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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Herboren
een emotioneel moment, maar
ook heel mooi! een reeks onderzoeken met goede begeleiding
vanuit het UMC radboud volgde,
maar uiteindelijk werd Frans op alle
fronten geschikt bevonden als donor. in december 2012 kregen ze
bericht; de operatie kon doorgaan
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toen Francien rond haar 51e moe
en lusteloos werd was de weg naar
de nefroloog (specialist voor nieren) kort en die hield haar onder
controle. Maar 4 jaar geleden was
de nierfunctie maar 22% en moesten Francien en haar man Hans op
zoek naar een donor. de wachttijd voor een donornier is globaal
4 jaar. Gelukkig had Francien zelf
maar liefst 4 mensen in haar omgeving die een nier wilden afstaan.
onderzoek moest uitwijzen wie
geschikt was. Wat een tegenvaller:

Geen van de potentiële donoren
bleek geschikt te zijn; om uiteenlopende redenen. ondertussen
was Francien wel meer dan 3 jaar
verder en functioneerde de nier
nog maar voor 7%. dialyseren
was geen optie meer, maar bittere
noodzaak.
Kerngezond
Voor Frans en Clazien Heesakkers
was het zwaar om hun dierbare
vriendin zo te zien worstelen. Ze
kenden Francien en Hans al bijna

hun hele leven en leefden mee met
alle teleurstellingen en nieuwe pogingen. toen de laatste uitslag van
de 4e potentiële donor onderweg
was liet Frans zich ontvallen: “als
dit niets wordt, dan doe ik het”.
daar heeft de familie Heesakkers
nog even over nagedacht, maar al
snel werd de knoop doorgehakt en
ging Frans zich laten informeren en
onderzoeken. “Kerngezond”, was
de conclusie van de arts. en dus
konden ze bij Francien de nieuwe
potentiële donor aanmelden.

Hans Manders nieuwe Gemeentedichter
BerNHeZe - In 2005 is bij de Bernhezer Kunstkring (BKK) ‘De Gemeentedichter van Bernheze’ in het leven
geroepen om gevraagd en ongevraagd gelegenheidsgedichten te maken en presenteren. Na Heeswijkenaar
Ad van Schijndel, maakt 21 maart Heeschenaar Mas plaats voor Dinthernaar Hans Manders.

Hans Manders

Hans heeft inmiddels al wat gedachten en ideeën uitgewerkt, en
heel modern, een blog aangemaakt
waar hij gedichten op heeft gezet.
Mathieu Bosch, voorzitter van de
BKK: “Mas Papo draagt het stokje
officieel over aan Hans Manders
onder aanvoering van wethouder
Ad donkers. samen denken we

na over een nog formeler karakter
van de Gemeentedichter van Bernheze. Bijvoorbeeld over de vraag
van de gemeente om af en toe bij
gelegenheid een gedicht te laten
schrijven en deze ook te plaatsen
op de website en/of weekbladen.
Bij Koningsdag, dodenherdenking
of verkiezingen, om zomaar eens
wat te noemen.
Mas heeft het twee jaar uitstekend
gedaan, onder andere door wekelijks, samen met anderen, een gedicht te publiceren. tal van schrijvers heeft hij zo gemotiveerd hun
dichtkunsten te laten zien. samen
met Mas heeft de BKK dan ook besloten weer een aantal gedichten
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ACHELLE

te verzamelen. Het resultaat is een
bijzondere bundel van ongeveer 50
gedichten van meerdere dichters uit
Bernheze. Bijzonder is dat fotoclub
FC Bernheze met een 50-tal fotografen gezorgd heeft voor een passende foto bij elk gedicht. Bernheze
in woord en beeld dus. de bundel is
gemaakt door een kleine 100 inwoners met hun eigen kijk, in woord
en beeld op de gemeente.
Monique van de Ven uit Heeswijk
heeft de bundel vormgegeven en
het is een representatief en lokaal
cadeautje geworden! een verrassend streekproduct dat tijdens de
dichterswisseling bovendien met
korting verkrijgbaar is.”

U bent van harte uitgenodigd om de kroning van de nieuwe gemeentedichter mee te maken op donderdag 21 maart om 20.00 uur in
Café de Zwaan in Heeswijk. Naast Mas Papo en Hans Manders zullen
Ad van Schijndel en Toon Kunnings optreden.
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De Bongerd en
Locaties Cunera,
Zorg thuis
8100
Zijlstraat 1, tel.: 0413-29

ook voor de families was het een
ingrijpende gebeurtenis. Maar
dankzij goede voorlichting en een
voorspoedig verlopen operatie,
kunnen zij zich helemaal verenigen
met deze ingreep. Bij het ziekenbezoek van de moeder van Frans
(95 jaar) liet Francien zich ontvallen, “nu hebt u er een beetje een
dochter bij”. dat was niet aan
dovemans oren gezegd. Bij thuiskomst zei ze: “Ach nou heb ik d’r
zomaar weer ‘n dochter bijgekregen”.
de verjaardag van dit herboren
leven wordt voortaan elk jaar op
19 december door Hans en Frans,
Francien en Clazien gevierd.
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HeesCH – Francien Verhagen is erfelijk belast met cyste nieren. Dat betekent dat zich in de nieren een soort
vochtblazen vormen. Meestal ontstaat hierdoor rond het 50e levensjaar nierfalen en is een nierfunctievervangende behandeling noodzakelijk. Deze behandeling kan bestaan uit dialyse of een niertransplantatie.
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op 20 december. Vol vertrouwen
ging Frans de 19e het ziekenhuis
in. Francien had maar een zorg:
Als Frans er maar goed doorheen
komt. en dat gebeurde. de nier
was supergezond en lag goed beschermd. en Francien? Meteen na
de operatie voelde zij al het verschil. Wat een prachtige dag, zo
vlak voor de kerst voelde zij zich
als herboren.
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Beste bewoners van Bernheze,
Mijn naam is Rachelle Suppers en
vanaf vandaag mag ook ik jullie
maandelijks gaan vermaken met
twee nieuwe rubrieken;

‘Mijn bijbaan’ en ‘Liefs uit
Bernheze’. Voor ‘Mijn bijbaan’ ga
ik praten met jongeren die in het
weekend een centje bijverdienen
in de gemeente en voor Liefs uit
Bernheze spreek ik met mensen die
een liefje hebben buiten de grens
van Brabant of Nederland. Heel leuk!
Ik vind het heerlijk om zulke
persoonlijke verhalen in een mooi
jasje te presenteren, één van de
redenen waarom ik nu derdejaars
student journalistiek ben in Utrecht.
Ik hou van schrijven over mensen
met een passie, een verhaal of een
uniek talent. Dus ben of ken je zo
iemand, laat het de redactie of mij
dan vooral weten! Ook ga ik voor
de website van MooiHeesch aan de
slag. Hiervoor drink ik iedere maand
een kopje koffie met iemand uit
Bernheze. Ik heb er in ieder geval
erg veel zin in en ik hoop dat jullie
net zoveel plezier hebben in het
lezen, als ik in het maken van de
verhalen.
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emile roemer en Wim
daniëls in politiek café Brug
BerNHeZe - Fractieleider van de SP Emile roemer en schrijver Wim
Daniëls zijn hoofdgasten in het politiek café Brug op zondag 3 maart.
Ook door de invulling van de andere rubrieken belooft deze aflevering
van het politiek café zeer interessant te worden. Deze keer wordt Brug
gehouden in zaal De Zwaan in Heeswijk, vanaf 16.00 tot 17.30 uur.

deze duitse uitspraak is me altijd
bijgebleven na het bezoek aan
mijn tante in duitsland. We aten
brood dat ze de week ervoor had
gebakken. We hadden honger
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in tijden als deze, van recessie, worden we allemaal creatiever.
Want eigenlijk is het te gek voor woorden dat we zoveel eten
weggooien. en dan heb ik het alleen nog maar over brood.
20% van de boterhammen belandt onnodig in de afvalbak.
er is zo veel mogelijk met ‘oud’ brood. de wentelteefjes en
croutons kennen we natuurlijk allemaal.
Als ik naar ons eigen gezin kijk bijvoorbeeld. op maandag liggen
er nog restjes van het weekend. Voor mij is het natuurlijk makkelijk
om even een brood te halen in de bakkerij maar, ik wil mijn
kinderen ook bewust met eten om leren gaan en laat het daarom
juist liggen. Ze worden vanzelf vindingrijk, bakken een tosti of
roosteren een sneetje.
Als we een stokbroodje over hebben snijd ik deze in plakjes, met
een beetje kruidenboter erop even in de oven en serveer het bij de
soep. of ik besmeer het met olie en knoflook en even in de oven,
crostini’s. sneetjes rozijnenbrood rooster ik ook en leg het weg
voor als ik eens onverwacht visite krijg dan serveer ik het bij een
kaasplankje. Heerlijk!
Enkele tips
Als ambassadeur van ons eigen brood kan ik altijd alleen maar
zeggen dat je van ons brood geen korstje hoeft weg te gooien.
dat is lekker tot de laatste snee, ook nog na 3-4 dagen. Bovendien
blijft het erg goed in de diepvries. dat komt het er net zo lekker uit
als je het er in stopt. Als je brood bewaart in de diepvries blijft het
zeker 2 weken lang lekker. Haal eruit wat je nodig hebt, besmeer
het bevroren en het is heerlijk zacht als je het eet met je lunch.
Brood bewaard in een papieren zak gaat niet schimmelen omdat
het vocht weg kan. daarbij blijft de korst van het brood ook lekker
krokant. Wist u dat harde broodjes bewaard in een plastic zak na
4 dagen nog lekker zijn? de kunst is om ze goed af te bakken ‘op
te piepen’. oven op 180 graden en na 3 minuutjes direct op tafel.
Zet eens brood voor de warme maaltijd op tafel met een lekkere
olijfolie en ‘n beetje zeezout.

Het gesprek met emile roemer zal
natuurlijk gaan over de politieke
actualiteit, de maatregelen van het
kabinet en de standpunten van de
sP daarover. Wim daniëls, schrijver
en taalkundige, maar ook cabaretier en regelmatige gast bij Pauw
en Witteman, vertelt over zichzelf,
zijn bezigheden en taalproblemen.
Feesterij de Hoefslag uit Nistelrode

presenteert zich. er zal een plaatselijk thema aan de orde komen
en de column wordt verzorgd door
Paul Wilbers, burgemeester van
Ubbergen.
de band Hout simpel uit Heeswijk
zorgt voor de muzikale intermezzo’s en als gewoonlijk neemt Ad
van schijndel op passende, poëtische wijze de afsluiting voor zijn
rekening.
de presentatie is in handen van
Annemieke van der Aa en Hans
lakwijk.
Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd. Politiek café Brug is een
initiatief van de sP Bernheze. de
redactie van het politiek café wil
een ‘BrUG’ slaan tussen inwoners
van Bernheze en de politiek.

Mega trekkertrek Spektakel
Kracht - Snelheid - Spektakel en Brabantse gezelligheid
loosBroeK - Wie voor het eerst getuige is van het Mega Trekkertrek
Spektakel zal ongetwijfeld zijn ogen uitkijken bij het zien van al die
krachtige en prachtige machines. Maar waar draait het eigenlijk om
bij deze krachtigste motorsport ter wereld? Een walmende friettent,
een tap die continue plastic glazen vult met bier, muziek en gitzwarte
rookspuwende tractors, vrachtwagens en lawaai, veel lawaai. Er lopen
klompen en naaldhaken over het terrein en iedereen is enthousiast over
het spektakel.
strijd. ”Maar we hebben ook een
klasse met vrachtwagens waaronder het team van rhino rocket,
een team van eigen bodem. en
niet te vergeten de jeeps en de
unimogs. op de vier banen zal er
continue vermaak zijn, zeker met
de diverse zeer speciale tractoren
en trucks die speciaal voor deze
dag naar loosbroek afreizen.

eigenlijk is het verkooptechnisch natuurlijk helemaal niet goed dat
ik dit schrijf...
Succes en eet smakelijk!
Ilse Lamers
Zie een heerlijk recept: www.facebook.com/deBakkerslamers
dit jaar zal ‘n grasmaaierrace voor
het nodige extra vermaak zorgen.
daarnaast kunnen de jeep eigenaars met elkaar de strijd aangaan
op deze baan om elkaars krachten
meten in de hobbyklasse. Alles wat
rijdt en iedereen mag meedoen.
dat geeft natuurlijk een hele leuke

ook aan de kleintjes is gedacht natuurlijk: in de verwarmde tent kunnen zij zich vermaken met twee
springkussens en een draaimolen.
Verder is er een schminkhoek en
een knutselhoek waar kleurplaten
liggen. We zien jou graag op ons
evenement.
Zondag 10 maart vanaf 10.00 uur.
Voor meer info:
www.megatrekkertrekspektakel.nl
entree € 5,- kinderen tot 12 jaar
gratis en ook het parkeren kost
niets.
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► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel
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voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

Grieks specialiteiten restaurant

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl

Grieks Restaurant Alexandros
schoolstraat 15/A - 5473 Gd Heeswijk-dinther - (0413) 293255
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AlexAndRos

4-GAnGen
menu

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl
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vooR 2 peRsonen
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reserveren
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SJOrS:

“Ik probeer telkens mijn grenzen te verleggen”

Column
d’n BlIeker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

TrAKTATie
Ik hoorde pas een moeder zeggen dat ze al een kleine week aan het
nadenken was wat de traktatie op school zou moeten worden van haar
jarige kind. Het was niet omdat die kleine zo ontzettend verwend was
dat hij alleen maar genoegen zou nemen met de coolste snoepzak
ooit. Het was ook niet zo dat de moeders op het schoolplein haar
besmuikt toelachten toen ze voorstelde dat de paprikachips van de
ALDI ook best goed te eten waren. Ze had namelijk een boodschap
doorgekregen van de schoolleiding dat de traktatie van jarige kinderen
aan hun klasgenootjes vooral gezond moest zijn.

BLĲF MET JE HANDEN AF VAN DE
sCHooltraCtatIe
Wat is nou leuk aan een gezonde traktatie als je jarig bent of als er
sowieso een feestje gevierd moet worden? Ik kan me niet voorstellen
dat een kleuter heel hard ‘Hoera’ gaat roepen voordat hij zijn kleine
tandjes in een zure Granny moet zetten. Die wil op zijn minst een
zoete koek, hoe droog die koek ook mag zijn.
Sjors Schoenmakers in zijn favoriete stoel

Tekst: Rob Aarts

Van Nistelrode naar Utrecht, Zwolle en zelfs naar duitsland. een vijf uur
durende tocht van vierhonderd kilometer lang in een vliegtuig. sjors schoenmakers (20) uit
Vorstenbosch draait zijn hand er niet voor om. Vol passie vertelt hij over zijn grote hobby:
Zweefvliegen. “Maar het sportaspect komt er steeds meer in hoor”, waarschuwt hij.

VorsteNBosCH -

Geïnteresseerd in luchtvaart was
sjors altijd al. “daarom ging ik
acht jaar geleden, ik was toen dertien, kijken naar het zweefvliegen
in Nistelrode”, herinnert hij zich.
“ik had geluk dat ik bijna veertien
werd. dat is namelijk de minimumleeftijd om te mogen vliegen, al
heb je natuurlijk wel eerst je vliegbrevet nodig. die haalde ik op
zeventienjarige leeftijd. Je zit dan
zo’n zestig starts, de vakterm voor
een vlucht, samen met een instructeur in een tweepersoonsvliegtuig.
terwijl je aan het vliegen bent, krijg
je uitleg van de instructeur. op een
gegeven moment word je zo zelfstandig, dan kun je de hele vlucht
zelf vliegen. ik heb er al met al een
half jaar over gedaan om mijn brevet te halen.”
Nu, acht jaar en tal van vluchten later, vliegt sjors het grootste

deel van de tijd alleen. “soms ook
met zijn tweeën, maar dan moet
je hard praten”, lacht hij. “sinds
afgelopen jaar vlieg ik regelmatiger samen met een passagier. een
gewone korte vlucht hoor, om te
laten zien hoe het zweefvliegen er
aan toegaat en om de omgeving
te verkennen vanuit de lucht.”
de volgende stap is instructeur
worden. daarvoor is hij nu in opleiding. “dat is vrijwillig. Het lijkt
me leuk om mensen het zweefvliegen te leren. ik krijg er dus geen
vergoeding voor. Het is een soort
gebaar om wat terug te doen voor
de club.”
Aeroclub Nistelrode, waar sjors lid
van is, is namelijk een echte club.
“er komt een hoop bij kijken. Je
maakt zelf een aantal vluchtjes per
dag, maar de rest van de dag ben
je ook aanwezig op het veld. in

je eentje kun je niet vliegen, alles
moet in orde zijn. Natuurlijk gaat
het voornamelijk om het vliegen,
maar het hele clubgebeuren trekt
me heel erg”, benadrukt hij. “Aeroclub Nistelrode telt tachtig leden.
door het clubgevoel bouw je een
goede band op met de overige leden. dat groepje zie ik ook vaak
buiten het zweefvliegen om, het
zijn vrienden geworden”.

Ik word niet goed van die gezondheidsgoeroes die alles wat je eet op
een weegschaal leggen en zeggen dat je er beter van af kunt blijven.
Je hebt tegenwoordig het idee dat alles slecht is wat je eet. Je zou
kunnen zeggen dat je zelfs de aardbeien van Ien niet meer kunt
aanraken, omdat ze te veel stoffen bevatten die schadelijk voor je zijn.
En dan zijn die aardbeien ook nog eens geplukt door kinderhandjes,
belachelijk!
Ik vind het prima dat deze gezondheidsfreaks hun zorgen uitspreken
tegenover volwassen die geen maat kennen in hun consumptiepatroon
en daarom van de regen in de ziektedrup terecht komen. Maar blijf je
met je handen af van de schooltraktatie. Kinderen moeten snoepen,
zeker als ze zo’n papieren muts op hun hoofd hebben en stralen van
oor tot oor.

www.mooinisseroi.nl

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

“ik probeer steeds meer mijn gren- Informeert, boeIt
zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
zen te verleggen, het sportaspect en Interesseert
er in te brengen door steeds meer
kilometers te maken of steeds
langer te vliegen. Het geeft een
machtig gevoel als je over land
vliegt. Je bent ver van huis en het
is bovendien nog maar de vraag of
Laat
uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
je het wel
haalt.
de spanning is vaak aanwezig, dat
vergelijken op kwaliteit en prijs.
maakt het zovrijblijvend
leuk”, concludeert
sjors tot slot.

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

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

Krant niet op
sdag
woenvoordeel
Ons
ontvangen?

Nistelrode – woensdag v.m.
Heesch – woensdag n.m. & zaterdag 9.00 – 15.30 uur
Heeswijk-Dinther – vrijdag v.m.

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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Geldig van vrijdag 1 t/m woensdag 6 maart

S

samen voor € 11,00

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

Heeft u de krant niet
Loop eens even binnen of
of niet op tijd gehad?
neem contact op met:
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955
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4 Lekkerbekken +
4 Hollandse Nieuwe

is ook uw voordeel!

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, beauty, care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
bernhoven ziekenhuis Veghel
tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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LifeSTYLE
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een nieuwe ‘lifestyle’?
Iets voor jou?
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Wil jij daarbij

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

inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
oss - Mensen die borstkanker
hebben gehad of nog patiënt zijn,
worden donderdag 7 maart 2013
weer hartelijk ontvangen door
vrijwillige ervaringsdeskundigen
in ziekenhuis Bernhoven, locatie
Oss.
Zij krijgen dan de gelegenheid om
met lotgenoten onderling te praten en ervaringen uit te wisselen.

de bijeenkomst wordt gehouden
in Aula 3 en duurt van 10.00 tot
12.00 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis.
dit is de laatste inloopochtend in
het Bernhoven ziekenhuis locatie
oss. Na de verhuizing zal de inloopochtend voortgezet worden
in het nieuwe ziekenhuis, locatie
Uden. Nadere informatie hierover
volgt in de media.

Kennismakingsaanbieding!
Kom ervaren wat een ontspannende voetreflexmassage voor u kan betekenen!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting op uw 1ste ontspannende
voetreflexmassage. De aanbieding is geldig tot en met 31 maart 2013.
En, wilt u zichzelf écht verwennen, maak dan een afspraak voor
hoofd-nek-schouder-onderbeen- en voetreflexmassage.
Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl.
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com

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

Voorwaarden:
• Wil je in aanmerking komen voor het lifestyle Project, dan dien
je woonachtig te zijn in Bernheze.
• elke 2 weken verschijnt er een update in deMooiBernhezeKrant.
Hier werk je als kandidaat aan mee. Verder verwachten we dat
je actief bent op social media (twitter/Facebook) en dat je jouw
volgers op de hoogte houdt van de voortgang.
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We schrokken ons een breuk! Onthulling informatiebord
Henk Buijks (BHIC) vertelt
Zondagavond 20 november 1932 werd Nistelrode opgeschrikt. er bleken minder of meer ernstige ontploffingen in de boterfabriek plaatsgevonden te hebben. Vermoedelijk door achtergebleven stukjes dynamiet in de steenkolen die gebruikt werden bij de
productie. toen dus om 2 minuten voor middernacht de aarde onder Nistelrode schokte,
was de eerste gedachte: “een ontploffing in de boterfabriek”. Bewoners sprongen uit bed
en renden de straten op.

Nistelrode –

Nistelrode – Afgelopen zondag werd in de sneeuw, tijdens de dorsdag van dorsclub de Stofvreters een informatiebord onthuld in de
Maashorst. Het bord staat aan het begin van het natuurleerpad, zodat
de bezoekers van de Maashorst kunnen lezen over de activiteiten van
dorsclub de Stofvreters.

Pieter van der Meer en Rien Wijdeven bij de onthulling van het bord

de afgelopen jaren heeft dorsclub de stofvreters een perceel
landbouwgrond in natuurgebied
de Maashorst in beheer gekregen
van de gemeente Bernheze. deze
omgevormd naar een perceel met
kleinschalige landbouw en heeft
een directe aansluiting op het aangrenzende natuurgebied tot stand
Op Donzel ziet u duidelijk het verschil in hoogte

ongeveer een minuut trilden meubels, glaswerk en vervolgens stond
de klok van de jongensschool zomaar stil. Zo weten we dan ook de
exacte tijd van dit natuurgeweld.
de bewoners van Nistelrode waren
zo ontdaan dat ze nog uren over
straat pionierden. de aardschokken werden in de wijde omgeving
gevoeld. Uit de verschuiving van
potten en pannen bleek dat de
schokken van west naar oost liepen.
de aardbeving werd ongetwijfeld veroorzaakt door geologische
krachten die loskwamen door de
botsing tussen de werelddelen europa en Afrika. Hierdoor werd de
Peel omhoog gedrukt en ontstond
de Peelhorst, waar onze Maashorst
deel van uitmaakt. Aan de rand
scheurde de aardkorst: de Peelrandbreuken. ongelooflijk dat iets
wat zo ver weg gebeurt, zoveel
impact kan hebben. ook onder
Nistelrode en Uden liggen enkele
bekende breuklijnen. Als je van-

af de Udense Karperdijk richting
sint-Annabosje kijkt, zie je wilgen
staan op hogere grond. ook in het
Nistelrooise buurtschap loo zie
je iets soortgelijks; het wijst-verschijnsel. Bij de breuklijn stagneert
de doorstroming van het grondwater. ten oosten van de breuklijn
is het nat vanwege een ondoordringbare leemlaag, terwijl de aan
de breuk grenzende lage gronden
droog en zanderig zijn. Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders
in europa haast niet voor. Breuken
in een ondergrond uit lagen klei,

Foto: Ad Ploegmakers

eeuwse kerk van Nistelrode stond
eveneens in Kleinwijk: tussen de
breuklijnen in.
de wijstgronden hebben Nistelrode ook veel goeds gebracht, en
niet alleen de familienamen Verwijst en Van der Wijst.
in 1840 stond er op Menzel een
steenoven. Het hele dorp maakte
gebruik van deze oven. Het materiaal was immers voorhanden in de
hoger liggende delen van de wijst:
de ingeklonken leem. de lambertuskerk in Nistelrode is in 1841

HeesWiJK - de oecumenische
dienst vindt dit jaar plaats in de
H.Willibrorduskerk te Heeswijk.
Aanvang van de dienst: 19.00 uur.
Het thema van de viering is: ‘Hoe-

Pim Langens
M 06 525 448 08

gebouwd onder toezicht van ingenieurs van rijkswaterstaat en de
parochianen bakten de benodigde
stenen zelf. de later aangebouwde
delen zijn in 1974 en 1986 weer
Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd
verwijderd, zodat dit monument
in zijn oorspronkelijke staat is hersteld.

Zondag 3 maart: Grote baby- en
kindervoorjaarsbeurs
HeesCH - Op zondag 3 maart wordt weer een baby- en kinderbeurs georganiseerd in de Pas in Heesch.
Ook deze keer staan er 115 standhouders. Vanaf 10.00 uur worden zowel tweedehands als nieuwe baby- en
kinderartikelen aangeboden.
denk hierbij aan (merk)kleding,
(buiten)speelgoed, boeken, wandelwagens, maxi-cosi’s, autostoeltjes, fietsjes, meubeltjes, etc. etc.
Alles natuurlijk van goede kwaliteit. telkens weer blijkt dat duur
speelgoed en kleding vaak maar
een korte tijd gebruikt worden. de
spullen zijn dan nog in zeer goede
staat. Het is zeker de moeite waard

1 maart is Wereldgebedsdag

DE WĲSTGRONDEN HEBBEN NISTELRODE
veel goeds geBraCHt
zand en grind zijn zeldzaam.
Kleinwijk, maar ook het nieuwe
Bernhoven-ziekenhuis liggen tussen twee breuklijnen in. Het is dus
heel begrijpelijk dat mensen zich
zorgen maakten over de ligging
van het ziekenhuis tussen twee
breuklijnen in. Maar de middel-

om te komen kijken voor leuk,
goedkoop en kwalitatief goed
speelgoed. dit geldt niet alleen
voor (aanstaande) ouders, maar
ook voor opa´s en oma´s, oppasgelegenheden, peuterspeelzalen. er
wordt ´n hoek ingericht voor kinderen, waar zij kunnen spelen.
de stands zijn inmiddels allemaal
gereserveerd.

gebracht. dit is tot standgekomen
door de aanleg van o.a. akkerranden, een natuurleerpad met inheemse struiken en de aanleg van
een lindesingel met bankjes, een
torenvalkenkast, uilenkast en een
bijenstal. tot ziens op de Maashorst, het grootste natuurgebied
van Brabant.

informatie: 0412-482621 / 0412482403 of kinderbeursheesch@
hotmail.com.
de zaal is open van 10.00 tot
13.00 uur en de entree bedraagt
€ 2,00 (kinderen gratis).
de Pas, de Misse 4, 5384 BZ
Heesch. er is voldoende, gratis parkeergelegenheid.
Zie ook www.baby-kinderbeurs.nl

zo, een vreemdeling?’ en is samengesteld door de vrouwen van
Frankrijk. Wij nodigen u van harte
uit om deze kerkdienst bij te wonen.

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

Zaterdag
2 maart

DJ Nick

Back to
the 90’s met

Bier, fris en
dames opgelet
ook wijn n 1,-

DJ Robbie

Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode
Café D’n Haon Laar 20, 5388 HG Nistelrode T. 0412-612904
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KBO Nistelrode

KBO Bernheze
Voorlichting WMO

we helaas geen persoonlijke aanvragen/situaties bespreken.

Nistelrode - Op uitnodiging
van het KBO-bestuur komt Wmoconsulente Loes Kuiper van de
gemeente Bernheze op 13 maart
naar Laarstede om u te informeren over de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Aanvang
14.00 uur. Zaal open om 13.45
uur. Entree gratis.

Vragen voor het Wmo-loket
Wilt u persoonlijk advies? Neem
dan contact op met het Wmo-loket, Klant Contactcentrum (KCC),
telefoon 0412-458888. Maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30
uur en op woensdag van 8.30 uur
tot 19.00 uur.

Vakantie
Schwarzwald

Onderwerpen die aan de orde komen:
• Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning?
• Uitgangspunten van de Wmo:
denken in oplossingen, uitgaan
van eigen kracht en compensatiebeginsel.
• Een Wmo-voorziening, kan dat
nog?
• Wat kan het Wmo-loket voor u
betekenen?
• Actuele ontwikkelingen in de
Wmo/AWBZ en het Wmo-beleid.
• Andere onderwerpen waarover
het Wmo-loket u kan informeren, zoals: minimabeleid en
bijzondere bijstand (Optimisd),
kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om vragen te stellen en zijn er informatiefolders om mee te nemen.
Uit privacyoverwegingen kunnen

Heesch - De inschrijving voor de
vakantieweek van 12 t/m 17 mei
in het Schwarzwald is eigenlijk
afgesloten. Bij nadere informatie
bleek dat Hotel Krone te Baiersbronn in die periode nog kamers
beschikbaar heeft.
De commissie V+R (Vakanties +
Reizen) heeft onmiddellijk optie
genomen op deze kamers. Voor
enkele KBO-leden van de gemeente Bernheze is er dus alsnog
de mogelijkheid om van deze vakantie in het mooie Schwarzwald
in de lente te genieten. Op korte
termijn beslissen is wel noodzakelijk i.v.m. de opties en beperkte
aantallen. Jo Hanegraaf, tel. 0412451156, kan u alle gewenste informatie over deze reis verstrekken.

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Huiskamerproject
leren biljarten

bij hem melden, via 0413 453040.
Tijdens de instructielessen is het
KBO lidmaatschap niet vereist. Wel
voor het biljarten in de Pas.

Heesch - Langzaam krijgen de
‘huiskamerprojecten’ aandacht en
inhoud. Zelf initiatief nemen en al
dan niet met behulp van de KBO
uitvoeren is een van de doelstellingen van deze projecten.

Kun je zingen,
zing dan mee

Zo heeft Antoon Smits zich gemeld
om mensen de eerste beginselen
van biljarten bij te brengen, thuis
op zijn eigen biljart. In overleg op
maandag voor- of na de middag.
De groepsgrootte is maximaal vier
mensen. Afhankelijk van de vorderingen zullen die meerdere weken
achtereen les krijgen. Het is de bedoeling dat hierna mensen in de Pas
verder oefenen, tijdens de inlooptijden. Daarna kan men zich eventueel aansluiten bij de biljartclub en
meedoen aan de onderlinge competitie die telkens na de zomer wordt
opgezet. In het beleidsplan hebben
zo’n honderd leden aangegeven
hiervoor belangstelling te hebben.
Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan wordt met de kartrekkers
van het biljarten een bijeenkomst
georganiseerd voor alle serieuze
belangstellenden om verdere mogelijkheden te inventariseren en het
project uit te breiden. Antoon Smits
is benieuwd welke vier mensen zich

Heesch - Onder dit motto heeft
het KBO-Bestuur van Heesch dames en heren opgeroepen om gezamenlijk een gelegenheidskoor
te vormen ter opluistering van de
H. Eucharistie-viering op de KBOdag van 15 maart aanstaande.
Velen hebben hieraan gehoor gegeven. Dirigent Kees de Leeuw
heeft voor dit ‘KBO-koor’ een
repetitie gepland op vrijdag 8
maart om 10.00 uur in de PetrusEmmauskerk. Voor koffie wordt
gezorgd. Met zoveel enthousiaste
zangers en zangeressen moet de
viering een succes worden.

Senioren dansen
elke maandag
Vorstenbosch - Wekelijks op
maandagmiddag is er de gelegenheid om te dansen bij de KBO.
Tussen 14.00 en 17.00 uur kan er

dan gedanst worden op muziek
van de nieuwe discjockey Jo van
Heeswijk. Vlotte muziek zal worden afgewisseld met line-dansen.
De KBO soosruimte is te vinden in
het gemeenschapshuis ‘De Stuik’
aan de Schoolstraat 14, te Vorstenbosch. De toegangprijs (met
koffie) is € 2,-.

Piet van Hintum
neemt afscheid
Vorstenbosch - Maandag
jongsleden heeft Piet van Hintum
afscheid genomen als discjockey
bij de KBO in Vorstenbosch.

Voorzitster An Egelmeer bedankte
Piet met een korte speech en bood
hem en zijn vrouw een kleine attentie aan. Zeven jaren heeft Piet
de muziek verzorgd tijdens de wekelijkse KBO dansmiddagen. KBO
Vorstenbosch bedankt Piet voor
zijn inzet voor ouderen.

Open huis: Senioren UITbureau

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

Wat kan het Wmo-loket voor u betekenen?

Meulendijk

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

KVO: Week van de energie
Nistelrode - De KVO heeft de
eerste week van maart uitgeroepen als Week van de energie.
In deze week wordt verwacht dat
elke KVO-afdeling iets organiseert
met het onderwerp Energie. Bij
het woord ‘energie’ gingen onze

‘Ik voel iets, wat
doet energie’
gedachten meteen uit naar Wim
Lips. Hij weet niet alleen alles van
de Feelgoodgarden maar ook op
andere terreinen van energie is
hij heel bekend. Wim: “Energie
is overal. Soms voelt het prettig,
maar het kan ook als belastend
ervaren worden. Bijvoorbeeld: Je
voelt een zware energie hangen,
maar je kunt het niet thuis brengen

Dit kan van alles zijn. Kom maar
eens in een kamer waar net hevige
ruzie is geweest. Ook al wordt er
niet over gesproken, je voelt dat!
Kinderen zijn hier heel gevoelig
voor. Deze energie heb je deels zelf
in de hand. Maar er zijn ook andere energieën, zoals elektrosmog of
verstorende plekken die een belastende invloed hebben op de mens,
dier en hun leefomgeving.”
Wim Lips zal de lezing: ‘Ik voel iets,
wat doet energie’ geven voor leden en niet leden van de KVO.
Donderdag 7 maart, 20.00 uur
Cursusruimte Lips Groen
Hoveniers, Weijen 77, Nistelrode.
Opgeven bij: Riky de Vocht, 0412611611, Anny v.d. Wetering,
0412-612642 Annie v.d. Aalsvoort 0412-612982 of Elly Hagens
0413-229364.

Heeswijk-Dinther/Loosbroek – Op 28 februari houdt het Senioren UITbureau van 10.00 - 12.00 uur
open huis voor alle inwoners van Heeswijk, Dinther en Loosbroek vanaf 55 jaar. U vindt ons in de centrale
hal van Cunera/De Bongerd, Zijlstraat 1 – Heeswijk. Vrijwilligers van Laverhof en KBO’s van Heeswijk en
Dinther staan u daar te woord. De gemeente Bernheze heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het UITbureau.
Jacques van der Meijden, vrijwilliger: “Voorheen heetten we UITBureau BerneZorg, maar sedert de
samenvoeging en naamswijziging
in Laverhof zijn we Senioren UITbureau. Het bureau wil ouderen
helpen een voorstelling bij te wonen, een uitstapje te maken of een
ver familielid te bezoeken.
Senioren vanaf 55 jaar in Heeswijk, Dinther en Loosbroek, kunnen gratis gebruik maken van onze
dienstverlening.”
Willy van der Steijn, KBO Dinther
vult aan: “Gebruikers betalen alleen de toegangskaartjes en vervoerskosten. De rolstoelbus wordt
beschikbaar gesteld door Laverhof

en bestuurd door een vrijwilliger.
Hierdoor wordt het voor ouderen
gemakkelijk en betaalbaar om een
uitje te maken. Vooral voor ouderen met een beperking een uitkomst!”
Het Senioren UITbureau heeft een
leuk kennismakingsaanbod:
• Deelname aan de Lentetochten
in april.
• Betaal maximaal de helft van de
normale reiskosten bij een boeking in maart. Als u met meerdere mensen reist, betaalt u nog
minder!
• Bijwonen van een repetitie van
het Brabants Orkest in Eindho-

ven op 28 maart van 10.0013.00 uur met gratis entree!
Aanmelden voor 7 maart.
Het Senioren UITbureau is iedere
donderdag geopend van 10.0012.00 uur in de centrale hal van
Laverhof.

Daar krijg je energie van!
Heesch - Van 3 tot 10 maart is KVO Vrouwenweek met als thema
‘energie’. In Heesch gaan wij dit onderwerp positief, gezond en actief
invullen. Fysiotherapeute Dit Husson, binnen de KVO goed bekend,
komt op 6 maart de avond verzorgen.
Zij zegt: “Bewegen is voor iedereen en kan altijd en overal.” Zij is
grote voorstander van ‘Nederland
in beweging’ met ‘stap tik, sprong
opzij’. Door te bewegen train je
lichaam en geest. Zij besteedt tevens aandacht aan de functie van
de bekkenbodem.
Met het ouder worden krijgen wij

vrouwen vaak problemen met de
beheersing van deze spier. Dat kan
vervelende gevolgen hebben.
Doet u mee aan deze inspirerende
avond op 6 maart om 19.30 uur in
’t Tunneke in Heesch? Komt u gerust met uw buurvrouw, vriendin
of (schoon)zus. Introducees betalen € 5. Opgeven uiterlijk 4 maart

op per telefoon 0412-452026 of
via heesch@kvo.nu
KVO kring Oss organiseert voor
haar leden op 8 maart een culturele avond in de Pas in Heesch
met het Brabants Cabaret. Voor
aanvang bieden zij de leden een
koffietafel aan. Dit wordt een bijzondere en sfeervolle bijeenkomst
met ruim 300 KVO-leden.
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Zebra’s ontdekt in de Pas
Voorleeswedstrijd basisscholen Bernheze

Bedrijfsruimte
kantoor/showroom
Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’
Nistelrode
Informatie:
Makelaarskantoor
Theo van Casteren
0486-416082

TE HUUR

www.vancasteren.nl

Parochie Sint Lambertus
Vorstenbosch
Cis van Kessel ontvangt Pauselijke Onderscheiding
Vorstenbosch - Tijdens de H. Mis op zondag 24 februari heeft Cis
van Kessel de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen vanwege haar grote inzet voor de parochie in Vorstenbosch.
Vele jaren heeft zij zich dienstbaar gemaakt in diverse werkgroepen die
met liturgie en andere pastoraatsactiviteiten te maken hadden, waarbij
haar grote betrokkenheid is gebleken.

Alle deelnemers op het podium met op de troon winnares Kirsten Jacobs 

Foto: Marcel van der Steen

Bernheze – Uitgerust met spandoeken en met gesmeerde kelen zaten de groepen 7 of 8 van de basisscholen klaar om HUN winnaar aan te moedigen tijdens de finale van de voorleeswedstrijd op 21 februari. Bij de
deelnemers was de spanning groot.
Voor Mieke Aalderink was het gelukkig niet zo moeilijk om de volle
zaal van de Pas stil te krijgen en
kon het voorlezen snel beginnen.
Een voor een mochten de kandidaten op een troon op het toneel
hun verhaal doen. Aangemoedigd
door klasgenoten met als grote
aanvoerder Adrie Gloudemans van
‘Watverteljemenu’
verteltheater
begonnen de 11 winnaars van de
11 Bernhezer basisscholen aan hun
verhaal.
Lieke van de Ven: Delta, Doris de
Haas: De Bolderik, Linda de Bree:
’t Maxend, Yade van de Ven: Emmaus, Luka Ottenhof: ’t Palet,
Chris Schapendonk: Op Weg,
Kirsten Jacobs: De Toermalijn,
Eva Sigmans: St. Albertus, Anne

Dortmans: De Beekgraaf, Esther
Vermeulen: De Kiem, Luna van
Kessel: Het Mozaïek, lazen elk hun
eigen favoriete tekst uit hun favoriete boek voor.

met zang, muziek en vertellingen;
nu naar Afrika waar Mangala de
wereld van de dieren op een eigen
wijze vorm gaf, tot grote hilariteit
van de kinderen.

De verhalen
De vertellingen liepen van de avonturen van Robinson Crusoe via de
moderne tijd van de I-phone naar
detectives, avonturen op school
en thuis. Door de stemmen heen
klonken hier en daar de zenuwen,
maar er werd prachtig voorgelezen, met veel (soms iets te veel)
vaart en goed stemgebruik. Of zoals Adrie Gloudemans aanhaalde:
“We zijn gereisd van de kannibalen, via pannenkoeken en ijs naar
moord; in een korte tijd.” Hij nam
de toeschouwers ook mee op reis

Winnaar
De jury bestond uit Marie-José
Cornelussen (bibliotheek Heesch),
Mieke School (bibliotheek Oss en
mediatheek Titus Brandsma Lyceum) en Anita van den Bogaard
(kinderboekenschrijfster). Zij vonden de kwaliteit hoog, maar gelet op leestempo, stem, luisterplezier en inleving in het verhaal,
kwam toch Kirsten Jacobs van BS
De Toermalijn als beste uit de bus.
Zij mag Bernheze gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale
voorleeswedstrijd.

Voor de liturgische werkgroep is zij
jarenlang dé grote kartrekker geweest.
De pastoor roemde vooral de wijze
waarop Cis al die taken op zich
nam, als persoon die ze is: Dienstbaar, betrokken, en vooral niet op
de voorgrond willen treden, maar
gewoon datgene doen wat ze nodig vindt en waar ze volkomen

achter staat!
Voordat pastoor Ouwens bij Cis
de pauselijke onderscheiding opspeldde, verrasten de 3 zoons van
Cis haar met een muzikale aubade.
Na een bos bloemen van het parochiebestuur en een Lang-zal-zeleven, konden alle aanwezigen Cis
feliciteren met deze mooie onderscheiding.

Brabanders onder elkaar
U kunt nog één week extra voordelig genieten
van al onze Brabantse producten.
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Actie geldig t

de bakkers Lamers

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

akkers:

tips van de b

Rijstevlaai met 5slagroom
10-12 personen, € 12,9
deze aanbiedingen gelden van 28-2 t/m 6-3-2013

Wij bakken ze…

wij verkopen ze…

en wij eten ze!
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in bedrijf
mooi & in bedrijf

Advertorial

Paardenpraktijk Sweenslag
nu ook beschikbaar in Bernheze

erP - Omdat dierenartsenpraktijk Aadal met paardenzorg is gestopt, is voor de paardenliefhebbers
wellicht een leemte gevallen in de dienstverlening.
Paardenpraktijk Sweenslag, gevestigd in Zijtaart (gemeente Erp) wil graag zijn verzorgingsgebied uitbreiden met de gemeente Bernheze om deze leemte op te
vullen.
Wij zijn een erkend paardenen keuringspraktijk. U kunt bij
ons terecht voor alle eerstelijns
hulpverlening, digitale rX (incl.
ProK), zowel op locatie als in
onze praktijk, entingen, tanden, enz.
Wij hebben bovendien de be-

schikking over een modern
geoutilleerde
operatieruimte
waar alle planbare operaties
uitgevoerd kunnen worden.
Voor
afspraken
kunt
u
rechtstreeks contact opnemen met Christl van de Pol,
06 23559667.

erKeNd PaardeN- eN KeUriNGSPraKtiJK
SWeeNSlaG
sweenslag 20 - 5469 KA erp
www.paardenpraktijksweenslag.nl

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:
Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl

www.humstijl.nl

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkend paarden- en keuringspraktijk

NU OOK BESCHIKBAAR
IN GEMEENTE
BERNHEZE
Diensten o.a.:
- Vaccinaties, ontworming,
- Identiﬁcatie en registratie
- Vruchtbaarheidsbegeleiding
> vers en diepvries k.i.
> embryotransplantatie

- Uitgebreide gebitsbehandeling
- Kreupelheidsonderzoek incl.
echo en röntgen
- Klinische en röntgenologische keuringen
- Kleine chirurgische ingrepen
- Osteopathische behandeling

EERSTE 20 KLANTEN uit gemeente
Bernheze krijgen 15% KORTING op
de eerste behandeling

SWEENSLAG 20 5469 KA ERP | TEL. 06 0623559667
WWW.PAARDENPRAKTIJKSWEENSLAG.NL

bar bowling eethuys ijssalon zalen

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen
Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland
T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl
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HET GEMAK
VAN EEN
ADVISEUR
DICHT BIJ
HUIS

COLOFON

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

mooi & duurzaam

• beco
• G.Hermes Houtbewerking
• Van bakel eco
• Van der wijst kleinvak

mooi & in bedrijf
Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

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

Gladheidsbestrijding voor bedrijven en levering van strooizout

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies.
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming
alsook privé.
Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid.
Het team van Van Schayk adviseert u graag.

M E U B E L & AMBACHT

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

FRANS VD HEIJDEN Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR Heesch • 06 - 22 49 67 54

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

info@meubelenambacht.nl • www.meubelenambacht.nl

Tafels • Keukens • TV-meubels • badkamermeubels • kamer en suite

• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bV
• wVe schilderwerk
• Van Uden bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.o.F. van berloo
• compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online

• bbQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

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

BEL & WIN
i n t e r i e u r s

o p

m a at

BEL & WIN

Win een Fatboy Hangmat
t.w.v. Ä 399,-

BEL

0909- 5010154

Zo doet u mee: het enige wat u hoeft te doen is bellen naar 0909-5010154 (€ 0,60 per gesprek). U hoort meteen of u heeft gewonnen. Bellen kan tot en met 31 maart 2013.
Winnaars ontvangen uiterlijk 3 weken na aﬂoop van de actie bericht over hun prijs. De winnaar mag zelf de kleur uitkiezen.De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd... Succes.
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Informatie
voor de
KERNEN
Column

SP: De

toekomst bepalen we zelf
Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP

Met veel belangstelling heb ik alle
activiteiten rond het carnaval gevolgd.
In alle kernen is het een geweldig mooi
feest geweest. Ondanks de koude waren
er steeds weer veel mensen op straat om
aandacht te besteden aan de optochten
en de activiteiten in zalen en tenten. Als
burgemeester had ik het voorrecht om
in Heesch, Vorstenbosch, Nistelrode
Willibrord van Beek
en Heeswijk-Dinter de pronkzitting te
Foto: Marcel van der Steen
mogen bijwonen. Prachtig om te zien
hoeveel moeite er gedaan wordt om weer
een kwalitatief mooie avond georganiseerd te krijgen.
De sleuteloverdrachten vonden gelijktijdig in verschillende zalen
plaats. Daarom heeft het college de werkzaamheden verdeeld.
De burgemeester en drie wethouders hebben op vier plaatsen de
sleuteloverdracht gedaan. Ikzelf heb dit feest in Dinther mogen
beleven nadat we eerst de carnavalsmis hadden bijgewoond. De
sleutels hebben we na het carnaval tijdens een gemeenschappelijke
activiteit, die dit jaar in Heesch werd georganiseerd, weer terug
gekregen. Natuurlijk niet zomaar, maar pas nadat wij een groot aantal
vragen hadden beantwoord. Alles bij elkaar kunnen we tevreden zijn.
Zonder grote incidenten hebben we feest gevierd. Daarbij was het
opvallend dat zowel jong als oud nog altijd veel plezier beleven aan
het carnaval. Vanuit het gemeentebestuur heb ik iedereen bedankt die
een bijdrage heeft geleverd aan deze succesvolle dagen.
Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van Jolwin
Dobbelsteen. Deze gezichtsbepalende journalist stopt met zijn
huidige radioprogramma’s. Wij danken hem voor al zijn inspanningen
en betrokkenheid bij de gang van zaken in onze gemeente. Een
positief kritische journalist die heeft aangetoond zijn vak te
beheersen. Wij wensen hem veel succes met het voortzetten van zijn
werkzaamheden op een andere plek.
Tenslotte mocht ik ook zaterdag nog aanwezig zijn bij de danswedstrijden van de Dancing Kids die werden gehouden in de Pas. Voor
mij een nieuwe ervaring en daarom zeker de moeite waard. Jonge
mensen lieten zien waar oefening en inzet toe kan leiden. Geweldige
danswedstrijden in een mooie atmosfeer. Als ik u een advies mag
geven. Loop zeker eens binnen als er weer wedstrijden zijn.
Met vriendelijke groet,
Willibrord van Beek, burgemeester

bernheze - Sinds het afblazen van de fusie met Maasdonk heeft de tijd niet stil
gestaan. Intussen hebben we een nieuw kabinet. Daar wil men grote stappen
zetten. Stappen naar gemeenten van 100.000 inwoners en meer. Tevens wil men
scholen sluiten met minder dan 100 kinderen. Bejaardenhuizen sluiten. Bejaarden voor hun eigen problemen laten opdraaien. De SP ziet deze ontwikkelingen
vooral als bedreigingen voor de leefbaarheid.
Leefbare toekomst
Dat kleine gemeenten de toekomstige taken niet alleen kunnen
handelen, snapt de SP Bernheze
als geen ander. Jezelf mee laten
sleuren in mega fusieprocessen is
een ander fenomeen. Veel zaken
moet je dicht bij de mensen blijven organiseren. Dat kan een gemeente als Bernheze prima. Daar
hebben we niemand voor nodig.
Voor meer complexe zaken heb je

vooral elkaar nodig. Je voert zaken
gezamenlijk uit, zoals we dat al op
veel terreinen doen. Denk aan de
GGD, de Ambulancedienst, Sociale
werkvoorziening (IBN) en Sociale
Dienst. (Optimisd) In de toekomst
zullen meer taken met partnergemeenten in de omgeving uitgevoerd moeten worden. Binnen het
verband AS-50 (Oss-Uden-Veghel-Bernheze) kan veel opgepakt
worden. Omdat er dan sprake is

van voldoende robuustheid. Door
als gemeente zelfstandig te blijven,
is het bestuur herkenbaar dichtbij
voor de inwoners van Bernheze.
De SP wil die nabijheid voor de
toekomst behouden. Niet dat er
ergens op een gemeentehuis, bijv.
in Den Bosch, besloten wordt over
zaken die inwoners van Bernheze
rechtstreeks aangaan. Daar is de
SP faliekant op tegen. Dat gaan
we niet doen.

4 - 8 maart 2013 Ophalen snoeihout
Locatie: Buitengebied bernheze

Progressief Bernheze: Welvaartsziekte
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Koffie en thee zonder suiker is niet voldoende om mijn overgewicht
kwijt te raken. Ik zal mijn eet- en overige drinkgedrag verder aan moeten passen. En ik moet letten op de inhoud van de producten die ik koop om mijn doel
te bereiken. Er is namelijk in veel producten extra suiker toegevoegd om mij te
verleiden. Teveel suiker kan behoorlijk wat gezondheidsproblemen veroorzaken.
Verkeerslichtsysteem
Op de etiketten van de producten
in de winkel staat vermeld wat er
in de verpakking zit. De termen
vragen enige verdieping en een
rekenmachine is nodig om te berekenen hoeveel ik van welk product
kan nemen. In Groot-Brittannië
hebben ze een oplossing voor mijn
probleem. Daar is het verkeerslichtsysteem in gevoerd. In één
oogopslag zie ik aan de kleuren
groen, oranje of rood op de ver-

pakking of het product een lage,
gemiddelde of hoge hoeveelheid
suiker bevat. Waarom is dit systeem in Nederland niet ingevoerd?

hun boterham verdienen met suiker. Lobbyisten schijnen het invoeren van het verkeerslichtsysteem
tegen te werken.

Europa
Europa maakt regels voor voeding. Voedselproducenten sturen
lobbyisten om de bestuurders te
beïnvloeden. Volksgezondheid en
economie strijden met elkaar. Als
consumenten minder suiker gebruiken kunnen minder mensen

Volgens mij is de term welvaartsziekte niet alleen van toepassing
op mijn overgewicht. Ook het bewust misleiden van de consument
om er zelf beter van te worden
noem ik een welvaartsziekte. Want
teveel suiker is helemaal niet zo
zoet voor u en mij.

Bernheze Solidair: Toekomstvisie

gemeente Bernheze
VUL JE AQUARIUM
BĲ FAUNALAND HEESCH:
- Aquariumplanten: 1+1 gratis
- Tropische Vissen: 2+1 gratis
Kom ook naar onze winkel
voor de overige
aquariumacties!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 9 maart 2013
Volg ons op facebook

www.faunalandheesch.nl
Schoonstraat 2a - Heesch

Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair
bernheze - De laatste tijd wordt er veel gesproken over gemeenten met ongeveer 100.000 inwoners. We krijgen daar ‘stadse’ ideeën bij. Onze Minister
Plasterk benoemt het belang van een grote gemeente, maar benadrukt dat samenvoeging wel van onderaf moet komen. Laat nu Bernheze in de afgelopen tijd
zich nadrukkelijk hebben uitgesproken over wat zij wil.
Bernheze gaat voor een gemeente
die dicht bij haar inwoners staat en
graag de samenwerking opzoekt
met andere gemeenten en instanties. Het blijft voor de gemeente
voorop staan dat we nog prima in
staat zijn om zelfstandig te blijven
functioneren.
Bernheze wordt door onszelf en
door de buitenwereld steeds meer

gezien als een gemeente met een
eigen gezicht, met inzet op herkenbare kernen, natuur, recreatie
en agro/food. We hebben in de
afgelopen jaren veel voor elkaar
gekregen en dat moeten we ook
koesteren. Stilzitten zit er volgens
onze fractie niet bij. Actief en op
constructieve wijze de samenwerking opzoeken heeft onze voorkeur. De samenwerking As50 is

een prachtig voorbeeld waarbij de
gemeente inzet op economisch en
natuur/recreatief vlak.
Het zal de toekomst zijn die bepaalt hoe Bernheze eruit blijft zien.
Schaalvergroting zal wellicht in de
verre toekomst een rol gaan spelen. Voorlopig zorgen we voor de
belangen van onze inwoners en laten we de kernen goed ontplooien
tot sterke gemeenschappen.

Informatie voor de kernen
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Eerste energiecafé van BECO
Energieverbruik - uw jaarcijfers

Bernheze - BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) is op 29 januari officieel opgericht. Als coöperatie is ze van en voor de leden. Het doel
is om lokaal, samen, betaalbaar en duurzaam in de energiebehoefte te
voorzien. Eén van de activiteiten waarmee BECO meteen start is het
organiseren van Energiecafé’s.
Per avond staat er een thema centraal, waarover de aanwezigen
(BECO-leden en belangstellenden)
informatie krijgen en er zelf mee
aan de slag gaan. Zelfwerkzaamheid staat binnen de coöperatie,
die vooralsnog geheel op vrijwilligers draait, hoog in het vaandel.
Het thema van de het eerste energiecafé is ‘Energieverbruik – uw

jaarcijfers’. Voor veel mensen is
het gebruik van energie een vanzelfsprekendheid, maar hoeveel
we daarvan op jaarbasis gebruiken
weten we vaak niet. En als we het
al weten dan missen we het overzicht om die cijfers te vergelijken
met mensen in een vergelijkbare
situatie. Tijdens het energiecafé
wordt dieper ingegaan op uw
energienota. Welke componenten
staan erop? Vaste kosten en vari-

abele kosten, energieleveringen en
netwerkkosten, energiebelasting
en btw. Deze begrippen worden
kort toegelicht en vervolgens kunt
u aan de hand van uw eigen energienota nagaan of u veel of weinig
energie verbruikt. En waar voor
u de beste mogelijkheden liggen
om te besparen. U maakt daarbij
gebruik van elkaars kennis. Leden
van de werkgroep Energiereductie
van BECO zijn aanwezig om de
afzonderlijke groepjes op weg te
helpen.
Meer informatie over BECO vindt
u op onze website (www.bernhezerenergie.nl). Daar kunt u zich
ook aanmelden voor het energiecafé. De toegang van de avond is
gratis maar we vragen u wel (een
kopie van) uw energiejaarrekening
mee te brengen.
Datum: 5 maart 2013
Plaats: de Pas in Heesch
Aanvang: 20.00 uur

CDA: Jouw/uw

ideeën voor
een beter Bernheze
bernheze - Het CDA Bernheze is begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen
voor 2014. Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen precies worden gehouden staat nog niet helemaal vast,
maar wel dat dit in maart 2014 zal zijn. We zijn gestart met een aantal werkgroepen, het vormen van ideeën
en benaderen van mensen om mee te denken.
Voor deze verkiezingen schrijven
we als CDA Bernheze een verkiezingsprogramma. In dit verkiezingsprogramma komen thema’s
te staan die we als CDA de komende jaren belangrijk vinden voor
Bernheze. Van ons huidige CDA
Bernheze verkiezingsprogramma
Actief en Betrokken! 2010 -2014
zijn heel wat speerpunten verwezenlijkt. Dit is goed nieuws.
De tijd van nu is heel anders dan
die van 4 jaar geleden. Daarom is
het goed om opnieuw vast te stel-

len welke thema’s belangrijk zijn
voor de komende 4 jaar voor Bernheze. Dit doen wij niet alleen, maar
graag met jou/u. Graag vragen wij
u om ons te mailen wat u als inwoner van Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Nistelrode
en Heesch belangrijk vindt. Wij zijn
alvast gestart met gesprekken met
diverse organisaties en verenigingen in Bernheze.
Wij vragen jong en oud, thuiswonend of wonend in een tehuis,
mensen met of zonder handicap,

mantelzorgers, ouders en grootouders, ondernemers, werknemers
en verenigingen om ons te mailen
wat u belangrijk vindt.
Als CDA Bernheze vinden wij het
meer dan wenselijk die ideeën mee
te nemen en zo mogelijk te verwerken in ons nieuwe verkiezingsprogramma. Laat ons weten wat
er leeft. Deel met ons waar u om
geeft.
Wij zijn bereikbaar via
www.cdabernheze.nl.

Grote Schoonmaakdag
Aanmelden tot 1 maart

Lunenburg
Speciale disco
Bernheze - Speciaal voor mensen
met een verstandelijke beperking
organiseert Uitgaanscentrum Lunenburg op donderdag 21 maart,
samen met zorgorganisatie Cello,
een swingende disco-avond.
Daar zijn - naast de cliënten van
Cello - ook andere belangstellenden van boven de zestien jaar met
een beperking van harte welkom
zijn. DJ Olav zorgt ervoor dat door
zijn muziekkeuze de dansvloer
overbevolkt raakt. Het doel van de
avond is op de eerste plaats lekker
dansen en genieten van de muziek.
Daarnaast is het voor de discogangers een mooie gelegenheid
andere mensen te ontmoeten. De
disco begint om 19.00 uur en duurt
tot 21.30 uur. De entreeprijs is
€ 5,00, inclusief twee drankjes. Uitgaanscentrum Lunenburg ligt aan
de Dorpsstraat 39 in Loosbroek.

Bernheze - Op 16 maart vindt de
jaarlijkse (nationale) schoonmaakdag plaats. Wie helpt mee?
Verenigingen, buurtverenigingen
en bewonersgroepen zijn van harte
welkom om te helpen de openbare
ruimte schoon te maken. Elke deelnemer kan hiermee € 10,- voor de
verenigingskas verdienen.
Aanmelden
De minimumleeftijd voor deelnemers is 16 jaar. Deelnemers kunnen zich tot 1 maart 2013 via de

secretaris van hun vereniging bij
onderstaande personen aanmelden.
Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en
Loosbroek: WBE Aa en Leijgraaf:
J. v.d. Bergh, Kerkstraat 37, 5476
KB Vorstenbosch, telefoon (0413)
342656, e-mail leabergh@hotmail.
com.
Nistelrode: WBE Nistelrode: H. v.d.
Tillaart, Menzel 63, 5388 SX Nistelrode, telefoon (0412) 612467,
e-mail goeiemorgen@home.nl.
Heesch: WBE Heesch: T. van Bakel,
telefoon (0412) 456278, e-mail
tonvanbakel@xs4all.nl.
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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.

mooibernheze
Veel mensen snakken naar het voorjaar. Genoeg van de vrieskou en
winterse neerslag, er is behoefte aan een prikkelende zon en warmte.
Lekker buiten bezig zijn, wandelen, fietsen of rommelen in de tuin.
Traditioneel is het voorjaar ook het moment om een grote schoonmaak
te houden. Vorige week zondag was er op Bedaf het traditionele
vlooienstoken. Dit herinnert nog aan vroeger toen in het voorjaar het
stro van de bedden werd verbrand, inclusief de vlooien die zich er in de
winter in hadden genesteld.
In het voorjaar maken we de
tuin en het terras op orde zodat
we er de hele zomer van kunnen
genieten. Een grote schoonmaak
kan de openbare ruimte, uw buurt,
uw straat ook goed gebruiken.
De Stichting Nederland Schoon
organiseert daarom ieder voorjaar
de landelijke opschoondag. Dit jaar is dat op 9 maart a.s.
In Bernheze is het vooral de Wildbeheereenheid (WBE) die al jaren met
veel vrijwilligers de rommel van anderen opruimt. Zij doen dat dit jaar
niet op 9 maart maar een week later op 16 maart en gaan dan vooral
het buitengebied in. Ook dat weekend staat in het teken van activiteiten
in buurten en straten. Onder de noemer NLDoet organiseert het
Oranjefonds op 15 en 16 maart de grootste landelijke vrijwilligersactie.
Veel vrijwilligers steken dat weekend extra de handen uit de mouwen
om voor hun buurt, clubhuis of school wat extra’s te doen.
De schoonmaakactie van de WBE wordt door de gemeente ondersteund
met € 10,- per deelnemer voor de eigen vereniging. Er kunnen zeker nog
wat handen extra ingezet worden.
Natuurlijk hoeft het niet bij één weekend per jaar blijven. Vrijwillig
onderhoud van de eigen straat of buurt is nog vrij zeldzaam maar
eigenlijk heel normaal. Kom op buurtverenigingen, neem het heft in
eigen hand en mobiliseer uw straat en buurtgenoten en adopteer het
schoonhouden van uw eigen woonomgeving. Uw buurt blijft dan niet
alleen schoon, maar ook gezelliger, veiliger en socialer. En door samen
voor de eigen woonomgeving te zorgen kunnen we ook een bijdrage
leveren aan het huishoudboekje van de gemeente. Want het zal voor de
gemeente in het komende jaar financieel lastig worden, de broekriem
wordt verder aangetrokken. En dat betekent minder onderhoud of de
rekening bij de inwoners neerleggen.
Wat kunt u zelf met de buren dan doen? Hou de straat vrij van zwerfvuil
en onkruid (let op, niet met chemische middelen), hou de goten en
straatkolken vrij van zand, onkruid en bladeren. Schoffel het plantsoen
of het perkje voor de deur en maai het gras. Hou de speelplek in de
buurt netjes. Uw woonomgeving is ook uw zorg!
Met groet, Ad.

Kinderbrillenmiddag
10 maart 12.00-17.00 uur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052

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

158040 AD Rolstoel.indd 1
158040 AD Rolstoel.indd 1

Gratis parkeren voor de deur

18-01-13 12:02
18-01-13 12:02
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Perry Dominicus
Leeftijd: 20
Woonplaats:
Vorstenbosch
Studie: luchtmobiele
brigade van het leger
“Ik heb geen één keer gedacht aan stoppen.” Perry Dominicus,
20 jaar en afkomstig uit Vorstenbosch, heeft de afgelopen maanden doorgebracht in Schaarsbergen, waar hij in de luchtmobiele
brigade van het leger zat. Door het volgen van een bijzonder zwaar
trainingsprogramma mag hij zich nu basismilitair noemen en ontving hij vorige week ter ere van het behalen van de opleiding de
rode baret.

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

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Ilse Cuijpers-van der
Dora van de
Heijden kan de
SintVen
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

“Ik heb na mijn middelbare school een tijdje de hoveniersopleiding
gedaan, maar dat was niet waar ik naar op zoek was”, vertelt Perry.
“Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik het leger mooi vind.
Toen heb ik gesolliciteerd via internet, en kreeg ik meteen een reactie om mezelf te laten keuren. Omdat ik Cluster-4 gekeurd ben, mocht ik voor elk onderdeel van
het leger solliciteren. De dame waarmee ik het sollicitatiegesprek had vroeg me of luchtmobiele
brigade niet wat voor mij zou zijn. Ik ging op zoek naar filmpjes op internet en kwam er al gauw
achter dat luchtmobiele brigade me het leukste onderdeel van defensie leek.”
“Het is echt zwaar”, vervolgt hij, “maar het zit in me om anderen te helpen. Omdat ik de anderen er doorheen probeerde te slepen, vergat ik mijn eigen pijntjes en probleempjes. Door elkaar
op te peppen kun je ver komen. We begonnen de eerste vier weken in een internaat, waar je
wekenlang werkt volgens een precieze en strenge planning. Na die vier weken is je internaatperiode over, maar heb je nog steeds soms een avondprogramma. Wat ik heb geleerd is hoe ik moet
handelen als we een vijand krijgen. Hoe we het door moeten geven, welke kant we op moeten
en wie er verantwoordelijk is voor de taken. Voor de komende twee jaar ben ik geplaatst bij de
Parate Eenheid. Nu ga ik me bezig houden met parachutespringen. Het doel is dat we kunnen
optreden vanuit de lucht in vijandelijk gebied. Zodra we op de grond komen moeten we aan het
werk”, legt hij uit, om vervolgens in klinkklare taal af te sluiten: “Dit is het mooiste dat er is!”
Tekst: Rob Aarts

Heilig Vormsel
ZONDAG 3 MAART

Te huur
Per direct in het buitengebied
van Heeswijk aan de rand van
de bossen een woonhuis met
garage, 3 grote slaapkamers,
te huur voor onbepaalde tijd
met een min. van 1 jaar. Huurprijs n.o.t.k. Heb je belangstelling tel. 06-120 33 685.

GROTE BABY- EN
KINDERVOORJAARSBEURS

De Pas in Heesch
10.00 - 13.00 UUR

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.

WWW.BABY-KINDERBEURS.NL
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Zoek de volgende woorden:
faalangst, fabeltjes, fabricage, fabrieken, facelifts,
factureer, facultair, faculteit, failliete, fakkeltje,
faliekant, familiair, fanatisch, fantaseer, fauteuils,
favoriete, faxnummer, feestcafe, feestjurk,
feestmuts, feestneus

Vorstenbosch - Afgelopen zaterdag 23 februari, ontvingen 20 kinderen van groep 8 uit Vorstenbosch het Heilig Vormsel van Bisschop
Monseigneur Hurkmans: Iris Bulte, Bas van Cleef, Mees Donkers, Jeroen
Dortmans, Max Geenen, Eveline van den Heuvel, Janic Kuijpers, Stan
van der Loop, Pim Maasdijk, Hilde Mulders, Chris Schapendonk, Stef
en Thijs van den Tillaart, Senne Timmers, Lana van der Velden, Wouter
van de Ven, Danique Verhoeven, Tjerry en Youri Vogels, Daan de Wit.

Stichting Ranja collecteert voor Jantje Beton
Heeswijk-Dinther/Loosbroek – Kinderen spelen graag buiten.
Het liefst op een plek waar dat veilig en onbezorgd kan. Wilt u hier
uw steentje aan bijdragen, geef dan aan de Jantje Beton collectant. In
Loosbroek en Heeswijk-Dinther collecteren de vrijwilligers van Stichting Ranja. Van 4 t/m 9 maart kan er ook bij u worden aangebeld.
Van de opbrengst gaat de helft
naar Jantje Beton voor landelijke
acties om het buitenspelen te stimuleren. De andere helft van de
opbrengst gaat naar Stichting Ranja, die het zal besteden aan activiteiten tijdens de kindervakantieweek voor de jeugd van HDL; vijf
dagen waarin kinderen van groep
1 t/m 8 actief, creatief en sportief
bezig kunnen zijn. Met het col-

lectegeld van de Jantje Betonactie
hebben wij de mogelijkheid om de
kindervakantieweek iets extra’s te
geven. Uw gift is meer dan welkom!
Twijfelt u namens welke organisatie een collectant bij u aan de deur
staat; de collectanten van Stichting
Ranja kunnen zich altijd legitimeren. Vraag hier gerust naar.

VERLOREN FIETSTAS
Wil diegene die mijn Kipling
fietstas met inhoud (twee
regenjacks een fiets-reparatietasje een zwarte shawl) heeft
meegenomen, die tegen een
boom stond aan de Brakkensedijk tussen Nistelrode
en Vorstenbosch, even met
mij contact opnemen, omdat
ik zeer onthand ben door het
verlies; tel. 0412-455499
Bij voorbaat dank.
Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
Gevraagd
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe
wenskaarten om te verkopen.
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.Inleveren: Heibloem 11, Nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

autoverlichting
Voor autoverlichting gelden regels.
een aantal regels op een rij:
• Alle naar voren gerichte lichten
moeten geel of wit zijn.
• Alle naar achter gerichte verlichting moet rood zijn, behalve het achteruitrijlicht. dit
moet geel of wit zijn.
• Een auto mag niet meer verlichting hebben dan is voorgeschreven of uitdrukkelijk
toegestaan. Zo mag een personenauto geen andere knipperende lichten hebben dan
de richtingaanwijzers en waarschuwingslichten. Bijvoorbeeld
een zwaailamp, die is verboden.
Bron: rijksvoorlichtingsdienst

• Citroen Picasso 1.6, 16V Caractere ECC PDC
92.000 km, 2007
• Ford Mondeo ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,
70.000 km, 2004
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC, 49.000 km 2004

• Renault Scenic 1.8 16V Clima, 155.000 km,
2001
• Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km,
dubbelzonnedak, PDC, 2003
• Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 Quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C11.3i 51 kW .............................2011
Ford
Fiesta
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km ..2006
FiatFocus
pandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000km
2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Fiat 500
zeer
40.000automaat
km airco.........2005
2007
Honda
Civic
1.4apart
16V 5-drs.
Honda
Civic sportwielen
2001
Ford Fiesta1.3i
51 kw dikke uitlaat .......2004
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2002
2003
Ford Ka
Mini Cooper ............................................. 2007
FordCooper
C-Max1.6 16V .................................2007
Mini
2008
Opel
AgilaCivic
1.0 sportwielen
10.000 km ........................
2005
Honda
dikke uitlaat 2001
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Hyundai Getz 30.000 km airco
2007
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Nissan
qashqai
1.6
16v
60.000
km
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2008
2010
Opel
1999
MiniOmega
Cooper2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Astra station 1.6-16v
2007
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

3x tanken zeker weten

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Zafira2.2i
2.0Elegance
DTH 80.000 km. ......2003
Opel
2002
OpelZafira
Insignia
sports tourner
2011
Opel
Y201.9
DTHcdti
.................................
2005
Peugeot
GTI85.000
.........................
2001
Peugeot206
2062.0
1.4i16V
16V
km
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot206
206
2.0 16v
lekker55.000km
sportief ..2004
2001
Peugeot
ccGTI
1.6 16V
quiksilver
Peugeot
206207cc
rally car
20i 16v
heel apart
Peugeot
cabrio
50.000
km en snel..2004
2007
Peugeot
1.6airco
............................
1999
Renault306
ClioBreak
1.2 16V
64.000 km 2006
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
RenaultClio
Clio1.6
1.616V
16Vairco
airco........................2003
Renault
2003
Seat
2006
SeatIbiza
Ibiza1.4
1.416V
16VSensation 49.000 km...2002
Suzuki
Jimny
4+4
...................................
2000
Volvo XC70 5-drs automaat
2005
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volvo Aygo
c30 2.0d
Toyota
airco 20.000 km. ..................2007
2008
Volkswagen
cabriolet
kW 2.0 aut ...1994
VolkswagenGolf
passat
1.9 tdi85station
2007
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor BMW K1200 RS
1999
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

...straks bij de
pannekoekenbakker lekker
een gratis pannenkoek eten.

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

• Velgen en
sportvelgen
• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

ruitenfolies

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012

sommige automobilisten plakken
donkergekleurde folie op hun autoruiten omdat zij dit mooi vinden.
donker getinte autoruiten zijn echter niet veilig omdat ze het zicht
beperken. Vooral bij donker weer
kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
Voor de typegoedkeuring van een
auto moet de lichtdoorlatendheid
van de voorruit minimaal 75%
zijn, van de andere ruiten 70%.
Bij de meeste autoruiten ligt de
lichtdoorlatendheid al vanaf de fabriek in de buurt van de minimum
waarden. in de permanente eisen,
dat zijn de eisen waar een voertuig
in het verkeer aan moet voldoen,
wordt een minimum lichtdoorlatendheid van 55% geëist voor de
voorruit en de voorste zijruiten.
Bron: rijksvoorlichtingsdienst

•
•
•
•

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
9:33:04
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

APK - keuring
Reparaties en onderhoud van alle auto’s
In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Wielen en banden

Een greep uit voorraad
Chevrolet Matiz 5 drs
Citroën Berlingo grijs kenteken
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
Citroen Xsara picasso blauw met.
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
Citroen Xara Coupé
Citroen Xara break 1.6 grijs metalic
Daihatsu Yong YRV zwart
Fiat Panda
Fiat Scudo combi 8 pers. ex btw
Ford Focus Stationcar 16 16v
Ford Focus Stationcar zwart
Ford Transit Connect ex btw
Hyundai Coupe 2.0
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
Mazda 2 AUTOMAAT 28dKm

2007
vanaf
2004
2003
1971
2004
1999
1999
2002
2005
1997
2002
2002
2004
2000
2005
1987
2005

€ 3.450,€ 1.750,€ 4.750,€ 3.900,€ 4.950,€ 4.950,€ 1.500,€ 1.500,€ 2.750,€ 3.950,€ 1.999,€ 3.499,€ 2.750,€ 3.250,€ 1.499,€ 7.750,€ 8.250,€ 6.450,-

Mercedes 250 TD autom.Youngtimer 1996
Mercedes 220 diesel Yountimer
1998
Mercedes 220 diesel airco
1998
Mitsubishi Colt elektr ramen stuur bekr 1997
Opel Zafira 2.0DTH 6 persoons
2001
Peugeot 307 hdi break
2007
Peugeot 206 CC Cabrio
2006
Peugeot 308 1.6-16V Bord.met.
2007
Peugeot expert 1.9d Rolst.verv. ex btw 1997
Renault Clio airco elektr rm etc.
2004
Renault Laguna break 1.6 16v
2000
Renault Megane Scenic lgp g3
1999
Rover 25 5-drs bl. Metalic
2002
Suzuki Alto
1999
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf 1,4 5 drs
2001
VW Golf Cabrio LMV
1995

€ 5.950,€ 3.900,€ 2.950,€ 999,€ 1.750,€ 7.600,€ 6.950,€ 8.950,€ 1.999,€ 3.500,€ 1.450,€ 1.999,€ 3.450,€ 1.250,€ 2.750,€ 2.499,€ 2.500,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

Ford Focus station 1.6 16v futura leder

220.000 km

2004

110.000 km

2007

Mercedes Benz C 280 4matic automaat

80.000 km

2008

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Zafira 1.6 16v 111 Years Edition zwart

57.000 km

2010

Ford Ka 1.2 51kw titanium bruin

21.000 km

2010

S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Sticker réparateur.indd 1

23/09/09 10:12

Mercedes Benz ML 320 cdi automaat vol opties

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412- 452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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de Matthäus Passion in Bernheze
Het beluisteren van de Matthäus Passion is voor velen een vanzelfsprekende
traditie. Voor anderen is het een lang gekoesterde wens om een uitvoering bij te wonen. die
kans wordt iedereen nu aangeboden door Bridges Bernheze. in de Heeswijkse kerk wordt
op woensdag 20 maart deze prachtige compositie van Johann sebastian Bach uitgevoerd
door het Vocaal ensemble oss en instrumentaal omlijst door beroepsmusici van het Nederlands Begeleidingsorkest en een 5-tal professionele solisten. “de magistrale compositie van
Johann sebastian Bach laat ons dit verhaal op een indrukwekkende en aangrijpende manier
beleven. ontroerend ook”, aldus Johan van Veen en Ardy van de louw van het Bridges
bestuur.

bernHeZe –

ardy: ‘Het behoort tot de machtigste en meest ontroerende
uitingen van het lijdensverhaal van Christus’
de Matthäus Passion (MP) laat ons
stil staan bij de kern van het geloof:
het lijden en sterven van Christus
volgens de hoofdstukken 26 en 27
van het evangelie van Mattheus.
“Het behoort tot de machtigste en

mensen hiervan laten genieten. iedereen is welkom bij deze intieme
setting in de Heeswijkse kerk. We
hebben de entree laagdrempelig
kunnen houden, 1e rang 40 euro
en 2e rang 30, door sponsoring

‘onZe Zanger-dIrIgent laat ons Het
GRUWELĲKE LOT VAN JEZUS BĲNA FYSIEK VOELEN’

sie mee, als lid van het ensemble,
in Heeswijk. onze zanger-dirigent
Mario Veldpape laat ons het gruwelijke lot van Jezus bijna fysiek
voelen. dat is nodig om niet alleen
de (samen)zang, maar ook de instrumenten met de juiste expressie
te laten klinken zodat elk stuk zijn
karakteristieke klankkleur krijgt.
de ene keer levendig en opstandig
en de andere keer zuchtend, bijna
stilstaand. de evangelist zingt het
lijdensverhaal. de verschillende
stemmen van solisten, koorpartijen
en het Jongenskoor, golven met elkaar mee en tegen elkaar in. Vraag
en antwoord zijn nauwsluitend op
elkaar afgestemd.
Wij nodigen u van harte uit te
komen luisteren naar het passieverhaal rond het verraad, de
berechting en de terechtstelling
van Christus, dat naast felheid en
opwinding, ook ogenblikken van
grote verstilling kent.”

meest ontroerende uitingen van
het lijdensverhaal van Christus.
Vanaf de eerste noten tot het
adembenemende slotkoor heeft
Bach door het spelen met getallen en harmonisaties de complete
partituur geladen met subtiele
symbolische verwijzingen naar het
genoemde evangelie.
Maar los van alles is het virtuoze
stuk van de meester uit leipzig één
van de onbetwiste muzikale monumenten uit de klassieke muziek.
daarom willen we zoveel mogelijk

van de rabobank Bernheze Maasland. Kaarten bestellen kan via
www.bridgesbernheze.nl”, aldus
Ardy.

Slagwerkers
op concours

aurora presenteert de toekomst

‘Mee lijden’
toen Bridges Bernheze de plannen
ging uitwerken stelde Ardy het Vocaal ensemble oss voor. Johan: “ik
ben gaan luisteren en werd spontaan uitgenodigd om mee te zingen. dat heb ik gedaan. ik had de
Matthäus Passion 30 jaar geleden
gezongen en zing dit jaar vol pas-

leerlingenconcert Muzelinck
HeesWiJK-diNtHer - Op donderdag 7 maart zullen Muzelinck-leerlingen uit HeeswijkDinther een concert geven in
gebouw Bernrode, Zijlstraat 1a
te Heeswijk-Dinther.
leerlingen spelen op viool, gitaar, accordeon, piano en keyboard. Het concert begint om
19.00 uur, toegang is gratis.
Belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen kijken en
luisteren!

Tekst en foto Hieke Stek

internationaal accordeonfestival al 23 jaar een succes

HeesWiJK-diNtHer - Zaterdag
2 maart spelen slagwerkleerlingen
van de Koninklijke Fanfare Sint
Willibrord op het solistenconcours in Berlicum.
Niet minder dan 17 slagwerkers
mogen voor een jury van de Brabantse Bond voorspelen. de muzikanten worden op hun eigen niveau beoordeeld. Alle slagwerkers
spelen in het middagprogramma
dat om 14.00 uur. begint. Het solistenconcours wordt gehouden in
den durpsherd in Berlicum.

Ardy van de Louw en Johan van Veen

Nistelrode - Op tweede paasdag wordt voor de 24e keer het Internationaal Accordeonfestival gehouden. Dan zullen de grote kopstukken uit de accordeonwereld elkaar ontmoeten bij Partycentrum
’t Maxend in Nistelrode. Het programma is gevarieerd en interessant voor iedereen die van accordeonmuziek en het bespelen ervan houdt. Het is een gezellig evenement, met spelers uit België,
Duitsland en natuurlijk Nederland, ook zijn er enkele plaatselijke
beroemdheden die hun kunsten komen vertonen.

HeesCH – ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een veel gehoord
spreekwoord. Fanfare Aurora uit Heesch is zich hiervan terdege bewust
en laat met trots zien welk jong talent zij in huis heeft! Op zondag
3 maart organiseert Aurora een voorspeelochtend met de jeugdige muziekleerlingen van de vereniging.
Muziekleerlingen die zich aanmelden bij Aurora doorlopen eerst een
gedegen muzikaal opleidingstraject voordat zij instromen in het
fanfareorkest of de malletband.
Ze starten met individuele muzieklessen. Het eerste samenspel leren zij in het jeugdorkest of bij de
jeugdmalletband. Naast repeteren
is podiumervaring van belang.
daarom organiseert Aurora regelmatig voorspeelmomenten voor
haar jeugdleden.
tijdens de voorspeelochtend komen blaasmuzikanten en slagwer-

kers aan bod. ook zal de jeugdmalletband van zich laten horen;
voor het eerst onder leiding van dirigent Patrick van den Heuvel van
rhythm impact. de voorspeelochtend sluit af met een mini-concert
van het jeugdorkest van Aurora.
de voorspeelochtend van muziekleerlingen van Aurora is op zondag
3 maart om 11.00 uur in de eigen
repetitieruimte aan ’t dorp 138,
Heesch. toegang is gratis! Bent u
ook benieuwd naar de toekomstige muzikanten van Aurora? Jong
en oud is van harte welkom.

Het festival heeft 2 podiums. op
het hoofdpodium staat een vakkundige drummer die voor de
begeleiding zorgt, en het 2e podium is een open podium, waar
iedereen zijn of haar klanken ten
gehore kan brengen.
ook zal er een verkoopstand van
accordeons en trekzakharmonicas zijn. onder het genot van een

hapje en drankje zullen diverse
artiesten voor u optreden, en er
zal zeker plaats op de dansvloer
zijn voor een dansje. er is een
grote paasloterij waar prachtige
prijzen te winnen zijn. dit festival
dat al 23 jaar een succes is, zal onder een andere organisatie verder
gaan nl. het Bernhezer Gehandicapten Bal (BGB). deze organisatie organiseert evenementen
om geld in te zamelen voor het
Groot Bernhezer Verkleedbal dat
op de eerste zondag in november gehouden wordt. om 10.00
uur gaat de deur open, de entree
bedraagt € 2,00. de opbrengst
komt ten goede aan de BGB.
om 11.00 uur zal gestart worden
met het programma. Voor info.
kunt u mailen naar info@bernhezergehandicaptenbal.nl
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afrika-engakoor in de kerk

Jetzt geht’s los
loosBroeK - De organisatie van de Mega TrekkerTrek vult de vrijdagavond in met Duitse gezelligheid in het Bourgondische Brabant. Je
begrijpt het al: een grote tent vol met lange tafels en pullen bier.
vast als voorproefje. dat doen we
met geweldige artiesten zoals de
Partymusik van Woenderbaar, het
hoge entertainment gehalte en het
enthousiasme van die tolle leute
en de stemmingmaker Apres ski
Mit der Willie.
iedereen is welkom op vrijdag
8 maart bij Jetzt Geht’s los. Verkleden voor deze avond is geen must,
maar het zou wel superleuk zijn
en zeker sfeerverhogend werken.
Voor het mooiste kostuum hebben
we nog een prijs op de plank liggen.

een uitstekende combinatie, toch?
Het is nog te vroeg voor de duitse
oktoberfesten, dus we halen de
sfeer gewoon naar loosbroek, al-

Extra collecte voor de Stichting PEP-projecten
HeesCH - Het Afrika-Engakoor komt op de 3e zondag van de veertigdagentijd naar de Petrus Emmaus kerk in Heesch. Dit speciale koor zal
in de woord- en communieviering van 3 maart de zang verzorgen met
liederen uit diverse Afrikaanse landen en uit het Enga-gebied in Papua
Nieuw Guinea. Het gastkoor staat onder de enthousiaste leiding van
Mayke Hendriks.

Aanvang programma 20.00 uur.
Voorverkoop € 10,- bij J. schouten
in loosbroek. Paperpoint Heeswijk-dinther, Coöp Hubers Vinkel,
texaco tankstation van Zoggel
Berlicum en via de website:
www.megatrekkertrekspektakel.nl.
Aan de kassa € 15,00.

Muzikale zaterdag in de Zwaan
HeesWiJK-diNtHer - Zaterdag
2 maart spelen er 2 bands in De
Zwaan: Buckle-Up en Pull Over.

Natuurlijk elke week trainen, oefenen en repeteren, inspireren en een
pilske consumeren, alles voor dat
moment, die kick op dat podium.
Kop omlaag, kop omhoog, haren
in de wind en gaan voor die muziek. ‘Fasten you seatbelts’, kom
helemaal los, ‘rock till you drop’.
Voel de dampende, swingende,
stevige, stampende, herkenbare

BUCKLE UP bestaat uit vijf door
de wol geverfde muzikanten die al
jaren rockmuziek maken. Geboren
tussen de boxen, groot geworden
met snaren en trommels en al jarenlang spelend op het podium.

Hollandse Champignons

en blèrbare songs van Buckle Up!
Van Coldplay tot iron Maiden, van
Wolfmother tot AC/dC, van Pearl
Jam tot Muse, van Greenday tot
Go Back to the Zoo.
PULL OVEr speelt nummers met
het ‘o ja’ gevoel van vroeger, net
als de tour of duty cd’s. Weet je
nog? Het huiskamer gevoel met
een radiootje boven op de kast
op 10 Gold met daarnaast van die
oranje/bruine flosjeslampen.
Zaal open 21.00 uur, vrij entree.

Vers voor u gebakken!

5 stuks

1.79

0.89

0.49

C1000 Verse Worst

Nu voor:

0.79

Gepaneerde filetschnitzels

uit eigen slagerij, grof of fijn

Nu voor:

1.00

C1000 Rond brood

Per stuk

1.09

9.48

5.98

3.49

1.60

Wit of tarwe, heel

Per Kilo

Per Kilo

Nu voor:

informatie 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

Kaiserbroodjes

Per Kilo

je
Per bak

de viering begint om 10.00 uur. Na
afloop is er een gezellig samenzijn
in de dagkerk van de parochie en
hebt u volop gelegenheid om de
leden van het koor te ontmoeten.
in kleurige Afrikaanse kledij gestoken, treedt dit koor ongeveer vijfentwintig keer per jaar op, zowel
in Brabant als daarbuiten. Het koor
wordt begeleid door een percussiegroep en de dirigent op accordeon.
een aantal liederen wordt a-capella
gezongen. inmiddels heeft het
koor bijna driehonderdvijfendertig
optredens verzorgd en daarmee
geld ingezameld voor ‘dichtbij’projecten. Na afloop van de viering zullen er achter in de kerk cd’s
van het koor worden verkocht. de
opbrengst hiervan gaat naar deze
projecten. Voor de extra collecte
tijdens de viering is gekozen voor
het project in Homocea van de
stichting PeP voor roemenië voor
kinderen uit een kansarme omgeving, vooral van roma afkomst.

Dole Bananen

Fijn, bakje 250 gram

Nu voor:

15

Nu voor:

4.99

Nu voor:

Geldig vanaf woensdag 27 februari t/m dinsdag 5 maart
Exclusief bij C1000 Wiegmans Heesch

0.79

16
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Alleen als het ijs en
ijskoud is
Lezing HKK Nistelvorst

Nistelrode - Woensdag 6 maart om 20.00 uur verzorgt Rien Biemans
uit Lithoijen een presentatie over ijsgang op de rivier de Maas. IJsgang
was in het verleden vaak de oorzaak van dijkdoorbraak en overstroming. Er wordt aandacht besteed aan de ijsvorming op de rivier, de
maatregelen die getroffen moeten worden om stuwen en sluizen zolang
mogelijk bedienbaar te houden en de stuwen uiteindelijk te openen
i.v.m. ijsgang.
Zijn voordracht is getiteld: ‘Alleen
als het ijs en ijskoud is’, omdat ijsvorming op de rivier alleen maar
aan de orde is als het zeer koud
is. Stuw Lith werd voor ijsgang
geopend in de winters van 1963,
1985, 1987, 1995 en 1997. Het
loopt een beetje samen met het
houden van een Elfstedentocht.
Aan de orde komen de vorming
van grondijs op de rivier, bedienbaar houden van de stuwen, waarschuwing van belanghebbenden
en vaarweggebruikers, ontstaan
van ijsdammen, de gevolgen van
het openen van stuwen i.v.m. ijs-

gang en de eventuele ijsopruiming.
Rien Biemans was vorig jaar bij
ons met z’n voordracht over de
Maas, die hogelijk gewaardeerd
werd. Ook deze lezing is zeer aan
te bevelen en kan vast en zeker rekenen op een grote belangstelling.
De problemen met vastgevroren
schepen en de inzet van ijsbrekers
ontbreken niet in zijn verhaal.
Woensdag 6 maart.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Heemhuis Nistelrode
Niet-leden zijn van harte welkom;
zij betalen € 2,50 incl. koffie/thee.

Boekenbeurs met boeken voor iedereen
Bernheze - De stichting PEP projecten Bernheze houdt opnieuw een boekenbeurs in Heesch. Wij beschikken over romans, studieboeken, jeugdboeken, jaarboeken, tijdschriften. En de nodige bijzondere uitgaven op het terrein van: kerkgeschiedenis, kunstgeschiedenis (bouwkunst, schilderkunst, beeldende kunst),
muziekgeschiedenis, Nederlandse en Europese geschiedenis, geografie en aardrijkskunde, fotoboeken, vele
reisgidsen (Nederland, Europa). U kunt uit duizenden boeken uw keuzes maken. Ook kunt u een ruime keuze
maken uit de vele CD’s en grammofoonplaten, in alle muziekgenres!
Bijzonder is dat op zaterdag in de
Pas behalve onze boekenmarkt er
een themamarkt wordt gehouden
over reizen.

Heesch. Entree: € 1,00 p.p.
De opbrengst van de boekenbeurs
is voor de Stichting PEP projecten
Bernheze.

De stichting PEP is daarbij aanwezig met haar reisboeken. Op zondag is er een grote kindervoorstelling. In de pauze en na afloop kan
men kinderboeken kopen bij de
stand van de stichting PEP.

U het plezier van fantastische
boeken, wij het plezier dat we in
Roemenië mensen verder kunnen
helpen.

Zaterdag 16 maart: 10.00-16.00
uur. Zondag 17 maart: 10.0015.00 uur. Locatie: De Pas in

Meer informatie:
Eugène Theunissen
0412-452208
e.theunissen44@ziggo.nl

Zwijsen College en Fioretti College
Persoonlijke aanmelding
Veghel - Voor leerlingen van groep 8 én hun ouders/verzorgers is de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs een flinke stap. Het Zwijsen College en het Fioretti College vinden het
belangrijk om al bij de aanmelding persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leerling en zijn of haar
ouders/verzorgers. Zij nodigen u uit om op 11, 12 of 13 maart uw kind persoonlijk te komen inschrijven.
Leerlingen verlaten hun vertrouwde schoolomgeving en
komen in een compleet nieuwe
dynamiek terecht. Beide scholen
bieden brugklassers en hun ouders/verzorgers daarbij de nodige begeleiding en ondersteuning.
Dat begint al bij de aanmelding
van het kind als nieuwe leerling.

Op maandag 11 en dinsdag 12
maart kunnen nieuwe leerlingen
en hun ouders/verzorgers terecht
tussen 19.00 en 21.00 uur. Op
woensdag 13 maart kan dat tussen 16.00 en 17.00 uur.
Voor het Zwijsen College (havomavo, havo, atheneum en gymnasium) aan het Prins Willem

Alexander Sportpark 15 in Veghel en voor het Fioretti College
(mavo, vmbo en praktijkonderwijs) aan de Muntelaar 4 in Veghel. Op www.fioretticollege.nl
en www.zwijsencollege.nl vindt
u informatie over de formulieren en gegevens die u mee moet
brengen.

Excursie Haren
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’

heesch – Op zondag 3 maart organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een excursie naar
Haren (bij Megen). Op het programma staat een bezoek aan de tentoonstelling ‘Groenrijk
Haren’ in het Erfgoedlokaal ‘Haren ons dorp’. De expositie gaat over het buitenleven rondom
Haren van de prehistorie tot en met de twintigste eeuw. De excursie staat ook open voor
niet-leden. Het erfgoedlokaal is gevestigd in de kloosterboerderij van het voormalig klooster
Bethlehem van de Zusters Penitenten in Haren.
Programma excursie
De deelnemers worden om 12.45 uur verwacht bij ‘De Heemschuur’, Schoonstraat 35
in Heesch.
Om 13.00 uur vertrekken de deelnemers
naar Haren, met eigen vervoer en zullen naar
verwachting om 13.30 uur aankomen bij het
Erfgoedlokaal ‘Haren ons dorp’ Kerkplein
6, 5368 AH Haren (Oss), waar een bezoek
wordt gebracht aan de expositie.

In het erfgoedlokaal kan een kopje koffie of
thee genuttigd worden.
Deelname
Voor deelname kunt u zich opgeven via mail
of telefoon: Hans Pennings secretariaat@deelf-rotten.nl; tel. 06-10463762. De kosten
van het vervoer en eventuele consumpties
zijn voor eigen rekening. De entree tot de expositie bedraagt € 1,50 p.p.

Meer informatie over de excursie en de heemkundekring: www.de-elf-rotten.nl
secretariaat@de-elf-rotten.nl

18 bernheze sportief
beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

volleybal

korfbal

altior B2 kampioen
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

jeu de boule

paardrijden

judo

schaken

dammen

vissen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

HeesWiJK-diNtHer - Afgelopen zaterdag 23 februari stond de B2 van
Altior voor een enorme uitdaging. In een duel met naaste concurrent
MKV kon de ploeg uit Heeswijk-Dinther het kampioenschap naar zich
b
toe trekken. 1,4cm
De uitwedstrijd
werd nipt gewonnen dus de spanning was
hoog. Daar komt bij dat er erg veel publiek op deze wedstrijd was afgekomen dus de dames waren gespannen.
autosport

karten

Al vroeg in de wedstrijd kwam Altior op 0-1 achterstand. Het was erg
knap dat ze zich daardoor niet lieten kisten en al snel volgde de 1-1.
Met 2-1 op het scorebord was het
Altior dat de beste kansen creëerde
maar helaas wilde de bal er niet in.
dit was dan ook de ruststand. de
dames hebben van trainsters Jet en
Marly geleerd rustig te blijven en
door te blijven zetten en dat resulteerde in een 3-1. Nu was het gat
in de korf gevonden en uiteindelijk
werd de concurrent met 7-1 weer
naar huis gestuurd, het kampioenschap was een feit!
Altior 1-De Korfrakkers 1.
Uitslag: 15-20
Altior 2-DDW 2. Uitslag: 7-11
Altior 3-SCMH 2. Uitslag: 7-13
Altior 5-Avanti 4. Uitslag: 10-7
Flamingo’s r1-Altior r1
Uitslag: 3-4
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motorsport

Altior A1-DSV A1
(inhaalwedstrijd) Uitslag: 8-13
Altior A1-De Peelkorf A1
Uitslag: 3-8
Altior B1-JES B1. Uitslag: 11-2
Altior C1-Stormvogels C2
Uitslag: 7-1
Altior C2-Alico C1. Uitslag: 9-0
Celeritas D1-Altior D1
Uitslag: 3-6
De Korfrakkers D2-Altior D2
Uitslag: 2-1
De Korfrakkers E1-Altior E1
Uitslag:1-4
Prinses Irene E3-Altior E2
Uitslag: 1-2
SCMH F1-Altior F1
Uitslag: 3-5. strafworpen:1-2
Celeritas F2-Altior F2
Uitslag: 1-9. strafworpen: 3-4
De Korfrakkers F4-Altior F3
Uitslag: 0-2. strafworpen: 1-1
De Korfrakkers W3-Altior W2
Uitslag: 9-1. strafworpen: 7-4

Kampioenschap dames 1
tornado komt steeds dichterbij!
Nistelrode - Zaterdag speelde
Tornado dames 1 tegen Ovoco
uit Oss. Ovoco staat op de vierde
plaats in de competitie en won
eerder al van de nummers 2 en 3.
Tornado maakte zich daarom op
voor een spannende wedstrijd.
de eerste set startte dan ook meteen spannend. de teams gingen
gelijk op en tornado stond een
groot deel van de set achter. Bij de
dames was ook wat spanning te
merken, waardoor soms onnodige
foutjes werden gemaakt. daar tegenover stond het team van ovoco, dat het de dames van tornado
moeilijk maakte met ‘n sterk blok
en goede verdediging. op het

einde van de set herpakte tornado
zich en met sterke aanvallen van
Karin wist tornado deze set te winnen met 25-20.
Na deze set was de spanning bij

tornado weg en wonnen zij de
2e, 3e en 4e set overtuigend. Het
kampioenschap van tornado komt
met deze overwinning nóg dichterbij.

wielersport

in zes weken klaar voor een atB toertocht!
Nistelrode - In het weekend van 16 en 17 maart start de NTFU met
de 12e editie van Fiets-Fit, een kennismakingscursus mountainbiken
in Nistelrode. Tijdens deze cursus verbeteren de deelnemers in zes weken hun basis fietstechnieken en uithoudingsvermogen. Fiets-Fit vindt
plaats op ruim 50 locaties in het land waaronder ook bij Jack Martens
Tweewielers te Nistelrode.

•
•
•
•

Afstellen van de fiets;
Het omgaan met de fiets;
Remmen en schakelen;
Informatie over voeding en
materialen;
• Voorkomen van blessures;
• Stuurvaardigheid;
Inschrijving open
de deelnemersinschrijving voor
Fiets-Fit is sinds 1 februari open.
Via www.fiets-fit.nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij nemen

PROFESSIONELE
BegeleIdIng
dan deel aan zes trainingen, zijn
tijdens deze trainingen verzekerd
tegen fietsschade en ontvangen
2 edities van Fietssport Magazine,
een shimano bidon en een herinneringscertificaat na afloop.
Fietstechniek en uithoudingsvermogen
tijdens de Fiets-Fit-trainingen
wordt onder professionele begeleiding aandacht besteed aan verschillende fietstechnieken, zodat
de deelnemers na zes trainingen de
basisvaardigheden onder de knie
hebben. de speciaal opgeleide
fietssportinstructeurs houden ook
rekening met een verantwoorde
opbouw van de trainingscyclus,
zodat op een bewuste en blessu-

bridgen

reveilige manier aan de conditie en
fitheid gewerkt kan worden.
Vertrek is iedere zaterdagmorgen om 9.30 uur bij Jack Martens
tweewielers te Nistelrode. Bent u
niet in het bezit van een AtB fiets
informeer dan naar de mogelijkheden voor huur of eventuele aanschaf van een fiets.

Tevreden deelnemers
in 2012 beoordeelden deelnemers
aan Fiets-Fit het programma met
een 8,4. Uit onderzoek blijkt dat
deelnemers aan Fiets-Fit meer zijn
gaan bewegen. Zes maanden na
de start van het programma gaf
76 procent van de deelnemers aan
nog steeds te fietsen.

onderdelen die tijdens Fiets-Fit
aan bod komen zijn o.a.

25e Open Heesche Bridgedrive

Wie wordt de brigdekampioen 2013
de open Heesche van 2013 zal
extra feestelijk zijn omdat het een
jubileum drive is met een extra prijs
voor de 25e plaats.
HeesCH - Vrijdagavond 5 april
organiseert de Heesche Bridgeclub voor de 25e keer de jaarlijkse
Open Heesche Bridgedrive.
de Bridgesport mag zich gelukkig prijzen met een aanhoudende
populariteit; voortdurend worden
her en der bridgeactiviteiten georganiseerd zoals bridgereizen, hotelweekends, kroegentochten en
drives voor overdag of ‘s avonds,
doordeweek of in het weekend.

de belangrijkste kenmerken van
de open Heesche in het kort:
• topintegraal over 24 spellen,
door de computer geschud en
gedupliceerd.
• prijzen in natura voor de beste
vijf en vervolgens elke tiende
plaats.
• meesterpunten volgens NBB
schaal; wedstrijdleiding P. Houdijk.
• tijdens het spelen worden meer-

dere versnaperingen aangeboden en een attentie voor thuis.
locatie: de Pas in Heesch, melden vanaf 19.00 uur. inschrijfgeld
€ 20,- per paar.
Maximaal aantal deelnemers: 96
paren.
inschrijven tot uiterlijk 29 maart
via e-mail: openheesche@ziggo.
nl met vermelding van uw NBB
lidmaatschapsnummer en overmaking van € 20,- naar 1200.81.466
t.n.v. Heesche Bridge Club ‘ 81
o.v.v. de namen van de beide spelers en het adres van degene die
het geld overmaakt.

Bernheze sportief
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handbal

Dames DOS’80 blijven op
koers voor kampioenschap

Heesch - Na een aantal weken
zonder
competitiewedstrijden

hebben de dames van DOS’80 de
belangrijke wedstrijd tegen White
Demons gewonnen. Zoals we het
van ze gewend zijn begonnen ze
goed aan de wedstrijd en was de
eerste aanval meteen al raak, ook
de tweede aanval leverde een
doelpunt op en het publiek, dat
in grote getale was komen kijken,
ging er eens goed voor zitten.
White Demons kreeg vervolgens
2 penalty’s die beide door keepster
Lieke Reinders onschadelijk werden gemaakt. De gasten hadden
moeite met de snelle aanvallen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

wielrennen

darten

golf

over eens dat we vandaag geen 16
doelpunten tegen zouden krijgen.
De wedstrijd ging in het begin
gelijk op. Na een snelle 1-0 achterstand, konden we op gelijke
hoogte komen door middel van
biljarten
duivensport
skien
snowboarden
Loosbroek
- Na 2 judo
korfballoze visseneen strafworp,
Marieke
de W.,kano
die
zondagen, mochten we vandaag haar eerste wedstrijd speelde sinds
richting Wijchen om daar tegen lange tijd, zorgde ervoor dat de
Fortuna ’74 te spelen.
stand op 1-1 kwam.
Naarmate de eerste helft vorderde
Het vorig duel werd verloren met kwamen we op een 4-1 achter6-16 en we waren het er dan ook stand te staan. Uiteindelijk gingen
schaken

dammen

van DOS’80 die tot de laatste minuut er alles aan gedaan hebben
om een goed resultaat te behalen.
Eindstand 22-28.
Heren senioren 2 – Zephyr 16-29
Ook de beide A jeugdteams wisten
te winnen. De dames A versloegen
White Demons met 2 punten verschil en de heren A wonnen van
koploper Olympia met 22-21.

we met een stand van 5-3 de rust
in. Tevreden kwamen we na rust
de kleedkamer uit. Weer werd er
lang niet gescoord door beiden
ploegen, er werden wel mooie
aanvallen gecreëerd maar de kansen vielen er niet in. Halverwege
de 2e helft keken we tegen een
7-3 achterstand aan.
Uiteindelijk kwamen we op een
10-5 eindstand uit, waar we zeker
tevreden over kunnen zijn.

kaarten/bridgen

turnen

Veel tegenstanders voor HGC Heesch
1cm b

1,2 cm
b
Heesch - De
verwachtingen
waren hoog onder de turnsters voor de
Districtsfinale, voor regio zuid, 3e divisie. De spits werd afgebeten in
de ochtendwedstrijd door Fenna School. Haar brugoefening was zo
goed dat ze voor dit onderdeel een 4e plaats wist te behalen. Er was
1,4cm b
echter veel concurrentie
waardoor Fenna uiteindelijk een 16e plaats
wist te behalen.

Deautosport
junioren lieten goedekarten
oefeningen zien, op sprong, brug, balk
en vloer, met hier en daar kleine
foutjes, waardoor ze in de ‘middenmoot’ eindigden. Nadine Visser werd 22e, Lieke Danen 23e en
Shirley Heesakkers 30e.
Als laatste mocht Samantha v.d.
Bogaard turnen. Zij was nog niet
volledig hersteld van een griepje,
waardoor ze punten verloor voor
haar balans op balk en vloer. Toch

motorsport
wist zij een
27e plaats te behalen.

Competitiewedstrijd
Gelukkig verliep de competitiewedstrijd op zondagochtend beter
dan de individuele wedstrijden op
zaterdag. Het bovenbouwteam
van HGC Heesch moest tegen het
team van OJC Rosmalen in Rosmalen.
Onze turnsters die hard hebben
getraind op het onderdeel balk,

Honderden
gasten voor Dancing Kids in de Pas

Weer was het Lieke die een penalty
wist te stoppen en daarop volgend
volgde de bevrijdende treffer van
DOS’80. Eindstand 15-13.

Fortuna ’74 – Korloo

paardrijden

dansen

van DOS’80 die verder uitliepen
naar 7-2. Hierna stokte het snelle
aanvalspelletje en kwam White
Demons terug tot 7-5 bij rust. Het
verschil werd nooit groter dan 3
doelpunten en in de laatste 10 minuten zette White Demons alles op
alles om DOS’80 te achterhalen en
wisten terug te komen tot 1 doelpunt.

Heren Senioren DOS’80-Bedo 22-28
Bedo begon furieus aan de wed- lies wist Bedo net voor tijd weer
strijd en vooral de linkeropbouwer de gelijkmaker op het scorebord
trof met zijn knalharde schoten te brengen. Ruststand 11-11. In
doel. Toch bleven de heren van de tweede helft ging het gelijk
DOS’80
in hockey
zichzelf geloven
en
op tot zo’n
tijd,
voetbal
tennis
basketbal
turnen 15 minuten
volleybal voorhandbal
beetje bij beetje kwamen ze dich- Bedo wist een gaatje van 2 punten
ter bij Bedo. Steeds werd er om en verschil te maken en bij DOS’80
om gescoord en met nog zo’n drie wilde het scoren niet meer lukken
minuten in de eerste helft werd de waarvan Bedo met enkele snelle
achterstand zelfs een punt voor- breaks optimaal wist te profiteren.
sprong.
Doorboksen
ongelukkig
Positiefwaterpolo
was de inzet
van de heren
beugelen
badminton balverzwemmen
handboogschieten
tafeltennis
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presteerden hier beduidend beter
dan de tegenstanders. Hierdoor
behaalden ze dan ook een ruime
overwinning met meer dan 8 punten verschil

OOK ZIN OM TE BEWEGEN?
Bij ons ben je altijd
vrijblijvend welkom
voor een gratis proefles.
Speciaal voor iedereen
van 4 t/m 15 jaar 3
gratis proeflessen.

Inspiration - waar inzet en training toe kan leiden

Nistelrode – In de Pas werd zaterdag 23 februari het 3e internationaal toernooi door de Dancing Kids uit Nistelrode georganiseerd en
24 februari het 13e NDO toernooi. Het internationaal toernooi had het
hoogste aantal inschrijvingen van dit jaar. Een sportief toernooi voor
deelnemers uit België, Duitsland en Nederland. Ondanks de sneeuw
was het podium goed gevuld in de Pas in Heesch.
De uitslagen van zaterdag bij de
junioren waren als volgt: Spirit 2e
- 269 punten, Vera 265 punten,
Guusje 273 punten, Gwen 265
punten, Mirakel 2e – 273 punten.
De waarnemend burgemeester
kwam speciaal langs om de prijzen
uit te reiken. Voor burgemeester
Van Beek een nieuwe ervaring, zoveel dansgeweld op het podium.
Het middagprogramma was voor
de jeugd- en hoofdklasse.
De punten voor deze klasse waren als volgt: Lieke 279 punten,
Cheyenne 272 punten, Sharona
281 punten, Untouched 2e – 284
punten, Kimberly 1e – 294 punten,
Diamonds 265 punten, Touch 1e
- 294 punten. De organisatie van
het NDO en het bestuur van Dv
Dancing Kids kijken terug op een
succesvol toernooi, waaraan vele
vrijwilligers meewerkten.

287 punten, Cheyenne Willemsen
271 punten, Lieke van de Ven 278
punten, Sharona Willemsen 2e 285 punten. Diamonds 1e - 270
punten, Touch 1e - 291 punten,
Euphoria 1e - 274 punten en Inspiration 1e - 287 punten.
Het blijft een hele organisatie om
al die dansers in het schema te
passen. Op tijd aanwezig, alle pakken mee en na een metamorfose
allemaal strak in de lak op het podium. Het bestuur van Dv Dancing
Kids bedankt alle bedrijven die hun
steun gaven, alle deelnemers voor
het sportieve gedrag en alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet.
“Mede door alle steun en inzet is
dit toernooi een succes geworden.
Bedankt!”, sluit voorzitter RoseMarie van Heumen.

Verrassende opening zondag
Op zondag was het Iris Oomen
uit Loosbroek die een verrassing
had voor het publiek, zij zong bij
de opening van het toernooi het
mooie lied ‘Make You Feel My
Love’. Iris danst al enkele jaren bij
de dansvereniging en heeft duidelijk meer dan alleen danstalent.
De uitslagen van het NDO toernooi waren als volgt: Guusje van
Thiel
265 punten,
Gwen
Opstal
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
270 punten, Vera Oomen, 2e 273 punten, Melody 1e - 238
punten, Miracle 1e - 273 punten,
Release - 234 punten, Spirit 1e 277 punten, De Pizzabakkertjes
1e
- 244 punten,
1e zwemmen
- Iris opent
NDO toernooi
beugelen
boksen Untouched
badminton
waterpolo
handboogschieten

handbal

tafeltennis

korfbal

Korfbalsters
Prinses Irene verliezen bij koploper
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

merking voor degradatie, al dan
niet rechtstreeks. Het 1e team verloor zondag met 18-14 bij de gedoodverfde kampioen ‘De Horst’.
biljarten
duivensport
judo
vissen
snowboarden
kano
Volgendeskien
week is het
erop of eronder. Dan komen De Wilma’s naar
Nistelrode. Die ploeg staat op hetzelfde puntenaantal als Prinses Irene. De onderste ploeg degradeert
rechtsreeks, de voorlaatste ploeg
Nistelrode - De spanning in de speelt een wedstrijd voor behoud
kaarten/bridgen
hoofdklasse
A stijgt schaken
elke week. of degradatie
tegen de nummer
dammen
Vier ploegen komen nog in aan- voorlaatst van de hoofdklasse B.
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
28 februarI
open Coffee bernheze
Locatie: de Pas Heesch
lezing rob Gevers
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch
Gerard maasakkers
Locatie: de Pas Heesch
onderonsje
goed zien & horen
Locatie: cc servaes
Heeswijk-Dinther
open huis senioren
uItbureau
Locatie: cunera/de bongerd
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
1 maart
Voorstelling tV de
lachspiegel
Locatie: willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Disco streetdance groep 7-8
Locatie: bobz, nistelrode
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg nistelrode
schietavond supportersclub
prinses Irene
Locatie: schietvereniging
‘t kos koijer, nistelrode
publieksavond
sterrenwacht Halley
Locatie: sterrenwacht Halley
Heesch
Vuile Huichelaar
Locatie: de Pas Heesch
Dj nick
Locatie: café d’n Haon
nistelrode
Pagina 5
2 maart
Voorstelling tV
de lachspiegel
Locatie: willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
benefietconcert
‘nothings else matters’
Locatie: de Pas Heesch
Workshop Dansen tussen
hemel en aarde
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch
optreden Cor swanenberg
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

90’s party
Locatie: café ‘t tramstation
nistelrode
Pagina 5

7 maart
Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg
nistelrode

puckle-up & pullover
Locatie: de Zwaan
Pagina 14

oud papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

3 maart
afrika-engakoor
Locatie: Petrus emmaus kerk
Heesch
Pagina 14
Voorstelling tV de
lachspiegel
Locatie: willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Wandel je mee voor Kenia
Locatie: Vorstenbosch
politiek Café bruG
Locatie: De Zwaan
Heeswijk-Dinther
Pagina 2
Voorspeelochtend aurora
Locatie: ’t Dorp 138, Heesch
Pagina 14
excursie naar Haren
Locatie: Heemhuis Heesch
Pagina 17
Kienen
Locatie: café elsie
Heeswijk-Dinther
Grote baby- en
kindervoorjaarsbeurs
Locatie: de Pas, Heesch
Pagina 3
5 maart
avondsoos Kbo
Locatie: de Pas, Heesch
Vraagbaak
Locatie: de stuik, Vorstenbosch
energie-café
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 11
6 maart
themaavond orgaandonatie
Locatie: de stuik
Vorstenbosch
HKK nistelvorst: ‘alleen als
het ijs en ijskoud is’
Locatie: Heemhuis, nistelrode
Pagina 17
KVo Heesch: Daar krijg je
energie van
Locatie: ’t tunneke Heesch
Pagina 6

KVo lezing energie
Locatie: Lips Hoveniers
nistelrode
Pagina 6
leerlingenconcert muzelinck
Locatie: bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Handwerkcafé
Locatie: de wis, Loosbroek
Dansen tussen hemel
en aarde
Locatie: abdij van berne
Heeswijk-Dinther
8 maart
open Dag bevers
steencentrum
Locatie: canadabaan 10
nistelrode
jetz geht’s los
Locatie: nistelrodensedijk
Loosbroek
Pagina 14
9 maart
plaatsingswedstrijd
trampolinespringen
Locatie: GymPoint

sprookjestheater Klein
Duimpje
Locatie: De Pas, Heesch
mega trekkertrekspectakel
Locatie: nistelrodensedijk
Loosbroek
Pagina 2

open Dag bevers
steencentrum
Locatie: canadabaan 10
nistelrode
tV arcadia Chez Dolly
encore
Locatie: de Pas, Heesch
remix jeugddisco
Locatie: de Pas Heesch
10 maart
Kinderbrillendag
Locatie: Hoogstede nistelrode
Pagina 11
open Dag bevers
steencentrum
Locatie: canadabaan 10
nistelrode
tV arcadia Chez Dolly
encore
Locatie: de Pas, Heesch

Kienen
Locatie: café elsie
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: café elsie
Heeswijk-Dinther

rabo dikke bandenrace
Locatie: Lariestraat 23a,
Heeswijk-Dinther

open zondag
Locatie: nistelrode

Wielerwedstrijd
Locatie: Lariestraat 23a,
Heeswijk-Dinther

11 maart
online seminar zzp-er
& freelancer
Locatie: online
12 maart
zonneochtend
Locatie: Paviljoen, nistelrode
avondsoos Kbo
Locatie: de Pas Heesch
Vraagbaak
Locatie: Vorstenbosch
onderonsje tuin
Locatie: bernrode
Heeswijk-Dinther
13 maart
Voorlichting Wmo
Locatie: Laarstede nistelrode
Pagina 6
14 maart
Workshop lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 oss

Vormsel
Locatie: nistelrode

17 maart
boekenbeurs voor stg. pep
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 17

onderonsje over goed zien
Locatie: D’n Hoek, Loosbroek
Workshop aromatherapie
Locatie: Past. Lathouwerstr. 18
Heeswijk-Dinther
15 maart
rock ’n roll friday
Locatie: Lunenburg, Loosbroek
mandalatekenen met
Danka Hüsken
Locatie: Palmenweg nistelrode
16 maart
boekenbeurs voor stg. pep
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 17
lezing de Kosmic
5 elementen
Locatie: Past. Lathouwerstr. 18
Heeswijk-Dinther

biljartdemonstratie
raymond Ceulemans
Locatie: de schaapskooi
Vorstenbosch
18 maart
Volleybalspeeltuin
Locatie: sporthal de overbeek
nistelrode
19 maart
avondsoos Kbo
Locatie: de Pas Heesch
21 maart
speciale Disco
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Pagina 14
Handwerkcafé
Locatie: de wis, Loosbroek
Kroning Gemeentedichter
Locatie: café De Zwaan,
Heeswijk-Dinther
Pagina 1
22 maart
Inzameling oud ijzer
Locatie: Vorstenbosch
23 maart
Workshop Grenzen & ruimte
Locatie: Abdij van berne
Heeswijk-Dinther
Inzameling oud ijzer
Locatie: Vorstenbosch
24 maart
bernhezeloop-Koppelcross
Locatie: blokhut scouting
’t Veerhuis, nistelrode
H.b.V. open jeugd toernooi
Locatie: sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Kienen
Locatie: café elsie
Heeswijk-Dinther

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

