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Geheimen en vriendschappen in De Pas
IsA PUTTERs WINNAREs VooRLEEsWEDsTRIJD BAsIsscHoLEN BERNHEZE

FoLDERs DEZE WEEk

De finale van de voorleeswedstrijd van de tien basisscholen in Bernheze zorgde voor een zaal vol spanning, yells
en - waar nodig - aandacht. Mieke Aalderink van de Bibliotheek was blij met die zaal vol enthousiaste leerlingen.
BERNHEZE –

cARNAVAL IN DE ToREN -

HEESWIJK-DINTHER LOOSBROEK

Lintje voor Willie van Daal
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Deelnemers en jury

Aangemoedigd door klasgenoten
met als grote aanvoerder Adrie
Gloudemans van ‘Watverteljemenu’ verteltheater, lazen de winnaars van de basisscholen in Bernheze hun favoriete verhaal voor.
Voor de jury: Marie-José Cornelissen van bibliotheek Heesch, Anita
van den Bogaart, kinderboekenschrijfster uit Nistelrode en burgemeester Marieke Moorman was
het een hele opgave om de prestaties te beoordelen en de juryrapporten in te vullen.
Er waren nogal wat punten waar
ze op moesten letten. Maar het
moeilijkste was het voor de mededingers naar de hoogste plek
zelf. Zij moesten niet alleen voor
een volle zaal voorlezen, maar ook

Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen

nog eens zelf iets vertellen over het
boek waaruit zij een stuk lazen.
DE VERHALEN
Sil van der Heijden, Ufuk Abaci,
Isa van der Sluijs, Gert-Jan Raaijmakers, Bo Vogels, Renske Vogels,

Isa Putters

met dagboek, tot aan een vakantie bij de boswachter en een vader
met een hartaanval in de auto.
Wat er ook gelezen werd. De verhalen nodigden stuk voor stuk uit
om meer te willen weten en zelf in
het boek te duiken. Zelfs het ver-

de pauze de zaal met een mooi
verhaal over handjes laten wapperen, waarbij hij zichzelf begeleidde
op exotische muziekinstrumenten. Hierna werd door de jury de
winnaar bekendgemaakt. Burgemeester Marieke Moorman las

Hooghuis heeft primeur
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‘De toeschouwers werden mee op reis genomen’
Thijs van den Heuvel, Isa Putters,
Flow van den Berg, Noëlle van
Zutphen, waren super zenuwachtig voordat ze op het toneel plaats
gingen nemen. Maar eenmaal op
de voorleesstoel was daar niets
meer van te merken. Het ging van
verdwaalde kinderen en kinderen

haal van de vriendin die onder valse voorwendsels mee ging om te
shoppen. De jury was diep onder
de indruk van de kwaliteiten van
deze cracks.
WINNAAR
Adrie Gloudemans vermaakte na

het juryrapport voor. Winnares Isa
Putters mag Bernheze op 8 maart
vertegenwoordigen tijdens de halve finale van de voorleeswedstrijd.
Meer foto’s op
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

Carnaval
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InformatIe
voor de

KERNEN

Website over verkiezingen

SP: Voor

BErnHEzE - Inwoners van Bernheze mogen op woensdag 19 maart naar
de stembus om de gemeenteraad te kiezen. MFM/Dtv heeft een speciale
website gemaakt die helemaal in het teken staat van deze verkiezingen.

Rein van Moorselaar, Lijsttrekker SP Bernheze

achtergrondverhalen over alle partijen. Onder dezelfde naam is ook
een twitteraccount aan de website
gekoppeld.

Op www.bernhezekiest.nl staan
nieuwsberichten, portretten en

Prins Bart d’n Urste treedt in voetsporen van vader
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Bart Hoezen (31) uit Loosbroek is vrijdagavond in de Zaert
onthuld als prins Bart d’n Urste van Snevelbokkenland: “Mijn motto is: ‘Mee un opgelaoje accu
maoken we er un schôon fisje van!’”
Toen Bart onthuld werd als prins, was hij door het dolle heen, maar daarna maakte zijn enthousiasme ruimte voor emotie. “Ik sta hier nu, vijftien jaar na mijn vader”, vertelt de in Heeswijk-Dinther
wonende Hoezen junior, die Bas de Wit als adjudant naast zich heeft. René Hoezen was Prins
Carnaval in 1999 en overleed in 2011 aan de gevolgen van kanker; een gebeurtenis waar Bart nog
vaak mee bezig is. Afgelopen zomer fietste hij met vrienden de Alpe d’HuZes, waarmee hij een
kleine 50.000 euro ophaalde voor kankeronderzoek. “Ik wist dat als ik prins zou worden, dat dat
me weer zou herinneren aan mijn vader. Daarom heb ik het thuis ook overlegd. Mijn moeder en
vriendin stonden achter me.” Hoezen wijst de zaal in. “Mam, ik ben blij dat jij hier bent vanavond.
We gaan er een mooie carnaval van maken.”
Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Ronald van Hastenberg

behoud jeugdsport
stem 19 maart SP

Uw
woonbelangen
centraal!

Op deze manier worden inwoners
steeds op de hoogte gebracht van
alle ontwikkelingen. MFM/Dtv is
sinds kort de lokale omroep van de
gemeente Bernheze. Dit na een samenvoeging van de omroepen in
Oss en Bernheze.

Aanmelden voor
ophalen snoeihout buiten
bebouwde kom

BErnHEzE - Op 19 maart kiest Bernheze een nieuwe gemeenteraad. Die beslist
de komende vier jaar over veel zaken. Ook over subsidie aan sportclubs met veel
jeugdleden. De SP wil die subsidie voor de komende jaren zeker stellen. Dat is
een belangrijk onderdeel uit het verkiezingsprogramma van de SP.
Sport is immers erg belangrijk voor
de jeugd. Gezond bewegen en samen winnen of verliezen in je team
of als individuele sporter. Vindt u
dat de komende 4 jaar ook belangrijk? Stem dan SP op 19 maart aanstaande.
Een goed verenigingsleven is van
groot belang in iedere kern. Voorwaarden worden geschapen om
het verenigingsleven goed te laten
functioneren. Een goede huisvesting van de verenigingen is daarvoor een eerste noodzaak. Huis-

vesting hoort tegen een haalbare/
betaalbare prijs plaats te vinden.
De contributies gaan anders te veel
omhoog. Gemeentelijke subsidie
komt vooral terecht bij verenigingen met veel jeugdleden.
Bij tekorten wordt bekeken of de
betreffende vereniging geholpen
kan worden. Bij de jeugd wordt
extra nadruk gelegd op deelname
aan (sport)verenigingen. Het gebrek aan beweging bij de huidige
jeugd is zorgelijk. Het gevaar van
overgewicht (obesitas) op jonge

Dit wordt gestimuleerd worden
door de subsidie voor jeugdleden.
Op en om het sportveld komen
ook mensen met verschillende
achtergronden en cultuur met elkaar in contact.

Informatie voor de
kernen
Niet alleen dromen, maar doen!
Adviseur
Ruimtelijke Ordening
Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Van 10 t/m 14 maart haalt de
gemeente snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich daarvoor tot 28 februari aanmelden
bij de gemeente, tel. (0412) 45
88 88, of via de website het
‘aanvraagformulier
ophalen
snoeihout’ invullen.

CDA:

Peter van Boekel, lijsttrekker CDA Bernheze
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BErnHEzE - Tweeënveertig procent is de voorspelling in het Brabants
Dagblad, die van het opkomstpercentage voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zulke percentages zijn gemakkelijk prijsschieten.
Artikelen over de tanende interesse in de politiek, het geringe draagvlak. Cynisme ligt gretig op de loer, wachtend op een sappige discussie
aan de bar, een ingezonden brief in de krant, een voortdurende stroom
van negativisme. Wij dansen niet mee in de polonaise van die neerwaartse spiraal.

Remix van zaterdag
9 maart gaat niet door.

Actieve ondersteuning
voor de kleine kernen
in Bernheze
De volgende editie is Remix
is op zaterdag 3 mei in de
grote zaal van de Pas.

Verkiezingen

negatieve beelden bestrijd je, door
er een positieve waarheid tegenover te zetten. Dat is wat wij als
CDABernheze doen! Tweeënveertig procent van de Bernhezers
brengt WEL hun stem uit en stellen hun vertrouwen in een van de
mannen of vrouwen op de verkiezingslijsten.
Dat vertrouwen van die tweeënveertig procent belonen wij: met
hard werk en met resultaten. Daarvoor zijn deze burgers bij CDABernheze aan het juiste adres.

Wij willen niet meehuilen met de
wolven en zwelgen in een verongelijkt ze-zijn-tegen-ons-gevoel.
Met een topteam wat een afspiegeling is van de Bernhezer samenleving is, steken we de handen uit
de mouwen. Vrouwen en mannen,
afkomstig uit alle kernen en in diverse levensfasen vertegenwoordigen brok kennis en ervaring. ze
staan te trappelen om aan de slag
en/of door te gaan. zonder cynisme, maar met optimisme en geestdrift. Met nieuwe, innovatieve ,

Blanco lijst 7: Uw

realistische ideeën en een frisse kijk
op onze mooie gemeente.
Vooruit kijken en niet gewoontegetrouw voortbewegen op patronen van jaren geleden, maar zelf
een nieuw fris oordeel vormend.
De toekomst ligt niet achter ons,
maar voor ons. zodat ook over
vier jaar u ons als CDA opnieuw
uw vertrouwen geeft.
Meer informatie op www.cdabernheze.nl of volg ons op Twitter.

partij

Ad Donkers, kandidaat nr. 2

BErnHEzE - Voor velen van u, maar vooral met u, individueel of als vereniging,
organisatie, club, stichting, bestuur of instelling heb ik afgelopen vier jaren wederom op een erg goede en zeer plezierige manier samengewerkt. Veel hebben
we besproken, maar nog meer bereikt. De komende jaren wil ik dit werken voor
u en met u erg graag voort zetten. Het liefst als (parttime) wethouder, anders
bewust als raadslid.

Nou zullen we het krijgen!
Mijn man heeft een motie van afkeuring tegen mij ingediend!

Blanco Lijst 7: Wij zijn dé lokale
partij voor Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch, met oog en
hart voor Heesch en nistelrode.
Een samengaan van de drie lokale
partijen tot één grote partij zag
90% van onze leden niet zitten.
Het vertrouwde gedachtengoed
nemen we mee naar een nieuwe
partij. zelfstandig gaan wij verder,

maar nu onder de naam Blanco
Lijst 7.
naast een groot aantal bekende
en vertrouwde namen, zijn er ook
vele nieuwe enthousiaste leden gevonden. En gezamenlijk gaan we
ons weer sterk maken voor onze
kernen, met de kennis van de ervaren mensen en de frisse kijk van
de jongeren. Lees ons programma.

zie onze kandidatenlijst. Wij waren
er al de afgelopen jaren voor u. zo
zullen we er ook de komende jaren
zijn. Daar kunt u van op aan, zoals
u weet!
Dus stem met vertrouwen: Stem
Blanco Lijst 7! Kijk op www.blancolijst7.nl voor alle informatie.
reageer via blanco.bernheze@
gmail.com.

VVD-Bernheze Zeker NU!

Goederen
zelf afleveren
voorste Groes 1a
Heesch

Goederen
laten opHalen
bel 0412 62 61 11

Bernheze

Peter van Boekel Nr.1
www.kringloopbernheze.nl

leeftijd is groot. Bij (sport)clubs
wordt de jeugd uitgenodigd tot
actief en gezond bewegen. (Sport)
clubs die een actief beleid voeren
moeten kunnen rekenen op de
gemeente om deze activiteiten te
ontplooien.

Stem CDA 19 maart!
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Eten, drinken & uitgaan
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COLOFON

(H)eerlijk opruimen

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

BERNHEZE - Opbergmanden, kleine doosjes, tassen en shoppers zijn
niet alleen handige ‘opbergers’ waar je spullen in opruimt. Je kunt er
ook je interieur mee opfrissen. Het assortiment van de Wereldwinkel
bestaat uit verschillende stijlen, kleuren en materialen.

DeMooiBernhezeKrant

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

Veel manden die de Wereldwinkel
verkoopt, komen uit het dorpje
Mekhe village in Senegal en zijn
gemaakt door Adama Diop en
haar dochters. Over een grote
mand doet Adama ongeveer een
week. De manden worden al generaties lang gemaakt en het is een
echte familie business. Ze heeft zes
dochters die allen meehelpen met

het werk. De manden worden gemaakt van gedroogde rietstengels
uit de omgeving. De rietstengels
worden omwikkeld met gekleurd
afvalplastic en worden zo aan elkaar vastgenaaid. Hierdoor ontstaan mooie kleurpatronen.
Teranga, importorganisatie en erkend fairtrade leverancier, helpt de
producenten en zijn werknemers
door de producten voor een eerlijke prijs in te kopen.
Bernheze heeft drie wereldwinkels:
in Heesch, Nistelrode en HeeswijkDinther. Het assortiment varieert
per winkel.

Vadebo
culinair

Administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
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.

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Column

100% de bakkers
Lamers
Is het u ook opgevallen?
Er komen steeds meer
programma’s waar het dagelijks
brood aan de kaak gesteld wordt.
En is het niet in TV-programma’s
dan komt het wel in het nieuws
of worden er boeken geschreven
over brood. Brood is HOT!
En eigenlijk vinden wij, de bakkers Lamers, dat helemaal niet erg.
Hoe meer er gerommeld wordt met brood, hoe meer wij óns
verhaal kunnen vertellen over óns brood dat uit onze ovens komt.
Neem het programma Kassa, waarin vorige maand aandacht werd
besteed aan desembrood.
Met desem wordt ook veel gerommeld. Een brood wordt al
desembrood genoemd als er desempoeder in verwerkt wordt.
Desempoeder is een vervanger, maar wij werken met 100%
vloeibare desem die we ook nog eens zelf bereiden. Een aantal
van onze broden zijn bereid met puur desem, een aantal met
desem met ondersteuning van een laag percentage gist.

Wij gaan in het bereiden van onze produkten altijd voor de volle
100%. Ook in ons gebak. De vruchten die verwerkt worden in
onze bavaroises…100% puur fruit.
De chocolade die wij gebruiken voor onze chocolaatjes en
garneringen voor op gebak en taarten. 100% Chocolade van
Callebaut.
In deze tijd gaan steeds meer mensen voor smaak en als het om
brood gaat, voor gezond. Wij staan 100% achter ons product!
Lizzy Lamers-Green
De bakkers Lamers

www.rinescocatering.nl

PEFC/30-31-421

bakkerij

Onlangs besteedde de Keuringsdienst van Waarde aandacht aan
speltbrood.
Ook mag je speltbrood al die naam geven als er een percentage
spelt in zit. Veel speltbrood wordt gebakken van bijvoorbeeld 30%
spelt en 70% tarwe. Er zit wat spelt in, maar de pure spelt proef je
hier echt niet in.
Spelt is een dure graansoort, dus verklaarbaar is het wel.
Dan maak je een brood gewoon goedkoper en zeg je dat het
speltbrood is. Wij kunnen u zeggen, onze spelt komt van d’n
Osse Stelt. Op deze velden van Landschapsbeheer Oss groeit
onze spelt. De broden die mijn broer Bart bakt zijn 100% spelt.
Daar komt geen ander meel aan te pas. Doordat het brood (al
ons brood) veel tijd krijgt om te rijpen, krijgt het naast de lekkere
speltsmaak ook nog het heerlijke aroma en malsheid. Inderdaad,
speltbrood is wat duurder, maar dan heb je ook wat.
En wat te zeggen van het feit dat je van ons brood geen enkele
snee aan de eendjes hoeft te voeren? Probeert u het maar. De hele
week lekker.
En last but not least. Een goed gerijpt brood heeft niet alleen meer
smaak, maar is ook veel beter voor de spijsvertering.

• Catering
• Buffetten warm / koud
• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Advertorial

Advertorial

AAnbiedingen geldig vAn
1 t/m 28 februAri 2014

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd 1

Schnitzelmenu

29-10-2012 16:00:22

Alle actie aanbiedingen

ook om mee
te nemen

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

Expositie Beeldhouwkunst vanculturele
Ineen educatieve
van ontmoetingsplaats
Lierop
het uiteindelijke resultaat is een samenspel
Zaterdag en zondag 8 en 9 maart.
Beide dagen van 11.00 tot 17.00
uur. Gratis toegang.
Ine van Lierop-Ooms maakt figuraties en portretten in brons.
In haar werk vormt de mens in al
zijn aspecten haar grootste inspiratiebron. Haar voorkeur gaat dan
ook uit naar werken met levende
modellen.
Hierbij laat zij zich vooral leiden

door datgene wat een model bij
haar oproept, dit kan bijvoorbeeld
een emotie, houding, uitdrukking
of gevoel zijn.
Het uiteindelijke resultaat is altijd
een samenspel tussen haar en haar
model: Hoe dichtbij mag zij komen
en wat kan of wil het model laten
zien.
Om een beeld te krijgen van haar
werk, kun je haar website bezoeken: www.inevanlierop.nl.

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Heerlijke schnitzel
met frisse salade en
knapperige frites

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein
4 en- Heesch
- www.supertje.com
Heerlijke, Hollandse kroket
frikandel
met frisse salade en knapperige frites
0412-456476 - Alle
dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

www.plazafoodforall.nl
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Lintje voor ‘wandelman’
Willie van Daal
HEESWIJK-DINTHER – Willie van Daal uit Heeswijk-Dinther is zaterdag
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Marieke Moorman
heeft de versierselen behorende bij
deze Koninklijke onderscheiding
uitgereikt tijdens de algemene
ledenvergadering van de NoordBrabantse Wandelsport Bond.
Willie van Daal ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten
sinds 1978 op het terrein van de
wandelsport. Decorandus zet zich
vanaf dat jaartal in voor wandelsportorganisatie Jeugd- en Gezinsvierdaagse in Heeswijk-Dinther. Deze organisatie organiseert
jaarlijks de jeugd- en gezinsvierdaagse en de openingstocht van
de Noord-Brabantse Wandelsport
Bond.
Willie is vanaf 1995 voorzitter
van de wandelsportorganisatie uit
Heeswijk-Dinther, organiseert nevenactiviteiten voor de jeugd, zet
de routes uit en werft sponsoren.
Sinds 2002 is hij bestuurslid van
de Noord-Brabantse Wandelsport
Bond en vanaf 2011 bestuurslid
van de Nederlandse Wandelsport
Bond. Hij is verantwoordelijk voor
de technische zaken.

Jong voor oud, dankzij Lions club Bernheze
BERNHEZE - Onlangs organiseerde
de Lions Club Bernheze twee muzikale avonden voor de bewoners
van twee verzorgingshuizen in
Bernheze.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door studenten van het Impressariaat Kunsten van de Fontys Hogeschool uit Tilburg. Het
Impresariaat Kunsten (IK) is een
impresariaat voor talentvolle (afgestudeerde) studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
Het IK fungeert als brug naar de
buitenwereld voor de studenten,
ze doen presentatie- en podiumervaring op en leren daarnaast de
ins en outs van het werkveld kennen. Diverse muziekgenres worden
door het programma ‘Jong voor
Oud’ ten tonele gebracht. Een
unieke gelegenheid voor de Lions
om zodoende een maatschappelijk
steentje bij te dragen aan de muzikale ontwikkeling van jong talent
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

beLeggen
Ik heb een half uur van mijn leven weggegooid, denk ik als ik thuis
kom van de supermarkt. Weer een half uur voor al dat vleesbeleg
gestaan en weer met hetzelfde thuisgekomen. Leverkaas en blik
boterhamworst. Ik had me nog zo voorgenomen om eens avontuurlijk
in te kopen. Om van mijn boterham een verantwoord feestje te maken.
Mijn missie was weer faliekant mislukt. Ik ben de minst avontuurlijke
belegger ooit.
Als kind op de bassischool had ik het me juist heel anders voorgesteld.
Later als ik groot zou zijn en voor mezelf kon zorgen, zou ik alleen
maar lekkere dingen in huis halen. Als ik zelf een broodtrommel
mocht maken, zouden er ook door de week witte bolletjes in zitten.
Vijf witte bolletjes met vijf soorten hagelslag. Ik zou elke dag een heel
eitje eten en niet alleen een dopje mogen eten zonder een dooier er in.
Die dooier was juist het lekkerst!
Ik had genoeg van altijd maar hetzelfde op mijn boterham te doen. Het
ergste vond ik dat het ook nog in dezelfde volgorde moest. Eerst iets
bovenmatig gezonds zoals tarvo romige kaas van de kaasboer of tarvo
schijfjes leverworst. Die moest je snel naar binnen werken, voordat je
pas aan het hoofdgerecht kon beginnen, tarvo kwinkslag. Als je geluk
had, kon je dan nog net een toetje krijgen: tarvo droge pindakaas
zonder stukjes noot.
Ik merk nu dat ik al mijn beleggersdromen al lang heb laten varen.
Ik wil niets anders meer dan het traditionele werk. Die vitrine met
vleesbeleg in de supermarkt mag wat mij betreft of de helft kleiner of
alleen maar vol liggen met boterhamworst. Dat scheelt ook een hoop
tijd voor de eeuwige twijfelaars onder de beleggers.

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT
zet al zeven jaar Nistelrode op de kaart

en het vermaken van de senioren
in Bernheze. Op 4 februari werden
de bewoners van Cunera/De Bongerd vermaakt met een uitvoering
van een muzikaal trio dat met ondersteuning van de piano liedjes uit
musicals ten gehore bracht. Op 11
februari werden de bewoners van
Heelwijk in Heesch vermaakt met
een uitvoering van licht klassieke
muziek, waarbij de fagot en harp
het muzikale ensemble vormden.

De Lions-leden zelf namen de verzorging van het hapje en drankje
die avonden ter hand, waardoor de
lijfspreuk van de Lions: ‘We Serve’
zeer letterlijk uitgevoerd werd.
Lions Club Bernheze bedankt de
activiteitenbegeleiders en vrijwilligers van de verzorgingshuizen voor
hun enthousiasme en inzet, om zo
terug te kunnen kijken op twee geslaagde avonden voor onze senioren in Bernheze.

Voor al uw
geldzaken.
Alle bankproducten
in huis

We wensen u
een knotsgekke
carnaval
MET CARNAVAL ZIJN WE
NIET THUIS, MAAR VANAF
WOENSDAG 5 MAART BEN JE WEER
WELKOM BIJ ’T OUDE RAADHUIS
Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl

www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

Column
D’n bLieker

Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven
Altijd een aantrekkelijke
spaarrente
Compleet betaalpakket:
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL
RegioBank is onderdeel
van SNS REAAL en valt
onder het depositogarantiestelsel

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

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

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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kindercoach verzorgt begeleiding en coaching
Christelcoaching: de helpende hand
- Kindercoach Christel van der Heijden van Christelcoaching verzorgt
begeleiding en coaching voor kinderen die wel eens een periode niet lekker in hun vel zitten of voor kinderen die zich ‘anders’ voelen.

HEESWIJK-DINTHER

Er kunnen allerlei oorzaken zijn,
zoals sociaal-emotionele, school/
thuissituatie, pesten of hooggevoeligheid. Met een jeugd vol
eigen ervaringen koos Christel
van Christelcoaching na haar opleiding voor KinderCoach er voor
non-verbale communicatie te
gaan studeren, als aanvulling op
haar studie en brede ervaring.
Daarbij voegde ze opleidingen
zoals hooggevoeligheid, omgaan
met stress en rouwverwerking.
Christel werkt op locatie: “Ik leer
de kinderen anders naar de wereld kijken door o.a. gebruik te
maken van verschillende spelsitu-

aties en NLP. NLP is een krachtig
instrument voor communicatie en
gedragsverandering. Soms kan ik
ook ouders een simpel handvat
geven om verder te komen. Leerkrachten kunnen ook gebaat zijn
met wat handvatten van mij, voor
het functioneren in de klas of een
specifiek probleem.”
Kinderen die hooggevoelig zijn,
zijn al snel gebaat bij haar coaching en begeleiding. Zij voelen
zich vrijer en rustiger. Hooggevoeligheid betekent dat deze kinderen
meer voelen, ruiken en horen en
daardoor sneller moe, of uit hun
concentratie zijn. Hooggevoelige

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

mensen handelen meer vanuit intuïtie en gevoel, terwijl anderen
meer vanuit hun ratio handelen.
Maar ook voor dingen als bedplassen, potjestraining, luisteren,
consequentie, e.d. kun je haar
hulp inroepen. Christel begeleidt
en coacht kinderen van 0-14 jaar.

kinderen & hun ouders

Voor meer info: www.christelcoaching.nl of 06-23777436

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

Horizon Heesch: avond voor
mensen met beperking

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Geslaagde ontspanningsmiddag Horizon Heesch

muziek en zullen er hapjes en een
drankje worden aangeboden. Om
22.30 uur eindigt de avond, waar
voor de deelnemers geen kosten
aan zijn verbonden.

HEESCH - De Heesche ziekenvereniging Horizon houdt op zaterdag 12 april een avond voor alle
Heeschenaren met een beperking.
Om 18.00 uur wordt in de zaal
van restaurant De Waard aan de
Kerkstraat in Heesch gestart met
een uitgebreide koffietafel. Daarna volgt een gezellige avond met

Ziekenvereniging Horizon Heesch
hoopt iedereen uit Heesch te mogen begroeten.
Omdat niet iedereen van deze
doelgroep bij de vereniging bekend is, is het verstandig dat alle
belangstellenden zich melden.
Voor informatie of vragen:
Ria van den Berg-van de Coolwijk:
0412-452219 of Jan van der Leest:
06-513 685 52.

HEESCH - Bijna tweehonderd leden van de doelgroep van ziekenvereniging Horizon Heesch konden afgelopen zaterdag opnieuw genieten van
een gezellige middag in de zaal van ‘t Tunneke.
De middag begon om 13.30 uur
met een lekkere ‘tas’ koffie met
gebak. Daarna vermaakte de muzikale Brabantse groep Ger Coppens en zijn apostelen de hele zaal
met heerlijke, herkenbare sketches
over het Brabantse gezinsleven
in het verleden. Deze werden op

artistieke wijze afgewisseld met
mooie nostalgische liedjes. Rond
17.00 uur werd de middag afgesloten met een zeer gewaardeerde
koffietafel. Daarna toog iedereen
tevreden naar huis met de gedachte dat zo’n middag eigenlijk altijd
weer te kort is.

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Ladies only Nights in Nistelrode
NISTELRODE – Een gezellige avond, exclusief voor dames. Dat zijn de Ladies Only Nights die op de donderdagen 27 maart en 3 en 10 april worden gehouden bij Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers in Nistelrode.
Het zijn speciale avonden boordevol vermaak, inspiratie en verrassingen, waarop genieten centraal staat.
Initiatiefnemer van de Ladies Only Nights is Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers in Nistelrode. Over het
programma zegt woonsfeermaker Bart Jacobs: “Aangenaam en verrassend leven voor dames, daar gaat het
om tijdens de drie donderdagavonden. Wij hadden er gewoon zin in om de dames eens in het middelpunt te
zetten. Al heel vlot vonden wij tien andere ondernemers die dat idee ook omarmen!”
Life-changing-effect
Broer en mede-woonsfeermaker
Twan Jacobs. “Op de avonden verzorgt bijvoorbeeld
LipsGroen vier seminars
met als thema: ‘Waarom
een Feel Good Garden
je energie geeft’. Marya
Schoenmode presenteert
tijdens de Ladies Only
Nights haar uitgebreide
tassen- en schoenencollectie.
Gedurende de hele
avond staat zij ter beschikking om persoonlijk te helpen met het
vinden van de perfecte
schoen of tas. Hypnotherapeut Netty Slaats
is op meerdere vlakken inzetbaar en laat
dit zien door middel
van drie workshops
met als thema
‘Haal het beste uit

jezelf’. Voor styling- en kleuradvies
kun je terecht bij Haarmode van
Herpen. Zij bieden vijf workshops
aan met tips en adviezen waarmee
je daarna zelf aan de slag kunt.”
Mooie donderdagavonden
“Hier houdt het zeker niet mee
op”, vult Bart weer op zijn beurt

aan. “Want wie altijd al meer informatie heeft willen vergaren over
kleurgebruik in huis, kostenbewaking tijdens een uit- of verbouwing
en over de inrichting, kan dan terecht bij Pinx Design. En Beauty
Salon Intense laat tijdens vier seminars vier verschillende disciplines
zien: schoonheidsbehandeling, nagelverzorging, huidverbetering en
afslanken. Daarnaast neemt de salon haar huidanalyseapparaat mee.
Voor wie altijd al een mooie portretfoto heeft gewild, is CU2 Fotografie aanwezig. Voor verse luxe
hapjes en smoothies zorgt Tousain
Catering Service. Daarnaast kan je
je inschrijven voor een workshop
‘smoothie maken’.
Wijn van Cave verzorgt twee workshops: Bubbels en Hippe drankjes

& wijnspijstips. Skinfo verbetert de
huid tijdens een minibehandeling
gericht op anti-aging. Gedurende
de avond zijn er vier minibehandelingen. Dit en meer; allemaal
tijdens drie heel mooie donderdagavonden”, besluit de energieke initiatiefnemer.
Aanmelden
Vrouwen die toe zijn aan een echt
verwenmoment, alleen of met
vriendinnen, kunnen zich inschrijven voor een van de gratis Ladies
Only Nights van 19.30 tot 22.00
uur. Het aantal kaarten is beperkt.
Aanmelden kan via www.jacobsenjacobs.nl of 0412-611185.

DE LADIEs oNLY NIGHTs WoRDEN GRATIs AANGEBoDEN DooR:

Marya Schoenmode • lipsGroen • Skin and body
improvement Intense • Tousain Catering Service • Van
Herpen Haar & Bijoux • Tact Hypnotherapie • Pinx Design
* Schoonheidssalon Skinfo • CU2 Fotografie • wijn van
Cave • Jacobs & Jacobs woonsfeermakers

hier maken wij ’n punt van…
zelfgekookte rijstepap in onze vlaai
Wist u dat onze rijstevlaai van a tot z
door ons zelf gemaakt wordt?
Wij koken de rijst zelf, dus geen kant
en klaar produkt, maar de echte,
lekkere, luchtige ouderwetse
rijstepap. Waar vindt u die nog?
De rijstepunt maken we af met
onze heerlijke slagroom en vers
geschaafde chocolade van Callebaut…
Het mag duidelijk zijn, dit is Lizzy’s
favorite! En zij nodigt u uit om te
komen proeven.

de bakkers Lamers

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

Bij aankoop van

s:
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tips van d er
k
Carnavalskra
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zelfgekookte rijstepap…

maakt onze vlaai zo heerlijk luchtig…

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

KBO Bernheze

jaar. Heeft de politiek in het algemeen en de partijen die de nieuwe
raad moeten gaan vormen in het
bijzonder, werkelijk oog voor de
belangen van onze senioren?

Bovendien hebben wij een extra service
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze site
met familieberichten:
Het bericht blijft hier gedurende langere tijd op staan en het biedt mensen de
mogelijkheid een bericht voor u achter
te laten op de site.
U kunt kiezen of u de tekst zelf
aanlevert of door ons laat maken. U kunt ook een afbeelding
aanleveren van een kaart die uw
familie-bericht al bevat. Laat u eens informeren
over de mogelijkheden. T. 0412 795170.

Geboren

Sebastiano Martino Mercurio
21-02-2014

Gaetano & Yulita Mercurio
‘t Dorp 70, Heesch

Diamanten bruidspaar
Grad en Riek van Herpen

Zingen met Ceaciliakoor

KBO Heesch:
stem bewust
HEESCH - KBO Heesch verzocht
in september 2013 alle politieke
partijen in Bernheze om hun verkiezingsprogramma toe te zenden
en wij waren natuurlijk heel erg
benieuwd naar de specifiek voor
senioren bedoelde aandachtspunten in de kern Heesch.
Bijna 50 procent van de kiesgerechtigden in ons dorp behoort tot
de groep senioren; ouder dan 55

Op onze site hebben we programma’s die ons recent zijn toegezonden (CDA - VVD - Lokaal
- SP - Progressief Bernheze en
Lijst Blanco) opgenomen onder
het kopje ‘politiek’ in de rechterkolom: www.kbo-heesch.nl. Van
D66 hebben we helaas (nog) niets
ontvangen.
U zult van ons geen stemadvies
krijgen, maar wij raden u wel aan
voordat u uw stem gaat uitbrengen uw keuze mede te laten bepalen door de voornemens in deze
programma’s.
Wij zullen, als belangrijke vertegenwoordiging van de ouderen in
Heesch, bij de te vormen nieuwe
raad en raadscommissies, gaan
toezien of de onderscheiden partijen echt waar gaan maken wat
ze ons nu allemaal beloven. Stem
bewust!

Ceaciliakoor luistert mis KBO op
HEESCH - Het Ceaciliakoor uit
Heesch ondersteunt jaarlijks de
KBO-dag tijdens de Eucharistieviering.
Dit jaar zal het koor op vrijdag 14
maart om 10.30 uur in de PetrusEmmauskerk de viering mee opluisteren.
Evenals vorig jaar vraagt het koor
KBO-leden om deze ene keer het
koor mee aan te vullen. Iedereen is
van harte welkom. Apart aanmelden is niet nodig.
De dirigent vraagt wel om één keer
de gezangen mee door te nemen.
Daarvoor is een repetitie gepland
in de Petrus-Emmaus op vrijdag 7
maart om 10.00 uur.
Het bestuur van KBO-Heesch
hoopt dat deze ene dag veel leden
het Caeciliakoor willen versterken.

Profiteer van het voordeel & gemak
van al uw geldzaken onder één dak.
Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een
fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Bij RegioBank…

HEESCH - Grad en Riek van Herpen-van Schijndel uit Heesch waren op
zondag 23 februari 60 jaar getrouwd. Het diamanten paar heeft elkaar
leren kennen op een bevrijdingsfeest in Geffen. Ze wonen zelfstandig
in het centrum van Heesch en hebben de hoge leeftijd van 94 en 90 jaar
inmiddels bereikt. Het echtpaar heeft 5 kinderen (4 zonen en 1 dochter)
en 8 kleinkinderen.
Grad van Herpen is een bekende
Heeschenaar. Hij was in zijn werkzame leven slager en had een eigen slagerij (tweede generatie) in
het centrum van Heesch. Daarnaast was hij heel actief in het
verenigingsleven. Zo onthulde hij
jaarlijks tijdens het 11/11-bal de
nieuwe Carnavalsprins door het
schuimrubberen varken (vèrreke)
te slachten. Grad heeft diverse onderscheidingen gekregen. Zo is hij
koninklijk onderscheiden, erevoorzitter van de EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, Krullendonker van
het jaar 2000 en Ridder van d’n
Houteren Trog. Op dit moment is
Grad nog dagelijks te zien tijdens
zijn rondgang te voet of op de

fiets door Heesch. Hij maakt daarbij graag een praatje en is op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.
Ook speelt hij wekelijks jeu-deboules en is hierbij de materiaalbeheerder. Daarnaast mag Grad
graag een kaartje leggen.
Riek is geboren in Geffen en heeft
vroeger als dienstmeisje bij de
pastoor gewerkt. Na haar huwelijk heeft ze in de slagerij meegewerkt en voor het gezin gezorgd.
Door de actieve bestuursfuncties
van Grad heeft Riek vooral de zorg
voor het gezin op zich genomen.
Ze mag graag rummikubben, kaarten en gezellig koffiedrinken (‘koffiën’) met de buurt en familie.

1

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand
die u kent.

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

3

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

4

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis
via internet of met onze mobiele app.

5

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen
en gewoon goede producten.

6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

7

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.
Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

8

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon
naar een lokaal telefoonnummer.

9

kunt u altijd even binnenlopen voor advies
en een kop koffie.

10

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende
plekken. Wij blijven in de buurt.
Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Ga vóór
naar regi21 maart
ob
en doe mank.nl
ee!
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Het Hooghuis heeft primeur

Maandag 3 en dinsdag 4 maart
gesloten i.v.m. carnaval

Aanbiedingen geldig van 28 februari t/m 6 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

2 portie’s

saté met satésaus

500 gram nasi gratis

gehaktballen kant en klaar
Indrukwekkende uitleg door vrijwilliger

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

BERNHEZE/OSS - Het dode hoekproject van Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Maasland, regio Oss:
‘Good 2 see you’ heeft dit jaar als focus de jongeren van het voortgezet onderwijs. Op 20 februari stonden
twintig vrijwilligers in hun veiligheidsjassen te wachten op de leerlingen van Het Hooghuis die vandaag de
aftrap mochten geven. Realisatie van deze – en soortgelijke – activiteiten kunnen gerealiseerd worden dankzij het blijvend enthousiasme van alle deelnemende vrijwilligers en bedrijven, aldus projectleiders Ine van
Aarssen-Janssen en Antoon de Klein.
Onder toeziend oog van de vrijwilligers en genodigden, kleurden enkele leerlingen van Het Hooghuis
in een grote witte 0 de vierkantjes
van de Brabantse vlag, het teken
van Brabant op weg naar NUL verkeersdoden. Wethouder Reina de
Bruijn van Oss en ambassadeur van
deze regio voor de Brabant-brede
actie ‘Nul Verkeersdoden Brabant!’
lichtte toe waarom zij ambassadeur
is. Haar dochter heeft nog dagelijks
last van een ongeval met de fiets
van jaren geleden, waarbij zij haar
arm brak. Ze vertelde dat het heel
belangrijk is te beseffen dat achter
elk slachtoffer een gezin staat dat
meelijdt. De twintig vrijwilligers
stonden er ook niet zomaar. Als
truckchauffeur worden zij regelmatig geconfronteerd met gevaarlijke
situaties vanwege de ‘dode hoek’.
Extra praktijkdag
De vier trucks die op donderdag
opgesteld stonden, lieten de leerlingen een voor een ervaren hoe lastig

het is voor een chauffeur om bewegingen rond zijn truck te zien. Ondanks jaren ervaring en voorzichtig
rijden, heeft toch menig chauffeur
te maken met dodelijke ongevallen. Het aantal dodelijke slachtoffers onder jonge bestuurders is de
laatste jaren verdubbeld. Als het
rijbewijs in bezit is, wil dat nog niet
zeggen dat elke jonge bestuurder
het gevaar op de weg beseft. Spelen met mobieltjes onder het rijden,
drank of drugsgebruik zijn levensgevaarlijk. Om dat te ervaren stelt
de gemeente Oss voor 2014 een
extra praktijkdag ter beschikking.
Jongeren die in 2014 hun rijbewijs
halen, mogen drie maanden na datum gratis naar die praktijkdag om
te ervaren wat er mis kan gaan tijdens het rijden. 90% van de ongevallen in het verkeer is namelijk te
wijten aan gedrag.
Lang sparen
Naast de genodigden: Wethouder
Reina de Bruijn - Oss, wethouder

Ben Brands – Maasdonk en wethouder Hans van der Pas - Bernheze, was ook Frits van den Hoogen
als jongerenambassadeur van deze
regio aanwezig. Hij had zich hiervoor aangemeld omdat hij binnen
één week na het behalen van zijn
rijbewijs zijn auto al total loss had
gereden. De auto, betaald met geld
van vakantiewerk en bijbaantjes als
student, is nog steeds niet vervangen. Een blijk dat het belang van
deze actie groot is voor jongeren.
www.vvn-maasland.nl

Gruts Grei stopt na 22 jaar carnaval

4 + 1 gratis

eigengemaakte
5
spareribs 500 gram € 4,9
Uw kwaliteitsslager

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

Salade van de week 200 gram € 1,50
Verse frites 1 kilo
€ 1,50
Vers geperste sinaasappelsap 500 ml € 1,95
(klaar terwijl u wacht)
Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Onze Carnavalskrakers:

Witte bollen 8 + 4 GRATIS

Eggy Breaky

Heerlijke omeletbroodjes
met ei, room, spek en kaas

Carnavalscake
Weversvlaai
boerenjongens
8 personen
Gruts Grei neemt na 22 jaar samen carnaval ‘Gruts’ afscheid

NISTELRODE - De leden van Gruts Grei doen dit jaar voor de laatste
keer mee met de carnavalsoptocht van Nistelrode. “Dit jaar is ons jubileumjaar en dat leek ons een mooie afsluiter”, vertellen Annie van
Dinther en Riky de Vocht.
Na 22 jaar te hebben meegedaan
vindt de groep het mooi geweest.
Annie: “Onze leden zijn tussen de

57 en 75 jaar oud en er is in de afgelopen jaren veel veranderd. We
willen niet met een groep van tien

Tekst Nina Mulder

man eindigen terwijl we zijn begonnen met dertig mensen. Vandaar dat we 22 jaar als ‘einddatum’
hadden vastgesteld een paar jaar
geleden.”
Zie voor meer Gruts Grei stopt na
22 jaar: www.mooinisseroi.nl

NU

2,75
4,50
9,95

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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www.de-w
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Pronkzitting HDL liep op rock en rolletjes
HEESWIJK-DINTHER - HeeswijkDinther en Loosbroek is weer officieel omgetoverd in Snevelbokkenland. De pronkzitting waarop
Prins Bart d’n urste werd gepresenteerd, liep op rock en rolletjes.
Niet alleen kreeg HDL een nieuwe
Prins Carnaval, ook de Heikneuters
onthulden hun eigen Don, wiens
geheim volgens de Heikneuters
zelfs nog groter is dan dat van de
prins.

G BELEGEN e.a.
14.00 uur BOERENBRUILOFT m.m.v. JON
Maxend
20.30 uur OPENINGSBAL in residentie ‘t
IPS
ECL
d
m.m.v. allround coverban
van het jaar
22.22 uur Onthulling Hossende Wevers
zondag 15.00 uur
maandag 13.30 uur
en dinsdag 13.00 uur

Nino van Herpen (19) streek de
eer op en koos Mitchel Dijkhoff
en Yorick Plouvier als adjudanten,
twee personen voor wie het woord
carnaval niet gek in de oren klinkt.
Mitchels vader, Leon Dijkhoff was
prins in 2000 en Yoricks moeder,
Marjo Lucker is al enige jaren voorzitter van de Stichting Carnaval.

carnavalsbal

woensdag 21.00 uur

haringhappen

Er was ook veel dans, zang en humor. De dansmariekes traden tweemaal op. De doetjes, zoals de ouddansmariekes zichzelf noemen,
zorgden voor een mooi vervolg op
de act van de kleine dansmariekes.
Verder waren er optredens van De
Hofdames, Corry en Koos, blaasorkest ’t Kumt Wel, Alles met bietjes
en de drie zingende vrouwen van
BOA. De oud-prinsen verzorgden
een fantastische show.

brasserie/feestzalen
overdekt zwembad

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ronald van Hastenberg

Tonproater Peter van Daal kwam
jn La Grouw.
als gitarist het podium op. ‘‘Ik raak een luchtgitaar’’, doelde hij op zijn
dan wel een gevoelige snaar, maar opblaasbare
muziekinstrument.
an 12 t/m
15 jaar
van
voortgezet
onderwijs.
ge moet
maar
denken:
het is maar
Rick Dekkers liet zich ook van zijn

sterkste kant zien als piloot en
bracht de zaal aan het lachen.

Bossche carnaval in Hezik
2 MAART VANAF 19.00 UUR

Fiste zoas ’t hurt: Bossche muziek in de bar, worbé ge ok nog gewoon kunt buurten

Stamppotbuffet

ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 MAART

van 17.00 tot 19.00 uur voor € 10,- (reserveren voor 26 februari)

Fijne carnaval
Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode organiseert:

Bluesunday

16 MAART IN PUB MARITIEM
Met lifeband DR. BLOEZZ: toegang gratis.

Meerstraat 30b-5473 VX Heeswijk-Dinther-0413 291800-www.aquarest.nl

Jeugdprins en Jeugdprinses
LOOSBROEK – Tessa Roefs en Giel van Asseldonk hadden tot 24 februari les in het bewaren van een geheim. Al twee weken wisten ze dat zij jeugdprins en –prinses zouden worden op school. Gelukkig zijn ze met
een ruim voldoende geslaagd in zwijgen.

Een vier uur durende show met
Michael Blijleven en Martijn La Grouw

- Geweldig carnavalsfeest (feesttent centrum)
voor jeugd van 12 t/m 15 jaar van voortgezet onderwijs.
- Elke dag de grootste hits en een daverende lichtshow!
- Maak kans op elke dag gratis Tablet PC’s.
- Openingstijden: Vanaf vrijdag 28/2 t/m dinsdag 4/3 vanaf 20.30u open.
- Sluitingstijden: vrijdag t/m maandag om 00.30u. Dinsdag omstreeks 24.00u.
- Entree: 5 euro en 0,50 cent voor verplichte garderobe.
Toegang voor de jeugd van het voortgezet onderwijs t/m 15 jaar
met geldige schoolpas en/of ID.

Maak er samen met je vrienden/vriendinnen
alle dagen een geweldig carnavalsfeest van.
Wil je het gehele programma nog eens nakijken ga dan naar onze website:
www.jeugd-carnaval.nl. Of volg ons via:
facebook.com/stichtingjeugdcarnaval
twitter.com/SJC_StOedenrode

De nieuwe prins en prinses werden warm welkom
geheten op school, maar pas nadat de school afscheid had genomen van oud-Prins Gert-Jan Raaijmakers en oud-Prinses Saar Ruigrok. Gert-Jan en
Saar verwelkomden de nieuwe prins en prinses in
stijl. Er werd een erehaag van kinderen opgesteld
en een rode loper uitgelegd. Door die erehaag en
over de rode loper mochten Prins Giel en Prinses
Saar het schoolplein betreden. Het was extra feestelijk omdat de zon op deze dag uitbundig scheen
en het weer best wel aangenaam was.
Ontvangst
Toen Prins Giel en Prinses Saar eindelijk het schoolplein bereikten, danste de hele school in polonaise
het gebouw binnen. Na de pauze mochten Prins
Giel en Prinses Saar hun eerste officiële handeling
uitvoeren. Zij overhandigden hun voorgangers
Gert-Jan en Saar een cadeau en spraken een dankwoordje voor de verrichte diensten tijdens het carnaval van 2013.
Deze hele week zullen Prins Giel en Prinses Tessa
in de belangstelling staan. Tijdens de carnavalsviering van aanstaande vrijdag hebben ze de belangrijke taak om prijzen uit te reiken. Als teken van erkenning mogen ze op donderdag met de meesters
en juffen samen lunchen.

Prins Giel en Prinses Tessa
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Jubileum cd TUNNEkE IN THE MIX

Carnaval editi

e

WC Experience Rene van Rooij: ‘Een gigantisch gruwelijk sterk ploatje voor de carnaval’

Met de carnavalsstichting in het midden v.l.n.r.: Bjorn Smits, Adjudant Angelo, Prins Marco, dj Menno en dj Jon

HEESCH - Bjorn en Linsey, de uitbaters van café zaal ’t Tunneke in Heesch, vieren dit jaar hun 15-jarig
jubileum. Speciaal hiervoor werd de cd ‘Tunneke in the Mix’ uitgebracht. Bjorn Smits, dj Menno en dj Jon
hebben de koppen bij elkaar gestoken om de trouwe klanten te bedanken en kwamen met een carnavalesk
idee: ‘Tunneke in the mix’ – carnavalseditie, een cd met 50 feestnummers in 60 minuten. Het drietal nodigde
zondag de carnavalsclub uit om de eerste cd te overhandigen aan Prins Porcus XlIII.

neigd bent mee te deinen. “Naar
aanleiding van het 15-jarig ondernemerschap van Bjorn en Linsey in
’t Tunneke wilde Bjorn iets leuks
doen voor de klanten.

Dj Menno, ofwel Menno Pols (26)
en dj Jon, ofwel Jon Arts (21) zijn
al een aantal jaren vaste dj’s bij
de horecagelegenheid en wilden
graag meewerken aan dit initiatief.

Wij draaien met regelmaat bij ’t
Tunneke en stelden voor een mooie
carnavalstrack te maken. Zie hier
het resultaat. De cd zal nog vaak
gedraaid worden in ’t Tunneke tij-

De ‘give away’ cd werd met zorg
samengesteld en in samenwerking
met niemand minder dan René van
Rooij van WC Experience werd de
cd een feit. Laatstgenoemde zorg-

de voor een mooi intro: “Beste
Luisteraars, kende gullie da schôn
cafeeke in Heesch...?“. Daarmee
begint de cd, waarna de feestmuziek ingezet wordt en je snel ge-

dens de carnaval”, aldus dj Menno
ofwel Menno Pols. Hij had met zijn
ervaring de eerste aanzet gegeven
voor het maken van de cd.
Tijdens carnaval draait
zondag en dinsdag,
dj Ruud, Yellow Claw
Theo zullen in de zaal
bouwen.

hij vrijdag,
ook Feest
en Mental
een feestje

CARNAVALSPROGRAMMA FEEST IN DE TENT IN NISTELRODE
Vrijdag 28 februari

Zaterdag 1 maart

VANAF 20.30 uur

VANAF 20.30 uur
Openingsbal met

Nieuw

De Timmer
en Barend
CARNAVALSCANTUS IN HET Show
Dat wordt weer feesten!
WEVERSRIJK!

VAN 22.00 TOT 23.30 uur
Iedereen is welkom als
toeschouwer. Om deel te
nemen aan de Cantus moet
je een kaart hebben.
Deze zijn vanaf heden
te koop bij ’t Pumpke.

Zing en drink mee

EN OM 23.00 uur
gastoptreden van

Vensen
Broos!
Wie?

Zorg gewoon
dat je er bij bent

Zondag 2 maart

Maandag 3 maart

15.00 uur prijsuitreiking
met DJ. Aansluitend
carnavalsfeest tot in de
late uurtjes.

15.00-20.00 uur in de tent

15.00-20.00 uur
Kindertent open, met terug
van een jaartje weggeweest

20.30 uur
zijn ze weer van de partij

kindermatinée met

Bo & Babs

Bo & Babs

De Jongens
van REP

NIEUW DIT JAAR:

NIEUW DIT JAAR:

bruin café in ’t Pumpke
Tussen circa
16.00 en 22.00 uur speelt

De Bende

Gezellige carnavalsmuziek
uit de oude doos.

bruin café in ’t Pumpke
het duo

Bart en Alex

& DJ Brookie
Gezellige carnavalsdoos
muziek uit de oude

Dinsdag 4 maart
14.30 -17.00 uur

Faudte bruiloft
Vier faudte koppels strijden
wederom om de eer.

16.00-20.00 uur Matinée met

DJ’s Bertie &
John ‘Lukano’
14.30-19.30 uur
kindertent open met

Bo & Babs
20.00 uur

Sluitingsbal met DJ
Tussen circa 16.00 en 22.00 uur
speelt in bruin café ‘t Pumpke

De Bende
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overname sleutel Maas coating

Geen id - Geen drank
JoNGEREN oPGELET

BERNHEZE - Tijdens de carnavalsdagen zal er extra gecontroleerd worden op de nieuwe drankwet nIX18. Het is een extra verantwoordelijkheid die de horecaondernemers opgelegd krijgen. Een verantwoordelijkheid die bijna niet te handhaven is zonder medewerking van alle
gasten; jong en oud.
De leeftijd van iemand is niet te raden, de meeste uitbaters van de horeca zullen bij elk twijfelgeval een id-bewijs vragen. De nieuwe wet vraagt om deze doortastende maatregelen, want de
boetes voor overtreders zijn niet mis. De wens van veel horecaondernemers, waaronder Mark
Verwijst, Feest in de Tent: “Alstublieft ouders, opa’s, oma’s en vrienden, maak het niet moeilijker dan het is, geef de jeugd bij de plaatselijke horeca geen alcoholische drank in handen.” Het
doorgeven van legaal verkregen alcoholische drank aan jongeren van onder de 18 jaar, kan voor
de ondernemer verstrekkende gevolgen hebben. Mark Verwijst: “Het id-bewijs zal verplicht
gesteld worden bij een bestelling van alcoholische drank. Ook wanneer men al
18 jaar is en we niet zeker zijn van de leeftijd. We kunnen echt niet anders.”
Bezoekers, laat het voor álle deelnemers aan de carnaval; ondernemers, handhavers en medewerkers een feest zijn!

Onder aanvoering van Jan Maas werd afgelopen vrijdag de polonaise ingezet bij
Maas Coating Groep B.V.
Foto: Marcel Bonte

HEESCH – Afgelopen vrijdag werd er door Prins Marco en Adjudant Angelo al een begin gemaakt met de carnaval in Krullendonk. De officiële sleuteloverhandiging gaat pas
aankomend weekend plaatsvinden, maar nu al hebben Prins Marco en Angelo de sleutel
bemachtigd van Maas Coating Groep B.V. Laat carnaval maar beginnen!

www.vangeff
enshop.nl
www.vangeffenshop.nl

Rollerskates - Inlineskates - Schaatsen - Basketbalringen
Voetbaldoeltjes - Aqua(zwem)schoenen en...
VOLOP CARNAVALSKLEDING

Graag tot ziens bij VanGeffenshop

Café zaal ‘t Tramstation

De ‘VAN TILBURGER’,

een goede bodem voor carnaval...
Iedere vrijdag!
Voor maar € 5,-

een 100% runderburger op een
vers broodje compleet met frietjes,
mayonaise, rauwkost en een
verrassend dessertje
Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 -

Mooi lekker van
rg
Orangerie Van Tilbu

www.facebook.com/orangerievantilburg

l
a
v
a
n
r
Heleeocpaend
g
Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode
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Advertorial

Carnavalscantus

Carnaval in De Zwaan in Heeswijk

in het Weversrijk!
Kaarten
kosten € 11,11
in de voorverkoop en
zijn verkrijgbaar bij
Eetcafé
‘t Pumpke

er
Wat? Onbeperkt bi

en zingfestijn
nt Nistelrode

te
waar? Feest in de

28 februari 2014
wanneer? Vrijdag
.30 uur
vanaf 22.00 tot 23
tot 1.00 uur
De tent is geopend van

20.00

Carnavalscantus
in het Weversrijk

The Deadbeats

Honkscream

Herrie Davidson band

HEESWIJK - In café De Zwaan in
Heeswijk begint carnaval op vrijdag 28 februari met optredens van
Honkscream en The Deadbeats.

ZATERDAG 1 MAART zal de
HERRIE DAVIDSON BAND De
Zwaan in zijn voegen laten kraken. Deze echte sfeerband neemt
het publiek mee terug naar de tijd
dat de popmuziek uitgevonden
werd. Rene, Gerard, Marc, Peer
en Ton zullen een muzikale doos
vol herinneringen openen als ze in
een avondvullend programma de
grootste nationale en internationale hits vol enthousiasme van het
podium laten knallen.
Zaal open 21.00 uur

rock & roll of disco zullen zeker aan
hun trekken komen.

THE DEADBEATS is herrezen uit
de as van The Smelly Cats en Rapaille. Ze spelen no-bullshit rock ‘n
roll, beïnvloed door classic bands
als Motorhead. De band bracht in
november haar eerste EP uit getiteld ‘Hate ‘n’ Whiskey’. Alles onder het motto: We are Deadbeats
and we play Rock ‘n Roll!!
De lokale band HONKSCREAM
opereert vanuit Berlicum, met leden uit Vinkel, Berlicum en Rosmalen. De band wisselt eigen
nummers af met covers van onder
anderen Megadeth, Gun en Metallica. Zelf beschrijft Honkscream
de muziek als melodische metal.
Aanvang 21.00 uur.

‘Eigen volk’ uit ’t Weversrijk

ZONDAG 2 MAART zal De
Zwaan één grote dansvloer zijn.
Direct na de optocht zullen MISS
PIGGY & TYPISCH TEUN de lekkerste platen uit de speakers laten
knallen. Natuurlijk zullen er carnavalskrakers voorbij komen, maar
ook liefhebbers van bijvoorbeeld

Op maandag en dinsdag is De
Zwaan vanaf 14.00 uur geopend.
Er wordt voor elk wat wils gedraaid
in het café. In de zaal is er daarnaast de mogelijkheid om te biljarten.

Alle dagen vrij entree info 0413291575 www.dezwaanlive.nl

Aangepaste openingstijden
gemeentehuis tijdens carnaval
Het gemeentehuis, het steunpunt Heeswijk-Dinther en de Milieustraat zijn op maandag 3 en dinsdag 4 maart 2014 de gehele dag
gesloten. Voor aangifte van geboorte of overlijden is de burgerlijke
stand geopend op maandag 3 maart 2014 van 9.00 tot 10.00 uur.

Programma zaal

CARNAVAL

NISTELRODE - Een groot aantal vrijwilligers
hebben er weer geweldig veel werk ingestoken. In sporthal de Overbeek werd een carnavalssfeer gecreëerd en het werd niet moeilijk
voor de bezoekers om in de stemming te komen.

URSTE DEUN
2802 D’N
€ 20,- INCL PILS/WIJN/FRIS

Efkes Anders, de Slagwerkgroep, DV Dancing
Kids, Jong Belegen, de Dûrzakkers, ‘Maya de
Bij’ Pieter Meulendijks, Djonina, de Dûrskes
en Toe Mar. Voor carnavalstichting De Wevers
twee succesvolle avonden, die door Prins Gertjan I als ‘Kei Skôn’ betiteld werden. De artiesten verrasten de bezoekers met hun mimiek en
presentaties, waar de lachspieren vanzelf van
gingen kriebelen. Een lijst met bekende Nisseroise artiesten die allemaal op hun eigen wijze het podium eigen maakten. Voor deze artiesten bleek dat niet
alles minder wordt, de crisis heeft geen vat op de talenten en inzet voor de optredens.
CS De Wevers kunnen weer trots zijn op editie 2014.

0103

in Nistelrode en Heesch

aanvang 10.00 uur

THE YOUNG BEETHOVEN
WWW.THEYOUNGBEETHOVEN.NL

0203

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

RIVERSIDE BAND &

DJ: DAMES DRAAIEN DOOR!

WWW.DAMESDRAAIENDOOR.NL

0303
vorig
Net zoals VE
E
jaar een IJS!TT
HOOFDPR

‘s avonds

Woensdag 5 maart gewoon aanwezig

SLEUTELOVERDRACHT

ur)
(21.00-02.00 u

0403

DE TOREN GOT TALENT
I.S.M.
DE JUINDERS
PLAYBACK EN DANS VOOR KINDEREN

‘s middags

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

TILT

GAS OP
DIE LOLLIE

DE TOREN CREW
ZAKT
DOOR!
DE GROTE AFSLUITER IN HET CAFÉ
É MET DIVERSE PRIJZEN EN ACTIES
Alle dagen een goed verwarmd mega
kinderspeelpaleis met begeleiding (14.00 - 19.00 uur)
De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.de-toren.nl
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Bedrijventerrein kleinwijk ontvangt
keurmerk Veilig ondernemen

Goed bezochte ledenvergadering
ondernemersbelang HD
HEESWIJK-DINTHER - De algemene ledenvergadering van Ondernemersbelang HD is vorige
week zaterdag goed bezocht.
De enorme opkomst is voor het
bestuur een grote opsteker en
een motivatie om veel tijd en
energie in de vereniging te blijven steken. Voorzitter Chris-Stan
van Daal had een bijzonder dankwoord voor Jack van der Dussen.
Hij is afgetreden als voorzitter van
het SOB (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze). Ook dit jaar vond een sociale
handreiking in de vorm van een
schenking plaats. Deze keer aan
de Koninklijke Fanfare St. Willibrord voor hun deelname aan
het Nederlandse Kampioenschap
voor slagwerkgroepen in Assen

en aan Harmonie Servaes voor
de verbouwing van hun nieuwe
onderkomen in de vroegere drukkerij van de Abdij van Berne.
Bestuursmutaties
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Peter van
Grunsven (Van Grunsven &
Haerkens Assurantiekantoor), de

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Foto: AletteFotografie

penningmeester van de vereniging. Zijn plek wordt ingenomen
door Rita van Beek, Tweewielerservice Dinther.
Ook werd afscheid genomen
van Theo Jacobs, Jacobs Aannemersbedrijf. Carlijn van der
Steijn, Buro Tweevoud neemt zijn
plaats in.

Fred Teeven overhandigd aan Mariëlle Hurkmans het certificaat
Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE – We hebben het u enkele weken geleden al gemeld,
maar gisterenavond was de officiële uitreiking van het Keurmerk
Veilig Ondernemen aan de gemeente Bernheze, politie, brandweer
en een afgevaardigde van de Ondernemersvereniging Nistelrode.

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

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

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

•• In-car
In- carentertainment
entertainment
•• Track
Track &
& trace
trace
•• Ritregistratie
Ritregistratie
telecom
•• Mobiele
Car Kit
• Camerasystemen

Bij CAR Media bent u

• Navigatiesystemen
aan het juiste adres voor al uw

handsfree oplossingen!
• Voertuigbeveiliging
Onze
inbouwspecialisten installeren
op locatie bij u thuis of op de zaak.

• Signaleringsverlichting
CarCAR
Media
BV BV
Gasstraat-oost 28-B
Media
Gasstraat-oost 28B Oss
www.inbouwspecialisten.com

0412-635545

www.humstijl.nl

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Bankzaken
‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch
T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf
de snelweg.

Bakken waar u uw metaal
in kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend.

Ophaal service.

Nieuwstraat 10 - 5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

www.inbouwspecialisten.com

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl
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Advertorial

samenwerking tussen Fysiocentrum Heesch en ortho/podoloog Goessens
Goed voetenwerk en een stevige fundering voor mobiliteit
HEESCH - De praktijk voor fysiotherapie, met als specialisaties manuele therapie, sportfysiotherapie,
kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, CoPD-fysiotherapie en dry needling is een samenwerking
aangegaan met ortho/podoloog Will Goeesens

V.l.n.r. Joop van Ooij en Will Goessens

maakt hij een voetscan en test
de functionaliteit van de voetgewrichten. Meestal zal hieruit een
advies komen voor therapeutische of sportzooltjes en krijg je
een gedegen schoenadvies.

Will Goessens aan ‘t werk

Ortho/podoloog,
podoposturaaltherapeut Will Goessens uit
Veghel en FysioCentrum Heesch
werkten al op afstand samen.
Die samenwerking heeft er nu in
geresulteerd dat ortho/podoloog
Will Goessens sinds drie maanden op donderdag zijn praktijk
uitoefent vanuit het FysioCentrum Heesch aan de Verdilaan.
In de praktijk werd door Fer van
den Hurk en Joop van Ooij al
langer gezocht naar een goede
ondersteuning van de fysiotherapeutische behandelingen. Klachten in voeten, enkels, rug, bekken, nek en hoofd hebben vaak
hun oorsprong in de voeten.
De voeten
Voeten hebben een complexe
structuur van gewrichten, banden en spieren die ervoor zorgen
dat wij kunnen lopen, rennen,
draaien en springen.

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Liefst 80% van de Westerse
mensen heeft afwijkende voeten zoals platvoeten, holvoeten,
knikvoeten en meer, die vaak
oorzaak zijn van klachten en
blessures.
Waar een podotherapeut vooral
let op de ‘buitenkant’ van de
voet, is de podoloog meer gespecialiseerd in de biomechanische
kant van dit bewegingsapparaat.
Dit is ook de specialisatie en de
toegevoegde waarde die Will
Goessens heeft bij de behandelingen van de fysiotherapeut.
Will Goessens
Zijn jarenlange ervaring met topsporters als Ronald en Frank de
Boer, Patrick Kluivert en Ruud
Gullit, die hij voorzag van speciale sportzooltjes in de voetbalschoenen, zijn 20-jarige samenwerking met de medische

staf van FC Den Bosch, het Nederlands dameshockey elftal en
adviezen aan amateurclubs heb-

Samenwerking
Fysiotherapie verhelpt de klachten, maar kan een herhaling
van klachten niet voorkomen
die voortkomen uit afwijkende
voeten. De samenwerking met
ortho/podoloog Goessens geeft
daarbij wel een grotere kans op
volledig herstel, zonder herhaling
van de klachten.

vroegtijdig onderkennen van
afWijkende - stand van - voeten kan
klachten voorkomen
ben hem een dijk aan ervaring
meegegeven. Goessens kan ook
diverse semi-orthopedische aanpassingen maken, waardoor je
weer voor 100% kunt sporten.
Iedereen kan bij FysioCentrum
Heesch een afspraak maken voor
een intake bij Will Goessens. Bij
klachten die hun oorsprong hebben in de stand van de voeten,
krijg je een verwijzing naar Goessens. Bij de intake neemt hij eerst
de historie door van de mens
voor hem (anamnese), daarna

Het vroegtijdig onderkennen van
afwijkende (stand van) voeten
bij kinderen kan klachten op latere leeftijd voorkomen, mits op
de juiste manier benaderd. In de
groeifase kunnen pubers knikvoeten ontwikkelen doordat de
botten harder groeien dan de
spieren, ook daarbij zijn goede
inlegzolen en de juiste schoenen
cruciaal.
Een advies van de ortho/podoloog kan uitkomst bieden, ook
bij sportschoenen.

Hartelijk welkom
Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

Altijd
Actieprijzen

Proﬁteer van ons

Extra
Maandelijkse
Actie

Faya Shop

Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Wij
gaan
naar
de
bodem!

Een verwijzing van de arts is niet
noodzakelijk. Afhankelijk van de
aanvullende verzekering worden
zolen/aanpassingen geheel of
gedeeltelijk vergoed. Vooraf krijg
je altijd een overzicht van kosten.
Will Goessens: 0412-457067.

COLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• BEcO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• compufix
• Financieel centrum Heesch
• Fayashop
• car Media

mooi & online
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode
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.
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Website over verkiezingen

SP: Voor

behoud jeugdsport
stem 19 maart SP

BERNHEZE - Inwoners van Bernheze mogen op woensdag 19 maart naar
de stembus om de gemeenteraad te kiezen. MFM/Dtv heeft een speciale
website gemaakt die helemaal in het teken staat van deze verkiezingen.

Rein van Moorselaar, Lijsttrekker SP Bernheze
bernheze - Op 19 maart kiest Bernheze een nieuwe gemeenteraad. Die beslist
de komende vier jaar over veel zaken. Ook over subsidie aan sportclubs met veel
jeugdleden. De SP wil die subsidie voor de komende jaren zeker stellen. Dat is
een belangrijk onderdeel uit het verkiezingsprogramma van de SP.

achtergrondverhalen over alle partijen. Onder dezelfde naam is ook
een twitteraccount aan de website
gekoppeld.

Op www.bernhezekiest.nl staan
nieuwsberichten, portretten en

Uw
woonbelangen
centraal!

Adviseur
Ruimtelijke Ordening
Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Op deze manier worden inwoners
steeds op de hoogte gebracht van
alle ontwikkelingen. MFM/Dtv is
sinds kort de lokale omroep van de
gemeente Bernheze. Dit, na een
samenvoeging van de omroepen
in Oss en Bernheze.

Aanmelden voor
ophalen snoeihout buiten
bebouwde kom
Van 10 t/m 14 maart haalt de
gemeente snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich daarvoor tot 28 februari aanmelden
bij de gemeente, tel. (0412) 45
88 88, of via de website het
‘aanvraagformulier
ophalen
snoeihout’ invullen.

Sport is immers erg belangrijk voor
de jeugd. Gezond bewegen en samen winnen of verliezen in je team
of als individuele sporter. Vindt u
dat de komende 4 jaar ook belangrijk? Stem dan SP op 19 maart aanstaande.
Een goed verenigingsleven is van
groot belang in iedere kern. Voorwaarden worden geschapen om
het verenigingsleven goed te laten
functioneren. Een goede huisvesting van de verenigingen is daarvoor een eerste noodzaak. Huis-

CDA: Niet

Verkiezingen

leeftijd is groot. Bij (sport)clubs
wordt de jeugd uitgenodigd tot
actief en gezond bewegen. (Sport)
clubs die een actief beleid voeren
moeten kunnen rekenen op de
gemeente om deze activiteiten te
ontplooien.
Dit wordt gestimuleerd door de
subsidie voor jeugdleden. Op en
om het sportveld komen ook mensen met verschillende achtergronden en cultuur met elkaar in contact.

alleen dromen, maar doen!
Peter van Boekel, lijsttrekker CDA Bernheze
bernheze - Tweeënveertig procent is de voorspelling in het Brabants
Dagblad, over het opkomstpercentage voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zulke percentages zijn gemakkelijk prijsschieten.
Artikelen over de tanende interesse in de politiek, het geringe draagvlak. Cynisme ligt gretig op de loer, wachtend op een sappige discussie
aan de bar, een ingezonden brief in de krant, een voortdurende stroom
van negativisme. Wij dansen niet mee in de polonaise van die neerwaartse spiraal.

Remix van zaterdag
9 maart gaat niet door
De volgende editie is Remix
is op zaterdag 3 mei in de
grote zaal van de Pas.

vesting hoort tegen een haalbare/
betaalbare prijs plaats te vinden.
De contributies gaan anders te veel
omhoog. Gemeentelijke subsidie
komt vooral terecht bij verenigingen met veel jeugdleden.
Bij tekorten wordt bekeken of de
betreffende vereniging geholpen
kan worden. Bij de jeugd wordt
extra nadruk gelegd op deelname
aan (sport)verenigingen. Het gebrek aan beweging bij de huidige
jeugd is zorgelijk. Het gevaar van
overgewicht (obesitas) op jonge

Negatieve beelden bestrijd je, door
er een positieve waarheid tegenover te zetten. Dat is wat wij als
CDA-Bernheze doen! Tweeënveertig procent van de Bernhezers
brengt WEL hun stem uit en stellen hun vertrouwen in een van de
mannen of vrouwen op de verkiezingslijsten.
Dat vertrouwen van die tweeënveertig procent belonen wij: met
hard werk en met resultaten. Daarvoor zijn deze burgers bij CDABernheze aan het juiste adres.

Wij willen niet meehuilen met de
wolven en zwelgen in een verongelijkt ze-zijn-tegen-ons-gevoel.
Met een topteam wat een afspiegeling is van de Bernhezer samenleving is, steken we de handen uit
de mouwen. Vrouwen en mannen,
afkomstig uit alle kernen en in diverse levensfasen vertegenwoordigen een brok kennis en ervaring.
Ze staan te trappelen om aan de
slag en/of door te gaan. Zonder
cynisme, maar met optimisme en
geestdrift. Met nieuwe, innovatie-

Blanco lijst 7: Uw

ve, realistische ideeën en een frisse
kijk op onze mooie gemeente.
Vooruit kijken en niet gewoontegetrouw voortbewegen op patronen van jaren geleden, maar zelf
een nieuw fris oordeel vormend.
De toekomst ligt niet achter ons,
maar voor ons. Zodat ook over
vier jaar u ons als CDA opnieuw
uw vertrouwen geeft.
Meer informatie op www.cdabernheze.nl of volg ons op Twitter.

partij

Ad Donkers, kandidaat nr. 2
bernheze - Voor velen van u, maar vooral met u, individueel of als vereniging,
organisatie, club, stichting, bestuur of instelling heb ik afgelopen vier jaren wederom op een erg goede en zeer plezierige manier samengewerkt. Veel hebben
we besproken, maar nog meer bereikt. De komende jaren wil ik dit werken voor
u en met u erg graag voortzetten. Het liefst als (parttime) wethouder, anders
bewust als raadslid.

Nou zullen we het krijgen!
Mijn man heeft een motie van afkeuring tegen mij ingediend!

Blanco Lijst 7: Wij zijn dé lokale
partij voor Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch, met oog en
hart voor Heesch en Nistelrode.
Een samengaan van de drie lokale
partijen tot één grote partij zag
90% van onze leden niet zitten.
Het vertrouwde gedachtengoed
nemen we mee naar een nieuwe
partij. Zelfstandig gaan wij verder,

maar nu onder de naam Blanco
Lijst 7.
Naast een groot aantal bekende
en vertrouwde namen, zijn er ook
vele nieuwe enthousiaste leden gevonden. En gezamenlijk gaan we
ons weer sterk maken voor onze
kernen, met de kennis van de ervaren mensen en de frisse kijk van
de jongeren. Lees ons programma.

Zie onze kandidatenlijst. Wij waren
er al de afgelopen jaren voor u. Zo
zullen we er ook de komende jaren
zijn. Daar kunt u van op aan, zoals
u weet!
Dus stem met vertrouwen: Stem
Blanco Lijst 7! Kijk op www.blancolijst7.nl voor alle informatie.
Reageer via blanco.bernheze@
gmail.com.
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Iemand met verstand van
zaken, moet vaak met een
lampje gezocht worden
www.centrumheesch.nl

Kansen voor het centrum
Heesch - Het Centrummanagement heeft de bijeenkomst over het
nieuwe winkelen even laten rusten. Maar nu het voorjaar begint te
kriebelen en we zin hebben om kleur in en om huis aan te brengen, de
kasten te ruimen en nieuwe plannen te maken, willen we terugkijken
om weer stappen vooruit te kunnen maken.
Kansen
Er zijn tijdens die bijeenkomst enkele interessante zaken naar voren
gekomen waar ondernemers wel
iets mee kunnen, eigenlijk moeten
doen. Bijvoorbeeld: Een mix van
online/offline is de beste manier
om bij de klant onder de huid te
kruipen. Thuis, via de website etaleren en in de winkel helpen de
keuze verder te verfijnen. Als consument kun je overal inspiratie halen, elke zoekmachine overspoelt je
met hebbedingen, mode en ‘must

haves’. Maar iemand die verstand
van zaken heeft, die je helpt de
beste keuze te maken, moet met
een lampje gezocht worden.
Modern grijs
Ook vergrijzing is een interessant
onderwerp. De senioren van nu
zijn niet te vergelijken met de senioren van vroeger. Ook hier heeft
de I-pad, de laptop of computer
zijn intrede gedaan. Online bestellen en thuis afleveren is zo’n
unieke kans om – vooral in drukke

tijden en bij slecht weer – net dat
stapje meer te doen. Niet alleen
voor de levensmiddelen, ook andere producten kunnen met crea-

27 februari bijeenkomst vervolgfase
herinrichting in De Pas
tiviteit aan huis gepast, geleverd of
geserveerd worden.
Misschien kunnen we er donderdag 27 februari na de bijeenkomst
over de vervolgfase van de herinrichting nog even over napraten.
Wie weet wat daar voor mooie
samenwerkingsvormen uit naar
voren komen.

... Voorzieningen in
kernen moeten van
goede kwaliteit zijn,
sociaal en gedragen
worden door de burger
Als aan deze uitgangspunten chronisch wat ontbreekt, gaat men uiteindelijk emigreren naar elders. Waarom zouden zoveel mensen uit Heeswijk-Dinther vertrekken? Zouden plaatselijke politici wat gemist hebben afgelopen decennia?
Voorbeelden: nu na 45 jaar is er eindelijk beweging om het centrum van Heeswijk-Dinther inhoud te geven en
dat dankzij burger initiatiefnemers. De ontsluitingswegen van de wijken, de St. Servatiusstraat, Hoofdstraat;
hobbelpaden van drempels en bijna onbruikbare voetgangersgebieden. Fietspaden en recreatieve fietspaden
zijn sinds de aanleg - zo’n dertig jaar geleden - nooit aangepast aan de huidige kwaliteitsnormen.
Achterstand in bouwen voor starters en senioren. Kon het anders dan leiden tot vertrek van een groot aantal
jongeren? Enkele lichtpuntjes: De ontwikkeling van het centrum in Heesch, de realisatie van culturele centra
in Nistelrode en Vorstenbosch. De woningbouw in die kernen en Loosbroek. Het is niet allemaal kommer en
kwel, maar vooral onevenwichtig verdeeld.
Mede door de huidige crisis is werkloosheid zeer zorgelijk. Horen we iets van successen van een adequaat
werkgelegenheidsbeleid van de gemeente?
Ondernemers in Bernheze verdienen ruimte om sociaal verantwoord te kunnen ondernemen. De gemeente
krijgt al gauw veel op haar bord, vooral op sociaal gebied. Kiezers leggen met hun stem de basis voor toekomstig gemeentelijk beleid. Hebben we dan als gemeente Bernheze de juiste en gekwalificeerde bestuurders en
ambtenaren om die klus te klaren? Als D66 zetten we onze beste mensen daarvoor in. Goed opgeleid en degelijk voorbereid voor hun taak. Ik durf te stellen: Stem op 19 maart gerust op D66 (lijst 6), er zijn geen betere!

Ton Linders

VAN VENROOIJ
TRANSPORT VOF

Column
AD

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

Een duurzame samenleving,
dweilen met de kraan open...
Vier jaar geleden was een duurzaam
Bernheze een belangrijk item in
de verkiezingsprogramma’s van
de verschillende partijen. In de
nieuwe programma’s heeft bij alle
partijen het begrip duurzaamheid
nog wel een bijzondere plek. Bij
Progressief Bernheze is het zelfs
in de programmatitel opgenomen.
Maar of alle partijen er ook hetzelfde
mee bedoelen en in welke mate zij
duurzaamheid voorstaan, wordt niet echt duidelijk. Wat is er eigenlijk
bereikt, hoe duurzaam is de Bernhezer samenleving?
Om verschillende redenen is het erg lastig om hier grip op te krijgen.
Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid, welke ambities
hebben de partijen en hoe meet je duurzaamheid? Duurzaamheid
is een containerbegrip. Een veelgebruikte definitie van duurzame
ontwikkeling is ‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van
vandaag, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Oftewel, dat we
zuinig omspringen met grondstoffen, energie en onze omgeving en er
voor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
ook nog veilig en gezond kunnen leven en de aarde niet uitputten.
De gemiddelde Nederlander heeft een zogenaamde ecologische
voetafdruk van 4,1 ha, de gemiddelde wereldburger van 2,7 ha. Er is
maar 1,8 gemiddeld beschikbaar. Dat wil zeggen dat we de aarde nog
steeds uitputten en niet duurzaam zijn.

Duurzaamheid als leidraad voor keuze
Duurzaamheid is ook niet iets van de gemeente, overheden of
bedrijven alleen. Duurzaamheid is iets van ons allemaal. Als gemeente
moet je daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daar waar je
invloed kunt uitoefenen dat ook doen. Goed voorbeeld doet immers
goed volgen. Helaas gaat het nog maar heel gestaag. Op energiegebied
is er een kleine ontwikkeling in verduurzaming van energieproductie.
Er zijn de laatste jaren in Bernheze wel belangrijke stappen gezet met
het zonnepanelenproject en een energiecoöperatie. Maar in absolute
zin hebben we het nog maar over een heel klein aandeel, zeker als we
zien dat de stijging van onze energieconsumptie groter is dan de groei
van het aandeel duurzame energie. En zo is het helaas ook nog op
andere fronten het geval. Er wordt gedweild, maar de kraan staat nog
open.
In januari kwam de Stichting Duurzame Samenleving met de
zogenaamde Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex (GDIndex)
waarbij de duurzaamheid binnen gemeenten op zestien punten is
beoordeeld. Met een score van 5.8 staat Bernheze op een 66ste plaats
van 408 gemeenten. Niet slecht, maar de overall score van de meeste
gemeenten is matig tot slecht. Alleen de gemeente Zeewolde komt
met 7.1 net op goed uit.
Op 19 maart geeft u uw stem aan de partij die het best bij u past of
van wie u de mensen het meest vertrouwt. Weet u nog niet welke
partij dat is? Kijk dan eens naar de inspanning op duurzaamheid,
misschien maakt dat u voor wel het verschil.

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI DIEPLADER

• Dienstverlening,
beton, grond
en wegenbouw

Met groet Ad

• Container plaatsing
• Grondwerk
• Het aanleggen van
betonverhardingen

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

stem 19 maart SP

Toon van Vught,

nr 3.

SP-eerpunt: Zorg
Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

Ik ga voor geen bezuinigingen op zorg.
De kwaliteit moet voorop staan en de
tekorten moeten worden aangevuld.

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde
Hoofdstraat 27-29 | 5473AN Heeswijk-Dinther | 0413-294142
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Meepraten
en meedoen
Ik praat graag mee over dingen die in mijn omgeving gebeuren. Ook heb ik graag dat mijn ideeën en
kijk op zaken gehoord worden. Politiek is een middel om dat te bereiken. Ik wil niet achteroverleunen
en afwachten, maar meepraten over hoe het anders kan.
Daarom heb ik mij aangesloten bij een partij die aansluit bij mijn ideeën en idealen. Sociaal, vernieuwend
en zoekend naar een goed evenwicht tussen wonen, werken, natuur en recreatie. Progressief Bernheze
is voor mij die partij.
Ik, Jasper Vos uit Nistelrode, ben namens Progressief Bernheze 3 jaar actief als burgerlid in de commissie Ruimtelijk Zaken. Zo heb ik de mogelijkheid om de plannen van de gemeente kritisch te bekijken en
raadsleden hierover te adviseren.
De komende jaren staat er nog veel te gebeuren aan de inrichting van onze dorpskernen. Het wordt
steeds drukker en er is te weinig ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit vraagt om creativiteit, zowel in
ontwerp, financiële haalbaarheid, als uitvoering. Progressief Bernheze vindt het belangrijk dat alle betrokken partijen meedenken en meepraten over de oplossing. Ook u kunt invloed uitoefenen op wat er in uw
omgeving gebeurt, door op 19 maart te gaan stemmen. Lijst 3, Progressief Bernheze. Meer informatie
op www.progressiefbernheze.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart

VVD: Paul

Politieke avond over
buitengebied

LOOSBROEK - De Bernhezer Buitenwacht houdt met het oog op de
raadsverkiezingen een debat over het buitengebied op zondag 9 maart
in de Wis in Loosbroek.
Aan het debat nemen de kopstukken van alle politieke partijen deel.
Zij worden door presentator Anke
Fransen aan de tand gevoeld over
hun kennis van zaken over het buitengebied.
En ze krijgen een aantal stellingen
voorgelegd, waarover ze in duo’s
in een speed-debat kunnen discussiëren. Blanco, het CDA, D66,
Lokaal, Progressief Bernheze, de
SP en de VVD zullen aanwezig zijn
met hun lijsttrekker en eventueel
een specialist buitengebied.
Jury
In de Groene Grand Jury zitten
vertegenwoordigers van organisa-

ties en instellingen die belang hebben bij het buitengebied. Het gaat
dan om de ZLTO-Bernheze, de Bijenvereniging Bernheze, de Heemkundekring, het IVN-Bernheze,
de Wildbeheereenheid, de Maashorstboeren, iemand van de recreatiebranche, iemand van de Buitenwacht en uiteraard ook iemand
uit Loosbroek, want dat is immers
het hart van het buitengebied.
De leden van de Groene Grand
Jury geven bij elke debatronde aan
wie van de debaters hun stem gewonnen heeft. De avond op zondag 9 maart begint om 20.00 uur.
Toegang is gratis.

Jeugd en politiek: aftrap
scholierenverkiezingen

kremers, Lijst 5 nr. 3

Paul Kremers, kandidaat raadslid
BERNHEZE - Al heel jong groeide bij mij, zoon van een kleine zelfstandig ondernemer, de diepste overtuiging dat Nederland het als klein land moet hebben van
zijn ondernemerschap en handelsgeest. Dat we dus onze ondernemers de ruimte
moeten geven om te ondernemen zonder betutteling en onnodige regeltjes van
overheden.
Moet een overheid dan helemaal
niets doen? Ja, zeker, een overheid
moet reguleren, om misstanden te
voorkomen en moet vooral faciliteren, om de motor van onze economie, de ondernemers, optimaal
te laten presteren.
Een andere taak van de overheid
is de zorg voor de zwakkeren en
hulpbehoevenden in onze samenleving. Zelf ben ik opgevoed met
de boodschap dat je moest werken
voor de kost, maar dat is natuurlijk
niet voor iedereen haalbaar. Maar

ik sta volledig achter de stelling
dat sociale zekerheid een vangnet
moet zijn en zeker geen hangmat.
Dat mensen naar vermogen iets
terugdoen voor de uitkering die
zij ontvangen, vind ik eigenlijk niet
meer dan normaal. Ook dit is een
vorm van ‘Social Return’.
Verder moet een overheid zorgen
voor een goede infrastructuur. En
dan niet alleen wegen en winkelcentra, maar ook voorzieningen als
scholen, sportfaciliteiten, culturele
centra en bibliotheken.

Lokaal: Maakt

Jazeker!

Maar vooral moet de overheid
netjes op onze centen passen en
niet steeds weer een aanslag doen
op onze reserves, zoals de huidige
coalitie in Bernheze. Daarbij hoort
ook de juiste keuzes maken. Dus
liever schapen dan maaimachines
op Slabroek, maar andersom liever
glasvezel in het buitengebied dan
een ecoduct waar iedere dag 3 konijnen en 1 kikker de weg oversteken.
VVD Bernheze, zeker nu!

het iets uit?

Frans van de Ven, kandidaat 4
BERNHEZE - Waarom zou ik gaan stemmen? Dit moet vaak de gedachte zijn van
inwoners die worden gevraagd om hun stem uit te brengen bij verkiezingen. De
politiek doet toch wat zij zelf wil. In de alsmaar groter wordende regionale samenwerkingsverbanden moeten politici inderdaad steeds meer rekening houden
met elkaar en is één enkele stem niet meer bepalend voor het geheel.
Maar, alle stemmen bij elkaar geven wel een richting aan en kunnen uiteindelijk wel de doorslag
geven. Geen stem is een verloren
stem.
Wij van LOKAAL (Lijst 1: samenvoeging van ABB, Bernheze Solidair en OPG) willen juist opkomen
voor de belangen van onze inwoners van de kernen. Ons programma is dan ook vooral gericht op de
belangen van u als inwoner van
Bernheze.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij bijvoorbeeld een unieke
aanpak voor de bepaling van de
WOZ-waarde van woningen opgenomen. De gemeente wordt
belaagd met veel WOZ-bezwaarschriften, omdat de methode van
waardebepaling te ondoorzichtig
is. Lokaal stelt voor om de WOZwaarde van woningen mede te
laten bepalen door de eigenaren
zelf. De waardeopbouw zou via
internet verduidelijkt kunnen wor-

den en dan kunnen eigenaren van
woningen de mogelijkheid krijgen
om bijvoorbeeld – indien nodig –
de inhoud, oppervlakte, bouwjaar,
vergelijkbare woningen en staat
van onderhoud aan te passen als
die gegevens niet kloppen. Discussies en procedures achteraf kunnen
zo worden voorkomen. En daar is
iedereen toch mee geholpen?
Op 19 maart a.s. rekenen wij op
u, na 19 maart kunt u op ons rekenen.

Elke partij een team met opdrachten
Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

HEESCH – Op scholengemeenschap Het Hooghuis locatie Heesch,
worden scholierenverkiezingen gehouden. Leraar Nick Timmerman verzorgde op 19 februari de aftrap met een presentatie over hoe Nederland
bestuurd wordt op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau.
Inzoomend op gemeentelijk niveau
vertelt hij hoe een gemeentelijke
organisatie eruit ziet, wat zij als
taken hebben en hoe beslissingen
tot stand komen. Er komen vragen
als: ‘Hoe ga je ermee om als je het
niet eens bent met jouw partij en
mogen wij nu ook echt gaan stemmen.” Dat het belangrijkste orgaan
voor het nemen van beslissingen
de gemeenteraad is en niet burgemeester en wethouders, is nieuw
en vindt niet iedereen interessant.
Wel spannend vinden alle aanwezigen dat zij zelf aan de slag moeten.
In groepen verdeeld gaan zij zich
als politieke partij van Bernheze
voorbereiden op een verkiezingscampagne voor de leerlingen van
de klassen 1, 2 en 3.
Aan ‘t werk
De zeven politieke partijen in Bernheze hebben nu aardig wat nieuwe,
jonge leden gekregen. Die leden
trekken zich eerst terug om een
test te maken over hun kennis van
de gemeentelijke politiek. Daarna

worden groepsgewijs opdrachten
bestudeerd en taken verdeeld. Er
is niet zoveel tijd meer voordat er
daadwerkelijk iets gepresenteerd
moet worden. Maar voordat het
zover is, gaan ze eerst nog naar
het gemeentehuis, om daar kennis
te maken met mensen uit de politiek en met hen een gesprek aan
te gaan. Ongetwijfeld zullen ook
daar nog aardig wat vragen op hun
‘partijgenoot’ van het gemeentelijk
bestuur worden afgevuurd voordat
de uiteindelijke campagne vorm
krijgt en de presentatie ingeleverd
wordt.
Score
Scholierenverkiezingen
worden
landelijk gehouden en hiervoor
kan centraal materiaal worden verkregen via ProDemos. Maar helemaal vrijblijvend is dat niet. Ook
hier worden de stemmen uiteindelijk geteld en gebleken is dat de
scholierenverkiezingen een mooie
weerspiegeling is van de echte verkiezingen op 19 maart.
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‘Er moet meer steun komen voor ouderen’

heesch – Toos Loeffen-Van Herpen (82) is geboren en getogen in Heesch en woont in een seniorenwoning
aan de Hoogstraat. In haar werkzame leven was ze actief bij Bakkerij Van Herpen (nu Lamers). Daarnaast
was ze actief in allerlei verenigingen waaronder bestuurslid van de KBO. Nog altijd is ze actief, als vrijwilliger, zoals voorleesoma op school en is ze regelmatig te vinden in zorgcentrum Heelwijk om leeftijdsgenoten een leukere dag te bezorgen. Even een kopje koffie, de tuin in of een wandeling.

Kwaliteit van zorg verbeteren
“In Nederland neemt het aantal
ouderen toe terwijl de hulp van
overheden snel afneemt,” weet
Toos. Door de vergrijzing worden
steeds meer mensen vroeg of laat
afhankelijk van zorg en hebben ze
wat meer steun nodig.

Toos Loeffen-van Herpen is nog heel actief

Foto: Jan Gabriëls

Ik voel me nog fit en draag daar
graag mijn steentje aan bij. Helpen geeft een goed gevoel en je
haalt vaak mensen echt uit hun
isolement. Ook de ouderen willen
het liefst zo lang mogelijk hun eigen boontjes doppen. Dat is mooi,
maar dan is het wel van belang de
kwaliteit van de zorg voor ouderen
te verbeteren. Bijvoorbeeld door de
bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren. Zo kunnen
ouderen langer zelfstandig blijven
wonen. In de meeste gevallen is
het welzijn van ouderen groter als
ze zolang mogelijk thuis kunnen

blijven wonen. Dat is voor mij niet
anders. Mijn eigen stekkie is belangrijk voor me en ik kan me nog
prima redden. Daarom moet de
gemeente helpen met het mogelijk
maken van huishoudelijke ondersteuning en zorgen voor passende
huisvesting in de wijken, zodat
ouderen gemakkelijk mee kunnen
blijven doen. Het bouwen van levensloopbestendige huizen of verbouwen van bestaande woningen
levert hieraan een bijdrage. Initiatieven als mantelzorgwonen zijn
heel belangrijk de komende tijd.
Ik vind het belangrijk dat er wordt
uitgegaan van de eigen kracht van
de mensen. We moeten van individuele voorzieningen naar de eigen
kracht. Een combinatie van vrijwilligers met collectieve voorzieningen.
Met een beetje hulp van buren
en familie kunnen ouderen langer
buiten de zorginstellingen blijven.
Voor meer deskundige hulp kan de
thuiszorg worden ingeschakeld.
Niet onnodig betuttelen
Senioren moet je soms helpen,
maar niet betuttelen en altijd in
hun waarde laten. Tegelijk moet er
voldoende aandacht zijn om te zorgen dat ze nog echt mee kunnen

Herkenbaar
Actief en Betrokken!

2

doen in deze maatschappij. Het
moet vooral veiliger worden voor
ouderen. Meer straatverlichting,
makkelijker voor rolstoelen en rollators.
Sommige drempels zijn niet te begaan. Het vervoer is ontoereikend
voor mensen die niet zelfstandig
de deur uit kunnen. Wonen in het
centrum is belangrijk. Mensen die
wat moeilijker ter been zijn, moeten voorzieningen binnen bereik
hebben. Seniorenwoningen horen
in de kern van een dorp, niet aan
de rand. Ouderen moeten niet achter de geraniums gaan zitten, maar
de gemeente moet ze wel de kans
geven eruit te kunnen.
Geef iedereen die wil ook de kans
om mee te doen, maak ‘t samen
gezellig, niet alleen zitten kniezen,
daar heeft niemand wat aan! Met
D66 is er eindelijk weer echt aandacht voor de ouderen in Bernheze. Heerlijk dat D66 weer meedoet
in Bernheze. Mijn stem gaat naar
Annemieke. Ik ken haar jaren, ze
is heel betrouwbaar, verstandig en
pittig. Geen woorden maar daden.
Zij gaat met D66 het verschil maken.”

CDA Bernheze
wil in Vorstenbosch:
 Nieuwbouw binnensportaccommodatie
in combinatie met
andere voorzieningen
 Veilige fietsverbindingen Vorstenbosch en omliggende kernen
 Levensloopbestendig maken woningen
Liebrechtsplein
 Onderhoud loop- en
fietsroutes
 Herstel van
groenstructuren

2

www.cdabernheze.nl

Wim van Lith

Edwin Daandels

Gerion Pelders

Saskia van Dalen

Erwin van Kessel

Erik van der Wijst

Jasper Kanters

Peter van Boekel, lijsttrekker

Stem ook CDA op 19 maart! Het beste voor Bernheze!
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wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: TIJMEN VAN HoUT
LEEFTIJD: 23
WOONPLAATS:
HEEsWIJk-DINTHER
STUDIE: oPToMETRIE AAN DE
HoGEscHooL VAN UTREcHT
Als zoon van de eigenaar van Trend Optiek lag een carrière in de
optiek voor Tijmen van Houtum (23) uit Heeswijk-Dinther voor de
hand. Aanvankelijk besloot hij anders, maar inmiddels is hij bijna
afgestudeerd in de optometrie aan de Hogeschool van Utrecht.
Voor het zover is vertrekt hij begin april voor drie maanden naar
Nepal, waar hij stage gaat lopen in een ziekenhuis.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Gerard van Dijk
uit Nistelrode

Winnaar:
Thea Leijen
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Je studeerde een blauwe maandag werktuigbouwkunde.
Dat was het niet?
“Nee, daar stopte ik na een half jaar mee. Toen ben ik een half jaar
vast gaan werken in de zaak en werd het vrij snel duidelijk dat ik in de optometrie door wilde.
Optometrie zit een beetje tussen oogarts en opticien in. Het is een vergelijkbaar spreekuur als bij
een oogarts, maar het verschil is dat ik niet mag operen en geen medicijnen mag voorschrijven.
Ik heb voor op een opticien dat ik uitgebreidere oogmetingen kan doen. Als ik afgestudeerd ben
kan ik bijvoorbeeld diabetescontroles op ogen en netvliesonderzoeken doen.”
De onvermijdelijke vraag is dan: wil je in de voetsporen van je vader treden?
“In de loop van de tijd wil ik het graag overnemen, maar ik wil eerst mijn blikveld verbreden. Als
ik afgestudeerd ben, hoop ik eerst in een ziekenhuis te gaan werken. Daarvoor ga ik op korte
termijn beginnen te solliciteren. Wellicht dat ik ook nog een masteropleiding ga volgen, maar dat
kan alleen in Londen. Die optie houd ik nog even open. Wel blijf ik op zaterdagen bij Trend Optiek
werken. Daar zijn we nu al bezig met het aanschaffen van nieuwe apparaten. Uiteindelijk hoop
ik wel op eigen benen te staan.”
Maar eerst nog drie maanden naar Nepal
“Daar ga ik drie maanden stage lopen in een ziekenhuis en ook mee de bergen in om mensen te
screenen. Qua voorzieningen lopen ze daar natuurlijk wel wat achter, maar het oogziekenhuis is
een stap in de goede richting. Daarnaast is Nepal een heel mooi land.”
Tekst: Rob Aarts

Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

AANGEBoDEN
PEDIcURE NIsTELRoDE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6.
0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.
cARNAVAL BIJ REVIVAL!
Ook zo’n dikke kater tijdens de
carnaval? Eet hem weg met onze
heerlijke Kreuge schotel. Een
dönerwrap, friet en salade voor
€ 11,11!
sNEL EN VERANTWooRD
AFVALLEN met ons
internationaal bewezen
voedingsprogramma van
HERBALIFE.
Wij zijn al 15 jaar uw HERBALIFE
distributeur en adviseur!

TRoUWEN oF ZWANGER
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu.
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

TE kooP
WANDELscHoENEN
MERk HANWAG
Maat 43 categorie B.
vraagprijs n.o.t.k
tel. 06-19708975.

METALEN VELGEN MET
Z.G.A.N. WINTERBANDEN
195x16 x15T Viking:
15”. Gebruikt op VW
Bora. Tel. 06-54392701
Wegens aanschaf auto met
afwijkende maat.
ZoNNEHEMELBUIZEN cLEo
performance 100w
€ 9,95 p/st.
sYLVANIA sNELBRUINERs
100w € 11,95 p/st.
Oude buizen GRATIS doormeten
op gesteldheid!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

GEVRAAGD
Ben je DRUMMER/
sLAGWERkER en uit het
arbeidsproces?
Dus heb je vrije tijd?
Meld je aan bij het Maaslands
Senioren Orkest voor
nog jarenlang muzikaal
plezier! Info: 06-51645804.
GEBRUIkTE/oUDE
WENskAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
0412-20615906
Ingrid Smits Vorstenbosch
0412-355008.

NIEUWE BAAN
BERNHEZENAREN DIE oP
ZoEk ZIJN NAAR EEN BAAN
Zie onze nieuwe rubriek op
pagina 7. Ben je werkloos en wil
je een oproep plaatsen? Stuur
dan een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl
voorzien van een duidelijke
(pas)foto en een tekstbestand
(maximaal 125 woorden).
Vermeld jouw contactgegevens
in de tekst, zodat eventuele
geïnteresseerde bedrijven contact
met je op kunnen nemen. Meer
info: 0412-795170.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Kookworkshop voor diabetici en meer
Op het gebied van koken heeft de
Eijnderic een gevarieerd aanbod. Bij
het samenstellen houden we natuurlijk rekening met de behoeften van
onze cursisten. De kookworkshop
‘Moet ik anders koken als ik diabetes heb’ is speciaal voor mensen die
zelf diabetes hebben of koken voor
iemand die hieraan lijdt. Diëtiste Caroline van de Wetering start met een
uiteenzetting over goede voeding
voor diabeten en de aandachspunten voor het koken van een gezonde
maaltijd. Vervolgens gaat u onder leiding van Mayu Casanova-Urqijo aan
de slag in onze keuken en brengt u
het geleerde in de praktijk. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen
van vragen en uitwisselen van ervaringen. Schrijf snel in zodat u verze-

kerd bent van deelname op woensdag 9 april in Heesch.
Daarnaast starten er de komende tijd
nog andere korte cursussen. Lekker
snel en gemakkelijk koken past prima in deze tijd waar uitgebreid koken niet altijd mogelijk is, maar men
wel gezond wil eten. Riekie van Dijk
heeft heerlijke recepten waarmee u
op dinsdag 11 en 18 maart aan de
slag gaat in de keuken van de Eijnderic in Heeswijk.
Op veler verzoek hebben we dit jaar
op woensdag 12 maart in Heesch een
workshop ‘Paëlla maken’ ingepland
waarbij onze Spaanse docente u
graag de authentieke bereidingswijze
leert. In ieder restaurant in Spanje
staat dit gerecht op de menukaart en
bovendien is het in Spanje een zon-

Advertorial

dagsgerecht dat vooral door mannen
wordt gemaakt!
Taarten decoreren is een kunst
op zich, maar gelukkig wel te leren.
Onder leiding van Margarette Rombout maakt u een luchtige taart van
biscuitgebak. De taarten krijgen een
vulling van een laagje banketbakkersroom en vruchtenconfiture. Daarna
worden ze bekleed met rolfondant
met behulp van de vele vormen die
beschikbaar zijn tijdens de les. Op
woensdagavond 26 maart in Heesch.

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

Bernhezer kunstenaars
13 en 21 april 2014

open Atelierroute Bernheze
DEELNEMENDE KUNSTENAARS STELLEN ZICH VOOR
cARLA VAN LIEsHoUT uit Nistelrode schildert en tekent al vanaf haar kindertijd. Carla: “Nu werk ik in olieverf, acryl en
gemengde technieken, voornamelijk portretten en modellen. Ik probeer ze op een spannende, expressieve manier in beeld
te brengen en de kijker te raken.” Ook maakt Carla abstracte werken, geeft ze schilderles/workshops en werkt in opdracht.
Carla is academisch geschoold in de klassieke schilderkunst. Haar expressieve schriftuur, unieke kleurgebruik en sfeervolle
uitsnedes/composities maken haar werk uniek.
Tijdens de atelierroute wil ze haar werk van dit moment delen.
Gast is Kunstcollectief Oranje, waaraan zij zelf ook deelneemt. Deze kunstenaars, bekend van de portretten van Beatrix,
tonen hun werk van het nieuwe thema ‘bekende Nederlanders’. Er zullen enkele kunstenaars live aan het werk zijn in
diverse disciplines.
HANs koENEN uit Heeswijk-Dinther maakte al op jonge leeftijd sculpturen in klei, was en brons, later is daar hardsteen
bijgekomen. Voor hem is beeldend vormgeven dé manier om zichzelf uit te drukken. Hans: “Ik werk voornamelijk realistisch
figuratief, soms klassiek. Vrouwfiguren staan vaak aan de basis. Veel beelden hebben openingen of zijn transparant om
kwetsbaarheid, snelheid of beweging te benadrukken.” Zijn materiaalgebruik is divers en beperkt, zoals figuren gemaakt
van bladeren. Voor Hans was deelname aan deze atelierroute een logisch gevolg van de eerste editie. Hij laat zien hoe een
manshoog beeld tot stand komt. Rond zijn atelier zijn werken van cursisten/beeldhouwers van de wekelijkse atelierdag te
zien. Hans zet zich tijdens de Open Atelierdagen in voor Stichting Vrienden van Bambanani, Zuid-Afrika.
Gast is Hetty Geenen uit Schijndel met schilderijen in diverse technieken.
LEoNIE DEkkER-VERHAGEN maakt in haar atelier in Heeswijk-Dinther grote schilderijen op doek. Door te werken met
lijnenspel/vorm/kleur en textuur weet zij meerdere dimensies te verkrijgen. Het formaat van doeken is soms uitzonderlijk en
door het werken met dikke verf en paletmes stralen die vaak een diepe gelaagdheid uit. Vooral het Nederlandse landschap
is een inspiratiebron, maar ook dierenportretten. Haar stijl is geabstraheerd/impressionistisch.
Leonie: “Voor mij zorgt kunst vooral voor openheid/anders kijken naar de wereld, meer diepte/plezier/relativering/vernieuwing. Voor anderen kan dit ook zo werken, ik probeer dat in mijn cursussen ook over te brengen.”
De atelierroute is voor Leonie een podium om haar werk van landschappen/water, klaproosvelden en dierenportretten te
laten zien, maar ook haar werkruimte/atelier voor cursisten.
Gast is haar zus Antoinet Verhagen, met beelden in steen.

Mgr. Hurkmans bezoekt
st. Barbara Gildehuis

meubelen raamdecoratie vloeren behang

Meld je nu aan voor één
van de Ladies Only Nights
op donderdag 27 maart,
3 april of 10 april!
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Mgr. Hurkmans genoot van de lunch met de heren van het gilde
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HEESWIJK-DINTHER – In het kader van bezoeken afleggen in zijn bisdom, is Mgr. Hurkmans na het voorgaan in de Heilige Mis in het gildehuis van het St. Barbaragilde in Dinther beland.
Alleen, rijdend in zijn eigen auto,
arriveerde de bisschop ruim op tijd
voor aanvang van de H. Mis. In het
gildehuis heeft hij vervolgens in
het bijzijn van enkele gildebroeders
een goedverzorgde lunch genoten.
Leden van de vaste woensdagmorgen medewerkers, die in het
St. Barbaragilde als ’Het Genootschap’ door het leven gaan, waren
even tevoren nog druk bezig met
hun wekelijkse werkzaamheden.
Even voor Mgr. Hurkmans arriveerde hebben ze hun werkzaamheden gestaakt en plaatsgenomen

aan tafel om samen de lunch te
gebruiken. Geen plechtig gedoe,
gewoon samen van de maaltijd
genieten. Ontspannen gesprekken
over alledaagse dingen bepaalden
en sierden de sfeer.
Na een korte blik in het gildearchief
(toch leuk om te laten zien dat een
gilde meer doet dan ogenschijnlijk
het geval is), is Hurkmans onder
geleide van een gildebroeder naar
het Cultureel Centrum gelopen.
Voor de leden van het gilde was
het een korte maar gezellige ontmoeting.

Kom alleen of met vriendinnen
naar de Ladies Only Night!
De gezelligste avonden van 2014 komen eraan... Exclusief voor dames!
Op de donderdagen 27 maart, 3 april en 10 april vinden van
19.30 tot 22.00u. de Ladies Only Nights plaats. Speciale avonden
boordevol vermaak, inspiratie en verrassing. Van schoen- tot woonmode, van de energetische tuin tot ‘werken aan jezelf’ en van culinaire
uitspattingen tot ‘een stralende huid’; genieten staat centraal. Schrijf
je in voor een gratis bezoek tijdens één van de avonden. Alleen
of met vriendinnen. Wees snel, want het aantal kaarten is beperkt!
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Mede mogelijk gemaakt door:

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

ds

Marya Schoenmode • Lips Groen • Skin and body improvement Intense • Tousain Catering Service
Van Herpen Haar & Bijoux • Tact Hypnotherapie • Pinx Design • Schoonheidssalon Skinfo
CU2 Fotografie • Wijn van Cave • Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Locatie:
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1 in Nistelrode
Aanmelden: via www.jacobsenjacobs.nl/ladiesonly

www.atelierroutebernheze.nl
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Revue Jong van Harte

Meierijsche Museumboerderij
zoekt ooggetuigen foto’s en materialen WOII
HEESWIJK-DINTHER – De Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk is op zoek naar ooggetuigen
van en foto’s en materialen uit de
Tweede Wereldoorlog.

Er wordt flink gerepeteerd

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

HEESCH – De toneelvereniging Jong van Harte uit Heesch heeft het roer omgegooid. Voortaan gaan de dames en heren naast toneelspelen ook zingen en dansen; de Jong van Harte Revue. De eerste optredens zijn
op vrijdag 14 maart om 14.45 uur voor KBO-leden en op zaterdag 16 maart om 15.00 uur voor alle overige
geïnteresseerden.
De Jong van Harte Revue is ontstaan uit de toneelvereniging
van de KBO, nadat voorzitter Jan
Ploegmakers in Vorstenbosch aan
de revue van ZLTO had meegedaan. Hij ondervond hoeveel mogelijkheden de revue zou bieden
voor Jong van Harte in Heesch.
Mayke Hendriks, bekend van het
Afrika Engakoor, werd aangetrokken voor de muzikale begeleiding
met haar accordeon en Ria van
Zeeland-van Schijndel voor de tek-

sten van liedjes en sketches.
Jeanne van de Ven van Jong van
Harte zorgt ervoor dat de regie
klopt.
Speciaal overdag
De Jong van Harte Revue mag zich
verheugen in een groeiend aantal
leden. Het zingen en de korte sketches maken het meespelen aantrekkelijk, in tegenstelling tot de
‘lappen tekst’ die voorheen bij de
toneelvereniging moesten worden
geleerd. De repetities op donder-

dagavond in De Pas zijn erg gezellig, maar de voorstellingen worden
’s middags gegeven om ook mensen die niet graag in de avonduren
over straat gaan in de gelegenheid
te stellen naar de voorstelling te
komen kijken.
De voorstellingen zijn op 14 of
16 maart in De Pas, kaarten in de
voorverkoop aan de balie of via
www.ccdepas.nl/reserveren
zijn
€ 5,-, inclusief koffie/thee, aan de
kassa € 7,50.

EXPOSITIE in ons atelier en magazijn

met ruim 100 beelden van meer dan 20 verschillende kunstenaars

Vrijdag 7 maart 2014, 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag 8 maart 2014, 11.00 – 17.00 uur
Zondag 9 maart 2014, 11.00 – 17.00 uur
Toegang gratis, de koffie staat klaar !

Noor Brandt

Lilian Steenhuisen

Wim v.d. Kraan

Gerry v.d. Velden

Berita Valk

Riky van Duin

Cornel Snels

Jacky Art

Ann Dierckx

Ellen Welten

Pieter van Goor

Liesbet Milort

Maryse v.d. Nobele

Patrick Mezas

Nanda v.d. Vliet

Paz Sanz

Nicolette Leijen

Liesbeth van Erp

Tosca van Oorschot

Nadia Gonegai

Erik Buijs

Rogier Ruys

Industrieterrein De Amert is direct gelegen aan de A50 Eindhoven - Nijmegen en de
N279Liesbeth
‘s-Hertogenbosch
- Helmond. Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op onze website.
van Erp
De Amert 150 A
5462 GH Veghel
Tel: 0413-363164

info@beeldengieterijtenax.nl
www.beeldengieterijtenax.nl
Beeldengieterij.tenax

Op 17 september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Amerikaanse parachutisten, per abuis, bij
Kasteel Heeswijk landden. Het was
het begin van de bevrijding. De
Meierijsche Museumboerderij gaat
daar flink aandacht aan besteden.
Met medewerking van Heemkundevereniging De Wojstap, komt er
een expositie ‘De oorlog in beeld’.
Daarin wordt via voorwerpen,
foto’s, dagboeken en ander materiaal, het verhaal van de oorlog
in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
verteld.
Sprekers, zoals mensen die actief
speuren en graven naar neergestorte vliegtuigen, zullen hun bevindingen komen vertellen. Ook
wil de Museumboerderij in gesprek
komen met mensen die de oorlog
hebben meegemaakt en daar nog

levendige herinneringen aan hebben. Vooral de rol van de agrariër
in de oorlog heeft hun speciale belangstelling.
Foto’s
Daarnaast is het museum op zoek
naar foto’s die misschien zo hier
en daar nog in oude albums zitten. Verhalen, foto’s en andere
materialen worden geregistreerd
en verwerkt in een boekje, dat in
september beschikbaar komt.
Wie verhalen, foto’s of andere
voorwerpen uit de oorlog heeft,
kan contact opnemen met Henk
Bronts, 0413-229533, Nico van
Doorn 0413-296341 of Hans van
Sleuwen 0413-292136. Of mailen:
info@museumboerderij.nl.

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4
5384 GT Heesch

www.trimsalonbeautydog.nl
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RIJBEWIJskEURINGEN
sENIoREN 17 MAART

k

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

BERNHEZE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en
overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,
kunnen hiervoor terecht op
het spreekuur van maandag 17
maart in De Pas in Heesch.
Voor informatie en een afspraak
kan gebeld worden naar het
landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300. Zelf een datum
plannen kan via
www.regelzorg.nl.
De kosten bedragen € 24,80
voor de B/E keuring en € 45,voor chauffeurs met rijbewijs
C/D/E. Bij het behalen en verlengen van dit rijbewijs is een
medische keuring verplicht.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Met ingang van 1 januari 2014
is de leeftijd waarop de eerste
seniorenkeuring plaats moet
vinden, verhoogd naar 75 jaar.
Dit geldt niet voor chauffeurs
met rijbewijs C/D/E.
Info: www.regelzorg.nl
Onderhoud, Diagnose&Reparatie, Banden&Uitlijnen,

APK,
Airco, Inkoop&Verkoop
(Ruit)schade.
Het
adres
voor al uwenautozaken!

Muntenactie

Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service
Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

• Velgen en
sportvelgen
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

nhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist

• Voor caravan
onderhoud en
kleine reparaties
kunt u ook bij
ons terecht

uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
GWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
- heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
ook
BINNENKORT
Vraag vrijblijvend OP
de prijs WINTERSPORT?
van uw bandenmaat.
VERHUUR
Nieuwegraag
of gebruikte
met velg)
Wij adviseren
bij dewinterbanden
beste keuze(evt.
in winterbanden

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg) Ook verhuur
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

Volvo XC 90 D5 autom 7 persoons blauw
Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart
Opel Zafira 1.6 16v 111 Years Edition zwart
Opel Agila automaat airco zwart
Mitsubishi colt 1.3i 5drs airco zwart
Renault Scenic 1.6 ecc blauw
Nissan note autom ecc nav grijs

141.000
68.000
57.000
59.000
82.000
95.000
68.000

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

km
km
km
km
km
km
km

2007
2008
2010
2009
2007
2001
2009
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De grote Wojstap avond

Cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’
HEESCH - Sterrenwacht Halley in Heesch/Vinkel geeft in de maanden maart en april weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen. Die bestaat uit vijf lessen op de dinsdagavonden 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april,
telkens van 20.00-22.30 uur.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De leden van Heemkundekring De
Wojstap vieren in 2014 het 35-jarig bestaan van hun vereniging. Reden
voor een feest. Er is nog een tweede reden om feest te vieren.
In 2009 zijn er opgravingen geweest op ‘t Retsel in Dinther.
Twee inwoners uit Heeswijk-Dinther vonden dit onderzoek echter
niet volledig en hebben verder
gespeurd. Dat zijn Mark van de
Veerdonk, thans loco-burgemeester van Slabroek, en Prof. dr. van
Skèindel, een deskundoloog uit
Heeswijk-Dinther. Zij kwamen tot
de ontdekking dat precies 486 jaar
voor Christus de eerste bewoner
van Dinther zich op ‘t Retsel vestigde.
En laat dat nu ook meteen precies
2.500 jaar geleden zijn. Het bestuur van De Wojstap verklaarde
echter niet in te kunnen staan voor
het wetenschappelijk gehalte van
het onderzoek van de twee geleerde heren.

De foto, waarop de eerste Dintherse inwoner staat afgebeeld, samen
met de onderzoekers, geeft echter
aan dat er toch iets waar moet zijn
van de bevindingen van de heren.
Of zoals Mark zegt: “Vraag niet
hoe het kan, maar geniet ervan!”
Hoe het ook zij: voldoende redenen voor een feest.
Mark van de Veerdonk zal, geassisteerd door Henk Habraken en
de professor, op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart een avond verzorgen onder de titel Humor en Historie in De Toren in Dinther.
Aanvang 20.00 uur.
Kaartjes à 10 euro zijn te reserveren via het VVV 0413-29 28 84 of
via het secretariaat van De Wojstap 0413- 29 32 39.

Niels Nelson, Edwin van Schijndel
en Wim Waegemakers verzorgen
met hulp van andere leden deze
beginnerscursus, waaraan iedereen kan meedoen. Bij helder weer
wordt waargenomen met de C14telescoop in de grote koepel, en de
werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook
wordt gebruikgemaakt van het
digitale planetarium.
In de cursus wordt onder meer
aandacht besteed aan het waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de
zon en de sterren, melkwegen en
het heelal.
De kosten van de cursus Ster-

Sterrenwacht Halley

Foto: Marcel van der Steen

renkunde voor iedereen, inclusief
een cursusboek, bedragen € 50,-,
(voor Halleyleden € 45,-). Voor

meer informatie en aanmelden:
Wim Waegemakers, via wwaeg@
ziggo.nl of 0412-453737.

Inzamelingsactie oud gereedschap in Heesch
HEESCH – Van zaterdag 19 maart
tot en met 2 april wordt in Heesch
een inzamelingsactie van oud gereedschap gehouden.
Wie op de hoek van de Hinthammerstraat en de St. Jozephstraat in
’s-Hertogenbosch omhoog kijkt,
ziet in een nis Jozef als timmerman
staan, met een zaag in de hand en
een werkbank achter hem. Jezus
leert van hem het beroep van timmerman en deelt met Jozef de dagelijkse inspanning en voldoening
van het werk. In 1479 krijgt Jozef

als werkman een plaats op de heiligenkalender. Zijn hoogfeestdag is
op 19 maart.
Daarom worden van 19 maart t/m
2 april gebruikte gereedschappen
ingezameld aan de Kerkstraat 2 in
Heesch. Deze worden opgeknapt
door de Solidariteitswerkplaats
Uden.
Mensen in ontwikkelingslanden
krijgen zo kansen op een betere
toekomst. Inleveren kan op werkdagen (9.00-12.00 uur) en maandag (18.00-19.00 uur).

Informatieavond Lourdes reis
BERNHEZE/BERLICUM – In parochiecentrum De Rots in Berlicum wordt op maandag 7 april een informatieavond over de
bedevaart naar Lourdes gehouden.
De avond staat onder leiding van Helma
Jansen. Als gediplomeerde hotelleider/Lourdesgids zal zij de pelgrims uit de abdijparochies zowel op de heen- en terugreis, als in
Lourdes zelf, begeleiden.
Em. Pastor Pulles gaat mee en zal in Lourdes
de kerkdiensten die voor deze bedevaart

speciaal in het Nederlands worden gehouden, mee voorgaan. De bedevaart vindt dit
jaar plaats van 26 april t/m 3 mei.
De informatieavond begint om 19.30 uur,
aanmelden is niet nodig. Meer weten?
Voor Heeswijk: Jeannette Dekker:
j.dekker@home.nl / 0413 - 293 223.
Voor Dinther: Ria Verkuijlen:
Verku36@hetnet.nl / 0413- 291 211.
Voor Loosbroek: Ria van der Wijst:
anrvdwijst@ziggo.nl / 0413 229 411.

Duik in de wereld van
voertuigentechniek
VEGHEL – Ben jij gefascineerd door transport en voertuigen en sta jij op het punt om
een vmbo-studierichting te kiezen? Kies dan voor de afdeling voertuigentechniek op
het Fioretti College. Dit kan ook als je leerjaar 2 op een andere vmbo-school afgerond
hebt. Je begint in het derde leerjaar. Om de basisvaardigheden te leren en de juiste
denkwijze te ontwikkelen zit je in Veghel op z’n plek.
Als je twee jaar later je vmbo-diploma op
zak hebt, heb je een stevige basis om op
het ROC een beroepsopleiding te gaan
volgen op het gebied van Transport &
Mobiliteit.
Er zijn opleidingen op niveau 2, 3 en 4.
Eenmaal klaar biedt de regio volop kansen
op werk.
Je kunt met jouw kennis en vaardigheden terecht bij dealers, reparatiebedrijven,
schadeherstellers, transportbedrijven, engineeringbureaus en de auto- of motorsport. Overal is behoefte aan mannen én
vrouwen met kennis van voertuigentechniek. Op het Fioretti College maak je op
praktische en persoonlijke wijze kennis

met de fascinerende wereld van voertuigentechniek. We brengen jouw basiskennis op peil, verbreden je horizon en
wekken jouw interesse om van voertuigentechniek je vak te maken.
Een vak met toekomstperspectief. Kijk
voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheden op www.fioretticollege.nl.
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Advertorial

Gaby Boonstra van The Travel
club bezoekt Zuid-Afrika
GABY:

“Een hele bijzondere maar ook veilige ervaring”

Op uitnodiging van een Afrika specialist ben ik afgelopen december afgereisd naar het noorden van Zuid-Afrika om zo uit eigen ervaring mijn klanten nog beter te kunnen adviseren
over deze prachtige bestemming.
ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet

Drie Rondavels en God’s Window.
We brengen een bezoek aan het
bekende Kruger National Park,
waar je grote kans hebt om de ‘Big
five’ te zien en het minder bekende Entabeni Private Reserve in de
prachtige Waterberg regio.

D e L a S a L L eS t r a at 8 5 3 8 4 N K H e e S C H
TELEFOON 0412 624 855
w w w.C o N N e C t- aC C o u N taN tS . N L

In samenwerking met de reisorganisatie Drifters heb ik kennis gemaakt met hun concept van avontuurlijke rondreizen.
Vanaf Johannesburg reizen we met
een klein gezelschap onder meer
langs de indrukwekkende Panoramaroute met als hoogtepunten:
de imposante vergezichten van de

Een klus voor NL Doet

Tijdens deze reis verblijven we onder andere in luxe tenten waardoor je de wildernis om je heen op
een comfortabele manier intens
beleeft. Een hele bijzondere, maar
ook veilige ervaring!
Heeft u ook vakantieplannen? Ervaar het gemak van uw eigen persoonlijke reisadviseur en laat mij u
inspireren over deze bestemming
Bijzonder en veilig

UDEN/VEGHEL - De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) organisatie heeft zich opgegeven om op vrijdag 21 maart ‘een klus’ aan
te bieden door middel van inschrijving van het Oranje fonds NL Doet.
Oranjefonds, ‘NL Doet’ wordt voor
de VPTZ organisatie Uden-Veghel
ingeschakeld voor meer naamsbekendheid onder de bevolking in
eigen regio.
Te vaak horen de vrijwilligers en
coördinatoren in de praktijk: “Hadden we maar eerder geweten van
het bestaan van jullie organisatie,
dan had ik het wel geweten..”
Daar wil VPTZ wat aan doen. Man-

telzorger zijn in een terminale fase,
kan zwaar zijn. VPTZ heeft deskundige opgeleide vrijwilligers om
mensen in deze situatie praktisch
en kosteloos te ondersteunen.
Wie op 21 maart wil meehelpen,
kan zich opgeven via www.nldoet.
nl. Klus zoeken en postcode 5462
CH invoegen.
Meer info:
www.vptz-uden-veghel.nl

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

prijsplukker
Sleutelbloem (Primula acaulis)
Diverse kleuren, 13 cm hoog,
half schaduw,
potmaat 10,5 cm.

Per stuk 1.29

0.

79

Intratuin Veghel
Heuvel 11. 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Aanbieding is geldig t/m zaterdag 1 maart 2014.

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

en alle andere bestemmingen over
de hele wereld, zonder voor deze
service meer te betalen. U kunt mij
bereiken onder telefoonnummer
0412-856985 of 06-21702690 of
stuur uw mail naar
gaby.boonstra@thetravelclub.nl.
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Jubilarissen Zonnebloem

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN
voor de eerstvolgende film bij
Requiem for a dream, een film die Filmhuis De Pas presenteert in samenwerking met Novadic Kentron. Verslaving, een woord wat allerlei
associaties en beelden oproept. Jongeren komen in deze tijd overal de
middelen tegen die verslavend zijn: op school, bij het uitgaan of bij de
verenigingen waar ze bij aangesloten zijn. Voor vele ouders van pubers
en jong volwassen kinderen is het een bron van zorg en/of de oorzaak
van problemen in het gezin en binnen relaties. Moeten we er bang
voor zijn? Zijn alle middelen even verslavend? Hoe herkennen we (beginnende) verslaving? Zouden we onze kinderen meer moeten vertellen over de gevaren? Moeten scholen actiever zijn in hun voorlichting?
Het zijn vragen waarop de antwoorden niet zo simpel zijn. Novadic
Kentron is een instelling gespecialiseerd in verslavingszorg in NoordBrabant. Voorafgaand aan de film zal Bernard van ‘t Klooster van de
organisatie Novadic Kentron een presentatie houden over verslaving
aan drugs en alcohol. Deze presentatie zal ongeveer een half uur duren
en direct aansluitend draaien we Requiem for a dream (16+).

Wilma Brekelmans, Diny v.d. Broek, Luus v.d. Ven, Nellie v.d. Sangen
en Hannie v.d. Pas.

LOOSBROEK - Tijdens de jaarvergadering in ‘De Wis’ te Loosbroek op
donderdag 20 februari voor de vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling HDLV (Heeswijk Dinther Loosbroek Vorstenbosch) zijn er enkele
vrijwilligers gehuldigd.
Luus v.d. Ven, Diny v.d. Broek en
bestuurslid Wilma Brekelmans zijn
tien jaar vrijwilliger en kregen het
zilveren Zonnebloeminsigne opgespeld door regio-voorzitter Koosje
v.d. Broek. Daarnaast kreeg het
trio de bijbehorende oorkonde uitgereikt en het beeldje ‘De waardering’. Nellie v.d. Sangen en Hannie v.d. Pas zijn 25 jaar vrijwilliger,
waarvan een aantal jaren ook bestuurslid. Zij kregen het gouden insigne opgespeld en de erepenning
en oorkonde uitgereikt door Henk
Schol van de Provinciale Zonnebloemafdeling. Allen werden toegesproken door voorzitter Marijke
Verhagen.
Ook waren er lovende woorden
voor Marietje van Pinxteren, die

spannende finales bij HBH
zaalhockeycompetitie

Tevens was er een bloemstuk voor
Hanneke Heijmans, Mieke v.d. Akker, Annie Wijgergangs, Nellie van
Cleef en Petra Dobbelsteen voor 15
jaar Zonnebloemwerk.

Deze competitie is opgezet om
hockeyteams uit de regio wedstrijden te kunnen laten spelen tijdens
de (lange) winterstop van de veldcompetitie.

Als speciale gast was bisschop
Hurkmans aanwezig. Hij stak alle
aanwezigen een hart onder de riem
voor al hun werk. “De inzet voor
elkaar is groot hier in de dorpen”,
zei hij “dat is mij opgevallen tijdens
mijn werkbezoeken van de laatste
paar weken.”

In samenwerking met HDL uit
Heeswijk-Dinther en Hockeyclub
Berlicum organiseert MHCHeesch
de competitie in deze vorm voor
het eerste jaar.
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hockey

HEESCH - Achttien teams hebben
zondag in negen finales gestreden
om de eerste plaats in de HBH
zaalhockeycompetitie.
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Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.
Heeft u al een afspraak gemaakt voor het
laten verzorgen van uw belastingaangifte?
Wij komen standaard aan huis en binnen een straal
van 10 km is dat kosteloos.
Onze tarieven: enkele aangifte € 55,Aangifte met partner € 65,-

Afspraak m
aken?
Bel 0412-47
5762
of info@aafl
uit.nl

John F. Kennedystraat 64 - 5384 GE Heesch - www.aafluit.nl

Marvey’s Speelwereld is de indoorspeeltuin
van Heesch en omstreken. In een speelhal van
1000m2 vind je voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
uitdagende speelmogelijkheden

Stuur dan een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 12.00 uur.

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Inge Hermanns-Willemsen

vanaf de oprichting van de afdeling
actief is, waarvan vele jaren als secretaris en nu na 44 jaar gaat stoppen als vrijwilliger. Alle jubilarissen
kregen ook een bloemstuk.

p

c

Op dinsdag 18 maart draait reQUIeM For A DreAM
bij Filmhuis De Pas, aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.

Wil jij kans maken
op 2 gratis
filmkaartjes?

Met 42 teams, gastteams uit Oss,
Rosmalen en Schijndel, 9 poules en
totaal 90 wedstrijden over 13 dagen is de competitie zondag met
groot succes afgesloten in zaal ’t
Vijfeiken in Heesch met als winnaars:
Jongens A-poule, Heesch JA1
Jongens C-poule, Berlicum JC1
Jongens D-poule, Berlicum JD2

Meisjes A-poule, Heesch MB1
Meisjes B-poule, Heesch MB2
Meisjes C-poule1, Heesch MC1
Meisjes C-poule2, Rosmalen MC5
Meisjes D-poule1, HDL MD1
Meisjes D-poule2, HDL MD2
Alle deelnemers, coaches, bege-

leiders, scheidsrechters, publiek,
zaalwachten en de zaalbeheerders
bedankt voor hun enthousiaste inzet en support.
En niet te vergeten ‘Van Tilburg’ uit
Nistelrode voor het sponsoren van
de prijzen!

tennis

Van Tilburg Mode & sport
drie jaar hoofdsponsor Park Hoeven
NISTELRODE – Van Tilburg Mode
& Sport is de komende drie jaar
weer hoofdsponsor van Tennis- en
Squashvereniging Park Hoeven in
Uden.
Op het kantoor van Peter van Tilburg in Nistelrode werd zaterdag
het nieuwe contract getekend,
waarin vastgelegd is dat Van Tilburg tot en met 2016 hoofdsponsor blijft van Park Hoeven.
Het contract werd ondertekend
door Peter van Tilburg en Gerard
van der Ven namens Park Hoeven
(zie foto).
Deze overeenkomst is gebaseerd
op wederzijds vertrouwen en op
het feit dat beide partners daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen
betekenen. “Gezien de huidige
tijd, zijn wij heel blij met een sponsor als Van Tilburg: degelijk, gericht
op sport én een sponsor die weet
waar het in een club om draait”,
aldus Gerard van der Ven.
Van Tilburg Mode & Sport is al ja-

ren hoofdsponsor van Tennis- &
Squashvereniging Park Hoeven.
Voor de vereniging is het sponsorcontract dan ook een bevestiging
van de goede relatie én het geeft
de club nieuw elan om op de ingeslagen weg door te gaan.
De gestaag stijgende ledenaanwas,

de succesvolle toernooien (o.a. het
Heineken - van Tilburg-toernooi)
én de upgrading van het clubhuis
zijn onlosmakelijk verbonden met
betrouwbare, positief ingestelde
partners.
Van Tilburg Mode & Sport is daar
een goed voorbeeld van.

beugelen
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bridgen

Open Heesche
Bridgedrive in De Pas

badminton

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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Altior C2 en Altior F1 kampioen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

Heesch – De Heesche Bridge Club houdt op vrijdag 11 april in De Pas
in Heesch voor de 26e keer de jaarlijkse Open Heesche Bridgedrive.

De jaarlijkse Open Heesche van de
Heesche Bridge Club is al 25 jaar
onverminderd populair. Vorig jaar
waren er ruim 200 deelnemende
bridgers.
De belangrijkste kenmerken van
de Open Heesche in het kort:
• topintegraal over 24 spellen,
door de computer geschud en
gedupliceerd.
• prijzen in natura voor de beste
vijf en vervolgens elke tiende

plaats.
• meesterpunten volgens NBB
schaal. Wedstrijdleiding: Peter
Houdijk.
• tijdens het spelen worden meerdere versnaperingen aangeboden en later een charmante attentie.
• Maximaal aantal deelnemers:
96 paren.
Inschrijven tot uiterlijk 4 april via:
openheesche@ziggo.nl met vermelding van het NBB lidmaatschapsnummer en overmaking
van € 20,- naar 1200.81.466 t.n.v.
Heesche Bridge Club ‘81 o.v.v. de
namen van de beide spelers en
het adres van degene die het geld
overmaakt.

turnen

Twee keer
winst voor Sine-Cura

HEESWIJK-DINTHER - De twee
onderbouwteams van Sine-Cura
turnden afgelopen zondag tegen
Gympoint uit Schijndel.
Het eerste onderbouwteam dat
deze ochtend in actie kwam: Lynn
Timmer, Ida van Zutphen, Yanou
Smits, Nina Verhoeven, Sophie
Nooijen en Maud van de Wielen.
De turnsters wonnen met liefst 16
punten verschil.

Het tweede team dat in actie
kwam: Gijsje van de Akker, Lynn
van Doorn, Famke Voets, Rosa van
de Ven, Janne Donkers en Wies
van der Lee.
Helaas blesseerde Janne zich aan
het begin van de wedstrijd. Maar
gelukkig kon Sille Donkers nog invallen. Ook deze turnsters turnden
nette oefeningen en hadden met
een ruim aantal punten verschil
gewonnen.

voetbal

Voetbalsters
stunten bij koploper
NISTELRODE - De vrouwen van
Prinses Irene zijn veel beter dan
de stand op de ranglijst doet vermoeden.
Zondagmiddag lieten ze dat nog
eens zien tegen Saestum. Tegen de
koploper werd het een verdiende
0-1 overwinning.

Amy v.d. Berk was het goudhaantje, zij scoorde al na 3 minuten
met een prachtig schot in de verre
hoek. Daarmee deden ze goed zaken in de strijd tegen een nacompetitieplaats om degradatie. Met
nog zeven wedstrijden te gaan,
zijn een vijftal ploegen nu weer in
zicht.

judo

schaken

dammen

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

C2 kampioen in zaal competitie

F1 kampioen

HEESWIJK-DINTHER - De C2 en
F1 van korfbalvereniging
Altior
1cm b
zijn kampioen geworden in de
zaalcompetitie.
1,2 cm b

De laatste wedstrijd ging Altior
C2 op bezoek bij Celeritas C1.
Het was al spannend voordat de
1,4cm b
wedstrijd begon.
Je zag aan de geautosport

karten

voetbal

zichten dat het team ging voor de
winst. Er werd direct sterk begonnen en binnen twee minuten was
het al 0-1 voor Altior. De ploeg liep
snel uit naar 0-2 maar hierna werd
het wat moeilijker. Na rust werd
er direct weer sterk begonnen. Er
werden goede aanvallen opgezet
waardoor ze uit konden lopen naar

0-7, wat ook de eindstand was.
Het kampioenschap is een feit, wat
door de speelsters, trainsters en
publiek hoorbaar gevierd werd.
Ook Altior F1 wist met een overwinning van 7-1 op Alico F1 het
kampioenschap binnen te slepen.

motorsport

Driepunter voor Avesteyn

heeswijk-DINTHER - Het vaandelteam van Avesteyn heeft afgelopen zondag revanche genomen van de 3-0 nederlaag tegen
D.A.W. van vorig jaar.
De eerste minuten van deze voorjaarsgetinte wedstrijd waren voor
de bezoekers uit Schaijk. Na 10
minuten nam Avesteyn echter het
initiatief over. Drie minuten vóór
de pauze kwam Avesteyn verdiend op voorsprong. Verdediger
Joep Koning was er als de kippen
bij om voor het doel van de gasten het laatste beslissende tikje te toen een Schaijkse spits in de 56e
geven
(1-0).hockey
In de tweede
helft
minuut turnen
doorgebroken
was enhandbal
een
voetbal
tennis
basketbal
volleybal
werd het aanvankelijk een open donkergele kaart werd gegeven
strijd. Lars van Lee had in de 52e aan een verdediger van Avesteyn.
minuut een unieke kans om de In de laatste twintig minuten dronstrijd een leuker aanzicht te geven gen de bezoekers aan en kregen
voor de thuisclub. Aan de andere ook kansen. De Schaijkenaren
kant
goed weg,
bleven waterpolo
echter komen,
maar manbeugelen kwam Avesteyn
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Korloo 1 blijft in eerste klasse

paardrijden

LOOSBROEK – Korloo speelde dit
weekeinde met 7-7 gelijk tegen
Odisco. Hiermee verzekerden de
Loosbroekse korfbalsters zich van
een langer verblijf in de eerste
klasse.

wielrennen

darten

golf

doen. De verdediging van Korloo
stond goed en de aanval creëerde
wel kansen, maar die werden niet
afgemaakt. De teams gingen de
rust in met een 2-2 gelijkspel. Na de
rust wist Odisco de vele kansen die
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
kano
zij ook hadden,
te snowboarden
benutten, waarIn de eerste helft ging het meteen al door ze met 2-4 voor kwamen. Korgelijk op. Odisco opende de score, loo had echter snel een antwoord
maar Korloo kon meteen iets terug- klaar en creëerde mooie kansen

dammen

voetbal
schaken

die er nu wel invielen. Korloo wist
met 6-4 voor te komen. In de laatste fase van de wedstrijd lieten ze
Odisco te makkelijk vrij, waardoor
zij nog een paar keer verrasten op
afstand. Uiteindelijk resulteerde dit
in een 7-7 gelijkspel. Korloo eindigt
hiermee op de 6e plaats, wat betekent dat zij hun positie in de 1e
klasse behouden.

Eén schamel puntje voor HVCH
kaarten/bridgen

HEESCH/SUSTEREN - HVCH liet
zich in de opening van de wedstrijd tegen1cmSusteren
helemaal
b
overbluffen door de thuisploeg en
het duurde ruim twintig minuten
1,2 cmzelf
b
voordat HVCH
aan voetballen
toekwam.
Tegen die tijd had Susteren de
zo gewenste1,4cm
enb verdiende voorsprong. HVCH trok nog voor rust
de stand weer recht en in de tweekarten
deautosport
helft was de wedstrijd
beter in
balans.
Tegen het einde van de wedstrijd
was het niveau van het spel van
beide teams wel tot een bedenkelijk niveau gezakt.

dekker Bjorn van de Berg hield de
goalgetter van D.A.W. Marc Raaijmakers goed onder controle en
mag door schrijver van dit verslag
‘the man of the match’ genoemd
worden. Scheidsrechter Reddy uit
Helmond liet maar liefst acht minuten naspelen.

motorsport
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voetbal

voetbal

WHV pakt drie punten

HVcH F1 tweede op Districtskampioenschap Regio-Zuid II

LOOSBROEK/UDEN - In de uitwedstrijd bij FC de rakt heeft
WHV drie heel belangrijke punten
gepakt door de wedstrijd met 0-4
te winnen.

HEESCH/SITTARD - De voetballers van HVCH F1 zijn afgelopen
weekeinde in Sittard tweede geworden op het Districtskampioenschap Zaalvoetbal Regio Zuid II.

len. Het duurde daarom ook niet
lang tot WHV de score opende.
Roel Lunenburg ging goed door
op links en zijn voorzet kwam via
de keeper van FC de Rakt voor de
voeten van Yorrick van de Rakt die
de 0-1 scoorde voor WHV.

In tegenstelling tot vorige week
was WHV vanaf het begin bij de
les en gaf het weinig kansen weg. In de 69e minuut werd de wedFC de Rakt probeerde het wel strijd beslist door weer een goal
maar tot echt uitgespeelde kansen van Yorrick van de Rakt. Tien mikwam
het niet.
Het wastennis
WHV dat
nuten voor
voetbal
hockey
basketbal
turnen tijd bracht
volleybalJan Willem
handbal
de beste kansen kreeg, maar he- van Driel via een benutte straflaas stond het vizier in de eerste schop de stand op 0-3, kort daarhelft niet op scherp.
na zorgde Roel Lunenburg voor de
Na rust werd het spel van WHV 0-4. Mede door de andere uitsladuidelijk beter en liet het zien wel gen steeg WHV twee plaatsen en
degelijk
goedboksen
te kunnen
voetbalkan weer
omhoogkijken.
beugelen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
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Altior 1
degradeert uit Topklasse
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

HEESWIJK-DINTHER – Het eerste
team van Altior is na twee jaar
gedegradeerd uit de Topklasse.
De ploeg verloor met 14-20 van
biljarten
duivensport
judo
vissen
Swift.
Pupil van de week Floor Dobbelsteen zag Altior er alles aan doen
om in de topklasse te blijven maar
de ploeg was niet opgewassen
tegen de dames uit Velden. Swift
schaken en die
nam
dammeneen kleine voorsprong
werd alsmaar groter zodat het een
ongelijke strijd werd in het nadeel
van Altior. Het werd 14-20. Altior
had nog een 1cm
beetje
hoop, maar die
b
vervloog toen bekend werd dat
Rosolo en Be Quick gelijk speel1,2 cm b
den. Altior degradeert
na twee jaar
uit de Topklasse.
Altior 2 – Ajola/De Wilma’s 2: 7-5
b
Altior 3 – Be 1,4cm
Quick
3: 4-6
Altior 5 – Geko 2: 7-6
autosport

karten
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hardlopen
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NISTELRODE - Het was feitelijk
nog een wedstrijd om des keizers
baard, die tussen Flamingo’s en de
korfbalsters van Prinses Irene.
kano

kansloos voor de titel geworden.
Het werd uiteindelijk een 8-18
overwinning. Marian van Venrooij
was bijzonder goed op schot, zij
biljarten
duivensport
judo
vissen
skienkeer raak
snowboarden
schoot zes
en had kano
een
Eerder op de dag had VVO gewon- schotpercentage van 37,5%! Na
nen en daardoor was Prinses Irene de wedstrijd ging het hele gezel-

schap naar de kantine en stortten
ze zich in het feestgedruis aldaar.
Dat is ook terecht, want in het
tweede jaar in de hoofdklasse als
tweede eindigen, dat is een prestatie om trots op te zijn.

basketbal

Tenderfeet U14 dupe van
falende tijdwaarneming
schaken

dammen

kaarten/bridgen

Altior A1 – SCMH A1: 4-9
Altior A2 – Korloo A1: 6-5
Altior B1 – Be Quick B1: 8-2
Rosolo C1 – Altior C1: 15-4
Celeritas C1 – Altior C2: 0-7
Oranje Wit D1 – Altior D1: 1-3
Prinses Irene D2 – Altior D3: 8-4
Altior E1 – Flamingo’s E1: 2-2
Altior E2 – Avanti E1: 0-5
Prinses Irene E2 – Altior E3: 7-0
Altior F1 – Alico F1: 7-1
Altior F2 – SCMH F1: 10-1
motorsport

Zeven Van
Buel sporters naar Nk judo

Pim Langens
M 06 525 448 08

korfbalsters Prinses Irene
sluiten seizoen in stijl af
korfbal

golf

budo

HEESCH/OSS- In Gilde vond afgelopen zondag het districtskampioenschap judo voor jongens en
meisjes tot 15 jaar plaats. Enkele
judoka’s van Van Buel Sports kwalificeerden zich voor het NK Judo
dat op 8 maart in Eindhoven wordt
gehouden.
Het gaat om Goud: Senna van de
Veerdonk en Max Henkelman. Zilver: Glenn van den Berg. Brons:
Laurens Wilms, Sophie Spijkers,
Oskar van Griensven en Scott Sieliakus. In Heesch wisten de beginnende wedstrijdjudoka’s van Van
Buel maar liefst 26x goud, 21x
zilver en 31x brons in de wacht
te slepen tijdens het Carnavalstoernooi bij Budoschool Tanoshii.

overtuigend gewonnen. De laatste
poulewedstrijd tegen Sylvia werd
weliswaar verloren, maar op doelsaldo kwam de Heesche F1 toch
als poulewinnaar uit de bus.
Dat betekende de finale tegen
Laar. In de poulewedstrijd hadAl vroeg vertrok HVCH F1 zater- den de jongens dit team met 1-0
dagochtend met vele auto’s in de verslagen, echter de start van de
richting van Sittard. Deelname aan finale was niet goed. Na een 0-2
het
Zaalachterstand
HVCH F1 terug
voetbalDistrictskampioenschap
hockey
tennis
basketbal
turnen kwam volleybal
handbal
voetbal Regio Zuid II was afge- tot 2-1 en volgden diverse, onbedwongen via het kampioenschap nutte kansen.
in de hoofdklasse en vervolgens
via het kampioenschap in de regio. De spelers die tweede werden lemans, Thijs v.d. Wetering, Cas
Tegen achtereenvolgens Schijndel, zijn: Noud v.d. Leest, Quinn Smits, Muller, Cas v.d. Wouw, Teun van
Witthenhorst,
Wijlre en
Laar werd
Noud waterpolo
Schaareman,
Sergio tafeltennis
Oer- Lieshout en Timo Verhoeven.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten

HEESWIJK-DINTHER – De basketballers van Tenderfeet
U14 verlo1cm b
ren zondag nipt van JrC X4 1 uit
Boxtel.
1,2 cm b

Voor het eerst speelden de jongens
in de nieuw gesponsorde tenues
van Van Alebeek Bouwbureau en
1,4cm b
Installatiebedrijf
Traa BV.
In de eerste periode leek het wel of
Tenderfeet niet in het spel kwam:
dieautosport
ging met 14-6 naar karten
JRC. In de
tweede periode ging het spel de
betere kant op. Met treffers van
Cas, Skip en Stijn werd het rust met
een stand van 22-16. De derde periode eindigde in het voordeel van
Tenderfeet met 26-28, met een
treffer van Mark in de 10e minuut.

kaarten/bridgen

De vierde periode begon met een
prachtige 3-punter van Cas. Boxtel kwam echter langszij, maar
door scores van Stijn en Cas kwam
Tenderfeet op een voorsprong van
34-37. Toen scoorde Boxtel in de
allerlaatste seconden een 3-punter
en werd het 37-37. Maar was de
tijdwaarneming wel goed doorgelopen? Deze zou te lang hebben
stilgestaan bij het hervatten van
de laatstemotorsport
spelseconden. Men wist
even niet hoe de klok (mobiele telefoon) hervat moest worden. In
dat geval zou de 3 punter van Boxtel buiten de tijd zijn gevallen en
niet hebben geteld. Tenderfeet zou
de wedstrijd dan hebben gewonnen. Nu kwam er nog een beslis-

sende 5e periode. Hierin scoorde
Tenderfeet 1x en Boxtel 2x, waardoor Tenderfeet uiteindelijk toch
de wedstrijd moest afgeven met
41-39.

volleybal

Tornado Ds 1 verliest van
kampioenskandidaat
NISTELRODE - DS1 Tornado verloor zaterdag uit tegen Hands Up
DS2 in Berlicum met 3-1.

Schuilt er in jou ook een judoka?
Kijk dan maar eens op onze site:
www.vanbuelsports.nl of bel voor
het volgen van een gratis vrijblijvende proefles 0412-633332.

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

Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, aangezien beide
teams bovenin meedraaien. De
wedstrijd begon dan ook met een
spannende eerste set.
De dames van Tornado kwamen al
snel in het spel. De sterke verdediging zorgde voor de juiste opbouw
en mooie aanvallen waar Hands
Up geen antwoord op had. Na een
moeizaam begin, resulteerde goed
spel van Tornado in de setwinst.
Rommelig
De tweede set begon rommelig.
Snel spel aan de kant van Hands
Up en slordigheidfoutjes bij de dames van Tornado zorgden voor een
moeizaam begin. Hands Up liep
dan ook snel uit en pakte zonder al

te veel moeite de tweede set.
In de derde set liep Tornado uit en
leek de setwinst te kunnen pakken bij een stand van 17-21. Toch
kreeg Tornado het niet voor elkaar
de winst te pakken en ook deze set
was voor Hands Up.

Vol vertrouwen ging Tornado de
vierde set in. Een spannende set
met mooie punten vanuit beide
teams.
De overtuiging zakte echter weg
bij Tornado. Ook de vierde set ging
naar Hands Up.
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voetbal

Nipt verlies voor VV Heeswijk
rechter beoordeelde het niet als
overtreding, maar voor Adank betekende dit wel einde wedstrijd. De
sfeer werd even grimmig, maar de
spelers behielden daarna de rust.
Na rust eenzelfde spelbeeld. Een
kwartier voor tijd slalomde de razendsnelle linksbuiten als een waar
Olympisch skiër door de Heeswijkdefensie, totdat hij werd neergelegd door de inglijdende Sten v.d.
Berg.

HEESWIJK/ASTEN – VV Heeswijk
verloor zondag in Asten nipt met
1-0 van NWC.
Met 10 punten uit 4 wedstrijden is
Heeswijk goed gestart in 2014 en
is de aansluiting met de kopgroep

voetbal

weer gemaakt. In Asten nam de
thuisploeg vanaf de aftrap het initiatief. Halverwege de eerste helft
een vervelend moment voor Heeswijk-speler Stef Adank, toen Van
Deursen in een duel op de zijlijn op
zijn knie ging staan. De scheids-

De terecht gegeven strafschop
werd koel door het midden benut,
1-0. Middels de ingevallen Tom
Sleddens kwam er vervolgens meer
voetbal in de ploeg van trainer Van
de Ven en ging Heeswijk op zoek
naar de gelijkmaker. De defensie
van NWC bleef echter standvastig
en verder dan een houdbare inzet
van Van Doorn, na een afgeslagen vrije trap van Çetin Alpdogu,
kwam Heeswijk niet.

Prinses Irene is mild voor HVV

Nistelrode - Met maar liefst
7-0 wonnen de oranjemannen van
Van Tillburg Mode & Sport zondag
van HVV uit Helmond.
Daarmee gaven de Nistelrodenaren speler Cees van Schadewijk
een mooi cadeau. Hij trad namelijk voor de 250e keer aan in het
eerste elftal. Job van den Elzen was
weer terug van een lange blessure
en dat scheelde een paar slokken
op de bekende borrel. Vorige week
schoot hij al met scherp, zondag
maakte hij in de eerste helft een
zuivere hattrick, zodat Prinses Irene met een 3-0 stand ging rusten.
In de tweede helft knalde hij er nog

250ste wedstrijd voor Cees van Schadewijk in het eerste elftal

twee achter de zeker niet slecht
keepende doelman John Nelissen
van HVV. Jeroen Bekkers en Tim
van de Brand maakten de zeven-

klapper compleet. Als Prinses Irene
echt had aangedrongen, had het
makkelijk met het dubbele aantal
doelpunten kunnen winnen.

TV De Balledonk wint wisselbeker Bomenpark
Bernhezertennistoernooi 2014
Bernheze - Afgelopen zondag wist TV de Balledonk beslag te leggen op de wisselbeker van het Bomenpark
Bernhezertennistoernooi 2014. De gehele week werd door 250 deelnemers van de 6 tennisverenigingen
van Bernheze gespeeld en afgelopen weekend vonden halve finales en finales plaats. In dit finale-weekend
verzamelde TV de Balledonk de meeste punten en mocht de voorzitter de wisselbeker in ontvangst nemen.
Kijk op www.mooihdl.nl, www.mooinisseroi.nl en www.mooiheesch.nl voor de volledige uitslag.

voetbal

Overwinning voor de Boys

Vorstenbossch - Na drie wedstrijden op rij te hebben verloren was het zaak voor de Boys om te winnen
om de aansluiting met de top te behouden. In het begin van de wedstrijd zag het er niet naar uit, want DSV
zette flink druk en Vorstenbosch had in die fase geluk dat het niet op achterstand kwam. DSV mistte een paar
opgelegde kansen waarvan er eentje een strafschop was.
Na die fase zonder kleerscheuren te
zijn doorgekomen, namen de Boys
het initiatief over, wat tot enkele
kansjes leidde, maar tot een doelpunt kwam het niet. De 1-0 zou
toch vallen, maar dan voor DSV. Na
een afgeslagen bal nam een speler
van de gastheren het leer in een
keer op de pantoffel en gedragen
door de stevige wind zeilde de bal
over de Vorstenbossche doelman.
Lang konden ze daarvan echter niet
genieten, want uit de daaropvolgende aanval van de Boys scoorde
Johan van Malsen uit ‘n een twee
met een hard schot de 1-1 binnen.
Na de rust was Vorstenbosch heer
en meester en zette DSV volledig
vast op de eigen helft. Verschillende
kansen werden gemist of de keeper
van DSV verrichtte een goede redding. Het zou tot de 73ste minuut

de kernen van
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deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:
AB reflex
Advies- en Administratiekantoor
Fluit v.o.f.
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
BBQenzo.nl
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Bikers
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Bouwbedrijf T. Verstegen
Brasserie `t oude Raadhuis
C. van Lieshout en Zn BV
C1000 Wiegmans
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café Zalen ‘t Tunneke
Café - Zaal Elsie
Cafetaria ‘t Tramplein
CDA Bernheze
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
Dierenartsenpraktijk Bernheze
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke
Erwin van Lee Stukwerken
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Fransen Accountancy & Advies
FysiekFit
Fysiotherapie Hoogstraat
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanegraaf Verhuur
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoes Projectstoffering
Hoogstede Optiek en Horen
Houthandel van der Heijden
Houthandel W. Jacobs BV
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
John’s Woondesign
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen

Kapsalon Denise
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kinderdagverblijf Pippi
Kinderopvang De Benjamin
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp
Aanleg en Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Losdoorhetbos.nl
Maas & van Oss
MaBo Administratie en Advies
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
Mandalart
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Nelissen Dranken V.O.F.
OOvB
Orangerie van Tilburg
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Strijbosch Store
Tekenburo Verkuijlen
Transport A. van den Elzen
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van der Wielen Metaalbewerking
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport BV
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Uden Bouwservice
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

Diepvries
&&
Versproducten
DiepvriesVersproducten

duren voor de bevrijdende 1-2 zou
vallen. Jordy van Heeswijk stoomde op over links, passeerde enkele
DVS-spelers en schoot hard en laag

voorbij de keeper. De uitslag had
met wat meer slimmigheid nog hoger uit kunnen vallen, maar de 1-2
overwinning was zeer verdiend.

Gepaneerde gehaktballen 4 stuks slechts € 1,59
(lekker en gemakkelijk)
Gemarineerd satévlees 500 gram nu voor € 1,99
(heerlijk om te roerbakken)
Keizer frites zak à 2,5 kilo nu slechts € 3,69
(heerlijk en goudbruin)

Goedkoop
en iets goe
ds,
ga dan na
ar
HB Foods

Fritessaus Oliehoorn 450 ml
van € 1,95 nu slechts € 1,59
(Alleen verkrijgbaar bij HB Foods)
Satésaus Elite 300 gram nu voor € 1,19
(kant & klaar)
Portie saté 3 stokjes nu voor € 0,99
(uit eigen keuken)

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
Kerkstraat
24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl
op WWW.HBFOODS.NL
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH
www.de-w
evers.com
www.deho
ssendewe
vers.nl
www.krull
endonk.nl
www.snev
elb
www.dekre okkenland.nl
uge.nl
www.piere
slikkerfoto
.nl

HEESCH
28 FEBRUARI
Ziekenbezoek
Sleuteloverdracht
Locatie: De Pas
Bouwersbal
Locatie: café-Zalen
’t Tunneke Heesch

NISTELRODE
27 FEBRUARI
Carnavalsbal bij
Prinses Irene
Locatie: Kantine Pr. Irene
28 FEBRUARI
CS de Wevers
scholenbezoek
Locatie: Kanz en Beekgraaf

1 MAART
Kinderdisco Remix
Locatie: Feesttent
op de Misse

Kinderen gratis op de
foto in Carnavalskleren
Locatie: DIO/The
Readshop Sparkling

Carnavalsmis
Locatie: Petrus-Emmaus
parochie

Straatnaamonthulling
Jeugdprins
Locatie: ’t Maxend

Jeugdoptocht

Carnavalscantus
Locatie: Feest in de tent

2 MAART
Kinderdisco Remix
Locatie: Feesttent
op de Misse

1 MAART
CS de Wevers
Ziekenbezoek

Grote optocht en
prijsuitreiking

De carnavalsmis
Locatie: St. Lambertuskerk

3 MAART
Kinderdisco Remix
Locatie: Feesttent
op de Misse

CS de Wevers: De
straatnaamonthulling
Locatie: Over den Dries

Boerenbruiloft
Locatie: Zaal ’t Tunneke

Sleuteloverhandiging/
Openingsbal
Locatie: Feest in de Tent

Carnavalsbal
Locatie: De Pas

Wever van het jaar
Locatie: Feest in de Tent

4 MAART
Kinderdisco Remix
Locatie: Feesttent
op de Misse

Boerenbruiloft
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend

OINK-feest voor de
allerjongsten
Locatie: De Pas

Openingsbal met
Coverband Eclips XL
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend
Verkiezing Hossende
Wever van ’t Jaar
Locatie: Partycentrum
’t Maxend

After Party
Krullendonk
Locatie: De Pas
Seniorenbal
Locatie: De Pas

DJ Paul Elstak
Locatie: Zaal
‘t Tramstation

27 FEBRUARI
Kruiden workshop à la Carte
Locatie: centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode
Onderonsje in Dinther
Locatie: cc Servaes
Heeswijk-Dinther
Informatieavond
over geheugen
Locatie: cc Bernrode
Heeswijk-Dinther

2 MAART
Onthulling
Jeugdprins(es)
Hossende Wevers
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend
Optocht
Prijsuitreiking optocht
Locatie: Feest in de tent
Kindermatinée
Locatie: Feest in de Tent
Carnaval in de Bobz
Locatie: Dorpshuis
Happy Hour
Locatie Partycentrum
’t Maxend
Carnavalsbal
Locatie: Partycentrum
’t Maxend
Feest DJ Ruud
Locatie: Zaal
‘t Tramstation
3 MAART
CS de Wevers: Bezoek
‘t Wevershuukske
Locatie: Laarstede
Kindermatinée
Locatie: Feest in de Tent
De Jongens van Rep
Locatie: Feest in de Tent
Happy Hour
Locatie Partycentrum
’t Maxend
Carnavalsbal
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend
4 MAART
De Faudte Bruiloft
Locatie: Feest in de Tent
Kindermatinée
Locatie: Feest in de Tent
Happy Hour
Locatie Partycentrum
’t Maxend

Het afsluitbal
Locatie:Feest in de Tent
De veermanverbranding
Locatie: Tramplein
Carnavalsbal
Locatie: Partycentrum
‘t Maxend
5 MAART
Haring happen
Locatie Partycentrum
’t Maxend
HEESWIJK-DINTHER
28 FEBRUARI
Jeugdpronkzitting
Locatie: Snevelbokkenstal
(sporthal de Zaert)
Honkscream
en the Deadbeats
Locatie: De Zwaan
1 MAART
Mini-na-aap show
Locatie: Snevelbokkenstal
Party Time
jeugdcarnaval
Locatie: Snevelbokkenstal
The Young Beethoven
Locatie: De Toren
Herrie Davidson Band
Locatie: De Zwaan
2 MAART
Riverside & Dames
draaien door
Locatie: De Toren
Carnavalskienen
Locatie: café Zaal Elsie
Open Stal
Locatie: Snevelbokkenstal
Miss Piggy &
Typisch Teun
Locatie: De Zwaan
Party Time
jeugdcarnaval
Locatie: Snevelbokkenstal

Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing Reumafonds
Locatie: Bibliotheek Heesch

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

28 FEBRUARI
Persoonlijke en Intuïtieve
Ontwikkeling
Locatie: centrum Maia

Zwieren en Zwaaien
voor de kinderen
Locatie: Snevelbokkenstal
Party Time
jeugdcarnaval
Locatie: Snevelbokkenstal
Carnavalskienen
Locatie: café Zaal Elsie
4 MAART
De Toren Crew
zakt door!
Locatie: De Toren

Boerenbruiloft in
Cunera/De Bongerd
Locatie: Zijlstraat 1

Party Time
jeugdcarnaval
Locatie: Snevelbokkenstal

2 MAART
Funky Festival
Locatie: @Kreuge-zicht

Inschrijven KBO-dag
Locatie: De Pas Heesch

Bomenpark gesloten
wegens verbouwing
Locatie: Heesch
2 MAART
Vogelvereniging

Ladies Nighties
Locatie: @Kreuge-zicht
4 MAART
DolleDinsdagDisco
Locatie: @Kreuge-zicht
Zero’s Hero’s
Locatie: @Kreuge-zicht
VORSTENBOSCH
28 FEBRUARI
Tonca
Locatie: Pierenhol

Kinderprogramma
Locatie: Pierenhol
Gekostumeerd bal
met De Heeren van
Locatie: Pierenhol
2 MAART
Bonte Mèrge
Locatie: Pierenhol

Carnavalskienen
Locatie: café Zaal Elsie

LOOSBROEK
1 MAART
Verlichte optocht

3 MAART
11-stratentocht

1 MAART
Straatnaamonthulling
en sleuteloverdracht

Zwieren en Zwaaien
voor de kinderen
Locatie: Snevelbokkenstal

Playbackshow
voor de kinderen
Locatie: Pierenhol
DJ Ran–D
Locatie: Pierenhol
3 MAART
Optocht
Prijsuitreiking optocht
Locatie: Pierenhol

Carnavalsontbijt
Locatie: @Kreuge-zicht

Gekostumeerd bal
Locatie: Pierenhol

De Kreuge On Tour
Locatie:
@Heeswijk-Dinther

4 MAART
Tonproaters
Locatie: Pierenhol

WIshThis
Locatie: @De Wis

Grote playbackshow
Locatie: Pierenhol

Bossche Carnaval
Locatie: Aquarest

Bomenpark gesloten
wegens verbouwing
Locatie: Heesch

Infoavond herinrichting
fase 2, ‘t Dorp
Locatie: De Pas Heesch

3 MAART
Feest DJRuud, Tilt,
De Toren Got Talent &
Foute maandag met
DJ Willow
Locatie: De Toren

Afscheid Prins en
Jeugdprinses en
Adjudant
Locatie: Pierenhol

Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc Servaes
Heeswijk-Dinther

4 MAART
Versdriehoek gesloten
Locatie: Nistelrode

Bomenpark gesloten
wegens verbouwing
Locatie: Heesch

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc Servaes
Heeswijk-Dinther

3 MAART
Versdriehoek gesloten
Locatie: Nistelrode
Bomenpark gesloten
wegens verbouwing
Locatie: Heesch

Bomenpark gesloten
wegens verbouwing
Locatie: Heesch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

