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‘We hebben de molen thuis’
15 m2 Fotodoek in Vorstenbosch bij familie van Kessel
door Mathieu Bosch

- ‘Ontmoeten, dat is het idee’. Onder dat motto liet de BKK vorig jaar de
negen kernen van Bernheze en Maasdonk aan elkaar zien. Foto’s met een herkenbare unieke
afbeeldingen van het ene dorp werden in een andere kern gehangen. De afbeeldingen werden periodiek verwisseld. In elke kern (Nuland, Vinkel, Loosbroek, Heeswijk, Dinther, Heesch
Nistelrode, Vorstenbosch en Geffen) hingen foto’s met afmetingen van maar liefst drie bij vijf
meter met het mooiste wat elke kern te bieden heeft, alles in overleg samengesteld.
VORSTENBOSCH

Na de actie werden de doeken in
een veiling voor het goede doel
aangeboden. Een van de kopers
was Henk van Kessel uit Vorstenbosch. Het doek met de fraaie molen uit zijn woonplaats van 15 m2
en gemaakt door fotograaf René
Kuijs, hangt inmiddels prominent
in zijn huis aan de Leeghandseweg.
Leuke reacties
“Ik zocht al een tijdje naar een
invulling van de wand,” vertelt
Henk. “Toen bleek dat de fotoactie van de BKK ten einde liep heb
ik meteen de organisatie gebeld en
het doek van ‘onze’ molen opgehaald. De foto heeft eerder in Vinkel en Nuland gehangen. Nu is hij
weer thuis. Ook de BKK was er blij
mee, het zijn stuk voor stuk mooie
foto’s van hoge kwaliteit en duurzaam uitgevoerd. Ze hebben niks
geleden met een half jaar buitenhangen. Dan is het fijn dat ze nog
een bestemming krijgen. Ik ben geboren en getogen in Vorstenbosch,
dan is zo’n stukje Vorstenbosch in

D

huis een extra thuis gevoel. Ik ben
er hartstikke blij mee en ik krijg er
ook heel veel leuke reacties op. Het
is natuurlijk ook heel herkenbaar,
je hoeft aan niemand uit te leggen
wat het voorstelt en iedereen begrijpt waarom het hier hangt.”

Een genot om te horen
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“Ik zocht al een tijdje
naar een invulling
van de wand”
Open Zondag Nistelrode
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Heesch heeft talent in huis
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‘Door mijn Camera BeKijK iK De werelD
in een raamwerK en DaarBinnen Ben iK
altijD op ZoeK naar BeelDen waarin
ZiCh hanDelingen afspelen’
zal gaan exposeren bij BerneZorg,
Zijlstraat 1 in Heeswijk. Van 6 maart tot 8 mei is de foto-expositie
te bezichtigen.
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Frank Geenen
maakte de eerste
voorstelling van de
Kerkstraat in Vorstenbosch dat zich in
de afgelopen honderd jaar van akkers met een molen en zicht op de kerk
ontwikkelde tot de hoofdstraat van het dorp.
De Heemkundekringen in Bernheze zijn heel enthousiast
met het bijhouden van de gegevens over de verschillende
kernen. Wij verwijzen dan ook graag naar deze informatiebronnen voor meer details over onze geweldige kernen
van Bernheze.
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U kent uw omgeving. Die is door mensenhanden zo in de loop der
jaren ontstaan. Sommigen weten nog wel hoe het er vroeger was,
omdat ze er al lang wonen. Sommigen kennen het verleden van hun
omgeving niet omdat ze er pas wonen of nog jong zijn. Oude ansichtkaarten brengen ons terug in het
verleden. Het leek
de redactie een leuk
idee om met een
oude kaart en een
foto van nu het heden en verleden letterlijk naast elkaar te
zetten.

Ned. foto instituut Rotterdam 2004

Jacques Worms
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cOLOFON

DeMooibernhezekrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

in zes weken klaar
voor een mountainbike
toertocht!

kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl

GezONdheid dichtbij

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Tamara van Krieken
Rian van Schijndel
inlevertijden
Kopij/redactie:
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advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
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advertentie@demooibernheze
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bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op
www.demooibernhezekrant.nl.
reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl
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www.demooibernhezekrant.nl
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Bron: Fiets-Fit

NISTELRODE - Op 17 maart start de NTFU met de 8ste editie van FietsFit, een kennismakingscursus voor de mountainbike die gegeven wordt
bij Jack Martens Tweewielers in Nistelrode. Tijdens deze cursus verbeteren de deelnemers in zes weken hun basis fietstechnieken en uithoudingsvermogen. Fiets-Fit vindt plaats op ruim 70 locaties in het land.
Fiets-Fit is een halfjaarlijks terugkerende kennismakingscursus mountain-biken van de NTFU. De eerste
editie van dit sportstimuleringsprogramma vond plaats in het najaar
van 2007 met iets meer dan 200
deelnemers. Inmiddels heeft het
Fiets-Fit programma landelijke dekking en werden in 2011 in totaal
118 trainingsseries gegeven waaraan ruim 1.450 fietsers deel hebben genomen. In Nistelrode waren
in oktober 2011 19 deelnemers die
met heel veel plezier de 6 cursusdagen vol gemaakt hebben.
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 blessureveilige manier aan de conditie en
fitheid gewerkt kan worden.
Onderdelen die tijdens Fiets-Fit
aan bod komen zijn o.a.
- 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 jl. open.
Via www.fiets-fit.nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij nemen
dan deel aan zes trainingen die
in Nistelrode gegeven worden en
waar iedere zaterdag om 9.30 uur
gestart wordt vanaf Jack Martens
Tweewielers. Alle deelnemers zijn
tijdens deze trainingen verzekerd
tegen fietsschade en ontvangen
2 edities van Fietssport Magazine,
een Shimano bidon en een herinneringscertificaat na afloop.
Tevreden deelnemers
In 2011 beoordeelden deelnemers
aan Fiets-Fit het programma met
een 8,4. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Nivel. Dit onderzoek
wees tevens uit 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. De deelnemers waren erg
tevreden, met name over de inhoud van het programma en de
kwaliteit van de trainers.
Bezoek voor meer informatie
www.fiets-fit.nl

Afgelopen weken kwam gezondheid flink voorbij in Bernheze.
Natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, zeker in een samenleving
die langzaam vergrijst en waar gezondheidszorg steeds kostbaarder
wordt.
Het Brabants Dagblad publiceerde een lijst met het aantal leden van
sportbonden in de 129 verschillende kernen waar de krant verschijnt.
Sport en beweging zijn immers goed voor je gezondheid. Vorstenbosch scoorde een 6de plek, Loosbroek een 13de en ook de andere
kernen bleven binnen de top 45. Het BD relativeerde het overzicht
meteen ook wel weer. Leden van jeu de boules bonden, handboogschietverenigingen en golfen scoren hoog. Maar tegelijkertijd zijn
individuele fietsers, hardlopers en mensen die gewoon regelmatig een
lekkere wandeling maken in het overzicht niet in beeld.
In de Commissie Ruimtelijke Zaken was er commotie over twee
UMTS masten die in Bernheze bijgeplaatst moeten worden. Op
voorstel van de SP is in 2008 een stop gezet op medewerking aan het
plaatsen van nieuwe UMTS masten. Er was en is nog te veel onduidelijkheid over de risico’s van straling op de gezondheid. Sinds 2008
zijn er wel verschillende bijgeplaatst. Dit kon omdat voor plaatsing
op bestaande gebouwen en masten geen vergunning van de gemeente
noodzakelijk is. En de twee gaan er nu ook komen, mét toestemming
van de gemeente.
Ook de risico’s van dierziekten waren weer in het nieuws. Nog dagelijks hebben veel inwoners in onze gemeente te maken met de gevolgen van de Q-koorts enkele jaren geleden. De nationale Ombudsman
houdt voor de zomer een openbare hoorzitting over de aanpak van
de Q-koorts. Met de hoorzitting wil hij onderzoeken hoe chronisch
zieke Q-koorts patiënten door de overheid gecompenseerd kunnen
worden. 60 mensen schijnen in financiële nood te zijn geraakt, los nog
van de lichamelijke klachten. 25 mensen overleden aan de Q-koorts
aldus het RIVM.
Dierziekten blijven voor problemen zorgen. Het Schmallenbergvirus
doolt al enige tijd rond en heeft ook een Bernhezer schapenhouder
besmet. “Kans op infectie bij mensen is zeer onwaarschijnlijk, maar
niet uit te sluiten” aldus de website van de rijksoverheid. En afgelopen
week werden we geconfronteerd met een gevaarlijk virus voor paarden, het Rhinovirus. Paardensportactiviteiten zijn even afgelast.
Niet gevaarlijk voor de mens waren in het verleden ook de eerste
reacties op het gevaarlijke MRSA virus dat door overmatig antibiotica-gebruik in intensive varkenshouderijen zich snel kon verspreiden.
Boer Eric uit Nistelrode weet daar alles van. De besmetting van het
hele gezin was aanleiding om het roer om te gooien. Zijn varkenshouderij gebruikt nu geen antibiotica meer, zijn familie is MRSA vrij en
zijn varkens zijn gezond, aldus de Bernhezer Buitenwacht.
Deze week maakte wethouder Hans bekend dat men aan de verbetering van luchtkwaliteit gaat werken. Maar snel blijkt dat met veel
invloed van buitenaf zoals van het verkeer en bedrijvigheid in een
ruime regio er lokaal weinig te regelen valt. Het blijft dan bij informatieverstrekking en het rijden in een elektrische auto.
Het is goed dat ook de lokale politiek aandacht heeft voor de gezondheid van haar inwoners ook al overstijgt ingrijpen een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Voorkomen is immers beter dan genezen en
een gewaarschuwd mens telt voor twee.
De Tweede kamer praat deze week over het rijksbeleid onder de titel
“Gezondheid dichtbij”. Dat belooft beterschap.
Met groet van Ad

* Openingstijden:
Ma t/m vrij van 06.30 uur
tot 21.00 uur
Za. 07.30 tot 21.00 uur
Zon. 09.00 tot 21.00 uur

De complete versspecialist
voor de horeca

Vorstenbosch
De complete versspecialist
Tel.: (0413) 342768
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

* Wasprogramma en wasbox
BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

* Vers belegd broodje
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Bezoek unieke foto-expositie ‘Denkbeelden’
Jacques Worms in BerneZorg
HEESWIJK-DINTHER - De foto’s nemen je mee naar wereldse straatbeelden waarin mensen binnen hun eigen cultuur de hoofdrol spelen. De
expositie samengesteld uit een scala foto’s van reizen die Jacques gemaakt heeft in combinatie met foto’s van ‘s-Hertogenbosch. “De foto’s
beschrijven ieder op zich een eigen verhaal, maar door de beelden in
een tweeluik te plaatsen worden ze versterkt in hun zeggingskracht. Ze
maken tegenstellingen duidelijk en illustreren samenhang,” vertelt hij.
Na het behalen van het vakdiploma aan de fotovakschool in Apeldoorn heeft Jacques Worms jarenlang les gegeven aan Centra voor
de Kunsten in Den Bosch, Geldrop
en Uden. Geïnspireerd door fotograaf Henri Cartier-Bresson heeft
Jacques de keuze gemaakt om
vooral de mens in zijn of haar dagelijkse leven én in hun eigen omgeving te portretteren. “Alle foto’s
zijn gemaakt met een analoge
camera. Dat is voor mij essentiële
fotografie. De lens die ik gebruik
geeft een breed beeld, waardoor
de mens in zijn totale omgeving
wordt vastgelegd. Sommige foto’s
zijn ontmoetingen en anderen een
registratie van een situatie, maar ik
ben altijd dichtbij. Met mijn foto’s
wil ik door inhoud en vormgeving
het oog bekoren. Door mijn camera bekijk ik de wereld in een raamwerk en daarbinnen ben ik altijd
op zoek naar beelden waarin zich

handelingen afspelen. Reizen is
voor mij onlosmakelijk verbonden
met fotograferen. Mijn fototoestel
is de brug in ontmoetingen met
mensen”.
Ruimte voor eigen interpretatie
Enerzijds spreken de foto’s voor
zich. Anderzijds dagen ze je uit tot
een eigen lezing. “Ik heb bewust
voor deze vorm van exposeren
gekozen, omdat foto’s binnen een
bepaalde context vaak helderder
en duidelijker te lezen zijn. Een
voorbeeld van samenhang en tegenstelling; het tweeluik waarop
drie moeders met hun kind in de
armen staan. Ik hoop dat de expositie uitnodigt tot eigen beschouwing,” besluit hij. Laat u verrassen
door deze expositie. U bent vrij om
binnen te wandelen bij BerneZorg,
Zijlstraat 1 in Heeswijk. De fotoexpositie is gratis te bekijken van
6 maart tot 8 mei 2012.

Jacques Worms tussen zijn ingelijste foto’s

1 Jaar HB Foods in Heesch

Foto: DMBK

Pim Langens
M 06 525 448 08

“Diepvriesprijzen voor winkelproducten”
HEESCH - Vorig jaar op 10 maart zijn Jan van Hees en Martien van Bergen begonnen met de winkel
HB Foods in de Kerkstraat in Heesch. Nu, na een jaar, kunnen ze de balans opmaken en concluderen dat dit
een goede zet is geweest. Vanaf het begin loopt het lekker en steeds meer inwoners van Heesch, maar ook
van Nistelrode en Vinkel, weten de winkel te vinden. Beide zijn niet vreemd in het vak en hebben dan ook al
jaren ervaring in diepvries- en vleesproducten.
Website
Op de website www.hbfoods.nl
presenteert HB Foods het hele assortiment. Alle producten die zij in
het assortiment hebben kunt U nu
ook gemakkelijk via internet bestellen. Alle bestellingen worden
in overleg binnen twee werkda-

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd 1

Assortiment
Het uitgebreide assortiment van
vlees, snacks, soepen en sauzen is
heel divers. Bijna alles is diepvries
maar wilt u het graag vers, bestel
het dan op tijd en Jan of Martien
zorgen ervoor dat het op de afgesproken tijd klaar staat in de winkel
of komen het bezorgen. “Winkelproducten tegen diepvriesprijzen”
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TE HUUR
WINKELRUIMTE

WINKELRUIMTE

Zichtlocatie aan doorgaande
weg Oss-Nistelrode.
Oppervlakte ca. 200 m�
met mooie woonruimte.

Voorheen Alferink Optiek.
Begane grond en 1e verdieping.
Huur € 1.175,00 per maand
(excl btw).

Staat van oplevering
in overleg met huurder.

Incl. een aantal voorzieningen.
Aanvaarding op korte termijn.

Stationsplein 2C,
Heesch.

‘ZoDra het mooi
weer worDt, is het
ijsweer’
gen afgeleverd in een straal van 50
km rondom Heesch. Bestellingen
boven € 50,- worden gratis thuis
bezorgd, anders wordt € 5,- voorrijkosten gerekend. Wanneer u
via de website artikelen boven de
€ 50,- bestelt en zelf ophaalt in de
winkel, krijgt u € 5,- korting.
Op de specialiteitenpagina van
www.hbfoods.nl presenteren zij
een aantal topproducten die alleen
bij HB Foods te verkrijgen zijn.

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

Geschikt voor
winkel/horeca/kantoor.
Martien van Bergen en Jan van Hees zijn trots op hun winkel

BBQ & Gourmet
Ook voor BBQ & Gourmetschotels
kun je terecht bij HB Foods. Zo minimaal of zo uitgebreid als u wilt.
Inclusief salades, stokbrood en
sauzen maar ook alleen het vlees is
één van de mogelijkheden.
IJs
Het voorjaar komt er gelukkig aan.
Zodra het mooi weer wordt en dit
was vorig jaar al in april, is het ijsweer. Heerlijk schepijs, een lekkere
cornetto of een heerlijk waterijsje.

Foto: DMBK

Ook dit heeft HB Foods in het assortiment.
HB Foods, zeker de moeite waard.
Kijk eens op www.hbfoods.nl of
loop een keer binnen in de winkel
aan de Kerkstraat in Heesch.

J.F. Kennedystraat 3A,
Heesch.

Geschikt voor
winkel/dienstverlening.

0412 - 450 874 ● info@rieswillems.nl

www.rieswillems.nl

AANBIEDING 1-JARIG BESTAAN
* Varkenshaas, kiloprijs € 5,00
* 3 verschillende verpakkingen
snacks, 2 betalen (goedkoopste
wordt niet meegerekend).
* Geldig tot 17 maart 2012

Openingstijden: Maandag 13:00 – 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur
Zaterdag 09:00 – 17:00 uur.

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Hagelwitte champignons € 1.50
2 doosjes
Geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
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: 0412-455720
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
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
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.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
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
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.
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De één heeft een bril nodig, de ander een 
Het is een genot om goed te horen
door Martha Daams
HEESCH - In een wereld waar alles snel en beknopt moet en
het momentum voorbij is voordat je het weet, is het belangrijk om goed te horen. Kun je dat niet, dan loop je het risico
geïsoleerd te raken. Jammer genoeg zijn we ons daarvan pas
bewust als het te laat is.
Van Schijndel Hoortechniek heeft,
na een 1/2 jaar in een tijdelijk
pand, een prachtig nieuw onderkomen betrokken op ’t Dorp in
Heesch, naast Alferink Optiek. Dat
is niet toevallig, begrijpen wij van
Jeroen van Schijndel; horen en zien
zijn beiden heel belangrijk om met
de omgeving in contact te zijn. Hij
vertelt: “Een jaar geleden kwam
ik in gesprek met Henri Alferink
die me vertelde over zijn plannen
voor een nieuw pand in Heesch.

kon gedacht worden aan uitbreiding. Ook voor Van Schijndel
gold dat de bemanning van deze
vestiging een hoge kwaliteit zou
kunnen leveren. Want ook Jeroen
en Dorien van Schijndel hadden
immers een naam opgebouwd in
Uden.
Gelukkig was daar een studiegenote van Dorien van Schijndel, Marianne de Hoon. Marianne heeft
zo’n 20 jaar ervaring. Ook als ma-

Klanken krijgen weer kleur
Hij was nog niet van plan om te
stoppen met zijn prachtige vak en
ontvouwde zijn plannen. Daarbij
hoorde een wisselwerking tussen
zien en horen. Hij zocht een onafhankelijke audicien die een gedeelte van het pand zou willen huren. Natuurlijk moest die audicien
wel aan bepaalde kwaliteitseisen
voldoen. Immers, de reputatie van
de audicien zou onwillekeurig verbonden worden met de reputatie
van hemzelf.”
Het was voor Van Schijndel Hoortechniek zo helder als glas. Er was
een goede klik. De zaak in Uden
had zijn sporen verdiend en dus

nager van een audicien vestiging
heeft zij haar sporen verdiend.
Vanuit de dorpen rond Heesch
hebben al aardig wat mensen de
weg naar Van Schijndel Hoortechniek gevonden. De ligging van het
pand, centraal, naast Alferink en
tegenover Albert Heijn, speelt zeker een rol.
Ondertussen heeft Van Schijndel
intensieve contacten met de audiologische centra in Eindhoven en
Nijmegen. Samen willen ze komen
tot een vroege signalering van gehoorproblemen bij kinderen. Zo’n
vroege signalering voorkomt dat
een kind al gauw 1/2 jaar achter-

www.demooibernhezekrant.nl

De serenade

HEESWIJK-DINTHER - Sinds een
paar maanden heeft de Koninklijke fanfare St. Willibrord nieuwe
uniformen. Strakke nieuwe pakken
waarin we ons graag in ons dorp
willen laten zien, bijvoorbeeld bij
serenades.
Serenades kunnen worden aangevraagd voor speciale gelegenheden, zoals het kampioenschap
van een eerste team, een 40-jarige
bruiloft, jubilea en andere bijzon-

dere gebeurtenissen. De serenade
kan worden aangevraagd bij de
secretaris van de fanfare, minimaal
1 maand voor de datum waarop
de serenade is gepland.
Voor de duidelijkheid, een serenade is gratis en is bedoeld als
muzikale felicitatie van jubilarissen,
kampioenen en jarigen.
Meer informatie:
secretaris@koninklijkefanfare.nl
T.: 06-25543733.

Jeroen van Schijndel en Marianne de Hoon

stand op school oploopt. Met behulp van de piepkleine moderne
hoortoestellen en bijbehorende
solo-apparatuur (met dezelfde
functie als de vroegere ringleiding)
kan dit voorkomen worden. Deze
voorziening wordt tegenwoordig
zelfs wel toegepast bij kinderen
met concentratieproblemen: De
geluiden in de klas worden uitgebannen en daardoor verbetert de
concentratie.
Marianne wordt enthousiast als ze

vertelt hoe hoortoestellen het plezier in de maatschappij vergroot.
Het isolement wordt opgeheven,
mensen kunnen weer meepraten
en klanken krijgen weer kleur. Ook
de technische kant van het vak
vindt zij boeiend: “Hoe snel die
ontwikkeling gaat is ongelofelijk!
Nog maar zo kort geleden zijn de
hoortoestellen van analoog naar
digitaal ontwikkeld en die ontwikkeling blijft maar doorgaan. Wel
jammer dat zorgverzekeraars maar
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Column
De Bliekers

hoortoestel

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun
dagelijkse leven.

zeurpiet

van 16 t/m 20 mei 2012
VORSTENBOSCH - De organisatie van het jaarlijks terugkerende evenement Vorstenbosch pakt uit is al weer een tijd lang druk in de weer
met de organisatie voor de komende editie. Het moet een bruisend evenement worden net als de voorgaande jaren.

Foto: Marcel van der Steen

om de 5 jaar een vergoeding geven
voor vervanging, maar in die 5 jaar
blijven wij de klanten de best mogelijke service geven. Vijf dagen in
de week door een vaste audicien
omdat wij vinden dat ‘t zo hoort.”
Over een week of 7 komt er versterking voor Marianne. Ook haar
collega is een gediplomeerd en ervaren audicien. Dus met die service
zit het wel goed!

Zo starten we op donderdag 16
mei (Hemelvaartsdag) met een
grote sponsorloop voor het goede
doel, hebben we op zaterdag weer
van alles in petto voor de kinderen
en zullen diverse kapellen weer
hun lippen blauw blazen tijdens
het altijd gezellige kapellenfestival.
Verder zal de kermis vier dagen op
volle toeren draaien in het kleine
maar zo oer gezellige dorp. Dit is
nog maar een ‘tipje van de hooiberg’, aldus voorzitter Chris van de
Ven die er dit jaar extra zin in heeft
omdat hij wegens ziekte de vorige
editie heeft moeten missen.
Standhouders gevraagd
Voorjaarsmarkt. Op zondag 20
mei organiseren we weer onze
voorjaarsmarkt in de dorpskern.

U kunt hiervoor een plaats reserveren. De kosten zijn €2,50 per m2,
u kunt hier zelf bepalen hoeveel
plaats men nodig heeft. Zo kunt
u uw oude of nieuwe goederen
verkopen vanaf een kleed of vanuit uw auto of kofferbak. Het huren van een marktkraam (lengte 4
meter incl. zeil en klemmen blijft
natuurlijk ook mogelijk. De kosten
zijn dan €15,00 per kraam. Reserveringen van een plaats zijn mogelijk door een e-mail te sturen naar
m-dominicus@home.nl vermeld in
u mail ook uw telefoonnummer.
Onze marktmeester Marcel Dominicus zal dan contact met u opnemen. Kijk voor meer informatie op
onze website
www.vorstenbosch-paktuit.nl

Van de week leerde ik een nieuw bovenriviers woord, namelijk
peeuwen. Ik hou van nieuwe woorden. Bovenriviers bijvoorbeeld is
een heel recent woord. Ik heb het één tel geleden bedacht. Vers van de
pers. Klinkt hartstikke professioneel, al zeg ik het zelf.
Maar goed, peeuwen dus. Peeuwen betekent zeuren. Ik had er nog
nooit van gehoord. Tenminste niet in het echt. Wel in de Grote
Meneer Kaktusshow. In een flits ging ik terug in de tijd: Gevaar!
(Peeuw, peeuw!) Als er gevaar dreigt, moet je zeker niet gaan peeuwen.
(Paniek! Peeuw!) Als er gevaar dreigt blijf je altijd... Koelbloedig! (...
Boelkloedig...)
Grappig eigenlijk hoe je intuitief aanvoelt wat een woord betekent, ook
al denk je dat het niet bestaat. Nog jarenlang heeft iedereen van onze
generatie gepaniekpeeuwd tegen elkaar als er iets aan de hand was
wat eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk was, maar waarbij je wel zin
had om even te gillen. En gillen als er niets aan de hand is, is toch een
beetje zeuren.
De stad waarin ik woon staat bekend om het geklaag en gezeur om
alles en niks, maar eigenlijk is ons hele land er van vergeven, bedacht
ik me na het leren van mijn nieuwste woord en de flashback naar mijn
jeugd. Dat ging zo:
Eskimo´s hebben een heleboel verschillende woorden voor sneeuw.
Dat komt natuurlijk omdat ze er zo veel van hebben. Bij ons kan
het miezeren, motten, hozen of plenzen en we hebben sneeuw. Of
natte sneeuw. We zijn zelfs te lui om daar een eigen woord voor te
verzinnen. Voor zeuren hebben we er een heleboel.
Zaniken, zeiken, jammeren, mekkeren, jengelen, miepen, klagen,
emmeren, zeveren, zagen, mieren, leuteren, doorzagen, melken,
vervelen, ouwehoeren, jeremiëren. En dan hebben we ook nog
streekgebonden gezeur, want er wordt niet alleen bovenriviers
gepeeuwd! Niks daarvan. Ook in Brabant mauwt en meut men er
lustig op los.
Blijkbaar hebben wij in Nederland meer gezeur dan regen in de lucht.
Waarom zouden we er anders zo veel woorden voor hebben? Eigenlijk
kan ik nu natuurlijk niks anders doen dan plechtig beloven dat ik nooit
meer zal zeuren. Maar mag ik eerst, vóór het zo ver is, nog één keer,
om het af te leren, gillen dat ik het wel een beetje tegen vind vallen dat
meneer Kaktus het woord ´peeuw´ niet zelf heeft bedacht?! Wéér een
jeugdheld van zijn voetstuk gepletterd, sjongejongejonge, het is toch
niet te geloven! Peeuw!

“Heren u bestaat!”
De handtekeningen zorgen voor directe oprichting stichting
HEESCH - Ze kunnen aan het werk, de stichting is een feit: Centrum
Management. Onder toeziend oog van de notaris werden de documenten getekend. Een bijzondere dag voor de initiatiefgroep Centrum
Management, die voortaan als Stichting Centrum Management Heesch
haar stem zal laten horen.

Voorzitter Van Meijl ondertekent
de statuten onder toeziend oog van
de notaris

waardoor dus weer extra inkomsten gegenereerd zullen worden
door de ondernemers.

Een uitgelaten bijeenkomst waarbij
de heren en dames van de initiatiefgroep: Centrum Management
Heesch bij CC De Pas bijeenkwamen voor een speciale handeling.
Notaris Groeneweg was present
met de statuten en meteen werd
gestart. De statuten waren vastgelegd en zijn duidelijk in wat er
mogelijk is en wat het doel van de
stichting is.
- Beter functioneren centrum
- Structurele samenwerking
- Actief werken aan projecten

- Geen freeriders
- Actief blijven
De Huiskamer van Heesch, Heesch
wil gezelligheid, saamhorigheid.
Daar lijkt het op en hiervoor moet
structureel georganiseerd worden.
Ze gaan echter niet alleen voor
de gezelligheid er moet ook geld
verdiend kunnen worden in het
centrum. De stichting gaat met
onder andere inkomsten uit reclame rechten, projecten organiseren
die de aantrekkingskracht van het
centrum groter zullen maken en

De beklonken stichting gaat hiervoor. De notaris Leo Groeneweg
las de statuten voor. Deze werden
goed bevonden en getekend.
Rabobank directeur Bernheze
Maasland, Godert-Jan van Meijl
is de onafhankelijke voorzitter, hij
tekende als eerste en de andere
bestuursleden volgden. Hierbij
hoorde natuurlijk een foto van
het bestuur met de organisatieleden, maar niet voordat zij het
glas geheven hadden op een goede samenwerking.
Zie ook de nieuwe website:
www.centrumheesch.nl

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
• Ambachtelijke producten uit de streek • Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij
• Tijdens openingstijden gratis proeverij van ambachtelijke producten
“Bij inlevering van deze advertentie 10% kOrTIng op uw eerste aankopen”
* Deze actie is niet geldig in combinaties met andere acties.
Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl
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Das Deutsche Bierfest

Advertorial

Fiesta Mexicana in café ’t Tunneke

HEESWIJK-DINTHER - De lederhosen kunnen van zolder af want
10 maart is het weer zover. Das Deutsche Bierfest in de grote zaal van
de Toren. Al enkele jaren ein Superfest!

In het café kan men terecht voor
een avond vol echte Deutsche
Schlagermusik. Denk aan Udo
Jürgens, Peter Maffay & vele anderen. Met name voor het wat
oudere publiek zeer herkenbaar en
uiteraard gezelligheid alom. Traditiegetrouw zitten we aan lange tafels met banken waardoor de échte Duits/Oostenrijkse beleving tot
diep in de nacht te proeven zal zijn.
In de zaal is het de hele avond flink
gas geven met DJ JAN SMIT. Hij

Heesch - op zaterdag 17 maart
wordt de Tunneke Battle afgetrapt
met Fiesta Mexicana. Een themafeest dat de Mexicaanse sferen
naar Heesch brengt. Bij de Tunneke Battle worden er vier feesten
georganiseerd. Het beste feest
wint een feestavond voor de eigen
vriendengroep.
Fiesta Mexicana
Het café zal tijdens de Fiesta Mexicana omgetoverd worden tot klein
Mexico. Het Mexicaanse borreltje tequila kan niet ontbreken. Bij
entree voor 22.00 uur wordt deze
dan ook bij iedere gast aangeboden. Muziek wordt tijdens deze
avond verzorgt door DJ Remarcable en door het gelegenheidsduo
¡Buenos Nootjes! Het feest start
om 21.30 uur in café ’t Tunneke.
Hoe meer mensen verkleed, hoe
beter!

weet als geen ander hoe hij het
publiek moet bespelen en zal zeker
een sfeerverhogende factor zijn op
Das Deutsche Bierfest.
Natuurlijk zullen de pullen rijkelijk
aanwezig zijn en ook de schnaps
zullen niet ontbreken. De dames
van Jägermeister zullen wederom
dit ijskoude drankje bij je bezorgen!
Vanaf 20.00 uur is Das Deutsche
Bierfest is gratis te bezoeken voor
alle Peter’s und Heidi’s! (Lederhosen gewenst)

Tunneke Battle
Dit jaar is ‘t Tunneke voor het eerste jaar gestart met een ‘Tunneke
Battle’. Café ’t Tunneke stelt een
budget beschikbaar voor vier groepen die zo hun ideale feestavond
kunnen organiseren. Het feest dat
op verschillende punten het hoogste scoort zal de winnaar zijn van
de battle.

Mandalatekenen met Danka Hüsken
NISTELRODE - Vrijdag 16 maart komt Danka Hüsken naar Nistelrode! Met medewerking van Willemien
Geurts verzorgt zij een dagworkshop op een mooie locatie aan de rand van het bos in natuurgebied De
Maashorst in Nistelrode.
Danka Hüsken is een grootheid in
de mandalawereld. Zij is numerologe, tekentherapeute en mandaladocente en geeft al ruim 20
jaar les. Zij heeft diverse boeken
geschreven o.a. Groot Mandala
Basisboek, De mandala als Helend
beeld, Werkboek chakratekenen,
Numerologie in woord, beeld en
getal. Een mandala is een cirkel,
waarin vanuit het midden symmetrische figuren getekend zijn. Mandala’s zijn eeuwenoud en je vindt
ze terug in alle culturen.
De cirkel is je grens dus je tekent
in je eigen vrije ruimte! Het is een
prachtige manier om je creativiteit
te ontwikkelen. Het inkleuren is
heel rustgevend en het mooie is
dat je ook iets over jezelf leert.
Deze dagworkshop begint 10.00 u
en duurt tot 16.00 uur en is inclusief een heerlijk lunch. Je tekent je
bescherming in de vorm van een
schild. Met een vleugje Numerologie en Kabbala zal deze workshop
zeker aan je verwachting voldoen.

Er is volop ruimte voor eigen invulling. En je kunt kiezen of je op
zwart of op wit papier wilt werken
Tekentalent is niet nodig. Je wordt

stap voor stap geholpen. Daardoor
is deze workshop ook voor beginners een uitdaging.

Veelzijdige

vormgeving
Heb je interesse, laat het dan
snel weten. Willemien Geurts
0412-612022 of
www.mandalart.nl

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

en solide

communicatie
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Twee dagen genieten van
Wie niet sterk is... door ‘anders als anders’
kunst atelierroute Bernheze HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 24 en zondag 25 maart 2012 speelt is nauwelijks in dienst of daar verKunstenaars uit Bernheze houden open dagen in
hun ateliers op zondag 1 april en op maandag (2e Paasdag)
9 april van 11.00 tot 17.00 uur. Men kan kunst bewonderen
van kwalitatief hoog niveau en in meerdere disciplines. Maar
liefst 25 kunstenaars uit Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Nistelrode nemen deel.

BERNHEZE –

toneelvereniging Anders Als Anders uit Heeswijk-Dinther het door
Hans van Wijngaarden geschreven toneelstuk ‘Wie niet sterk is ...’. Een
hilarisch blijspel met humor. U wordt meegenomen in allerlei verwikkelingen van een alleenstaande vrouw met haar opstandige tienerdochter
die een hulp in de huishouding zoekt. Dit toneelstuk wordt geregisseerd door Anne-Marie Bruin.
Locatie: Cultureel Centrum, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 7,00.
Kaarten reserveren (v.a. 10 maart):
06-43778785.
Wie niet sterk is ... – het verhaal
Tiny Derksen is een gescheiden
vrouw met een goede maar drukke
baan. Oma Derksen runt daarom
niet alleen het huishouden, maar
draait ook op voor de opvoeding
van haar opstandige kleindochter

Marian. Taken waar Oma Derksen
van af wil. Tiny is daarom verplicht
iemand aan te nemen. Als echter
de enige sollicitant Mart Verburg
blijkt te zijn, is de verbazing groot
en de kans dat hij de baan krijgt
daarmee uiterst klein. Tiny’s ervaringen met mannen zijn helemaal
niet zo gunstig.
Dankzij Oma wordt Mart toch tegen alle verwachtingen in aangenomen. Proeftijd: twee weken. Hij

schijnt plots tante Cato met haar
pantoffelheld oom Jo. Ze komen
hun suffige kleindochter Katrien
aanbieden voor dezelfde baan
onder het motto: ‘family first’.
Omwille van de lieve vrede wordt
Mart daarom voorgesteld als dokter Verburg, die zijn praktijk in de
logeerkamer uitoefent.
Met behulp van de buren geeft
Mart een staaltje alternatieve geneeskunde ten beste, die hem de
bijnaam ‘paardendokter’ bezorgt
en waardoor tante Cato al snel
de benen neemt. De vraag blijft
echter: wat bezielt een onhandige
vent als Mart Verburg om zich te
verhuren als hulp in de huishouding...?

‘Normaal’ bij Café zaal Jan van Erp
ken met kantoor van Normaal zullen er maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten zodat
het ook een uniek eenmalig optreden zal zijn.
De zaal gaat open om 21.00 uur
en vooraf, en na het optreden van
Bennie en Jan Wilm zal onze huis
dj de avond opluisteren geheel in
stijl zoals vanouds, muziek uit de
ouwe doos dus platen draaien van
vinyl en vinyl alleen. De jaren ‘70
en ‘80 zullen de revue passeren.
De goeie oude tijden van weleer
zullen deze avond weer tot leven
worden geroepen.

Bron: Café Jan van Erp

Iedere deelnemer heeft in zijn/
haar atelier nog een collega van
buiten de gemeente uitgenodigd.
Dus terecht een groot aanbod; het
zal u niet aan diversiteit, disciplines
en technieken ontbreken. De gemeente Bernheze ondersteunt het
initiatief met subsidie.
Deelnemers, hun locaties, gast-

beginnen aan een boeiende kunsttocht per fiets of met de auto.
De locaties zullen ter plaatse herkenbaar zijn aan vlag en logo.
Geïnspireerd door geëxposeerde
voorwerpen zal een dichter op
een aantal locaties zijn beleving en
leefwereld op een ludieke manier

HEESWIJK-DINTHER - Op vrijdag 9 maart komt de Achterhoekse boerenrockgroep Normaal naar Café zaal Jan van Erp voor een speciaal
eenmalig akoestisch optreden. Dit optreden wordt verzorgd door zanger Bennie Jolink en gitarist Jan Wilm zij zullen met zijn tweeën deze
gehele avond verzorgen, zij zullen naast vele nieuwe nummers ook de
alom bekende nummers van Normaal ten gehore brengen.
Wie kent ze niet de nummers als
Oerend Hard, Allie, Deurdonde-

‘het is De eerste atelier route in BernheZe’
exposanten en hun activiteiten
worden gepresenteerd op een
poster en op de gemeenschappelijke website www.atelierroutebernheze.nl. De poster met informatie
hangt bij de deelnemende kunstenaars op locatie en in diverse andere openbare ruimtes. Die poster
met plattegronden van de verschillende kernen is een handig hulpmiddel om uw route tijdens deze
dagen uit te stippelen. Iedereen
kan vanuit zijn eigen woonplaats

ren, Høken is Normaal en Mama
waar is mien pils. Zoals afgespro-

De kaartverkoop is inmiddels al begonnen, kaarten zijn verkrijgbaar
via onze site www.cafezaaljanvanerp.nl .
Ga hier naar toe en klik op de button reserveringen en bestel uw
aantal kaarten online. Kaarten
voor dit eenmalige speciale optreden van Bennie en Jan Wilm kosten € 12,50. Aan de deur kosten
de kaarten € 15,00 euro.
Reageer snel want er zijn nog maar
enkele kaarten beschikbaar.

‘mooi in
de lente’

openbaren. Ook zijn er een paar
restaurants die zich hebben laten
inspireren en speciale menu’s hebben samensgesteld.
Het is de eerste atelierroute die
in Bernheze georganiseerd wordt,
een unieke kans om met meerdere
kunstenaars en hun werk kennis te
maken of om nieuwe ontwikkelingen en trends bij bekenden te bewonderen.
www.atelierroutebernheze.nl

Jane

‘t Dorp 86a
5384 mC heesch
tel.: 0412 455216
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Wie de schoen past
Het is het fingerspitzengefühl al twintig jaar

maal om goed inkopen. Aanvoelen
wat de klant wenst, inspelen op
nieuwe modetrends. Marya bezoekt dan ook niet alleen schoenenbeurzen maar speurt ook de
kledingbeurzen af, voor het totale
plaatje. Marya kent geen ‘negen
tot vijf’ mentaliteit. “Eigenlijk werk
ik altijd,” zegt ze. “Zeven dagen
per week.
Er is altijd wel iets te doen.” Want
Marya pakt zelf graag mee aan. Ze
staat niet boven, maar tussen haar
medewerkers. Samen vormen ze
een hecht team, een team waar
ze trots op is. Een team waar ook
haar gezin deel van uitmaakt: partner en beide zoons draaien fulltime
mee in de alsmaar groeiende business.

Marya Schoenen, al twintig jaar een begrip
Ze heeft iets met schoenen en tassen. Vliegt vier keer per jaar naar Milaan om daar, in dit
internationale modemekka, de allernieuwste modellen te spotten en te scoren, voor alweer
een prachtige, complete en exclusieve nieuwe collectie. Elk seizoen opnieuw. Al twintig jaar
lang. Dat dat zijn vruchten afwerpt is helder.
Gegroeid van 50 naar 400 vierkante meter winkelruimte. Van
één naar twee zaken, toen tien
jaar geleden ook de kinderwinkel
van start ging. En met een collectie
van maar liefst 156 toonaangeven-

de topmerken in dames-, herenen kinderschoenen. Zij mag zich
Authorized verkooppunt noemen
van het gerenommeerde merk
Van Bommel, en voert een van de
grootste collecties in haar Gabor

shop-in-shop. Marya schoenmode, al twintig jaar een begrip in
Nistelrode en ver daarbuiten. Met
als drijvende kracht, motor en spil
achter de succesformule eigenaresse Marya Reizevoort: bevlogen,

enthousiast en met passie voor
haar zaak.
In de vingers hebben
Het is het fingerspitzengefühl,
lacht Marya. Want het draait alle-

Vriend worden
Ook in de digitale wereld beweegt
Marya zich mee met de trends
van deze tijd. Sinds drie jaar is de
webshop een feit. Ook is Marya
schoenmode te vinden op Facebook. En vanwege het twintigjarig bestaan ontvangt elke vijftigste nieuwe vriend van dit jaar een
cheque ter waarde van 20 euro in
2012. Dat is alvast mooi meegenomen!
Welkom
Marya en haar professionele team
staan graag voor u klaar. Klantvriendelijk en servicegericht als altijd. U bent van harte welkom!

MARYA schoenen & tassen
Laar 9, 5388 HB Nistelrode, tel. 0412-611349
www.maryaschoenmode.nl

Een gebouw dat gezien mag worden
Opening Alferink Optiek
Heesch - Na maanden van klussen, verven, verbouwen, campagnes
bedenken en nog veel meer bouwperikelen, kon woensdag 29 februari
het lint doorgeknipt worden. In het nieuwe pand aan ’t Dorp in Heesch
werd Alferink Optiek officieel geopend onder toeziend oog van vele
bezoekers. De onderneming werd na 34 jaar aan de J.F. Kennedystraat
een thuis te hebben gehad nu verhuisd naar het centrum.

Henri Alferink en Pieter Voet knippen samen het lint door

Dhr. Pieter Vloet van de Briljantgroep nam het woord en heette
iedereen van harte welkom. Hij
bedankte onder andere Jan Bongers van Bouwbedrijf v.d. Heijden,
Hein Koppens de architect en Ries
Willems de makelaar. ‘Natuurlijk
ook het Team Alferink wil ik bedanken voor hun enthousiasme en
medewerking tijdens de afgelopen
maanden.’, dhr. Vloet grapte verder dat nu de tijd gekomen was
dat er hard gewerkt moest worden
zodat de investering terug verdiend kan worden. De vele genodigden kwamen kijken en waren
allemaal heel erg enthousiast over
het prachtige resultaat.
Ook werden Coby en Henri Alferink in het zonnetje gezet. Ze
zijn een begrip in de omgeving.
In 1978 met zijn tweeën begonnen aan de J.F. Kennedystraat in
Heesch en nu na 34 jaar naar een
nieuw pand midden in het centrum van Heesch. Dit kan alleen

Team Alferink

als je succes hebt. Coby en Henri
hebben vele trouwe klanten. Dit
komt vooral door deskundig en

Foto’s: Simone van den Beukel

persoonlijk advies, goede service
en kwaliteit uitgedragen door het
team Alferink.
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NistELRoDE
vrijdag
08.30 - 12.00 uur

MARKT NISTELRODE

op de markt
MARKT HEESWIJK-DINTHER

3 KILO SCHOUDER
KARBONADE n10,00
* 3 KILO GEKRUID
GEHAKT n10,00
* 3 KILO VERSE WORST

*

HEEscH
woensdag
13.00 - 16.30 uur
HEEsWiJK-DiNtHER
vrijdag
08.30 - 12.00 uur

Actie

voRstENBoscH
woensdag
08.30 - 12.00 uur

n10,00
*

8 worstenbroodjes
50
voor 0

5,

6 frikandellenbroodjes voor 0
KWALITEIT EN ONDERSCHEID

BAKKERIJ ’T STOEPJE

1,5 KILO RUNDER
RIBLAPPEN n10,00

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

5,50

10 zachte witte
00
puntjes voor 0

1,

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
MARKT NISTELRODE EN HEESWIJK-DINTHER

famILIePaKKet

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen  11,gratis saus

MARKT HEESCH

Lekkere en
Verse

StrooPWafeLS
op de weekmarkt
MARKT HEESWIJK-DINTHER
Let op bij
van den Herik kaas
groot assortiment met
30 plus en 20 plus van
jong tot oud met kruiden
en komijnen
Iedere vrijdag van 7.30 uur tot
12.30 uur in Heeswijk-Dinther

hele kilo belegen kaas
voor 0 7,99
hele kilo oud zwart
voor 0 9,98

0 4,99
500 gram 30 plus oude brokkel 0 5,25
500 gram genderse mix en/of weide
kaas 0 4,99
500 gram 30 tuinkruiden

Maak ook kennis met onze ambachtelijke zult en balkenbrei gerookte droge worst

cOLOFON

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.

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Eetcafé ‘t Pumpke

vishandel venrooy

Beauté totale Didi

bbQenzo.nl

Restaurant
D’n Bonte Wever

kaas van van den Herik

Deurtotaalmarkt.nl

Uw Marktslager

van der Heijden
Dakkappellen

De Kriekeput

Het wafelhoekje

Feston tapijten Heesch

Electrototaalmarkt.nl

Landgoedwinkel
Petrus Hoeve

bakkerij ‘t Stoepje

van Schayk vOF

Haardtotaalmarkt.nl

Los door het bos
De Heische tip

De Kaaskoning

Orangerie van tilburg
wvE schilderwerk
beautytheek

badkamermarkt.nl
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Belastingen en hypotheken;
allemaal politiek
Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair
BERNHEZE - Den Haag draait overuren momenteel. Het CPB komt met slechte
vooruitzichten naar buiten en dat zorgt voor beroering in politiek Den Haag.
Zullen we nog meer moeten bezuinigen of is het belangrijk om het vertrouwen
van de burger in de economie overeind te houden? Het vertrouwen is een gevoelskwestie voor burgers en politici. Bezuinigingen daarentegen is een maatregel die ons allen zal raken. Hoe het ook zal lopen, we zullen het altijd voelen
(in onze portemonnee of in onze handen).
Toch ben ik ervan overtuigd dat
de politici niet de enige zijn die
het tij kunnen keren. Wij als gemeenschap zijn de motor van de
samenleving. Hier op straat en in
de winkels wordt handel bedreven.
In de Kamer of de raadszaal worden de kaders vastgelegd over hoe
wij het spelletje dienen te spelen.
Ook daar hebben we invloed op,
en zeg nou eerlijk, daar hebben
we zelfs dagelijks invloed op. Politici staan voor waar de mensen op
straat voor staan. Zij luisteren naar
de burgers en gaan hier vervolgens
mee aan de slag. Neem nu de banken en economen die hun zorgen
uiten over de hypotheekrente af-

trek. Massaal geven ze politiek
Den Haag handreikingen over hoe
het wel moet. Partijen die altijd zo
tegen het morrelen van deze aftrek
waren, lijken nu allemaal te buigen
voor deze groep, een groep uit de
samenleving.
We kunnen het ook dichter bij huis
bekijken. Groepen mensen uit de
Bernhezer samenleving geven politici allerlei handreikingen hoe zij
denken over die samenleving. Pas
was er een discussie in de gemeenteraad over burgerparticipatie.
Mijn mening is simpel, ga zelf op
pad, organiseer zelf bijeenkomsten
over belangrijke thema’s. Wacht
niet totdat het gemeentelijk ap-

Update Dorpsraad
Nistelrode
groei waarmee de populariteit en
het welzijnsniveau van Nistelrode
groeit. Om al deze ontwikkelingen
in goede banen te leiden is een
adequaat voortvarend bestuur nodig.
Nistelrode - Nu de eerste 2
maanden van 2012 al weer gepasseerd zijn vraagt het Weversdorp
aandacht voor haar toekomst. Als
we het nieuws volgen dan staan
ons een aantal spannende zaken
te wachten.
De voorbereidende bouwwerkzaamheden rond ons nieuwe
gemeenschapshuis met zijn omringende commerciële ruimten
en appartementen zijn nog maar
net zichtbaar geworden terwijl de
nieuwe plannen voor de locatie
Brouwershoeve een steeds breder
draagvlak krijgen van de betrokken ondernemers.
Dynamisch Nistelrode 2012
Al met al zal 2012 ons zicht geven
op het nieuwe dynamische centrum van Nistelrode dat in combinatie met de recreatieve ontwikkelingen van de Maashorst de
aandacht zal trekken van menig
toerist en recreant. Om deze eerste toestroom goed te verwerken
zal een extra inspanning van onze
ondernemers en inwoners gevraagd worden. Een goede afloop
daarvan zorgt voor een verdere

Bernheze-Maasdonk enquête:
Doe mee!
De aankondiging van de voorgenomen fusie tussen Bernheze en
Maasdonk zal dit jaar alle aandacht van onze bestuurders vragen. De dorpsraad spreekt hierbij
zijn bezorgdheid uit en vraagt alle
Nistelrodenaren om de perikelen
rond dit proces goed te volgen.
Iedereen van 16 jaar en ouder uit
Bernheze en Maasdonk ontvangt
een enquête.
Deze kan zowel schriftelijk als digitaal worden ingevuld. De antwoorden op de vragen moeten de
gemeenten een beeld geven hoe
inwoners aankijken tegen de herindeling.
Ook de vraag óf Bernheze en
Maasdonk samen moeten gaan,
wordt gesteld. Wij adviseren de
burger om de eventueel enquête
serieus te nemen en zich tijdig te
informeren over alle voor en nadelen van die voorgenomen fusie. Alleen een goed ingevoerde burger
is in staat om het toekomstbeeld
van ons dorp op de juiste wijze te
ondersteunen.

paraat in beweging komt. Als politicus ben je juist de brug tussen
burger en overheid, jij hebt voeten
in de samenleving staan en praat
mee over de kaders waarin de samenleving zou moeten werken.
Wij als Bernheze Solidair organiseren regelmatig bijeenkomsten voor
burgers, zelfs speciale bijeenkomsten voor onze jongeren. Gelukkig
weten andere partijen deze weg
ook te vinden, daar kunnen we als
politiek alleen maar trots op zijn.
Wilt u ook graag meepraten, dat
kan! Kom eens vrijblijvend met ons
mee vergaderen over uw samenleving, er gaat een wereld voor u
open.

Collecteer met en voor
uw vereniging
Bernheze - Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en
natuurbehoud in Nederland op grote en kleine schaal. Ook Bernheze
kent een groot aantal culturele verenigingen (harmonieën, fanfares,
toneelgezelschappen, zangverenigingen, enzovoort).
Deze verenigingen kunnen voor
het Prins Bernhard Cultuurfonds
collecteren. Enkele redenen waarom ook uw vereniging voor het
Prins Bernhard Cultuurfonds kan
collecteren zijn:
- U steunt het werk van bovengenoemd fonds en levert zo
een concrete bijdrage aan de
diversiteit en bloei van de cultuur in Nederland, in de ruimste zin.
- U zet zich samen als vereniging
in voor een goed doel en versterkt zo de onderlinge saamhorigheid.
- Een derde deel van de opbrengst komt ter beschikking
van uw eigen vereniging.
- Het meedoen aan de Anjeractie is te beschouwen als een
teken van solidariteit met alle
organisaties die de cultuur een

warm hart toedragen, net als
de uwe.
- Door mee te doen, houdt u de
fondsen op sterkte; dat is ook
voor culturele verenigingen
van belang, want deze vragen
aan dezelfde fondsen subsidie
voor bijvoorbeeld nieuwe uniformen, bijzondere voorstellingen, enzovoort.
De collecte wordt gehouden van
20 tot en met 26 mei 2012. Als
uw – culturele - vereniging geïnteresseerd is in het houden van
een collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, verzoeken wij
u dit vóór 12 april 2012 door te
geven aan mevrouw S. Hermanussen, afdeling Bestuur Personeel en Organisatie, telefoon
(0412) 45 88 88.

Gift Ondernemersbelang HD voor BerneZorg
HEESWIJK-DINTHER - BerneZorg
heeft een gift van € 750,00 ontvangen van Ondernemersbelang
HD. Ondernemersbelang HD vertegenwoordigt alle ondernemers
uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Lenie Steenbergen, medewerker
Welzijn van BerneZorg nam de gift
in ontvangst. “We zijn hier heel
erg blij mee. Giften stellen ons in
staat leuke activiteiten te organiseren voor onze bewoners. Deze
gift wordt besteed aan de jaarlijkse

wandelvierdaagse, waar veel van
onze bewoners aan meedoen, met
hulp van heel veel vrijwilligers.
Het is echt een activiteit waar naar
wordt uitgekeken!”

Nieuwe spellen voor BerneZorg
HEESWIJK-DINTHER - Stichting
Vrienden van BerneZorg overhandigde donderdagmiddag nieuwe
spellen aan bewoners van afdeling Lindelaan van Cunera/De
Bongerd.
Annemiek van den Bosch, dagbestedingscoach op Lindelaan: “De
spellen zijn speciaal bedoeld voor
ouderen, zowel in de uitvoering
als in de thema’s. De vragen, in
combinatie met de afbeeldingen,
nodigen uit om herinneringen op
te halen en verhalen te vertellen,
zoals het ‘Meer te vertellen’ spel.
Bewoners en vrijwilligers beleven
er veel plezier aan!”
De stichting Vrienden van BerneZorg verwerft schenkingen, erfstellingen en legaten om voor de
cliënten van BerneZorg iets extra’s
te kunnen doen. Als u zich aangesproken voelt door deze doelstelling en u wilt een steentje bijdragen,
dan kunt u een gift overmaken op
(Rabo)banknummer 1403.78.855

Op de foto staan van links naar rechts: mevr. Wittenberg (vrijwilligster),
mevr. Van Laarhoven-de Gier, mevr. Van Dommelen (lid Stichting Vrienden),
dhr. De Mol (lid Stichting Vrienden) en mevr. Van de Braak.

t.n.v. Stichting Vrienden van BerneZorg te Heeswijk-Dinther. Ook
kunt u in overleg met uw notaris
een schenking of legaat op laten
nemen in uw testament. Bijdragen

aan de Stichting Vrienden van BerneZorg zijn onder bepaalde voorwaarden in mindering te brengen
op uw inkomstenbelasting.
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Jaarvergadering FNV BOUW
Afdeling Bernheze
BERNHEZE - Op dinsdag 13
maart 2012 houden wij onze algemene ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden in De Stuik te Vorstenbosch,
Schoolstraat 14. Aanvang 19:30
uur.

AGENDA
1 Opening Voorzitter
2 Mededelingen Voorzitter
3 Notulen jaarvergadering 2011 en verslag van bestuur wat zoal
gedaan wordt voor de leden Secretaris.
4 Jaarverslag Secretaris.
5 Financieel overzicht Penningmeester.
6 Begroting door Penningmeester
7 Verslag Kascontrole commissie
8 Benoeming nieuwe Commissie
9 Bestuursverkiezing aftredend herkiesbaar Secretaris Piet Strik
10 Pauze met gratis loterij.
11 Huldiging jubilarissen
12 Het woord is aan Ton Rutten
13 Rondvraag
14 Sluiting Voorzitter

Tijdens deze avond zal bestuurder Ton Rutten alle jubilarissen
huldigen vanwege hun 25-40- en
50 -jarig lidmaatschap.
Na de pauze krijgt Ton Rutten het
woord en zal hij het een en ander
vertellen over de FNV BOUW.
Ton zal zoveel mogelijk vragen
beantwoorden die vanuit de vergadering komen.
In de pauze zal er een gratis loterij gehouden worden, met leuke
prijzen voor iedere aanwezige.

Wij als bestuur hopen vele leden te
mogen begroeten in het gemeenschapshuis De Stuik in Vorsten-

bosch.
Bestuur FNV BOUW BERNHEZE

Muzikanten wij zijn op zoek naar u!
Maaslands Senioren Orkest
Beste Bernhezer muzikanten,
Het Maaslands Senioren Orkest
heeft behoefte aan uitbreiding.
Onze leden komen uit de gehele
omgeving van Maasland dus ook
uit Bernheze.
Door het overlijden van twee leden
en door het beëindigen van het lidmaatschap van een lid, in verband
met een hoge leeftijd, hebben we
behoefte aan uitbreiding. Om het
muzikaal niveau op een hoog peil
te houden is aanvulling noodzakelijk. En is een waarborg in de toekomst voor het voortbestaan van
ons orkest.
Waar zijn we naar op zoek?
3 klarinettisten
2 althoornisten
2 altsaxofonisten
1 allround slagwerker
1 tuba / bariton speler
1 toetsenist voor keyboard
Waaraan zou je moeten voldoen?
Enige jaren op redelijk niveau hebben gespeeld. Niet meer actief zijn
in het arbeidsproces en dat is niet

aan een leeftijd gebonden. Uiteraard kunt U goed omgaan met
medemuzikanten en in verenigingsverband functioneren. Volledigheidshalve: onze leden hebben
allen een eigen instrument.
Wat hebben we te bieden?
Wekelijkse repetities op de maandagmiddag van 13:30 tot 15:30
uur in het repetitielokaal van fanfare Aurora in Heesch, ’t Dorp 138
- 5384 ME Heesch. Een 10-tal concerten per jaar, meestal overdag.
Een gezellige vereniging waar
muziek maken in een ontspannen
sfeer de boventoon voert. Muziek
maken, dat goed in het gehoor ligt,
op een zo hoog mogelijk niveau.
Wil je meer informatie, bekijk dan
ook de andere delen van onze
website.
www.maaslandsseniorenorkest.nl
Hebt u interesse en/of belangstelling neem dan eens contact op met
onze dirigent Harmen Klaver.
E-mailadres: hjklaver@hetnet.nl of
telefoonnummer 0412-641083.

Vrijwilligers van ZLTO – KVO en
Willibrordcentrum zijn al weken
in de weer om alles tiptop voor te

bereiden. In de traditionele groepen van kleinmeubels, electra,
electronica, glas- en aardewerk en
huishoudelijke artikelen is de afgelopen maanden weer veel nieuwe
voorraad ingezameld.
Het is dus heel interessant om lekker te grasduinen tussen de uitgestalde spulletjes om zo voor een
prikkie iets fraais of misschien wel

Mijn kantoorgenoot Wieco Liebrand is een van de weinige advocaten
in Brabant die ook in jachtrecht is gespecialiseerd. Hij beschreef voor
de column van deze week de onderstaande zaak.
Dat jagers, naast militairen en politieagenten, met een wapen en
munitie op zak zich in de openbare ruimte mogen begeven mag
bijzonder genoemd worden. Dat vraagt om extra verantwoordelijkheid.
Dat vinden jagers vanzelfsprekend, maar veel anderen niet. Dat heeft
er in regel mee te maken dat men te weinig af weet van de regelgeving
rondom de jacht.
Een cliënt van mij heeft een eigen jachtgebied. Een groot stuk
bos maakt daarvan deel uit. Echter vlak bij dat bos loopt ook
een provinciale weg. Met regelmaat wordt daar een haas of ree
doodgereden. Om het wild in het bosgebied te houden, laat de jager
jaarlijks een flinke kar met (industrie)appels in het bos uitstrooien.
De geur van het rottende fruit en de nog eetbare delen houden
het plaatselijke wild binnen het bos en vooral uit de buurt van de
provinciale weg. Jagers zijn ook verplicht om het nodige te doen
om een redelijke stand van het in hun jachtveld aanwezige wild te
handhaven, dan wel te bereiken en om schade door in hun jachtveld
aanwezig wild te voorkomen. Voor die doelen mag je dus bijvoeren.
De appels hadden de grond nog niet geraakt of een ambtenaar van het
waterschap –die had gezien dat een kar met appels het bos in werd
gereden- alarmeerde de politie. “Een milieudelict” was het oordeel. Die
conclusie was echter iets te snel. Dan maar een beroep op de Floraen faunawet, moet men gedacht hebben. In die wet staat namelijk
dat het verboden is om door middel van bijvoeren de wildstand te
bevorderen. Zo werd het keurig in het proces verbaal opgetekend en
door de officier van justitie overgenomen in de dagvaarding. Maar: als
je beweert dat bijvoeren leidt tot een toename van de wildstand en dus
verboden is, dan zul je toch op zijn minst vooraf op basis van tellingen
vastgelegd moeten hebben wat de wildstand eerst was. Als je niet weet
wat de wildstand is op 1 januari, dan kun je ook niet beweren dat deze
door het bijvoeren op 1 juli is toegenomen. Op zichzelf logisch, toch?
Dat vond ook de economische politierechter, die de jager vrij sprak van
het tenlastegelegde feit. Het recht kan soms zo eenvoudig zijn!
Wieco Liebrand (wliebrand@lradvocaten.nl)
Rob Haakmeester (rhaakmeester@lradvocaten.nl)

Wilt u eerst een repetitie bezoeken of een afspraak maken over
een proefperiode, een telefoontje
of mailtje naar onze voorzitter Jan
van der Biezen is voldoende. Zijn
telefoonnummer is 0412-457080.
E-mailadres janvdbiezen@kpnplanet.nl

Opbrengst voor Willibrordcentrum

HEESWIJK-DINTHER - In en rond
het Willibrordcentrum wordt op
25 maart van 10.00 tot 15.00 uur
een GROTE SNUFFELMARKT gehouden met een sterk vernieuwd
aanbod van artikelen.

Recht
dichtbij….

iets bijzonders op de kop te tikken.
Wie weet haalt u er nog een optreden in “Kunst of Kitsch” mee!!
Goed bruikbare spullen zijn altijd
van harte welkom en kunnen nog
aangeleverd worden op zaterdag
24 maart van 11.00 – 14.00 uur
op het kerkplein. Als extra service
wordt dit jaar de gelegenheid geboden de goederen bij u thuis te
laten ophalen en wel op zaterdag
17 maart. Enkele dagen tevoren
een telefoontje naar 0413-291865
of 06-53738175 is daarvoor voldoende. Een bezoek aan de Snuffelmarkt op zondag 25 maart is
niet alleen de moeite waard, maar
u steunt daarmee ook onze gemeenschap want de opbrengst is
geheel bestemd voor een verdere
facelift van het Willibrordcentrum
dat een steeds belangrijkere rol
vervult als ontmoetingsplek voor
een brede groep verenigingen en
activiteiten in de kern Heeswijk.

Uitnodiging voor de
jaarvergadering
Datum: 9 maart 2012.
Aanvang: 9.15 uur
Plaats: De Pas, zaal d’n Herd
Agenda
1. Opening door de voorzitter Wil de Jong
2. Goedkeuring notulen 25 februari 2011 (zie Info van maart 2011)
3. Jaarverslag in woord en beeld.
4. Vaststelling Financieel verslag 2011, controle kascommissie, vaststelling
van de begroting voor 2012 en verkiezing/aanvulling kascommissie.
5. Bestuursverkiezing
Volgens rooster zijn Ineke Hosli, Eltjo Roelfsema, Harrie Otjens en
Nelly Welten aftredend.
Hannie van Uden treedt tussentijds af. Eltjo Roelfsema en Harrie Otjens stellen zich opnieuw beschikbaar. Voor de drie ontstane vacatures
in het bestuur, is het bestuur er tot dusver in geslaagd slechts één
nieuwe kandidaat te vinden: Nelly v.d. Heijden. Voor de andere twee
bestuursfuncties zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden. Vanuit
de leden kunnen ook kandidaten worden voorgedragen. Deze kandidaatstelling moet door tenminste vijf leden worden ondersteund.
Een en ander dient schriftelijk te geschieden. De kandidaat moet een
schriftelijke bereidverklaring indienen.
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Presentatie van de heer René Bastiaanse, Omroep Brabant, van het
programma “De Wandeling” (hierin wandelt hij in stad, dorp, streek
en landschap, en hij laat ons in woord en beeld meegenieten van zijn
vertelkunst)
9. Sluiting.
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Open Zondag Nistelrode
De Open Zondagen in Bernheze staan vast en op de websites van Mooi Bernheze kunt u ze allemaal terugvinden in de agenda. Aankomende zondag is
het de beurt aan Nistelrode. U bent van harte welkom om de winkels te bezoeken en uw zomercollectie bij elkaar te winkelen. Of heeft u meer groene
vingers en gaat u het tuincentrum in? Misschien zullen de mooie aanbiedingen bij de witgoedspecialist uw aandacht trekken. Een rondje centrum
Nistelrode heeft u veel te bieden, kom ook naar deze Open Zondag en geniet van de gezelligheid in Nistelrode!

Ook voor de tuinliefhebber een Open Zondag
Kleur je tuin met LipsGroen
Nistelrode – Al krijgen we vast nog een kleine stroom koude nachten in april, de vorst trekt bijna uit de
grond. Toch bent u al echt aan het kijken wat voor de zomer 2012 uw tuin gaat bepalen. Is uw tuin al jaren
hetzelfde? Of krijgt u ook energie door heerlijk in uw tuin te werken? Kom voor een goed gevoel naar LipsGroen tuincentrum om ideeën op te doen.
LipsGroen heeft een complete
voorraad planten voor binnen en
buiten in het assortiment en toont
u een nieuwe frisse collectie buitenpotten.
De afdeling buiten en de koude
kas hebben een geheel nieuwe
inrichting. De groene vingers zullen gaan jeuken om aan het werk
te gaan als u ziet wat ze hebben
gedaan met veel aandacht voor de
planten, de kwaliteitspotterie en
natuurlijke bemesting.

‘kom voor een
goed gevoel naar
lipsgroen om
ideeën op te doen’

www.mooinisseroi.nl

Applepie communicatie

‘Het is nu planttijd en voor een
goed advies kunnen ze bij ons terecht. Belangrijk is, dat als je planten zet, er ook de juiste grond turf
of bemesting bij doet.’, de verkopers zijn helemaal enthousiast
en wijzen u op een goede bodem
voor uw planten. Voor het mooiste gazon adviseert LipsGroen het
7 stappenplan van Ecostyle, vraag
het de medewerkers. Ze geven u
graag advies. Alles begint met een
goede bodem.
De Open Zondag zal ook bij LipsGroen de deuren openen en behalve de nieuwe collectie zullen ook de
medewerkers hun ervaringen met
u delen. Van 11.00 uur tot 17.00
uur bent u van harte welkom.

Op de fiets
naar
Nistelrode
Het beloofd zondag een mooie
dag te worden. De narcissen en
krokussen steken hun kop boven
de grond uit en de bomen staan
in de knop. Onze mooie groene
gemeente Bernheze leent zich dan
ook voor een ontspannen fietstocht. Kom naar Nistelrode op de
fiets en geniet van de prille lente.
Tijd om de frisse lucht in te gaan.
In Nistelrode vindt u alles voor een
heerlijke ontspannen zondagmiddag. Tot Zondag!

KLAAR VOOR DE

COMMUNIE
NISTELRODE | 10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT
N E E M O O K E E N S E E N K I J K J E O P W W W.VA N T I L B U RG O N L I N E . N L

KoopZondag 11 maart
11.00 tot 17.00 uur

€ 43.9,959
orr n
oo
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12
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k
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le
st
io
2
1
V
n
V
Voor meer aanbiedingen zie www.lipsgroen.nl
Openingstijden: ma t/m do 9.00 -18.00 uur,
vr 9.00-20.30 uur en za 8.00 -17.00 uur
LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM Nistelrode
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zondag 11 maart 12.00 - 17.00 uur
Zondag
open
zondag11
11maart
maart open
van
17.00
uur
van12.00
12.00 tot
tot 17.00
uur

Nieuwe menukaart bij eetcafé ‘t Pumpke ondersteunt ‘Rondje door de keuken’
NISTELRODE - De ervaren horecaondernemer is er helemaal blij mee:
‘Helemaal super, laat het maar bruisen in Nisseroi, bruisend van mensen of bakstenen is mij om het even als het maar leeft!’

ION
XTS
Diverse
fietsen
fietsen
•Diverse
Circa 30 kg
• model
Aluminium frame2011 met
• Verende voorvork
•stippenkorting
24model
speed versnellingen2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwestie van gewoon blijven…

Rollerbrake voor / trommelrem achter
Handmatig verstelbaar
Verende zadelpen
Via batterijpakket/motor
Voor: Halogeen verlichting
Achter: Led-verlichting
Zilvergrijs/Zwart
Heren: 53, 57, 61, 65 cm
Dames: 48, 53, 57, 61 cm

met
Gratis
servicepakket
STIPPEN-

len meer mensen zijn. Het is allemaal net anders dan wat ik te bieden heb en daarbij barst ik ook nog
van de plannen, wacht maar...’, zo
laat Mark ons vast even nadenken
over zijn toekomstplannen.
Om in het nu te blijven: u kunt
vanaf deze week de nieuwe me-

tijdens actieweek
KORTINg
week 10

‘Bruisend door
bakstenen of
mensen is mij om
het even…’

2349,€2499,2349,€n
Nog div. 2009 modellen

MAAK
Uw SPARTAEEN
dealer PROEFRIT
Jack Martens Tweewielers
MET EEN VAN ONZE
Laar 27

TESTFIETSEN

5388HB Nistelrode
0412 611231
info@jackmartens.nl

JACK MARTENS

Tweewielers Nistelrode
LAAR 27, 5388 HB NISTELRODE, (0412) 611 231, WWW.JACKMARTENS.NL

Het eetcafé is al tientallen jaren de
‘place to be’ met het gezin of een
gezellige groep. Maar ook een intiem etentje met z’n tweeën blijft
bij het Pumpke lekker thuiskomen.
Zo voelt het ook voor Mark. Lekker thuis, hij is helemaal thuis in
het eetcafé in Nistelrode. Al 18 jaar
heeft hij het roer in handen en dit
bevalt hem buitengewoon. Hij kan

al wat wenselijk is kwijt in het horecabedrijf, zijn passie voor het horecawerk en de omgang met mensen
zou hij niet meer kunnen missen.
Nistelrode is volop in bloei en groeit
en de omgeving van het plein komt
in de buurt van de kwaliteit die Eetcafé ’t Pumpke al vele jaren levert.
‘Hoe meer horeca om me heen hoe
beter, want waar mensen zijn wil-

nukaart komen proberen. Lichte en
frisse gerechten, maar ook voor de
vleeseter is er met de tournedos of
een mixed grill XXL eer te behalen.
Ook het ‘Rondje in de keuken’ is
onderhevig geweest aan de nodige
vernieuwingen en tot de aspergetijd weer komt kunt u genieten van
deze heerlijkheden. Mark en het
team van Eetcafé ’t Pumpke blijven
na 18 jaar net zo enthousiast doorgaan als altijd.
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NAAM: raMON KÉZÉr
LEEFTIJD: 22 Jaar
WOONPLAATS: lOOsBrOEK
STUDIE: TEKsT & COMMUNiCaTiE

Welke studie volg je en waar?
Ik volg de opleiding Tekst & Communicatie aan de Universiteit van
Tilburg. Ik hoop dit jaar de bacheloropleiding af te ronden en daaropvolgend aan de master te beginnen.

Vrijwilligers met groene
vingers gevraagd

Kun je uitleggen wat de studie precies inhoudt?
Het houdt in dat ik, doordat ik veel informatie en theorieën over taal
krijg, iedereen er in de kroeg uit kan praten. Nee (haha), geintje! De
cursussen gaan onder andere over het beoordelen van tekstkwaliteit, taalwetenschap, journalistiek schrijven voor de krant, psycholinguïstiek (hoe verwerken wij tekst en taal in ons hoofd?) en cognitiewetenschap. Dat laatste is erg interessant, omdat je leert hoe
wij mensen informatie verwerken. Bijvoorbeeld dat mensen altijd het einde van een gebeurtenis,
en dus ook van teksten, het best onthouden. Dus als ik zo iets leuks zeg aan het einde van dit
interview, vinden mensen mij een vriendelijke jongen. En dat is natuurlijk ook zo, haha! Daarnaast
leer ik op de universiteit wetenschappelijk onderzoek te doen en dat op een academische wijze
te rapporteren.

HEESWIJK-DINTHER - De Petrus
Hoeve is een culinair centrum net
buiten Heeswijk-Dinther, op de
weg naar Vorstenbosch.

Wat vind je leuk aan de studie?
De psychologie achter de taal die mensen gebruiken en ontvangen vind ik het meest interessant.
Het belangrijkst daarbij is de mentale representatie die wij hebben bij taal. Een eenvoudig voorbeeld is dat als ik zeg dat je nu niet aan een pimpelpaarse olifant moet denken, er toch heel snel
één op jouw netvlies verschijnt. En zo zijn en worden er heel veel psychologische effecten van taal
en teksten onderzocht. Bijvoorbeeld dat mensen liever een moeilijke tekst lezen dan een gemakkelijke omdat ze zich dan meer serieus genomen voelen, en dat teksten met taal- en spelfouten
niet serieus genomen worden. Het is ook gewoon leuk om college te krijgen van hele goede docenten. Jan Renkema bijvoorbeeld, auteur van De Schrijfwijzer. Hij leert ons perfect Nederlands.
Daar straalt de klasse vanaf. Doet-ie een chic jasje aan, en praat hij puur op zijn gemak en op
gevoel anderhalf uur vol voor tientallen studentjes. Dat is toch heerlijk?
Wat wil je na je studie gaan doen?
Over mijn toekomst beslissen vind ik niet zo eenvoudig. “Voorlopig maar veel leren” zou mijn
oma zeggen. Wat er daarna gebeurt weet ik niet, dat zie ik tegen die tijd wel. Dat komt vast
helemaal goed.

Het prachtig onderhouden terrein
van de Petrus Hoeve herbergt een
karakteristieke langgevelboerderij, een authentieke 17e eeuwse
Oude Hoeve, een moderne kas,
een ambachtelijke kaasmakerij en
een landgoedwinkel. In de tuin
van ruim een hectare vindt u een
kleine boomgaard, een kikkerpoel,
een gezellig terras onder de notenboom en een unieke culinaire kruiden- en groentetuin van 800m².
De Petrus Hoeve zoekt een aantal liefhebbers van het buitenleven om ons vrijwilligersclubje te
versterken. Wij zijn opzoek naar

Afgelopen zaterdag
heeft de redactie van
DeMooiBernhezeKrant
bij Celine de pluim
afgegeven.

sUDOKU

reünie
Obragas
Op 12 mei 2012 is er een reünie
voor diegenen die in de periode
vanaf eind jaren zestig tot 2011
werkzaam zijn geweest in het gebouw aan de Havenweg 1 te Helmond of natuurlijk op een van de
districtskantoren in Deurne, Veghel of Boxmeer.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Martijn Slokkers of
Derk Duit (coördinator vrijwilligers)
Petrus Hoeve Culinair B.V.
Vorstenbosseweg 9
5473 NG Heeswijk Dinther
T: 0413 – 371400
E: info@beleefpetrushoeve.nl

De plek voor
Proef
goed, gezellig
de streek
en gastvrij
in onze
gerechten!
genieten!

van de maand

14 jaar
Nistelrode

Als tegenprestatie biedt de Petrus
Hoeve een heerlijk kopje verse soep,
koffie en een lekkere lunch aan.

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

Bezorgster

CEliNE VaN DE
BEUrCHT

mensen die er belangstelling voor
hebben om gedurende enkele uren
per week de hoeve te ondersteunen in de tuin, de kaasmakerij of
de landgoedwinkel. Bij deze bezigheden staan de sfeer en gezelligheid centraal.

Beste jonge ondernemer
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28

www.dnbontewever.nl

Voor informatie stuurt u een mail
naar: obragasreunie@gmail.com.
U kunt ook bellen: 06 - 125 673 42

mooIBernHeZertJe
UNIEK KADO GLASKUNST
Handgemaakte/
geblazen Sieraden Askraal
gedenksieraad
0413-473588
www.anjobrohm.eu
cURSUS
Cursus Bronsgieten in
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112
WiLt U ooK EEN ZoEKERtJE
pLaatsEN?

Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
info via: office@demooibernhezekrant
of bel met 0412-795170.

Kom kennis maken met de
nieuwe voorjaar collectie
voor hem & haar bij
TO B ME fashion
Schoonstraat 24 in Heesch
TIP: een professioneel pe
rsoonlijk
kleuradvies op vrijdag 16
maart a.s.!
Voor meer informatie: www.tobme.nl
voor reservering, tel. (0412) 45 04 40
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Toen en nu: Vorstenbosch

door Frank Geenen

Het huidige beeld geplaatst naast een oude ansichtkaart geeft een goed
beeld van de wijzigingen door de jaren heen. Deze keer de Kerkstraat in Vorstenbosch nu
en ongeveer 100 jaar geleden.

vorstenbosch -

Prentbriefkaarten of ansichtkaarten zijn eind 19de eeuw opgekomen. De postwet maakte het
mogelijk om tegen een lager tarief
een kaart met een afbeelding te
versturen.
Met de opkomst van de fotografie
eveneens in die periode gaven de
eerste kaarten vaak het aanzicht
van een straat, gebouw of plein
weer. De naam “ansichtkaart” laat

zich zo gemakkelijk verklaren als
term vanuit het Duits. Later raakte de term prentbriefkaart ook in
zwang. Kaarten met straatbeelden
en gebouwen kennen we nu vooral nog van de toeristische plekken
maar waren in de afgelopen eeuw
ook voor de Bernhezer dorpen gebruikelijk.
De huidige Kerkstraat in Vorstenbosch heette 100 jaar geleden de

Kapelstraat, vernoemd naar een
kapel die vanaf midden 14de eeuw
tot midden 19de eeuw op de plek
van de huidige kerk heeft gestaan.
In 1850 is deze kapel, opgericht ter
ere van de heilige Sint Anthonius
Abt, gesloopt en is ernaast een
nieuwe parochiekerk gebouwd.
Die vormde begin 20ste eeuw samen met de molen uit 1860 en enkele huizen het straatbeeld. Waar

nu aan beide zijden huizen staan
waren 100 jaar geleden akkers
waar de boeren uit de omgeving
hun graan verbouwden dat in de
molen tot meel werd vermalen.
Naast de kerk van 1850 is in 1933
de huidige grotere kerk gebouwd.
De oude kerk heeft nog twintig jaar

dienst gedaan als parochiehuis en is
na een felle brand in 1956 gesloopt.
Honderd jaar geleden telde Vorstenbosch 76 huizen met 409 inwoners. In 2012 zijn er 601 huizen
met 1570 inwoners.

Meer informatie over geschiedenis van de Bernheze dorpen
is te vinden bij de heemkundekringen. Zie voor Heesch
www.de-elf-rotten.nl, voor Heeswijk-Dinther en Loosbroek
www.dewojstap.nl en voor Nistelrode en Vorstenbosch
www.nistelvorst.nl.

Heesch heeft talent in huis
Lennart de Jong in ‘The Voice Kids’
door Martha Daams

Diepvries & Versproducten

HEESCH - Wat doe je als je een prachtig muzikaal talent hebt? Ontwikkelen natuurlijk. Zo ook Lennart de Jong. Hij heeft grote plannen, maar
voor nu wil hij even niet verder kijken dan het project van dit moment.
Vrijdag 9 maart zien we hem in de Battle van the Voice Kids en daar
zingt hij de sterren van de hemel voor een publiek van pakweg 2,5 miljoen Nederlanders die elke keer weer naar de uitzending kijken.
Het niveau van de deelnemers is
hoog. Het is ook elke keer weer
heel spannend wie door mag naar
de volgende ronde. Als u weet dat
er 17.000 aanmeldingen waren,
dan kan iedereen zich voorstellen dat de laatste 45 overgebleven
deelnemers van goede huize moeten komen. Zo ook Lennart. Hoewel hij nooit zangles heeft gehad,
kreeg hij wel muziek met de paplepel ingegoten. Al met 1/2 jaar nam
hij met zijn ouders deel aan ‘muziek op schoot’ en met zijn 5e jaar
startte hij met de basiskennis van
muziek. Zo kon hij met 7 jaar lid
worden van het orkest Aurora als
trombonist. Dat doet hij nog steeds
met veel plezier.
In september is Lennart begonnen
met gitaarles en zond hij een videoclip in om in aanmerking te komen
voor de auditie van zang en gitaar
met het nummer ‘A Team’ van Ed
Sheeran. Hij mocht komen voor
een eerste auditie, en moest naast
‘A Team’ ook een ander nummer
van de jury instuderen. Geluk-

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

kig mocht Lennart door naar de
volgende voorronde. Daar mocht
hij aan Babette Labeij laten horen
wat hij kan. Ook daarvoor moest –
naast het inmiddels bekende nummer ‘A Team’- een opgedragen
nummer ingestudeerd worden;
‘Landslide’ van Fleetwood Mac. En
weer werd het spannend!
Deze keer moest hij na afloop nog
huiswerk doen. Om een definitieve
keuze te kunnen maken, wilde de
jury een clip waarin Lennart alleen
vocaal te horen was. Daarvoor koos
hij ‘I’m yours’ van Jason Mraz. En
zo kon hij overtuigend door naar
de ‘Blind Audition’, samen met 89
andere uitverkorenen. Vorig weekend (na de blind auditions) gingen
ze alle 90 naar Disneyland Parijs
voor veel plezier en mooie opnames door de media. Er was een
heel mediacircus ter plaatse. Die
opnames zullen worden gebruikt in
de uiteindelijke finale op 23 maart,
die live wordt uitgezonden.
De Blind Audition was voor Lennart
een groot feest. Nick & Simon en

altijd GoedKoop tanKen

Meer brandstof
voor je euro
Foto: Marcel van der Steen

Marco Borsato draaiden zich al na
één zin om en ook Angela Groothuizen was snel verkocht. En zo gebeurde het dat Lennart bij Angela
in training kon voor de Battle van
a.s. vrijdag. Daar is hij erg blij mee.
Angela heeft de meeste ervaring,
is lief en eerlijk. Allemaal factoren
volgens Lennart die belangrijk zijn.
Zij heeft hem geleerd om meer vertrouwen in zichzelf te hebben en
te beseffen dat zijn stem een heel
aparte klank heeft. Dat laatste is
heel uitzonderlijk voor iemand van

13 jaar. Lennart is dus vol vertrouwen richting de Battle gegaan en
of hij uitverkoren is voor de finale
op 23 maart, dat vertelt het verhaal
nog even niet.
Na 9 maart zullen we het allemaal
weten. www.mooiheesch.nl zal de
uitslag in elk geval opnemen. En
daarna? Daarna gaat de 13-jarige
zijn school afmaken, met af en toe
uitstapjes richting muziek en de
voorbereidingen voor het muziekconservatorium, over 3 jaar.

2, 3

cent pe

spaarKor liter
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Gratis
autowassen
bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88
Hescheweg 223 te Oss
www.dktankstop.nl
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Goede resultaten Sine-Cura

Prinses Irene ontsnapt

Nistelrode - Afgelopen weekend werden in sporthal de Zaert voor
323 turnsters de voorwedstrijden van de individuele kampioenschappen divisie 4 van regio Brabant Oost gehouden. Turnvereniging SineCura was dit weekend gastheer. Turnsters konden zich deze wedstrijd
plaatsen voor de regiofinales op 24 maart in Asten en de toestelfinales
op 22 april in Oisterwijk.

NISTELRODE - Prinses Irene verloor 5 maanden geleden voor het
laatst in competitieverband. Dat
was uitgerekend tegen Volkel de
rode lantaarndrager. Zondagmiddag behaalde Prinses Irene de tiende overwinning (3-2) op rij en opnieuw was Volkel de tegenstander.

Onze vier pupillen mochten het
spits afbijten. Van de in totaal 39
turnsters werd Wies van der Lee
28e , Janne Donkers 27e , Noëlle
van Zutphen 22e en Maud van der
Wielen 16e. Daarmee wist Maud
zich met een totaal van 44.90 net
te plaatsen voor de finale! Ook
Sanne Kuypers, Janne van de Ven

en Joyce Kastelijn turnden een
nette wedstrijd. Anouk Hermans
wist zich als 16e turnster te plaatsen voor de finale, Jelke de Wit
werd vijftiende. Zij kwalificeerde
zich tevens met een 11.65 voor de
toestelfinale brug. Nina Eijmberts
stond met slechts vijfhonderdste
verschil op nummer 3 net naast het

podium. Ook wist zij zich te plaatsen voor de toestelfinales brug en
vloer.
’s Middags was het de beurt aan de
vijf instappers en junioren turnster
Carmen Bissels. Carmen werd met
een puntentotaal van 43.15 knap
9e. De instappers turnden hun allereerste individuele wedstrijd bij
de selectie. Sophie Nooijen, Kris
van de Boom, Nina Verhoeven,
Famke Voets en Rosa van de Ven
lieten zien de verplichte oefenstof
al goed te beheersen. Nina Verhoeven werd knap 11e en behaalde met een derde plaats op brug
een toestelfinale. Sophie staat eerste reserve, zij werd 17e.
In de laatste wedstrijdronde van
de dag turnden pupillen 2 turnster
Juul Goyaarts en onze seniorenturnsters Femke van de Ven, Kim
Kuijpers en Winnie van Kronenburg. Juul wist zich met 45.35 te
kwalificeren voor de regiofinale.
Kim Kuijpers zorgde voor de slagroom op de taart. Zij werd met een
totaal van 45.75 derde en behaalde 2 toestelfinales
Ga zo door meiden! Nina, Maud,
Juul, Jelke, Anouk, Nina, Carmen
en Kim veel succes met jullie (toestel) finalewedstrijden!

Als er een ploeg is geweest in de
afgelopen 5 maanden die deze
reeks had kunnen doorbreken, dan
waren het wel de Volkelnaren van
coach John van Geenen. Het leek
er even op of de geschiedenis zich
herhaalde.
Vijf maanden geleden kwam Prinses Irene ook op voorsprong, maar
Volkel kwam toen snel terug met
twee doelpunten. Net als toen zat
daar ook een penalty, terecht gegeven door de jeugdige scheidrechter
Vollenberg, bij. Tot hier gaat het
verhaal gelijk op, wat betreft het
wedstrijdverloop. Het houdt op
omdat vlak voor rust Prinses Irene
op gelijke hoogte kwam door een
eigen doelpunt van Volkel. Dat
was gezien de veldverhoudingen
niet echt verdiend te noemen. In
de 2e helft was Volkel, op de eerste 20 minuten na, ook steeds minimaal gelijkwaardig, maar in die
fase scoorde Prinses Irene wel de
winnende treffer.

Verslag: Adri. v. Lokven

Foto: Teun Bevers

Een slotoffensief van Volkel leidde
tot enkele hachelijke momenten
voor het doel van Timmers. Hij
behoedde met een reflex Prinses
Irene voor een gelijkmaker. In de
laatste twee minuten verschenen
drie Prinses Irene spelers nog voor
de Volkelse doelman, maar op de
meest vreemde manieren ging de
bal er steeds weer niet in. Jorg v.d.
Berg en Tim v.d. Brand scoorden
voor Prinses Irene.

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH
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LOOSBROEK - Op zondag
4 maart speelde Korloo 1 de
schaken
thuiswedstrijd
tegen SVOC’01
uit
dammen
Oirlo en Castenray. De spannende
wedstrijd eerder dit seizoen leverde ons in de laatste minuut de
overwinning1cm
op,
b nadat de gehele
wedstrijd gelijk op was gegaan.
Dit laatste was vandaag weer het
1,2 cm b helft.
geval in de eerste
Geen van beide ploegen kon in de
eerste helft een grote voorsprong
1,4cm b
uitbouwen. Verdedigend
ging het
de eerste helft goed, SVOC’01
kwam maar vier keer tot scoren.
autosport
Helaas
maakten wij zelf karten
onze kansen niet af. Dit resulteerde in een
4-3 ruststand.

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Korloo geeft punten in
tweede helft uit handen
korfbal

badminton

wielrennen

darten

golf

Na rust ging het scoren aan onze
kant nog moeizamer, daar waar
vissen
snowboarden
kano
SVOC’01skien
steeds meer
vertrouwen
kreeg. Na de 6-7 kwamen wij er
dan ook niet meer aan te pas en
kon SVOC’01 uitlopen tot aan
6-13.
De mooie kansen in deze laatste
fase vankaarten/bridgen
de wedstrijd konden we
niet in doelpunten omzetten. Er
werd te slordig met ballen omgegaan waar SVOC’01 gemakkelijk
van kon profiteren. Uiteindelijk
verloren we de wedstrijd dus met
6-13. Een groot verschil, wat gezien het spelbeeld in de eerste helft
niet te verwachten was.
Doelpunten: Marieke de Wit (2),
Nicole Habraken (2), Marja Smits
en Josine van Santvoort.
Volgende week spelen we onze
laatste binnenwedstrijd tegen Prinmotorsport
ses Irene.
Deze wedstrijd vindt
plaats in sporthal De Overbeek in
Nistelrode om 12.30 uur.

altior 1 Kampioen zaalcompetitie
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Corridor 1 – Altior 1
Terwijl er in de hoofdklasse A van
het dameskorfbal nog een wedstrijd op het programma staat kon
biljarten 1 hetduivensport
judo slagen. vissen
skien
snowboarden
kano
Altior
seizoen al doen
Bij winst op de Corridor uit Son en
Breugel zou de ploeg kampioen
zijn in deze klasse.
Onder aanmoediging van vele
supporters begon Altior ietwat
gespannen aan de wedstrijd. De
kaarten/bridgen
meeste
dames wistenschaken
deze spandammen
ning goed weg te spelen en na een
1-1 stand trok Altior dan ook snel
het spel naar zich toe. Met de rust
was het 3-7.1cm b
Corridor naderde eenmaal tot 3
punten maar Altior bewees een te1,2 cm b te zijn en won de
rechte kampioen
wedstrijd met 8-14.
Het kampioenschap was een feit! je van de voorzitster barstte het
Om een feestje te bouwen togen echte feest los. In polonaise sprong
1,4cm b
de dames met
supporters naar De men door De Zaert maar dat was
Zaert waar ook het, net gepromo- slechts een opwarmertje. Het feest
veerde, derde was. Veel aandacht zou nog lang doorgaan en ook op
autosport
was
er voor de heren diekarten
allen hun maandagmotorsport
stonden er activiteiten
favoriete speelster op een shirt gepland: brunchen, bowlen en
hadden staan. Na een kort woord- feesten waren de ingrediënten.

Na dit alles moeten de 12 dames
onder leiding van Pieter en Tonnie hard aan het werk. Op zondag
18 maart volgt een promotiewedstrijd. Bij winst zal Altior promoveren naar de Top-klasse van het
dameskorfbal.

dansen

leden Dv Dancing Kids goed op dreef!
categorie modern junioren sportklasse met 272 pnt!
Hierna begon het middagprogramma; deze keer zonder onze marsgroep Untouched, gardegroep
Touch, solo Moniek van Heumen,
show solo Kimberly Xhofleer en
modern Inspiration. Door te veel
blessures en afmeldingen dansten
zij allen vandaag niet.

NISTELRODE - Op het toernooi van de Dolbotters in Westervoort hebben de minioren en junioren van Dv Dancing Kids heel goed gescoord.
Iedereen viel in de prijzen!! De categorie solo junioren vrije klasse werd
gewonnen door Vera Oomen met 254 pnt. Als ze volgende week nog
een keer 252 pnt of meer scoort dan promoveert zij naar de sportklasse!

In de categorie solo jeugdklasse
dansten de tweeling Cheyenne
en Sharona Willemsen; Cheyenne
kreeg 275 pnt van de jury wat een
3e plaats was en Sharona eindigde
op een 4e plaats met 269 pnt.
Garde Diamonds haalde de 2e
plaats met 272 pnt.

Guusje van Thiel werd 3e met 248
pnt. In de categorie solo junioren
sportklasse won Lieke van de Ven
met 280 pnt!
Ook de gardes van Dv Dancing
Kids wonnen allebei hun categorie;

Modern Straight en modern Twister dansen in dezelfde categorie
met in totaal 8 groepen. Twister
won de categorie met 281 pnt;
Straight behaalde een mooie 2e
plaats met 269 pnt.

Gardegroep Miracle op weg naar tweede NK titel

Melody bij de minioren met 242
pnt.; Miracle in de junioren sportklasse met 268 pnt!
Modern Release werd 3e in de categorie modern junioren vrije klasse met 232 pnt en Spirit won de

voetbal

Vorstenbossche boys: 1ste winst 2012
VORSTENBOSCH - Op zondag
4 maart speelde Vorstenbossche
boys tegen Avesteijn op sportpark
de Bergakkers. Rob van der Wijst
zorgde er voor dat de boys de eerste helft met een 1-0 voorsprong
konden beëindigen.
Direct in de tweede helft kwam het
op een gelijke stand. Na een wissel
werden de boys door de inzet van
Jordy van Heeswijk fel. In de 90ste
minuut trapte Maikel Versantvoort
met een strafschop de bal vanaf
11 meter in het doel. De Vorstenbossche boys wonnen de wedstrijd
met 2-1.
Trainer Willem van den Burgt was
dik tevreden: “Ja, hier waren we
echt aan toe. De eerst winst van

2012. Heerlijk wat een fijn gevoel.
Ja een leuk presentje van Hein van
den Heuvel. Maar ik vond het op

basis van de tweede helft dik verdiend. Ik hoop echt dat dit de ommekeer is.”

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

handbal

Opnieuw alle punten in
huis gehouden bij DOs’80
uit de voeten. Via eentweetjes en
breakouts liep de score op tot 19-7.
De Sprint onderschepte een aantal
ballen en scoorde driemaal op rij.
Tegen het einde van de wedstrijd
was het opnieuw DOS’80 die het
heft in handen nam en de wedstrijd eindigde met 23-12.

HEESCH - De seniorenteams van
DOS’80 hebben dit weekend opnieuw met een ruime marge weten
te winnen van hun tegenstanders.
Dames: DOS’80 – De Sprint
(23-12)
Eind november speelden DOS’80
en De Sprint ook al eens tegen elkaar. Ondanks dat de Heeschenaren toen met een geruime marge
op voorsprong wisten te komen,
lieten zij zich door de dames uit
Deurne uit hun eigen spel halen.
In de laatste fase van de wedstrijd
hervonden zij hun motivatie en
wonnen uiteindelijk nog met 1417. Dit weekend in Heesch lieten
zij zich niet meer uit hun eigen spel
halen. Ondanks dat De Sprint nog
de openingstreffer maakte, was
DOS’80 vanaf het begin van de
wedstrijd namelijk sterker. Via 2-1
werd het 6-3 en zelfs 12-6 bij rust.
Na rust kwam DOS’80 nog beter

Heren: DOS’80 – HABO’95
(24-15)
Ook de heren speelden deze zaterdag een wedstrijd, thuis tegen het
Boekelse HABO’95. Deze wedstrijd werd door het publiek getypeerd als ‘klunzig en rommelig’. Er
werden veel tijdstraffen uitgedeeld
en een speler van DOS’80 moest
zelfs met een rode kaart het veld
verlaten. Al met al hebben de Heeschenaren toch de hele wedstrijd
op voorsprong gestaan. Steven
Dalderop wist zelfs een doelpunt
te scoren terwijl DOS’80 korte tijd
4 tegen 6 speelden. Zij wonnen
deze rare wedsrijd daarom terecht
met 24-15.
Volgend weekend wordt er weer
gehandbald. De heren nemen het
zaterdagavond, thuis in sporthal
’t Vijfeiken op tegen HVW. Aanvang: 20.50 uur. De dames spelen
hun kampioenswedstrijd een dag
later, uit in de Hoepel te Wanroij
tegen HVW. Aanvang: 12.10 uur.
Komt allen kijken!
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voetbal

Bloofoon shirtsponsor van 6e team Voetbalvereniging Heeswijk

Bloofoon - Piet en Ellie van der Maazen, shirtsponsor voor VV Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Het 6e
senioren team van Voetbalvereniging Heeswijk speelt na de
winterstop in prachtige nieuwe tenues. Deze zijn geschonken door
Bloofoon Telecommunicatie van
Piet en Ellie van der Maazen. Afgelopen zondag werden de tenues
overhandigd en meteen in gebruik
genomen.

voetbal

Met Bloofoon is Heeswijk weer
een shirtsponsor rijker. Volgens
voorzitter Peer Verkuijlen is de
vereniging daar heel blij mee omdat alle teams er goed uit moeten zien. De tenue´s voor zo´n 30
teams kosten veel geld en daarom
is steun van sponsoren zeer welkom. De Telecommunicatiewinkel
Bloofoon verhuisde in 2011 van

St. Servatiusstraat 9 naar St. Servatiusstraat 33 in Heeswijk-Dinther.
Een veel grotere winkel met meer
mogelijkheden. De verhuizing wilde de exploitanten Piet en Ellie van
der Maazen graag gepaard laten
gaan met een maatschappelijke
waardering in de vorm van deze
sponsoring.

volleybal

Tornado Dames 1 tegen
Were-Di dames 3

HVCH schrijft geschiedenis

3e plaats HVCH F1G in districtsfinale
HEESCH - Door een 1e plaats in de zaalvoetbalcompetitie en het winnen van de regiofinale in Volkel wist HVCH F1G zich te plaatsen voor
de districtsfinale van de winterzaalvoetbalcompetitie van KNVB district
Zuid II. De districtsfinale werd zaterdag 25 februari gespeeld in Nederweert tegen de winnaars van de 5 overige regio’s in district Zuid II.
HVCH F1G behaalde hier een verdienstelijke 3e plaats.

HVCH F1G

De eerste tegenstander was Schijndel/Vitam F1, dit was een gelijkopgaande wedstrijd. Alleen konden
we niet tot scoren komen en daardoor eindigde deze wedstrijd in
0-0. De 2e wedstrijd was Montagnards F1, na een moeizame start
kwam HVCH op 1-0 door een
mooi afstandschot van Demi. De
eerste 3 punten zijn binnen. De
3e tegenstander was RKVV Voerendaal F1 en deze wedstrijd ging

het ze gemakkelijker af. Jesse was
warm en scoorde 2x. Eindstand
2-0 dus wederom 3 punten.
Op naar de 4e wedstrijd. Deze
keer tegen SHH F1 uit Herten. We
moesten deze wedstrijd winnen
om nog kans te maken op een finaleplek. Onze verdedigers houden achterin wéér de nul! En Demi
brengt de eindstand 1-0.
Nu werd het spannend; HVCH

stond samen met Schijndel op de
1e plek. Gevolgd door Bekerveld
F1, die tevens ook onze laatste
tegenstanders waren. Dus deze
wedstrijd moesten we winnen of
gelijk spelen. Makkie??
HVCH begon erg goed aan de
wedstrijd maar toen floot de
scheidsrechter voor een overtreding en een vrije trap volgt. Helaas
was de bal te hoog voor Lars dus
was de stand 1-0. Maar HVCH
vocht terug en een doelpunt hing
in de lucht, enkele goed opgezette
aanvallen resulteerden er in dat
Stan met een afstandsschot wist
te scoren 1-1. Nog een paar minuten…Toen werd uit ongevaarlijke situatie toch door Bekerveld
gescoord 2-1. Na deze tegenslag
ging HVCH zeker niet bij de pakken neerzitten en creëerden nog
enkele goede kansen. Maar het zat
het team van HVCH niet mee en
de verdiende gelijkmaker viel niet
waardoor de wedstrijd met 2-1
verloren ging en we eindigden op
een 3e plek!
Na de prijsuitreiking met een hele
mooie en grote beker en voor iedereen een KNVB-medaille werd
de terugreis ingezet en werden de
spelertjes bij thuiskomst in de kantine getrakteerd op drinken, friet
en een heerlijke snack.
Tygo, Stan, Jesse, Demy, Stijn, David, Wouter, Lucas en Lars allemaal
van harte proficiat met dit ge-weldi-ge resultaat! Tot op heden is het
geen enkel HVCH team gelukt om
in de districtfinale te komen dus
jullie schrijven vandaag HVCH geschiedenis!

NISTELRODE - Nadat we een paar
zaterdagen geen wedstrijden hebben gehad ging Tornado Dames
1 er vandaag weer vol tegen aan.
Eindelijk weer een thuiswedstrijd
en deze rust had ons goed gedaan.
We begonnen de eerste set al
goed. Al snel stonden we ver voor.
Dit kwam mede door de goede
servicebeurt van Marjolein. Op
het einde zakten we even in, we
lieten de tegenstander een aantal
punten halen. Uiteindelijk hebben
we toch gewonnen met 25-14.
De tweede set werd wat spannender. Were-Di kwam beter in
het spel en wij scoorden deze set
minder met onze service. Dankzij de goede aanmoediging van
de wisselspelers en geblesseerde
spelers op de bank en de tips van
onze coach Annemieke kwamen
we weer in ons spel en wonnen we
met 25-22.
We wisten dat we beter konden
dan we in de tweede set hebben
laten zien. Met wat meer overtuiging wonnen we ook de derde set

met 25-18. Het blok van Sanne
zorgde er voor dat de tegenstander weinig kon scoren. Wanneer
de bal dan toch over het blok
kwam, zorgde Marjolein ervoor
dat deze met een mooie boog bij
Femke, de spelverdeler kwam. Zij
kon hier weer een goede set up
van maken, waarop die door de
aanvallers afgemaakt werd. Met
haar harde aanval scoorde Karin
weer een aantal punten. Ook Marieke was scherp. Vele aanvallen
scoorde ze door de bal ver achterin
te plaatsen. Ook een mooie redding voor aan het net leverde ons
een punt op.
De laatste set was een echte overwinning. We lieten de tegenstander niet boven de 10 punten komen en maakten ze in met 25-8.
Dit kwam door de goede service
van Tornado. Twee lange servicebeurten van Majolein en Ineke
zorgde er voor dat Were-Di niets
te vertellen had.
Onze volgende wedstrijd is volgende week zaterdag om 15.00
uur tegen Achilles DS 4 in Beugen.

Bernheze sportief

Woensdag 7 maart 2012

tennis

jeu de boules

Wintercompetitie
Die Lé
afgesloten

HEESCH - Van 17 tot en met 25 maart zal Tennisvereniging De Broekhoek in Heesch ook dit jaar weer voor de elfde maal het open Reisswolf
toernooi 2012 organiseren. Een gezellig toernooi wat al enkele jaren
wordt gehouden en een grote regionale bekendheid geniet.
Volgens Harold van Munster van
Reisswolf in Heesch, werd elf jaar

2e prijs: Jan Wijnen, Peter Ludwig
en Jo Lamers
3e prijs: Jenny Lindhout, Ad Cuijpers en Chris v.d. Berg
De prijswinnaars ontvingen een
lekker winterpakket. Na afloop was
er nog een drankje en een hapje en
werd er gezellig nagebuurt.

Zes weken lang was er vanaf dinsdag 10 januari t/m dinsdag 14
februari in triplettes (3 tegen 3)
gebouled. Met 20 teams, en dus
zestig leden is er elke week weer
flinke strijd om de punten gevoerd.
Één team wist alle 6 wedstrijden te
winnen en werd dan ook de grote
winnaar. Twee teams boekten 5
winstpartijen
en werden
daarmee
voetbal
hockey
tennis
basketbal
2e en 3e.

turnen

volleybal

handbal

Korfbalsters
Prinses Irene, campione
korfbal

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

geleden gevraagd of hij de sponsoring voor het toernooi op zich
wilde nemen. Hierin was volgens
Van Munster interesse, goed voor
de regionale naamsbekendheid en
er was een binding met de club.
“Mijn vrouw en ik en mijn ouders
tennissen bij De Broekhoek”, aldus
Harold van Munster.
Als een van de eerste bedrijven op

basketbal

het gebied van gegevensbeveiliging
is Reisswolf met meer dan 65 vestigingen in 22 landen, waaronder in
Heesch, Europees marktleider. Met
het aangeboden dienstenpakket
van onder andere archiefvernietiging, datavernietiging, archiefopslag, digitaal archiefbeheer, kantooropruimingen en het inzamelen
en afvoeren van kantoorafval kan
Reisswolf haar klanten een absolute veiligheid van haar gegevens
bieden alsmede de garantie dat het
afval op een milieubesparende manier wordt afgevoerd.

Tennisvereniging De Broekhoek
werd in 1993 opgericht en heeft
momenteel de beschikking over 8
eigen kunstgrasbanen. Met haar
700 leden een gezellige en actieve
club, aan de rand van Heesch.

Basketbal & Dans

Paasevenement Slamdunk’97

De uitslag is als volgt:
1e prijs: Hilde v.d. Wetering, Jean- De winnaars Hilde v.d. Wetering,
ne v.d. Nieuwenhuijzen en Rien Jeanne v.d. Nieuwenhuijzen en
Verstegen
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Rien Verstegen

hardlopen

11e Open Reiswolf Tennistoernooi

Georganiseerd door Tennisvereniging De Broekhoek in Heesch

NISTELRODE - Een gezellige wintercompetitie van Jeu de Boulesclub Die Lé kende 3 prijswinnaars.
Op dinsdag 28 februari jl. vond op
de Gildenhof na de algemene jaarvergadering van Jeu de boulesclub
Die Lé de prijsuitreiking plaats
van de wintercompetitie.

korfbal
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darten

snowboarden

golf

kano

HEESCH - Zoals elk jaar op paaszaterdag organiseert basketbalclub
Slamdunk’97 uit Heesch een paasevenement. Ook dit jaar zal er een
evenement zijn maar geheel anders dan dat u gewend bent.
De naam zegt het al BB & DANCE Basketbal & Dans.
Het idee is ontstaan na de wedstrijd van de Eiffeltowers eind oktober in Den Bosch. De leden van
de U10 waren uitgenodigd om
met de spelers mee het veld op
te lopen. Dat was een super gave
ervaring. Twee van de begeleiders
van de U10, Cas en Jorie waren
ook zeer onder de indruk van het
spektakel. Het idee voor BB &
DANCE was dan ook al snel geboren. De twee enthousiaste leden
zijn samen plannen gaan maken
en er werd contact gezocht met
Hanneke van de Stappen. De dag
zelf worden Cas en Jorie bijgestaan
door andere jeugdleden van slamdunk’97 om er een geweldige dag
van te maken. Bij basketbalwedstrijden begint de wedstrijd met
het voorstellen van de spelers. Dit
gaat samen met veel muziek en

dans. Bij dit evenement zal dat ook
zijn. Voordat de basketbalwedstrijden van start gaan worden alle
teams voorgesteld aan het publiek
en medespelers. Daarna zal er tussen de wedstrijden door gestreden
worden om de mooiste dansact.
Deze dansact wordt begeleid en
beoordeeld door Hanneke van de
Stappen. Er zijn prachtige prijzen
te verdienen. Zowel voor basketbal
als dans. De scholen zijn inmiddels
op de hoogte en er kan al ingeschreven worden. Inschrijven kan
tot 23 maart.
Dit evenement vind plaats op
paaszaterdag 7 april. De ochtend
is voor de groepen 3-4-5, start
om 9.00 uur en eindigt om 12.00
uur. Om 8.40 uur gaat de deur van
sporthal ‘t vijfeiken open om je om
te kunnen kleden. De middag is

voor de groepen 6-7-8, start om
13.30 en eindigt om 17.00 uur. De
deur van sporthal ‘t vijfeiken gaat
om 13.10 uur open om je om te
kleden. Iedereen is verplicht om
schone zaalschoenen te dragen.
Inschrijven kan via de leerkracht

kaarten/bridgen

Heeswijk blijft koploper
na zege op Wilhelmina ’08
voetbal

1cm b

door Koen Heesakkers
1,2 cm b

Kampioensteam Badkamermarkt.nl van Prinses Irene
b
NISTELRODE1,4cm
- Ze
hebben het weer gefikst de korfbalster van Prinses
Irene 1. Het team van de succescoaches Twan Verwijst en Hans Sinke
wacht volgend seizoen de hoofdklasse. Met zo’n 200 supporters in het
autosport
motorsport
oranje
gehuld, kon het karten
ook bijna niet misgaan.
Prinses Irene won na
een 4-6 ruststand met 9-12.

Drie keer schoot Prinses Irene op
de korf en drie keer was het raak
via Lieke van Griensven, Lotte Wilbers en Marina van Venrooij. Nadat Esther van Venrooij fraai de
1- 4 aantekende, wilde het schot
maar niet meer binnenvallen en
kwam Diosa zelfs langzij na zo’n
25 minuten spel. Na dertig minuten stond het echter 4-6 in het
voordeel van de meiden van Badkamermarkt.nl. Annelies Thijssen
en Van Griensven scoorden van
afstand.
De vele toeschouwers juichten
toen Marina van Venrooij opnieuw
scoorde. Vervolgens hadden de
oranjegirls een zwakke fase. Even
doemde het scenario van een georganiseerd feest dat niet door-

HEESWIJK-DINTHER - Koploper Heeswijk ontving zondagmiddag de
nummer vier van de ranglijst Wilhelmina ’08 uit Weert. Het verschil in
punten tussen beide ploegen was voor aanvang van de wedstrijd vier
punten in het voordeel van Heeswijk. Wilhelmina moest dus winnen
om niet verder achterop te raken, Heeswijk had de kans een gevoelige
tik uit te delen aan een naaste belager.

ging, het werd namelijk 7-7. Daarna kantelde de wedstrijd in het
voordeel van Prinses Irene. Dianne
v.d. Burgt, Marina v. Venrooij, Annelies Thijssen, Ella v.d Graaf en Esther van Venrooij zorgden voor gejuich. Diosa verkocht de huid duur,
maar kon daar maar twee treffers
tegenover stellen. Het feest barste
daarna al in de zaal los en werd
voortgezet in Nistelrode, waar het
nog lang onrustig bleef.
Opstelling en scores:
Dianne v.d. Burgt (1x), Kristel v.
Heumen (45: Linda v. Tilburg),
Marina v. Venrooij (3x), Ella v.d
Graaf (1x) (55: Robin v. Pinxteren),
Lieke v. Griensven (2x), Annelies
Thijssen (2x), Lotte Wilbers (1x),
Esther v. Venrooij(2x)

Tom Sleddens wordt geknuffeld na zijn treffer 

Nadat pupil van de week Stan van
der Pas namens Heeswijk het goede voorbeeld had gegeven door
doelman Walbers van Wilhelmina
te passeren kon het echte werk
beginnen. Heeswijk schoot uit de

Foto: Selly van den Akker

startblokken. Turgay Arslan stuurde
na twee minuten voetballen Mark
Dobbelsteen weg. De aanvallende
middenvelder van Heeswijk controleerde de bal uitstekend maar
schoot net over. De mogelijkheid

van Dobbelsteen bleek de grootste
in het eerste bedrijf. Doelmannen
Lunenburg en Walbers konden met
een schoon keeperstenue terug de
kleedkamers in voor de rust.
Ook na de thee begon Heeswijk
het scherpst. Een eerste waarschuwing werd afgegeven door Arslan.
De linksbuiten kapte naar binnen,
schoot venijnig met rechts, maar
trof de paal. Na een uur spelen
werd Heeswijk wel beloond. Tom
Sleddens besloot maar eens een
schot af te vuren vanaf een meter of
25. Walbers tastte gruwelijk mis en
zag tot zijn ontzetting de bal achter
hem in de goal ploffen. Het doelpunt van Sleddens zou de beslissing
in de wedstrijd betekenen, maar het
werd op het einde toch nog even
flink billenknijpen.
Mede door enkele uitmuntende
reddingen van doelman Lunenburg
hield Heeswijk de punten in eigen
huis. Volgende week volgt een
nieuwe topper voor Heeswijk, dan
gaat het op bezoek bij nummer drie
Wittenhorst.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE

18 MAART
Wederom
sprookjestheater
in Heesch
Locatie: CC de Pas

16 - 17 MAART
NL DOET!
17 MAART
Grote Schoonmaakdag
Bernheze
Locatie: Gemeente
Bernheze

HEESCH
8 MAART
Muzikale vertelling over
het leven van Herman
Brood
Locatie: CC De Pas
10 - 11 MAART
Komische opera
‘The Sorcerer’
Locatie: CC De Pas

21 MAART
Liederentafel in de Pas
Locatie: CC De Pas
23 MAART
24e Heesche bridge
Open
Locatie: CC De Pas
24 - 25 MAART
St. PEP-projecten
organiseert een grote
boekenbeurs
Locatie: CC De Pas.
24 MAART
Halfvasten
Locatie: Café zaal
´t Tunneke

14 - 15 MAART
Aanmelden nieuwe
leerlingen Hooghuis
Locatie: Schoonstraat 34
Open Dag STOP!
Theateropleiding
Locatie:
JF Kennedeystraat 3b
16 MAART
Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1,
Heesch
17 MAART
Concert Fanfare Korps
Nationale Reserve
Locatie: CC De Pas
Fiësta Mexicana
Locatie: café ‘T Tunneke
Zie pagina 6
17 - 25 MAART
Open Reisswolf
Tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek
Zie pagina 19
18 MAART
1e HBV Open Jeugd
Toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijf
Eiken

24 MAART
Toneeluitvoering
van Jong van Harte
Locatie: CC De Pas

NISTELRODE
7 MAART
Emigrantenfamilies
voor het voetlicht
bij HKK Nistelvorst
Locatie: Heemhuis,
Maxend 3
8 MAART
Thema-avond
‘Je blaas de baas’
Locatie: Heemkunde
‘t Maxend
9 MAART
Balletstichting
Nistelrode treedt op
Locatie: Zorgcentrum
Laarstede
10 MAART
Rock & Roll
‘Mustang 66‘
Locatie: Party Centrum
‘t Maxend

11 MAART
HEESWIJKOpen Zondag
DINTHER
Locatie: Centrum Nistelrode
Zie pagina 12
8 MAART
Onderonsje over
Voorjaarswandeling
brandschilderen en
Vogelwacht
glas in lood
Locatie: Natuurcentrum
Locatie: Steunpunt D’n
Slabroek
Hoek

Tribute to Coldplay
& Snow Patrol
Locatie: Café Zaal de Toren

12 MAART
Bibliotheek weer open
op andere locatie
Locatie: Laar 29
(naast Kruidvat).

9 MAART
Normaal
Locatie: Café zaal Jan
van Erp
Zie pagina 7

23 MAART
Jupiler de Pub Quiz
Locatie: Café Zaal de Toren

14 MAART
‘Uilenmiddag’
voor kinderen van
4 t/m 12 jaar
Locatie: Natuurcentrum
Slabroek aan de
Erenakkerstraat 5 te
Nistelrode

10 MAART
Springtime:
Dans ‘impulsen’
Locatie: Abdij van Berne

15 MAART
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen
16 MAART
Mandalatekenen met
Danka Hüsken
Locatie: Nistelrode
Zie pagina 6
18 MAART
Clinic TC Telro 2012
Locatie: TC Telro

10 MAART
Das Deutsche Bierfest
Locatie: Café Zaal de Toren
Zie pagina 6
Hot Studs
Locatie: Café De Zwaan
11 MAART
Heel de Mens
Locatie: Kasteel Heeswijk
Lezing
“Matthäuspassion
versus
Johannes-Passion”
Locatie: Abdij van Berne

30 MAART
Schuimparty
Locatie: Dorpshuis

13 MAART
Onderonsje in Heeswijk
over gevallen militairen
Locatie: CC Bernrode

LOOSBROEK

Workshop zeepketting
Info:
www.ikhouvanbrabant.nl

9 MAART
Feestavond Jetzt
Geht’s Los
Locatie: Nisseroisedijk,
Loosbroek
11 MAART
Mega Trekkertrek
Spektakel
Locatie: Nistelrodesedijk
in Loosbroek

16 MAART
Brabantse middag
Locatie: Café zaal Jan van
Erp

18 MAART
Matineeconcert
Astrid Kouwenberg en
Lisette Bol
Locatie: Kasteel Heeswijk

24 - 25 MAART
Toneelvereniging
Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
Zie pagina 7
25 MAART
Snuffelmarkt
Locatie: In en rond het
Willibrordcentrum
Zie pagina 11
30 MAART - 1 APRIL
Kasteel Fair
Locatie: Kasteel Heeswijk

VORSTENBOSCH
20 MAART
Vraagbaak
Locatie de Stuik
23 t/m 30 maart
Biljartkampioenschappen
Locatie: De Schaapskooi
25 MAART
Naviering Vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk
Biljartkampioenschappen Jeugd
Locatie: De Schaapskooi
27 MAART
Vraagbaak
Locatie: de Stuik

17 MAART
Berne Inspiratiemiddag
“Geloof je in mij?”
Locatie: Abdij van Berne
The Magical History
Tour
Locatie: Café De Zwaan

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

