mooie dag met veel activiteiten waar u uw 

lentegevoel in kwijt kunt. Na een feestelijke opening bij Galerie Bernheze kunt u daar terecht voor de expositie ‘Unieke beelden H.M. Koningin Beatrix’ en 

Eetcafé ‘t Pumpke zal er, net zoals op het plein in Nistelrode, zorgen dat u zich thuis voelt.

Ook net buiten het centrum kunt u uw hart ophalen bij:

STEENCENTRUM BEVERS, STRIJBOSCH STORE vanwaar u met de 

pendeldienst natuurlijk naar de winkels op ’t Laar kunt meerijden. 

Daar zijn JACOBS & JACOBS WOONSFEERMAKERS, 

VAN TILBURG MODE & SPORT, JACK MARTENS 

TWEEWIELERS en MARYA SCHOENMODE & TASSEN ook open. 

Genoeg te doen en het heerlijke lenteweer vraagt u om de fiets te pakken, zo helpt u de 

parkeerdrukte ook een handje.

Op het Raadhuisplein staan de verwarmde terrassen voor u klaar. Ook Rainbow Centre, 

Eetcafé ‘t Pumpke, Cafetaria ‘t Tramplein en Café ‘t Tramstation hebben de deuren open. 

Even verderop, wanneer u de Tramstraat uitwandelt, komt u bij Hoogstede Optiek en 

horen waar u ook met uw kinderen terecht kan deze middag op 10 maart op de 

Grote Kinderbrillenmiddag. Nistelrode Bruist !

U bent van hart
e welkom in

het centrum van Nistelrode
, 

U zult zich thu
is.

Een nieuwe ‘lifestyle’? Iets voor jou? Wil jij gezonder leven en lekkerder in 

je vel zitten? Wil jij daarbij ‘gratis’ begeleiding?

Laat ons dan voor 10 maart weten waarom JIJ gemotiveerd bent om deel 

te nemen aan Lifestyle Project voorjaar 2013.

Je maakt dan kans op 3 maanden GRATIS 

begeleiding van professionals. 

Fitheidscheck, bewegings- en voedingsadviezen maken deel uit van dit 

programma. Je kunt je aanmelden door een mail met je gegevens en 

motivatie te sturen naar info@wt-t.nl waarna Laurens Groenendijk van 

Wellness Test en Training in Heesch samen met DeMooiBernhezeKrant 

twee kandidaten zal uitkiezen. Halverwege maart wordt er een selectie 

uit de kandidaten gemaakt. Het eerste verslag van de kandidaten lees je 

eind maart in DeMooiBernhezeKrant. 

Meer informatie via www.wt-t.nl

STYLE
M O O I B E R N H E Z E

LICHAAMS BEWEGINGVOORGEZONDELIFESTYLE
Life

 

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

SÈMA  

PRAKTIJK VOOR MASSAGE EN WELLNESS 

Triggerpoint therapie  Ontspanningsmassage 

Energetische massage  Afslankingsmassage 

Hotstonemassage  Stoelmassage   

Voeding  Gewichtsbeheersing   

Workshops 

Sylvia van Dinther 

Hoogstraat 8 

5384 BK Heesch 

06 18270653 

www.sema-wellness.nl 
www.fietsplezierheesch.nl  |      

Bij aankoop van 

een NIEUWE

ELEKTRISCHE FIETS 

3 jaar 
diefstalverzekering 

GRATIS
Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina.

Het fietsseizoen is weer begonnen!
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B O UW T
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

De Klaver 35

5384 XK Heesch

T 0412 47 53 99

F 0412 47 57 25

info@langenshoveniers.nl

www.langenshoveniers.nl

Pim Langens

M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1

27-02-2012   18:28:19

Spectaculaire 
garagedeurenactie!

Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 

voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 

type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%

extra korting en betalen wij voor u de BTW over

het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-

lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 

buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.

Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 

garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!

Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk

van afmeting en uitvoering al snel vele honderden

euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op

zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:

MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN

Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH

Tel. 04 12 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl
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Uw dealer

Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch

T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen

Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Advertorial

NISTELRODE – Een fijn bedrijf om voor te werken. Dit jaar resulteert dit tot maar 

liefst 4 jubilarissen. Vier schilders met vakkennis en vele jaren ervaring. Zij kunnen 

zelfstandig op pad en klaren de klus zoals het moet zijn.

Pierre zelf werkt ook op locatie en heeft dus niet altijd 

toezicht op ‘zijn mensen’, dan is het heel fijn dat je met 

vertrouwen het werk over kunt dragen. “Behalve de 

jubilarissen hebben we onze jongste werknemer Den-

nis; hij zit nog op de vakschool voor schilderen, maar 

ondertussen werkt hij al vier jaren in ons schilders-

bedrijf en is serieus met zijn vak bezig”, vertellen de 

ondernemers, Pierre en Marianne van de Ven. Pierre 

organiseert het werk en Marianne is merendeels in de 

winkel aan de Kievitweg te vin-

den, waar elke woensdag Nico 

van de Ven het stokje van Ma-

rianne overneemt. Pierre sluit 

af: “Via deze weg willen we 

onze jubilarissen feliciteren 

en bedanken en we zullen 

komend weekend proosten 

op de fijne samenwerking!”

‘GLASHELDER 

EN MET VERVE’

Henry van Steensel 

komt uit Nistelrode en 

zoon Dennis heeft zijn 

passie voor het schilderen 

overgenomen, natuurlijk bij 

Venwico schilderwerken. 

Henry heeft net als 

Pierre de voorkeur 

liggen bij het 
glaszetten, maar 

schildert ook graag. 
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40 jaar

‘KLANT-
VRIENDELIJK EN 

HEEL SECUUR’
Leo de Mol schildert al 40 jaar.

Leo woont in Heesch, maar door 

zijn aanwezigheid in de winkel 

bij Van Tilburg Mode & Sport als 

huisschilder, kent heel Nistelrode 

hem ook, hij heeft voor iedereen 

tijd voor een paar gezellige 

woorden.

Henk van Boekel is 57 jaar en woont in Nistelrode. Hij is 

een echte aanpakker en heeft zijn 25-jarig jubileum. 

Theo Wingens 62 komt uit Heesch en werkt vooral op de 

bouw. Hij werkt vaak samen met Henk. Nog ruim een jaar 

maar dan gaat hij - in 2014 – met pensioen. Hij hanteert al 

40 jaar de verfkwast. 

‘ACCURAAT EN MANNEN VAN DE BOUW’

V.l.n.r. Henk van Boekel en Theo Wingens

4X JUBILEUM BIJ VENWICO

40

In de jubileumweek van 11 t/m 16 maart 

betalen wij de BTW voor u.

Dus 21% korting op al onze producten

in de winkel. (m.u.v. behang)

“Een fijn bedrijf om te werken”

40

25

25
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Grenzeloos BERNHEZE

LUCHTPOST
GEROLSTEIN

Wij, Rien Romme (29) en 

Anke van Dijk (24) zijn 

1 januari 2010 vertrokken 

uit het gezellige Brabant, en 

zijn verhuisd naar Gerolstein 

(Duitsland).

Pech.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie op de hoogte heb 

gebracht van de gang van zaken hier in Gerolstein (D).

De sneeuw is eindelijk allemaal weg, er heeft vanaf begin 

januari tot afgelopen weekend sneeuw gelegen. Hopelijk 

blijft hij nu ook weg. Het kijkt erg mooi die wit besneeuwde 

heuvels, maar het is ook erg lastig. De bouw van onze nieuwe 

koeienstal is daardoor wat achtergeraakt in de planning. Zodra 

het vriest kan er geen beton gestort worden. Gelukkig wordt 

het weer beter, zodat er weer flink gewerkt kan worden. De 

bouwvakkers van de bovenbouw hebben afgelopen tijd wel 

flink doorgewerkt, de stal waar de afkalfkoeien komen is 

al helemaal klaar! Onze oude loods wordt nu omgebouwd 

tot melkstal. Hier komt veel dure appartuur in wat niet mag 

bevriezen. Daarom willen we het dak graag geisoleerd hebben. 

Het oude dak is nu geheel vervangen door een nieuw. In de 

loods kunnen de bouwvakkers nu starten met het leggen van de 

leidingen voor de melkcarrousel.

Rien heeft al heel wat afgeklust hier op de boerderij, helaas 

ging het een aantal weken geleden mis. Hij heeft tijdens het 

klussen zijn hand lelijk verwond. Daardoor heeft hij een aantal 

weken zijn hand niet mogen belasten. Niet helemaal handig 

natuurlijk als er zoveel werk te doen is. Normaal gesproken kun 

je via een instantie een bedrijfshulp krijgen. Helaas hadden 

wij de pech, dat er op dat moment niemand beschikbaar was. 

Gelukkig is de hand van Rien boven verwachting snel genezen, 

en kan hij weer volop aan de slag. 

We hopen dat het voorjaar snel komt, zodat alles weer mooi 

groen wordt en onze vakantiegasten kunnen genieten van het 

mooie weer!

Houdoe!

Anke van Dijk

www.eifel-vakantie.nl

Team Reisburo de Wit reisde eind 

oktober voor u af naar: Mallorca!

Bij aankomst in Mallorca heb-

ben we de vooraf gereserveerde 

huurauto’s opgehaald waarna we 

zijn doorgereden naar het RIU 

Bravo Hotel in Playa de Palma. Een 

heerlijk plaatsje aan de gezellige 

boulevard. Playa de Palma ligt op 

slechts enkele minuten rijden van 

de hoofdstad Palma de Mallorca, 

wat ook zeer zeker de moeite 

waard is. Tijdens een stadswan-

deling hebben we veel historische 

gebouwen bezocht en veel trendy 

kledingwinkels gezien. Palma heeft 

hiermee alle ingrediënten voor een 

ideale citytrip; cultuur snuiven, 

strand en winkelen. 

De volgende dag zijn we in groe-

pen het eiland gaan verkennen en 

hebben verschillende leuke plek-

ken voor u bezocht. Zo zijn we 

ook in de bergen van Mallorca ge-

weest. 

Hier vindt u onder andere Valde-

mossa; een bergdorpje uit de 14e 

eeuw. Valdemossa staat 

bekend om de groene 

en rustige omgeving, 

maar ook omdat het 

rijk is aan bronnen 

zoals olijf- en amandel-

bomen. In het noordwesten treft u 

Sóller, een plaats die aan de kust 

ligt en omringd wordt door groene 

heuvels. 
Kortom, Mallorca is een heerlijk 

eiland en heeft voor jong en oud, 

strand- en natuurliefhebbers veel 

te bieden, maar ook voor de shop-

pers onder ons is er genoeg te be-

leven op dit veelzijdige eiland. 

En dit alles op maar slechts 2 uur-

tjes vliegen vanaf Nederland!

HEESCH – Waar we naartoe zouden vliegen was een grote verrassing. Pas toen we op de luchthaven van 

Düsseldorf arriveerden en ons het vluchtnummer werd verteld, kwamen we erachter dat we naar Mallorca 

zouden gaan voor dat weekend, een onwijs leuke verrassing! 

AANBIEDING: 
Hotel Eugenia Victoria, vertrek 23-04, 
tweepersoonskamer met halfpension 
vanaf slechts 556 euro per persoon 

(o.b.v. 2 personen).

Franse  fl air, tijdloze markten, zonovergoten terrassen, kunst, cultuur en cuisine

Langs oude kloosters, kerken en 

kastelen, festival, Pausenpaleis en 

beroemde brug over de Rhône in 

Avignon, Théâtre Antique en Ro-

meinse Poort in Orange 

Aquaduct Pont du Gard

U flaneert door het Saint-Rémy van 

Vincent van Gogh, het Montélimar 

van de nougat, het Grignan van de 

Zonnekoning.

U bezoekt oude stadjes als 

Château-Neuf-du-Pape en (Clai-

rette de) Die met héél veel terras-

jes, provencaalse markten en proe-

verijen.

Genieten van het theater tussen 

wijnranken, olijfolie en tapenades, 

goed glas wijn, blauwe hemel en 

het getjirp van krekels op de ach-

tergrond.

€ 465,- p.p. incl. reis, verblijf op 

basis van vol pension, chambres 

d’hôtes La Colline

excl. entreegelden. 

La Colline 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

Frankrijk zoals bedoeld: vertrek 23 juni, 21 juli, 4 augustus.

U toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel, te midden van 

wijngaarden,  olijfaanplant, bijzondere natuurgebieden en adembene-

mende vergezichten.

Info:  www.lacolline.nl 

Hans & Marie-José Egelmeer, 

0033-475904528  

johannes.egelmeer@orange.fr   

Advertorial

www.reisburodewit.nl

www.fietsplezierheesch.nl  |      

Bij aankoop van 
een NIEUWE

ELEKTRISCHE FIETS 
3 jaar 

diefstalverzekering 

GRATIS
Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina.

Het fietsseizoen is weer begonnen!

 ’t Dorp 108
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SHOWROOM:

Facebook.com/michel.vandewetering

‘Paleis het Loo’ in nistelrode
Galerie Bernheze exposeert ‘Beelden van Beatrix’

EErSTE EXPOSiTiE: KONiNKLiJK
In Galerie Bernheze kunt u zich 
verbazen over de creativiteit en 
het enthousiasme van diverse ex-
poserende kunstenaars die hun 
werk hadden ingezonden voor de 
expositie in het Museum Paleis Het 
Loo. Ter gelegenheid van de 75ste 
verjaardag van Hare Majesteit 
werden 2300 kunstwerken inge-
stuurd, waarvan 75 kunstwerken 
door een jury uitgekozen werden. 
Maar ongetwijfeld hebt u, net als 
wij, kunstwerken voorbij zien ko-
men die u beslist nog een keer zou 
willen zien. 
Bijvoorbeeld het portret van Ko-
ningin Beatrix van carla van Lies-
hout, de werken van Hetty Kok, 
Hanneke Hielkema, Guus van Lin-
gen en vele anderen.

Galerie Bernheze is een initiatief 
van Theo en kunstenares carla van 
Lieshout zij namen het initiatief 
om een expositie in te richten ter 
ere van H.M. Koningin Beatrix. De 
makers van de kunstwerken heb-
ben persoonlijk een uitnodiging 

NiSTELrODE – Om te genieten van de impressies van vele kunstenaars hoeft u niet helemaal naar Paleis 
het Loo af te reizen. Heel dichtbij is er vanaf 10 maart een expositie die een mooie verzameling kunst-
werken laat zien over en van Koningin Beatrix. Om 11.00 uur opent wethouder Donkers de expositie in 
Galerie Bernheze. Na een feestelijke proost, kunt u gaan genieten van de kunstwerken. Voor een kopje 
koffie/thee met heerlijk appelgebak uit de streek; zorgt Eetcafé ’t Pumpke.

Loosbroek ‘Erfgoed in zevenvoud’

Adrie Bosch is bekend om zijn 
mooie teksten vol spiritualiteit, lo-
kale toestanden en personen. De 
kleuring komt juist in de kleine, 
fijne nuances door. Via 7 symbo-
len uit de katholieke erediensten, 
worden Loosbroekse mensen, hun 
gewoontes en hun levensinstelling 
aan en in elkaar gevlochten. Ver-

leden, heden en toekomst worden 
met elkaar verbonden. Dit alles op 
basis van een Loosbroekse mijme-
ring/vertelling, met soms een rela-
tiverende knipoog.

De prachtige, veelsoortige liederen 
door het Loosbroekse mannenkoor 
‘Zang en Vrienschap’ zijn hierop 

een mooie aanvulling. Het Loos-
broekse mannenkoor staat garant 
voor kwaliteit die jong en oud 
raakt, zowel qua liederenkeuze als 
uitvoering onder de kundige en 
bezielende leiding van Gerard van 
Krieken. 

Kortom: Een programma, kort, 
krachtig, heel herkenbaar en met 
‘n hoog niveau. Geschikt voor ie-
dereen en alle leeftijden. Iedereen 
van binnen en buiten Loosbroek is 
van harte uitgenodigd.

LOOsBrOEK - Op 12 maart vindt in het kader van de viering van 
‘100 jaar Antoniuskerk te Loosbroek‘ een bijzondere bijeenkomst plaats 
in deze kerk. Om 19.30 uur zal de bekende oud-Loosbroekenaar Adrie 
Bosch mijmeringen brengen, afgewisseld met zang door het mannen-
koor ‘Zang en Vriendschap’.

Historische optocht 1998 bij gelegenheid van 100 jaar parochie St. Servatius 

PrOGrAMMA

19.30 uur start programma

• Vertellingen/mijmeringen 
rondom symbolen uit 100 jaar 
Loosbroekse kerk door Adrie 
Bosch 

• Afwisseling van vertellingen 
met liederen door mannen-
koor Zang en Vriendschap 
m.m.v. organist John Blummel 
en Hanneke Gloudemans

20.30 uur Nabuurten in de Wis 
met koffie en iets lekkers.

Zie PaGina 23

gehad om te komen deelnemen 
aan de expositie, waarna ze met 
Brabantse Gastvrijheid ontvangen 
werden in de galerie. De verbin-
dende passie voor de kunst, leidde 
tot waardevolle momenten. 
Zo komt Museum Paleis het Loo 
voor een keer naar Nistelrode, 
maar dan met enkele kunstwer-
ken, uit heel Nederland, die niet in 
Paleis het Loo zelf hangen. 
Op 10 maart zal er tijdens de ope-
ningsdag een troubadour/dichter 
aanwezig zijn, een sneltekenaar en 
een muzikante die bijzondere mu-
ziekinstrumenten bespeelt. 

U kunt er tot 30 april iedere zon-
dag terecht van 11.00-17.00 uur 
voor een alternatief defilé langs de 
‘Koningin’.

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat

Atelier | Galerie Bernheze

UITNODIGING
EXPOSITIE UNIEKE BEELDEN H.M. KONINGIN BEATRIX

TER GELEGENHEID VAN HAAR 75E VERJAARDAG

OPENING 10 MAART 2013 | 11.00 TOT 17.00 UUR
EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
1E PAASDAG GESLOTEN

DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl
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Leo de Mol
Leo woont in Heesch, maar door 

zijn aanwezigheid in de winkel 

bij Van Tilburg Mode & Sport als 

huisschilder, kent heel Nistelrode 

hem ook, hij heeft voor iedereen 

tijd voor een paar gezellige 

woorden.

“Een fijn bedrijf om te werken”
B
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“Een fijn bedrijf om te werken”

‘Paleis het Loo’ in nistelrode
Om te genieten van de impressies van vele kunstenaars hoeft u niet helemaal naar Paleis 

het Loo af te reizen. Heel dichtbij is er vanaf 10 maart een expositie die een mooie verzameling kunst-
werken laat zien over en van Koningin Beatrix. Om 11.00 uur opent wethouder Donkers de expositie in 
Galerie Bernheze. Na een feestelijke proost, kunt u gaan genieten van de kunstwerken. Voor een kopje 

Krant niet op 

woensdag ontvangen?

Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 Laat het ons weten via 
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

‘als de Koningin wist dat we 
het er Zo drUK mee hebben, 
KwaM Ze vaSt Kij Ken’
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Bezorgklachten
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
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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.

Eten, drinken & uitgaan

DE ZON SCHIJNT… 
BBQ!
Wat een feest vanmorgen, doe het gor-
dijn open … Zon! Het is nog wel koud 
maar ik heb het voorjaar in m’n kop, 
kortom een mooie dag voor de BBQ. 
Juist nu het nog koud is. Want dan is 
de kettle op kolen ideaal voor langzame 
bereidingen op ‘lage’ temperatuur. 

Het woord barbecue komt voor het 
eerst in beeld aan het begin van de zestiende eeuw, als de Spanjaar-
den op het eiland Haïti kennismaken met de barbacoa, een rooster 
waarop vlees kon worden gerookt en gedroogd. Via Amerika kwam 
het woord in de jaren 60 in Nederland terecht. Hier bedoelen we 
met BBQ-en grillen boven gloeiende kooltjes, voor de Amerikanen 
is het juist langzaam garen op indirect vuur. Inderdaad, zeg maar 
stoofvlees uit de BBQ, tot wel 12 uur naast de kooltjes.

Varkensprocureur bijvoorbeeld, een mooi woord voor de nek. Te-
genwoordig meestal versneden tot schouderkarbonades. Vraag de 
slager de nek te ontbenen maar het dekvet te laten zitten, dit helpt 
het vlees te beschermen tegen de hitte van de kolen. Enne … schar-
relvarken is ook hier weer veel lekkerder!

Het vraagt wel wat voorbereiding, op dag één marineer je de pro-
cureur. Op dag twee steek je morgens vroeg de BBQ al aan en kan 
er aan het begin van de avond gesmuld worden. Gloeiende kool-
tjes, rokend appelhout en roosterende procureur, die lucht is zelfs 
om 7.00 uur al lekker. Alleen de buurman onderweg naar z’n werk, 
ziet je nooit meer voor vol aan. 

Op www.dekeuken.nl/bostonbutt een uitgewerktrecept met fo-
to-demonstratie, geïnspireerd op het Amerikaanse ‘BustonButt’, 
de naam alleen al! Kijken hoe de Amerikanen dit zelf aanpakken 
wbbqpitboys.com/ (geen www).

Veel plezier en eet smakelijk!

MICK KOOKT OVER

Buon Apetito

Foto: M
arcel vd Steen

Advertorial

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

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

Loempia menu
Een overheerlijke loempia met frites 
en een frisse salade(exclusief saus)

Een goed begin van de lente

TOP MENU5,50

KLEIN

1,50

MIDDEL

1,75

GROOT

2,00

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Waarom zijn noten gezond?
Probeer het zelf en koop 3 bakjes / zakjes 

versgebrande noten voor € 5,00

Speciale huismixen, zoete en zoute pinda’s,
 pecan en cashewnoten.

Vers gebrand en gemixed 
conform speciaal recept.

Alleen verkrijgbaar bij 
Bon Fromage in Oss en Heesch

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders

  

k vOOr de verspreiding 
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NISTELRODE

NISTELRODE- Een prachtige lentedag is in aantocht en dat zullen we zien op 10 maart in Nistelrode. Een bijzonder mooie dag met veel activiteiten waar u uw 

lentegevoel in kwijt kunt. Na een feestelijke opening bij Galerie Bernheze kunt u daar terecht voor de expositie ‘Unieke beelden H.M. Koningin Beatrix’ en 

Eetcafé ‘t Pumpke zal er, net zoals op het plein in Nistelrode, zorgen dat u zich thuis voelt.

Ook net buiten het centrum kunt u uw hart ophalen bij:

STEENCENTRUM BEVERS, STRIJBOSCH STORE vanwaar u met de 

pendeldienst natuurlijk naar de winkels op ’t Laar kunt meerijden. 

Daar zijn JACOBS & JACOBS WOONSFEERMAKERS, 

VAN TILBURG MODE & SPORT, JACK MARTENS 

TWEEWIELERS en MARYA SCHOENMODE & TASSEN ook open. 

Genoeg te doen en het heerlijke lenteweer vraagt u om de fiets te pakken, zo helpt u de 

parkeerdrukte ook een handje.

Op het Raadhuisplein staan de verwarmde terrassen voor u klaar. Ook Rainbow Centre, 

Eetcafé ‘t Pumpke, Cafetaria ‘t Tramplein en Café ‘t Tramstation hebben de deuren open. 

Even verderop, wanneer u de Tramstraat uitwandelt, komt u bij Hoogstede Optiek en 

horen waar u ook met uw kinderen terecht kan deze middag op 10 maart op de 

Grote Kinderbrillenmiddag. Nistelrode Bruist !

U bent van harte welkom in

het centrum van Nistelrode, 

U zult zich thuis.

Een nieuwe ‘lifestyle’? Iets voor jou? Wil jij gezonder leven en lekkerder in 

je vel zitten? Wil jij daarbij ‘gratis’ begeleiding?

Laat ons dan voor 10 maart weten waarom JIJ gemotiveerd bent om deel 

te nemen aan Lifestyle Project voorjaar 2013.

Je maakt dan kans op 3 maanden GRATIS 

begeleiding van professionals. 

Fitheidscheck, bewegings- en voedingsadviezen maken deel uit van dit 

programma. Je kunt je aanmelden door een mail met je gegevens en 

motivatie te sturen naar info@wt-t.nl waarna Laurens Groenendijk van 

Wellness Test en Training in Heesch samen met DeMooiBernhezeKrant 

twee kandidaten zal uitkiezen. Halverwege maart wordt er een selectie 

uit de kandidaten gemaakt. Het eerste verslag van de kandidaten lees je 

eind maart in DeMooiBernhezeKrant. 

Meer informatie via www.wt-t.nl

STYLE
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LICHAAMS 
BEWEGINGVOORGEZONDELIFESTYLE

Life

 

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

SÈMA  

PRAKTIJK VOOR MASSAGE EN WELLNESS 

Triggerpoint therapie  Ontspanningsmassage 

Energetische massage  Afslankingsmassage 

Hotstonemassage  Stoelmassage   

Voeding  Gewichtsbeheersing   

Workshops 

Sylvia van Dinther 

Hoogstraat 8 

5384 BK Heesch 

06 18270653 

www.sema-wellness.nl 

www.fietsplezierheesch.nl  |      

Bij aankoop van 

een NIEUWE

ELEKTRISCHE FIETS 

3 jaar 

diefstalverzekering 

GRATIS

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina.

Het fietsseizoen is weer begonnen!
 

’t Dorp 108

 

Molenstraat 32

 

HEESCH  

 

0412 451523

SERVICE/WERKPLAATS: SHOWROOM:

Facebook.com/michel.vandewetering

Open zondag
Bernheze Bouwt 
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BOUWT
BERNHEZE

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

De Klaver 35

5384 XK Heesch

T 0412 47 53 99

F 0412 47 57 25

info@langenshoveniers.nl

www.langenshoveniers.nl

Pim Langens

M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1

27-02-2012   18:28:19

Spectaculaire 

garagedeurenactie!

Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 

voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 

type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%

extra korting en betalen wij voor u de BTW over

het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-

lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 

buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.

Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 

garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!

Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk

van afmeting en uitvoering al snel vele honderden

euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op

zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:

MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN

Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH

Tel. 04 12 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

Bij aankoop van een Crawford 
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ontvangt u maar liefst 15% extra 

korting en betalen wij voor u 

de BTW over het aankoopbedrag 

incl. montage.
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en op afspraak
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Uw dealer

Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch

T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen

Catharinehoeve 23 - Heesch

06-53740305

Advertorial

NISTELRODE – Een fijn bedrijf om voor te werken. Dit jaar resulteert dit tot maar 

liefst 4 jubilarissen. Vier schilders met vakkennis en vele jaren ervaring. Zij kunnen 

zelfstandig op pad en klaren de klus zoals het moet zijn.

Pierre zelf werkt ook op locatie en heeft dus niet altijd 

toezicht op ‘zijn mensen’, dan is het heel fijn dat je met 

vertrouwen het werk over kunt dragen. “Behalve de 

jubilarissen hebben we onze jongste werknemer Den-

nis; hij zit nog op de vakschool voor schilderen, maar 

ondertussen werkt hij al vier jaren in ons schilders-

bedrijf en is serieus met zijn vak bezig”, vertellen de 

ondernemers, Pierre en Marianne van de Ven. Pierre 

organiseert het werk en Marianne is merendeels in de 

winkel aan de Kievitweg te vin-

den, waar elke woensdag Nico 

van de Ven het stokje van Ma-

rianne overneemt. Pierre sluit 

af: “Via deze weg willen we 

onze jubilarissen feliciteren 

en bedanken en we zullen 

komend weekend proosten 

op de fijne samenwerking!”

‘GLASHELDER 

EN MET VERVE’

Henry van Steensel 

komt uit Nistelrode en 

zoon Dennis heeft zijn 

passie voor het schilderen 

overgenomen, natuurlijk bij 

Venwico schilderwerken. 

Henry heeft net als 

Pierre de voorkeur 

liggen bij het 

glaszetten, maar 

schildert ook graag. 
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40 jaar

‘KLANT-

VRIENDELIJK EN 

HEEL SECUUR’

Leo de Mol schildert al 40 jaar.

Leo woont in Heesch, maar door 

zijn aanwezigheid in de winkel 

bij Van Tilburg Mode & Sport als 

huisschilder, kent heel Nistelrode 

hem ook, hij heeft voor iedereen 

tijd voor een paar gezellige 

woorden.

Henk van Boekel is 57 jaar en woont in Nistelrode. Hij is 

een echte aanpakker en heeft zijn 25-jarig jubileum. 

Theo Wingens 62 komt uit Heesch en werkt vooral op de 

bouw. Hij werkt vaak samen met Henk. Nog ruim een jaar 

maar dan gaat hij - in 2014 – met pensioen. Hij hanteert al 

40 jaar de verfkwast. 

‘ACCURAAT EN MANNEN VAN DE BOUW’

V.l.n.r. Henk van Boekel en Theo Wingens

4X JUBILEUM BIJ VENWICO

40

In de jubileumweek van 11 t/m 16 maart 

betalen wij de BTW voor u.

Dus 21% korting op al onze producten

in de winkel. (m.u.v. behang)

“Een fijn bedrijf om te werken”

40

25

25
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Grenzeloos BERNHEZE

LUCHTPOST

GEROLSTEIN

Wij, Rien Romme (29) en 

Anke van Dijk (24) zijn 

1 januari 2010 vertrokken 

uit het gezellige Brabant, en 

zijn verhuisd naar Gerolstein 

(Duitsland).

Pech.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie op de hoogte heb 

gebracht van de gang van zaken hier in Gerolstein (D).

De sneeuw is eindelijk allemaal weg, er heeft vanaf begin 

januari tot afgelopen weekend sneeuw gelegen. Hopelijk 

blijft hij nu ook weg. Het kijkt erg mooi die wit besneeuwde 

heuvels, maar het is ook erg lastig. De bouw van onze nieuwe 

koeienstal is daardoor wat achtergeraakt in de planning. Zodra 

het vriest kan er geen beton gestort worden. Gelukkig wordt 

het weer beter, zodat er weer flink gewerkt kan worden. De 

bouwvakkers van de bovenbouw hebben afgelopen tijd wel 

flink doorgewerkt, de stal waar de afkalfkoeien komen is 

al helemaal klaar! Onze oude loods wordt nu omgebouwd 

tot melkstal. Hier komt veel dure appartuur in wat niet mag 

bevriezen. Daarom willen we het dak graag geisoleerd hebben. 

Het oude dak is nu geheel vervangen door een nieuw. In de 

loods kunnen de bouwvakkers nu starten met het leggen van de 

leidingen voor de melkcarrousel.

Rien heeft al heel wat afgeklust hier op de boerderij, helaas 

ging het een aantal weken geleden mis. Hij heeft tijdens het 

klussen zijn hand lelijk verwond. Daardoor heeft hij een aantal 

weken zijn hand niet mogen belasten. Niet helemaal handig 

natuurlijk als er zoveel werk te doen is. Normaal gesproken kun 

je via een instantie een bedrijfshulp krijgen. Helaas hadden 

wij de pech, dat er op dat moment niemand beschikbaar was. 

Gelukkig is de hand van Rien boven verwachting snel genezen, 

en kan hij weer volop aan de slag. 

We hopen dat het voorjaar snel komt, zodat alles weer mooi 

groen wordt en onze vakantiegasten kunnen genieten van het 

mooie weer!

Houdoe!

Anke van Dijk

www.eifel-vakantie.nl

Team Reisburo de Wit reisde eind 

oktober voor u af naar: Mallorca!

Bij aankomst in Mallorca heb-

ben we de vooraf gereserveerde 

huurauto’s opgehaald waarna we 

zijn doorgereden naar het RIU 

Bravo Hotel in Playa de Palma. Een 

heerlijk plaatsje aan de gezellige 

boulevard. Playa de Palma ligt op 

slechts enkele minuten rijden van 

de hoofdstad Palma de Mallorca, 

wat ook zeer zeker de moeite 

waard is. Tijdens een stadswan-

deling hebben we veel historische 

gebouwen bezocht en veel trendy 

kledingwinkels gezien. Palma heeft 

hiermee alle ingrediënten voor een 

ideale citytrip; cultuur snuiven, 

strand en winkelen. 

De volgende dag zijn we in groe-

pen het eiland gaan verkennen en 

hebben verschillende leuke plek-

ken voor u bezocht. Zo zijn we 

ook in de bergen van Mallorca ge-

weest. 

Hier vindt u onder andere Valde-

mossa; een bergdorpje uit de 14e 

eeuw. Valdemossa staat 

bekend om de groene 

en rustige omgeving, 

maar ook omdat het 

rijk is aan bronnen 

zoals olijf- en amandel-

bomen. In het noordwesten treft u 

Sóller, een plaats die aan de kust 

ligt en omringd wordt door groene 

heuvels. 

Kortom, Mallorca is een heerlijk 

eiland en heeft voor jong en oud, 

strand- en natuurliefhebbers veel 

te bieden, maar ook voor de shop-

pers onder ons is er genoeg te be-

leven op dit veelzijdige eiland. 

En dit alles op maar slechts 2 uur-

tjes vliegen vanaf Nederland!

HEESCH – Waar we naartoe zouden vliegen was een grote verrassing. Pas toen we op de luchthaven van 

Düsseldorf arriveerden en ons het vluchtnummer werd verteld, kwamen we erachter dat we naar Mallorca 

zouden gaan voor dat weekend, een onwijs leuke verrassing! 

AANBIEDING: 

Hotel Eugenia Victoria, vertrek 23-04, 

tweepersoonskamer met halfpension 

vanaf slechts 556 euro per persoon 

(o.b.v. 2 personen).

Franse  fl air, tijdloze markten, zonovergoten terrassen, kunst, cultuur en cuisine

Langs oude kloosters, kerken en 

kastelen, festival, Pausenpaleis en 

beroemde brug over de Rhône in 

Avignon, Théâtre Antique en Ro-

meinse Poort in Orange 

Aquaduct Pont du Gard

U flaneert door het Saint-Rémy van 

Vincent van Gogh, het Montélimar 

van de nougat, het Grignan van de 

Zonnekoning.

U bezoekt oude stadjes als 

Château-Neuf-du-Pape en (Clai-

rette de) Die met héél veel terras-

jes, provencaalse markten en proe-

verijen.

Genieten van het theater tussen 

wijnranken, olijfolie en tapenades, 

goed glas wijn, blauwe hemel en 

het getjirp van krekels op de ach-

tergrond.

€ 465,- p.p. incl. reis, verblijf op 

basis van vol pension, chambres 

d’hôtes La Colline

excl. entreegelden. 

La Colline 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

Frankrijk zoals bedoeld: vertrek 23 juni, 21 juli, 4 augustus.

U toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel, te midden van 

wijngaarden,  olijfaanplant, bijzondere natuurgebieden en adembene-

mende vergezichten.
Info:  www.lacolline.nl 

Hans & Marie-José Egelmeer, 

0033-475904528  

johannes.egelmeer@orange.fr   

Advertorial

www.reisburodewit.nl

www.fietsplezierheesch.nl  |      
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GRATIS

Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina.

Het fietsseizoen is weer begonnen!
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Facebook.com/michel.vandewetering

‘Paleis het Loo’ in Nistelrode

Galerie Bernheze exposeert ‘Beelden van Beatrix’

EERSTE EXPOSITIE: KONINKLIJK

In Galerie Bernheze kunt u zich 

verbazen over de creativiteit en 

het enthousiasme van diverse ex-

poserende kunstenaars die hun 

werk hadden ingezonden voor de 

expositie in het Museum Paleis Het 

Loo. Ter gelegenheid van de 75ste 

verjaardag van Hare Majesteit 

werden 2300 kunstwerken inge-

stuurd, waarvan 75 kunstwerken 

door een jury uitgekozen werden. 

Maar ongetwijfeld hebt u, net als 

wij, kunstwerken voorbij zien ko-

men die u beslist nog een keer zou 

willen zien. 

Bijvoorbeeld het portret van Ko-

ningin Beatrix van Carla van Lies-

hout, de werken van Hetty Kok, 

Hanneke Hielkema, Guus van Lin-

gen en vele anderen.

Galerie Bernheze is een initiatief 

van Theo en kunstenares Carla van 

Lieshout zij namen het initiatief 

om een expositie in te richten ter 

ere van H.M. Koningin Beatrix. De 

makers van de kunstwerken heb-

ben persoonlijk een uitnodiging 

NISTELRODE – Om te genieten van de impressies van vele kunstenaars hoeft u niet helemaal naar Paleis 

het Loo af te reizen. Heel dichtbij is er vanaf 10 maart een expositie die een mooie verzameling kunst-

werken laat zien over en van Koningin Beatrix. Om 11.00 uur opent wethouder Donkers de expositie in 

Galerie Bernheze. Na een feestelijke proost, kunt u gaan genieten van de kunstwerken. Voor een kopje 

koffie/thee met heerlijk appelgebak uit de streek; zorgt Eetcafé ’t Pumpke.

Loosbroek ‘Erfgoed in zevenvoud’

Adrie Bosch is bekend om zijn 

mooie teksten vol spiritualiteit, lo-

kale toestanden en personen. De 

kleuring komt juist in de kleine, 

fijne nuances door. Via 7 symbo-

len uit de katholieke erediensten, 

worden Loosbroekse mensen, hun 

gewoontes en hun levensinstelling 

aan en in elkaar gevlochten. Ver-

leden, heden en toekomst worden 

met elkaar verbonden. Dit alles op 

basis van een Loosbroekse mijme-

ring/vertelling, met soms een rela-

tiverende knipoog.

De prachtige, veelsoortige liederen 

door het Loosbroekse mannenkoor 

‘Zang en Vrienschap’ zijn hierop 

een mooie aanvulling. Het Loos-

broekse mannenkoor staat garant 

voor kwaliteit die jong en oud 

raakt, zowel qua liederenkeuze als 

uitvoering onder de kundige en 

bezielende leiding van Gerard van 

Krieken. 

Kortom: Een programma, kort, 

krachtig, heel herkenbaar en met 

‘n hoog niveau. Geschikt voor ie-

dereen en alle leeftijden. Iedereen 

van binnen en buiten Loosbroek is 

van harte uitgenodigd.

LOOSBROEK - Op 12 maart vindt in het kader van de viering van 

‘100 jaar Antoniuskerk te Loosbroek‘ een bijzondere bijeenkomst plaats 

in deze kerk. Om 19.30 uur zal de bekende oud-Loosbroekenaar Adrie 

Bosch mijmeringen brengen, afgewisseld met zang door het mannen-

koor ‘Zang en Vriendschap’.

Historische optocht 1998 bij gelegenheid van 100 jaar parochie St. Servatius 

PROGRAMMA

19.30 uur Start programma

• Vertellingen/mijmeringen 

rondom symbolen uit 100 jaar 

Loosbroekse kerk door Adrie 

Bosch 

• Afwisseling van vertellingen 

met liederen door mannen-

koor Zang en Vriendschap 

m.m.v. organist John Blummel 

en Hanneke Gloudemans

20.30 uur Nabuurten in de Wis 

met koffie en iets lekkers.
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gehad om te komen deelnemen 

aan de expositie, waarna ze met 

Brabantse Gastvrijheid ontvangen 

werden in de galerie. De verbin-

dende passie voor de kunst, leidde 

tot waardevolle momenten. 

Zo komt Museum Paleis het Loo 

voor een keer naar Nistelrode, 

maar dan met enkele kunstwer-

ken, uit heel Nederland, die niet in 

Paleis het Loo zelf hangen. 

Op 10 maart zal er tijdens de ope-

ningsdag een troubadour/dichter 

aanwezig zijn, een sneltekenaar en 

een muzikante die bijzondere mu-

ziekinstrumenten bespeelt. 

U kunt er tot 30 april iedere zon-

dag terecht van 11.00-17.00 uur 

voor een alternatief defilé langs de 

‘Koningin’.

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat
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‘KLANT-

VRIENDELIJK EN 

HEEL SECUUR’

Leo de Mol

Leo woont in Heesch, maar door 

zijn aanwezigheid in de winkel 

bij Van Tilburg Mode & Sport als 

huisschilder, kent heel Nistelrode 

hem ook, hij heeft voor iedereen 

tijd voor een paar gezellige 

woorden.

“Een fijn bedrijf om te werken”
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“Een fijn bedrijf om te werken”

‘Paleis het Loo’ in Nistelrode

Om te genieten van de impressies van vele kunstenaars hoeft u niet helemaal naar Paleis 

het Loo af te reizen. Heel dichtbij is er vanaf 10 maart een expositie die een mooie verzameling kunst-

werken laat zien over en van Koningin Beatrix. Om 11.00 uur opent wethouder Donkers de expositie in 

Galerie Bernheze. Na een feestelijke proost, kunt u gaan genieten van de kunstwerken. Voor een kopje 

Krant niet op 

woensdag ontvangen?

Heeft u de krant niet 

of niet op tijd gehad?

 Laat het ons weten via 

info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170 of 

06-22222955 ‘ALS DE KONINGIN WIST DAT WE 

HET ER ZO DRUK MEE HEBBEN, 

KWAM ZE VAST KĲ KEN’

Middels sketches en muziek gaan ze 
in deze theatershow terug in de tijd 
en brengen een muzikaal eerbetoon 
aan hun voorbeelden. Pop, musical, 

levensliedjes, evergreens Engelstalig 
en Nederlandstalig, humor, een lach 
en een traan. Alles komt voorbij en 
alles mag meegezongen worden! 
Popkoor d’Accord vindt het een eer 
om op te mogen treden in hun thea-
terprogramma tijdens the 4 minutes 
of fame die Danny en Henk voor ons 
ter beschikking hebben gesteld. De 
voorstelling begint om 20.15 uur.

Popkoor d’Accord te gast 
bij Danny de Munk en 
Henk Poort in de Pas
HEESCH - Popkoor d’Accord is donderdag 14 maart te gast bij Danny 
de Munk en Henk Poort in hun theatervoorstelling Jeugdherinneringen 
2 in de Pas in Heesch. De Munk en Poort brengen samen met hun live 
band een compleet nieuwe show waarin ze het publiek op muzikale 
wijze meenemen langs dierbare herinneringen.

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

Kasten bieden kansen voor uilen

Voor steenuilen (tot 25 cm) en 
kerkuilen (40 cm) is de biotoop in 
het buitengebied van Heesch nog 
redelijk. Toch worden ze bedreigd 
met uitsterven. De oorzaak is het 
verdwijnen van boerenschuren en 

andere gebouwen waar de uil in 
de nok zijn eieren kon uitbroeden. 
Bovendien sterft 50% van de uilen 
in het verkeer en 10% door ver-
drinking. Eric van Dijk uit Heesch 
is enthousiast over vogels in het 

algemeen en uilen in het bijzon-
der. Al jong was hij in de weer met 
verrekijker en ’n vogelboekje. Op 
zaterdag trok hij met een groep de 
bossen in, onder leiding van een 
leraar. Zelfs toen er andere priori-

teiten kwamen, bleef de voeder-
plank in de tuin gevuld. In de tuin 
van de familie Van Dijk lijkt het wel 
een volière, zonder gaas! 
Een steenuiltje in de tuin veroor-
zaakte de carrière van Eric bij IVN. 

Activiteiten
Brabants Landschap en IVN wer-
ken samen om de uilenpopulatie 
te verstevigen. Brabants landschap 
levert uilenkasten en vrijwilligers 
van de IVN hangen ze op, waar-
onder Eric. 

De steenuilen krijgen langwerpige 
kasten in eiken en notenbomen 
en de kerkuil rechthoekige in de 
nok van schuren of paardenstallen. 

Kerkuilen zorgen voor een weder-
dienst. Ze lusten enkel muizen. De 
kasten worden een aantal keren 
per jaar bezocht door Eric van Dijk. 
In ’t voorjaar kijkt hij of er eieren 
zijn en later of ze uitgekomen zijn. 
Dat doet hij heel behoedzaam om 
het nest niet te verstoren. In het 
najaar worden de kasten uitgemest 
en de uilenballen en voedselresten 
verwijderd. 

Niet alle kasten (110 in Bernheze) 
worden door uilen bevolkt. Ook 
andere vogels waarderen het scho-
ne en van houtkrullen voorziene 
onderkomen. En natuurlijk worden 
in ‘t najaar ook die kasten schoon-

gemaakt en van verse houtkrullen 
voorzien. 

Monogaam
Wist u dat uilen heel monogaam 
zijn. Zij overwinteren hier samen 
met hun partner en blijven bij el-
kaar tot ‘de dood hen scheidt’. 
De jongen worden in augustus/
september het huis uitgejaagd en 
moeten op zoek naar een eigen 
kast. Maar zij gaan niet verder dan 
5 km van het ouderlijk huis. 

Daarvoor hangen er in een gebied 
meer kasten dan er uilen zijn. Van 
woningnood geen sprake. 

HEEscH – Uilenkasten zijn broedkasten voor steenuilen (katuilen) en kerkuilen. In Heesch 
worden ze door vrijwilligers opgehangen op plaatsen waar de uilen een goede kans van 
overleven hebben, met hun jongen. Uilen nestelen bij voorkeur in knotwilgen, veldschuren 
en andere hoge holtes die vroeger veel te vinden waren op boerenerven en krijgen 3-5 ei-
tjes. Nu zijn veel veldschuren verdwenen en knotwilgen bijna een bezienswaardigheid. 

Eric van Dijk laat een van de uilenkasten zien Foto: Marcel van der Steen

Wist u dat uilen heel monogaam zijn?
Zij blijven bij elkaar tot ‘de dood hen scheidt’

Carnavalskrant HDL vijfde bij 
Krantwisseltrofee

Door Matthijs van Lierop

Met een grote touringcar reisde de 
12-koppige delegatie van stichting 
carnaval HDL, onder wie ook Prin-
ses Marianne d’n Urste, afgelopen 
zaterdag af naar de Voorste Venne 
in Drunen. Hier vond dit jaar de 
uitreiking van de Krantwisseltrofee 

plaats. In 2012 eindigde de krant 
van HDL op de vierde plaats van 
de vakjury en op de vijfde plek van 
de publieksjury, maar de makers 
van de HDL-krant beseften dat het 
zeer moeilijk zou zijn om ditmaal 
hogere ogen te gooien. In de cate-
gorie ’buukske’, waarin de snevel-
bokkenkrant meedoet, behoorde 
de krant wat betreft de publieks-
jury niet tot de beste vijf.        
In tegenstelling tot de publieksjury 
werd het bij de vakjury nog even 
spannend, want de snevelbokken-
krant werd als laatste kanshebber 
het podium opgeroepen. De uit-
eindelijke vijfde plaats van de vak-
jury deed de makers van de HDL-
krant veel deugd. ‘‘Eén plekje lager 
dan vorig jaar, we hebben het on-
geveer geëvenaard’’, aldus Paul 
cuijpers. Janus Dortmans sprak 
ook zijn tevredenheid uit. ‘‘5e van 
de twintig. Dat is netjes.’’
De opbouwende kritiek op de car-
navalskrant van HDL was dat het 
carnavaleske op de voorpagina 
wat ontbrak en dat de krant daar-

door eerder op een reisgids leek. 
Hilarisch was de feedback op het 
stukje van Ad van schijndel over 
‘Bagge vange bè onwirreld kooi 
weer’, want de algemene conclu-
sie luidde ‘dat dit artikel leuker zou 
zijn voor allochtonen als het wat 
minder in het dialect geschreven 
was’. cuijpers trekt zich van dat 

laatste punt weinig aan. ‘‘Wanneer 
je niets in het dialect hebt, dan 
word je daar ook op aangespro-
ken.’’ 

Een derde kritiekpunt op de HDL-
krant was dat er wel meer teke-
ningen in de krant mochten staan. 
‘‘Daarom wil ik er ook graag een 
tekenaar bij hebben’’, vertelt cuij-
pers, die ook doelt op het kleine 
aantal mensen waarmee de krant 
wordt gemaakt. ‘‘Er staan bij ons 
weinig mensen in het colofon, veel 
minder dan bij andere kranten.’’ 
Dit bedoelt hij vooral positief, 
want met een klein aantal mensen 
toch op de vijfde plek eindigen, dat 
vonden de makers zelf een mooie 
prestatie.

HEEsWIJK-DINTHEr-LOOsBrOEK - Al acht jaar doet Stichting Carna-
val HDL mee aan de Krantwisseltrofee. Deze trofee houdt in dat alle in-
geschreven carnavalskranten een beoordeling krijgen zodat kranten van 
elkaar kunnen leren. Op deze manier kan er ieder jaar weer een mooiere 
krant uitgebracht worden. En de beste krant, die krijgt natuurlijk de wis-
seltrofee mee naar huis. 

vijfde van de twintig, 
dat is netjes

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

kijk voor meer apparaten op

www.leeijen-electro.nl

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Electrolux 
EWF1476GDW
- 1400 toeren
- 7kg
- lcd scherm
- stoomfunctie
- invertermotor
- A++

Thuis gebracht, aangesloten en uitgelegd

Ä 549,-
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ZORG EN HULP

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

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

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

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
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 Veghel
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

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

Health, Beauty, Care

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

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Na een ‘voor mijn gevoel’ lange winter 
met veel donkere dagen, smachten we 
met zijn allen naar het voorjaar en de 
eerste zonnestralen. En op het moment 
van schrijven zijn de vooruitzichten 
veelbelovend. Het wordt een vroege 
lente!
Een heerlijk seizoen, tijd van nieuw 
leven, een nieuwe start, positiviteit. 
Mensen groeten elkaar, met een beter 
humeur, ze worden actiever en hebben 
meer energie. Geen wonder, want door 
het tekort aan licht in de winter daalt de 

hoeveelheid serotonine en dopamine in onze hersenen, de stof waar 
je blij en euforisch van wordt. De lammetjes dartelen in de wei, de 
bloesem komt in knop. We krijgen kriebels in onze buik van alles wat 
we om ons heen zien, van de heerlijke geuren en kleuren uit de natuur. 
We krijgen zelfs zin in de grote schoonmaak, het opruimen van oude 
ballast. Dit geeft ook rust in ons hoofd, en ruimte voor nieuwe ideeën. 
Ons lichaam kan weer de broodnodige vitamine D opbouwen door de 
zon. De griep die deze winter in alle hevigheid toesloeg, laten we achter 

ons. We krijgen weer meer behoefte aan beweging en aan gezondere 
lichtere voeding. De ideale tijd om enkele kilo’s af te vallen of om het 
lichaam ook een grote schoonmaak te gunnen door te ontslakken. Of 
om de oude dode cellagen te vervangen door frisse nieuwe huidcellen 
door een bodyscrub of diepe peeling.
Verlangen is wat de mens gretig maakt en enthousiast. En dat is nou 
net wat in Nederland zo mooi is aan de seizoenswisselingen. Als het 
altijd mooi weer is, dan wordt dat ook normaal, dan is het er gewoon. 
Ditzelfde geldt voor ons doen en laten. ‘Als je blijft doen wat je altijd 
deed, dan zul je krijgen wat je altijd kreeg’, is daarop van toepassing. 
Lente staat voor mij voor een nieuw begin, niet terug- maar 
vooruitkijken. Wat heeft dit jaar voor mij in petto, of liever gezegd, 
welke kansen ga ik pakken? Want wisten jullie dat geluk maar voor 10% 
afhankelijk is van de omstandigheden, en dat je 90% zelf in de hand 
hebt? 
Dus mensen, kom uit die stoel, stel een doel waar je blij van wordt, zo 
groot of klein als je wilt, werk daar naar toe en maak je op voor een 
prachtig voorjaar!

Zonnige groet,

Lentekriebels

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

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

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

Hammam met warmeoliemassage €30,-

Advertorial

Laverhof is er ook voor een lekk ere maaltijd

cunera/De Bongerd wil de bezoe-
kers die dag niet alleen laten zien 
hoe er geleefd en gewerkt wordt 
maar met name ook de aandacht 
vestigen op een bijzondere service 
die de locatie al jaren biedt aan 
bewoners en aan mensen uit het 
dorp. 

“We hebben verschillende eetpun-
ten in de omgeving, in Loosbroek, 
Vorstenbosch, Vinkel en Middel-
rode, waarvoor altijd al de nodige 
aandacht is geweest, maar mensen 
weten vaak niet dat wij hier bij cu-
nera/De Bongerd deze service ook 
bieden. Iedere dag kunnen mensen 
hier aanschuiven tussen 11.30 en 
13.15 uur” vertelt Karin van Kraaij. 
“En op de dinsdagavond hebben 
we ook nog, wat we noemen onze 
restaurantavond. Het is eigenlijk 
jammer dat hier nog te weinig ge-

bruik van wordt gemaakt.”
Iemand die dat volledig kan be-
amen is vaste gast aan tafel Tiny 
van rooy. 

Van rooy is een bekend gezicht in 
Heeswijk. Hij had er sinds de ja-
ren zestig van de vorige eeuw een 

bloemenzaak en nog steeds woont 
hij op die plek aan de Hoofdstraat. 
Na het overlijden van zijn vrouw, 
at hij dan hier, dan daar, daarbij 
meestal uitgenodigd door zijn kin-
deren. 
“Totdat iemand tegen me zei: ik 
snap niet dat je niet bij ons komt 
eten”, legt Van rooy uit hoe hij de 
weg naar deze service gevonden 
heeft. 

Dat ‘ons’ bleek het eetpunt bij cu-
nera/De Bongerd en sinds ander-

half jaar is Van rooy er dagelijks te 
vinden tijdens het middaguur. ”Ik 
ben om kwart voor twaalf hier en 
om één uur ben ik weer thuis. Het 
is hier gezellig en het eten is prima. 

Ik zou niet anders meer willen.”
Tiny van rooy slaat de weeken-
den echter vaak over maar dat ligt 
vooral aan zijn passie voor sport en 
voor het wielrenenn in het bijzon-

HeeSwIjk-DINTHer – Verzorgingshuizen, voor velen nog een verre toe-
komst waarin dikwijls beelden rondzweven van het bejaardenhuis zoals 
dat 25 of meer jaar geleden over het algemeen was. Maar het verzor-
gingshuis van nu is heel anders van karakter. Om iedereen de kans te 
geven te zien wat er veranderd is, wat een eigentijds verzorgingshuis 
is, hoe er geleefd en gewerkt wordt, bieden twee locaties van Laverhof 
- het Mgr Bekkershuis in Schijndel en Cunera/De Bongerd in Heeswijk-
Dinther - het publiek letterlijk een kijkje in de keuken tijdens de Dag 
van de Zorg op zaterdag 16 maart. De deuren staan open van 14.00 tot 
16.00 uur. Stichting Laverhof is de naam waaronder BerneZorg en Zorg-
groep Dorus op 1 januari 2013 zijn samengegaan.

Tiny van Rooy komt dagelijks, behalve in het weekend

“Het is hier gezellig en het eten is prima,
ik zou niet anders meer willen”
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Health, Beauty, Care

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

Per consult ½ uur € 25,00 

23 en 24 maart 
bij Eetcafé ’t Pumpke - Nistelrode 

Meer informatie www.so-lu-tio.nl

Alleen op afspraak

Op zaterdag 16 maart a.s. bent u van 11.00 tot 
16.00 uur van harte welkom in diverse locaties 
van BrabantZorg.

We vertellen u alles over leren, werken en vrijwilligerswerk 
bij BrabantZorg. Ook is er volop informatie over wonen 
met zorg, behandeling, tijdelijke zorg, acute zorg, 
thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijden, activiteiten, 
dagverzorging en dagbehandeling.

Wilt u meer informatie over BrabantZorg? Kom dan 
naar de Open Dag of neem contact met ons op. Wij 
helpen u graag verder. Bel (0412) 62 26 78 of kijk 
op www.brabantzorg.eu (ook voor de overige locaties 
waar u welkom bent).

 twitter.com/BrabantZorg
 facebook.com/BrabantZorg

Wij ontmoeten u graag bij:
- Heelwijk, Mozartlaan 2, Heesch
- Sterrebos, Sterrebos 62, Oss
- De Wellen / BrabantZorg Thuiszorg / 
 Dagbehandeling De Regenboog 
 Driek van Erpstraat 2, Oss
- De Wilberthof, Den Dries 1, Berghem
- Vierhoven / BrabantZorg Thuiszorg, 
 Het Hofke 2a en 2b, Schaijk

Op zaterdag 16

Kom naar de 
Open Dag bij 
BrabantZorg

Laverhof is er ook voor een lekk ere maaltijd

Tiny van Rooy komt dagelijks, behalve in het weekend

der. Hij is wielerliefhebber in hart 
en nieren en is in het seizoen vaak 
langs de parcoursen te vinden. Vol 
vuur kan Van rooy vertellen over 
hoe zijn kinderen ook besmet zijn 

met het sportvirus en ieder op hun 
terrein, stevige prestaties hebben 
neergezet.

Trots is hij daarop en hij geniet er-
van als hij zijn passie met anderen 
kan delen. Het eetpunt bij cune-
ra/De Bongerd is zo’n plek waar 
dat kan, waar niet alleen gegeten 
wordt, maar waar ook sociale con-
tacten opbloeien. 
Een ideaal moment om anderen te 
ontmoeten en de sleur van alledag 
te doorbreken.
Er is nog volop plaats aan tafel en 
iedereen is welkom op het adres 
Zijlstraat 1 in Heeswijk.

Tijdens de open dag op 
16 maart is o.a. informatie over 
het eetpunt verkrijgbaar en wie 
nu daarover al meer wil weten, 
kan terecht op de website 
van Laverhof of bellen: 
0413 298 100.

VOrsTENBOscH - iedereen kent 
wel mensen die brandwonden, 
verstuikingen of koorts weg kun-
nen nemen. 

Vaak hoef je maar te bellen en de 
klacht verbetert. Ook zijn er van 
oudsher in de omgeving mensen 
waar je naar toe ging om geholpen 
te worden voor kwalen. Het smidje 
uit Eerde, het vrouwke uit Gemert  
en anderen. Via handoplegging of 

gebedsgenezing, zonder enige op-
leiding,  hebben ze talloze mensen 
geholpen. Hoe gaat dat nu in zijn 
werk? Appie zal trachten duidelijk-
heid te verschaffen over deze vorm 
van behandelen. Natuurlijk met  
voorbeelden uit de praktijk.

Donderdag 14 maart. 20.00 uur
Kloosterkapel, Vorstenbosch 
Kosten € 5,00. Opgave:
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl 

Lezing appie de Groot
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Ervaar de luxe van pure weldaad aan huis. Aquaprojects is een 

begrip in de realisatie van zwembaden, sauna’s en whirlpools. 

Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. Desgewenst 

nemen we uw complete tuin mee in ons ontwerp en zorgen 

we voor een harmonieus geheel. Laat u inspireren en ontdek 

de onbegrensde mogelijkheden.

Jetstreams, watervallen, sfeerverlichting, een robuuste inlooptrap… 

als u het kunt dromen, kunnen wij het voor u verwezenlijken. 

Vakkundig en zorgvuldig, voor een zorgeloze wellnesservaring. 

Sfeervol ontspannen, onthaasten in stijl.

Wellnessdromen creëren

Het Sterrenbeeld 25  ‘s-Hertogenbosch Tel. +31 (0)73 513 02 29 
info@aquaprojects.nl  www.aquaprojects.nl

Aquaprojects is a member of THE ART OF LIVING WELL Group

Ervaar de luxe van pure weldaad aan huis. Aquaprojects is een 

begrip in de realisatie van zwembaden, sauna’s en whirlpools. 

Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. Desgewenst 

nemen we uw complete tuin mee in ons ontwerp en zorgen 

we voor een harmonieus geheel. Laat u inspireren en ontdek 

de onbegrensde mogelijkheden.

Jetstreams, watervallen, sfeerverlichting, een robuuste inlooptrap… 

als u het kunt dromen, kunnen wij het voor u verwezenlijken. 

Vakkundig en zorgvuldig, voor een zorgeloze wellnesservaring. 

Sfeervol ontspannen, onthaasten in stijl.

Wellnessdromen creëren

Het Sterrenbeeld 25  ‘s-Hertogenbosch Tel. +31 (0)73 513 02 29 
info@aquaprojects.nl  www.aquaprojects.nl

Aquaprojects is a member of THE ART OF LIVING WELL Group

WELLNESSDROMEN CREËREN
Ervaar de luxe van pure weldaad aan huis. Aquaprojects is een begrip in de realisatie van zwembaden, sauna’s en whirl-
pools. Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. Desgewenst nemen we uw complete tuin mee in ons ontwerp en 
zorgen we voor een harmonieus geheel. Laat u inspireren en ontdek de onbegrensde mogelijkheden. Jetstreams, water-
vallen, sfeerverlichting, een robuuste inlooptrap… als u het kunt dromen, kunnen wij het voor u verwezenlijken. Vakkun-
dig en zorgvuldig, voor een zorgeloze wellnesservaring. Sfeervol ontspannen, onthaasten in stijl.

Vier generaties familie van Berkel

HEEsWIJK-DINTHEr - Met de geboorte van Jorg geboren op 23 decem-
ber 2012 is voor de tweede maal de vier generaties vol. Op de foto de 
kleine Jorg samen met overgrootvader Leo van Berkel (85) uit Heesch, 
grootvader Peter van Berkel (55) uit Heesch en vader Paul van Berkel (29) 
uit Dinther.

Opa Peter, Overgrootvader Leo, Jorg en papa Paul

BernHeZefamILIeBerICHten GeBOOrTe

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

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 

Het bericht blijft hier gedurende lange-
re tijd op staan en het biedt men-
sen 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. 

Ga samen met Trendtuin op avontuur 

Een gezellige plek waar u genoeglijk uw vrije tijd door kan 
brengen. Een mooie gezellige plek waar u heerlijke momen-
ten kan beleven tijdens een barbecue samen met uw vrien-
den en met een wijntje lekker kunt filosoferen over van alles. 
Waar u heerlijk bij kan komen met dat mooie boek.

Een tuin met verrassende elementen met 
praktisch onderhoud vraagt.

Cursus: In maart organiseert Anja Heiligenberg workshops 
snoeien. Na een leerzame avond waarin u in theorie over het 
snoeien leert, gaat u het geleerde de volgende ochtend in de 
praktijk brengen. Ook kunt u er voor kiezen om de theorie 
en praktijk op 1 dag te volgen.

11 maart 20.00-22.00 uur theorie
12 maart  9.00-12.00 uur praktijk
12 maart 20.00-22.00 uur theorie
13 maart  9.00-12.00 uur praktijk

eenDaGsCursus – inclusief lunch 
21 maart 9.00 - 15.30 uur theorie & praktijk
22 maart 9.00 - 15.30 uur theorie & praktijk
Gaat door bij voldoende aanmeldingen.
Het is ook mogelijk om met 4 of 5 personen bij u thuis af te 
spreken. Data in overleg.

Advertorial

HEEscH - Met het komen van het voorjaar zit u vast ook al te denken aan uw tuin. in het voorjaar komen 
vaak ook weer de ideeën. u heeft vast verfrissende ideeën en uw partner weer andere. Deze ideeën en 
mijn invallen kunnen samen naar een mooie tuin leiden. 

Trendtuin | 06-12193938 | anja@trendtuin.nl | www.trendtuin.nl

Geboren

Liv
Annelies Rianne

4 maart 2013

Kay Verwijst & Britt Aarts
Hondstraat 10, 5476 KT

Vorstenbosch 

www.mooinisseroi.nl

Je trilt. Ze lachen naar je. Je hoort 
mensen om je heen gillen. Hyste-
rie. Daar komt Elvis. Grote zon-
nebril op. Hij zwaait. Burning love. 
Voel je het? The Kinks. You really 
got me. The Everly Brothers, The 
Monkees, The stones. Die heerlijke 
rock ‘n roll nummertjes, ze ko-
men allemaal voorbij... in een flits.
Open je ogen. Je krijgt kippenvel. 
Want daar staan ze. recht voor je. 
Op raakafstand. The Hot studs, de 
reïncarnatie van al die grootheden 
die je net voorbij zag komen. Ze 
speelden op Paaspop, de Zwarte 
cross, het Høkersweekend en tij-

dens de Nijmeegse Zomerfeesten. 
Ze traden op als support-act van 
De Dijk, rowwen Hèze, VanDik-
Hout, Normaal, Jovink en de Voe-
derbietels en BZB. En nu staan ze 
hier voor jou!
Hou je ogen open. stay tuned. 
Voel de adrenaline in je stromen. 
En blijven stromen. Pure passie. 
Je gaat los. Gegarandeerd. Life’s 
great. Let’s rock & roll. The Hot 
studs are in town!

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

The Hot studs in De Zwaan
Zaterdag 9 maart 

Advertorial

HEEsWIJK-DINTHEr - Doe je ogen dicht. Heel even maar. En luister... 
BENG...! Je gaat terug in de tijd. Je voelt de jaren vijftig, zestig, zeven-
tig. Ziet The Beatles staan, recht voor je op het podium. Zo dichtbij dat 
je ze bijna aan kunt raken.



Woensdag 6 maart 2013 7
  

Bij aankoop van2 broden naar keuze
4 spelt-
eierkoeken

1,50
normaal 3,40

broden

eierkoeken

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

tips van de bakkers:

Witte chocolade & 
aardbeienbavarois-

vlaai, 10-12 personen, € 12,95

Saucijzenbroodjes

2 stuks € 2,65

Lekker veel verse eieren…  de nootachtige smaak van spelt…  iedereen is gek op onze spelteierkoekendeze aanbiedingen gelden van 7-3 t/m 13-3-2013

Spelteierkoeken zijn gebakken met het zuiverste graan. 
De nootachtige smaak van spelt met het zoet van de eierkoek maakt 
dat de koek bijzonder smaakt. Een smakelijk en voedzaam tussendoortje 
voor de kinderen. Maar eigenlijk vindt iedereen het gewoon lekker.

Lamers
Spelteierkoeken zijn gebakken met het zuiverste graan.  zijn gebakken met het zuiverste graan. 

LamersLamers
voor spelt

Logopedie is direct toegankelijk, 
wat inhoudt dat u zich zonder 
verwijzing van een arts kunt aan-
melden voor onderzoek of behan-

deling. Na een intakegesprek en 
het nodige onderzoek wordt de 
conclusie besproken en de behan-
deling gestart. Anne Gitte is heel 
enthousiast: “De behandeling is 
eenmaal per week een half uur, kan 
frequenter naargelang de ernst van 
de klacht.” 
De logopedisten in Heesch en 
Nistelrode werken nauw samen 

met o.a. huisartsen, orthodontis-
ten, KNO-artsen en psychologen. 
Maar ook met schoolbegeleidings-
diensten en hebben direct contact 

met basisscholen. Behandelingen 
worden vergoed door uw zorgver-
zekeraar. 

De logopedist houdt zich niet al-

leen bezig met het oplossen van 
problemen. Ook heeft deze een 
adviserende functie op de aan-
dachtsgebieden: spraak – taal - 
stem - eten & drinken – ademha-
ling – gehoor. U kunt dan denken 
o.a. aan de begeleiding die u kunt 
gebruiken bij juist stemgebruik en 
ademhaling tijdens het presenteren 
voor publiek. 
Veel mogelijk dus, leg uw vraag bij 
een van de logopedisten neer en zij 
helpen u graag verder.

Therapie en advies door 
logopedistenteam
Logopedie: Wanneer slikken, horen en/of praten niet vanzelfsprekend is

HEEscH-NIsTELrODE - Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met 
het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Drie gedi-
plomeerde en ervaren logopedisten; Anne Gitte Miedema, Anne de Gier- Flachs en Marga v.d. Westelaken 
werken in Logopedistenpraktijk Heesch – Nistelrode. Zij geven therapie en advies aan mensen die problemen 
ondervinden bij het communiceren.

Voor meer informatie: Logopediepraktijk Heesch Nistelrode 
Heesch: 0412-475684 / Nistelrode: 0412-613693
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

‘Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar’

Anne Gitte, Anne en Marga Foto: Marcel van der Steen

Advertorial

speciaal voor Pasen heeft de We-
reldwinkel Heeswijk-Dinther een 
kwarteleidoosje gevuld met 12 ex-
tra grote paaseitjes ingekocht. De 
eitjes zijn gemaakt van de lekkerste 
en meest verantwoorde chocolade 
die maar te vinden is. 
Tony chocolonely is hét eerste 
chocolademerk ter wereld dat 
de strijd aanging om chocolade 
100% slaafvrij te maken. Ook bij 
de Wereldwinkels in Heesch en 
Nistelrode ontbreken paaseieren 

niet in het assortiment. Daarnaast 
selecteerden de vrijwilligers van de 
inkoop voor de paasperiode een 
aantal mooie geschenken. 
Een bezoek aan de Wereldwinkel 
voor de Paasdagen mag u dus niet 
missen!

Loop eens binnen in de wereldwin-
kel in Heesch, Nistelrode of Hees-
wijk-Dinther. Iedere winkel heeft 
een eigen inkoopteam waardoor 
het assortiment per winkel varieert.

Pasen is in aantocht
Wees er dit jaar als de kippen bij!

HEEsWIJK-DINTHEr - Met de laatste winterkou in de lucht, kan de lijn 
richting voorjaar eindelijk ingezet worden. Maar waarom wachten tot 
de lentezon effectief van stok gaat? Scharrel door het paasassortiment 
van de Wereldwinkels in Bernheze en vrolijk je interieur nu al op! Of 
verlang je naar de ‘zoete’ inval in huis? Pik de (h)eerlijke chocolade er 
dan als eerste uit. Kortom: wees er dit jaar als de kippen bij!

In verband met het stoppen 
van de stomerijwinkel van de familie Leeijen
kunt u vanaf heden bij de Bruna uw kleren

inleveren om te laten stomen.

‘t Dorp 61a - Heesch
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Per Kilo 

4.99 Nu voor: 

Kipkrokantschnitzels 

10.48 

Gemengd gehakt 

Per Kilo 

Botermalse sla 

Per krop 

Nu voor: 0.49 
0.89 

Courgette 

Per Stuk 

C1000 Aardappelschijfjes 
of krieltjes 
Zak 450 gram 

3 zakken 

C1000 fijn volkorenbrood 

Per stuk 
Heel 

Geldig vanaf woensdag 6 maart t/m dinsdag 12 maart  
Exclusief bij C1000 Wiegmans Heesch 

Nu voor: 0.25 
0.99 

Nu voor: 1.00 
3.57 

Nu voor: 3.49 
5.98 

0.79 Nu voor: 

1.09 

2.97 

Vers van onze slager 

Bounce Delta
Jong talent in de wereld van de radio

In november mocht hij op gesprek 
komen bij de initiatiefnemer voor 
Internet radio Delta, Bart van Nij-
megen; ondanks zijn leeftijd. Deze 
adviseerde een ‘side kick’ te zoe-
ken om het programma mee voor 
te bereiden en samen te presente-
ren. Gelukkig was daar Dries, zijn 

goede vriend. En Dries was meteen 
enthousiast. samen zijn ze nog een 
keer gaan praten, hebben een vrij-
willigersovereenkomst getekend 
(samen met hun ouders) en een 
paar keer stage gelopen bij andere 
DJ’s. Zo hebben ze geleerd hoe een 
programma te maken, muziek te 
zoeken en zelfs filmpjes te zoeken 
om in hun programma in te voegen. 

Aanpak
De eerste uitzending kostte wel 
4 uur voorbereidingstijd, maar ze 

leren snel. De muziek die ze elke 
zondag tussen 18.00-20.00 uur 
draaien is House en Top 40 num-
mers. Tussen de muziek door gooi-
en ze er in de breaks filmpjes en 
grappen door, zoals: ‘Hooligan van 
74 valt scheids aan met banaan’. 
Elke week wordt het programma 

tot in detail uitgewerkt, ze heb-
ben dan zo’n 14 nummers klaar 
staan (2 op reserve) en de breaks. 
Er wordt niets aan het toeval over-
gelaten. Natuurlijk moeten ze nog 
wel dingetjes leren, ze doen het 
per slot van rekening pas sinds 
januari van dit jaar, maar ze zijn 
enthousiast en leergierig. 

internet radio Delta
In 2000 is radio Delta begonnen 
met uitzenden op de FM band als 
piratenzender. In 2009 werd radio 

HEEscH – BArT GEurTS (15) en DriES VErSTEGEN (13) zijn jong, maar wel heel ambitieus. Toen Bart van zijn vader een mengpaneel kreeg, begon hij mu-
ziek te draaien op feestjes. Dat vond hij zo leuk dat hij, toen er een advertentie voor vrijwillige DJ’s op internet stond voor Internet radio Delta, hij meteen 
reageerde. 

Dries en Bart in actie Foto: Marcel van der Steen

House en Top 40 nummers bij Bounce Delta

Zondag tUssen 18.00-20.00 UUr 
op radio delta

Delta legaal en er wordt muziek 
gedraaid, voor elk wat wils. De 
medewerkers zijn allemaal vrijwil-
ligers en enthousiast met elk hun 
eigen keuze aan muziek. Veel Ne-

derlandstalige nummers komen 
voorbij en nu dus ook voortaan 
House en Top 40 nummers. 
U vindt radio Delta via www.ra-
diodelta.nl en waar u de twee on-

dernemende heren over pakweg 
10 jaar vindt, laat zich raden. Maar 
heeft te maken met beeld en ge-
luid.
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duurzaam
mooi & duurzaam

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

rits stuk?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 
stuk? In vele gevallen maken wij de rits 
terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 
niet uit.

• Drukknopen en broekhaken, 
 wij maken deze ter plekke.
 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 
kleding. 

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Geld verdienen?
Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

 Nu € 650,00 
subsidie direct op uw bankrekeningCereslaan 16, Heesch

0412 454 394

Milieu bewust eten:

Kies een 
seizoensproduct

DuurZaamTiP

cOLOFON

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

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

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
 risicobeheer BV
• wVe Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice 
• Meubel en Ambacht
 Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

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

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

Zet plastic afval vóór 7.00 uur buiten
Voorkom zwerfafval en extra kosten

HErGEBruiK
Het ingezamelde plastic wordt 
hergebruikt. Dat is goed voor het 
milieu en het bespaart kosten, 
ook voor u als inwoner.

ZWErFVuiL
De inzamelauto komt in principe 
maar één keer door uw straat. 
staat het afval dan niet buiten, 
dan blijft het liggen. 
De zakken kunnen beschadigen 
en het afval kan zwerfvuil wor-

den. Behalve dat het geen fraai 
straatbeeld is, brengt het oprui-
men extra kosten met zich mee.

VOOrKOM PrOBLEMEN
Zet uw plastic verpakkingsafval 
vóór 7.00 uur buiten. 
U loopt anders het risico dat de 
inzamelwagen al in uw straat is 
geweest. 

constateert u dat de Afvalstof-
fendienst uw afval niet op tijd 

kon ophalen, zet het dan weer 
binnen en biedt het de volgende 
ophaalronde opnieuw aan.

U kunt uw plastic verpakkingsaf-
val natuurlijk ook gratis naar de 
Milieustraat brengen.

BerNHeZe – Het scheiden van plastic verpakkingsafval is in onze 
gemeente inmiddels goed ingeburgerd. Helaas komt het regelmatig 
voor dat het te laat buiten wordt gezet. Als u uw plastic verpak-
kingsafval vóór 7.00 uur buiten zet, wordt het opgehaald.

Wist u dat: 

Er een smartphone 
oplader op 

zonne-energie is.

DuurZaamTiP

Afval heeft u zelf in de hand

DuurZaamTiP
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b o UW t
BernHeZe uw BOuwPeriKeLen in BernHeZe BOuwT?

inFO@DemOOiBernHeZeKranT.nL

Een rondje op de bouw…

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Bij aankoop van een Crawford 
sectionaal deur type g60 of g60 Satin 

ontvangt u maar liefst 15% extra 
korting en betalen wij voor u 

de BTW over het aankoopbedrag 
incl. montage.

actie!

Showroom geopend: 
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur 

en op afspraak

Spectaculaire 
garagedeurenactie!
Extra 15% korting en u betaalt geen BTW 
voor een Crawford garagedeur!

Bij aankoop van een Crawford sectionaal deur 
type g60 of g60 Satin ontvangt u maar liefst 15%
extra korting en betalen wij voor u de BTW over
het aankoopbedrag incl. montage. Dit uitzonder-
lijke voordeel geldt ook voor alle opties zoals 
buitenstandaard kleur en politiekeurmerk.
Ook ontvangt u bij ons als enige A-merk 10 jaar 
garantie, ook op slijtage onderhevige onderdelen!
Geniet van dit grote voordeel welke afhankelijk
van afmeting en uitvoering al snel vele honderden
euro’s voordeel oplevert.

Showroom geopend op
zaterdag tussen 9.00 - 15.00 uur en op afspraak

Uw dealer:
MONTAGEBEDRIJF VAN DER SANGEN
Kruishoekstraat 19 · 5384 TK HEESCH
Tel. 04 12 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl

Uw dealer
Montagebedrijf van der Sangen

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch
T. 0412 633 069

www.vandersangengaragedeuren.nl

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch

06-5374 0305

Advertorial

NIsTELrODE – Een fijn bedrijf om voor te werken. Dit jaar resulteert dit tot maar 
liefst 4 jubilarissen. Vier schilders met vakkennis en vele jaren ervaring. Zij kunnen 
zelfstandig op pad en klaren de klus zoals het moet.

Pierre zelf werkt ook op locatie en heeft dus niet altijd 
toezicht op ‘zijn mensen’, dan is het heel fijn dat je met 
vertrouwen het werk over kunt dragen. “Behalve de 
jubilarissen hebben we onze jongste werknemer Den-
nis; hij zit nog op de vakschool voor schilderen, maar 
ondertussen werkt hij al vier jaren in ons schilders-
bedrijf en is serieus met zijn vak bezig”, vertellen de 
ondernemers, Pierre en Marianne van de Ven. Pierre 
organiseert het werk en Marianne is merendeels in de 

winkel aan de Kievitweg te vin-
den, waar elke woensdag Nico 
van de Ven het stokje van Ma-
rianne overneemt. Pierre sluit 
af: “Via deze weg willen we 
onze jubilarissen feliciteren 
en bedanken en we zullen 
komend weekend proosten 
op de fijne samenwerking!”

‘GLASHELDER 
EN MET VERVE’

Henry van Steensel 
komt uit Nistelrode en 
zoon Dennis heeft zijn 
passie voor het schilderen 
overgenomen, natuurlijk bij 
Venwico schilderwerken. 

Henry heeft net als 
Pierre de voorkeur 
liggen bij het 
glaszetten, maar 

schildert ook graag. 

 – Een fijn bedrijf om voor te werken. Dit jaar resulteert dit tot maar 
liefst 4 jubilarissen. Vier schilders met vakkennis en vele jaren ervaring. Zij kunnen 

winkel aan de Kievitweg te vin-
den, waar elke woensdag Nico 
van de Ven het stokje van Ma-

‘GLASHELDER 
EN MET VERVE’

Henry van Steensel
komt uit Nistelrode en 
zoon Dennis heeft zijn 
passie voor het schilderen 
overgenomen, natuurlijk bij 
Venwico schilderwerken. 

Henry heeft net als 
Pierre de voorkeur 
liggen bij het 
glaszetten, maar 

schildert ook graag. 

40 jaar

‘KLANT-
VRIENDELIJK EN 
HEEL SECUUR’
Leo de Mol schildert al 40 jaar.
Leo woont in Heesch, maar door 
zijn aanwezigheid in de winkel 
bij Van Tilburg Mode & Sport als 
huisschilder, kent heel Nistelrode 
hem ook, hij heeft voor iedereen 
tijd voor een paar gezellige 
woorden.

Henk van Boekel is 57 jaar en woont in Nistelrode. Hij is 
een echte aanpakker en heeft zijn 25-jarig jubileum. 

Theo Wingens 62 jaar komt uit Heesch en werkt vooral 
op de bouw. Hij werkt vaak samen met Henk. Nog ruim een 
jaar maar dan gaat hij - in 2014 – met pensioen. Hij hanteert 
al 40 jaar de verfkwast. 

‘ACCURAAT EN MANNEN VAN DE BOUW’

V.l.n.r. Henk van Boekel en Theo Wingens

4X JuBiLeum BiJ VenwiCO

40

In de jubileumweek van 11 t/m 16 maart 
betalen wij de BTW voor u.

Dus 21% korting op al onze producten
in de winkel. (m.u.v. behang)

‘Een fijn bedrijf om te werken’

40

25

25



Woensdag 6 maart 2013 11
  

06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

s c h i l d e r w e r k e n

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

Column
onno

een nIeUWe 
WeT: de WeT 
OMGeVInGSreCHT
In de afgelopen periode heb ik in mijn 
columns regelmatig gesproken over het 
bestemmingsplan. Dat is logisch, want 
het bestemmingsplan is bindend voor 
de overheid en de burgers en is daarmee 
een van de belangrijkste instrumenten 
binnen de ruimtelijke ordening. Maar 
hier gaat nu verandering in komen.

De minister is namelijk heel druk bezig 
met de voorbereiding van een nieuwe wet: de omgevingswet. 
Waarom een nieuwe wet?
De afgelopen jaren zijn er op het gebied van ruimte, wonen, 
infrastructuur en milieu heel veel wetten en regels gemaakt. 
Inmiddels zijn er meer dan 40 wetten en honderden regelingen. 
Burgers, ondernemers en de overheid zelf worstelen met de steeds 
ingewikkelder wordende samenhang tussen deze wetten. Dit leidt 
uiteraard tot onduidelijkheid en onzekerheid bij voorgenomen 
ruimtelijke projecten. 

Met de nieuwe omgevingswet wil de minister 15 bestaande wetten 
vervangen en van de 25 andere wetten belangrijke onderdelen 
overhevelen naar de nieuwe wet. De bedoeling is dat dit leidt tot 
versnelling, vereenvoudiging en verbetering van de wetgeving op 
ruimtelijk gebied. Minder regels zou moeten leiden tot efficiëntere 
besluitvorming.

Hoe de nieuwe omgevingswet er precies uit komt te zien is nog niet 
duidelijk. Wel is (nagenoeg) zeker, dat het bestemmingsplan in de 
vorm zoals we die nu kennen gaat verdwijnen. De laatste stand van 
zaken is, dat hiervoor in de plaats het omgevingsplan gaat komen. 
Een belangrijk verschil met het bestemmingsplan zal zijn, dat in het 
omgevingsplan meer regels kunnen worden opgenomen dan alleen 
over de bestemming van grond; ook afspraken over bijvoorbeeld 
natuur en milieu kunnen er in. Gemeenten kunnen het plan zo ‘breed’ 
maken, als zij willen. 

Ik houd u op de hoogte.

onno@roconnect.nl 
www.roconnect.nl

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

met de nieUwe omgevingswet Zal het 
bestemmingsplan Zoals we dat nU 
Kennen veRdwij nen

samen een fijne omgeving
Stem op een speeltuin voor kleine componisten

Eind 2010 is de gemeente Bern-
heze, Mooiland en Vivaan met 
bewoners uit de componisten-
buurt een pilot project gestart 
‘componistenwijk, een wijk 
waar muziek in zit’. Onder deze 
vlag is en wordt de openbare 
ruimte opnieuw ingericht. 

Maar ook sociale aspecten als 
aandacht voor eenzaamheid, 
armoede en zorg zijn onderdeel 
van het project. samen werken 
aan een betere leefomgeving 
kan alleen als bewoners elkaar 
kennen. Daarom is het idee ge-
opperd om een speel-/ontmoe-
tingsplaats in te richten aan de 
Mozartlaan (tegenover Heel-
wijk). 

De gemeente Bernheze en 
Mooiland hebben een budget 
beschikbaar gesteld, maar dat is 
ontoereikend om de plannen te 
realiseren. Daarom doet het pro-
ject mee in het kader van ‘Kern 
met Pit’ en is het onlangs aan-
gemeld als kroonappel bij het 
Oranjefonds www.kroonappels.
nl. Ga naar deze site en stem 
als publiek allemaal op ons in 
de stemweek van 15, 16 en 17 
maart. 
Enkele actieve bewoners hebben 
ondertussen een sponsorplan 
opgesteld om deze plek voor 
jong en oud toch te kunnen cre-
eren.

De mogelijkheden zijn :
- € 25,- advertentie in program-

mablad ¼ pagina

- € 50,- advertentie ½ pagina in 
programmablad

- € 100,- vermelding klein op 
publicatiebord en ¼ pagina 
advertentie

- € 250,- vermelding middel op 
bord en ½ pagina advertentie

- € 500,- en meer, vermelding 
groot op bord en 1 hele pa-
gina advertentie.

Het vernielingsvrije houten pu-
blicatiebord met namen van de 
hoofdsponsors krijgt een per-
manente plaats in de speel/ont-
moetingsplek.

In het programmablad staat in 
het kort vermeld hoe dit pro-
ject van de grond is gekomen 
en met welke doelen. Er zal een 

openingswoord in staan van de 
verantwoordelijke wethouder; 
en welke partijen dit project een 
warm hart toedragen. Het pro-
grammablad is tevens de uitno-
diging voor de officiële opening 
op woensdagmiddag 12 juni, in-
clusief middagprogramma. 
   
Het officiële programmablad 
wordt huis aan huis verspreid on-
der de bewoners van de compo-
nistenwijk en naaste omgeving. 
Alle sponsoren en deelnemende 
organisaties krijgen een exem-
plaar. Het blad wordt digitaal 
op de website geplaatst www.
componistenwijk.makeaweb.nl 
en op facebook www.facebook.
com/speeltuincomponistenwijk.

HEEscH – Een groep van 6 bewoners uit de Componistenwijk in Heesch zet zich in om een speeltuin 
in de Mozartlaan te realiseren voor kinderen van 0 t/m 6 jaar, die tevens kan dienen als ontmoetings-
plaats. Zij hebben zich als doel gesteld om deze op 12 juni (landelijke straatspeeldag) in gebruik te 
nemen. in dit verband werkt men nauw samen met de werkgroep jeugd, die al jaren de straatspeeldag 
met veel succes voor haar rekening neemt.  

Via: speeltuin@ziggo.nl kunt u terecht voor aanmelding of vragen.
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

NieUW iN iNdUstrY: 

artHoUse!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de echte filmliefhebbers 

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE biedt de 

bezoeker per twee weken, de eerste week op maandag en 

de tweede week op dinsdag, een film die niet in de reguliere 

filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

artHoUse films HebbeN eeN aaNgepast 

eNtree bedrag vaN €6,00 

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdUstrY service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

MA 4  MRT: amoUr 
20:15 u

DI  12 MRT: amoUr 
20:15 u

MA 18  MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

DI  26 MRT: aNNa KareNiNa 20:15 u

MA 1 APR: JagteN 
20:15 u

DI  9 APR: JagteN 
20:15 u

MA 15  APR: daNs la maisoN 20:15 u

DI  23 APR: daNs la maisoN 20:15 u

MA 29 APR: Zero darK tHirtY 20:15 u

DI  7 MEI: Zero darK tHirtY 20:15 u

gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHoUse film programma

meer iNfo: WWW.iNdUstrYbioscoop.Nl

a good day to die Hard: 

19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30

K3 bengeltjes: 

13:00

beautiful creatures: 

15:30 20:00

Ushi must marry: 

15:15 19:45

verliefd op ibiza: 

15:00 20:15

ted & de schat van de mummie 3d: 13:15

life of pi 3d: 

15:45

Nijntje de film: 

13:15

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

verliefd op ibiza: 

20:00

a good day to die Hard: 

19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 15:45  

beautiful creatures: 

18:45

K3 bengeltjes: 

15:45 

bullet to the Head: 

19:30 21:45

verliefd op ibiza: 

19:00 21:30

ted & de schat van de mummie 3d: 15:45 

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

19:00

a good day to die Hard: 

21:45

Nijntje de film: 

15:30 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30  

beautiful creatures: 

18:30

K3 bengeltjes: 

12:00 14:00 

bullet to the Head: 

19:00 21:15

verliefd op ibiza: 

16:00 18:30 21:15

ted & de schat van de mummie 3d: 12:00 14:00  

life of pi: 

16:00

django Unchained: 

21:00 

Ushi must marry: 

15:45 18:45

a good day to die Hard: 

21:00

Nijntje de film: 

12:15 14:00 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30 15:30  

beautiful creatures: 

18:45

K3 bengeltjes: 

13:45 

bullet to the Head: 

19:30 21:45

verliefd op ibiza: 

15:45 19:00 21:30

ted & de schat van de mummie 3d: 13:30 

life of pi: 

15:45

django Unchained: 

21:15 

Ushi must marry: 

19:00

a good day to die Hard: 

21:45

Nijntje de film: 

13:45 15:30 

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

amour: 

20:15

a good day to die Hard: 

19:45

beautiful creatures: 

20:00

bullet to the Head: 

20:15

verliefd op ibiza: 

20:00

a good day to die Hard: 

19:45

WoeNsdag 6 maart

doNderdag 7 maart

vrijdag 8 maart

ZoNdag 10 maart

Zaterdag 9 maart

diNsdag 12 maart

maaNdag 11 maart
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Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM  Nistelrode

Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904

Vrijdag 8 maart 
DJ Tom
Bier, fris en 

ook wijn n 1,-
Aanvang 20.00 uur

dames opgelet

 

Iu 

 

Ik Hou Van Brabant zet de bloemetjes buiten! 

 
Met deze geweldige spelshow wordt uw  
familiedag, bedrijfsuitje of teamuitje  

helemaal succesvol. Boekt u in de maand 

maart een spelshow dan geven wij u een  

speciaal verjaardagscadeau!  

Kijk voor meer info  

op: www.ikhouvanbrabant.nl  

 
 
 
 

Like ons op facebook.com/ikhouvanbrabant 
 en maak kans op de unieke 

 Ik Hou Van Brabant Verjaardagskalender 
Tel: 06-20892856 

Het sprookjestheater is er bijna klaar voor

Vandaag oefenen de kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar met mi-

crofoon; net zoals het straks tijdens 
de voorstelling ook echt zal gaan. 

Klein Duimpje staat in zijn Zeven-
mijlslaarzen te luisteren, onder toe-

ziend oog van de zeven prinsesjes 
die door hem en zijn broertjes van 
de reus bevrijd moeten worden. De 
kinderen hebben veel lol en worden 
verlegen als Thea ze complimen-
teert, of juist tot de orde roept. 
Janne van Kempen (12) is blij met 
deze repetitie: “Het gaat al veel be-
ter dan twee weken geleden, veel 
serieuzer ook. We raken aan elkaar 
gewend en zijn steeds beter op el-
kaar ingespeeld.” Aafke Vollebergh 
(11) voegt toe: “De groep leert 
elkaar steeds beter kennen en dat 
merk je.” 
Ondertussen gloeit Lieke v.d. Voort 
(9) van trots omdat Thea haar net 
vertelde dat ze kippenvel kreeg van 
Lieke’s zangkunsten. “Dat is wel 
heel leuk om te horen. Dat geeft 
me echt een goed gevoel.”
Toch vinden ze het alledrie best 
spannend om op 10 maart voor een 
bomvolle zaal in de Pas op te tre-
den. Janne heeft daar trouwens wel 
een trucje voor: “Omdat het zo’n 
donkere zaal is, lijkt het net alsof 
er niemand zit. Je moet net doen 

alsof je daar in je eentje staat, dan 
lukt het wel.” Lieke is vooral bang 
voor haar solo: “Dat moet gewoon 
mooi zijn. Als je in de groep zingt, 
valt het niet zo op als het een beetje 
vals is. Maar in mijn eentje hoor je 
dat wel.” 
Hebben de drie nog iets te zeg-
gen tegen mensen die niet zeker 
weten of ze wel zin hebben in een 
musical? Janne wel: “Meestal zie 
je grote mensen op een podium, 
maar nu zijn het kinderen. Ik weet 
zeker dat ze zullen genieten.” Lieke 
beaamt dat: “We doen er echt ons 
best voor en we werken ook heel 
hard. Dan is het altijd leuk. En ook 
niet-leuke dingen, zoals wanneer je 
niet zo mooi zingt, zijn niet zo erg. 
Het gaat er om dat je er plezier in 
hebt.” En dan besluit Janne: “ Wij 
genieten er echt van en dat zie je. 
Op het podium voel ik me thuis. 
Het licht schijnt op mij. En dan is 
het podium ook van mij.”

De laatste kaartjes zijn nog te be-
stellen op www.thezinda.nl 

HEEscH – Een week voor de uitvoering is musicalgroep Thezinda druk met de voorbereidingen van hun 
Sprookjestheater. De vogeltjes worden meegenomen door dansinstructrice roos, terwijl drijvende kracht 
Thea zich bezighoudt met ‘de broertjes’. Op 10 maart zal het sprookje ‘Klein Duimpje’ in De Pas op de plan-
ken worden gezet.

Kinderen van de musicalgroep Thezinda Tekst en foto: Lieneke van Dijk

FoToCluBBernheze

rob van der Kuijl is mijn naam en ik woon 
in heeswijk-dinther. vanaf de oprichting 
ben ik lid van de fC Bernheze. voor mijn 
lidmaatschap van deze club was ik al 
bezig met fotograferen. 
ongeveer tien jaar geleden werd ik 
nierpatiënt. dialyse was mijn toekomst. 
Om te zorgen dat ik toch een bezigheid 
had om mijn vrije tijd in te vullen ben 
ik cursussen fotografie gaan volgen bij 
pieter breughel en bij de eijnderic in 
heesch.
Bij de oprichting van de fC heb ik 
mij als lid aangemeld. inmiddels ben 
ik getransplanteerd en kan ik zonder 
medische beperkingen deze fijne hobby 
uitoefenen. het uitvoeren van opdrachten 
en het kijken naar foto’s van clubleden 
maakt dat je na elke clubavond weer 
veel hebt geleerd en je daardoor kunt 
verbeteren. mensen fotograferen vind ik 
het leukste om te doen. 
Hierbij een aantal foto’s die een beeld 
geven van mijn werk.

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN 
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE. 

roB VAn Der KuiJl

Rotterdam architektuur Tessa

Rode draad Jurk In verwachting Vormen en lijnenKoen Netten

Janne: “meestal Zie 
je grote mensen 
op het podiUm...”

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588

info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige
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Schone Energie 
De lucht in Bernheze hoort tot de 
meest vervuilde ter wereld! Jaren-
lang kleuren plaatjes van luchtver-
vuiling diep rood boven Bernheze. 
Met een plan om energieneutraal 
te worden kunnen we zelf verant-
woording nemen. Verantwoording 
voor schonere lucht. Op termijn 
zouden alle auto’s op zonne-ener-
gie moeten rijden. De technologie 

staat weliswaar nog in de kinder-
schoenen. Maar daar ligt de oplos-
sing. Ook de elektrische fiets biedt 
veel kansen om autogebruik terug 
te dringen. Op veel plaatsen kun-
nen de accu’s van de fietsen al op-
geladen worden. De stroom komt 
van zonnecollectoren. Zo werkt 
Bernheze aan een energieneutrale 
gemeente. Dat verdient aanmoedi-
ging en steun vanuit het gemeen-

tebestuur. De sP Bernheze wil de 
komende jaren echte stappen zet-
ten op dit gebied. Alle plannen 
voor nieuwbouw dienen voorzien 
te zijn van het energieneutrale con-
cept. Zowel particulier als bedrijf. 
De gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld al door elektrische auto’s 
en zonnecellen op het gemeente-
huis. De sP wil hier de komende 
jaren op doorinvesteren.

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

BErNHEZE - Met de oprichting van de BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) 
is een belangrijke stap gezet. Een belangrijke stap om als gemeente Bernheze 
energieneutraal te worden. Bernheze gebruikt geen fossiele brandstoffen meer 
na 2025. Dat betekent een programma waarin gebruik van zonne- en windener-
gie centraal komt te staan. Naast inwoners zullen ook bedrijven hun verant-
woording moeten nemen. Daken zonder zonnecellen zijn eigenlijk uit den boze. 
Op die manier kunnen vele kilowatts opgewekt worden. Sowieso halen we dan 
een grote milieuwinst. Geen fijnstof en CO2 meer.

Cor van Erp, Theo van der Heijden, Toon van Vugt

Andere tijden
De tijd zit tegen. Weinig mensen 
zijn in staat de aankoop van een 
huis te financieren. Woningcoöpe-
raties hebben te weinig middelen 
om projecten door te zetten. Pro-
jectontwikkelaars zijn voorzichtig 
door de kleine kans op succes. 
Onduidelijk is wanneer aan deze 
onzekerheid een einde komt. Het 
is daarom een groot succes van 
het college dat er dit jaar gebouwd 

gaat worden.

Tijdelijk gebruik
Wij ergeren ons aan lege plekken. 
Het is zonde van de ruimte en le-
lijk voor de dorpen. Actief Burger-
schap in Heeswijk-Dinther wil op 
30 april op de lege plek Ter Weer 
Koningsdag vieren. Progressief 
Bernheze vindt dit een goed ini-
tiatief. Lege plekken kunnen zo-
lang ze niet bebouwd zijn gebruikt 

worden voor speelplaats of bloe-
menweide. Progressief Bernheze 
wil dat de gemeente samen met 
de grondeigenaren en de omwo-
nenden plannen maakt voor deze 
plekken.
Daarnaast wil Progressief Bernheze 
in de toekomst lege plekken voor-
komen. Bij een sloopvergunning 
hoort voortaan een plan voor tijde-
lijk gebruik. Anders gaat de sloop 
niet door.

Progressief Bernheze: Lege plekken

BErNHEZE - Progressief Bernheze ziet dat een aantal plekken in de dorpen nog 
steeds leeg zijn. Plekken waar gebouwen gesloopt zijn en waar nieuwe moe-
ten komen. Plein 1969 in Heeswijk, Brouwershoeve in Nistelrode, ‘t Dorp in 
Heesch. Het college werkt hard om de lege plekken in te vullen. Op een aantal 
plekken lukt het dit jaar te bouwen. Maar Progressief Bernheze geeft toe dat het 
lang duurt. We vinden het zonde dat er lange tijd hekken staan.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

8 maarT 2013 OPHaLen snOeiHOuT LOCATiE: BuiTENGEBiED BErNHEZE

Maar zolang zij het terrein niet ver-
kopen aan een projectontwikkelaar 
gebeurt daar niets. Het economi-
sche tij zit niet mee waardoor La-
verhof niet de opbrengst krijgt die 
ze graag zouden willen. Daar kan 
de gemeente weinig aan doen. Ze 
kunnen en mogen niet als project-
ontwikkelaar fungeren. sommige 
partijen vinden dat we er sowieso 
geen cent aan uit mogen geven en 

komen zelfs met een motie om dat 
nog eens te onderstrepen.

De OPG vindt dat geen goed 
idee. De gemeente moet de op-
ties openhouden zodat er op con-
structieve wijze samengewerkt kan 
worden. De gemeente kan bij-
voorbeeld door inbreng van eigen 
gronden het proces vlot trekken en 
een projectontwikkelaar over de 

streep trekken. Of er kan meege-
werkt worden door de aanleg van 
parkeerplaatsen of het invullen van 
de openbare ruimte faciliteren.
De OPG wil een actieve rol van de 
gemeente om deze lelijke plek zo 
snel mogelijk ingevuld te krijgen 
en verdere uitvoering van de cen-
trumplannen uit te kunnen voeren. 

Dat is ons wat waard.

OPG: aan de slag in Heeswijk-Dinther

BErNHEZE - Eind van dit jaar gaat de eerste schop in de grond voor de langver-
wachte ontsluitingsweg van de N279 naar Beugt. Daarmee kan het (doorgaan-
de) vrachtverkeer geweerd worden uit Heeswijk-Dinther. Het wordt dan veiliger 
en de leefbaarheid zal toenemen. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling.
Een andere wens is het aantrekkelijker maken van het centrum. Dat blijkt ook uit 
de plannen van de stichting actief burgerschap, voorheen de iDOP-groep. Maar 
daarvoor moeten verschillende partijen samenwerken. Bernezorg (nu Laverhof) 
is eigenaar van het terrein van Ter Weer. 

Marko Konings, Raadslid OPG

De soos Zonder Naam kreeg 
een eigen locatie in het voorma-
lige jeugdhuis achter de kerk in 
Heesch. Na omzwervingen langs 
o.a. ‘t Dorp is sinds jaren de Pas de 
vaste thuishaven van de soos Zon-
der Naam.

De ruimte van de soos Zonder 
Naam is ingericht met vijf biljarts 
en een groot aantal kaarttafels. 
Mensen die tot deze doelgroep 

behoren en die genoemde activi-
teiten een leuke tijdsinvulling vin-
den, zijn van harte welkom om op 
maandag- of vrijdagmiddag een 
kijkje te komen nemen. 

Naast de vaste activiteiten is er ook 
ruimte voor een gezellig praatje en 
natuurlijk wordt de jaarlijkse feest-
avond als gezellig omschreven. De 
middagen zijn van 13.00 uur tot 
16.30 uur.

soos Zonder naam 
al meer dan veertig jaar 
een actieve vereniging
HEEscH - in 1970 werd op initiatief van de heer en mevrouw Ceelen de 
Soos Zonder Naam opgericht. De Soos Zonder Naam biedt mindervali-
den en licht gehandicapten de gelegenheid om tijdens hun vaste ope-
ningsdagen te kaarten en te biljarten. De initiatiefnemers speelden in 
op de behoefte van mensen die door middel van lichamelijk ongemak 
het arbeidsproces  geheel of gedeeltelijk moesten verlaten.

Het aanbod bestaat uit allerlei 
soorten leesboeken en informa-
tieve boeken, voor zowel jong 
als oud. In de bibliotheken van  
Heeswijk-Dinther en Nistelrode 
zijn er onlangs veel Groot Letter 
Boeken uit de collectie genomen 
en vervangen door nieuwe titels.  

Bent u juist op zoek naar Groot 
Letter Boeken, kom dan snel 
langs en sla uw slag. 
De verkoop vindt plaats tijdens 
de openingstijden van de biblio-
theken. 
Zie voor de openingsuren van 
onze bibliotheken: 
www.nobb.nl/bernheze/home. 

De toegang is gratis voor zowel 
leden als niet-leden van de biblio-
theek. 

Verkoop afgeschreven 
materialen in Bibliotheken 
Bernheze
BErNHEZE - De collectie van de bibliotheken in Bernheze wordt 
doorlopend gesaneerd om plek te maken voor nieuwe materialen. in 
alle vestigingen kunt u snuffelen tussen de afgeschreven materialen. 
Ze zijn voor een klein prijsje te koop.
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Column
ad

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente 
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan 
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt 
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns 
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

WOZ(On)Waarde

Afgelopen week viel de jaarlijkse belastingrekening van de gemeente 
op de deurmat. Gemiddeld zal die voor inwoners 6,12% hoger zijn dan 
vorig jaar. Dat besluit nam de gemeenteraad eind vorig jaar. Maar een 
gemiddelde woning bestaat niet, dus uw rekening wijkt daar zeker van af. 

Rioolheffing, afvalstoffenheffing 
en onroerend zaak belasting 
zijn in rekening gebracht. Voor 
rioolheffing betaalt u 6% meer, 
voor de afvalstoffen betaalt u wat 
minder vastrecht en hetzelfde 
voor de kilogrammen.
In de bijlsluiter leest u dat de 
WOZ (Waardering Onroerende 
Zaken)waarde gemiddeld 

3,94% lager is dan op het vorige peilmoment. U leest niet dat het tarief 
per eenheid met ruim 10 % is verhoogd. Oftewel WOZ waarde naar 
beneden, tarief omhoog. Gemeente wil immers hetzelfde bedrag en 
dit jaar zelfs nog 6% meer uit de OZB opbrengsten binnen halen. Dat 
de WOZ waarde hiervoor als verdeelsleutel wordt gebruikt zal minder 
bekend zijn.

De waardebepaling van woningen per 1/1/2012 loopt meer dan een 
jaar achter. In het afgelopen jaar is de woningwaarde nog verder 
gedaald, tot wel 10% lager. Volgend jaar zult u dat terugzien in uw WOZ 
beschikking. 

De WOZ waarde op het biljet zal voor de meeste inwoners een prima 
prijs zijn als de woning vandaag in de verkoop zou komen. Het feit dat 
de WOZ waarde in deze tijd van prijsdaling hoger is dan de actuele 
marktwaarde leidt daarom ook tot veel irritaties. Het voelt alsof je voor 
veel meer bezit wordt aangeslagen dan je in werkelijkheid hebt. De 
aanslag zal daarom ook dit jaar weer tot een aantal bezwaren leiden. 
Dat kost ook geld en dat betalen we uiteindelijk met zijn allen. De 
bezwaarmakers zullen waarschijnlijk voor het grootste deel niet hun 
gelijk kunnen krijgen, alleen als de harde gegevens van omvang grond of 
inhoud woning niet kloppen. 

Het ware beter als de overheid de verdeelsleutel zou aanpassen en van 
WOZ waarden zou uitgaan die altijd lager ligt dan een marktwaarde. 
Buiten de irritaties draagt ze met deze hoge waardering van woningen 
nu ongewild bij aan instandhouding van de vastgoedzeepbel, 
ontevredenheid en onbegrip bij inwoners. 

Met groet, Ad.

SP: Op weg naar energieneutraal Bernheze

Wij zijn tevreden met de bereikte 
onderhandelingsresultaten. Zeker 
ook wat betreft de natuurcompen-
satie en het feit dat hierbij hoog is 
ingezet op ‘social return’. 
Dit betekent dat mensen met een 
grote(re) afstand tot de arbeids-
markt bij de realisatie van de na-
tuurcompensatie zullen worden 
ingezet. Waarbij voor deze groep 
mensen een nuttige en zinvolle 

besteding van de werkdag wordt 
gegeven. Zij werken mee aan het 
in stand houden en verbeteren van 
de ambitie van Bernheze om een 
groene gemeente te zijn! Waarbij 
wij als inwoners van Bernheze na-
tuurlijk allemaal van kunnen blij-
ven genieten.
Bernheze solidair is van mening 
dat ‘social return’ zeer actief op de 
agenda moet staan als het gaat om 

het uitvoeren van onder andere 
grotere bouwprojecten, natuur-
onderhoud en natuurcompensatie 
door en in onze gemeente. Ons 
doel is om het begrip ‘social return’ 
minstens zo lang op de agenda te 
houden, als de Golfbaan op de 
agenda heeft gestaan! Daarmee 
zal arbeidsparticipatie voor men-
sen met een grote(re) afstand tot 
de arbeidsmarkt zijn gewaarborgd!

Bernheze Solidair: Dossier te lange geschie-
denis, zorgt voor een mooie toekomst!

BErNHEZE - De discussies over de Golfbaan in Nistelrode bestaan al langer dan 
de gemeente Bernheze zelf! Na vele jaren van discussies en een gigantische berg 
papier verder, ziet het ernaar uit dat dit dossier op donderdag 14 maart 2013 kan 
worden afgesloten. Tijdens de commissievergadering ruimtelijke zaken van 25 
februari hebben de meeste politieke partijen positief geadviseerd over uitbrei-
ding tot een 18 holes golfbaan en de daarbij behorende erfpachtregeling, natuur-
compensatie en openbaarheid/toegankelijkheid voor inwoners van Bernheze.

Gerjo van Kessel, raadslid Bernheze Solidair, gerjovankessel@home.nl
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
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Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

rivez assurantiën 
& risicobeheer
Laar 16, 5388 HE 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 
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Geen 21% maar

6% btw

de waardebepaling van woningen per 
1/1/2012 loopt meer dan een jaar achter

Advertorial 

Lezing ‘Zin in 
leven na verlies’
Oss - ‘Zin in leven na verlies’ is 
de titel van de lezing die Peter van 
Deursen op zondag 17 maart van 
14.00 tot 16.00 uur bij De Erva-
ringsacademie in Oss houdt. 

Tijdens deze lezing vertelt hij hoe 
de ziekte en dood van zijn dochter, 
ondanks alle verdrietige gebeurte-
nissen, richting heeft gegeven aan 
zijn leven en loopbaan en de vraag 
waar het nu werkelijk om gaat in 
dit leven. In De Ervaringacademie 
vertellen ‘gewone’ mensen over 
een belangrijke gebeurtenis in hun 
leven. De gebeurtenis kan mooi, 
maar ook moeilijk of ingrijpend zijn 
geweest. De verteller wil zijn ver-
haal vertellen omdat hij/zij de ge-
beurtenis in een positieve levensles 
heeft kunnen  omzetten en omdat 
dit anderen misschien kan inspire-
ren. Na de lezing is er de gelegen-
heid om ervaringen uit te wisselen. 
Gezien het intieme karakter van 
De Ervaringsacademie is er plaats 
voor maximaal 10 deelnemers.
Locatie: commovare, Verdistraat 
87, Oss. Graag vantevoren opge-
ven via tel. 06-10298944 of mail 
info@commovare.nl. 
Kosten: € 10,00.

Aanbieding van de profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Dhr. G. van Dijk aan de commissaris 
van de Koningin, prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Foto: Marcel van der Steen
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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:

Maya van rijbroek
uit Heeswijk-Dinther

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Joni Verhoeven

kan de 
staatsloten ophalen 

bij Paperpoint

eelen

suDOKu

mooIBernHeZertJe

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

GrOTe OuDerweTse 
VLOOienmarKT
VEGHEL – In de overdekte 
binnentuin van de Hertog-
hof aan de Burgemeester de 
Kuijperlaan 6 in Veghel wordt 
zondag 10 maart van 10.00 
- 16.00 uur een ouderwetse 
snuffel-/vlooienmarkt gehou-
den. Entree € 1,00. 
Entreebewijs is tevens lot voor 
de loterij.

meuBeLsPuiTeriJ
Bent u uitgekeken op de kleur 
van uw keuken/meubel, 
maar de rest is nog in goede 
staat. Bel spuiterij sIIs 
073-5470128 of info@siis.nl 
voor een vrijblijvende offerte.

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

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

VDs TweewieLers
Voor elk wat wils, voor jong
en oud, voor brom en snor 25 
km. Inkoop/verkoop nieuw en 
gebruikt van alle merken.
Tevens:
• Onderhoud
• Wisselende voorraad
• RDW erkend
• Groot assortiment
• Gebruikte onderdelen
• Ook nieuwe scooters
• Oldtimers, brommers

06 43030594
www.vdstweewielers.nl

Bezorger
van de maand

rOeL LunenBurG
uit Loosbroek

Jaarlijks kiest Aurora een aantal 
momenten uit waar de jeugdige le-
den van de vereniging zich kunnen 
presenteren aan het publiek. Naast 
dat ze allemaal nog muzieklessen 
volgen, kunnen ze op die manier 
podiumervaring opdoen. 
Iets wat ze nodig hebben om uit-
eindelijk toe te treden tot het 

‘grote’ fanfareorkest of de ‘grote’ 
malletband. spelen voor publiek is 
immers heel wat anders dan tijdens 
de vertrouwde muziekles.
Het aanwezige publiek werd ge-
trakteerd op een lekker afwis-
selend programma. Van een solo 
op trombone tot een hoornkwin-
tet. En ook de jeugdige slagwer-

kers waren vertegenwoordigd. De 
jeugdmalletband speelde voor het 
eerst onder leiding van Patrick van 
den Heuvel van rhythm Impact. 
Het jeugdorkest met dirigent Fred 
van Toor sloot de voorspeeloch-
tend af met een mini-concert. Alle 
deelnemers werden beloond met 
een dik verdiend applaus!

spanning en sensatie bij jeugd aurora
HEEscH – Op zondag 3 maart was in het verenigingsgebouw van Fanfare Aurora een voorspeelochtend voor 
het jeugdige talent van de vereniging. Onder het motto ‘Aurora presenteert de toekomst!’ lieten de jonge 
muzikanten van de Heesche vereniging hun muzikale kwaliteiten horen. En dat is soms best wel spannend!

Vanaf 1 maart 2013 vallen de ar-
beidskosten voor werkzaamheden 
in de tuin onder het lage BTW ta-
rief van 6%. Met deze maatregel 
bespaart u per gewerkte dag door 
een van onze hoveniers € 50,00 
aan arbeidskosten.  U kunt van dit 
voordeel profiteren voor alle ont-
werp, aanleg, renovatie en onder-
houdswerkzaamheden in uw tuin 

bij een woning of bedrijfsgebouw 
ouder dan 2 jaar. 
Het belastingvoordeel is tijdelijk 
ingesteld tot 1 maart 2014, wacht 
daarom niet te lang om uw dro-
men met uw tuin waar te maken. 
Voor een goed advies neemt u 
contact op met Lipsgroen Hove-
niers uit Nistelrode 0412-612713. 
www.lipsgroen.nl

Belastingvoordeel op werk-
zaamheden in uw tuin

NIsTELrODE - Lijkt uw tuin op een wildernis, waar u door de bomen 
het bos niet meer ziet of is uw rozentuin u een doorn in het oog? Neem 
dan dit voorjaar contact op met de hoveniers van Lipsgroen. Een goed 
gesprek over de mogelijkheden van renovatie kunnen uw tuin weer om-
vormen tot een oase van rust. Ook de regering is van mening dat u een 
mooie groene omgeving verdient. 

21%
btw

6%
btw

Hoogstede - Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052

expositie 
mieke Drijfhout
VOrsTENBOscH - Op zaterdag 
9 en zondag 10 maart zal Mieke 
Drijfhout in de Kloosterkapel ex-
poseren met keramisch werk. Zij 
wordt geïnspireerd door natuur en 
architectuur. Haar werken zijn ‘or-
ganische sculpturale vormen; rond, 
gebogen, met zacht verlopende 
vormen’. Het werk wordt pitfire en 
nakedraku gestookt, hetgeen bij-
zondere effecten geeft. 

Bij pitfire worden de objecten met 
hout en zaagsel gestookt. Bij na-
kedraku stoken, barst het glazuur 
en kan de rook daartussen door-
dringen. Op de tentoonstelling is 
iedereen welkom van 11.00 tot 
17.00 uur, vrije toegang.
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Natuurcentrum Slabroek heeft zich de af-
gelopen jaren ontwikkeld tot hét informa-
tiecentrum van De Maashorst. Het bestuur 
van Natuurcentrum Slabroek heeft daarom 
besloten per 1 maart de naam te wijzigen 
in Natuurcentrum De Maashorst. Meer in-
formatie vindt u op www.natuurcentrum-
demaashorst.nl.

Slabroek wordt 
Natuurcentrum
De Maashorst!

Programma

13 maart: Kindermiddag Uilen
Van 14.00-16.00 uur leren kinderen alles over 
uilen.

24 maart: Lezing en wandeling Slapers van 
Slabroek
Om 10.30 uur lezing door archeoloog Goof van 
Eijk en wandeling met IVN-gidsen naar het ur-
nenveld. 

1 April: Beleef de lente op het erf
Op Tweede Paasdag kunt u de lente beleven! 
Op het erf zijn heel veel dieren te zien van de 
kleindierenvereniging Uden e.o. Er zijn vele 
activiteiten waaronder de schaapherder met 
lammetjes. 
 
14 april: Wandeling ‘Nattigheid’
Wandeling naar de vennen voor alle leef- 
tijden met vooraf een lezing door loco- 
dijkgraaf Ernest de Groot van Waterschap  
Aa en Maas over het venherstel. De start is om 
10.30 uur op zolder.

Op 14 maart a.s. ontvangen opnieuw twaalf bedrijven in De Maashorst het certificaat 
Ambassadeur van het Landschap. De Udense natuurfotograaf Hans Koster is een van nieuwe 
Maashorstambassadeurs. “Ik ben beroepshalve vaak aan het werk in het gebied. De cursus is voor 
mij de perfecte manier om meer te weten te komen over De Maashorst, zoals de historie, bijzondere 
natuur en archeologische vondsten. Kennis die ik graag uitdraag als ambassadeur en fotograaf.” 
Ambassadeurs van het Landschap is een cursus van IVN; op www.demaashorst.nl vindt u alle 
ambassadeurs van De Maashorst.
Hans Koster organiseert workshops om deelnemers te leren te fotograferen in de natuur, iedereen 
kan zo nog beter zien hoe mooi en bijzonder De Maashorst is.
Voor meer info: www.hknatuurfotografie.nl 

Een fietsexcursie in De Maashorst maakte ook onderdeel uit van de cursus Ambassadeurs 
van het landschap. Fotografie: Hans Koster Natuurfotografie

Ambassadeur Hans Koster 
fotografeert de lente in De Maashorst 

In maart en april op Slabroek
In maart is er een doorlopende tentoonstel-
ling over archeologie van De Maashorst. In april 
is het watermaand in het Natuurcentrum in sa-
menwerking met Waterschap Aa en Maas. 

De Mastworp is één van de startpunten om in het voorjaar De Maashorst te ontdekken. De Udense 
verhuurder van fietsen is tevens gastheer van het natuurgebied, doordat zijn bedrijf een van de 
recreatieve poorten van De Maashorst is. 
 
De Mastworp heeft mooie routes en verschillende arrangementen door natuurgebied De Maashorst 
samengesteld. Verder zijn een aantal GPS-tochten uitgezet door De Bedafse Bergen. Binnen de 
fietsverhuur zit ook het Recreatief Centrum Bedaf en een VVV-agentschap. “Ik zorg voor fietsen 
en enthousiasme”, vertelt eigenaar Walter Pepers. “Als gastheer van De Maashorst laat ik fietsers 
en wandelaars de mooiste plekjes zien.” 
www.mastworp.nl

Naar buiten met De Mastworp!

Het Duits (spoor)Lijntje stamt uit 1873 en ver-
bindt verschillende natuurgebieden zoals De 
Maashorst en Het Groene Woud. Het goederen- 
en personenvervoer was tot 1910 onderdeel van 
de internationale verbinding tussen Londen, 
Berlijn en Vladivostok. In 2004 beëindigde de 
NS het vervoer. De verschillende historische ele-
menten langs de spoorbaan van weleer zorgen 
voor een unieke plek om te genieten van het 
lentegevoel tijdens een wandeling of fietstocht.

Het spoor naar Wachtpost 29
Uittip: breng eens een bezoekje aan de nieuwe 
Bed&Breakfast Wachtpost 29 in Zeeland, tegen-
over Bezoekerscentrum Steltenberg. Wachtpost 
29 is een prachtig historisch pand aan het 
spoor, gebouwd in 1870 op de grens van Zee-
land en Volkel. De trein rijdt er allang niet meer 
langs, maar er is een prachtig wandelpad voor 
in de plaats gekomen, dwars door natuurgebied 
Houtvennen. 

www.wachtpost29.nl

Het lentegevoel 
en het Duits 
lijntje

Eind januari zijn op drie plaatsen langs de 
rijkswegen A59 en A50 (noord en zuid) de 
bruine borden van De Maashorst geplaatst. 
De plaatsing is uitgevoerd door Stichting 
Uitvoering De Maashorst in opdracht van 
Stuurgroep De Maashorst in samenwerking 
met Rijkswaterstaat. Gedeputeerde Johan van 
den Hout van de provincie Noord-Brabant 
verzorgde samen met de wethouders van de 
gemeente Oss, Uden, Bernheze en Landerd de 
presentatie van de borden in het Bomenpark in 
Heesch. De bruine borden creëren een grotere 
naamsbekendheid van het gebied dat de 
afgelopen jaren sterk in kwaliteit is verbeterd 
en aantrekkelijk is om te bezoeken.

Bruine borden 
geplaatst

Op maandag 4 februari vond in Schaijk een in-
formatiebijeenkomst plaats voor de ecologische 
verbinding en ecoducten in De Maashorst. De 
opkomst en enthousiasme van omwonenden 
en andere geïnteresseerden was groot. “Stuur-
groep De Maashorst heeft het initiatief geno-
men om het gebied van De Maashorst dat door 
de wegen A50 en de N324 wordt doorsneden 
weer te verbinden door middel van twee eco-
ducten”, vertelt voorzitter Peer Verkuijlen. “Zo 
worden de deelgebieden van De Maashorst met 

Informatieavond 
ecologische 
verbinding en 
ecoducten

elkaar verbonden wat zorgt voor doorontwik-
keling van de flora en fauna en toename van 
de biodiversiteit. Ook is er mogelijkheid voor 
bezoekers om over te steken. Met de realisatie 
van de natuurdoelstellingen wordt ook de regi-
onale economie gestimuleerd.”

DE MAASHORST
N A T U U R G E B I E D

Reacties op deze Maashorstpagina? 
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

www.demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de ge-
meenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en heide-
velden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers en 
toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In Stuurgroep  
De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de kernwaarden van het gebied te versterken,  
de regionale economie te stimuleren en economie en ecologie duurzaam te verbinden. De natuur, het unieke water,  
een fraai landschap en bijzondere archeologische vondsten maken De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,  
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.

Maashorstnieuws_7_278x388.indd   1 04-03-13   17:19
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NISTELRODE

NIsTELrODE- Een prachtige lentedag is in aantocht en dat zullen we zien op 10 maart in Nistelrode. Een bijzonder mooie dag met veel activiteiten waar u uw 
lentegevoel in kwijt kunt. Na een feestelijke opening bij Galerie Bernheze kunt u daar terecht voor de expositie ‘Unieke beelden H.M. Koningin Beatrix’ en 
Eetcafé ‘t Pumpke zal er, net zoals op het plein in Nistelrode, zorgen dat u zich thuis voelt.

Ook net buiten het centrum kunt u uw hart ophalen bij:

sTeenCenTrum BeVers, sTriJBOsCH sTOre vanwaar u met de 

pendeldienst natuurlijk naar de winkels op ’t Laar kunt meerijden. 

Daar zijn JaCOBs & JaCOBs wOOnsFeermaKers, 
Van TiLBurG mODe & sPOrT, JaCK marTens 
TweewieLers en marYa sCHOenmODe & Tassen ook open. 

Genoeg te doen en het heerlijke lenteweer vraagt u om de fiets te pakken, zo helpt u de 

parkeerdrukte ook een handje.

Op het raadhuisplein staan de verwarmde terrassen voor u klaar. Ook rainbow centre, 

eeTCaFÉ ‘T PumPKe, cafetaria ‘t Tramplein en CaFÉ ‘T TramsTaTiOn 

hebben de deuren open. Even verderop, wanneer u de Tramstraat uitwandelt, komt u bij 

HOOGsTeDe OPTieK en HOren waar u ook met uw kinderen terecht kan 

deze middag op 10 maart op de Grote Kinderbrillenmiddag.

U bent van harte welkom in
het centrum van Nistelrode, 

U zult zich thuis.

een nieuwe ‘lifestyle’? Iets voor jou? Wil jij gezonder leven en lekkerder in 
je vel zitten? Wil jij daarbij ‘gratis’ begeleiding?

Laat ons dan voor 10 maart weten waarom JIJ gemotiveerd bent om deel 
te nemen aan Lifestyle Project voorjaar 2013.

Je maakt dan kans op 3 maanden GraTIS 
begeleiding van professionals. 

Fitheidscheck, bewegings- en voedingsadviezen maken deel uit van dit 
programma. Je kunt je aanmelden door een mail met je gegevens en 
motivatie te sturen naar info@wt-t.nl waarna Laurens Groenendijk van 
Wellness Test en Training in Heesch samen met DeMooiBernhezeKrant 
twee kandidaten zal uitkiezen. Halverwege maart wordt er een selectie 
uit de kandidaten gemaakt. Het eerste verslag van de kandidaten lees je 
eind maart in DeMooiBernhezeKrant. 
Meer informatie via www.wt-t.nl

STYLE
M O O I B e r N H e Z e

LicHAAMS bEwEGiNGVOOrGEZoNDELIFeSTYLe

Life

 

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492)323843

Laar 23, 5388 HB Nistelrode, telefoon (0412)611455

SÈMA  
PRAKTIJK VOOR MASSAGE EN WELLNESS 

Triggerpoint therapie  Ontspanningsmassage 
Energetische massage  Afslankingsmassage 

Hotstonemassage  Stoelmassage   
Voeding  Gewichtsbeheersing   

Workshops 

Sylvia van Dinther 
Hoogstraat 8 

5384 BK Heesch 
06 18270653 

www.sema-wellness.nl www.fietsplezierheesch.nl  |      

Bij aankoop van 
een NIEUWE

ELEKTRISCHE FIETS 
3 jaar 

diefstalverzekering 

GRATIS
Volg onze acties als deelnemer van de Lifestylepagina.

Het fietsseizoen is weer begonnen!

 ’t Dorp 108
 Molenstraat 32
 HEESCH  
 0412 451523

SERVICE/WERKPLAATS:

SHOWROOM:

Facebook.com/michel.vandewetering

Open zondag
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De kunst van ondernemen

Gaan kunst en ondernemen vaak 
samen? Theo en carla en Mark 
Verwijst bewijzen dat het wel kan. 
Tijdens de openingsdagen van de 
expositie ‘Beelden van H.M. Ko-
ningin Beatrix’ zorgt Mark Ver-
wijst van Eetcafé ’t Pumpke voor 
een gastvrije ontvangst op H. van 

de Venstraat 7, Nistelrode. Deze 
gastvrijheid zet zich voort op het 
plein in Nistelrode, waar in het 
eetcafé een heerlijk 3-gangen ‘ga-
lerie’ menu te verkrijgen is, na een 
bezoek aan Galerie Bernheze. Dit 
‘galerie’ menu heeft een keuze uit 
vis en vlees en kost € 16,75. Ook 

kunt u kiezen voor een heerlijk 
geurend kopje koffie/thee, waarbij 
u op het plein uw 2e kopje koffie 
of thee gratis krijgt. Na een bezoek 
aan de Galerie (u ontvangt de bon 
bij Galerie Bernheze).

De expositie is te bezichtigen vanaf 
10 maart iedere zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. 1e paasdag geslo-
ten, 2e paasdag, 1 april geopend. 
U bent van harte welkom.
www.carlavanlieshout.nl
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10 maartopen            zondag
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

STAAN WE VOOR U KLAAR! 

N E E M  O O K  E E N S  E E N  K I J K J E  O P  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

N I S T E L R O D E  |  1 0 . 0 0 0 M 2  M O D E  |  S C H O E N E N  |  S P O R T
Laar 8, 5388 HE Nistelrode  T: 0412 - 611 288  E: infonistelrode@vantilburg.nl

Mark Verwijst zorgt ook in Eetcafé ‘t Pumpke voor een kijkje in de keuken van de expositie

PenDeLBus aanweZiG 
Van CanaDaBaan naar ‘T Laar

NIsTELrODE - Al vele jaren zet Carla van Lieshout met haar schilder-
workshops Bernheze op de kaart. Nu met hun Galerie Bernheze maken 
zij een nieuwe stap en slaan Theo en Carla hun ondernemende handen 
ineen met die van Mark Verwijst van Eetcafé ’t Pumpke.
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Uw woondroom staat bij ons centraal, niet onze 
collectie. Laat u inspireren zodat uw huis een thuis 

wordt. Want uw huis, dan bent u eigenlijk zelf.

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER

Zondag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

Kinderbrillenmiddag 
10 maart 12.00-17.00 uur

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat

Atelier | Galerie Bernheze

UITNODIGING
EXPOSITIE UNIEKE BEELDEN H.M. KONINGIN BEATRIX

TER GELEGENHEID VAN HAAR 75E VERJAARDAG

OPENING 10 MAART 2013 | 11.00 TOT 17.00 UUR
EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
1E PAASDAG GESLOTEN

DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl

Atelier Galerie Bernheze, Harry van de Venstraat 7, 5388 CT Nistelrode, Telefoon 0412 - 480241 |  06 - 106 766 11, Ingang W. van Houtstraat

Atelier | Galerie Bernheze

UITNODIGING
EXPOSITIE UNIEKE BEELDEN H.M. KONINGIN BEATRIX

TER GELEGENHEID VAN HAAR 75E VERJAARDAG

OPENING 10 MAART 2013 | 11.00 TOT 17.00 UUR
EXPOSITIE TE BEZICHTIGEN VAN 10 MAART  
TOT EN MET KONINGINNEDAG 30 APRIL
IEDERE ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
2E PAASDAG 1 APRIL 2013 GEOPEND. 
1E PAASDAG GESLOTEN

DIVERSE KUNSTENAARS UIT BINNEN EN BUITENLAND
PRESENTEREN EIGEN WERK EN HUN  
UNIEKE KUNSTWERK VAN H.M. KONINGIN BEATRIX

RUIM 75 KUNSTWERKEN, DIVERSE DISCIPLINES

www.carlavanlieshout.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

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

Openingstijden

Maandag t/m zondag: geopend vanaf 11.00 uur.

Keuken geopend van 12.00 tot 21.00 uur.

Woensdag gesloten.

In de zomerperiode 7 dagen per week geopend.

verwarmd terras

• vergaderen
• voor feesten en partijen

• pizza workshop
• high tea, high beer en high wine ‘t tweede kopje koffi e/thee gratis

Tijdens de expositiedagen 
in Galerie Bernheze

3-gangen ‘galerie’ menu 
€ 16,75

(vis of vlees)
(Bon verkrijgbaar bij Galerie Bernheze)

vraag naar onze verwenkaart

www.maryaschoenmode.nl

10 maart
van 12.00 tot 17.00 uur

Koopzondag

Dit geldt ook voor onze magazijnverkoop
Normaal alleen op vrijdag en zaterdag geopend

Nieuwe Collectie Kids, Dames, HerenNieuwe Collectie Kids, Dames, Heren

OPEN ZONDAG NiStELRODE

De LenTe-
sCHOOnmaaK 
De lente vraagt, vaak onge-
wild, om een voorjaarskriebel, 
de lenteschoonmaak. u gaat 
uw kleding, uw aankleding van 
uw woning en uw meubels met 
een andere blik bekijken, een 
lenteblik. 

Bent u hierdoor van plan uw 
woonkamer efficiënt onder han-
den te nemen, kijk eens naar de 
mogelijkheden van onderhoud 
en opknappen. 

De specialisten bij u in de buurt 
weten u niet alleen de nieuwste 
trends van 2013 te verkopen, 
menigmaal zorgen zij voor een 
gedegen advies, waardoor u 
niet alles opnieuw aan hoeft te 
schaffen maar ook door goed 
onderhoud langer van uw be-
staande meubels, raamdecora-
tie of vloerbedekking kan genie-
ten. Hierdoor blijft er wat extra 
over voor die heerlijke nieuwe 
ligstoel die uw huiskamer een 
nieuwe dimensie zal geven. 
Heerlijk winkelen in de lente!

sTeenCenTrum 
BeVers TimmerT 
aan De weG
in de aanloop van een nieuw sei-
zoen heeft Steencentrum Bevers de 
opening van de nieuwe showtuin 
met allerlei nieuwe trends 2013. 

Op vrijdag 8 maart is er een Busi-
ness2business bijeenkomst waarin 
verschillende sprekers hun kennis 
zullen overdragen aan de tiental-
len aanwezigen tuinspecialisten. 
“De enorme belangstelling voor 
de lezingen voorspelt een leerzame 
avond.“,  vertelt William van Kat-
wijk enthousiast.  “Maar ook voor 
de particulieren markt hebben we 
zaterdag 9 maart en zondag 10 
maart onze nieuwe showtuin met 
alle trends van 2013 open om te 
bezichtigen!”, vult Mark Exters zijn 
compagnon aan. 

Zaterdag & zondag
U bent van harte welkom om u 
te laten informeren over sierbe-
strating, megategels, natuursteen, 
tuinverlichting, tuinhuisjes, blok-
hutten, kunstgras, schaduwdoek 
en nog veel meer. Of gewoon uw 
tuin decoratief gezelliger maken?  
‘Alles voor in en om de tuin’, het 
team van Bevers steencentrum 
staat u in raad en daad bij.

Uw woondroom staat bij ons centraal, niet onze 
collectie. Laat u inspireren zodat uw huis een thuis 

wordt. Want uw huis, dat bent u eigenlijk zelf.
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OPEN ZONDAG NiStELRODE

OPENING NIEUWE SHOWTUIN
MET DE NIEUWSTE TUINTRENDS 2013
ZATERDAG 9 MAART VAn 09:00 En 16:00 uuR
ZOnDAG 10 MAART VAn 11:00 En 16:00 uuR

nEEM uW TuInSCHETS MEE VOOR GRATIS ADVIES

Canadabaan 10 
5388 RT nistelrode 

Tel: 0412-613320 

SIERBESTRATInG • TuInTEGELS • MEGATEGELS
nATuuRSTEEn • TuInVERLICHTInG • TuInHOuT
TuInHuISJES  • BLOKHuTTEn En MEER

HET IS WEER LENTE!

LAAT U INSPIREREN BIJ
BEVERS STEENCENTRUM
IN NISTELRODE

MET DE NIEUWSTE TUINTRENDS 2013
16:00 uuR

www.gsbsierbestrating.nl

BEVERS
S T E E NCE NTRUM BV

“ (H)eerlijk broodje kalfscroquet “

U zou eigenlijk het boek moeten lezen van 
Corinne Gouget; weet wat je eet ! Dan zie je 
pas wat die sommige E nummers kunnen 
veroorzaken.
Wij van team Orangerie van Tilburg in 
Nistelrode streven er na, om zo min moge-
lijk producten die een E nummer bevatten te 
verkopen. Helemaal zonder kan (helaas) 

niet meer, bij sommige producten dan 
wel grondstoffen is het nodig. Kwaliteit 
en puur natuur, dat is wat we willen. 
Daarom willen wij u in de maand maart 
en april laten genieten van deze 
(H)eerlijke kalfscroquet en geven wij 

25% korting op een glas vers geperste 
Jus dʼ Orange. Tevens adviseren wij u om 

eens te kijken op de site van Holtkamp, 
voor leuke ideetjes en recepten puur natuur. 
www.patisserieholtkamp.nl en ook op de 
site; food tube en you tube moet u eens de 
naam; Cees Holtkamp opzoeken.

Alvast smakelijk eten en veel lees en kijk 
plezier.
Team Orangerie van Tilburg Nistelrode.

Scheur af om niet te vergeten:

www.patisserieholtkamp.nl

Corinne Gouget – het boek,

weet wat je eet !!!!

Vol trots willen wij u graag kennis laten maken met onze ambachtelijke “kalfscro-
quet van Holtkamp” uit Amsterdam. Nergens in Nederland kunnen wij deze kwali-
teit vinden en… zonder toevoegingen van ongezonde geur, kleur- en smaakstof-
fen. Bij deze exclusieve kalfscroquet vindt u geen reeks van E nummers op het 
etiket. Dus echt puur natuur!

Wij van team Orangerie van Tilburg in 
Nistelrode streven er na, om zo min moge
lijk producten die een E nummer bevatten te 
verkopen. Helemaal zonder kan (helaas) 

niet meer, bij sommige producten dan niet meer, bij sommige producten dan 
wel grondstoffen is het nodig. Kwaliteit wel grondstoffen is het nodig. Kwaliteit 
en puur natuur, dat is wat we willen. 
Daarom willen wij u in de maand maart 
en april laten genieten van deze 
(H)eerlijke kalfscroquet en geven wij 

25% korting op een glas vers geperste 
Jus dʼ Orange. Tevens adviseren wij u om 

eens te kijken op de site van Holtkamp, 
voor leuke ideetjes en recepten puur natuur. 
www.patisserieholtkamp.nl
site; food tube en you tube moet u eens de 
naam; Cees Holtkamp opzoeken.

Alvast smakelijk eten en veel lees en kijk 
plezier.
Team Orangerie van Tilburg Nistelrode.puur natuur!

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31, 
www.jackmartens.nl

KoopZondag 10 maart
van 12.00 tot 17.00 uur

alle fietsen model 2012 
met stippen Korting tot  30%

 “trek lm500 met Bosch motor uit 
geroepen tot fiets van het jaar 2013”

€ 2599,-

en dan is 
er koffie...
Waar? Dat kunt u zelf kiezen, ver-
schillende horecabedrijven heb-
ben de koffie heerlijk geurend. 
Even terug in de tijd…

sommigen van u herinneren zich 
misschien nog de zaal van Toos en 
Toon van de Ven waar vele feesten 
gevierd werden. 

carnaval, jubilea en bruiloften, 
maar ook koffietafels en natuurlijk 
de regionaal bekende kienavon-
den op zondag. Later nam Toon 
van Duren de leiding over en kreeg 
het horecapand nog even de naam 
‘De Harmonie’ totdat enkele jaren 
geleden de verbouwing van Van 
Tilburg Mode en sport zich aan-
diende. Een gigantische verbou-
wing en de samenwerking tussen 
twee ondernemers resulteerde in 
een ongekend mooie plek in het 
centrum van Nistelrode: De Oran-
gerie. 

Op dezelfde plaats waar tientallen 
jaren de koffie geserveerd werd in 
de zaal, staat nu een luxe buffet in 
het nieuwe prachtige pand van de 
modegigant. Op deze historische 
plek waar menig lezer nog een 
herinnering heeft liggen, bent u 
ook tijdens deze Open Zondag van 
harte welkom met Nisseroie gast-
vrijheid bij De Orangerie.

Op de fiets rondje nisseroi
Op de fiets zult u uw zondagmiddag in Nistelrode nog vollediger maken. Behalve dat u 
niet naar een parkeerplaats hoeft te zoeken, is er voldoende mogelijkheid om uw electri-
sche fiets op te laden. 
Bij Jack Martens Tweewielers en bij Eetcafé ‘t Pumpke en bij Van Tilburg Mode en sport 
waar een Eco Oplader gestationeerd is. Maar het grootste voordeel is dat u optimaal ge-
bruik kunt maken van alle activiteiten. 
U fietst in no-time van Bevers steencentrum naar strijbosch store BV, naar Galerie Bern-
heze en zo kunt u na alle indrukken opgeslagen te hebben, uw nieuwe garderobe voor 
2013 uitzoeken bij Van Tilburg Mode & sport met bijpassende schoenen en tas, bij Marya 
schoenen en Tassen. Een heerlijk rondje Nisseroi.

Nistelrode br
uist!
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Thea v.d. Wijgert en bestuurslid 
Maria v.d. Velden waren 10 jaar 
vrijwilliger en kregen het zilveren 
Zonnebloeminsigne opgespeld 
door  regio-voorzitter Koosje v. d. 
Broek. De bijbehorende oorkonde 
werd uitgereikt met het beeldje 
‘De Waardering’.  

Koosje v.d. Broek was 25 jaar vrij-
williger, waarvan 17 jaar als voor-
zitter van de afdeling Vorstenbosch 
en daarna van regio De Meierij. Zij 
kreeg het gouden insigne opge-
speld en de erepenning en oor-
konde uitgereikt door dhr. Frans 
van Emstede van de Provinciale 
afdeling.   
Een bloemstuk was er voor Berga 
van Dommelen voor 15 jaar Zon-
nebloemwerk en voor Gerry van 
Lith voor 20 jaar Zonnebloemwerk.
Na de pauze werd er een lezing 

gehouden door dhr. Bart van 
schijndel van heemkundekring ‘De 
Wojstap’ over de herkomst van 

achternamen en over de geschie-
denis van de kerken in Vorsten-
bosch en Heeswijk-Dinther.

rijbewijskeuring 
tegen aantrekke-
lijk tarief

HEEscH - 70-Plussers en chauf-
feurs jonger dan 70 jaar met 
C/D/E rijbewijs en andere auto-
mobilisten, die een rijbewijskeu-
ring moeten ondergaan, kunnen 
18 maart in Heesch terecht in de 
Pas, de Misse 4. 

Dit kan alleen door vooraf een af-
spraak te maken via het landelijk 
afsprakenbureau van regelzorg 
telefoon: 088 23 23 300. 

Zelf een datum plannen kan via de 
website www.regelzorg.nl. Tarief: 
€ 35,00 voor de seniorenkeuring 
en € 52,50 voor chauffeurs jonger 
dan 70 met grootrijbewijs.

Toneel tijdens 
KBO dag
HEEscH - Woensdag 26 febru-
ari werd er voor alle leden van De 
Horizon de één-acter ‘Opa’s zuster 
Julia’ opgevoerd door de spelers-
groep JONG van HArTE, waarvan 
enkele leden hun debuut hadden. 
De regie was in handen van Jean-
ne van de Ven en óók voor haar 
was het een debuut. Vol overgave 
werd dit komische stuk tot leven 
gebracht en het publiek beloonde 
dat met diverse lachsalvo’s. 
Opa Driek krijgt onverwacht be-
zoek van z’n zuster Julia die hij in 
jaren niet gezien heeft. Ook zijn 
vriend Harrie (hardhorend) ziet 
zijn jeugdliefde opnieuw terug. 
Dit leidt tot heftige taferelen en...
een mooie afloop. 
15 Maart wordt deze uitvoering 
opnieuw opgevoerd tijdens de 
KBO dag. Deze dag begint voor 

alle KBO-leden al bijzonder dankzij 
een gezamenlijk optreden van alle 
koren van de Petrus-Emmaus Kerk 
onder leiding van Kees de Leeuw, 
tijdens de H. Eucharistieviering van 
10.30 uur. Om 13.30 uur zullen de 
spelers van JONG van HArTE het 
blijstuk ‘Opa’s zuster Julia’ weer 
met verve opvoeren, ditmaal voor 
de KBO-leden. Tot dan.

meerjarenbeleids-
plan 2012-2017
HEEscH - in november 2012 is dit 
plan gepresenteerd. DMBK heeft 
er uitvoerig over geschreven. 
Ofschoon een dertigtal actiepun-
ten zijn opgenomen, kan niet alles  
tegelijkertijd worden opgepakt en 
uitgevoerd. Het plan is immers 
een vijfjaren plan. 

Met een aantal onderwerpen is 
een start gemaakt: 

• We hebben afspraken gemaakt 
om in DeMooiBernhezeKrant 
op een vaste plek onder de kop 
‘MOOI KBO Bernheze’ wekelijks 
informatie te kunnen plaatsen. De 
andere KBO’s van Bernheze heb-
ben wij daarvoor ook kunnen in-
teresseren.
• Alle leden zijn uitgenodigd voor 
een lezing over ‘Gelukkiger ouder 
worden’. De lezing is als startpunt 
gekozen door de werkgroep die in 
zeer brede zin ideeën met betrek-
king tot identiteit gaat uitwerken.
• De Avondsoos op dinsdagavond 
is een succes met een geregeld be-
zoek van 20 tot 30 personen die 
biljarten en kaarten. Andere activi-
teiten bijvoorbeeld darten kunnen 
daar nog bij aansluiten.
• We hebben een oproep gedaan 
voor het organiseren van het on-
der begeleiding zwemmen in ’t 
Kuipke. 
• Leden hebben zich gemeld om 
tot oprichting te komen van een 

profaan 50+ koor. We ondersteu-
nen dit initiatief.
• Er zijn leden die willen nagaan 
of kienen weer tot KBO activiteit 
kan worden gemaakt. Wanneer er 
35 potentiële deelnemers zijn, wil 
een groepje het kienen opnieuw 
inhoud geven zodat het een succes 
kan worden. 
• De z.g. huiskamerprojecten, het 
op een thuislocatie beoefenen van 
een hobby in de breedste zin, ko-
men langzaam van de grond.
• Op donderdagochtend is in De 
Pas een handwerkclub begonnen. 
• De KBO-Heesch website is on-
derhanden genomen. Actuele in-
formatie en fotoreportages zijn 
gemakkelijk te vinden, zie www.
kbo-heesch.nl.

In het maandelijkse KBO-Heesch 
ledenblad, maar ook in DeMooi-
BernhezeKrant zult u regelmatig 
informatie vinden over hoe de op-
gestarte acties worden uitgewerkt.

KBO Bernheze
KBO HeesCH
Het plan is immers een vijfjaren plan

De zonen van mevrouw van Oort, 
Mari en Bart hebben een autoscha-
debedrijf in Nistelrode. Zij wilden 
de deelnemers na afloop in zaal ’t 
Tramstation de nodige versnape-
ringen aanbieden. ”Maar dan wil 
ik ook dat ons mam en haar vrien-
din meegaan” zo ‘onderhandelde’ 
zoon Mari met de organisatoren.
Natuurlijk was dat geen probleem. 
De deelnemers en hun chauffeurs 

genoten van een mooie rit die hen 
zo ongeveer door alle buitengebie-
den van de dorpen bracht, die aan 
Bernheze grenzen. 

Na afloop werd er nog gezellig een 
uurtje of anderhalf nagebuurt on-
der het genot van een paar kopjes 
koffie, drankjes en de nodige hap-
jes, geschonken, door de eerder 
genoemde gebroeders van Oort.

nisseroise Zonnerit met 
Heesche deelnemers

NIsTELrODE/HEEscH - Het blijft een succesnummer de Zonnerit die ‘De 
Zonnebloemafdeling’ in Nistelrode elke 2 maanden organiseert. Er kun-
nen zo’n zestig deelnemers mee en elke keer is deze binnen de kortste 
keren volgeboekt. Bij deze rit mochten er twee speciale gasten mee, me-
vrouw van Oort en haar vriendin mevrouw van Duinhoven uit Heesch. 

Afscheid An Egelmeer als voorzitter KBO Vorstenbosch

KBO Vorstenbosch

Jaarvergadering van 
Zonnebloemafdeling H-D-L-V
HEEsWIJK-DINTHEr/LOOsBrOEK/VOrsTENBOscH - Tijdens de jaarvergadering in de Schaapskooi te  
Vorstenbosch op 26 februari heeft de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch af-
scheid genomen van Nelly van Hemmen uit Dinther als bestuurslid.  Paulien Suiker is gekozen in haar plaats.

Marietje van de Pas krijgt Zilveren KBO speld door haar 
dochter

An Egelmeer overhandigt de voorzittershamer aan 
Cor Ottenheim, nieuwe voorzitter KBO Vorstenbosch

www.vorstenbosch-info.nl
INfoRmEERt, boEIt EN INtEREssEERt

voorziet Vorstenbosch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Grenzeloos BernHeZe
LUCHtPost
GERoLstEIN

Wij, rien romme (29) en 
Anke van Dijk (24) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

Pech.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie op de hoogte heb 
gebracht van de gang van zaken hier in Gerolstein (D).

De sneeuw is eindelijk allemaal weg, er heeft vanaf begin 
januari tot afgelopen weekend sneeuw gelegen. Hopelijk 
blijft hij nu ook weg. Het kijkt erg mooi die wit besneeuwde 
heuvels, maar het is ook erg lastig. De bouw van onze nieuwe 
koeienstal is daardoor wat achtergeraakt in de planning. Zodra 
het vriest kan er geen beton gestort worden. Gelukkig wordt 
het weer beter, zodat er weer flink gewerkt kan worden. De 
bouwvakkers van de bovenbouw hebben afgelopen tijd wel 
flink doorgewerkt, de stal waar de afkalfkoeien komen is 
al helemaal klaar! Onze oude loods wordt nu omgebouwd 
tot melkstal. Hier komt veel dure appartuur in wat niet mag 
bevriezen. Daarom willen we het dak graag geisoleerd hebben. 
Het oude dak is nu geheel vervangen door een nieuw. In de 
loods kunnen de bouwvakkers nu starten met het leggen van de 
leidingen voor de melkcarrousel.

Rien heeft al heel wat afgeklust hier op de boerderij, helaas 
ging het een aantal weken geleden mis. Hij heeft tijdens het 
klussen zijn hand lelijk verwond. Daardoor heeft hij een aantal 
weken zijn hand niet mogen belasten. Niet helemaal handig 
natuurlijk als er zoveel werk te doen is. Normaal gesproken kun 
je via een instantie een bedrijfshulp krijgen. Helaas hadden 
wij de pech, dat er op dat moment niemand beschikbaar was. 
Gelukkig is de hand van Rien boven verwachting snel genezen, 
en kan hij weer volop aan de slag. 

We hopen dat het voorjaar snel komt, zodat alles weer mooi 
groen wordt en onze vakantiegasten kunnen genieten van het 
mooie weer!

Houdoe!

Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

Team reisburo de wit reisde eind 
oktober voor u af naar: Mallorca!

Bij aankomst in Mallorca heb-
ben we de vooraf gereserveerde 
huurauto’s opgehaald waarna we 
zijn doorgereden naar het rIU 
Bravo Hotel in Playa de Palma. Een 
heerlijk plaatsje aan de gezellige 
boulevard. Playa de Palma ligt op 
slechts enkele minuten rijden van 
de hoofdstad Palma de Mallorca, 
wat ook zeer zeker de moeite 
waard is. Tijdens een stadswan-
deling hebben we veel historische 
gebouwen bezocht en veel trendy 
kledingwinkels gezien. Palma heeft 
hiermee alle ingrediënten voor een 
ideale citytrip; cultuur snuiven, 
strand en winkelen. 
De volgende dag zijn we in groe-
pen het eiland gaan verkennen en 

hebben verschillende leuke plek-
ken voor u bezocht. Zo zijn we 
ook in de bergen van Mallorca ge-
weest. 

Hier vindt u onder andere Valde-
mossa; een bergdorpje uit de 14e 
eeuw. Valdemossa staat 
bekend om de groene 
en rustige omgeving, 
maar ook omdat het 
rijk is aan bronnen 
zoals olijf- en amandel-
bomen. In het noordwesten treft u 
sóller, een plaats die aan de kust 
ligt en omringd wordt door groene 
heuvels. 
Kortom, Mallorca is een heerlijk 
eiland en heeft voor jong en oud, 

strand- en natuurliefhebbers veel 
te bieden, maar ook voor de shop-
pers onder ons is er genoeg te be-
leven op dit veelzijdige eiland. 
En dit alles op maar slechts 2 uur-
tjes vliegen vanaf Nederland!

HeeSCH – Waar we naartoe zouden vliegen was een grote verrassing. Pas toen we op de luchthaven van 
Düsseldorf arriveerden en ons het vluchtnummer werd verteld, kwamen we erachter dat we naar Mallorca 
zouden gaan voor dat weekend, een onwijs leuke verrassing! 

AANBiEDiNG: Hotel Eugenia Victoria, vertrek 23-04, tweepersoonskamer met halfpension vanaf slechts 556 euro per persoon (o.b.v. 2 personen).

Franse  fl air, tijdloze markten, zonovergoten terrassen, kunst, cultuur en cuisine

Langs oude kloosters, kerken en 
kastelen, festival, Pausenpaleis en 
beroemde brug over de rhône in 
Avignon, Théâtre Antique en ro-
meinse Poort in Orange 

Aquaduct Pont du Gard
U flaneert door het saint-rémy van 
Vincent van Gogh, het Montélimar 
van de nougat, het Grignan van de 
Zonnekoning.
U bezoekt oude stadjes als 
château-Neuf-du-Pape en (clai-
rette de) Die met héél veel terras-

jes, provencaalse markten en proe-
verijen.

Genieten van het theater tussen 
wijnranken, olijfolie en tapenades, 
goed glas wijn, blauwe hemel en 
het getjirp van krekels op de ach-
tergrond.

€ 465,- p.p. incl. reis, verblijf op 
basis van vol pension, chambres 
d’hôtes La colline
excl. entreegelden. 

La Colline 7-daagse touringcarreis naar Drôme, ardèche en Provence
Frankrijk zoals bedoeld: vertrek 23 juni, 21 juli, 4 augustus.

u toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel, te midden van 
wijngaarden,  olijfaanplant, bijzondere natuurgebieden en adembene-
mende vergezichten.

Info:  www.lacolline.nl 
Hans & Marie-José Egelmeer, 
0033-475904528  
johannes.egelmeer@orange.fr   

Advertorial

www.reisburodewit.nl

Advertorial



Woensdag 6 maart 201324 
  

HEEscH - Het niet fitte team van 
de dames begon niet goed aan 
de uit-wedstrijd tegen EHV. In het 
begin kwam DOs’80 al op achter-
stand. Er werd niet goed verdedigd 
en ook de aanvallen liepen niet 
zoals het moest. Toch kwamen ze 
terug tot 8-8 maar weer werd er 

toen niet alert verdedigd en was 
het de thuisploeg die met de stand 
12-9 op het scorebord de rust in 
kon gaan. Er volgde geen donder-
speech alleen de raad om te gaan 
handballen zoals ze kunnen hand-
ballen en dat deden ze. Met nog 
5 minuten op de klok mistte EHV 
een penalty en liep DOs’80 uit 
naar een 16-19 overwinning.

De heren van DOs’80 leverden 
zaterdag een prima prestatie tegen 
de nummer 4, de sprint uit Deur-
ne. Het begin was voor de gasten. 
Zij hadden een sterke linkerop-
bouwer die 2x achtereen het doel 
trof. De heren van DOs’80 raak-
ten niet in paniek deden een stapje 
extra en kwamen langszij. Het was 
dan weer DOs’80 die een kleine 

voorsprong nam en dan weer de 
sprint die gelijk kwam. ruststand 
14-14. De laatste minuten waren 
erg spannend en het publiek ging 
achter hun team staan en dat gaf 
de heren de juiste kracht. Zij wisten 
er een verdiend gelijkspel eruit te 
slepen. Heren DOs’80-De sprint 
25-25.

De heren 2 en dames 2 behaal-
den ook allebei een overwinning. 
De Heren wonnen met 24-16 van 
Habo 3 en de dames met 19-11 
van HcG. Ook de heren A jeugd 
weten weer wat winnen is. Zij ver-
sloegen de heren A van Desk. Tot 
slot de heren B. Zij zijn de eerste 
kampioen van DOs’80 en wonnen 
met 24-6 van Acriditas uit Veldho-
ven.

Overwinning en gelijkspelhandbal

HEEscH - Onze turnsters hebben 
zeer goed gepresteerd tijdens de 
toestelfinales, die gehouden wer-
den in de rusheuvel te Oss.

Als eerste mochten Fenna school 

en samantha v.d. Bogaard op de 
diverse toestellen hun oefening 
laten zien. Helaas voor samantha 
waren de tegenstanders net iets 
beter, maar Fenna behaalde wel de 
1e plaats op rek. In de middagwed-

strijd was het de beurt aan onze 
jeugdturnsters op sprong en vloer. 
Nena van rijn wist een 2e plaats te 
behalen op sprong met de sprong 
half in-half uit. Naomi school liet 
een zeer goede oefening zien op 
vloer, waarbij haar acrobatische 
serie arabier/flik-flak/salto mooi 
werd uitgevoerd. Hierdoor wist ze 
de 1e plaats te behalen! De junio-
ren waren ingedeeld in de laatste 
wedstrijd, en na zoveel behaalde 
medailles, werd de lat hoog gelegd. 
Ondanks de moeilijke oefeningen 
op balk wist Lieke Danen met haar 
oefening de 3e plaats te behalen. 
Nadine Visser voerde een bijna 
perfecte sprong uit met haar over-
slag als eerste sprong en de tweede 
sprong een half in-half uit, met een 
zeer hoge score wist zij de 2e plaats 
te behalen.
Proficiat meiden, met het behalen 
van jullie medailles!

medailleregen voor HGCturnen

dansen

 

 

 

 

 

Wil je graag tennissen bij een kleine gezellige 

club zo vaak en zo lang je wilt zonder 

wachttijden en verplichtingen zoals bardienst? 

Pak dan nu je kans met een  

TENNISMAKINGSPAKKET: 

 10 tennislessen op maandagavond 

+ 

 Tennisracket 

+ 

 Contributie tot 31 december 2013 
(inclusief aanmeldingskosten KNLTB) 

Totaal  voor € 169,00 

 

Kijk voor meer informatie of aanmelding op onze website: 

www.tennisdeleyhorst.nl, 

Tennisvereniging De Leyhorst:  

‘een kleine gezellige tennisclub in bosrijke omgeving van Heeswijk‐Dinter’ 
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HEEscH - Op papier was de wed-
strijd tegen de Overloonse dames 
al een topper, met als inzet de 2e 
plaats op de ranglijst en de strijd 
om het 2e periodekampioenschap. 
Ook ‘in het echt’ was de wedstrijd 
het aankijken meer dan waard. 
De spanning was de gehele wed-
strijd te snijden en eindigde in een 
2-2 stand, hetgeen de verhoudin-
gen goed weer gaf.

HVCH Vr 1 deelt puntenOp weg naar nK 
NIsTELrODE - Een drukke dag in 
Schouwburg Venray waar de Peel-
dancers een toernooi organiseer-
den. Om half 11 begon de eerste 
wedstrijd waar Gwen Opstal de 
reeks dansen opende als 2e van 
haar categorie. 

Om 19.00 uur sloot Inspiration als 
groep de dansdag voor Dv Dan-
cing Kids waarna de kleedlokalen 
weer opgeruimd konden worden. 
De prijsuitreiking sloot de dag en 
hierna kon men vanuit Venray 
richting Nistelrode met maar liefst 
7 maal de hoogste plek op het ere-
podium. 

Gwen Opstal 268 punten, Vera 
Oomen 2e - 275 punten, Guusje 
van Thiel 3e - 271 punten
Melody 1e - 233 punten
Miracle 1e - 275 punten
release 233 punten
spirit 1e,  276 punten
Untouched 1e - 283 punten
Lieke 3e - 275 punten
cheyenne Willemsen 265 punten
sharona Willemsen 2e-280 punten
Diamonds 1e - 273 punten
Touch 1e - 283 punten 
Euphoria 1e - 270 punten
Inspiration 1e - 285 punten
Meer info: www.dvdancingkids.nl

voetbal

HEEsWIJK-DINTHEr – Afgelopen 
zondag stond er voor Heren 1 van 
Tenderfeet een ontmoeting met 
koploper EBBC op de agenda. 

coach van stiphout haalt voor het 
eerste kwart de druk van de ketel 
met de wijze woorden: “Zij moe-
ten winnen en wij mogen win-
nen”. Met goede aanvallen en 
een nog betere verdediging loopt 
Tenderfeet direct uit naar een 0-10 
voorsprong. Er worden zeer mooie 
en snelle aanvallen gespeeld door 
Tenderfeet en het 1e kwart wordt 
dan ook afgesloten met een 7-23 
voorsprong.

In het  2e kwart bepaalde Tender-
feet het tempo en scoort er lustig 
op los. Het tweede kwart eindigt 
in een 18-41. In de rust wordt door 
coach van stiphout duidelijk ge-
maakt dat EBBc waarschijnlijk wel 
terug zal komen maar dat vooral 
het eigen spel gespeeld moest 
worden. Na de rust het 3e kwart  
had EBBc besloten er een zeer 
fysieke pot van te maken en Ten-
derfeet constant op de vrije worp 

lijn te zetten. Maar de voorsprong 
wordt nog iets uitgebouwd naar 
26-53.
In het 4e kwart slaat de vermoeid-
heid enigszins toe voor de mannen 
uit Heeswijk-Dinther en EBBc be-
gint aan een inhaal race. De vrije 
worpen gaan er niet heel soepel in 
en EBBc weet dit kwart nog wat 
van de voorsprong af te halen. 
Maar als de laatste zoemer geklon-
ken heeft staat er nog een voor-
sprong van 15 ptn in het voordeel 
van Tenderfeet. Eindstand: 55-70. 
scores: ron vd Berg; 23, Jan Mik-
kers; 14, rein Megens; 11, Wouter 
van Hoof; 10, Bart v.d. Oetelaar; 7 
ptn, Dennis van Meurs; 5 ptn.

Tenderfeet 
verslaat een koploper

basketbal

Dit is een van de wedstrijden waar 
de prestaties van muzikanten door 
een officiële jury van de Brabantse 
Bond voor Muziekverenigingen 
wordt beoordeeld. In totaal had-

den een kleine tachtig muzikanten 
zich voor deze wedstrijddag inge-
schreven.  De deelnemers kwa-
men uit in hun eigen klasse, de 
jeugdklasse, of een van de klasse 
5 tot en met 1. 
Aan ieder optreden werd door de 
jury punten toegekend. 

Werden 83 of meer punten ge-
scoord dan mag worden deel-
genomen aan het Brabants 
Kampioenschap dat in juni zal 
plaatsvinden. Werden 85 punten 
of meer gescoord dan volgde pro-
motie naar een hogere klasse. 
Tenzij je natuurlijk al in de hoogste 
klasse speelde, zoals onze Maartje 
van Zutphen. 

Maartje speelde al in de eerste 
klasse en nam deel op het onder-
deel multi-percussie. Zij behaalde 
niet minder dan 91 punten: een 
hele mooie hoge score. 

samen met de andere leden van 
de fanfare die zich hebben ge-
plaatst gaat zij in juni naar het 
Brabants kampioenschap.

Promoties voor 
slagwerkmuzikanten 
HEEsWIJK-DINTHEr - Afgelopen zaterdag hebben 17 slagwerkers van 
de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord deelgenomen aan de wedstrijd 
voor solisten en klein ensembles in Berlicum.  

Jens Verhoeven in actie 
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Leer samen met andere beginnende fietsers 
de basisvaardigheden van het mountainbiken

Fiets-Fit is de kennismakingscursus van de NTFU 
en wordt o.a. georganiseerd door:

Jack Martens Tweewielers
Laar 27
5388 HB Nistelrode

START 
ZATERDAG 

16 MAART 2013
9:30 UUR

DE KENNISMAKINGSCURSUS VAN DE NTFU FIETS-FIT.NL

START MET  
MOUNTAINBIKEN!

LEER IN 6 WEKEN DE BASISVAARDIGHEDEN MOUNTAINBIKEN

PARTNERS VAN FIETS-FIT

MB Startlocaties 2013T-1.indd   33 21.02.13   11:44

Hierdoor kreeg WHV al vroeg in de 
wedstrijd een paar goede kansen: 
deze werden helaas niet benut. De 
veldbezetting bij WHV was goed 
en in de 22e minuut was het Ha-
rold Lunenburg die een goede aan-
val van WHV uiteindelijk afrondde 
met een bekeken kopbal 0 - 1 voor 
WHV. Na rust hetzelfde spelbeeld. 
Een goed gegroepeerd spelend 

WHV ving Fc de rakt op eigen 
helft op en WHV loerde op een 
scherpe counter. Gedurende de 2 
helft was WHV dicht bij een be-
slissende 0 - 2, maar helaas stond 
het vizier niet op scherp, waardoor 
het tot de laatste minuut spannend 
bleef. Gelukkig voor WHV stond 
de hele ploeg (inclusief de wis-
sels) zijn mannetje en werden de 
3 punten verdiend mee naar Loos-
broek genomen. Door dit resultaat 
heeft WHV weer aansluiting met 
de middenmoot van de 5e klasse. 
Volgende week speelt WHV thuis 
tegen Ulysses uit Megen en als het 
met dezelfde gedrevenheid en in-
zet deze wedstrijd begint dan zit er 
weer een goed resultaat in.

wHV verslaat FC de rakt

voetbal

LOOsBrOEK - WHV heeft na een ontzettend lange winterstop in de 
eerste wedstrijd voor de competitie in 2013 de 3 punten verdiend mee 
naar huis genomen. Tegen het altijd lastige FC de rakt begon WHV fel 
aan de wedstrijd. Vanaf de 1e minuut werd er druk gezet op de achter-
hoede van FC de rakt, die daar niet echt raad mee wist. 

Bernheze sportief

Oranje Zwart vernedert HDL: 9-2

Voorafgaand aan de wedstrijd had 
HDL al door dat Oranje Zwart H12 
tot een van de titelkandidaten 
behoorde en dat, indien de bor-
deauxrode hockeyploeg kampioen 
wil worden, deze wedstrijd ge-
wonnen zou moeten worden. 
Verdediger Bram van santvoort 

kreeg na tien minuten een bal on-
gelukkig op zijn voet, wat de be-
zoekers een strafcorner opleverde. 
Vervolgens had keeper robin van 
Grinsven een dipje en zag hij de 
bal strak naast hem tegen de plank 
gaan: 0-1. HDL bleef offensief spe-
len en creëerde via Daan reith een 

grote kans op de gelijkmaker door-
dat hij prima werd bediend door 
casper Mulder. Ook grote kansen 
daarna werden door HDL H1 om 
zeep geholpen en zo bleef de 1-1 
uit. Een schitterende backhand in 
de kruising bezorgde Oranje Zwart 
een 0-2 voorsprong. De thuisploeg 
was uit de organisatie en kreeg di-
rect de derde treffer om de oren.
Gespeeld was de wedstrijd niet. 
Een zee van kansen leidden niet tot 
een treffer van HDL, de bal wilde 
er niet in. Martijn van rosmalen 
kreeg enkele goede scoringskansen 
uit een strafcorner, maar de keeper 
van Oranje Zwart bleek erg sterk. 
De vierde treffer van Oranje Zwart 
brak HDL, dat daarna niet meer in 
staat was nog ergens voor te strij-
den. casper Mulder en Matthijs 
van Lierop deden namens HDL H1 
nog wat terug, de Eindhovenaren 
bouwden de voorsprong uit.

hockey

HEEsWIJK-DINTHEr - Het is de hockeyers van HDL H1 niet gelukt om 
de eerste wedstrijd van de competitie winnend af te sluiten. Oranje 
Zwart uit Eindhoven bleek effectief in het maken van doelpunten en had 
bij rust al de halve winst op zak (0-3). 

nederlaag voor Heeswijk
HEEsWIJK-DINTHEr - Ook in de 
derde thuiswedstrijd na de winter-
stop heeft Heeswijk geen punten 
weten te behalen. 
Het feit dat Haarsteeg een directe 
concurrent is en Heeswijk meer 
dan voldoende kansen kreeg om 
te scoren, maakt de nederlaag ex-
tra zuur. Het Haarsteeg van trainer 
Theo van Geffen ging met een 0-3 
overwinning van het veld. Hees-
wijk staat nu weer in de gevaren-
zone, terwijl dat op basis van het 
vertoonde spel in deze wedstrijd 
volledig onnodig is. Het is aan spe-
lers en staf om de koppies omhoog 
te houden en te blijven knokken 
voor de broodnodige punten.

voetbal

HVCH pakt broodnodige punten
HEEscH – in de eerste minuut 
was het al raak en kwam HVCH 
op voorsprong, waarna de Bruns-
summers in de 14e minuut gelijk-
maakten. 

In die fase had HVcH al verder af-
stand moeten nemen. Het kwam 
echter toch allemaal nog goed. 
Nog in de eerste helft kwamen de 
Heeschenaren wederom op voor-
sprong en vlak voor tijd werd het 
dan nog 3-1. Tegen die tijd stonden 
de Limburgers met nog maar zeven 
spelers op het veld. De drie punten 
zijn weer eens binnen en volgende 
week gaat HVcH op bezoek bij 
koploper Bekkerveld. Op 17 maart 
speelt HVcH thuis tegen Oss ’20.

voetbal

HEEsWIJK-DINTHEr - Afgelopen 
zondag werd door ons 1e elftal de 
competitie hervat, na een winter-
stop van 13 weken. Men moest op 
bezoek bij de Vorstenbossche Boys. 
De beginfase was duidelijk voor 
Avesteyn. De thuisclub deed ’t 
met uitvallen en was ook niet on-
gevaarlijk. Langzamerhand kreeg 
men meer grip op het spel, mede 
omdat bij Avesteyn de passing 
steeds te wensen overliet. Joep 
werd ‘onrechtmatig’ behandeld 
door een tegenstander en scheids-

rechter de Bruijn uit Panningen ‘be-
loonde’ dit met een rode kaart. Na 
een half uur de eerste hoekschop. 
Deze werd genomen door Bart; hij 
vond Pieter en dat betekende 0-1. 
soms kwamen de gastheren tot 
een aanval maar Avesteyn maakte 
achterin geen enkele fout. Behalve 
in de 45e min. Toen werd een aan-
val verkeerd beoordeeld en dat le-
verde de 1-1 op. Na de hervatting 
meteen weer een Vorstenbosch 
offensief terwijl Avesteyn moeite 
had om gevaar te creëren. In de 

56e minuut werd het toch 1-2. Een 
hoekschop van Bart werd door de 
keeper weggestompt naar rens die 
doeltreffend uithaalde. De gasthe-
ren kwamen amper aan offensieve 
daden toe. Toch leverde een vrije 
trap in de 72e minuut wel succes 
op en werd het 2-2. samenvat-
tend: een tegenvaller omdat op 
voorhand meer succes was voor-
zien/verwacht!

Hervatting competitie voor 
avesteyn 1 weinig succesvol

voetbal

Daarna was sprong aan de beurt, 
deze was helaas niet zo mooi als 
op zaterdag (waarvoor ze 2e werd 
op dit onderdeel) echter toch goed 
voor een hoge puntenscore. Brug 
werd als goede afsluiter geturnd, 
waardoor Nadine Visser de 5e 
plaats wist te behalen in de Bra-
bantse kampioenschappen, met 

een miniem verschil van 0,015 op 
de 4e plaats!

De wedstrijd in de ochtend werd 
door samantha geturnd, die mooie 
oefeningen liet zien op vloer en 
brug. Helaas viel ze van de balk, 
waardoor ze de 10e plaats behaal-
de, toch een hele mooie prestatie!

HGC op 
Brabantse Kampioenschappen

turnen

HEEscH - in de laatste wedstrijd op zondag mocht Nadine Visser haar 
4 oefeningen laten zien, op balk, vloer, sprong en brug. De start op 
balk was niet zeer sterk, wat werd goedgemaakt door haar oefening op 
vloer, deze word goed afgesloten met een acroserie van arabier/flik-
flak/salto halve draai! 
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Het beachvolleybaltoernooi is, na 
meer dan 10 jaar, weer terug op 
het raadhuisplein in Nistelrode. 
In de ochtend vindt het jeudgpro-
gramma plaats. Er wordt gestart 
met een clinic van topvolleybal-
ler Joost ronnes. Daarna is er een 
toernooi waarbij de kinderen het 
geleerde in praktijk kunnen bren-
gen. Ook kinderen die nog nooit 
gevolleybald hebben zijn van har-
te welkom. Inschrijven voor het 
jeugdprogramma kan individu-
eel, maar ook als team. Een team 
bestaat uit minimaal 4 personen. 
Meedoen in het jeugdprogramma 
kan t/m 14 jaar. 

In de middag vindt het grote toer-
nooi plaats. Teams van alle ni-
veau’s kunnen meedoen. Er wordt 
gespeeld in meerdere poules met 
verschillende klassen, zodat teams 
van hetzelfde niveau tegen elkaar 
strijden. Er is dus ruimte voor be-
ginners én gevorderden. Teams 
moeten bestaan uit minimaal vier 
personen. Inschrijven met meer 
personen is mogelijk, maar de 
wedstrijden worden gespeeld met 

vier personen per team. Uiteraard 
kunnen spelers tijdens de wedstrij-
den wel gewisseld worden. De mi-
nimale leeftijd om mee te doen aan 
het middagtoernooi is 15 jaar. 

Inschrijven is mogelijk op de web-
site www.vc-tornado.nl. Daar is 
tevens meer informatie te vinden 
over het toernooi. De inschrijving 
sluit op 1 april.

Beachvolleybaltoernooi terug 
Op Raadhuisplein in Nistelrode

volleybal

NIsTELrODE - Op zondag 28 april wordt door volleybalvereniging Tor-
nado een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Een sportief gezellig-
heidstoernooi waar iedereen uit Nistelrode en omgeving welkom is. 
Jeugd, volwassenen, beginners en gevorderden. Voor de jeugd wordt 
naast een toernooi ook een clinic gegeven door topvolleyballer Joost 
ronnes!

Wij staan klaar om u te helpen!

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58  5388 CV Nistelrode

T 0412 617333   www.healthcenternistelrode.nl

Afvallen.
Personal training en Coaching.

Bewuster leven.

HEEsWIJK-DINTHEr - Spes 1 - Al-
tior 1  
De voorlaatste wedstrijd van de 
zaalcompetitie werd er een om 
snel te vergeten. We stonden met 
de rust al met 11-4 achter. Na de 
pauze kwamen we met enkele 
doelpunten weer iets dichterbij 
maar spes was niet te kraken en 
bleef ook scoren, zodat we uitein-
delijk verloren met toch wel een 
groot puntenverschil: 20-10. Vol-
gende week moeten we winnen 
en zorgen dat we een dusdanig 
doelsaldo hebben dat beter is dan 
naaste concurrent JEs uit Venhorst. 
Dus, supporters kom ons steunen, 
want we zullen het zeker nodig 
hebben om ook volgend jaar op 
het hoogste niveau te kunnen 
korfballen !!!
Oranje Wit 2-Altior 2. Uitslag: 6-6
Prinses irene 2-Altior 3. 
Uitslag: 9-14
Spes 4-Altior 4. Uitslag: 7-7

Altior 6-Alico 2. Uitslag: 8-5
Avanti B1-Altior B1. Uitslag: 9-4
NDZW B1-Altior B2. Uitslag: 0-7
Tovido C1-Altior C1. Uitslag: 1-5
roDeBo C1-Altior C2. Uitslag: 0-9
Avanti C2-Altior C3. Uitslag: 4-2
Altior D1-DDW D1. Uitslag: 5-4
Altior D2-Emos D2. Uitslag: 1-2
Altior E1-Prinses irene E1. 
Uitslag: 0-3
Altior E2-Emos E2. Uitslag: 4-0

Altior F1-Emos F1   
Uitslag: 6-2. strafworpen: 3-2
Altior F2-Blauw Wit F1  
Uitslag: 5-3. strafworpen: 2-3
Altior F3-De Korfrakkers F3  
Uitslag: 1-1. strafworpen 3-2
BMC W1-Altior W1   
Uitslag: 1-2. strafworpen: 2-6
Be Quick W1-Altior W2 
Uitslag: 7-1. strafworpen: 3-2

altior 1 kan het spes 1 niet moeilijk maken
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

NIsTELrODE - De Nistelrodese 
korfbalsters verloren zondagmid-
dag, in eigen huis nog wel, van 
directe concurrente voor de onder-
ste plaats; De Wilma’s, met 9-12, 
na een ruststand van 3-5. 

Donkere wolken dreigen, want 
bij verlies volgende week kan er 
zelfs rechtstreekse degradatie zijn, 

omdat Avanti tot op een punt ge-
naderd is. Voordeel is wel, dat de 
beide concurrenten Avanti en De 
Wilma’s volgende week tegen de 
nummer 1 en 2 spelen. De num-
mer voorlaatst speelt een degra-
datieduel met een tegenstander 
uit de hoofdklasse B. Misschien is 
er dus nog een Houdini act moge-
lijk!? 

Korfbalsters 
dreigen kopje onder te gaan

korfbal
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Voetbalsters Prinses irene scoren weer veel
NIsTELrODE - De voetbalsters 
van Prinses irene weten het net 
erg makkelijk te vinden dit sei-
zoen. Coach José van Hoof houdt 
van verzorgd en aanvallend voet-
bal. 

Dat zien we ook terug op de rang-
lijst, waar Prinses Irene als vijfde in 
de rangschikking de meeste goals 
van allemaal heeft gemaakt. 

Tegen de girls van Victoria Boys 
werd het, na een 2-0 ruststand, 
uiteindelijk 5-0. 
Jamie Nieuwedijk scoorde drie 
keer. sanne Huberts en Truus 
Leenman ieder een keer.

voetbal

nieuwe shirts & jacks meisjes 
D2 Hockeyclub HDL van Horecaslagerij manders

In de nieuwe outfit begonnen zij 
hun eerste wedstrijd als elftal te-
gen Grave MD1, waarvoor ze de 
afgelopen weken geoefend heb-
ben door twee wedstrijdjes te spe-
len tegen meisjes D1. Eerst met 
zijn allen de warming up, zoals 
zij van hun trainer Jelte Visser ge-
leerd hebben. En daarna het veld 
op. Doordat het een nieuw team 
is, is het nog even zoeken naar wie 
op welke positie kan spelen. Maar 
dit werd al snel duidelijk! De mei-
den hebben in deze wedstrijd veel 
moeten verdedigen en hebben niet 
veel kansen gehad om te scoren. 
Maar één kans hebben ze goed 
benut en hebben ze de nul wel ge-
speeld. De uitslag was 0-9. 

“Ook al hebben ze verloren, de 
meiden hebben super gespeeld. En 
met zo’n teamspirit komt het met 
dit team helemaal goed!” aldus 
coach Ine van der Heijden.

HEEsWIJK-DINTHEr - Zaterdag 2 maart was een spannende dag voor 
meisjes D2, die begon met het uitreiken van nieuwe shirts en trainings-
jacks. Deze zijn gesponsord door Frank en Ardith Manders van Horeca-
slagerij Manders. Oftewel de ouders van Daphne. Met een woordje van 
voorzitter Henri van Zutphen en een bos bloemen werden zij hiervoor be-
dankt. De meiden zijn er blij mee en zien er nu schitterend uit op het veld! 

hockey

al uw sport en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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In de categorie E-pupillen ge-
mengd werd Ymke Vermeulen 
verdienstelijk 3e. Quinn schoen-
makers maakte tijdens haar 1e 
keuze-oefening een kleine fout, 
waardoor ze op een 4e plaats 
eindigde. In de categorie E-jeugd 
gemengd zal het een spannende 
strijd worden wie er naar de Ne-
derlandse Kampoenschappen mo-
gen. De onderlinge verschillen in 
deze categorie zijn erg klein. Inge 
Exters mocht het zilver omhangen 

en clubgenoot caitlyn Jacobs het 
brons. Inge bleef 1,2 pnt, en cait-
lyn 3,8 pnt achter winnaar Amber 
Heijnen (Turnoss). 
Verrassend was de prestatie van 
rosalie Damen met een 5e plaats, 
net voor Evi van Dinther (6e) en 
ook sanne van roosmalen behaal-
de een prima plaats (7e). Floor van 
de Wielen en Nienke Poll maakten 
tijdens hun keuze-oefening een 
fout, waardoor ze uiteindelijk op 
een 10e en 12e plaats eindigden.

Zilver en twee 
keer brons voor Gympo!nt

trampoline

V.l.n.r: Inge Exters (zilver) Caitlyn Jacobs (brons) en Ymke Vermeulden (brons)

NIsTELrODE - De stijgende lijn die dit seizoen is ingezet zet zich door. 
Dat mag de conclusie zijn van de 1e plaatsingswedstrijd trampoline-
springen in Goes. inge Exters, Caitlyn Jacobs en Ymke Vermeulen be-
haalden het podium. 

Korloo 1 - De merels 1

Een doelpunt in de eerste helft 
hadden we echt wel verdiend, 
maar bleef helaas uit. Onze verde-
diging was de eerste helft erg goed 
op elkaar ingespeeld en daar gin-
gen ook al onze krachten naar toe. 
ruststand 0-7. Na rust probeerden 

we de aanval rustig op te zetten 
met meer dreiging in het spel en 
op de juiste manier voor de te-
genstander te stappen. Dit kwam 
goed tot zijn recht en in de eerste 
10 minuten na rust scoorden we 
5 doelpunten. Ook in de tweede 

helft hebben we hard gewerkt om 
vaker tot scoren te komen en we 
probeerden lange aanvallen op te 
zetten. Een goede laatste thuis-
wedstrijd, maar helaas verloren. 
Eindstand 6-20.

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 1 tegen De Merels in 
Heeswijk-Dinther. Na een aantal speelminuten kwamen we snel op een 
achterstand van 0-2. De eerste helft hebben we erg hard gewerkt om tot 
scoren te komen, maar de kansen gingen er niet in. 

Prinses irene doet zichzelf tekort
NIsTELrODE - Prinses irene ver-
loor zondag met 2-3 van het nega-
tief voetballende Berghem Sport. 
De Nistelrodenaren gaven de 
overwinning, niet voor het eerst 
dit seizoen, cadeau. 

Prinses Irene is voor Berghem 
sport een ‘angstgegner’, zelden 
wonnen de Ossenaren van Prin-
ses Irene de laatste jaren. Blijkbaar 
was alles geoorloofd om de wed-
strijd ‘dood’ te maken, wat tot de 
nodige irritaties leidde in en buiten 
het veld. scheidsrechter van Heug-
ten telde er in de 1e helft al vijf mi-
nuten bij wegens (voorgewende) 
blessures. In de 2e helft telde hij 
er hij 10 minuten bij, in totaal liet 
hij zestien keer de verzorger in het 
veld komen in de 2e helft. In een 
aflevering van Mash vallen minder 

slachtoffers en dan te weten dat 
Prinses Irene vooral een technisch 
voetballende ploeg is. Daarnaast 
nam hij in de eerste helft ook twee 
dubieuze beslissingen die in het 
nadeel van Prinses Irene uitvielen. 
Bij een 2-3 stand gaf hij echter ook 

geheel onterecht een penalty aan 
Prinses Irene, die werd echter ge-
mist. Het lag  niet aan de scheids-
rechter dat Prinses Irene verloor. 
Het leek of de bal er niet in wilde 
deze middag en die moet je er toch 
echt zelf inschieten.

voetbal

Gemengd team t/m 12 jaar TV 
de Balledonk winterkampioen

Vorige week was de gedeelde 
nummer 1, Berlicum met 3-2 ver-
slagen en vandaag stond de wed-
strijd tegen de nummer 3, Empel 
op het programma.

Na 2 singles en een mix was de 
stand 2-1 voor Empel, zodat beide 
dubbels gewonnen moesten wor-
den. 
Dit lukte omdat na de jongensdub-
bel ook de spannende meisjesdub-
bel met 7-5 in de 2de set naar de 
Balledonk ging.

Knap gedaan door deze kinde-
ren van wie de gemiddelde leef-
tijd 10 jaar is in een competitie 
t/m 12 jaar. Proficiat met het 2de  
kampioenschap van dit seizoen.

tennis

HEEsWIJK-DINTHEr - De beslissing in een spannende competitie viel 
op de laatste speeldag in de laatste partij. Het team, dat bestaat uit 
Byrthe Sikkema, Fleur Boerdonk, Simone Ketelaars, Mathijs Haeve en 
ruben van de Weijer, moest de laatste wedstrijd met minimaal 3-2 win-
nen om kampioen te worden.

HEEsWIJK-DINTHEr - De spelers van het jongens B1 team van Hoc-
keyclub HDL willen café De Toren, Medisch Trainingscentrum Bernheze 
en Gebroeders van de Donk B.V. bedanken voor de prachtige nieuwe 
trainingspakken. Zo kunnen zij in weer en wind actief zijn op het hockey-
veld. Mannen, jullie staan er mooi op!

Jongens B1 
nieuwe trainingspakken

hockey

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

Kampioenen Prinses irene korfbal nistelrode

F2 kampioen E1 kampioen B1 kampioen



Woensdag 6 maart 201328 
  

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
7 mAARt

Workshop mandalatekenen 
Locatie: Palmenweg Nistelrode 

KVo Lezing energie
Locatie: LipsGroen Nistelrode 

Leerlingenconcert muzelinck
Locatie: Bernrode 
Heeswijk-Dinther

start groep Dansen tussen 
Hemel en Aarde 
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
Locatie: De wis in Loosbroek 

oud papier ophalen
Locatie: Dorp Vorstenbosch 

8  mAARt 

Jetzt Geht’s Los
Locatie: Nistelrodensedijk 
Loosbroek

Ladies Event
Locatie: Heeswijk-Dinther

DJ tom
Locatie: Café d’n Haon, 
Nistelrode
Zie pagina 13

9  mAARt 

toneelvereniging Arcadia 
Chez Dolly Encore
Locatie: de Pas Heesch

Remix Jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch 

open Dag bevers 
steencentrum
Locatie: Canadabaan 10 
Nistelrode 
Zie pagina 21

Plaatsingswedstrijd 
trampolinespringen
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode  

Vormsel
Nistelrode

Das Deutsche bierfest
Locatie: Café de Toren  
Heeswijk-Dinther

the Hot studs
Locatie: Café de Zwaan 
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 6

Expositie mieke Drijfhout
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Zie pagina 16

10 mAARt 

toneelvereniging Arcadia 
Chez Dolly Encore
Locatie: de Pas Heesch

sprookjestheater 
Klein Duimpje
Locatie: de Pas Heesch 
Zie pagina 13

open Dag bevers 
steencentrum
Locatie: Canadabaan 10 
Nistelrode
Zie pagina 21
 
Publiekswandeling 
in de maashorst
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode

Expositie Koningin beatrix 
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode
Zie pagina 1

open Zondag
Nistelrode 
Zie pagina 18

mega trekkertrek spektakel
Locatie: Nistelrodesedijk 
Loosbroek 

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

Expositie mieke Drijfhout
Locatie: kloosterkapel 
Vorsenbosch 
Zie pagina 16

12 mAARt 

Zonneochtend
Locatie: Paviljoen Nistelrode

Cursus reanimatie en 
AED bedienen
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

‘Loosbroek en haar
erfgoed in zevenvoud’
Locatie: Antoniuskerk Loosbroek
Zie pagina 1

13 mAARt 

Kindermiddag Uilen
Locatie: Natuurcentrum 
Maashorst Nistelrode
Zie pagina 17

Voorlichting Wmo 
op verzoek Kbo
Locatie: Laarstede Nistelrode
 
Inschrijfavond 
Kindervakantieweek
Locatie: ‘t Pumpke Nistelrode

14 mAARt 

Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 in Oss 

Popkoor d’Accord te gast 
bij Danny de munk en 
Henk Poort 
Locatie: de Pas Heesch 
Zie pagina 2

Lezing Appie de Groot
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Zie pagina 5

onderonsje Loosbroek 
over goed zien
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

Workshop aromatherapie
Locatie: Past Lathouwersstraat 
18 Heeswijk-Dinther

15 mAARt 

Kbo-dag 
Locatie: de Pas Heesch 

mandalatekenen met 
Danka Hüsken
Locatie: Palmenweg Nistelrode 

feestavond 15-jarig 
bestaan Lob
Locatie: Zaal kerkzicht Loosbroek

Rock & Roll friday
Locatie: Lunenburg Loosbroek 

Voorlichtingsavond over 
roken, alcohol & drugs
Locatie: Imeet Heeswijk-Dinther 

16 mAARt 

boekenbeurs met 
boeken voor iedereen
Locatie: de Pas  Heesch

 

Verre landen komen dichtbij
Locatie: de Pas  Heesch 

Halfvastenbal
Locatie: De Pas  Heesch 

Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

open Dag brabant Zorg
Zie pagina 5

Lezing cosmic 5 elements
Locatie: Past Lathouwersstraat 
18 Heeswijk-Dinther

Workshop 
Dans je de lente in
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 

17 mAARt 

boekenbeurs met boeken 
voor iedereen
Locatie: de Pas Heesch 

Cowboy billie boem
Locatie: de Pas Heesch 

Expositie Koningin beatrix 
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode

Rabo Dikke banden Race
Locatie: Lariestraat 23a, 
Heeswijk Dinther 

Wielerwedstrijd: Van Esch 
tweewielers tour
Locatie: Lariestraat 23a 
Heeswijk Dinther 

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie Heeswijk-
Dinther

biljartdemonstratie 
Raymond Ceulemans
Locatie: Schaapskooi 
Vorstenbosch 

Lezing: Zin in leven na 
verlies
Locatie: Verdistraat 87, Oss
Zie pagina 15

18 mAARt 

Inloopspreekuur 
Vrijwilligerspunt bernheze
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

Rijbewijskeuring 70+
Locatie: de Pas
Zie pagina 20

19 mAARt 

Cursus reanimatie en 
AED bedienen
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

21 mAARt 

Workshop snoeien
Locatie: Graafsebaan, Heesch 
Zie pagina 6

Disco voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Handwerkcáfe
Locatie: De wis, Loosbroek

22 mAARt 

Workshop snoeien
Locatie: Graafsebaan, Heesch 
Zie pagina 6

23 mAARt 

Workshop 
Grenzen en Ruimte
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Inzameling oud ijzer
Locatie: Vorstenbosch 

24 mAARt 

bernhezeloop-Koppelcross 
Locatie: Blokhut Nistelrode 

H.b.V. open Jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken, 
Heesch 

Expositie Koningin beatrix 
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze 
Nistelrode

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

smartlappen-meezing 
concert
Locatie: kloosterkapel 
Vorstenbosch 

31 mAARt 

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-Dinther

1e Paasdag


