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BeCO, gewoon omdat het resultaat oplevert!

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

BERnHEZE - Het is belangrijk! We kunnen allemaal een beetje doen. Gewoon omdat het geen

moeite is, weinig kost en resultaat zal opleveren. Wat? Is nog niet duidelijk. Maar hoe belangrijk het is, is wel duidelijk! In een tijd, waarin we het hard nodig hebben positief bezig te
zijn, is de Bernhezer Energie Coöperatie er om u te voorzien van informatie. De doelstelling
is dat in 2020 60% van de huishoudens in Bernheze lid is van de coöperatie. Voor iedereen
zien. Voorzitter Peer Verkuijlen
die wil.
heette haar van harte welkom bij

BECO en overhandigde haar een
solar buitenlamp en een jaar gratis
lidmaatschap. “Het moet gewoon
anders,” vertelt Maja. “We putten de aarde uit terwijl er goede
alternatieven voorhanden zijn. We
moeten hart hebben voor de aarde. Dat past bij mijn leven en die
visie probeer ik ook mijn kinderen
mee te geven. Met mijn lidmaatschap van BECO hoop ik meer te
kunnen besparen op mijn energie-
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saMen voor
DUUrzaMe energie

100ste lid Beco, Maja van Houting welkom geheten door Peer Verkuijlen

WAAr eeN WIl IS,
IS eeN WeG!
U sorteert uw afval? Mooi, ook wij
van DeMooiBernhezeKrant geven
graag het goede voorbeeld.
U heeft vast de ‘Mooi & Duurzaam’
pagina gezien vorige week, deze
komt maandelijks terug met mooie
aanbiedingen, acties en informatie
over duurzaamheid. Onder andere
schreven we over de BECO; Bernhezer Energie Coöperatie. nu deze
organisatie er is hoeft u alleen nog
aan te sluiten: Voor een duurzaam
bedrag van € 25,00 per jaar kunt u

voor alle energietips en alle informatie die u nodig heeft bij BECO
terecht.
We gaan als redactie niet in op de
negatieve berichtgevingen waarom het zo belangrijk is aan duurzaamheid te denken. We richten
ons op de positieve opbouwende
redenen die er in voldoende mate
zijn: milieuwinst, stroom door zonnecollectoren, lagere energienota,
schone energie, het wordt steeds
duidelijker, we moeten onze verantwoording nemen voor een gezonde omgeving.

MAJA vAN HOUTING
100STe BeCO-lID!
net zoals Maja van Houting, een
van de meer dan honderd inwoners
van Bernheze die zich al aanmeldden bij de BECO, die op 29 januari
officieel opgericht werd. De BECO
staat voor lokaal samenwerken aan
een betaalbare en duurzame wijze
om in de energiebehoefte te voor-

nota en straks gebruik te kunnen
maken van zonne-energie. Ik vind
het fijn dat er zoveel mensen de
coöperatie steunen.
Samen kunnen we echt wat betekenen.“ Eén van de activiteiten
waarmee BECO van start is gegaan, is het organiseren van Energiecafé’s.
Met een thema waarover de aanwezigen informatie krijgen en er
zelf mee aan de slag gaan, is zelfwerkzaamheid prioriteit. Leden
van de werkgroepen van BECO,
allemaal vrijwilligers, zijn aanwezig om de afzonderlijke groepjes
op weg te helpen waarbij gebruik
wordt gemaakt van elkaars kennis.
Duurzaam, gewoon omdat het
kan.

Op www.bernhezerenergie.nl kunt u zich aanmelden voor het
energiecafé (gratis). Het tweede energiecafé (thema zonnepanelen)
van BECO is op 2 april in De Stuik, Vorstenbosch. Aanvang 20.00 uur.
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Krant niet op woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@deMooiBernhezeKrant.nl
tel. 0412-795170 of 06-22222955

eerste steen ‘Dorpsrand’ gelegd
VORSTEnBOSCH - teun rijkers, zoon van toekomstige bewoners Hans en Wilma rijkers, heeft vrijdag
8 maart symbolisch de eerste steen gelegd voor de cPo-woningen die in vorstenbosch worden gebouwd. de
nieuwe straat heeft de naam ‘dorpsrand’ meegekregen. Wethouder Hans van der Pas was in zijn nopjes met de
officieuze start van de bouw: “Mede dankzij de bewonersvereniging is dit cPo-project goed geslaagd.”
Lange tijd was het niet zeker of
de bouw überhaupt doorgang zou
kunnen vinden.
Om uiteenlopende redenen haakten enkele potentiële kopers af en
stond het project, dat in juni 2011
van start ging, op losse schroeven.
In september van het vorig jaar
werd duidelijk dat de bouw gerealiseerd kon worden en ging de
bewonersvereniging op zoek naar
een aannemer.

Teun Rijkers legt de eerste steen

Tekst en foto: Rob Aarts

De keuze viel op Van Herpen BV
uit Heesch. Eind januari is het bedrijf officieel begonnen met de
bouw van de woningen.

Wethouder Hans van der Pas toonde zich verheugd met het startsein.
“Ik ben blij dat we hier met zijn
allen staan”, richtte hij zich tot de
aanwezigen, “we zijn anderhalf
jaar als groep bezig geweest. Dat is
niet heel lang, maar zo voelde het
wel. Vorstenbosch is na Heesch het
tweede CPO-project dat we zijn
gestart. Daarnaast zijn er nog vier
in het vooruitzicht.”
Ook had de wethouder lovende
woorden over voor het dorp zelf:
“Ik ben blij dat dit in Vorstenbosch
kan. Het is hier plezierig wonen.”
Kim Hommeles, voorzitster van
de bewonersvereniging, blikte
afsluitend nog eens terug op de
totstandkoming van het project,
waarna het gezelschap vertrok,
in de wetenschap dat de bouw
officieel van start gegaan is.

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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Volg onze acties als deelnemer van de Lifest
SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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eten, drinken & uitgaan
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13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
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Website
www.demooibernhezekrant.nl
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lezing: Het Wilhelmus,
ons unieke volkslied
Heemkundekring De Wojstap
HEESWIjK-DInTHER - Zo’n 450 jaar geleden werd de basis gelegd voor
een vrij en onafhankelijk nederland. door allerlei verwikkelingen was
de politieke, sociale en godsdienstige situatie dusdanig geëscaleerd,
dat men o.l.v. Willem van oranje in opstand kwam tegen het spaanse
gezag. Zo rond het jaar 1570 schreef een vertrouweling van oranje het
Wilhelmus, een geuzenlied van 15 coupletten, dat bedoeld was om het
volk van de nederlanden een hart onder de riem te steken.

Acquisitie:
rian van schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel
Aanlevertijden
kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Als neerlandicus besteedt Cees
Visser aandacht aan de inhoud en
structuur van de tekst. Daaruit zal
blijken dat deze gedateerde tekst
nog alles in zich heeft om als volkslied in de 21ste eeuw te functioneren. Daarnaast is er aandacht voor
de melodie en geschiedenis van
de eerste helft van de 16e eeuw.
Ook wordt het verschijnsel ‘volkslied’ onder de loep genomen en de
plaats die het Wilhelmus daarbij in-

Deze lezing hoopt bij te dragen aan
het inzicht dat het Wilhelmus een
uniek volkslied is, dat de nederlanders zouden moeten koesteren.
Het draagt immers waarden uit die
de nederlandse samenleving verheffen. In de pauze is er gelegenheid om een kleine tentoonstelling
van bijzondere Wilhelmusuitgaven
uit de verzameling van Cees Visser te bekijken. De avond wordt
gepresenteerd door Cees en Akki
Visser.
Donderdag 21 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Heemkamer, Raadhuisplein 21a Heeswijk-Dinther
niet leden zijn ook hartelijk welkom en betalen € 2,00.

Biljartkampioenschappen
en baraktoernooi
VORSTEnBOSCH - van 15 tot 22 maart worden in café de schaapskooi weer de vorstenbossche biljartkampioenschappen gespeeld.
80 deelnemers strijden om de felbegeerde titel vorstenbosch biljart kampioen. op zondagmiddag 17 maart spelen 25 jeugdleden om het jeugdkampioenschap. als bijzondere gast zal op zondag vanaf 19.30 uur
raymond ceulemans een demonstratie biljarten verzorgen.

Ardenner lamsvlees

H

et bio-vlees van het Ardenner lam is van uitmuntende
kwaliteit en beslist een must voor iedere liefhebber. Het
lam wordt geboren en gemest in de prachtige Ardennen,
in La Roche-en-Ardenne. Een coöperatie van kleine ambachtelijke
boeren, uit Malmedy en omgeving, die garant staan voor de
kweek onder de allerbeste omstandigheden. Met een slachthuis in
Malmedy, dat voorzien is van toptechnologie en met respect voor
het dier.
Recept lamsbout op zijn Italiaans uit het kookboek ‘Voor mannen
door mannen’ van Riny van Esch, Bernheze:

column

neemt. Akki Visser verzorgt bij het
geheel een kleurrijke power point
presentatie.

Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop

WIST u dat...

Advertorial

Ingrediënten:
500 gram lamsbout (zonder been)
75 gram zwarte olijven zonder pit
1 theelepel Provençaalse kruiden
1 teentje knoflook
40 gram boter
2 gele paprika’s
half blikje ansjovisfilets
2 dl rosé
zout en peper naar smaak
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op
200 graden.
Hak de olijven fijn. Was
de paprika’s, verwijder de
zaadlijnen en halveer ze.
Meng de olijven met de
Provençaalse kruiden en de
uitgeperste knoflook.
Bestrijk de binnenkant van de
lamsbout met het mengsel.
Steek de bout dicht met
cocktailprikkers.
Verhit de boter in een
braadslee en braad hierin,
boven hoog vuur, de lamsbout
rondom aan. Leg de paprika’s,
samen met de ansjovisfilets,
bij de lamsbout in de braadslee. Schenk de iets verwarmde rosé
erover. Braad de lamsbout in ca. 30 minuten in het midden van de
oven. Haal de paprika’s 10 minuten vóór het einde uit de oven en
ontvel ze. Pureer de vleesjus, paprika’s en ansjovis tot een gladde
saus en breng deze op smaak met zout en peper. Bestrooi de
lamsbout naar smaak met zout en peper. Dien de saus apart op.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch

Finalisten 2012: Paul van der Velden en Willie Kanters

De complete versspecialist
voor de horeca

Voor het 20ste jaar vinden de kampioenschappen plaats. Dat het biljarten een mannensport is, blijkt
uit de deelnemerslijst. Zowel bij de
jeugd als bij de volwassenen prijken alleen mannen op de lijst. Op
vrijdag 15 maart vinden de eerste
wedstrijden plaats, op vrijdag 22
maart zal tegen middernacht de
eindstrijd gestreden worden en de
kampioen bekend zijn.
Iedere avond wordt er gebiljart.
Publiek is van harte welkom om
het spel te aanschouwen en de
spelers aan te moedigen.
Wie zelf de keu in handen wil ne-

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

men, kan deelnemen aan het baraktoernooi waarmee iedere dag
hele leuke prijzen te winnen zijn.
Het barakken wordt verzorgd
door leden van muziekvereniging
de notenkrakers. Elke dag zijn er
bijzondere prijzen. Iedereen kan
meedoen en er is geen speciale
vaardigheid nodig.
Het biljartkampioenschap kan
plaatsvinden dankzij de vrijwillige
inzet van velen en de bijdrage van
een groot aantal sponsoren.
Volg de uitslagen en foto’s op
www.vorstenbosch-info.nl of op
www.vbk1994.nl.
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Openingstijden:
Van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

deMooiBernhezeKrant ook op facebook

like ons
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Column
D’n Blieker
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Tot recht komen
Liebrand Ruijs advocaten vanaf maart in Heesch

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

oude dag
Ik denk altijd dat ik niet heel oud ga worden. Ik denk dat het zo rond
zestig jaar wel gedaan is met me, mooi geweest. Het is niet dat ik zo
ongezond leef dat er voor mij ook niet meer in zit. Het is meer een
gevoel dat ik al vanaf kinds af aan heb.
Misschien komt dat gevoel omdat ik nooit iets met ‘bejaarden’ heb
gehad. Ik vond ze altijd net iets te veel praten over vroeger. Dat
vroeger alles beter, anders, mooier, schoner, stiller, goedkoper, kouder,
warmer, droger, fatsoenlijker, makkelijker, moeilijker, socialer en
directer was. Ik voegde dan altijd stilletjes toe ‘waren ze vroeger ook
zeurderiger??’ en ik was weer de jonge gebeten hond. Mijn bejaardenklik was er totaal niet.

Misschien komt dat gevoel omdat ik
nooit iets met ‘bejaarden’ heb gehad

Mr. Rob Haakmeester

Foto: Marcel van der Steen

– De betrokkenheid van de advocaten van Liebrand Ruijs gaat verder dan oppervlakkige feiten. Zij willen alle details van een zaak kennen en stellen vragen totdat de feiten
duidelijk zijn. Vanaf 11 maart kunt u kennismaken met hun manier van werken, op maandagavond tijdens het – gratis - inloopspreekuur in Heesch. Of op afspraak.
Bernheze

De zeven advocaten van Liebrand
Ruijs, Oss hebben elk hun eigen voorkeursgebieden. Zo heeft
mr. Rob Haakmeester (Heesch)
verstand van aansprakelijkheid,
bestuurs- en arbeidsrecht. Zijn
collega’s munten uit in ondernemersrecht, strafrecht, personen- en
familierecht. Maar allemaal hebben
ze gemeen dat ze hun vak bijzonder boeiend vinden en bij elke zaak
eruit willen halen wat erin zit. In
Heesch start Rob Haakmeester met
het inloopspreekuur, maar bij specialistische vragen en op verzoek,
zal hij niet nalaten een collega in te
schakelen.
Bij twijfel niet inhalen
Een gerede twijfel blijft, bij elke
zaak. Maar, zoals we kunnen verwachten bij mensen met vakkundige- en levenservaring, weet u heel
snel of uw zaak een haalbare kaart

is, of niet. Een (vrijblijvend) gesprek
van 1/2 uur is meestal voldoende
om de haalbaarheid van uw zaak
te beoordelen. Eerlijk en open zal u
verteld worden hoe de zaak ervoor
staat. Dat kan soms vervelend zijn
omdat u graag uw ‘gelijk’ wilt ha-

in bedrijven. Als manager én als
medewerker. Goed kunnen luisteren en observeren geven hem een
voorsprong. Hij weet waar valkuilen zitten bij partijen die in een
emotionele strijd gewikkeld zijn en
kan met doorvragen de meeste on-

‘Mensen met vakkundige- en levenservaring
weten snel of uw zaak haalbaar is’
len, maar deze pijn is van kortere
duur dan wanneer u onnodig geld
verspilt aan een zaak die u uiteindelijk verliest.
Informeel en bereikbaar
Rob Haakmeester heeft, naast de
advocatuur, zijn sporen verdiend
in het bedrijfsleven. Als coach, manager en management consultant
heeft hij geleerd wat er omgaat

Meld u aan voor de meest bijzondere passie aller tijden

Sandler, Mattijs Hoogendijk, Kees
van Hees, Rachel Cooper, Moira
Johnston, Susanna Braumann,
Jongenskoor. Qua locatie heeft
Bridges Bernheze gekozen voor

Als ze op die leeftijd ook eens gaan beseffen dat de tegenwoordige tijd
dus eigenlijk best voor ze meevalt, dan kan misschien mijn bejaardenklik eindelijk eens van het slot af.

Open dag Ontmoetingstuin Servaes

Korte lijnen
De balie van notariskantoor Groeneweg waar de advocaten spreekuur houden is altijd bemand voor
het afgeven van documenten en de
lijnen tussen notariskantoor en advocaten zijn kort.

Woensdag 20 maart:
Matthäus Passion van J.S. Bach

Wij gaan de Matthäus Passion
organiseren met Vocaal Ensemble
Oss, Nederlands Begeleidingsorkest en een aantal solisten zoals: Peter Gijsbertsen, Mitchell

Als ik zie hoe de Vutters van tegenwoordig na hun werkende leven van
hun vrijheid genieten, dan wil ik dat ook wel. Beetje overal en nergens
koffie drinken, weekjes weg, spelen met de kleinkinderen. Zo kom je
de tijd wel door! Wat valt er te klagen??

aangename verrassingen in een later stadium voorkomen. Dat noemt
hij commerciële advocatuur.

Liebrand Ruijs advocaten
Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - Tel. 0412 456722 - Openingstijd: maandagavond 19.00 tot 20.30 uur
Ridderhof 100 - Oss - Tel. 0412 614464 - www.liebrandruijsadvocaten.nl

Bernheze - Een passie die rond de periode van Pasen door vele amateur- en professionele gezelschappen wordt uitgevoerd in even zoveel
kerken en concertzalen. Het bestuur van Bridges Bernheze heeft de
unieke kans om dit bijzondere concert te organiseren met groot genoegen aangenomen. Meld u aan!

Daarom leek het me ook helemaal niet erg om dat tijdperk in
mijn leven volledig over te slaan. Ik had geen zin om me in het
bejaardentehuis alleen maar bezig te houden met het afzetten op de
jongere generatie en hun afzichtelijke gewoontes. De dood zou mijn
redding zijn voor ik echt aan zuurpruimengedrag ten onder zou gaan.
Nu zegt mijn gevoel nog steeds dat ik niet heel oud ga worden. Maar
ik zou het nu toch wel erger vinden om vroeg heen te gaan dan tien
jaar geleden. Ik zou het niet zo leuk vinden om tijdens mijn volwassen
leven alleen maar te hebben moeten werken en dat het dan pats-boem
klaar is.

de prachtige, basilicale driebeukige kruiskerk St. Willibrordus in
Heeswijk aan de Mgr. van Oirschotstraat. Kerk open 18.30
uur, aanvang concert om 19.00
uur. De eindtijd van het concert
is 22.00 uur, hierna kunnen we
het glas heffen op een bijzondere
avond.
Meer informatie en aanmelden
www.bridgesbernheze.nl

Heeswijk-Dinther - Het is alweer een jaar geleden dat de schop in
de grond ging in de tuin achter de oude pastorie. Nu is daar een tuin
aangelegd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er is een grasveld
met een levensgroot schaakbord, een zandbak met een waterpomp, een
insectenmuur en een grote moestuin.
Het doel van de tuin is elkaar te
ontmoeten en dat gebeurde regelmatig. Bijvoorbeeld bij de
openluchtmis, het bezoek van de
communicanten en het pleinfeest,
wat vorig seizoen naar de ontmoetingstuin is verhuisd.
Op zaterdag 23 maart begint de
lente in Ontmoetingstuin Servaes
in Dinther. Van 13.30-16.30 uur
is het open dag. Dan begint het
tweede seizoen en is iedereen
weer welkom. Enthousiaste vrijwilligers informeren u graag, als u
geïnteresseerd bent in de tuin te
helpen, of wilt leren hoe u zelf een

moestuin begint. Er zijn verhoogde
tuinen voor mensen met groene
vingers, die niet laag bij de grond
kunnen werken, of in een rolstoel
zitten. En voor de kinderen zijn er
gratis tuintjes te huur om zelf, onder ouderlijk toezicht, groenten en
bloemen te kweken.
Speciaal voor die dag geeft IVN regelmatig een rondleiding door de
Ontmoetingstuin en haar omgeving. Ontmoetingstuin Servaes ligt
naast de St. Servatiuskerk, achter
het Cultureel Centrum Servaes. De
tuin is rolstoeltoegankelijk en er is
toilet aanwezig.
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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

Woensdag 13 maart 2013
Advertorial

levatio Uitvaartzorg
Uitbreiding team: uitvaart met zorg en aandacht
BERnHEZE – Levatio in Heeswijk-dinther is een kleine organisatie die begeleidt bij het overlijden van dierbaren. van het moment van overlijden tot en met nazorg voor nabestaanden op het gebied van administratieve
en financiële afwikkelingen. die begeleiding wordt gedaan met aandacht en betrokkenheid voor overledene
en naasten.

BERNHEZE
aanzet algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

V.l.n.r.: Wilma Heerkens, Marjan van de Groenendaal en Johan Tibosch

Wilma Heerkens is het team van
Marjan van de Groenendaal en
johan Tibosch komen versterken.
Dat Marjan en johan een goed
team zijn, was al breed bekend.
Daar is nu Wilma bijgekomen. Samen zijn ze betrokken en werken
ze vanuit hun hart.
Wilma
Wilma Heerkens was jarenlang secretaresse. Haar verlangen om iets
voor mensen te betekenen kon ze
kwijt in vrijwilligerswerk zoals begeleiden van bedevaartreizen naar
Lourdes, voorgaan in de avondwake en woord- en communievieringen. Maar diepgaande proces-

sen op cruciale momenten in haar
leven zetten haar aan het twijfelen
of ze wel alles uit het leven haalde wat ze wilde. Het kantelpunt
kwam in 2012 tijdens zo’n avondwake. De werkwijze van Levatio,
de rust die zij brachten, de tijd die
zij namen, de aandacht voor details, waren voor Wilma aanleiding
een gesprek met Marjan aan te
knopen. En nu staat Wilma 7 dagen per week, 24 uur per dag klaar
voor datgene wat haar de voldoening geeft die ze zocht.
Werkwijze
Het overlijden van een dierbare
is heel aangrijpend. De mensen

Foto: Marcel van der Steen

van Levatio kennen het aan den
lijve en doen al het mogelijke om
de nabestaanden te begeleiden in
een afscheid dat past bij de overledene en de nabestaanden. Of dit
nu betekent samen de overledene
verzorgen, thuis opbaren of juist in
het mortuarium, Levatio begeleidt
de nabestaanden elke dag een
stukje verder naar het moment van
afscheid nemen. Vragen en stappen worden opgeschreven in het
boekje ‘Aandacht’ en de punten
van aandacht worden besproken.
Kinderen worden betrokken bij het
afscheid nemen. Belangrijk voor
het verwerken van het verlies!
Het boekje ‘Dag lieve’ helpt daar-

bij, maar ook het maken van een
‘kunstwerkje’ voor de kist.
Zakelijke feiten
Er zijn heel veel mogelijkheden
om een afscheid naar wens aan te
passen. Een kerkdienst, afscheid in
een uitvaartcentrum, of juist een
intiem afscheid thuis. Vaak worden
in emotie beslissingen genomen
die nare gevolgen kunnen hebben. Levatio helpt de juiste keuzes
te maken. Ook na het afscheid
nemen is Levatio aanwezig voor
begeleiding. De administratieve afwikkeling van o.a. abonnementen
en notarisbezoek, worden door johan met evenveel zorg begeleid als
de weg naar het afscheid nemen.
Eenieder is vrij om een uitvaartondernemer te kiezen, ongeacht aan
welke uitvaartverzekering men is
gebonden. De waarde van de uitvaartverzekering zal door Levatio
te gelde worden gemaakt en op
rekening van de polishouder worden bijgeschreven.

Levatio uitvaartzorg en Begeleiding
Marjan van de Groenendaal
06 83530740
johan tibosch 06 51419167
Wilma Heerkens 06 10134352
daG en nacHt BereIKBaar vIa:
073 5940123
www.levatio-uitvaartzorg.nl
info@levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres:
Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

VOOR HET BESTE HOORADVIES

keuze vrijheid!?

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• persoonlijk deskundig advies
• alle dagen audicien aanwezig
• altijd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankelijk
• voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

Bij ons maakt u zelf de keuze

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA • Onafhankelijk
U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

’t Dorp 58a •‘t
5384
MC Heesch
• 0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
Dorp
29 • Heesch
• (0412)
47 59 59
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

Anita Smits
Ervaren helderziend, helderhorend en
heldervoelend medium. Consult kaartleggen
vanuit puur realisme met gedetailleerde
antwoorden in werk, relatie, etc.
k
op afspraa
Per consult ½ uur € 25,00 Alleen

23 en 24 maart

bij Eetcafé ’t Pumpke - Nistelrode
Meer informatie www.so-lu-tio.nl

health, Beauty, Care
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DeSIree: “Het is ontzettend leuk om de deelname van gehandicapten aan NLdoet mee handen en voeten te geven.”

Ook mensen met een beperking zijn dienstbaar!

We hebben onze pijl gericht op de
ouderen in Bernheze, omdat we
vinden dat deze doelgroep wel een
positief zetje in de rug nodig heeft.
Zij krijgen tegenwoordig nogal wat
voor hun kiezen in het kader van
alle bezuinigingen. We gaan de
cliënten van Brabantzorg in Heelwijk, Heesch, het ‘ouderwetse’
zaterdagavondgevoel laten ervaren en we hopen dat ze daarvan

hapjes. Dit is allemaal mogelijk
gemaakt door sponsoring van verschillende ondernemers.
Super blij zijn we hiermee. Qua
programmering hebben we voor
een jeugdige invulling gekozen,
zowel in zang als instrumentaal.
Op deze avond worden we ondersteund door het project ‘Lima Tiener’ van Buro Lima. Deze organi-

‘op Deze avonD worDen we onDersteUnD
Door het project ‘liMa tiener’ van
Silvia Kuijs en Desiree Romme
Tekst en foto: Hieke Stek BUro liMa. Deze organisatie BieDt Diverse
soorten Dag – en logeeropvang voor
BERnHEZE - Dat mensen met een beperking zich op vrijwillige basis in kunnen en willen zetjongeren Met een Beperking’
ten, daar is het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze (IPG) zelf al een duidelijk voorbeeld van. Ze streeft niet alleen naar een inclusieve, toegankelijke samenleving en toetst
niet alleen het beleid van Bernheze voor mensen met een beperking, maar ze wil ook een
betere beeldvorming creëren van mensen met een handicap. Door te participeren in nLdoet
gaan ze zaterdag 16 maart laten zien dat ook mensen met een beperking zich heel nuttig
en dienstbaar kunnen maken.

IPG Bernheze heeft tal van projecten. Desiree Romme en Sylvia Kuijs
trekken de kar voor de nL.doet

activiteit. “Het is ontzettend leuk
om de deelname van gehandicapten aan nLdoet mee handen en

Open dag
van de zorg

voeten te geven.” Het is de eerste keer dat we als IPG Bernheze
meedoen, dus best spannend ook.

Onder de bezoekers met aantoonbare
belangstelling voor werken in de zorg, ook
in de zomerperiode, worden om 15.45 uur
2 kaartjes voor PaasPop verloot.
U bent van harte welkom!
Mgr. Bekkershuis
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel

Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk

satie biedt diverse soorten dag- en
logeeropvang voor jongeren met
een beperking. Ook doen de tieners maandelijks leuke maatschappelijke dingen en op 16 maart
helpen zij ons met serveren.”
Voor meer informatie en later een
fotoverslag van de activiteit surft
u naar de vernieuwde website:
www.ipgbernheze.nl

voorlichting stembandlozen € 2.222,nISTELRODE - op maandag 22 april organiseert eHBo vereniging opgehaald
nistelrode, in samenwerking met de nsvG, de patiëntenvereniging van
stembandlozen, een voorlichtingsavond voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft. de nsvG behartigt de belangen van mensen met
strottenhoofdkanker. doordat gelaryngectomeerden (stembandlozen)
geen stembanden meer hebben, nadat het strottenhoofd operatief is
verwijderd, leven zij nu verder met een keelstoma. de voorlichting
wordt door een stembandloze persoon verzorgd.

ZATERDAG 16 MAART 2013
VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

Voor informatie over wonen en zorg,
revalidatie, behandeling en ondersteuning
thuis, over werken en leren, vakantiewerk
en vrijwilligerswerk. Ook worden er
rondleidingen door het huis gegeven.

genieten.” De dames willen niets
van het programma verklappen.
“Dat gaan we ook niet doen! We
willen de bewoners van Heelwijk
graag verrassen. Maar wat we wel
kunnen vertellen is dat het avondvullend programma vol wordt
én dat er een loterij is met leuke
prijsjes. De inwendige mens wordt
verwend met drankjes en lekkere

U bent van harte welkom vanaf
19.45 uur in het EHBO lokaal in

’t Dorpshuis, waar de koffie en
thee voor u klaar staan. De voorlichting zal tot ongeveer 21.30 uur
duren. De EHBO vereniging wil u
zo gastvrij mogelijk ontvangen en
wil graag een stoel voor u klaarzetten, maar dan dient u zich wel
even aan te melden. Dit kan via:
ehbo-nistelrode@home.nl of even
te bellen naar het EHBO secretariaat 0412- 61 25 55.

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen

Collecte voor Amnesty
in gemeente Bernheze

BERnHEZE - De collecte van Amnesty International, die in de week
van 17 februari werd gehouden,
heeft in de gemeente Bernheze
€ 2.222,- opgebracht. 34 Vrijwilligers hebben gecollecteerd.
In heel nederland werd dit jaar
€ 1.509.503 opgehaald voor het
werk van Amnesty International..
Amnesty dankt alle vrijwilligers
voor hun geweldige inzet.

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

intakegesprek
met afhandeling
rechtbank
vanaf vanaf
intakegesprek
tot en tot
meten
afhandeling
rechtbank
vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist
met
fiscale
en
financiële
kennis
van
zaken
uw
jurist
met
ﬁscale
en
ﬁnanciële
kennis
van
vanafmet
intakegesprek
en met afhandeling
uw jurist
fiscale entot
financiële
kennis vanrechtbank
zaken zaken
effectiever
enmet
goedkoper
eendan
advocaat
effectiever
en goedkoper
een advocaat
uw
jurist
fiscale
en dan
financiële
kennis
van zaken
effectiever
en goedkoper
dan
een advocaat
er
inclusief
uitgebreid
financieel
effectiever
en
goedkoper
danadvies
een advocaat
inclusief
uitgebreid
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inclusief
uitgebreid
financieel
advies
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tegen
een
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inclusief uitgebreid financieel advies
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één aanspreekpunt
tegen een
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vaste totaalprijs
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

er
er iS
iS toekomSt
toekomSt
iS
toekomSt
A de
Scheiding!
nA
nA
de
Scheiding!
de Scheiding!

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor
verzorgende, Begeleidende
en ondersteunende
werkzaamheden.
06-33100341
4mevers@gmail.com
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Bernhezefamilieberichten
In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.

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

Kom naar de
Open Dag bij
BrabantZorg

Op zaterdag 16 maart a.s. bent u van 11.00 tot
16.00 uur van harte welkom in diverse locaties
van BrabantZorg.
We vertellen u alles over leren, werken en vrijwilligerswerk
bij BrabantZorg. Ook is er volop informatie over wonen
met zorg, behandeling, tijdelijke zorg, acute zorg,
thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijden, activiteiten,
dagverzorging en dagbehandeling.

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

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

twitter.com/BrabantZorg
facebook.com/BrabantZorg

Jong en oud genieten van
elkaar en van muziek
Heesch – Juf Ilse Brands van BS De Toermalijn benaderde de jeugdafdeling van Aurora voor ondersteuning van de muziekweek op school.
Maar de jeugdafdeling is overdag ook druk doende met andere zaken
en dus…. kreeg het Maaslands Seniorenorkest bijzonder bezoek.

Vier groepen van BS De Toermalijn
meldden zich op maandagmiddag
11 maart (per 2 groepen) in de repetitiezaal van het seniorenorkest.
Keurig hand in hand kwamen ze
binnen en zetten zich op de stoelen als volwaardig publiek. Maar
dat duurde niet lang. De muziek
maakte dat de dirigent niet de enige was die de maat sloeg en ook
de trombone, de trompet en de
drum bleken goed te functioneren
in ‘luchtspel’.
Dirigent Harmen Klaver vertelde
beeldend, aan de hand van de opbouw van een huis, hoe een orkest
wordt samengesteld. De bas, bas

klarinet en saxofoon als basis van
het huis. De trombone, hoorn en
trompetten als kamers en de klarinet en alt saxofoon als slaapkamers. Tot slot mocht de S klarinet
nog even zijn geluid laten horen
als mussen op het dak. De muziekstukken die gespeeld werden,
waren als oefening voor 30 april,
de inhuldigingsdag. Voor de kinderen was dat niet belangrijk. Zij
genoten van de muziek, het uitje
en het verhaal. Tot Lambert met
zijn tenorsaxofoon als de rattenvanger van Hamelen de kinderen
voorging in een polonaise naar de
garderobe.

Hot, hip en heftig;
Nacht van Heesch
heesch - Hot, hip en heftig. Zo kan de line-up voor de negende Nacht
van Heesch het best worden omschreven. Zaterdagavond 20 april geven in De Pas vier uiterst gevarieerde maar zonder uitzondering aansprekende acts acte de présence.
Het wordt met optredens van The
Hot Studs, de Coronas, De Kraaien
en Rattlesnake Shake wederom
een muzikaal feest van de bovenste plank. De kaartverkoop is in
volle gang. Kaarten voor de langste nacht van Brabant kosten in
de voorverkoop nog tot 15 maart
€ 15,-. Na deze datum bedraagt

de prijs € 16,-. Kaarten zijn online te bestellen via www.nachtvanheesch.nl, of bij de bekende
adressen in de regio: café Babbels,
restaurant De Waard, boekhandel
Ceelen en de Pas in Heesch en cdkiosk De Schakel in Oss. De Nacht
van Heesch wordt pas een feest,
als jij er bent geweest!
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Bernheze vol kronen

op de laatste Koninginnedag

Een nieuwe koning; een inhuldiging, want aan ‘kroning’ doen ze in Nederland niet. Een nieuwe koning; een
nieuwe kroon? Nee, natuurlijk wordt de traditionele kroon van het Huis van Oranje gebruikt, maar Dian Langenhuijzen van
Cube Bernheze en haar marktplaatscollega Dorry Arts uit Uden hebben zich hierdoor wel laten inspireren tot een leuk idee.
“Als we inwoners van jong (peuterspeelzaal) tot oud (verzorgingshuis), bedrijven, kunstenaars in groepen of individueel
nu eens kunnen inspireren om een nieuwe kroon te maken? Dat leek ons super leuk.” Om het idee uit te rollen nam Dian
contact op met de Oranjecomités in Bernheze en zij omarmden dit idee enthousiast. Dus aan de slag!
Bernheze -

Alles mag. “Laat je vrij inspireren.
Het hoeft niet traditioneel te zijn,
maar het mag wel of juist grappig. Klein of juist groots. Als hij
maar door een deur past! Hij mag
geboetseerd, gehaakt, geplakt,
geschilderd, gebeeldhouwd, gefotografeerd of genaaid worden. Hij
mag van papier maché gemaakt
worden, van metaal, of met alleen
natuurlijke materialen: hout, takken, mos of bloemen. Alleen jouw
creativiteit is hierin belangrijk, dus
leef je uit Bernheze! Stimuleer leden van jouw vereniging, collega’s
of wijkbewoners en ga samen aan
de slag. Of maak met klasgenootjes samen een mooi exemplaar.
Activiteitenbegeleiding van zorginstellingen, laat je inspireren
door dit idee en zet bewoners aan

Expositie
Beelden
Beatrix
Bernheze is een kunstzinnige
gemeente. Vele inwoners omarmen vele creatieve vormen
van kunst. Afgelopen zondag
konden we zien dat vanuit heel
Nederland, de kunst in Bernheze
bewonderd werd.
Carla van Lieshout en Theo lieten zien dat er ook kunst in het
ondernemen zit. Zij organiseerden deze expositie die nog iedere zondag te bezichtigen is tot
de laatste Koninginnedag.

Cultuureducatie Bernheze
Carla van Lieshout met jongste,
4-jarige deelneemster Ella

Koninginnedag organiseren alle
comités allerlei activiteiten waar
via grote beeldschermen Amsterdam in beeld gebracht wordt. U
hoeft dus niets te missen. Op 30

Activiteitenbegeleding van zorginstellingen, laat je inspireren door dit
idee en zet bewoners aan het werk
het werk. Zit je zelf al boordevol
ideeën, ga dan lekker in je eentje
aan het werk. We hebben twee
categorieën: tot en met 17 jaar en
daarboven,” aldus Dian.
Eeuwige roem
Het zou prachtig zijn als heel Bernheze versierd is met kronen op de
laatste Koninginnedag en de inhuldigingsdag van Willem Alexander.
“Vanaf 22 april worden alle kronen tentoongesteld in de vijf eigen
dorpskernen van Bernheze. Op

april kiest de jury per dorp 5 kronen uit elke categorie en deze zijn
van 1 tot 10 mei te bewonderen in
gemeenschapshuis of bibliotheek.
Vervolgens wordt op 10 mei de
winnaar van elke categorie bekend
gemaakt.
Zij winnen een leuke prijs, eeuwige
roem en een prominente expositieplek in Bernheze” besluit Dian.
Meer informatie over het meedoen
en inleveren van de ‘kroon’ vind je
op de vernieuwde website:
www.cubebernheze.nl

Opening met wethouder Donkers
en Ad van Schijndel

Expositie ‘Beelden van Beatrix’
Dian Langenhuijzen, Cube Bernheze

Tekst en fotografie Hieke Stek

de knapperigste van de klas
Witte of bruine… welke harde broodjes
je ook lekker vindt. Je mag zelf kiezen.
Bij aankoop van
2 brode
naar keuze n

4 harde broodjes

naar keuze

1,00

de bakkers Lamers

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

normaal 1,95

:

e bakkers

tips van d
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deze aanbiedingen gelden van 14-3 t/m 20-3-2013

Wist je dat onze harde broodjes prima in
de vriezer gaan? Als je ze eerst laat ontdooien en
ongeveer 3-4 minuutjes in een voorverwarmde oven
legt worden ze weer heerlijk knapperig.
Altijd makkelijk om wat op voorraad te hebben.

Deze klassebroodjes wil iedereen wel mee naar school. Of lekker tussen de middag.
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Advertorial

lekker en betaalbaar uit eten in restaurant de Hoefslag
Nico en Monique Meulendijks; klaar voor uitdaging in vernieuwde accommodatie
- Eindelijk is het zover, na jaren wachten op de juiste accommodatie en maanden geklust te hebben, komen de eerste gasten binnen. In de keuken staat alles in opperste
paraatheid, toch heerst hier rust en de ervaring van nico zorgt dat hij in zijn element is. Het
nieuwe restaurant De Hoefslag is er klaar voor. De tafel is gedekt, de champagne bubbelt en
de deuren zijn open: Restaurant De Hoefslag is geopend. nico en Monique Meulendijks hebben zin in de uitdaging en nodigen u uit het restaurant te bezoeken en de zaal te reserveren.

nISTELRODE

Restaurant de Hoefslag is 7 dagen
per week open, maar op vrijdag en
zaterdag is een reservering noodzakelijk; de andere dagen gewenst.
Een mooie menukaart laat zien dat
de keuze heel divers is, voor ieder
wat wils en prijzen die geschikt zijn

vruchten. Maar natuurlijk ook de
gebakken scampi’s, een heerlijke
zalm met truffelsaus of de eenvoudige maar heerlijke dame blanche
mogen niet op de kaart ontbreken,
volgens de kok.
Alles wordt extra smakelijk geser-

‘Een echte kok werkt met seizoensproducten’
voor deze tijd. U kunt een driegangen menu verwachten voor een
betaalbare prijs van € 37,00 per
persoon, dit is inclusief 3 drankjes.
Ieder seizoen een nieuwe kaart,
want zo zegt nico: “Een echte kok
werkt met seizoensproducten.”
De grill zal zorgen voor de heerlijke
gegrilde á la carte vis -en vleesgerechten. Verse salades en verse
groenten zullen het geheel verrassend aanvullen. Onverwachte gerechten die men niet overal vindt,
maar wel voor een bijzondere ervaring zorgen wanneer u ze probeert, zoals koude meloensoep of
citroentaart met diverse exotische

Nico en Monique Meulendijks

Snuffelmarkt Heeswijk

veerd in het spiksplinternieuwe
onderkomen dat voortaan de
naam Restaurant-Zaal De Hoefslag
draagt. Buiten het restaurant waar
u van zondag tot en met donderdag zo binnen kunt lopen, zijn de
ruimten ook heel interessant voor
groepsactiviteiten. Door de grote
metamorfose van de afgelopen
maanden, wacht u een lichte, frisse, gastvrije ontvangst. De laatste
interieurbekleding is aangebracht
en de prachtige schildering op de
scheidingswand zorgt ervoor dat u
er even helemaal ‘uit’ bent.
Reserveren: tel. 0412-611670.

Mini Try-out Fanfare Aurora

HEESWIjK-DInTHER - In en rond het Willibrordcentrum wordt op
24 maart van 10.00 tot 15.00 uur een Grote snuFFeLMarKt gehouden met een sterk vernieuwd aanbod van artikelen.
Vrijwilligers van ZLTO – KVO en
het Willibrordcentrum zijn al weken in de weer om alles tiptop
voor te bereiden. In de traditionele
groepen van kleinmeubels, elektra,
elektronica, glas- en aardewerk en
huishoudelijke artikelen is de afgelopen maanden weer veel nieuwe
voorraad ingezameld.
Het is dus heel interessant om lekker te grasduinen tussen de uitgestalde spulletjes om zo voor een
prikkie iets fraais of misschien wel
iets bijzonders op de kop te tikken.
Wie weet haalt u er nog een optreden in ‘Tussen Kunst en Kitsch’
mee.
Goed bruikbare spullen zijn altijd
van harte welkom en kunnen nog

aangeleverd worden op zaterdag
23 maart van 11.00 – 14.00 uur
op het kerkplein. Als extra service
wordt dit jaar de gelegenheid geboden de goederen bij u thuis te
laten ophalen. Enkele dagen tevoren een telefoontje naar 0413291865 is daarvoor voldoende.
Een bezoek aan de SnUFFELMARKT op zondag 24 maart is niet
alleen de moeite waard, maar u
steunt daarmee ook onze gemeenschap want de opbrengst is geheel
bestemd voor een verdere facelift
van het Willibrordcentrum dat een
steeds belangrijkere rol vervult als
ontmoetingsplek voor een brede
groep verenigingen en activiteiten
in de kern Heeswijk.

HEESCH - op zondag 17 maart
om 19.30 uur kunt u het groot orkest van Fanfare aurora beluisteren in de Pas. Het orkest zal hier
een mini try-out geven.
Dat wil zeggen dat ze twee keer
een uitvoering zullen geven van
het werk ‘Heaven on Earth’ van

reserveer een plaats op de voorjaarsmarkt op 12 mei
VORSTEnBOSCH - op zondag 12 mei organiseren we weer onze voorjaarsmarkt in de dorpskern van vorstenbosch. u kunt hiervoor een
plaats reserveren om uw nieuwe of gebruikte goederen aan het publiek
aan te bieden.
Voor € 15,- heeft u een complete
kraam (4 meter incl. zeil en klemmen). Het is ook mogelijk om per
meter te reserveren. U bepaalt
dus zelf hoe u uw goederen aan
het publiek gaat presenteren, van
een kraam, van een kleed of tafel
of uit de kofferbak van uw auto.

Voor ‘food’ en -wagens gelden andere tarieven. Voor meer info en
reserveringen stuurt u een e-mail
aan: m-dominicus@home.nl. Vermeld in uw mail ook uw telefoonnummer en wat u verkoopt. Onze
marktmeester Marcel Dominicus
zal dan contact met u opnemen.

Maurice Hamers. Met dit werk
gaat Aurora namelijk deelnemen
aan de Openbare nationale Fanfare Kampioenschappen (OnFK)
in Drachten op zaterdag 6 april.
De uitvoering is een belangrijke
voorbereiding op deze kampioenschappen. Vindt u Drachten iets
te ver weg, dan is dit uw kans om

‘Heaven on Earth’ uitgevoerd door
Fanfare Aurora te beluisteren, welkom!
Datum: 17 maart 2013
Locatie: de Pas in Heesch
Zaal open: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis
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ren opent voor jongeren van 1014 jaar. Een proef wordt gedaan
om ook 15-jarigen toe te laten.

Teu

Heftige discomuziek komt je tegemoet als je de Pas binnenkomt
op de avond dat REMIX de deu-

HEESCH – een keer per maand kunnen jongeren van 10-14 jaar uit hun
dak gaan in de Pas. daar zijn ze blij mee en staan dus al om kwart voor
7 voor de deur, terwijl de avond pas om half acht begint.

Ook voor hen is er verder geen
uitgaansgelegenheid waar ze veilig en vertrouwd een leuke avond
kunnen doorbrengen met leeftijdsgenoten. Binnen wordt er gedanst
en gelachen. De outfit is van super
hip tot sportief, maar allemaal heb-

Vorig jaar na de carnaval heeft
een aantal vrijwilligers het initiatief
genomen om de Remix commissie
op te richten.
Met 5 man sterk wilden ze zorgen
ben ze het naar hun zin.
Foto’s: Marcel van der Steen

De foto’s van de Remix van
9 maart te bekijken op
www.mooiheesch.nl.
voor een leuke avond onder
toezicht. De Pas stelde de zaal
beschikbaar en Dj Go Party. De
deuren gaan open om 19.30
uur en sluiten om 23.00 uur. De
toegang is € 3,- en consumpties
(geen alcohol) € 1,-. Het is wel de
bedoeling dat de jongeren door
ouders of begeleiders worden
opgehaald, dat kan de hele avond
door.
De data staan op
www.de-pas.nl of op
www.mooiheesch.nl.

reMIX: een avondje uit voor de jeugd
raniums te zitten. nico staat nog
iedere woensdag in de winkel.
Voor Marianne heel fijn, vooral
omdat zij vanuit haar werk in de
verzorging Dora opvolgde in de
winkel. Daarnaast kwam met de
tijd, de zorg voor de drie kinderen joost 19, Laura 17 en Lieke
13 jaar. Ook verenigingen klopten
nooit tevergeefs bij Venwico aan
om hulp. De schilderskleuren van
Venwico’s kwasten zijn op menig
clubterrein en verenigingsgebouw
terug te vinden.

Nico en Dora, Pierre en Marianne proosten met hun medewerkers op 40 jaar Venwico Schilderwerken

Bouw & Ontwikkeling gaan ze, als
het zo uitkomt, tot ver buiten de
grenzen van nistelrode om hun
verfkwasten in de verf te dopen.
“We waarderen het heel erg als
zo’n project als de Sparrenweide
ons gegund wordt. We willen dan
ook graag gebruik maken van deze
gelegenheid om alle klanten, maar
ook verder iedereen te bedanken
voor de loyaliteit in deze 40 jaar!“
Pierre en Marianne zijn dankbaar
voor deze trouwe klandizie en hopen nog vele jaren door te gaan.

‘venwico schilDerwerken,
40 vrUchtBare jaren’
nog steeds actief
Toen nico en Dora in 2004 stopten, was dat niet om achter de genISTELRODE - Toen nico en Dora van de Ven op 7 maart 1973 begonnen met hun bedrijf Venwico aan de Kievitweg in nistelrode, konden ze niet overzien wat de toekomst zou brengen.
De eerste vervolgstap was de winkel die ze zeven jaar later aan huis openden. De winkel is
er nog steeds, maar nu is schoondochter Marianne van de Ven degene die u welkom heet.

De strakke hand waarmee nico de
verfkwast hanteerde, zat duidelijk
in de genen. Zoon Pierre verfde al
mee toen hij 16 jaar was en op zijn
33e was het zijn tijd om behalve
de verfkwast ook het bedrijf over
te nemen.
Voor de benodigde diploma’s had
hij gezorgd in de avonduren en
samen met zijn vrouw Marianne
heeft hij het familiebedrijf enthousiast overgenomen.

Venwico Schilderwerken: familie van de Ven viert 40-jarig jubileum

40 jaar kleur in ondernemersleven

trouwe klanten
De strakke streken verf die door
Venwico Schilderwerken neergezet
worden zijn bekend bij menig bedrijf en particuliere klant. Voor Van
Tilburg Mode & Sport zijn ze al jaren de huisschilder en met Reuvers
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

BBQenzo.nl heeft meer…
nISTELRODE - na de succesvolle introductie van de mogelijkheden
voor gourmetten, barbecueën en tapasbuffetten leek het ons een logische stap om ook de mogelijkheid te bieden van culinaire buffetten.
Voor een feestje thuis, familiedag op locatie, of een borrel op het werk
hebt u al vanaf € 11,95 per persoon een warm en koud buffet.

COLOFON

• BESTEL VOOR MInIMAAL 10 PERSOnEn

mooi & in de streek

• ALLES COMPLEET En VERS

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

• GEEn AFWAS
• InCLUSIEF BORDEn, BESTEK En SERVETTEn
• GRATIS THUISBEZORGD En RETOUR GEnOMEn

Gijs van Erp

mooi & duurzaam

• BEL OnS VOOR DE MOGELIjKHEDEn VAn EEn BUFFET
OP 0412-610102

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGT
BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• BeCO
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der wijst kleinvak

Diepvries & Versproducten

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

Tuinhuistotaalmarkt.nl

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

mooi & online

De grootste verzameling van
tuinhuisjes, blokhutten en
tuinmeubelen online!

Sierbestratingtotaalmarkt.nl
De grootste sierbestrating
webwinkel van Nederland!

mooi & in bedrijf

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

12

Woensdag 13 maart 2013

Informatie
voor de
KERNEN
Buitenspeeldag 2013

‘t Lieske is slechte straatverlichting beu
Vorstenbosch - Op dinsdag 5 maart was verantwoordelijk wethouder Rein van Moorselaar bij buurtvereniging ‘t Lieske om de slechte
straatverlichting in de buurt zelf te aanschouwen. Ook nam hij officieel een brief met brede ondersteuning vanuit de buurt en de Stichting
Dorpsraad in ontvangst waarin een pleidooi voor nieuwe verlichting is
opgenomen.

Bernheze - Op woensdagmiddag 12 juni vindt de landelijke buitenspeeldag plaats. In heel Nederland worden kinderen dan aangemoedigd om met elkaar buiten te gaan spelen. Traditiegetrouw neemt ook
de gemeente Bernheze aan dit leuke evenement deel. In 2012 hebben
22 organisaties met de hulp van vele vrijwilligers, bijna duizend kinderen uit Bernheze een fantastische speelmiddag bezorgd.

Doel buitenspeeldag
Met de buitenspeeldag willen we
stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen buiten spelen en bewegen.
Dit is goed voor hun ontwikkeling
en gezondheid.
Zeker in een tijd waarin veel activiteiten binnenshuis achter de computer, tv en X-Box plaatsvinden.
Lekker buiten spelen, in een afgesloten veilige straat is een bron van
echt speel- en spelplezier hebben
met elkaar. Tevens kan op deze
dag aandacht gevraagd worden
voor onveilige verkeerssituaties
voor kinderen in de straat of wijk.

Aanmelden
Inmiddels zijn de voorbereidingen
van start gegaan. De coördinatie
van de buitenspeeldag is in handen
van het opbouwwerk van Vivaan.
Wat houdt dit in? De werving van
nieuwe deelnemers, regelen van
praktische zaken o.a. aanvraag
startsubsidie, vergunningen om de
straat te mogen afzetten voor het
verkeer, het geven van voorlichting en adviezen aan straatcomités
en buurtverenigingen.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, neem contact op met
Vivaan Bernheze op het volgende
mailadres: ron.bomelijn@vivaan.nl
Meld u uiterlijk aan voor 1 april
a.s. Indien nodig wordt er een gezamenlijke informatieavond voor
nieuwe deelnemers georganiseerd.
NB. Deelnemers aan de buitenspeeldag van 2012 krijgen automatisch in maart een mailbericht
over deelname.

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Jan van Grunsven overhandigt het pleidooi aan wethouder
Rein van Moorselaar 
Tekst en foto: Frank Geenen

Tijdens de ledenvergadering van
buurtvereniging ‘t Lieske werd

onlangs breed geklaagd over de
slechte straatverlichting. Dit was

aanleiding voor de buurtvereniging om de gemeente in een brief
te vragen hier snel iets aan te doen.
Met name de verlichting in de Eggerlaan is onvoldoende. Bewoners
en passanten voelen zich daarom
‘s avonds niet meer veilig op straat.
Buiten de slechte verlichting leiden ook oneffenheden in het trottoir er toe dat voetgangers over
de rijbaan een veilig heenkomen
moeten zoeken in het donker. Verantwoordelijk wethouder Rein van
Moorselaar kwam naar de buurt
om van de bewoners de problemen aan te horen en zelf de situatie te aanschouwen.
Daarbij nam hij officieel een brief
met brede ondersteuning vanuit
de buurt en de Stichting Dorpsraad
in ontvangst.
Namens de buurt overhandigde
Jan van Grunsven hem de brief
met bijlagen.
Wethouder van Moorselaar zegde
de buurt en de Dorpsraad toe met
zijn ambtenaren serieus naar het
probleem te kijken en met adequate oplossingen te komen.

Progressief Bernheze: Nieuwe

natuur

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Nederland is een vol land. Bij het aanleggen van een weg of een
nieuwe woonwijk moet natuur vaak wijken. De regel is dat als er natuur verdwijnt deze natuur op een andere plek terug moet komen. Bovendien moet deze
compensatie dicht bij de plek komen waar de natuur is verdwenen. Deze afspraken lijken eenvoudig en acceptabel. De praktijk is weerbarstiger.
N279
Bij de verbreding van de weg langs
het kanaal verdwijnen bomen bij
Kasteel Heeswijk. In de nabijheid
van het kasteel ligt voldoende
grond waar nieuwe bomen kunnen komen.
Toch doet de provincie, de overheid die de verbreding van de weg
maakt, moeilijk. Progressief Bernheze vindt het terecht dat mensen
in verzet komen. Lokt de overheid
het verzet niet zelf uit?

Golfbaan
In Nistelrode ligt al heel lang een
golfbaan in het bos. Bij de aanleg is
bos gekapt zonder dat er plannen
voor compensatie waren. Dankzij
de Brabantse Milieufederatie, Milieudefensie Uden en IVN Bernheze
komt deze compensatie er uiteindelijk toch. Rechtszaken zijn nodig
geweest om de Company Club en
de gemeente te overtuigen. Beseffen de golfers wat deze baan teweeg heeft gebracht?

Leefomgeving
Iedereen wil prettig wonen. Natuur
in je woonomgeving verhoogt het
leefgenot en verhoogt de waarde
van het onroerend goed. Te vaak
zien mensen bomen, landschap,
groen en natuur als een last. Progressief Bernheze ziet dat helemaal
anders: zonder natuur geen leven.
Koelte, rust, natuurbeleving zijn
onmisbaar. Laten we er zuinig op
zijn en waar het kan nieuwe natuur
maken.

Landelijke sterrenkijkdagen bij Halley
Heesch - Sterrenwacht Halley doet op vrijdag en zaterdag 15 en 16
maart mee aan de 37-ste Landelijke Sterrenkijkdagen die deze maand
worden gehouden. De organisatie van deze dagen is in handen van de
Stichting De Koepel en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).
15 en 16 maart: Open avonden
De sterrenwacht is voor publiek geopend op vrijdagavond
15 maart en zaterdagavond 16
maart. Het programma begint
op beide dagen om 20.00 uur
en duurt ongeveer twee uur. Bij
onbewolkte hemel wordt veel
aandacht besteed aan de komeet

PANSTARRS, de Maan en de planeet Jupiter en sterren, sterrenbeelden en andere interessante
hemelobjecten.
Lezing en planetarium
In de publiekspresentatie staan
de kometen en de Maan centraal.
In het digitale planetarium is een

leuke en interessante voorstelling over onder meer de planeten,
sterren en sterrenbeelden en het
Internationale Ruimtestation ISS,
dat om de Aarde draait. Entree
sterrenwacht: 4,50 euro (kinderen
tot en met 12 jaar: 2,50 euro).
Zaterdagmiddag 16 maart:
Jeugdmiddag
Op zaterdag 16 maart (14.0016.00 uur) vindt bij Sterrenwacht
Halley een jeugdmiddag plaats.
Deze middag is speciaal bedoeld
voor kinderen van 8-12 jaar. Op

deze middag vertellen we van alles over kometen. Deze maand
staat er tussen de sterren één ster
die naar verwachting behoorlijk
helder zal zijn. Ook kun je meedoen aan doe-activiteiten en tot
slot schieten we waterraketten af.
Heel spectaculair! Toegang voor
niet-leden: € 1,–. Je hoeft je niet
vooraf voor deze middag aan te
melden.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl
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SP: Provincie Noord-Brabant moet

aantal dieren terugdringen

Cor van Erp, SP Bernheze
bernheze - Momenteel spreekt het provinciebestuur regelmatig over de toekomst van de intensieve veehouderij (i.v.) . De falende reconstructiewet van
2005 heeft voor een toestroom van dieren (varkens en kippen) naar Bernheze
gezorgd. De kwaliteit van het leefmilieu kwam sterk onder druk te staan. Uitstoot van fijnstof, ammoniak en endotoxinen dient tot 0 te worden gereduceerd.
Vooral grondgebonden productie verdient maximale steun vindt de SP Bernheze.
Ruwenberg
Van 5 tot en met 7 februari vond
in conferentiehotel de Ruwenberg
in Sint-Michielsgestel de werkconferentie ‘Naar een zorgvuldige
veehouderij’ plaats. Vele maatschappelijke partijen hebben bij
de werkconferentie begin februari
over veehouderij de ambitie uitgesproken om in Noord-Brabant de
standaard neer te zetten voor duurzame veehouderij. Met een reeks
aan oplossingsrichtingen heeft het

zogenaamde Ruwenberg-beraad
die ambitie concreet gemaakt. De
SP Bernheze vindt derhalve dat
vanuit de duurzaamheidsgedachte
gewerkt moet worden. De stand
van het aantal dieren (varkens en
kippen) van 2005 dient hersteld
te worden. Dat betekent minder
varkens en kippen in Bernheze.
De aantallen die er sinds 2005 bij
kwamen moeten er weer af. Dan
kan het leefmilieu zich herstellen
van de fijnstof en ammoniak depo-

sities. Het buitengebied van Bernheze krijgt zo weer zijn leefbaarheid terug. er moet werk gemaakt
worden van het intrekken van niet
gebruikte milieuvergunningen.
Dan kunnen er grenzen gesteld
worden. Dan kunnen aantallen gereguleerd worden. Na daling van
de aantallen is onderling uitwisselen van rechten binnen Bernheze
weer mogelijk. Van buitenaf is er
geen ruimte.

Bernheze Solidair: Waarom

stap voor stap?

niet

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair
bernheze - Minister Plasterk houdt bestuurlijk Nederland goed bezig. Diverse
taken wil hij onder het mom van decentralisatie en minder geld afstoten naar
gemeenten. Zo worden gemeenten per 1 januari 2015 al verantwoordelijk voor
de Jeugdzorg, wat tot nu toe bij de Provincie is ondergebracht.
Per 1 januari 2014 mogen de gemeenten de Participatiewet (WSW,
bijstand, Wajong) gaan uitvoeren
en vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteunende zorg aan huis; begeleiding
en verzorging.
Voor 16 miljard krijgen gemeenten
er 3 zorgtaken bij en dan zal het
iedereen duidelijk zijn dat daarvoor
bij die gemeenten een goede organisatie nodig is. Veel gemeenten in
dit land - waaronder uiteraard ook
Bernheze - zoeken in hun regio ge-

meenten op om deze taken in samenwerking uit te voeren. Plasterk
denkt dat enkel gemeenten van
100.000 inwoners die taken kunnen uitvoeren, maar gaat er aan
voorbij dat samenwerkingsverbanden van gemeenten van 100.000
of meer inwoners dat ook kunnen.
Eerst het uitvoeren van die taken
goed ter hand nemen, zou stap 1
moeten zijn en, als er dan nog behoefte bestaat aan het daadwerkelijk vormen van gemeenten van
100.000 inwoners, dan zou dat

daarna kunnen. Om nu het proces
van samenwerken te vermengen
met een discussie over fusie en
herindeling van gemeenten zal de
samenwerking niet ten goede komen, zeker niet omdat een reorganisatie van bestuur altijd tot onrust
leidt.
En voor u als burger. U bent er toch
meer mee gebaat dat straks die 3
zorgtaken worden uitgevoerd en
toch minder geïnteresseerd in wie
het doet.

www.mooinisseroi.nl

Samen voor
gezonde lucht
Bernheze - Milieudefensie voert
een landelijke campagne ‘samen
voor gezonde lucht’. Binnen deze
campagne meten groepen bezorgde burgers zelf de luchtkwaliteit
m.b.v. palmesbuisjes.
Milieudefensie Uden/Heesch doet
ook mee. Dinsdag 19 maart worden de eerste buisjes opgehangen
door Wethouder van der Pas van
de gemeente Bernheze. Iedere
maand worden de buisjes vernieuwd. De meting loopt 1 jaar.
Bestuursleden van Milieudefensie
Uden/Heesch zijn met informatie over de Actie ‘samen voor gezonde lucht voor Bernheze’ vanaf
17.00 uur aanwezig tegenover het
gemeentehuis aan de kant van
Zeeman. Rond 17.30 uur worden
de buisjes opgehangen door de
wethouder Hans v.d. Pas.
Deze actie duurt tot ongeveer
18.30 uur. Iedereen is welkom.
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Column
AD

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

Burgemeester gezocht
Vanaf deze week kunt u solliciteren op de functie van burgemeester van
onze gemeente. De gemeenteraad overhandigde vorige week maandag
de profielschets aan de commissaris van de koningin. In een korte en
saaie vergadering werd deze clichématige en soms wat tegenstrijdige
profielschets eerst unaniem en zonder commentaar vastgesteld. Je

nadrukkelijker samenwerken of
zelfs samensmelten
zou verwachten dat de gemeenteraad zich in deze roerige tijd wat
nadrukkelijker uitspreekt over de opdracht voor een nieuwe voorzitter
van de gemeenteraad, tevens burgemeester van de gemeente. Er liggen
immers zware opgaven om met minder geld meer te doen en om
nadrukkelijker samen te werken of zelfs samen te smelten.
Ook de waarnemend voorzitter, raadslid Gerard, vond het blijkbaar maar
een saaie routinematige handeling en schorste de vergadering al na 17
minuten. “Hedde niks anders te behandelen?” was zijn vraag nog aan de
griffier om de tijd op te vullen, want voor overdracht aan commissaris
Wim was de afspraak pas om half negen gemaakt.
Deze week las ik in de media dat
ruim 80% van de burgemeesters
tegen opschaling van gemeenten
zijn. Daar hoeft het kabinet dan
weinig steun van te verwachten
bij de uitwerking van haar
plannen. De politieke voorkeur
van de burgervader maakt
daarbij weinig verschil. Ik las ook, naar aanleiding van internationale
vrouwendag, dat in Brabant maar 18 van de 67 burgemeesters een vrouw
is. 27% is ver onder de maat.
Het Brabants Dagblad ging zaterdag in op de woonplaats van
burgemeesters. Met het excuus van economische crisis pendelen veel
burgervaders tussen woon- en werkgemeente. Bernheze gaat ervan
uit dat de nieuwe burgemeester wel binnen de gemeente woont, aldus
voorzitter van de vertrouwenscommissie raadslid Gerard in diezelfde
krant. “In onze profielschets staat dat de burgemeester moet beseffen dat
hij 24 uur per dag burgemeester is. Dat impliceert dat wij eraan hechten
dat hij binnen de gemeente woont.” Maar er aan hechten is volgens mij
toch wat anders dan een voorwaarde.
Wat zou het leuk zijn als Bernheze een jonge, niet bestuurlijk
geïndoctrineerde, al in Bernheze woonachtige, ietwat bescheiden maar
daadkrachtige vrouw, met oog voor een veranderende gemeentelijke
rol en echte passie en bezieling met haar inwoners, een echte
burgeRmeester krijgt. De profielschets laat het niet toe, jammer!
Met groet, Ad.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Human Resource Management. De verengelsing van onze taal
boekt steeds meer terreinwinst. Mijntje Roefs (17), eerstejaarsstudente HRM uit Loosbroek, legt uit wat de studie inhoudt: “Human
Resource Management gaat over de in-, door- en uitstroom van
medewerkers in een bedrijf. Binnen HRM heb je verschillende richtingen die je op kunt. We zijn nu vooral bezig met de taken van een
P&O-afdeling; alles in een bedrijf dat met personeel en de organisatie te maken heeft.

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
oplossing
Winnaar:
vorige week:
Ria v.d. Akker
jon van deSintVen
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Heesch
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

S
F
P
J
U
M
R
E
S
I
I
G
V
J
W
N

U
A
F
E
I
X
S
J
A
M
L
B
R
U
S
B

K
H
V
D
K
R
F
F
A
S
O
O
R
E
L
A

O
I
T
C
Z
K
U
I
I
P
O
L
M
O
S
E

R
Z
K
D
I
S
C
U
K
U
I
K
E
N
A
X

K
Y
M
K
G
O
A
R
M
R
V
M
O
A
N
M

M
S
E
F
E
O
E
D
E
E
I
G
L
R
T
T

P
M
H
I
E
R
R
W
J
T
F
K
B
C
Y
I

V
I
N
N
B
P
G
U
I
U
N
A
E
I
E
I

N
G
R
A
S
A
V
A
E
L
E
L
N
S
D
T

E
J
T
E
I
L
E
L
P
P
S
F
N
W
S
W

E
F
R
P
I
K
A
B
L
A
T
B
O
T
C
P

Dat lijkt me op dit moment ook de leukste richting. je houdt je dan
bezig met verschillende zaken, zoals werving, selectie en introductie van een nieuwe medewerker, maar ook met de beoordelingsgesprekken van de medewerkers. naast werken op een P&O-afdeling kun je later eventueel ook
aan de slag als loopbaanbegeleider of als headhunter. Een headhunter is iemand die als tussenpersoon via, bijvoorbeeld sociale media, mensen gaat zoeken voor banen voor hoogopgeleiden.”

‘In-, door- en uitstroom van medewerkers’
Toen Mijntje nog op het Zwijsen College zat, wilde ze in eerste instantie SPH (Sociaal Pedagogische Hulp) gaan doen. Bij nader inzien wilde ze toch liever iets zelfstandigers en iets met management gaan doen. “De decaan van het Zwijsen College raadde me deze studie aan. Ik vind het echt
super leuk. Het is wel flink aanpoten in vergelijking met de HAVO, maar dat is niet erg, helemaal
niet als het goed gaat. We zijn nu bezig met de instroom.
We voeren bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken met elkaar in de klas, om te oefenen. Het volgende
blok wordt doorstroom en volgend jaar krijgen we uitstroom: alles wat met het vertrek van medewerkers te maken heeft, zoals exit-gesprekken.

Deze Bernhesche is een dame genaamd; Jon van de Ven,
Het is niet toevallig dat ik haar ken.
Het is namelijk mijn lieve buurvrouw,
en gewaardeerde kracht van boekhandel Ceelen,
en daarom kennen er haar velen.
jacques Beerens

WOORDZOEKER

nAAM: MIJNTJe rOeFS
LEEFTIjD: 17
WOOnPLAATS: lOOSBrOek
STUDIE: HUMAN reSOUrCe
MANAGeMeNT

Pas in het derde jaar hebben we een stage, maar die duurt wel meteen dertig weken. In het eerste
jaar krijgen we vanzelfsprekend nog allemaal breed georiënteerde vakken. natuurlijk zitten er ook
vakken bij die iets minder zijn, maar de studie bevalt me heel erg goed.”

mooiBernhezertJe
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zOek De vOlGeNDe WOOrDeN:
gras, mol, eend, kikker, krokus, tulp, schaap, lam, nest, kalf, koe,
kip, kuiken, zaadjes, bloem, vlinder, rups, roos, lelietje, blauwdruifje,
zonnebloem, narcis, klaproos, viool

WOENSDAG 13 T/M
ZATERDAG 16 MAART

FASHION
FEEST

20%
KORTING

T DORP 22, HEESCH

SHOEBYFASHION.COM

*

* De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele nieuwe collectie.
Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.

MeUBelSPUITerIJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
SleUTelBOS GevONDeN
Er is een sleutelbos gevonden
met een muntje eraan.
Gevonden op ’t Erp in nistelrode. Meer informatie: fam.
v.d. Wetering 0412-612127

Wandeldriedaagse 2013
zorg dat je erbij bent!
Werkgroep wandeldriedaagse de Pas is zich alweer
enige maanden aan het voorbereiden op het evenement
voor dit jaar. U kunt kiezen tussen 5, 10 of 15 kilometer lopen. Dit jaar vindt de wandeldriedaagse plaats op woensdag
22 t/m vrijdag 24 mei. De routes laten de wandelaars een
mooi stukje Heesch zien.

HEESCH -

TrOUWeN OF zWANGer
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
GevrAAGD
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe
wenskaarten om te verkopen.
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.Inleveren: Heibloem 11, nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch.
GezOCHT vrIJWIllIGerS
Voor Wandeldriedaagse
Heesch 2013 zoeken we met
name verkeersregelaars en
mensen voor stempelposten.
Graag aanmelden bij:
wandeldriedaagseheesch@
hotmail.com
WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

De finish van de wandeldriedaagse 2012

De wandeldriedaagse Heesch is
een groot, sociaal en sfeervol gebeuren. Vele muziekbands zorgen
voor een muzikale omlijsting tijdens en na de wandeldriedaagse.
Zoals bij elk evenement maken
vele handen licht werk. Dit is bij
de wandeldriedaagse ook zo. Wij
zijn dan ook naarstig op zoek naar
vrijwilligers die ervoor zorgen dat
dit jaar weer alles tot in de puntjes
verzorgd is. Wij zoeken met name
verkeersregelaars, mensen die

Foto: Marcel van der Steen

stempelen op de stempelposten
of voor het uitdelen van limonade.
Bovendien zijn wij op zoek naar
iemand (of meerdere personen)
die voor deze dag de stempelpost
klaar zetten .
Iedereen die een handje wil helpen is van harte welkom om zich
te melden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met ons
via:
wandeldriedaagseheesch@
hotmail.com
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15 Jaar loosbroeks
Ondernemers Belang
De kracht van samenwerken
LOOSBROEK – op 15 januari bestond het Loosbroeks ondernemers
Belang (LoB) 15 jaar. dat betekent 15 jaar netwerken en samenwerken
om het ondernemerschap in Loosbroek tot een succes te maken.
Om dat te vieren zal op 15 maart
in Zaal Kerkzicht een avondvullend
programma aangeboden worden voor iedereen die zin heeft in
een leuke avond. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar voor
€ 7,- bij Dagwinkel john Schouten
en Restaria Revival en voor de late
beslissers voor € 10,- aan de zaal.
Vanaf 20.00 uur kunt u genieten
van cabaret door ‘Un bietje Brabants’, afgewisseld met een optreden van het koor ‘Young Voices’.
Een compleet verzorgde avond
met koffie/thee en een drankje na
afloop. En bovendien, hoeft u niet

een ondernemer te zijn of uit Loosbroek zelf afkomstig.
Het LOB zal op 15 maart ook jan

‘voor loosBroek en
oMgeving; ook voor
niet-onDerneMers’
van de Wiel in het zonnetje zetten. Hij is 13 jaar voorzitter geweest van het LOB en heeft dit
jaar deze functie neergelegd. Het
LOB is hem bijzonder erkentelijk
voor zijn inzet als voorzitter. Wist

u dat leden van het LOB automatisch lid zijn van SOB en SIOB
die op hun beurt zich weer inzetten voor ondernemend Bernheze,
gezamenlijke inkoop van energie
en afvalinzameling? Wellicht de
moeite waard voor ondernemers
om tijdens de feestavond van 15
maart hun licht eens op te steken
bij een van de bestuurder van LOB.

St. Willebrordusgilde viert feest
HEESWIjK-DInTHER - In 1963 is het sint Willebrordusgilde Heeswijk heropgericht, dus dat is dit jaar vijftig jaar geleden. daarom is op zondag 30 juni het sint-Willebrordusgilde de gastheer voor alle gilden van
Kring Maasland voor hun jaarlijkse kringdag. Met een enthousiaste club mensen zijn we deze organisatie
aangegaan en we hebben er alle vertrouwen in dat u een gezellige, oer-Brabantse Gildedag in ons mooie
dorp Heeswijk zult beleven. ook de kinderen kunnen zich in alle eenvoud vermaken op het feestterrein met
tal van attracties.

Hoogtepunt van de Kringdag is
de optocht van 46 gilden die op
het feestterrein zich met hun stan-

daardruiters, tamboers bazuinen,
vendeliers, koningen, keizers en
overige leden presenteren. Hierna
gevolgd door een massale opmars
met circa 100 tamboers en 150
vendeliers die een indrukwekkende
hoeveelheid geluid voortbrengen
en een kleurrijke vendelgroet uitvoeren. In de feesttent is een tentoonstelling van zeer oud en nieuw
gildezilver, prachtig geborduurde
vaandels en gilde-attributen.
Op het feestterrein vinden tal van
wedstrijden plaats. In het bijzonder
zijn het acrobatiek vendelen en het
standaardrijden met de paarden
met aansluitend het ringsteken een

spectaculair gebeuren, wat u zeker
niet mag missen. Verder worden er
wedstrijden gehouden in het trommelen, vendelzwaaien, bazuinblazen, jeu de boules, geweer-, kruisboog- en handboogwedstrijden op
doel en op de wip. Meer informatie over deze dag is op www.kringdagmaasland.nl te vinden.
Vooraf aan de kringdag zal er op
vrijdag 27 juni een receptie zijn en
zaterdag 28 juni een feestavond
met optredens van orkest Tilt en
Dj Gerard Ekdom.
De kaartverkoop á €10,00 start in
april, informatie hierover volgt later.

Interactief dialect
HEESCH - Heemkundekring ‘de elf rotten’ heeft een actieve werkgroep ‘dialect’, bestaande uit Bert Wijnen,
doortje Broeksteeg, Martien van den akker en antoon theunissen. deze werkgroep is al enkele jaren bezig
met het verzamelen en het vastleggen van het Heesche dialect.

Kom snel
kijken!

De nieuwe merkcollectie
is gearriveerd!
De nieuwste brilmode is gearriveerd bij
Alferink Optiek. Prachtige, indrukwekkende
monturen van Theo, Cartier en Lindberg.
En wat te denken van de uiterst fraaie uitvoeringen van Ray-Ban en Oakley?! Om
nog maar te zwijgen van de verrassende
brilmonturen van Chanel en Prada. Doe
uzelf een plezier… kom snel kijken bij dé
merkspecialist, zodat u alle keus heeft.

De Heesche werkgroep ‘Dialect’. V.l.n.r: Bert Wijnen, Doortje Broeksteeg, Martien van den Akker en Antoon Theunissen

Op dit ogenblik is de werkgroep
zover, dat er lijsten beschikbaar
zijn met dialectwoorden beginnend met de letter A tot en met de
letter R. Deze lijsten zijn door de
webmaster op de website van de
heemkundekring geplaatst (www.
de-elf-rotten.nl). Iedere keer dat er

een nieuwe lijst met Heesche dialectwoorden klaar is, wordt deze
toegevoegd.
Het is de bedoeling dat er middels
de site een interactie ontstaat met
Heeschenaren binnen en zelfs ver
buiten Heesch. Iedereen die zich

betrokken voelt kan zo een bijdrage leveren aan het behoud van
dit specifieke Heesche cultureel
erfgoed. Op deze manier kan en
wil de Heesche heemkundekring
‘De Elf Rotten’ een actievere rol
gaan spelen binnen de Heesche
gemeenschap.

‘t Dorp 31
5384 MB Heesch
T. 0412 45 10 03
www.alferinkoptiek.nl

P
Gratis parkeren
voor de deur
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kBO vOrSTeNBOSCH

Vlotte muziek wordt afgewisseld met line-dansen

KBO Bernheze
kBO dag Heesch
H. Eucharistieviering
HEESCH - op 15 maart vindt de
feestelijke KBo-dag van afdeling
Heesch plaats. traditiegetrouw
wordt deze dag begonnen met
een plechtige H. Mis in de Petrusemmauskerk om 10.30 uur.
Voorganger is Pastor Pulles. De
zang wordt verzorgd door een
heus KBO-koor. In deze viering
worden alle overleden leden van
het afgelopen jaar herdacht en
daarbij met hun naam genoemd.
Voor zover de adressen bij het
KBO-bestuur bekend zijn, hebben
de nabestaanden/contactpersonen
een uitnodiging ontvangen om
deze viering bij te wonen.
Mochten nabestaanden van onze
overleden leden onverhoopt geen
uitnodiging hebben ontvangen,
dan nodigt het KBO-bestuur hier-

bij de familieleden van harte uit
deze dienst bij te wonen. Uiteraard
zijn alle andere betrokkenen ook
bijzonder welkom.
KBO-bestuur afdeling Heesch
Programma vrijdag 15 maart
10.30 uur Eucharistieviering in de
Petrus-Emmauskerk
12.00 uur Koffietafel in de Pas
13.30 uur Aanvang middagprogramma in de Pas.

kBO Heesch zoekt
voorzitter en
secretaris m/v
Het bestuur van de KBO-Heesch,
met ruim 1100 leden, bestaat uit
mensen die op grond van persoonlijke overwegingen en motieven
besluiten om als vrijwilliger een
deel van hun vrije tijd voor het
KBO werk in te zetten.
Onlangs heeft het bestuur van
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de KBO-Heesch het beleidsplan
2012-2017 geformuleerd, waarin
het een route aangeeft, zoals zij
die voor de toekomst ziet. Een
route vertaald naar activiteiten en
naar sociale inzet voor de gemeenschap.

kBO vorstenbosch senioren dansen elke
maandag

Om dit alles de komende jaren te
kunnen realiseren zoekt het bestuur van de KBO-Heesch per 1
april a.s., of zo spoedig mogelijk
daarna, een enthousiaste voorzitter en een secretaris.

Belastingaangifte

Voor inlichtingen, gelieve contact
op te nemen met de huidige voorzitter, dhr. W. de jong, tel: 451943
of met een van de overige bestuursleden.
Zie website: www.kbo-heesch.nl
Daar vindt u ook verdere informatie. Reacties graag vóór 25 maart
telefonisch of via e-mail: secretaris@kboheesch.nl

Heeswijk. Vlotte muziek wordt afgewisseld met line-dansen.
De KBO soos-ruimte is te vinden in
het gemeenschapshuis ‘De Stuik’
aan de Schoolstraat 14, te Vorstenbosch. Meer KBO nieuws: woensdagmiddag 20 maart is het kienen.
Aanvang: 14.00 uur.
Elke woensdagmiddag wandelen
door de omgeving van Vorstenbosch. Vertrektijd: 13.30 uur vanaf
de Stuik. Elke donderdagmiddag
koersballen. Aanvang: 14.00 uur.

Wekelijks is er op maandagmiddag gelegenheid om te dansen bij
de KBO in Vorstenbosch. Vanaf
14.00 uur kan er gedanst worden
op muziek van diskjockey jo van

k

KBO nistelrode biedt hulp bij het
invullen van uw belastingaangifte.
U kunt een afspraak maken met
één van onze invulhulpen:
Martien van den Akker, tel. 0412611995
Wim Timmers, tel. 0412-403639
Christ Cuijpers, tel. 0412-611482
Piet van nuland, tel. 0412-611983
jan Raaijmakers, tel. 0412-611943.

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
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C1
Ford Fiesta 1.3i 51 kW .............................2011
2004
FiatFocus
pandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000km
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km ..2006
Ford
1.4apart
16V 5-drs.
2006
FiatFusion
500 zeer
40.000.......................
km airco
2007
Honda
Civic
1.4
16V
5-drs.
automaat
.........2005
Ford Fiesta1.3i 51 kw
2004
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford Fieste 1,4 titanium 5drs
2010
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Ford
Ka
Mini Cooper .............................................2002
2007
FordCooper
C-Max1.6 16V .................................2007
Mini
2008
Opel
AgilaCivic
1.0 sportwielen
10.000 km ........................
2005
Honda
dikke uitlaat 2001
Opel
Agila Getz
1.2 16V
aircokm
70.00
km. ..........2007
2005
Hyundai
30.000
airco
Opel
Corsa
Easytronic
Z1.OXV
12Vkm
3-drs...2008
2002
Nissan
qashqai
1.6 16v
60.000
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Mercedes sprinter 208 cdi 180.000 km 2004
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
MiniVectra
Cooper
Opel
1.6 16V .................................2007
1998
OpelZafira
Astra 1.9D
station......................................
1.6-16v
2007
Opel
2006

Personenauto’s
Audi A3 sportback, 5drs. 2.0 tDI attraction

2007

€ 12.950

Nissan Quashqai 2.0 Premium, navi, Keyless, automaat.

2007

€ 14.450

Peugeot 107 1.0 Xr, Licht.M Velgen Zwart. 50.000km nieuw model,12-2010

€ 6.750

Peugeot 207 1.4 Vti Cool, airco, elek. ramen, Cruise ctrl.

2008

€ 5.950

Opel Vectra Gts 1.9 CDti executive Xenon, navigatie, 82.000KM

2006

€ 8.450

Opel Zafira 1.8 111-edition, navigatie 56.000KM

2011

€ 18.950

Opel Combo Tour 1.4-16V essentia, airco, Dubb. schuifdeur Benz.

2007

€ 6.750

Seat Ibiza Style, airco, elek. ramen Zwart Metalic.

2003

€ 3.950

Volkswagen Golf 1.4i, Zwart.Met. airco, elek. Packet.

2007

€ 7.950

Volkwagen Golf 2.0 Gti tFsI, airco, 200PK!

2008

€ 15.950

Volkswagen Polo 1.4 tDI Comfortline. airco

2008

€ 6.950

Volkswagen Polo 1.4i Comfort, elek. ramen Zwart LM Velg

1999

€ 2.150

Volkswagen Scirocco 1.4 tsI Highline, Leer, navi

2009

€ 17.850

Volvo S60 2.5 turbo 210PK! Luxury Line, navi, Climate, Leer, Lm Velg. 2008

€ 14.950

u kwam hem ook vast al tegen, een
merkwaardige auto met een camera
bovenop het dak. In opdracht van de
gemeentes, makelaars en o.a. het Kadaster
gaat toine van Well van cycloMedia 8
dagen door Bernheze. In die acht dagen
worden zo’n 80.000 foto’s gemaakt. Per
dag dus zo’n 10.000 stuks, waarbij de
nummerborden allemaal geblurd worden en
gezichten zijn ook verplicht te vervagen in
verband met de privacy wet.

2007 Excl. BTW € 6.950

Volkswagen Caddy 2.0 SDi, Blauw met. Dubbel schuifeur LM Velgen 2009 Excl. BTW € 7.750

(06 ) 53 21 39 23 / (0412 ) 48 34 40, Vinkelsestraat 5b, 5384 SB Heesch

WWW.PEPERSAUTOS.NL

* Openingstijden:
Ma t/m vrij van 06.30 uur
tot 21.00 uur
Za. 07.30 tot 21.00 uur
Zon. 09.00 tot 21.00 uur
BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

WWW .

autobedrijfronnieheesakkers
autobedrijfronnieheesakkers
WWW .

. NL

AUTOBEDRIJF

• Nieuwe Erven
20Erven 20
• Nieuwe
• 5384 TB•Heesch
5384 TB Heesch
* Wasprogramma en wasbox • T. (0412)• 45
22 65 45 22 65
T. (0412)
• M.(06) 54
61 43 54
62 61 43 62
• M.(06)

* Vers belegd broodje

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

BeDrIJFsauto’s
Volkswagen Caddy 2.0 SDI, 500 kg. Climate, elek. pakket CV

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Meriva
1,6Elegance
essentia80.000
80.000km.
km ......2004
Opel
2.2i
2002
Opel
Zafira
2.0
DTH
Opel Zafira Y20 DTH .................................2003
2005
Opel Insignia
1.916V
cdtiGTI
sports
tourner
2011
Peugeot
206 2.0
.........................
2001
Peugeot
2006
Peugeot206
2061.4i
1.4i16V
16V85.000
85.000km.
km............2006
Peugeot
206
cc
1.6
16V
quiksilver
55.000km
..2004
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot 207cc cabrio 50.000 km
2007
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Renault
Clio
1.2
16V
airco
64.000
km
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. .....2006
2006
RenaultClio
Clio1.6
1.616V
16Vairco
airco........................2003
Renault
2003
Seat
2006
SeatIbiza
Ibiza1.4
1.416V
16VSensation 49.000 km...2002
Suzuki
Jimny 5-drs
4+4 ...................................
2000
Volvo XC70
automaat
2005
Suzuki
Swift
4-drs.
9.000
km.
..................
2010
Volvo c30 2.0d
2007
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen passat 1.9 tdi station
2007
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
MotorXC70
BMWd5K1200
RS ..........................1999
Volvo
automaat
2005

RONNIE HEESAKKERS

Een greep uit onze voorraad

Nu met grat
is

u
• APK WINTERBANN
DENmet gratis
• APK
W
IN
•
Onderhoud
TERBAN
• Onderhoud
• Reparaties
• Reparaties
• in/verkoop
auto’s
auto’s
• in/verkoop
set

HEESCH

Audi A3 1.9TDI 77KW 3D Ambition, 2006, 139.204 km
€ 11.950,Seat Arosa 1.4 44KW 3D Stella, 2003, 31.184 km
Mercedes-Benz E-Kl. E 320CDI Avantgrd Combi
2004,77KW
203.935
€ 14.500,AudiAUT5
A3 1.9TDI
3Dkm
Ambition
Renault Twingo
1.2 16V
Volkswagen
Touran
1.6ECO2
TDI Comfort line, 2011, 15.021 km
€ 11.950,- Volkswagen
2010 12.408
kmBlue motion 1.6€ 2011,
7.950,- 8.780 km
Opel Zaﬁra 1.8 16v, 2006, 129.528 km 2006 139.204 km
€ 10.950,Golf
Citroen Berlingo 1.6HDI 75 600
2007 49.346 km
€ 5.950,Ford KA 1300 44KW Collection
2008 11.585 km
€ 5.250,Mercedes-Benz E-Klasse E 320CDI Avantgrd

Seat Arosa 1.4 44KW 3D Stella
2003 31.184 km
Suzuki Alto 5-Drs 1.1 16V GLS
2005 63.695 km
Volvo V70 T5 Momentum 2006

€ 4.750,€ 3.950,-

€ 4.750,-

€ 28.950,€ 18.750,-
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• Velgen en
sportvelgen
• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken
• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Citroen Picasso 1.6, 16V Caractere ECC PDC
92.000 km, 2007
• Ford Mondeo ecc, cv, elekt.ramen, trekh.,
70.000 km, 2004
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes B-klasse 170 avt.
99.000 km, 2006 Clima
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009

• Peugeot 307CC 2.0 AVT Clima PDC,
49.000 km, 2004
• Renault Scenic 1.6 16V Clima, 132.000 km,
dubbelzonnedak, PDC, 2003
• Renault Scenic 1.6 16v, ecc, 82.000 km, 2005
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009

25% korting
op helmen

(voorradig in de winkel)

OP = OP
Spierings Motorservice Heesch
tel (0412) 45 23 49
www.motortuning.nl

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 de juiste plek.
Als je twee jaar later je vmbo-diploma op zak hebt, heb je een stevige basis om op het ROC een beroepsopleiding te 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, schadeherstelbedrijven, 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.

Uw airco is gereinigd!
De voordelen:
Frisse, zuivere lucht,
vrij van bacteriën

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

•
•
•
•

BINNENKORT
Lekker fris de
lente in!
Drie deelnemen
de
bedrijven stelle
n
zich voor!

Voorkomt allergische
reacties

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

Ramen vrij van condens
in de koudere periodes
Aangenaam klimaat:
Comfortabel en koel

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

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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2007
vanaf
2004
2003
1971
2004
1999
1999
2002
2005
1997
2002
2002
2004
2000
2005
1987
2005

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

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

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

In de auto heeft toine van
Well een computersysteem
waarin hij kan o.a kan
switchen tussen de gemaakte
foto en een stratenregister.
de foto’s die hij maakt
mogen niet op internet,
maar zijn puur voor zakelijk
gebruik. ook kan men op de
foto’s niet binnenkijken bij de
mensen in huis.

Verkrijgbaar in de geuren:

Original of Appel
AKTIE
VAN:

CROMMENACKER AUTOMOBIELEN

Bedrijvenweg 11b - 5388PN Nistelrode - Tel: 0412617100
www.crommenackerautomobielen.nl

AUTOBEDRIJF
LANGENS
Schoon
presteert
beter
Tramstraat 14 - 5388 GG Nistelrode - Tel: 0412612076
www.autobedrijflangens.nl
Voor meer informatie www.schoonpresteertbeter.nl

AUTOBEDRIJF TIMMERMANS

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - Tel: 0412-612221
www.autobedrijf-timmermans.nl
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Verbinding tussen klant en bank
‘De klant bepaalt hoe hij zaken wil doen’
Bernheze - Per 1 september 2012 is Corné Roovers directeur Particulieren bij Rabobank Bernheze Maasland. Van groot belang vindt hij de verbinding tussen de bank en de behoeften van mensen en klanten.

Kantoorbezoeken nemen af
“Klanten komen hierdoor steeds
minder op onze kantoren. Wij
anticiperen hierbij op wat er gebeurt in de markt en bekijken altijd welke kansen een dorp of
kern in ons werkgebied biedt om
toch innovatief en dichtbij te kunnen blijven. Een voorbeeld is onze
dienstverlening in Nistelrode. Het
kantoorpand hier staat al enige tijd
te koop. Eén van beide geldautomaten daar wordt verplaatst naar
het nieuwe winkelcentrum Sparreweide. Daarnaast komt in Sparreweide een brievenbus en sealbagautomaat. Een ander voorbeeld is
onze dienstverlening in Oijen. Het
kantoor aan de Bernhardweg is inmiddels verkocht en vóór de zomer
zullen de geldautomaat en brievenbus terugkomen aan de overzijde,
Bernhardweg 6.”

Corné Roovers

Corné: “Steeds meer mensen regelen hun bankzaken vanuit huis,
via internet. Klanten willen gemak,
eenvoud, snelheid, 24/7 bediening

bij ons terecht voor een persoonlijke afspraak, zowel fysiek als virtueel, op het moment dat het hen
schikt.”

en vinden dat in internet, e-mail,
sms, videochat en telefonie. De
klant bepaalt hoe hij zaken met ons
wil doen. Wij volgen daarin met

innovatieve ontwikkelingen zoals
investeringen in mobiel bankieren,
de betrokken en herkenbare bank
in je broekzak. Zo kunnen klanten

Halfvastenbal
Feestje in de Pas

Lokaal actief, dichtbij en betrokken
Rabobank Bernheze Maasland zal
altijd lokaal actief blijven. Door
deelname aan lokale netwerken

en door ondersteuning van de lokale gemeenschap via verschillende fondsen, zoals het coöperatief
dividend. Ook zijn sinds 2011 de
Rabo-ambassadeurs actief: vaste
aanspreekpunten van de bank voor
alle dorpen en kernen in Bernheze,
Maasdonk en Lith en omgeving.
De Rabo-ambassadeurs zijn aan-

Persoonlijke
afspraak:
fysiek of virtueel
wezig bij plaatselijke evenementen
en activiteiten en bezoeken verenigingen en stichtingen bij bijzondere
gebeurtenissen. Corné: “Als mensen naar onze bank bellen krijgen
ze iemand aan de lijn die spreekt
met het accent van hier. Ook de
mails van klanten worden beantwoord door lokaal bekende collega’s. Het zijn kleine voorbeelden,
maar ook dát is voor mij de kracht
van de coöperatie. Wij willen dichtbij zijn en blijven, omdat onze klanten dit belangrijk vinden. Het geeft
hen vertrouwen! Bij alles wat we
doen, nu en in de toekomst, zijn
we dichtbij en betrokken.”

Paaseierenactie GORGO
Doe mee!

Goede
opbrengst
collecte
Heeswijk-Dinther/
Loosbroek - Afgelopen week is
er in Heeswijk-Dinther en Loosbroek door de vrijwilligers van
Stichting Ranja volop gecollecteerd voor Jantje Beton.
We hebben hiermee ruim € 1600,opgehaald! De ene helft van dit
bedrag gaat naar Jantje Beton,
zij gebruiken het o.a. voor veilige
speelplekken voor kinderen in heel
Nederland.
De andere helft van het opgehaalde bedrag mag Stichting Ranja zelf
houden en zal worden besteed aan
de KinderVakantieWeek van Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Onze hartelijke dank aan iedereen
die heeft gedoneerd, we zijn er
ontzettend blij mee!

Heesch - Zin in een supergezellige avond? Zaterdag 16 maart vindt
het halfvastenbal plaats in het Cultuurcafé van de Pas. Met medewerking van dj Sjoerd van Remote wordt het een swingend feestje, waarbij
vanaf 20.30 uur tot in de kleine uurtjes de voetjes van de vloer kunnen.
Tijdens dit halfvastenbal krijgt
prins Porcus XLII een laatste officiële taak; de bekendmaking van de
Krullendonkste club van het jaar.
Deze prijs wordt uitgereikt aan de
carnavalsclub die de meeste punten heeft verzameld in het afgelopen seizoen. De punten zijn verkregen door (enthousiaste) deelname
aan evenementen van Stichting
Carnavalsviering Heesch. Op deze
avond worden carnavalsclubs nog
eenmaal uitgedaagd om de laatste
punten bij elkaar te sprokkelen.

Na de spetterende finale op de
avond zelf wordt de winnaar bekend gemaakt. Ook worden de
prinsen en adjudanten deze avond
‘ontkleed’, waarna zij weer door
het leven gaan als gewone burgers. In hun bagage dragen zij een
schat aan bijzondere en leuke carnavalservaringen mee.
We zien je graag 16 maart in de
Pas voor dit laatste feestje met
Porcus XLII, Porcellus XXXVI en
hun adjudanten.

Pasen 2013 • 31 maart

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Op vrijdag 15 maart zal de
jaarlijkse paaseierenactie van zwem- en polovereniging Gorgo weer
plaatsvinden in Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Op deze dag worden er door jongere en oudere leden van onze gezellige zwemclub
huis aan huis paaseieren verkocht. Ze kosten € 2,00 voor een zakje
met 22 gevulde eitjes. Zorg er dus voor dat u thuis bent tussen
17.00 en 19.00 uur.
Door uw bijdrage kan de club de
contributie laag houden en kunnen ongeveer 60 kinderen jaarlijks genieten van leuke activiteiten naast het zwemmen. Zonder
uw bijdrage, groot of klein, is
het bijna niet meer mogelijk om

de contributie binnen de perken
te houden en de activiteiten zo
succesvol te maken als deze momenteel zijn. Als wederdienst
zult u genieten van heerlijke gevulde eitjes van echte Belgische
chocolade in diverse smaken.

Nieuw in Heesch: Paasontbijt!

Lekker ontbijten op eerste Paasdag met veel lekkernijen zoals: diverse broodsoorten, paascroissants, paasbeleg, gevulde eieren, omeletten,
eiergerechten, diverse salades, diverse vissoorten, paasbrood, ham met meloen, donuts en cakejes, yoghurtvarianten, vers fruit.
Koffie, thee, jus de orange, appelsap en chocomel. Aankomst tussen 10.00 en 11.30 uur.
Prijs is € 16,50 per persoon, € 9,00 per kind van 9 tot en met 12 jaar en € 6,50 van 4 tot en met 8 jaar.
Kinderen tot en met 3 jaar eten gratis mee.
Voor de kinderen is er een kinderhoek met eieren verven en verstoppen. Reserveren is gewenst.
0412-451755
Natuurlijk is het à la carte restaurant ook open op beide paasdagen.

Kerkstraat 3 - Heesch - 0412-451755 - www.restaurantdewaard.nl
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Biljart, een sport voor iedereen
Biljart is een sport met veel voordelen, zo meent Theo Geibels (76) uit
Heeswijk-Dinther. Zelf speelt hij, na op zijn 22ste gestopt te zijn, sinds twintig jaar weer
fanatiek biljart, maar de animo voor deze sport neemt af en dat vindt Geijbels erg zonde.
heeswijk-Dinther –

RAS, zo noemt Geijbels de technieken van biljart. ‘‘RAS staat voor
raakpunt, aanspeeldikte en snelheid. Wanneer deze technieken
in combinatie met de drie fysieke

weldige sport? Geijbels kan veel
voordelen opnoemen. ‘‘Biljarten is
een sport voor iedereen, ook vrouwen spelen biljart. Je bent geestelijk
en lichamelijk actief en mensen met

‘Techniek moet je kunnen, fysiek moet je hebben’

Theo Geibels in opperste concentratie

Tekst: Mathijs van Lierop

turnen

factoren optimaal benut worden,
ben je een heel goede biljarter,” zo
beaamt Geijbels. “Dan ben je top.”
Rust, alertheid en speels (tevens
RAS) zijn factoren waarover je moet
beschikken en die niet of nauwelijks
aan te leren zijn.
“Techniek moet je kunnen, fysiek
moet je hebben.” Biljart wordt veel
gezien als een cafésport, maar prestatiegerichtheid is er dan niet bij. Ik
speel biljart om te winnen van mijn
tegenstander, maar ook om een
zo’n hoog mogelijke gemiddelde
score te halen’’, vertelt Geijbels, die
biljarten zeker geen luie sport vindt.
‘‘Je loopt heel wat kilometers als je
een tijdje bezig bent en je bent ook
geestelijk bezig. Stany Buyle is een
oud biljarter en vatte in een zin samen wat biljart precies is: biljarten is
de expressie van de zoektocht naar
harmonie tussen lichaam, geest en
techniek.”
Maar waarom is biljarten zo’n ge-

een lichamelijke beperking kunnen
deze sport ook uitoefenen. Ook
ben je niet afhankelijk van het weer
en is biljart in plaats van een individuele een heel sociale sport’’, legt
Geijbels uit, die zelf kader speelt,
één van de zeven onderdelen van
biljart.
Geijbels heeft vroeger wel eens
mensen getraind, die vervolgens
erg enthousiast waren. ‘‘Hij wist
niet dat biljarten zo mooi was’’,
vertelt hij over een leerling, “maar
heel veel mensen weten dat niet en
laten biljart liggen. En dat moet veranderd worden, vind ik.’’
Kinderen moeten niet te vroeg
beginnen met biljarten, maar dat
er in Zeeland biljarttafels staan op
scholen, vind Geijbels alleen maar
positief. ‘‘Ooit was er een manneke
van tien jaar dat al na enkele lessen honderd punten achter elkaar
scoorde.’’ Biljarttalenten bestaan
dus zeker!

tennis

HGC wint competitie wedstrijd 20e editie Bernhezer tennistoernooi succes
Heesch - Van 2 t/m 10 maart werd het Bomenpark Bernhezer tennistoernooi gespeeld. De toernooicommissie is verheugd te kunnen melden dat we met restaurant Bomenpark voor de komende 3 jaar een nieuwe
hoofdsponsor hebben gevonden. Tevens bedanken wij C1000 Wiegmans Heesch en C1000 Janssen Heeswijk-Dinther voor de sponsoring van de afgelopen 6 jaren.

taal van 180,65 punten te winnen,
terwijl de tegenstander 180,40
punten had. Ondanks dit kleine
verschil een knappe prestatie en de
turnsters waren heel blij met het
De turnsters van het bovenbouw- behaalde resultaat!
Het Bomenpark Bernhezer tennisteam
turnden een
Na de wedstrijd
hebben
voetbal4e divisie
hockey
tennis com- basketbal
turnen
volleybal de turnhandbal toernooi is toegankelijk voor alle
petitiewedstrijd tegen Olympia sters afscheid moeten nemen van leden van de 6 tennisverenigingen
Leende. Helaas wist niet ieder- Meike van Ravensteijn, die helaas uit Bernheze en wordt traditioneel
een goede punten te behalen bij moet stoppen met turnen.
georganiseerd door T.V. de Ballede uitvoering van hun oefening, Gelukkig zien we haar nog wel te- donk en T.V. de Hoef, waarbij de
maar als team was het voldoende rug als begeleiding, tijdens de di- poulewedstrijden op beide parenbeugelen
wisten zij boksen
met eenbadminton
puntento-zwemmen
verse trainingen
bij
HGC Heesch.
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis ken worden gespeeld en de fina-

dagavond was er een gezellige
feestavond georganiseerd, waarbij
de live-muziek verzorgd werd door
de ‘Crazy Keyboards’.
Op de koude finalezondag werd
om 10.00 uur gestart met de eerste finales en om 15.00 gingen de
laatste partijen de baan op. De
toeschouwers en spelers werden
de hele dag voorzien van lekkere
hapjes. Om 17.15 uur werden tijdens de prijsuitreiking alle prijswinnaars gehuldigd.

Heesch – De turnsters uit de 4e
divisie van HCG Heesch hebben
zondag een goede prestatie neergezet!

korfbal
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

B2 kampioen, Nistelrode
1cm b

les jaarlijks bij een van deze twee
verenigingen. Dit jaar was T.V. de
Hoef organisator van het finaleweekend.
Er werden 232 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 18 categorieën, door in totaal 246 spelers
van de zes verenigingen. Op vrij-

Naast de individuele prijzen konden in het finale-weekend ook
weer punten voor de verenigingswisselbeker verdiend worden.
Deze beker ging dit jaar naar T.V.
De Balledonk. De winnaars van de
categorieën kun je lezen op www.
mooiheesch.nl

Kampioenen korfbal Bernheze

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

B1 kampioen, Loosbroek

D1 kampioen, Loosbroek

Bernheze sportief
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bmx

voetbal

Thuiswedstrijd Bikers in Berlicum succesvol
HEESWIjK-DInTHER – vorige week was in assen de start van het seizoen, nu werd de tweede wedstrijd in Berlicum georganiseerd. alle renners van Bikers hadden in assen goed gereden, zodat ze vandaag een
goede startplaats hadden verdiend. Helaas is het seizoen voor carlo
van doorn, die dit jaar op de weg zou gaan koersen, slecht begonnen
met een gebroken rug. Gelukkig verloopt zijn herstel voorspoedig.
Als eerste was Rick van den Hanenberg aan de beurt bij de masters 40+. Rick had een goede start
en vond direct aansluiting bij de
kopgroep. Met vier renners wisten
zij weg te rijden van het peloton.
Het tempo lag erg hoog. Rick reed
naar een knappe vierde plaats.
na Rick was het de beurt aan Eric
van de Bogaard. Eric vertrok voortvarend en nam direct een kopstart
bij de masters 30+. Helaas moest
hij deze kopstart iets bekopen
waardoor hij een aantal plaatsen
moest toegeven. Eric wist zijn race
goed in te delen en behaalde de

dansen

zesde plaats.
Tot slot verschenen Guus Smits bij
de amateurs en Martijn van Doorn
bij de nieuwelingen aan de start.
Bij de start kwam Guus niet goed
in zijn pedaal waardoor hij niet
goed weg kwam. Gelukkig wist hij
dit snel te corrigeren maar kon de
aansluiting met de drie koplopers
net niet maken. Uiteindelijk wist hij
in de sprint beslag te leggen op de
vierde plaats in de wedstrijd.
Martijn is eerstejaars nieuweling
en laat zich direct goed zien. nadat
hij in Assen achtste werd, wist hij

vandaag elfde te worden. Hij had
een goede startpositie en wist ook
goed weg te komen met de start.
Hij kon zich goed handhaven tussen de meer ervaren nieuwelingen,
die bij hem reden.

een theater vol dans

handbal
HEESCH - de dames van dos’80
hebben een prima overwinning
behaald op tremeg uit Gemert. Ze
begonnen sterk en wisten meteen
de 1-0 op het scorebord te brengen.
De dames van DOS’80 liepen heel
vlot uit naar een 5-0 voorsprong.
Keepster nicole Maas wist alle
schoten van de gasten onschadelijk te maken en bij DOS’80 werd
er naar hartelust op los gescoord.
Ruststand 14-2. na de pauze bleven ze geconcentreerd spelen en
maakten ook de A jeugdpeelsters

De uitslagen van zondag 10 maart:
Guusje van Thiel 266 pnt
Vera Oomen 271 pnt
Gwen Opstal 3e plaats en 273 pnt
Melody 2e plaats en 231 pnt
Miracle 2e plaats en 268 pnt
Pizzabakkertjes 2e plaats en 244
pnt
Release 237 pnt

Spirit 1e plaats en 277 pnt
Untouched 1e plaats en 283 pnt
Cheyenne 3e plaats en 276 pnt
Sharona 2e plaats en 283 pnt
Kimberley 1e plaats en 291 pnt
Diamonds 1e plaats en 269 pnt
Touch 1e plaats en 290 pnt
Euphoria 1e plaats en 272 pnt
Inspiration 1e plaats en 286 pnt.

Prima weekend voor DOS’80
Bregje de jong en joyce van Heeswijk een prima invalbeurt. Eindstand 26-9.
Heren HvW Wanroy-dos’80
Het begin van de wedstrijd was
duidelijk voor DOS’80 zij liepen
met mooie aanvallen uit naar een
4-8 voorsprong. Hierna ging het
mis, er werd te snel afgerond en
er werd onnodig balverlies geleden en HVW kwam terug in de
wedstrijd. Ruststand 14-12. In de
tweede helft kwam DOS’80 weer
langszij en het was dan weer HVW
die een kleine voorsprong had en

DeSO maatje
te groot voor Prinses Irene
nISTELRODE - de mannen van
‘van tilburg Mode & sport’ verloren in oss met 4-0 van koploper
deso. op die stand viel niets af
te dingen. Het elftal van coach
van casteren bulkt van het talent
en is verreweg de beste ploeg die
Prinses Irene dit seizoen heeft
ontmoet.

nISTELRODE - In Gemert in de
eendracht organiseerde de dansvereniging van de Mortel: dv
ready-2-dance een ndo toernooi. dv dancing Kids presteerde weer goed en wist het niveau
goed vast te houden.
Voor Dancing Kids staat een weekend vrij in de agenda om daarna
helemaal opgeladen terug te komen op 23 maart op een Internationaal Toernooi in België. En zondag
24 maart in Helmond zullen ze het
laatste nDO toernooi dansen van
dit dansseizoen. Hierna staat het
nederlands Kampioenschap in Oss
op de agenda half april, waarna ook
het EK snel zal volgen in het eerste
weekend van mei, in Lommel.

dan weer DOS’80. In het laatste
kwartier wist DOS’80 op 2 punten voorsprong te komen en deed
HVW er alles aan om weer langszij
te komen. Met nog een punt achterstand kregen zij die kans maar
de penalty werd gestopt en de volle buit was binnen voor DOS’80.
Eindstand 22-23.

Toch speelden de nistelrodenaren
in de eerste helft nog heel aardig
mee, maar het verschil zat hem
in de afronding. DESO schoot de
eerste twee kansen meteen binnen. De nistelrodenaren verzaakten dat. In de 2e helft kwam Prinses Irene er niet meer aan te pas

volleybal

en liepen de Ossenaren uit naar
4-0. Mede door goed keeperswerk
van Paul Timmers (foto) bleef het
daarbij. Het was een bijzonder
sportieve wedstrijd, met een prima
scheidsrechter van Zutphen, die
we op geen enkele fout konden
betrappen.

vC Tornado

nISTELRODE - Zaterdag 9 maart
speelden de dames van tornado
tegen de dames van Were-di in
Gemert. er was sprake van een gezonde spanning bij de dames.

maakten een aantal onnodige foutjes in het begin. Zo kwam Were-Di
op een voorsprong. Het tweede
deel van de set verliep beter voor
Tornado. Ondanks de verbetering
ging de eerste set naar Were-Di.
Zij hebben iedere wedstrijd tot nu De dames van Tornado wisten wat
toe gewonnen met 4-0 behalve ze te doen stond. Zo pakten zij hun
de
thuiswedstrijd
Were-Di.
spel weer
op en speelden
ondanks
voetbal
hockey tegen
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Deze hebben de dames van Tor- wat slordige foutjes de overige drie
nado toen met 3-1 gewonnen. sets naar hun hand. Het was niet
nu wilden de dames dus naar huis de beste wedstrijd die de dames
gaan met een 4-0 overwinning.
gespeeld hebben maar uiteindelijk
De eerste set van de wedstrijd was hebben de dames van Tornado gewisselvallig.
De
damesbadminton
van Tornado
wonnen
met 3-1.
beugelen
boksen
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

korloo sluit
zaalcompetitie goed af
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

Heren 2 wonnen met 28-6 van
Vespo. dames 2 wonnen met 23-6
van Zephyr. dames a wonnen met
27-13 van Heerle. Heren a verloren met 24-28 van Aristos

1,2 cm b

1,4cm b

karten

motorsport

Counters worden Heeswijk fataal

HEESWIjK-DInTHER - op bezoek bij sv Marvilde in veldhoven.
de kwaliteiten van het thuisteam kwamen op het kunstgrasveld snel
aan het licht. na 8 minuten werd een actie over rechts slecht verwerkt
voor het Heeswijk-doel, waardoor de gastheren via van den Boogaard
eenvoudig voor 1-0 konden zorgen.
Heeswijk herstelde zich knap en
vlak voor rust werd Heeswijk beloond voor het harde werken dat
geleverd werd. Uit een diepe bal
wist Heeswijk-spits Dobbelsteen
doelman Menno Kuulkers van de
thuisploeg te verschalken met een
bekeken lob. 1-1 was ook de ruststand.

na een uur spelen viel achteraf gezien de beslissing in de wedstrijd.
Een hoge bal op het middenveld
werd gewonnen door Marvilde en
daarna ging het snel. Via de sterk
spelende Danny Das belandde de
bal bij Van Zandvliet die vervolgens
Max van Kollenburg bediende. Hij
liet Patrick Lunenburg met een

strakke schuiver in de verre hoek
kansloos, 2-1. Heeswijk probeerde
het tij nog te keren, maar echte
kansen leverde dit niet meer op.
Via de counter liep de thuisploeg
vervolgens nog uit naar de beslissende 4-1.

golf

LOOSBROEK - de laatste wed- ruststand. De tweede helft begon
strijd van de zaalcompetitie trad goed. Door te scoren uit een strafKorloo aan tegen Blauw Wit uit worp kwamen ze op 3-2. Helaas
Handel. In december werd thuis was het daarna Blauw Wit die de
biljarten
duivensport
skien
nog
met 3-15
verloren, judo
dus het be- vissenscore overnam.
Opsnowboarden
momenten kano
dat
loofde een zware partij te worden. Korloo verdedigend minder scherp
was, wist Blauw Wit hiervan te
Hoewel Blauw Wit het betere het profiteren.
spel liet zien, toonde Korloo zich In de slotfase kwamen ze nog teeen waardige tegenstander. Ver- rug door twee mooi uitgespeelde
dedigend werd weinig weggeven, kansen te benutten, waardoor de
schaken
kaarten/bridgen
maar
Korloo dit wedstrijd
eindigde in 7-4. Helaas
dammen in de aanval wist
helaas niet uit te buiten. Door geen punten, maar wel een goede
soms wat slordig en gehaast spel wedstrijd, zodat Korloo de zaalkwamen ze zeer moeilijk tot sco- competitie met een goed gevoel
ren wat resulteerde
in een 3-1 kan afsluiten.
1cm b

autosport

voetbal
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tennis

beugelen

kampioenen Tv de Balledonk

HEESWIjK-DInTHER - tennisvereniging de Balledonk heeft met 15
teams meegedaan aan de wintercompetitie, waarbij 3 seniorenteams
kampioen zijn geworden en 1 juniorenteam.

Het mixteam van Carmen van den
Berg, Maarten Bouwman, Paul
Bouwman en Manon Bax pakte
de titel in de 2de klasse. Het herenteam van Maarten Ketelaars,
Marco Sep, Erik Koopman en jos
Boerdonk wist op de zondag in de
eerste klasse alle 24 singles en 12
dubbels te winnen zodat ze ongeslagen kampioen werden. Een hele
knappe prestatie!
Dit werd nog even dunnetjes overgedaan door het herenteam in de
1ste klasse op zaterdag. Dit team,
dat bestaat uit Edward van de
Weijer, Peter van Balsfoort, Thijs
van Roij, joost van Liempt en de
op de foto ontbrekende Hans Rolink, wist in deze dubbelcompetitie
elke tegenstander met 4-0 te verslaan.

wielersport

vernieuwde van esch Tour Wielerronde
HEESWIjK-DInTHER - Zondag 17
maart is het jaarlijks terugkerende
criterium dat verreden zal worden
in en rond Heeswijk. dit jaar wel
op een vernieuwd parcours.
rabo dikke Banden race
We beginnen de dag met een Rabo
Dikke Banden Race voor de jeugd
van 7 t/m 12 jaar. Wil je je eens
een echte renner voelen of met
je vriendjes van school een wedstrijdje fietsen om te kijken wie de
sterkste is? Geef je dan op via wscbernheze@hotmail.com of kom op
17 maart naar Stal Dice om je in
te schrijven. Om 10.30 uur gaat de
wedstrijd van start!
stal dice als nieuwe start-/finishlocatie
De wedstrijdrenners gaan vanaf
12.00 uur beginnen aan de rondes over het parcours. De start en
finish is dit jaar gesitueerd bij stal
Dice aan de Lariestraat 23. Direct
na de start draaien de diverse pelotons linksaf de Herpersteeg in

voetbal
HEESWIjK-DInTHER - van meet
af aan had avesteyn het moeilijk
tegen de snelle voorwaartse van
de gasten. Mede door het sterke
optreden van keeper dirk de Laat
bleef het nog lang 0-0.
Avesteyn kreeg ook kansen, Dries
Heerkens en Bart Faro waren rond
het half uur kort bij de openingstreffer. In de 32e minuut werd het
toch 0-1, toen de vrijlopende middenvelder van Stiphout, Dirk de
Laat, in de korte hoek kansloos
kon passeren. Er was te veel balverlies en de felle Stiphoutse men-

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Altior 1 ook
volgend seizoen in de TOPklasse
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIjK-DInTHER – een belangrijke wedstrijd voor altior. altior en
jes uit venhorst staan op een gedeelde 6e plaatst. Het team dat op de
7e plek terechtkomt zal nog een beslissingswedstrijd moeten spelen
om een plek in de toPklasse.
biljarten

duivensport

judo

vissen

skien

snowboarden

kano

nieuws: jes heeft haar wedstrijd
verloren en wij mogen ook het komende jaar weer gaan genieten in
de TOPklasse. Supporters bedankt
voor jullie rotsvaste vertrouwen.
Uitslag: 10-8
schaken

dammen

kaarten/bridgen

altior 3-de Horst 2. Uitslag 12-12
altior 4-celeritas 2. Uitslag: 9-10
altior 5-celeritas 3. Uitslag: 14-6
nijnsel 3-altior 6. Uitslag: 10-7
1cm b
altior r1-de Korfrakkers r1
Uitslag: 5-2
1,2 cm zal
b
Hoe dan ook
er gewonnen altior B1.dsv B1. Uitslag: 2-9
moeten worden vandaag. Samen altior c1-neca c2. Uitslag: 6-4
met de pupil van de week Anna altior c2-odisco c1. Uitslag: 11-2
Vermeulen gaat het, ondanks het altior c3-sddL c1. Uitslag: 1-8
1,4cm b
harde werken,
niet allemaal van- Klimroos d1-altior d1
zelf. DSV legt verdedigend erg veel Uitslag: 2-2
druk op één van de vakken, waar- Flash d1-altior d2. Uitslag: 1-4
autosport
motorsport
door
het moeilijker is omkarten
tot goede Boskant e1-altior
e1. Uitslag: 3-2
aanvallen te komen. Toch is Al- jes e2-altior e2. Uitslag: 0-1
tior de bovenliggende partij in dit Prinses Irene F1 – altior F1
duel
en de ruststand
istennis
10-7. Het
Uitslag: turnen
2-3 Strafworpen
0-4 handbal
voetbal
hockey
basketbal
volleybal
beeld in de tweede helft blijft min jes F1-altior F2. Uitslag: 0-12
of meer gelijk en de overwinning Strafworpen: 0-4
komt niet echt meer in gevaar. Dit Prinses Irene F2-altior F3
resulteert in een eindstand van 16- Uitslag: 1-3. Strafworpen: 1-3
11. Een paar uur na onze wedstrijd alico W1-altior W1.
krijgen
eindelijk
het goede
(oefenwedstrijd).
Uitslag: 1-18tafeltennis
beugelen we dan
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

korfbalsters
Prinses Irene spelen degradatieduel
korfbal

om daarna direct scherp rechtsaf
de Fokkershoek in te buigen. Via
de Veldstraat gaat het vervolgens
naar de Abdijstraat om dan weer
terug te draaien de Lariestraat,
richting de finish.
De organisatie kijkt uit naar deze
dag en gaat er samen met de enthousiaste vrijwilligers en sponso-

ren een prachtig wielerevenement
van maken! We nodigen u van
harte uit een kijkje te komen nemen op zondag 17 maart en de
renners aan te moedigen.
Kijk voor meer informatie over de
lokale renners, hun programma
en uitslagen op onze vernieuwde
website www.wscbernheze.nl.

Avesteyn is de draad even kwijt
sen konden hiervan vaak profiteren. Het bleef in die eerste helft bij
de kleinst mogelijke achterstand.
De hoofdzakelijk Dintherse supporters hoopten in de tweede helft
meer te kunnen genieten van het
spel van de oranjezwarten, maar
kwamen toen ook enigszins bedrogen uit. Zeker toen het in de
64e minuut 0-2 werd, was al wat
Avesteyn heet in ‘zak en as’. natuurlijk was er nog volop tijd, maar
er werd veel meer gepraat dan gevoetbald. Het doeltreffend afronden is al geruime tijd het probleem
bij Avesteyn en dat was vandaag

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

nISTERLODE - de korfbalsters van Prinses Irene hebben zich dit zaalseizoen in een positie gemanoeuvreerd, waaraan bij het begin van de
competitie niet was gedacht, namelijk een beslissingswedstrijd om
lijfsbehoud.
biljarten

duivensport

judo

Zondagmorgen was er nog hoop,
maar toen bekend werd dat De
Wilma’s, die vorige week de cruciale wedstrijd tegen Prinses Irene al
hadden gewonnen, opnieuw winst
hadden bewerkstelligd, nu tegen
schaken was die
de
nummer 2 ‘De Horst’,
dammen

vissen

skien

snowboarden

kano

hoop verdwenen. De wedstrijd tegen Klimroos was daarom ‘om des
keizers baard’ en werd door een
inspiratieloos spelend Prinses Irene
na een 8-4 ruststand met 22-14
verloren.
kaarten/bridgen

voetbal

vrouwen
Prinses Irene naar overwinning
1cm b

1,2 cm b

nISTELRODE - de vrouwen van
Prinses Irene deden wat ze moesten doen in nijmegen tegen Blauw
1,4cm b
Wit.

helaas niet anders. De vierde nederlaag werd daarom een feit.

na een 1-1 ruststand, doelpunt van
karten nieudeautosport
weer sterk spelende jamie
wendijk (foto), werd het uiteindelijk
een ruime 1-4 overwinning voor de
meiden van ‘Strijbosch’. na de thee
scoorden Sanne Huberts, en Truus
Leenman twee keer’ waarvan een
keer vanaf de stip. Komende twee
weken zijn belangrijk voor de rest

motorsport

van het seizoen, want met Venray
en Eindhoven treft men dan twee
directe concurrenten voor de bovenste posities.

OOK ZIN OM TE BEWEGEN?

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

www.runningtherapiebernheze.nl

van april t/m half juni 2013.
Leer hardlopen onder
professionele begeleiding.
Doel: binnen 10 weken
5 km hardlopen!
Heb jij interesse bezoek
onze website.
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turnen

tennis

Nieuw bestuur voor tennisvereniging De leyhorst

Stormvloed
aan complimenten Gympoint

HEESWIjK-DInTHER - tijdens de jaarvergadering van tennisvereniging
de Leyhorst in Heeswijk dinther is er een nieuw bestuur gevormd. raymond verhoeven heeft na 15 jaar trouwe dienst zijn voorzitterschap
doorgegeven aan Martin Prins. daarnaast zijn rianne van den Heuvel
(als penningmeester) en erica de Werd (als Pr functionaris) toegetreden.

V.l.n.r. Erica de Werd, Hargo Geijbels, Martin Prins, Rianne van de Heuvel.
Margot Heymans niet op de foto

Hargo Geijbels en Margot Heymans blijven in het bestuur en zo is
er ‘n vijftallig bestuur verantwoordelijk voor onze tennisclub. We
zijn een gezellige kleine club in een
bosrijke omgeving van Heeswijk-

Dinther, waar wij geen wachttijden kennen en ook geen verplichtingen zoals bardienst hebben. je
kunt bijna altijd spelen wanneer je
wilt, op onze kunstgrasbanen (het
hele jaar) of op onze 2 gravelba-

nen, in het seizoen van 1 april tot
1 november.
Op 30 maart starten we met een
openingstoernooi zodat iedereen
weer fris aan het seizoen kan beginnen. Alle leden spelen dan met
elkaar, jong, oud, sterk of minder
sterk, het maakt niet uit want de
gezelligheid staat voorop. Daarnaast kun je je racket ook een servicebeurt laten geven en kun je
advies krijgen voor aanschaf van
tennismaterialen door een professionele racketspanner die aanwezig zal zijn. na afloop van het toernooi eindigen we met een lekkere
hap en drankjes en natuurlijk een
heleboel gezelligheid.
Wil je ook lid worden, kijk dan voor
meer informatie op onze website:
www.tennisdeleyhorst.nl

handbal

Nieuwe shirtsponsor voor Heren-A DOS’80
HEESCH - na de Heren-s1, de dames-s1 en de dames-c1 is er opnieuw
een team van dos’80 in het nieuw gestoken. de heren a-jeugd ontvingen begin vorige maand hun gloednieuwe shirts van sponsor diergeneeskundig centrum ‘de overlaet’.

De sponsorcommissie van DOS’80
is al enkele maanden bezig met
het uitbreiden en vernieuwen van
alle shirt- en bordsponsoren voor
de vereniging. In Diergeneeskundig Centrum ‘De Overlaet’ uit Oss
vond zij een nieuwe shirtsponsor voor de Heren A-jeugd. Medearts jan-Paul Langens en zijn
vrouw, zelf ook nauw betrokken
bij DOS’80, namen namens De
Overlaet de honeurs waar en overhandigden begin vorige maand de
shirts aan het team.

V.l.n.r. Evi, Caitlyn en Ymke

nISTELRODE - Gympoint nistelrode organiseerde voor het eerst in
haar jonge bestaan de plaatsingswedstrijden trampolinespringen.
een wedstrijd uit een serie van drie waar spring(st)ers uit Zeeland,
noord-Brabant en Limburg zich kunnen plaatsen voor de nederlandse
Kampioenschappen.
Gympoint heeft het aangedurfd
om deze wedstrijd naar nistelrode
te halen en met succes, dankzij de
inzet van vele vrijwilligers. Iedereen had lovende woorden voor de
wijze waarop Gympoint de wedstrijd heeft georganiseerd. Coach
Pieter ten Wolde kijkt dan ook zeer
tevreden terug op de organisatie.
“Een wedstrijd op deze manier is
niet alleen prettig voor deelnemers, trainers en toeschouwers,
maar ook een mooie promotie
voor de trampolinesport.”
Ook bij de springsters was Gympoint succesvol.
In de categorie E-instappers gemengd, werd Sanne Bevers 6e met
57,9 pnt. Een enorme verbetering
ten opzichte van haar eerste wedstrijd dit jaar.
In de categorie E-pupillen 1 gemengd was Ymke Vermeulen weer

een stapje dichterbij dan vorige
week. Toen 3e nu een 2e plaats
met 64,3 pnt. en daarmee bleef ze
0,9 achter winnaar joep van Erp
(Turnoss). Quinn Schoenmakers
(Gympoint) werd in deze categorie
4e.
In de categorie E-jeugd gemengd,
verbeterde Caitlyn jacobs zich ten
opzichte van vorige week in Goes.
Toen brons, nu zilver en slechts 0,6
achter op winnares Amber Heijnen
(Turnoss). Evi van Dinther werd
goede 3e met 0,4 pnt. achter op
Caitlyn.
Door een iets mindere verplichte
oefening werd Inge Exters, vorige
week nog zilver, teruggedrongen
naar de 4e plaats. Floor van de
Wielen werd 5e, Lisa van de Pas
6e, Rosalie Damen 10e, Sanne
van Roosmalen 12e en nienke Poll
13e.

DOS’80 is erg blij met dit samenwerkingsverband en kijkt uit naar
een prettige en langdurige coöperatie. De HA1 zijn overigens vorig
jaar gepromoveerd naar de eerste
klasse, een pittige klasse. Zij staan
momenteel, na dertien gespeelde
wedstrijden vijfde.

hockey

HDl H1
herpakt zich in Mierlo
HEESWIjK-DInTHER/LOOSBROEK - de hockeyers van HdL H1 hadden
wat recht te zetten na het verlies tegen oranje Zwart. Mierlo was op
papier een beduidend minder goede tegenstander en HdL was daarom
verplicht te winnen. na een moeizame start van de wedstrijd werd die
winst geboekt en kon HdL terecht tevreden zijn: 3-7.
Mierlo H3 werd met 3-7 verslagen,
maar zo makkelijk als de uitslag
deed vermoeden, ging het niet. De
thuisploeg domineerde het eerste
kwart van de wedstrijd, maar liet
dit niet in de score uitdrukken.
De openingstreffer van Casper
Mulder, die HDL op voorsprong
bracht, was dan ook een hele opluchting voor de bezoekers.
Mark Kuijpers bracht HDL snel
hierna op 0-2, doordat Mark van
Aspert de linkervleugelaanvaller
een herkansing gaf. Op rozen zat
de ploeg van coach Marcel Kuijpers, geboren en getogen in Mier-

lo, nog niet, want de Mierlonaren
sloegen terug: 1-2.
Wederom Casper zette de 1-3
ruststand op het scorebord.
Verdedigend werd HDL in de beginfase overlopen en een discussie in de rust bij wie de fout lag,
verliep ietwat rumoerig. Hoe dan
ook speelde HDL ijzersterk in het
tweede bedrijf. Martijn van Rosmalen gooide de wedstrijd met
een backhandslag snel in het slot
en vervolgens werd de score uitgebouwd. jammer voor HDL was
de onterechte strafcorner die het
team tegen kreeg, want hieruit
viel de tweede tegentreffer. niels

de Groot, die als laatste man een
hoge bal uit het doel hield - wat
reglementair is toegestaan - en zijn
verdediging zagen na wat gefrommel in de cirkel de bal achter de
keeper verdwijnen.

Wil

Wil je graag tennissen bij een kleine gezellige
club zo vaak en zo lang je wilt zonder
en verplichtingen
bardienst?
jewachttijden
graag tennissen
bijzoals
een
kleine

ge
dan nu je kans met een
club zoPak
vaak
en zo lang je wilt zond
TENNIS MAKINGSPAKKET :
wachttijden en verplichtingen zoals bar
voetbal

HvCH komt
tekort
HEESCH – In de beginperiode kon
HVCH de Limburgers nog goed
bijbenen, maar direct nadat Bekkerveld het overwicht kreeg viel
ook de 1-0. HVCH kreeg ook
wel kansen, ondanks dat de spitsen wat onzichtbaar waren. In de
tweede helft beslechte Bekkerveld
in een goed kwartier de wedstrijd
door uit te lopen naar 4-0. HVCH
zat toen ook niet goed meer in de
wedstrijd.

10 tennislessen op maandagavond
+
Pak danTennisracket
nu
je kans met een
+
MAKINGSPAKKET
:
TENNIS
Contributie tot
31 december 2013
(inclusief aanmeldingskosten KNLTB)

Totaal voor € 169,00

10 tennislessen op maandagavon
+
www.tennisdeleyhorst.nl,
Tennisracket
+
Kijk voor meer informatie of aanmelding op onze website:

Tennisvereniging De Leyhorst:

‘een kleine gezellige tennisclub in bosrijke omgeving van Heeswijk‐Dinter’
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EVENEMENTEN
14 mAARt
Workshop Lichaamswerk
Locatie: Verdistraat 87 Oss

Lezing cosmic
5 elements
Locatie: Yoga studio Carla
heeswijk-Dinther

Rabo Dikke banden Race
Locatie: Lariestraat 23a,
heeswijk Dinther
Pagina 22

Popkoor d’Accord te gast
bij Danny de munk en
Henk Poort
Locatie: de Pas heesch

open dag in de zorg
Locatie: Laverhof
heeswijk-Dinther
Pagina 5

onderonsje Loosbroek
over goed zien
Locatie: steunpunt D’n hoek
Loosbroek

Dansworkshop; Dans je de
lente in
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

Wielerwedstrijd: Van Esch
tweewielers tour
Locatie: Lariestraat 23a
heeswijk Dinther
Pagina 22

Workshop aromatherapie
Locatie: Yoga studio Carla
heeswijk-Dinther

open dag brabantzorg
Locatie: diverse locaties
Pagina 6

Lezing Appie de Groot
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

Verre landen komen dichtbij
Locatie: de Pas heesch

15 mAARt
Kbo-dag
Locatie: de Pas heesch
Pagina 16
Landelijke sterrenkijkdagen
bij Halley
Locatie: sterrenwacht halley
heesch
Pagina 12
mandalatekenen met
Danka Hüsken
Locatie: Palmenweg nistelrode
feestavond 15-jarig bestaan
Lob
Locatie: Zaal kerkzicht Loosbroek
Pagina 15
Paasei-actie Gorgo
Locatie: heeswijk-Dinther &
Loosbroek
Pagina 19
Rock & Roll friday
Locatie: Lunenburg Loosbroek
Voorlichtingsavond over
roken, alcohol & drugs
Locatie: imeet heeswijk-Dinther
Pagina 13
start
biljartkampioenschappen
Locatie: de schaapskooi
Vorstenbosch
Pagina 2
NL Doet
Pagina 5
16 mAARt
boekenbeurs
Locatie: de Pas in heesch

Jeugdmiddag sterrenwacht
Halley
Locatie: sterrenwacht halley
heesch
Pagina 12
Landelijke sterrenkijkdagen
bij Halley
Locatie: sterrenwacht halley
heesch
Pagina 12
Halfvastenbal
Locatie: De Pas heesch
Pagina 19
Volleybalspeeltuin
Locatie: sporthal de Overbeek
nistelrode
NL Doet
Pagina 5
oud ijzer ophalen
Locatie: Vorstenbosch
17 mAARt
boekenbeurs
Locatie: de Pas heesch

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
heeswijk-Dinther

Handwerkcáfe
Locatie: De wis, Loosbroek
Lezing: Het Wilhelmus ons unieke Volkslied
Locatie: heemkamer
heeswijk-Dinther
Pagina 2
22 mAARt

Jeugdkampioenschap
biljarten
Locatie: de schaapskooi
Vorstenbosch
Pagina 2
Demonstratie
Raymond Ceulemans
Locatie: de schaapskooi
Vorstenbosch
Pagina 2
18 mAARt
Rijbewijskeuring 70-plussers
Locatie: de Pas in heesch
Inloopspreekuur
Vrijwilligerspunt bernheze
Locatie: Bibliotheek nistelrode
19 mAARt
Cursus reanimatie en
AED bedienen
Locatie: ehBO in het Dorpshuis
nistelrode
samen voor gezonde lucht
Locatie: heesch
Pagina 13
Dokter op dinsdag
borstproblematiek
Locatie: Bernhoven Oss

oud ijzer ophalen
Locatie: Vorstenbosch
23 mAARt
Workshop Grenzen en
Ruimte
Locatie: Abdij van Berne
heeswijk-Dinther
open dag
ontmoetingstuin servaes
Locatie: CC servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 3
Kaartleggen
Locatie: eetcafé ’t Pumpke
Pagina 4
24 mAARt
bernhezeloop-Koppelcross
Locatie: Blokhut nistelrode
H.b.V. open Jeugd toernooi
Locatie: sporthal ‘t Vijfeiken,
heesch
Expositie Koningin beatrix
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
nistelrode
snuffelmarkt
Locatie: willibrordcentum
heeswijk-Dinther
Pagina 9

20 mAARt

Cowboy billie boem
Locatie: de Pas heesch

Liederentafel
Locatie: de Pas heesch

mini try-out fanfare Aurora
Locatie: de Pas in heesch
Pagina 9

Workshop ‘sierlijk vlechten’
Locatie: Danaque haarstudio nistelrode

Vogel-en
kleindierenruilbeurs
Locatie: riethoeve Vorstenbosch

matthäus Passion
Locatie: st. servaeskerk
heeswijk-Dinther
Pagina 3

Expositie Koningin beatrix
75-jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
nistelrode
Pagina 7

Disco voor mensen met een
verstandelijke beperking
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
heeswijk-Dinther
Kaartleggen
Locatie: eetcafé ’t Pumpke
Pagina 4

25 mAARt
Paasbingo supportersclub
Locatie: kantine Pr. irene
nistelrode
27 mAARt
Workshop ‘sierlijk vlechten’
Locatie: Danaque haarstudio nistelrode
28 mAARt
brabants Plat
Locatie: de Pas in heesch
Lezing Kosmic voeding
Locatie: Yoga studio Carla
heeswijk-Dinther
31 mAARt
Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Paasontbijt
Locatie: restaurant De waard
heesch
Pagina 19
1 APRIL
Rommelmarkt ‘de kleine
Heemskinderen’
Locatie: Dinterseweg 21a
nistelrode
Expositie Koningin beatrix
75- jaar
Locatie: Atelier Galerie Bernheze
nistelrode
3 APRIL
Heemkundekring
Nistelvorst: buurtavond
Locatie: heemhuis nistelrode
5 APRIL
25e open Heesche
bridgedrive
Locatie: de Pas heesch
After Paaskienen
Locatie: kantine Avesteyn
heeswijk-Dinther

smartlappenfestival
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

21 mAARt
Workshop huidverzorging
Locatie: Yoga studio Carla
heeswijk-Dinther

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

