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Sportman, sportvrouw, sportteam
en sportvrijwilliger van het jaar
BERNHEZE - Alle sportkampioenen van 2017
zijn zondag 28 januari
gehuldigd. En nadat alle
kampioenen een medaille
ontvingen werden de
sportman, -vrouw, -ploeg
en -vrijwilliger van 2017
gekozen.
SPORTVRIJWILLIGER JEUGD
tWan van den eLsen van
RKSV Avesteyn uit HeeswijkDinther is sportvrijwilliger jeugd
geworden.
Hij is sinds 2008 lid van de
Technische Jeugdcommissie en in
die hoedanigheid is hij veel jaren
verantwoordelijk geweest voor
de mini-, E- en F-pupillen.
Sinds dit seizoen is Twan algemeen coördinator en daarmee
medeverantwoordelijk voor alle
jeugdteams.
Daarnaast zijn onder zijn verantwoordelijkheid de F-pupillen
twee keer in de week gaan trainen en heeft hij voor deze jonge
spelers een circuit trainingssysteem opgezet. Met Twan als coordinator is Avesteyn een aantal
jaren geleden begonnen met mini-pupillen, spelers vanaf vijf jaar.
Twan werft en begeleidt oudere
jeugdspelers die training willen
geven aan de jongste jeugdspelers. Onder begeleiding van hem
zijn de laatste jaren veel jongens
van 14, 15 en 16 jaar trainer geworden van hun jongere clubgenoten. Tot slot is Twan vanaf
2007 leider en trainer van verschillende jeugdteams geweest
en ook dit seizoen heeft hij die
taak weer op zich genomen.
SPORTMAN 2017
PePiJn strik uit HeeswijkDinther van Schietsport-vereniging Hedilo is veertien jaar en
sportman 2017 geworden.
Hij is Nederlands kampioen
schieten met luchtgeweer en
kan onder hoge druk presteren.
Nadat hij eerst alle districtswedstrijden had gewonnen, ging hij
in de finale op dezelfde manier
verder.
Onder hoge druk in de finale een
tien schieten is al moeilijk, maar
om achttien van de twintig te
schieten is heel bijzonder. Daarom was Pepijn ook terecht de
winnaar van de door de KNSA
georganiseerde landelijke finale
van de jeugdcompetitie. Verder
is hij heel goed in het enthousiasmeren van andere jeugdleden.
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sPOrtPLOeg 2017 team mO19-1 VAN DE VORSTENBOSSCHE BOYS
SPORTVROUW 2017
rOOs van den akker uit
Heesch is gekozen tot sportvrouw 2017.
Zij zit vanaf haar vierde jaar onder kunstschaatsen en is geselecteerd voor de Nederlandse kampioenschappen. Roos schaatst bij
de Bossche Kunstrij Vereniging,
de laatste drie jaar schaatst Roos
bij de VTO-groep in Den Bosch.
VTO staat voor Vereniging voor
Talentontwikkeling Kunstrijden
en het VTO-programma houdt
in dat Roos vijf of zes dagen
per week ijs- en off-ice training
heeft. Sinds twee jaar heeft Roos
een zogenaamde Loot-status van
NOC*NSF en zit ze in de brugklas op de Loot school Rodenborch College in Rosmalen. Haar
lesroosters en het huiswerk worden afgestemd op haar trainingen, wedstrijden of buitenlandse reizen. Roos heeft twee keer

meegedaan met de Nederlandse
kampioenschappen en heeft zich
dit seizoen weten te plaatsen
voor het Nederlands kampioenschap. Het allerbelangrijkste is
dat Roos met heel veel plezier
haar sport beoefent. Ze is twaalf
jaar en hoopt stilletjes dat ze over
vier jaar op de Olympische Spelen in Peking Nederland mag vertegenwoordigen. Het zou mooi
zijn als dat lukt!
SPORTPLOEG 2017
team mO19-1 van de Vorstenbossche Boys is gekozen tot
sportploeg van 2017.
In het voorjaar heeft dit team
alles gewonnen, maar de laatste
wedstrijd tegen kampioenskandidaat Mulo moest er minimaal gelijk gespeeld worden. Het was op

Een groep die
het onderste uit
de kan haalt
de dag van de wedstrijd bloedheet en het was een spannende
wedstrijd. Met nog tien minuten te gaan werd uiteindelijk de
5-5 gemaakt en niet veel later
waren de Vorstenbossche meiden kampioen. Dit team is met
recht de sportploeg van het jaar
omdat het echt een groep is die
het onderste uit de kan haalt en
altijd aanwezig is bij trainingen.
Daarnaast hebben deze meiden
respect voor de tegenstanders en
zijn ze erg sportief.
Foto’s: Michel Roefs

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
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We gaan stoken...
Raku stoken
Deze spectaculaire, van
oorsprong Japanse manier
van stoken, vindt in de
open lucht plaats.
De stookdag is de
belangrijkste dag van deze
cursus: die vindt plaats na drie lessen van werk maken en
één les glazuren. Op de stookdag stook je de werkstukken
in een oven op tot ongeveer 1.000 graden Celsius. We
halen de voorwerpen roodgloeiend weer uit de oven en
daarna zetten we ze in een ton met zaagsel. In de gesloten
ton kan je kunstwerk afkoelen. In dat proces vervormt het
glazuur en worden de ongeglazuurde delen zwart. Tijdens
dat proces ontstaan de bekende raku craquelé (barstjes in
het glazuur).
Na het afkoelen kun je je eigen kunstwerkje bewonderen
en mee naar huis nemen. De klei kun je bij ons
aanschaffen.
De Raku cursus start op maandag 12 en woensdag
14 maart. Het stookweekend is 14 en 15 april.
Minipannetjes
Je kent ze vast wel, die
fleurige minipannetjes die je
zo op tafel zet met
overheerlijke gerechtjes. Een
originele manier om gasten
te verwennen. Dorien
Langenhuizen staat te
popelen om jou te verrassen
met recepten die je nog vaak
zult gebruiken. Schuif aan op woensdagavond 7 februari.

lekker (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
leerzaam open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
bezig De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Oproep voor grandioze
kunstmarkt
BERLICUM/BERNHEZE - Op 8 juli wordt er wederom een grandioze
kunstmarkt georganiseerd in Berlicum van 12.00 tot 17.00 uur.
In de organisatie hiervan zitten onder andere Leonie Dekker en Ans
van Aar, beide woonachtig in Heeswijk-Dinther. Voor deze kunstmarkt zijn zij op zoek naar andere kunstvormen. Hieronder wordt
onder andere verstaan: creatieve menselijke uitingen zoals theater,
mime, muziek, dans, literaturen en poëzie. Heb je interesse meld je
aan via info@kunstmarktberlicum.nl.

bakkerij
Column

Lamers
traditionals,
verrekte
lekker!
En dan is het alweer bijna
februari. Januari, een maand
van goede voornemens en rust
na de decembermaand met zijn
heerlijke tradities.
Over tradities gesproken…
Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of
gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt
doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van
de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol
worden beschouwd. Hoewel tradities statisch kunnen lijken,
veranderen en vernieuwen deze voortdurend.
Traditie is ook het doorgeven van bepaald cultureel erfgoed.
Denk aan het Brabantse Worstenbroodje.
Sinterklaas, Kerst, Moederdag zijn wel de bekendste, maar zelfs
beschuit met muisjes, speculaas en peperkoek horen bij de 100
meest bekende tradities. Zo komen er ook nieuwe bij, te denk
aan Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar.
Is het onzin of voel je je ook echt zo down? We hebben die
dag wel veel chocolade verkocht, want dat helpt zegt men :-)
Zo hebben we zelf ook tradities geïntroduceerd, als je slaagt
trakteer je… chocoladebollen! Vaderdag, dan bakken we stoer
bierbrood. Moederdag starten we met aardbeienvlaaien en alles
wat rood is, want dat is de kleur van de liefde…
Eind mei is er weer Heerlijk Heesch, ook iets wat een traditie
lijkt te worden. Met de zomervakantie hebben we de Sixpack
in onze winkels. Oktober is de oogstmaand en zo vallen we dit
jaar van de ene in de andere traditie…
De eerstvolgende die op het programma staat, is carnaval met
zijn mis waar de zegen wordt gegeven voor een prachtig feest
waar jong en oud aan mee mag doen.
Wij springen daar natuurlijk graag op in en maken gebakjes die
ook een gewoonte aan het worden zijn. Het Hisse Krulkuntje,
mooie roze varkensbilletjes die passen bij de Heesche carnaval
in het Krullendonk. Of in Oss d’n Ossekop voor in het
Ossenkoppenrijk. Beide gebakjes zijn gemaakt van een luchtige
cake met aardbeienslagroom en afgewerkt met marsepein.
Niet van die zoete maar de echte marsepein, en de aardbeien
komen van het land Verkuijlen. In de zomermaanden koken we
daar heerlijke coulis van.
Voor carnaval hebben traditiegetrouw de blauw-gele ballonnen
voor de prikactie in de winkel hangen en natuurlijk onze
gebruikelijke combinatie van witte bollen en eieren in de
aanbieding.
In onze bakkerij bakken wij naar de aloude recepturen en
blijven we bakken volgens het traditionele ambacht.
En houden we vooral het spreekwoord van mijn schoonvader
in ere: ‘de klant is niet gek in de bek’. Want zoals wij altijd
zeggen: ”Het moet verrekte lekker zijn”. Met minder nemen
wij geen genoegen.
Mooi dat tradities zo blijven groeien ik houd ervan!
Groet Ilse, de bakkers Lamers

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Vrijdag 17 februari: Dag met Familieopstellingen door Juno Welter. Bij familieopstellingen wordt
er van uitgegaan dat ieder mens
deel uitmaakt van een groter ge-

de opstelling duurt, in de schoenen gaat staan van bijvoorbeeld
een moeder of grootvader van de
persoon, die de opstelling heeft
aangevraagd.

Ieder mens maakt
deel uit van een
groter geheel
heel, een systeem, zoals je huidige gezin, je familie en je werkomgeving. Tijdens een opstelling

wordt er gebruikgemaakt van representanten. Een representant is
een persoon, die voor de tijd dat

Representant zijn is een prachtige
manier om de kracht van een opstelling te ervaren. Van 10.00 tot
17.00 uur, kosten € 25,- voor een
representant en € 90,- voor het
inbrengen van een probleem.

Woensdag
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BEL 0412-612956 of mail reserveren@eetcafetpumpke.nl

Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, tel. 06-82350099.

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Raadhuisplein 7, Nistelrode
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Lopen voor een betere toekomst Column D’n Blieker
NISTELRODE – Al langere tijd had Eric Bremmer twee grote wensen: het lopen van de Camino Francés
en vrijwilligerswerk verrichten. De Camino Francés is een pelgrimstocht van zo’n 800 kilometer, van
Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk tot aan Santiago de Compostella in Spanje. En nu heeft hij een
manier gevonden om de Camino Francés te lopen en een bijdrage te leveren aan het werk van een vrijwilligersorganisatie.

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Kolonisten
Een half uurtje zijn we bezig en de avond is voor mij al verpest.
Klinkt best leuk hoor, zo’n uitnodiging voor een spelletjesavond,
maar dan moet ik wel inspraak hebben in de spelletjeskeuze.
Want ik moet wel een relatief grote kans hebben om te winnen.
Nu hebben ze gekozen voor Kolonisten van Catan. Juist in dat
spel wordt er geen triviale kennis gevraagd, maar het komt voor
mij neer op ordinair geluk. En vooruit, een bepaalde strategische
kennis en vooruitziende blik. Nu sta ik als beginneling zwaar
voor schut. Voordat ik het spel door heb, sta ik al op een kansloze
achterstand.

‘Alle begin van een nieuw spelletje is moeilijk’

Hij loopt de
tocht voor
Unicef, Save
the Children
en War Child

Net voordat mijn tegenstanders me alle hoeken van het speelbord
hebben laten zien en er met de makkelijke winst vandoor gaan,
beginnen ze al over het tweede partijtje. Dat zou wel spannender
moeten worden, want alle begin van een nieuw spelletje is
moeilijk. Ik counter meteen met de opmerking dat ik toch echt bij
mijn eerste potje ‘mens erger je niet’ een professional was, dus dat
het niet voor elk geluksspelletje op gaat. Ik kreeg meteen de hoon
van de hele tafel over me heen dat ik het intellectuele Kolonisten
vergeleek met een spelletje dobbelen voor beginners.

30 kilometer. Ik start met een
etappe van 26 kilometer door
het Pyreneeën-gebied. In totaal
loop ik zes weken, met vier rustdagen.” Om de tocht zo soepel
mogelijk te laten verlopen heeft
hij reisorganisatie ‘Spain is More’
ingeschakeld, die onder andere
gespecialiseerd is in de Camino
Francés reizen. De reis betaalt
Eric uit eigen zak: “Al het geld
dat ik ophaal komt ook 100% bij
de drie organisaties terecht.”

Ik voel me weer acht jaar en ik heb al een paar keer op het punt
gestaan per ongeluk het speelbord van tafel te mikken. Het liefst
zo hard dat het bord of de noodzakelijke attributen niet meer te
hergebruiken zijn en we kunnen overstappen op iets anders. Ik
heb Triviant en 30 Seconds net in de kast
van de gastheer zien staan, dus een
ander en leuker spelletje zou een
mogelijkheid zijn. Verveeld luister
ik naar de uitleg van de Kolonistenexperts tegenover me. Hun
enthousiasme over het spel kan ik
alleen maar verklaren omdat ze aan de
winnende hand zijn. Snap ik, dan is
elk spelletje de moeite waard.

blieker@bernhezemedia.com
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

“Ik heb altijd al vrijwilligerswerk
willen verrichten in het buitenland, om zo mijn steentje bij te
dragen aan organisaties die ik
een warm hart toedraag”, legt
Eric uit. “Maar de Camino Francés lopen heeft mij ook altijd
aangetrokken. Ik wandel graag
en veel en met zo’n tocht kan ik
mezelf op de proef stellen.” En
nu heeft hij besloten de twee te
combineren. De tocht loopt hij
in ruil voor sponsorgelden die
gedoneerd worden aan Unicef,
Save the Children en War Child.
Zelf heeft Eric zes kinderen,
waarvan er vier geadopteerd
zijn. Het spreekt dan ook voor

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

zich dat hij juist voor die drie organisaties kiest om te sponsoren.
“Kinderen zijn onze toekomst,
zij moeten dan ook de kans krijgen om een mooie toekomst
op te bouwen. Die organisaties
kunnen kinderen die in allerlei
ongewenste situaties zitten helpen aan een betere toekomst”,
licht hij toe. De opbrengst wordt
verdeeld over de drie organisaties. “Mijn doel is om minimaal
€ 20.000,- op te halen.”

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Eric Bremmer

Eric kijkt erg uit naar het lopen
van de tocht. “Ik doe het ook
om mezelf beter te leren kennen.
De kortste etappe is 11 kilometer en de langste etappe is zo’n

Op www.doneeractie.nl heeft Eric zijn eigen pagina aangemaakt. Hier kan gedoneerd worden, kun
je zijn hele verhaal lezen en staat meer informatie over de drie doelen die hij steunt. Als je zoekt op
‘Bremmer’ kom je bij zijn pagina terecht en kun je direct doneren.

Jouw

stem
telt...

Van Heck Assurantiën

VERKIEZINGSEVENT
Vrijdag 16 maart

DEBAT

Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode

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

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Annelies beleeft een
succesvolle primeur
met het oplaadevent
‘kracht van de natuur’

Column
Stephanie van Kempen

Schouderklachten
Schouderklachten komen erg veel voor, 31% van de bevolking
heeft hier last van. Zelfs 35 op de 1.000 mensen die de huisarts
bezoeken, doen dit vanwege klachten in het schoudergebied. Om
deze reden hebben we gespecialiseerde fysiotherapeuten om u
van deze klachten af te helpen.

‘Het trainen van de schouder een van de
belangrijkste behandelmethodes om de
pijnklachten in de schouder te laten verdwijnen’
V.l.n.r.: Annelies, Lorraine en Erna
In tachtig procent van de gevallen is er niets ernstigs aan de hand.
Wat kan de fysiotherapeut daar dan aan doen?
Vaak zijn de pezen in de schouder de boosdoener. Soms is het
een overbelasting waardoor ze pijn geven, maar het kan ook
zijn dat een kalkdeeltje of ontsteking zorgt voor de klacht. De
fysiotherapeut zal eerst vragen stellen om erachter te komen
of er aan een spier, pees, gewricht of zenuw gedacht moet
worden. Daarna zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden om
duidelijkheid te krijgen om welk weefsel het gaat en in hoeverre
het is aangedaan. Indien het lichamelijk onderzoek niet voldoende
duidelijkheid geeft, kan dit ondersteund worden met echografisch
onderzoek.
In veel van deze gevallen is het trainen van de schouder een van
de belangrijkste behandelmethodes om de pijnklachten in de
schouder te laten verdwijnen. De fysiotherapeut begeleidt u hierin
en past de oefeningen aan om het herstel zo spoedig mogelijk te
laten verlopen. Uw lichaam zorgt er namelijk voor dat de klachten
verdwijnen, alleen is het belangrijk dat het lichaam hiervoor
ook de mogelijkheid krijgt. Indien nodig kan de fysiotherapeut
met ‘hands-on’ technieken wat herstelbevorderende technieken
uitvoeren om te helpen bij het herstelproces.
Herkent u zich in dit verhaal? Neem dan contact met ons op.

NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Dat de wet van de aantrekkingskracht werkt, heb ik zelf weer eens mogen ervaren. De energie die
je uitstrooit, trekt gelijkgestemden aan. Na 26 jaar ondernemen in
beauty, heb ik de verdieping opgezocht om masterclasses en events
te gaan verzorgen omtrent beauty, mind en health. Dit doe ik met
een missie, om mensen in hun kracht te zetten en te laten stralen.
Mijn kennis delen, verbinden en samenwerken.
Afgelopen donderdag beleefde
ik mijn primeur, en het overtrof mijn verwachtingen. In de
prachtige ambiance van The
Duke presenteerde ik samen met
Lorraine Vesterink het oplaadevent.
Met het doel om vrouwen even
te laten ontsnappen aan de hectiek van het leven, om ze te verwennen en om ze te inspireren.
Om even terug te gaan naar
onze kern, waar het allemaal om
gaat en hoe we ons voelen, over
onze natuur en dat alles draait
om de keuzes die we zelf maken,
ongeacht de omstandigheden.
Vrouwen zijn geneigd de ander
hoger te waarderen dan zichzelf,
of beter voor anderen te zorgen
dan voor zichzelf. En niet te vergeten over wat de natuur ons
allemaal te bieden heeft. Het
geheel werd opgeluisterd door
zang van Lorraine over powerwomen en zelfs een meditatie.
Dicht bij de natuur, dicht bij
onszelf. Met twee voeten op de
grond. Voor schoonheid van binnen en buiten.

De wet van de aantrekkingskracht zorgde voor een uitverkochte zaal van 85 enthousiaste
vrouwen, fijne samenwerking
van bedrijven, een goed gevulde
goodiebag en niet te vergeten
de geweldige verzorging door
het team van The Duke.
De overweldigende reacties bevestigen voor mij dat ik de juiste
weg ben ingeslagen, die smaakt
naar meer. Wilt u volgende keer
ook op de hoogte zijn? Volg
ons dan op Facebook of bezoek
www.natuurlijkannelies.nl

Annelies

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Diamanten bruidspaar Piet en Dora Hendriks

Piet en Dora Hendriks

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE – Op 29 januari was het precies 60 jaar geleden dat Piet Hendriks en Dora Verhoeven
elkaar het ja-woord gaven. Vijf dagen eerder trouwden zij voor de wet, maar net als ieder bruidspaar uit
die tijd houden zij de datum van het trouwen voor de kerk aan. Zij hebben een zoon en twee dochters,
drie kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en drie stiefkleinkinderen.
Ze leerden elkaar al vrij jong kennen. Piet was een kameraad van
een van Dora’s broers en Dora
was bevriend met een zus van
Piet. Allebei zijn zij echte ‘Ujese’,
maar na hun trouwen zijn zij in
het ouderlijk huis van de moeder

Ieder moet
gewoon ook
zijn eigen
ding blijven
doen

van Piet gaan wonen op Menzel.
“Dat konden we huren en in
de tussentijd gingen
we op zoek naar
een plek waar we
zelf een huis
konden bouwen”, vertelt
Piet. En de
plek om een
huis te bouwen vonden
zij aan de
Kromstraat.
Het huis aan de
Kromstraat, waar het
echtpaar nu nog woont,
heeft Piet zelf gebouwd. Hij was
in zijn werkzame leven timmerman en vond na zijn werkzaam-

heden nog tijd om ’s avonds
het huis te bouwen. Na zo’n
anderhalf jaar was
het huis klaar. En
nog hobbyt Piet
graag.
“In de schuur
wat dingen
maken zoals
fotolijstjes
of in de tuin
bezig zijn doe
ik nog steeds
graag”,
zegt
Piet.
En als hij buiten niet bezig
is maakt hij sudoku’s. “Je moet
gewoon lekker bezig blijven. Stilzitten is ook niks!”

Burgemeester Marieke Moorman met Piet en Dora

Dora heeft altijd thuis voor de
kinderen en het huishouden gezorgd. Ze was ook naaister aan
huis maar nadat de kinderen er
waren deed ze dit vooral nog
voor zichzelf. “Dan maakte ik
wat kleding voor de kinderen of
voor mezelf. En nu maak ik nog
wel eens kleine dingen, als er bijvoorbeeld een knoopje los is of
een rits stuk.”
Ze zorgt er ook voor dat ze actief
blijft. “In april zit ik al 50 jaar bij
de gym en ik doe ook al zo’n 25
jaar aan yoga. Dan ben ik twee

keer in de week lekker een uurtje
aan het sporten.”
Hoewel de twee al 60 jaar getrouwd zijn, zijn zij nog steeds blij
met elkaar. En hoe dat zo komt,
is volgens de twee heel simpel.
“Het is geven en nemen”, zegt
Dora. “Ieder moet gewoon ook
zijn eigen ding blijven doen”,
zegt Piet.
Volgens de twee zijn dat de belangrijkste ingrediënten voor een
lang en gelukkig huwelijk.

Ont tje
de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

van 1 t/m 7 februa
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Onze peperkoek . Da’s andere koek. Wij voegen
geen suiker toe aan onze peperkoek maar bakken
deze met echte honing. De honing die wij hiervoor
gebruiken halen wij bij onze lokale imker Ecopoll
in Geffen. Wij zijn trots op onze peperkoek .
Gewoon, omdat ie zo lekker is.

9,

normaal 3,75

2,
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PAROCHIENIEUWS
cursus icoonschilderen
BERNHEZE/VEGHEL - Vanwege het succes van vorig jaar organiseert
de parochie De Goede Herder opnieuw een cursus icoonschilderen.
Dit keer doet zij dat in samenwerking met de Franciscusparochie
uit Veghel en gaat het niet om drie, maar om tien bijeenkomsten,
telkens op de dinsdagmiddag. De cursus start op 6 februari.
Het schilderen van iconen is
van oudsher ‘monnikenwerk’.
De eerste icoonschilders waren
monniken. Iconen worden ook
wel ‘vensters op de eeuwigheid’
genoemd. Zij laten als het ware
een stukje van de hemel zien.

ervarIng met
schIlderen Is nIet
noodZakelIJk
Het maken van iconen is dan
ook een spirituele en bezinnende
bezigheid. Mariëta Rotariu, geboren in Roemenië, leert jou de
basistechnieken van het icoonschilderen naar oude tradities.
Ervaring met schilderen is niet
noodzakelijk, wel het verlangen
om tijdens de lessen in stilte te
werken.
Het aantal cursusplaatsen is beperkt, er kunnen maximaal tien

mensen deelnemen. De kosten
bedragen € 255,- per persoon,
exclusief de materialen. Voor beginners bedragen de materiaalkosten ongeveer € 45,-.
Geïnteresseerden uit Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch kunnen
zich opgeven via de parochie De
Goede Herder,
a.bergsma@parochiedgh.nl of
via 0412-451215. De cursuslocatie is afhankelijk van waar de
deelnemers vandaan komen.

Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...
Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl
) info@huisvantroost.nl

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien elders verzekerd.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Ontdekkingsreis voor mensen die
nieuwsgierig zijn
Voor wie het christelijk geloof wil (her)ontdekken
HEESCH/BERNHEZE – De beelden en verhalen van het christelijk geloof zijn doorgegeven en
telkens opnieuw levend geworden voor mensen op vele plaatsen, in allerlei omstandigheden,
tot op vandaag.
Wat doet het met ons als we
onszelf terugvinden in Bijbelverhalen, rituelen, heilige plaatsen
en de ontmoeting met bevlogen
mensen? Welke nieuwe inzichten en mogelijkheden levert deze
ervaring op? Deze vragen staan
centraal tijdens de verdiepingsavond over het Christendom
van de parochie De Goede Her-

der (Geffen, Heesch, Nistelrode,
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch)
die wordt gehouden op dinsdag
6 februari om 20.15 uur.
Het is een virtuele ontdekkingsreis voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geheim achter
de dingen, en die welbewust op
reis willen gaan om hun relatie
met het geloofsverhaal te (her)
ontdekken. Ga op reis en laat
je raken, voor het eerst of opnieuw, door de verhalen en de
vergezichten van het Land van
Geloven. Het Christendom heeft
de mens van nu zeker nog iets
te vertellen. Start je geloofsleven

of verfris je kennis en doe eens
nieuwe inspiratie op voor je geloof. Vooraf aanmelden is niet
nodig. De locatie is de St. Petrus’
Banden kerk aan de Kerkstraat 2
in Heesch. De toegang is gratis.
Je bent van harte welkom!
Voor meer informatie bel 0412451215 of stuur een mailtje naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Weg met het liefdadigheidsframe;
kies voor optimisme
GEFFEN/BERNHEZE – De wereld staat er op veel fronten beter voor dan een paar decennia geleden,
maar veel mensen weten dat niet. De vele sombere berichten in de media maken mensen passief en
moedeloos. Dat tij wil ‘World’s Best News’ keren.
Met informatie over vooruitgang hoopt deze internationale
beweging van journalisten mensen te inspireren en betrokken te
houden bij wereldwijde ontwikkelingen. Marianne Lamers van
World’s Best News geeft dinsdag
20 februari om 20.00 uur een lezing en workshop bij de Parochie
De Goede Herder, de parochie
waartoe de kerken in Heesch,
Nistelrode en Vorstenbosch behoren.
Op deze dag, die is uitgeroepen tot Internationale dag van
de Sociale Rechtvaardigheid,
spreekt Lamers over de vooruitgang die mede door ontwikke-

lingshulp wordt geboekt in lage
inkomenslanden.
De bijeenkomst is bedoeld voor
hulporganisaties en anderen met
belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking. Als we het
over ontwikkelingssamenwerking hebben, vertellen we elkaar
doorgaans over de armoede
daar en over hoe wij hen kunnen helpen zich te ontwikkelen.
Liefdadigheidsframe wordt dat
door deskundigen genoemd; het
drijft op onze hulpvaardigheid
en hun afhankelijkheid. Mensen uit onze omgeving raken
daardoor niet meer geïnteres-

seerd. Hoe betrek je hen dan?
Marianne Lamers vertelt ons
over de veranderende visie op
ontwikkelingssamenwerking. Inspirerend en direct bruikbaar in
een eigen campagne. Kies voor
optimisme, want de toekomst
ligt open. Het besef dat er nog
niets is beslist, verplicht je om er
iets aan te doen.
De bijeenkomst vindt plaats in
de kerk in Geffen aan de Kloosterstraat 7. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Wel moet je je
opgeven. Dat kan tot uiterlijk 16
februari door een mailtje te sturen naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

antoine bodar in gesprek met
Hella van der Wijst en arthur Hegger
over ‘droef gemoed’
HEESWIJK-DINTHER - Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester: veel aanwezig in de media, zelden
verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Minder bekend is het
dat hij, net als velen, kampt met terugkerende perioden van depressie. Hij loopt daar ook niet zo mee
te koop.
In ‘Droef gemoed’ deelt hij deze
verlammende gevoelens en vertelt hij daarover op zijn eigen
wijze. In de gesprekken die hij
voerde met Nels Fahner komen
allerlei aspecten van depressie
aan de orde: de voorbodes, de
gevaren, de omgeving, je geloof,
enzovoort. Bodar spreekt openhartig en reikt de lezer praktische
adviezen aan. Een persoonlijk
boek over een actuele kwestie.

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg

Presentatie ‘Droef gemoed’ van
Antoine Bodar
Datum: zaterdag 3 februari.
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur.

Steun en toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Programma
14.00 uur: Welkom, overhandiging eerste exemplaren aan

Antoine Bodar, Arthur Hegger
en Hella van der Wijst door uitgever Arjen van Trigt (uitgeverij
Meinema).
14.20 uur: Lezing /reflectie door
Arthur Hegger, psychotherapeut, over ‘Droef gemoed’.

hIJ kampt met
terugkerende
perIoden van depressIe
14.40 uur: Hella van der Wijst
(presentatrice, journalist en programmamaker) interviewt Antoine Bodar.
15.10 uur: Antoine Bodar signeert zijn boek in boekhandel
Berne.
‘Droef gemoed’ is een uitgave
van uitgeverij Meinema, telt 80
pagina’s en kost € 9,99.

ISBN 978-90-2114-495-5
De entree voor deze avond is
€ 10,- en dat is inclusief consumptie. Plaatsen kunnen gereserveerd worden via
activiteiten@bernemedia.com.
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koninklijke slagwerkgroep
st. Willibrord naar nk assen
HEEWIJK-DINTHER – Zaterdag 3 februari is het zover. Jo van der Pas (61) en Hein Verhallen (14) kijken
er samen met de rest van hun 23-man sterke groep al weken naar uit. “Sommigen van ons zijn hier de
laatste tijd wel vier keer in de week zoet mee.” Jo heeft het over het Nederlands Kampioenschap in
Assen waar de Koninklijke Slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord in de tweede divisie
uit mag komen. Onder leiding van Wim van Zutphen gaat de groep daar drie stukken spelen, waarbij
het de kunst is om de emotie van het verhaal goed te laten horen. De muziekliefhebbers kunnen het
even opzoeken, de stukken die ze ten gehore gaan brengen zijn: ‘Broederschap der Zalige Doodstrijd’,
‘Schindler’s List’ en ‘Marching Season’.

Aanbiedingen geldig van
1 t/m 7 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

de eerste optie gekozen en nu
staan alle neuzen dezelfde kant
op, anders is het geen haalbare kaart. We besteden onze tijd
goed aan repetities om uiteindelijk met de hoogste prijs naar
huis te gaan. Ik moet daarbij wel

‘Vooral onze
programmakeuze
is goed, we lijken
wel een heel orkest’
zeggen dat het belangrijk is dat
je naasten hier ook achter staan.
Je bent veel van huis.”

Jo speelt de pauken en bass drum en Hein speelt de kleine
trommel (snare-drum) en het klokkenspel, bij ieder stuk komen
daar nog kleine dingetjes bij
Tekst en foto’s: Eline Sigmans

Voor Hein, het jongste lid van de
slagwerkgroep en een heus talent volgens Jo, is het de eerste
keer dat hij mee mag naar een

We hebben
vertrouwen
in ons kunnen

NK. Voor Jo is het de vierde en
laatste keer. Bij zijn eerste NK,
vele jaren geleden, gaf Jo zelfs
nog les aan Wim, die hem nu
dirigeert.
Op de vraag welke prijs haalbaar is, denken beide mannen
geen seconde na. Jo: “Anderhalve maand geleden vond het
concours plaats, daar hebben we
promotie behaald en dan word je
uitgenodigd voor het NK. Omdat er tussen dat concours en het
NK zo weinig tijd zat, hebben we
gezamenlijk een besluit moeten
nemen: óf we doen het en we
doen het goed, óf we doen het
helemaal niet. We hebben voor

Hein en Jo vinden het wel lastig
om in te schatten wat de jury zal
verwachten, daarom trekken zij
alles uit de kast. “Vooral onze
programmakeuze is goed, we
lijken wel een heel orkest en betrekken er andere muzikanten
met melodische instrumenten
bij.” In één partij zal Hein een
klein solo stuk spelen. Spannend
vindt hij het niet: “Ik heb er eigenlijk alleen maar heel veel zin
in.” Op de vraag wat Jo Hein
nog zou willen meegeven, zegt
hij: “Het leukste en belangrijkste
is dat je relaxed kunt spelen en
dat je uitgaat van je eigen kunnen.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Broccoli 500 gram € 0.75
goudreinetten 1 kilo € 1.75
Zoete Bataat 1 kilo € 1.75
Groot assortiment rauwkostsalades
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Carnavalscake

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

nu

4 Zwitserse
caiserbollen voor

4,95

Er is altijd wedstrijdspanning,
maar de groep en het samenspel
zitten goed in elkaar. We hebben
er alles voor gedaan en we hebben vertrouwen in ons kunnen.
Rest alleen nog de ondersteuning door de supportersclub en
hun spandoeken.”

1,00

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

Varkensfilet

naturel of Toscaanse
100 gr.

Gekookte
Gelderse worst
100 gr.

€ 1,10

€ 1,10

Macaroni uit
eigen keuken
100 gr.

€ 0,89

Volop parkeergelegenheid

8

Woensdag 31 januari 2018

kbo vorstenbosch

KBO Bernheze

Jaaroverzicht 2017
dag neer te zetten. Belangstelling
gekregen? Met vragen of om je
aan te melden kun je terecht bij
Harrie Govers, 06-26816688 of
bij Theo Engels, 06-12817331.

de geschiedenis
van de oorlog
1940-1945

Presentatie
drielandenreis
KBO
NISTELRODE/VORSTENBOSCH KBO Senioren Vorstenbosch en
KBO Nistelrode organiseren in
samenwerking met EMA Reizen
een presentatie over de vijfdaagse Drielandenreis naar België,
Duitsland en Luxemburg van 24
juni tot en met 28 juni.
Het hotel waar tijdens de reis
verbleven wordt, hotel Zum Buchenberg, is een sfeervol familiehotel gelegen in de prachtige
natuur van de Belgische Eifel.
Op maandag 19 februari zal
EMA-directeur John van Dinten
een presentatie komen geven
over bovengenoemde reis.
De informatieochtend begint om
10.00 uur en zal plaatsvinden in
Vorstenboch in gemeenschapshuis

De Stuik aan de Schoolstraat 14.
Gratis koffie en thee staan klaar
en breng gerust ook vrienden en/
of kennissen mee.

KBO Heesch
biedt ‘Elk
Wat Wils’
HEESCH - Heb je belangstelling
voor toneelspelen? Dan kun je
bij het welbekende ‘Jong van
Harte’ terecht. Zij zijn druk doende om op tijd de voorstelling van
6 en 7 april in de vorm van een
spetterende revue op de planken
te zetten met zang onder leiding
van Henri van den Helm.
Dat wordt een gezellige middag
met leuke schetsjes en passende
liedjes die je vast allemaal kent.
Het wordt lachen geblazen! Tot
begin april wordt er nog goed geoefend om een humorvolle mid-

Ga je liever een middag op reis?
Ook dat is geen probleem. Deze
keer hebben we een half dagje in het oorlogsmuseum in ons
Brabantse Overloon gepland.
Voor velen bekend maar nog
altijd indrukwekkend. Het museum heeft de presentatie aangepast; alle pantservoertuigen,
tanks en ander materiaal staan
nu binnen. Ook is er nagemaakt
hoe het voelt om een bominslag in een schuilkelder mee te
maken. De geschiedenis van de
oorlog 1940-1945 blijft de moeite waard. Zin om mee te gaan?
Inschrijven kan op woensdag
21 februari van 13.30 tot 14.30
uur in CC De Pas. De kosten zijn
€ 26,- voor entree, vervoer en
koffie met gebak.
De museumjaarkaart is geldig
(dan zijn de kosten € 11,-). Op
28 februari verzamelen om 12.30
uur bij de kerk. We zijn rond
17.45 uur terug. Meer informatie
bij Walther Bax, 0412- 452204 en
Ad van Nuland, 0412-452645.

Jaarvergadering
KBO Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De voorzitter
van KBO Vorstenbosch opende
op woensdag 24 januari de jaarvergadering, die goed bezocht
werd, met een inleidend woord
over de renovatie van de soosruimte.
Hij dankte iedereen die eraan
mee heeft gewerkt en beloofde
hier eind februari op terug te komen.
Via de notulen, het jaarverslag en
het financiële overzicht werden
de leden bijgepraat over het gevoerde beleid. Alle verslagen werden door de leden goedgekeurd.

agnes van
brakel en gerrit
verhoeven bedankt
Tijdens de bestuursverkiezingen
is afscheid genomen van penningmeester Agnes van Brakel en
secretaris Gerrit Verhoeven. Beiden werden door de vergadering
hartelijk bedankt voor hun inzet
en zij kregen bloemen en een
attentie aangeboden. Gerrit, die
twaalf jaar KBO-bestuurder was,
mocht namens KBO Brabant

Gerrit Verhoeven met de zilveren
speld en oorkonde

Foto: Jo van den Berg

een zilveren speld met oorkonde in ontvangst nemen. Na dit
afscheid zijn Fien Versantvoort
en Adrie van der Heijden als de
nieuwe bestuurders toegetreden.
Tijdens de pauze werd een PowerPoint jaaroverzicht 2017
gedraaid. Aan het einde van de
vergadering brachten twee Rabobank medewerksters een prima bijdrage over ‘Veilig Bankieren’ en alle digitale valkuilen.
Na afloop bedankte de voorzitter, mede namens het bestuur,
iedereen voor hun inzet en medewerking.
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Carnavalsnieuws
Weverszittingen: Pronken met talent

Geert: Uit de to(o)n geproat

Jong Belegen: Anke, Mirjam en Erna

Chieleke alias Pieter

NISTELRODE - Het was een onvoorspelbare avond met spreekstalmeester Gert-Jan Hermes die zijn
debuut maakte. De Weverszitting met veel dans en lach werd na afloop bestempeld als ‘een mooie
onderhoudende avond’.
De Dûrskes verzorgden de opening. Na de opkomst van de
‘schoonste, de knapste, mooiste
en belangrijkste mens van Nisseroi’ kon de avond beginnen.
Met Nisseroise dansers, zoals de
Dansgarde en Huppels, Dance
Team Nistelrode en ballet van
Hanneke van der Stappen. En als

Ex&Ex lieten ook ex-Prins Frenk
en ex-adjudant Stefan van zich
horen in YMCA. De slagwerkgroep met als ‘luchtdrummer’
Timo Pennings zorgde voor een
mooi stukje muziek.
Hansi, alias Hertwin van der Wijst
en de Brallies zorgden dat de
handen de lucht ingingen.

Ook muzikaliteit van ‘Jong Belegen’ met verrassende weetjes,
maar ook meerstemmige liedjes.
‘Uit de to(o)n geproat’: Geert
Herckenrath, Niek Leenders en
Indy Herckenrath hadden de
krachten gebundeld. Humoristisch en vol lef vertelden ze via
WhatsApp hun onderwerpen.
D’n buut van Pieter Meulendijks

Foto: ©DMBK en Yvonne Rosenhart

als ‘Chieleke’ werd in de ton gedaan. Hij had de lachers op zijn
hand. Muziekkapel De Dûrzakkers, Gert-Jan Hermes en Martijn
Timmers gaven een demonstratie
ten beste van de ‘Cantus’. Met
deze demo werd de feestsfeer

alvast opgewarmd, waarna nog
een keer alle artiesten tijdens de
finale op het podium kwamen.
Een bijzondere zitting die na de
finale feilloos overging in een stevige, gezellige afterparty.

Pierehappertjesfestijn: Griezelbosch
PIERENSLIKKERSRIJK - Onder toeziend oog van Jeugdprins Toon, -prinses Sil, -adjudant Willem en Raad
traden 117 artiesten (vanaf groep 3 tot 16 jaar) op tijdens het Pierehappertjesfestijn met dit jaar als
thema Het Griezelbosch. De show werd dit jaar gepresenteerd door een akelig goed duo, bestaande uit
Willem van Lankveld en Maud Timmermans, die dit op een enthousiaste, gezellige en griezelige manier
heeft gedaan.
Nadat de huppelpierkes de show
hadden geopend kreeg het pu-

bliek een gevarieerd programma
met veel dans, muziek en een

lach voorgeschoteld. Er waren
The Bucketbeats, D.V.Z.W. en
Jouke with tape on her face met
gruwelijk goede special effecten. Erna en Bertha en Formule
1 geeft je vleugels lieten acteeren praatkunsten zien waarin gelachen werd om de humor die
zij in Griezelbosch naar voren
brachten.
Verschillende
dansgroepen
waaronder het feestteam, dwergen, vliegermeiden, V.E.L.T.,
stoere jongen, hippe meiden
en the zombigirls stonden op
het gruwelijk eng programma.
Groep 7 ging knallen met hun

carnavalsnummer van 2018.
Kortom: veel prachtig gegriezel
in het Pieregat.
Gedurende de hele show waren De Pierebloazers erbij voor
de muzikale ondersteuning. Na
twee keer een ruim twee uur

compleet in
posters en XL-prints
Jij vraagt om een poster, wij vragen hoeveel je er wilt. Posters in alle maten, per stuk
of in grote aantallen. We maken zelfs het ontwerp als je daar behoefte aan hebt.

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl

durende voorstelling zat het er
weer op. Het was grandioos en
iedereen had gezorgd voor een
fantastische show in Griezelbosch.
Foto’s zijn te vinden op
www.piereslikkers.nl.
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Carnavalsnieuws
carnavalsconcert
snevelbokken
Muziekliefhebbers opgelet!

griezelig sfeervolle pronkzittingen bij de Pierenslikkers

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 4
februari is het weer tijd om de
voorbereidingen voor het feest
van het jaar te bezegelen met
een knallend concert.
Om 11.11 uur wordt in de Snevelbokkenstal het startsein gegeven voor het traditionele carnavalsconcert. Dit jaar staat het in
het thema van muziek en dans
‘Dancing with the...’.
Opnieuw worden de muziekliefhebbers verrast met uniek slagwerk, spetterende optredens en
oorstrelende fanfaremuziek.
Oh ja, meedansen wordt aanbevolen om spierverkramping te
voorkomen! De toegang is gratis.

VORSTENBOSCH - De pronkzittingen zitten er weer op. Speciaal voor de vier zittingen, werd Vorstenbosch omgetoverd tot Griezelbosch. Er kwamen verschillende acts voorbij, van oud-gedienden tot nieuwe verrassingen, van zang tot dans en vooral veel lach!
Familie Timmers, de panty’s,
de huppelpierkes, MiChica, Fazantje, Boss brothers en ok sister,
Jong Nederland, vrienden van
de prins, zanggroep zus, raad

boerenbruiloft in
cunera/de bongerd

van elf en de oud prinsen; allemaal hebben zij griezelig goede
stukken neergezet.
Elke avond werd afgesloten met

een spetterende afterparty waarbij vooral Prins Rick d’n Urste zijn
danskunsten liet zien.
Kortom, weer een pronkzitting
voor in de boeken!

gouwe kreuge uitgereikt aan
van bakel elektro
KRULLENDONK - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag de Gouwe Kreuge uitgereikt. Aansluitend was het groot feest, met het Krullendonkse Liedjesfestival en de muzikale klanken van The
Velvet Roses en Remote Rental.

Madeleine Sannen en Ad van den Bosch

HEESWIJK-DINTHER - Op carnavalsdinsdag 13 februari wordt er
weer een boerenbruiloft gevierd in Cunera/De Bongerd aan de
Zijlstraat 1. Op deze dag zullen Madeleine Sannen en Ad van den
Bosch uit Sint-Michielsgestel in de onecht verbonden worden. De
bruid is in april 25 jaar werkzaam bij Laverhof.
De middag begint met het ophalen van het boerenbruidspaar
onder muzikale begeleiding.
Daarna is er voor het paar, genodigden en de oud-Prinsen van
Snevelbokkenland, een koffietafel in de aula van De Bongerd.
De huwelijksvoltrekking van de
bruiloft in de onecht zal vanaf 14.11 uur plaatsvinden in de
Tuinzaal. De Prins van Snevel-

bokkenland zal het huwelijk bezegelen. Daarna vindt er een receptie plaats en is er gelegenheid
om het boerenbruidspaar te feliciteren. Iedereen die het bruidspaar kent of interesse heeft, is
hierbij van harte welkom!
De geldelijke giften vanuit ‘de
kromme errum’ worden geschonken aan het welzijn van de
bewoners van Cunera/De Bongerd.

Uitreiking
Na een welkomstwoord door de
voorzitter van Stichting Carnavalsviering Heesch, was eerst het
woord aan Prins Porcellus XLI en
zijn Adjudant. Verkleed als twee
medewerkers van Van Bakel
Elektro namen zij op humoristische wijze het bedrijf onder de
loep. Vervolgens was het woord
aan Prins Porcus XLVII en zijn
Adjudant, om hun ludieke visie
te geven op het bedrijf en op
Anthony van Bakel (directeur) in
het bijzonder.

Onder andere de
samenwerking en
de maatschappelijke
inzet geroemd
Zeer trots nam Anthony van
Bakel de Gouwe Kreuge in ontvangst. In zijn dankwoord maakte hij duidelijk hoe belangrijk zijn
klanten, leveranciers, maar bovenal zijn medewerkers zijn, om
tot deze prestatie te komen. Ook
dankte hij zijn moeder (bijna 95

Anthony ontvangt uit handen van de prins De Gouwe Kreuge

jaar) en verraste haar met een
bos bloemen.
Wethouder van Boekel benadrukte bij zijn felicitatie namens
de gemeente Bernheze, hoe belangrijk het is om oog te hebben
voor de lokale ondernemers. Hij
roemde onder andere de samenwerking en de maatschappelijke
inzet.
Liedjesfestival
Tijdens het Krullendonkse Liedjesfestival werd gestreden om de
felbegeerde bokaal. Met zelfge-

maakte teksten presenteerden
de deelnemers zich op enthousiaste wijze. De deskundige jury,
onder leiding van Anthony van
Bakel, koos ‘De beste dames’ uit
tot winnaar.
De gastvrijheid van CC De Pas
en de geweldige muzikale invulling door The Velvet Roses
en Remote Rental, zorgden voor
een meer dan geslaagd feest!
Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl
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nieuwe voorzitter stichting carnaval HdL
Marianne van Berloo wil ook constructief timmeren
HEESWIJK-DINTHER – Komende carnaval loopt ze, net als de afgelopen jaren, nog even stage, maar
daarna neemt Marianne van Berloo uit Heeswijk-Dinther de voorzittershamer over van Marjo Lucker,
die daar vanaf 2012 succesvol ‘spijkers met koppen’ mee sloeg. Ook van Berloo hoopt met velen constructief te blijven timmeren teneinde er voor en mét iedereen een geweldig feest van te maken.
Zeg je ‘Marianne van Berloo’ dan
zeg je er in één adem ‘feest’ bij,
want daar houdt deze dame wel
van. Ze is graag van de partij,
maar tevens ook niet te beroerd
om haar handen uit de mouwen
te steken en mee te denken en
doen om er een feest van te maken.
Het hoeft geen betoog dat ook
carnaval nooit overgeslagen
werd én wordt. Marianne had
de eer om in 2013 onthuld te
worden als eerste vrouwelijke
Prins(es). Een rol die zij met glans
op zich nam. Na haar regeringsjaar haakte zij niet af, maar werd
raadslid. “Vanaf 2012 kan iedereen die Prins(es) en adjudant is
geweest raadslid worden om op
die manier toch betrokken te blijven bij alle activiteiten en als je
wilt, een handje mee helpen om
het sociale carnaval in het dorp
levendig te hebben en houden”,
vertelt ze om toe te voegen. “Eigenlijk kan iedereen lid worden,

want iedereen is welkom bij de
Raad van Elf.”

Prioriteit om Raad
van Elf compleet
te krijgen
Daarmee is dan gelijk een heikel punt aangekaart, want die
titel is al een aantal jaren misleidend. “We hebben geen complete raad van elf en ik vind het
een prioriteit om te proberen
die weer compleet te krijgen”,
aldus Marianne. Zij ziet het als
een van haar taken als nieuwe
voorzitter van Stichting Carnaval HDL, een titel die zij na het
komende carnaval overneemt
van Marjo Lucker en een functie
die ze al enkele jaren ambieerde.
“Toen ik Prinses was zag ik wat
Stichting Carnaval HDL allemaal
onderneemt om er voor ieder-

een een feest van te maken. Als
Prinses werd echter alles voor
me geregeld. Als raadslid heb
ik twee jaar in de keuken gekeken en ook aan het fornuis gestaan. Marjo had al aangegeven
dat zij niet oneindig voorzitter
wilde blijven en al toen zij het
aankondigde wist ik dat ik haar
rol wel over wilde nemen”, zegt
Marianne. Na twee jaar raadslid
nam ze daarom ook bewust een
plek in bij de Hoge Raad, het
bestuur, waar ze de afgelopen
twee jaar nog beter heeft leren
koken.
Na twee jaar meedraaien en
‘stage’ lopen neemt van Berloo
na het komende carnaval het
stuurwiel officieel in handen. Afgezien van het compleet maken
van de raad van elf is het, volgens haar, onnodig om alles ‘op
de schop’ te gooien.
“We zijn een gezellige en hechte
vrijwilligersclub met een aantal

Marianne van Berloo

commissies die ervoor zorgen
dat iedereen carnaval kan vieren.
Dat is iets wat we zeker zullen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

blijven doen”, om tevreden te
constateren: “Dat loopt allemaal
gesmeerd.”

Aangenaam
actief

Marleen Frunt van Runningtherapie Bernheze heeft werk gemaakt van haar passie voor (hard)lopen,
therapie en mensen. Als geen ander zet zij heel Heesch e.o. in beweging. En flink ook.
Inspiratie daartoe haalt zij, als lid van de Krulkapel en Fanfare Aurora, mede uit de muziek.
Wilt u ook aangenaam actief zijn? Welkom in Aangenaam Heesch!

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch
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Geslaagde jaarvergadering 2.0
Kerncommissie Loosbroek
groeien, ook voor mensen van
buitenaf. Meer faciliteiten zijn
belangrijk voor een klein dorp
evenals mobiliteit. Bijvoorbeeld
ook de leerkrachten aan de basisschool die belangrijk zijn voor
de school en leefbaarheid.

op een andere
manier met elkaar
van gedachteN
wisselen

LOOSBROEK – De jaarvergadering die de Kerncommissie Loosbroek eind 2017 organiseerde was dit
keer in een bijzondere en interactieve constructie gegoten met een uitstekende verzorging door Eli van
Beekveld als presentatrice.
De Kerncommissieleden kijken
terug op een succesvolle avond;
er was een opkomst van meer
dan 75 inwoners. Zij verheugden
zich daarbij ook over de aanwezigheid van drie wethouders en
vele vertegenwoordigers van de
politieke partijen en raadsleden.
Ook de wijkagent was aanwezig
en maakte van de gelegenheid
gebruik om zich te introduceren.

De bijeenkomst was helemaal in
het nieuw gestoken om op een
andere manier met elkaar van
gedachten te wisselen over wat
nodig is om de kleine gemeenschap leefbaar te maken en te
houden.
Een aantal stellingen zoals ‘Meer
woningbouw is het beste voor
Loosbroek’, en ‘Als je niet mo-

biel bent heb je in Loosbroek
niets meer te zoeken’, riepen op
tot een goede discussie. Er kan
geconstateerd worden dat de inwoners van Loosbroek eensgezind zijn. Men is positief over het
wonen in Loosbroek.
Groei is belangrijk, vooral voor
de leefbaarheid van het dorp, en
Loosbroek moet als kern een eigen dorp blijven maar mag wel

dit dan seniorenwoningen moeten zijn en op welke locatie en in
welke prijsklasse.

Een paar interessante stellingen
waren: ‘Sportpark moet wijken
voor woningbouw’. De meesten
waren het er over eens dat een
centrale ligging prettig is. Maar
ook opmerkingen als “sportpark
moet wijken want anders ligt
woningbouw niet meer centraal
rond de kern”, of “sportpark kan
ook achter de school verplaatst
worden” werden gemaakt.

Wie het verslag en de uitkomst
van de stellingen in zijn geheel
wil inzien kan de Kerncommissieleden benaderen. Bepaalde
uitkomsten hebben een bevestiging gegeven van wat de Kerncommissieleden dachten in te
schatten en met andere punten
zullen zij in 2018 zeker aan de
slag gaan.

De stelling: ‘Loosbroek is slecht
ontsloten naar de omliggende
snelwegen’, liet een ander geluid horen. Het merendeel was
het hier niet mee eens. “We zijn
goed bereikbaar, maar de bermen kunnen wel beter.”

Vooral de locatie van de woningen en het verplaatsen van het
sportpark naar de rand van de
kern is een punt dat op de agenda van de vergadering Kerncommissie staat. De leden van de
Kerncommissie willen iedereen
hartelijk danken voor hun aanwezigheid en participatie. Ze
kijken terug op een geslaagde
avond.

Stelling: ‘Meer woningbouw is
het beste voor Loosbroek’. Met
deze stelling was het merendeel
eens. Wel was er een discussie of
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MARK: ‘Leerproblemen die lijken op dyslexie,

maar aan fixatie disparatie wordt niet gedacht’
Relatie tussen ogen en dyslexie
Gratis Visueel-Motorische Screening in februari bij AB Reflex

NISTELRODE - Dyslexie lijkt steeds vaker voor te komen, maar het
aantal afgegeven dyslexieverklaringen overstijgt veruit de wetenschappelijke norm. Er spelen dus ook andere factoren een rol. Een
mogelijke oorzaak kan fixatie disparatie (FD) zijn. Dit is een probleem van de oogsamenwerking, die grote gevolgen kan hebben
voor het functioneren op school, op het werk of bij het sporten. Eigenlijk speelt het een rol bij alle dagelijkse activiteiten, omdat 80%
van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat.
De verschijnselen van dyslexie
en FD lijken erg op elkaar. Vandaar dat er kinderen zijn die een

dyslexieverklaring krijgen, terwijl
het eigenlijke probleem FD is.
Het grote verschil tussen dyslexie

Flipperen, een oogoefening

en fixatie disparatie is echter dat
fixatie disparatie relatief eenvoudig te behandelen is.
Visuele training kan er in veel
gevallen voor zorgen dat kinderen weer mee kunnen komen en
niet uitgeput uit de schoolbanken
thuis komen. Ook volwassenen
met fixatie disparatie zijn met
oogtraining in de meeste gevallen prima te helpen.
Verstoorde oogsamenwerking
Mark van de Ven heeft in Nistelrode een Centrum voor Visuele Training en is onder andere
gespecialiseerd in het opsporen
en behandelen van verstoorde
oogsamenwerking. Mark legt
uit: “Mensen met FD richten
hun ogen niet goed. De hersenen nemen hierdoor een licht
verdubbeld beeld waar. Gelukkig
corrigeren de hersenen dit naar
een enkel beeld zodat je er niets
van merkt. Maar juist dit corrigeren kost bijzonder veel energie.”
Leerproblemen kunnen het gevolg zijn, maar ook concentratieproblemen. “De leerling kijkt
regelmatig weg van het leeswerk
om de ogen en hersenen te laten
ontspannen. Noodzakelijk maar

vaak niet gewenst. Leerproblemen die lijken op dyslexie, maar
aan fixatie disparatie wordt niet
gedacht. Om deze belemmering
tegen te gaan, moet je de ogen
dus trainen.”
Mark van de Ven heeft al verschillende mensen onder behandeling zienderogen zien opknappen van FD. “Ik kan middels een
test zien of de ogen goed kunnen
samenwerken. Zoals gezegd is de
aandoening redelijk eenvoudig te
behandelen. En als er op visueel
gebied meer aan de hand is, dan
verwijs ik door naar een oogarts
of orthoptist. Echter een oogarts
corrigeert geen FD, maar kijkt
naar de gezondheidstoestand
van de ogen.”
Het Centrum voor Visuele Training van AB Reflex bestaat dit
jaar vijf jaar, reden voor een feestelijke aanbieding. Kinderen en
volwassenen met dyslexie of andere leerproblemen kunnen zich
daarom de hele maand februari
gratis visueel-motorisch laten
screenen bij AB Reflex. Wel even
bellen voor een afspraak:
06-54790867.

dreamfield maakt haar
dromen waar

Veldmeting

Voor verdere informatie kunt u
kijken op www.abreflex.nl.

centrum voor
visuele training

reflex
Boekweitstraat 12, Nistelrode
06-54790867
info@abreflex.nl
www.abreflex.nl

Mark van de Ven
06 - 547 908 67
Boekweitstraat 12, 5388 CB Nistelrode
info@abreflex.nl www.abreflex.nl

geslaagd solistenconcours

Marga van den Broek

Dreamfield

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Het is vooral hun droom om met hun eigen geschreven nummers in de folk/country stijl hun publiek te vermaken en die
droom is uitgekomen.
Natuurlijk was er speciale aandacht voor Marga van den
Broek, een Nistelrodese zangeres
die we natuurlijk al vele malen
hebben gehoord, maar afgelopen vrijdagavond was ze in haar
comfort zone met haar eigen
band en een repertoire wat haar
enorm ligt.
Vol gevoel, spatzuiver en genietend zingt ze de nummers
die vooral geschreven zijn door
bandleden Eric Megens en Rico
van Hooren. Marga begon deze
avond met het nummer ‘Lost’
hiermee refererend aan haar

eigen verlies met de woorden
“kleine dingen worden groot en
het wordt nooit meer hetzelfde”
wist ze de zaal te ontroeren.
Vervolgens speelde de band hun
verhalende liedjes in de wat tragere folk- en country stijl. Soms
afgewisseld met een enkele cover, maar het overgrote deel eigen nummers. De band is zoals
de zangeres: warm, zeer muzikaal, ingetogen en spatzuiver.
Nummers die indruk maken zijn
de verhalen over de verliezen
in ‘Verdun’ en ‘Chapel’ met de

tekst “Let my son die without
suffering”, prachtig geschreven
door Rene Heesakkers.
De muzikanten van deze band
zijn stuk voor stuk virtuoos op
hun vele instrumenten. Bassist
Eric Megens weet een slepende timing aan te brengen en drummer
Christ Dekker, die nog maar kort
in de band zit, weet mooie kwetsbaarheid in de nummers te brengen. Op het einde van de avond
verraste de band Marga met een
bloemetje en de woorden: “Blij
dat je er weer bent.” Oordelend
aan het overweldigend applaus
gold dat ook voor de zaal.

Zowel blazers als slagwerkers
hebben als solist of in duo, met
pianobegeleiding of multipercussie laten horen wat zij het afgelopen jaar hebben bijgeleerd in de
muzieklessen.

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Opnieuw lieten zij horen dat de
interne opleidingen bij de Ko-

Kyra van den Berg en Rens van den
Berg

Estee van Driel en Pim Lucius

HEESWIJK-DINTHER - Leerlingen van Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk hebben zondagochtend 28 januari hun muzikale
kwaliteiten laten horen tijdens het intern solistenconcours.
ninklijke fanfare hun vruchten
afwerpen.
Bij de blazers werd Rens van den
Berg fraai tweede en behaalde
Kyra van den Berg de eerste prijs.
Bij de slagwerkers werd Estee
van Driel tweede en wist Pim Lucius beslag te leggen op een heel
mooie eerste plaats.
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bibliotheek nistelrode
organiseert de schrijfcursus ‘van je levensdagen’

die van Harrie en trientje wint
de Hisse kwis editie 2017!

NISTELRODE - In bibliotheek Nistelrode vindt op woensdag 7
februari de schrijfcursus ‘Van je levensdagen’ plaats. Iedereen kent
ze wel, dierbare herinneringen en belangrijke gebeurtenissen die je
heel je leven bijblijven.
Hoe vaak denk je niet bij jezelf:
“Ik zou het eigenlijk op moeten
schrijven.” Of zeggen je (klein)
kinderen: “Schrijf je verhaal eens
op.”

Je levensverhaal
op een boeIende
manIer
opschrIJven
Want de verhalen die je hebt
meegemaakt zijn de moeite waard om op te schrijven.
Schrijfdocent Hugo Klapmuts
geeft tijdens zes bijeenkomsten
handvatten om je levensverhaal
op een boeiende manier op te
schrijven en zo te bewaren en
door te geven.

Aanmelden
Er is plek voor twaalf cursisten. De bijeenkomsten zijn op
woensdag 7 en 21 februari, 7 en
21 maart, 4 en 18 april en starten om 19.30 uur. Deelname aan
de cursus bedraagt € 60,- voor
bibliotheekleden en € 80,- voor
niet-leden.
Meer informatie of aanmelden:
www.bibliotheekbernheze.nl of
via de balie in de bibliotheek.

expositie Leonie dekker
bij cunera/de bongerd
HEESWIJK-DINTHER - Op dit
moment exposeert Leonie Dekker haar schilderijen bij Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd.
Over haar werk zegt zij: “Lijnenspel, vorm, kleur en textuur zijn
de beeldelementen die kenmerkend zijn voor mijn schilderijen.

gelaagde
schIlderIJen
In warme en
spannende kleuren
Het Nederlandse landschap met
haar prachtige luchten en soms
diffuus tegenlicht, bloemen en
mensen, zijn mijn grote inspiratiebronnen. Ik werk met acrylverf, paletmes en schrapers en
schilder zo pasteus, krassend,
schrapend, dikke lagen over elkaar. En vaak daar overheen een
netwerk van spatten verf. Hierdoor ontstaan gelaagde schilderijen in warme en spannende
kleuren. Mijn werken zijn van

groot en exceptioneel formaat.”
Leonie, geboren en opgegroeid
in Schijndel, geeft al jaren schildercursussen in Atelier 47, haar
eigen atelier in Heeswijk-Dinther.
En samen met zus Antoinet geeft
ze gecombineerde schilder- en
beeldhouwlessen bij ‘Ruimte in
Beeld’ in Nuenen. In juni staat
een week schilderen en beeldhouwen in Frankrijk bij La Colline
(van Hans en Marie-José Egelmeer) op het programma.
Voor meer informatie hierover
kijk op www.leoniedekker.nl.
De expositie van Leonie is tot 5
februari te bezichtigen.

Het winnende team van 2017: ‘Die van Harrie en Trientje’

HEESCH – Na een maand intensief nakijkwerk vond op vrijdag 26 januari in CC De Pas de prijsuitreiking
van De Hisse Kwis plaats. Dit jaar won, met een ruime voorsprong, team 11 Van Harrie en Trientje.
Nadat zij in 2011 de achtste
plaats behaalden, waren ze de
afgelopen jaren niet meer zo
hoog geëindigd. Wij vinden het
erg leuk om een nieuw team in
de top te verwelkomen, dat zij
vervolgens ook nog eens eerste
zijn geworden is helemaal super!
Team 43 Hofkapel de Dors(t)vlegels ging er met de tweede prijs
vandoor en team 25 Van Herpen
en Consorten eindigde op de
derde plaats.

niet te groot hoefden te gaan
worden. Uiteraard waren we erg
benieuwd naar de antwoorden.
Was de kwis dan écht zo makkelijk? Zullen de scores dicht bij
elkaar liggen? En wat zou het

Toen de teams op 29 december
de kwisboekjes inleverden, of eigenlijk al toen we de teams thuis
bezochten, merkten we dat de
kwis over het algemeen als wat
gemakkelijker werd beoordeeld.
Positief dachten wij! We wilden
de kwis immers toegankelijker
maken waardoor de teams ook

leuk zijn als we op deze manier
wellicht nieuwe teams ingang
hebben gegeven tot de top! Dat
laatste is dus zeer zeker gelukt.
Ook kunnen we wel stellen dat
de scores dit jaar dichter bij elkaar liggen.

nen wederom bedanken voor
deze geslaagde editie van De
Hisse Kwis!

Nogmaals onze felicitaties aan

De commissie van De Hisse Kwis!

Tot volgend jaar! Wees op je
hoede, want wij zien en horen
alles!

BRaM FiSHER
HEESCH – In het Zuid-Afrika van 1963, waar de onvrede tegen de ongelijkheid groeit, worden op een middag bij een inval de kopstukken
van het ANC opgepakt.
veel aan gelegen om de groep
als voorbeeld te stellen en tot de
doodstraf veroordeeld te krijgen.
Gerespecteerd advocaat Bram Fischer neemt hun verdediging op
zich. Wat het regime niet weet is
dat Fischer, net als de leden van
het ANC, ook tegen Apartheid
is. Dat is de start van een pro-

VORSTENBOSCH - Gilde Sint
Antonius abt uit Vorstenbosch
organiseert op zondag 4 februari haar jaarlijkse rommelmarkt.
Het negende lid was al eerder
gevangen genomen: Nelson
Mandela. Er is het blanke regime
bosch.nl of stuur een privebericht via de Facebookpagina.

Wat zou het leuk zijn als we op
deze manier nieuwe teams ingang
hebben gegeven tot de top

FiLMHUiS DE PaS:

rommelmarkt

Kom gezellig snuffelen tussen de
spullen van het gilde en die van
de kraamhuurders. De rommelmarkt is geopend van 9.30 tot
15.30 uur en de locatie is het
Gildebergske aan de Nistelrodesedijk 2. Wil je een kraam huren
kijk dan op www.gildevorsten-

het winnende team Die van Harrie en Trientje! Wij hopen dat iedereen een leuke kwisavond en
prijsuitreiking heeft gehad. We
willen alle deelnemende teams,
sponsoren en andere betrokke-

Zondag 4 februari
15.30 uur. € 5,-.
De Pas Heesch
ces waarin Bram Fischer heikele
paden bewandelt. Wanneer de
geheime politie gaandeweg Bram
Fischers dubbelrol ontdekt, komt
hij voor een moreel dilemma te
staan: verkiest hij de verdediging
van zijn cliënten boven zijn eigen
veiligheid en dat van zijn gezin?

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 1 februari een mailtje naar info@de-pas.nl

De agEnDa van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl
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OFFiciËLe bekendmakingen

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag:
8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

agenda
12 februari
Gemeentehuis gesloten
13 februari
Gemeentehuis gesloten

Openingstijden tijdens
carnaval
Tijdens carnaval is het gemeentehuis op maandag 12 februari
en dinsdag 13 februari 2018 de
hele dag gesloten. U kunt overlijden en geboorten aangeven
bij de afdeling Burgerzaken op
maandag 12 februari van 9.00
tot 10.00 uur.

collecteren
voor Prins
bernard
cultuurfonds
Meld uw vereniging aan
Van 27 mei t/m 2 juni 2018 kunnen culturele verenigingen (bijvoorbeeld harmonieën, fanfares,
toneelgezelschappen of zangverenigingen) in Bernheze collecteren voor het Prins Bernard
Cultuurfonds.
Ook uw vereniging kan daar
dit jaar aan meedoen. U steunt
daarmee het fonds en uw eigen
vereniging. Bent u geïnteresseerd, meld u dan voor 15 maart
2018 aan bij Sjanneke Scholte
van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Commissie Bezwaarschriften Bernheze

het tijdelijk gebruik van twee
pluimveestallen voor opslag.

Op woensdag 7 februari 2018
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De commissie behandelt
dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkenen
is ingediend tegen het besluit
van het college van 17 november 2017, waarbij een last onder dwangsom is opgelegd voor
het bouwen van een bouwwerk
zonder
omgevingsvergunning
en het ontsieren van een (rijks)monument, Kasteel 1 in HeeswijkDinther.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van het college van 8 november 2017, waarbij een last onder
dwangsom is opgelegd voor het
huisvesten van arbeidsmigranten
op het perceel Loosbroekseweg
50 in Nistelrode.
20.30 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene
is ingediend tegen het besluit
van het college van 8 november
2017, waarbij een omgevingsvergunning is geweigerd voor

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Melding maken uitweg
- T.J.A. van der Lee, Hoogstraat
10, 5388 EC Nistelrode heeft
in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1 onder a, van
de APV Bernheze 2014 een
melding gedaan voor het verplaatsen van een bestaande en
het aanleggen van een nieuwe inrit voor het perceel aan
Hoogstraat 10 in Nistelrode.
- R.H.G. Kling, Laarhof 28, 5388
GX Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan van het verplaatsen van
een uitweg naar Kerkveld 10 in
Nistelrode.
Deze beide meldingen zijn op 24
januari 2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 24 januari 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Ferrion Markten voor het organiseren van een Jaarmarkt
tijdens de kermis op 10 juni

2018 van 10.00 tot 17.00 uur
in Hoofdstraat, Sint Servatiusstraat en Plein 1969, 5473
AR Heeswijk-Dinther. Een gedeelte van Hoofdstraat (vanaf
Abdijstraat tot Plein 1969), Sint
Servatiusstraat (vanaf Hoofdstraat tot De Doorgang) en
Plein 1969 (vanaf Hoofdstraat
tot het kermisterrein op Plein
1969) worden van 5.00 tot
20.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn 25
januari 2018 verzonden.
- Café Zalen ’t Tunneke voor het
organiseren van Café de Krul
van 9 tot en met 13 februari 2018 van 12.00 tot 23.00
uur op het parkeerterrein van
‘t Tunneke, ’t Dorp 148, 5384
ME Heesch. De beschikkingen
zijn 25 januari 2018 verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Weijen 79-81
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (kamerverhuur)
Datum ontvangst: 19-01-2018
- Achterstraat 43
Plaatsen 80 zonnepanelen
Datum ontvangst: 19-01-2018
- Doolhof ong.
Oprichten woning en bijgebouw
Datum ontvangst: 25-01-2018
Heesch
- Monseigneur Van den Hurklaan 10a
Vernieuwen dakplaten en dakpannen
Datum ontvangst: 21-01-2018
- Pastoor Boelensstraat 13
Werk of werkzaamheden uitvoeren/reparatie en onderhoud elektrisch gereedschap en machines

Datum ontvangst: 26-01-2018
Heeswijk-Dinther
- Raadhuisplein 20d
Kappen 122 bomen
Datum ontvangst: 22-01-2018
- Hommelsedijk ong.
Bouwen woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 26-01-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Zoggelsestraat ong.
Oprichten woning met kantoorruimte en zonnepanelen/
handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 24-01-2018
Vorstenbosch
- Peelstraat ong.
Oprichten vrijstaande woning/
handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 25-01-2018
Nistelrode
- Achterstraat 43
Plaatsen zonnepanelen
Verzenddatum: 25-01-2018
Heeswijk-Dinther
- Aa-brugstraat 15
Oprichten vrijstaande woning
Verzenddatum: 25-01-2017
- Edmundus van Dintherstraat 29
Verbouw woning
Verzenddatum: 25-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Tijdelijke vergunningen
Heeswijk-Dinther
- Plan Rodenburg KI04
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 18-01-2018
- Aa-brugstraat 15
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 24-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

PrOcedures
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken
tijdens openingstijden op afspraak inzien
in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de
stukken. Neem voor het indienen van een
mondelinge inspraakreactie contact op
met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a

Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk een
zienswijze indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een
mondelinge zienswijze contact op met de
betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende
afdeling.
Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit be-

zwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft
geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met
een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van
het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en
uw handtekening.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@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:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Sandra Hurkmans
Wendy Smits uit
kan de staatsloten
Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Goulaschgehaktburger
€ 1,30 per stuk.
Zult bak 500 gram € 2,45.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss.
www.slagerijvandinther.nl.
Boek ‘De zon achterna,
‘15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
KIPSALON BERNHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

aangeboden

4

Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over

Les Chanteurs Gregoriens
zingen in de Abdij
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

HEESWIJK-DINTHER - De Chanteurs Gregoriens zingen zondag
4 februari tijdens de eucharistieviering in de Abdij van Heeswijk.

Tijdens het communiceren klinkt
de hymne ‘Verbum supernum’.

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

2

Puzzle #284017

Het koor zingt de wisselende gezangen van de zondag; ‘Introïtus Venite adoremus’, ‘Graduale
Tollite hostias’, ‘Alleluia Laudate
dominum omnes gentes’, ‘Offertorium Perfice gressus’, ‘Communio Multitudo languentium’
en verder de vaste gezangen uit
de VIIIe gregoriaanse mis.
Credo III complementeert het
geheel. Bij de vaste gezangen
word je uitgenodigd om mee te
zingen.

te koop

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

5

8

MooiBernhezertjes

Je bent van harte uitgenodigd.

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Oliebollenkraam in
Snevelbokkenland
Tijdens carnaval op Plein 1969
in Heeswijk-Dinther.
Openingstijden zie
fb/oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.

gevraagd
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
landbouwmachines:
o.a ploegen,tractors, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoort.
06-19076959.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24 m2 voor € 90,- p.m.
48 m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

personeel
Huishoudelijke hulp
voor kantoorruimte gezocht.
Werktijden overdag.
Bel voor meer informatie
073-5286700.

overig
GILDE NISTELRODE
Welkom op de Gildenhof.
Ook aanmeldingen van nieuwe
leden zijn van harte welkom.
www.gildenistelrode.nl.

Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

winterkoning en koning winter
Tekst?

Het koor staat onder leiding van
dirigent Hans van Grootel en organist Jan de Laat bespeelt en
begeleidt op het Adema Schreurs
orgel. De viering begint zondag 4
februari om 10.30 uur.

ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

Zie oplossing pagina 30
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U bent gewaarMarko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
Over ruim anderhalve maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle deelnemende partijen zijn druk bezig om programma’s
op te stellen en zullen u er van proberen
te overtuigen dat u het beste op hen kunt
stemmen. Er zullen weer een hoop beloftes gedaan worden. U bent vast gewaarschuwd.

Er zijn maar weinig mensen die
de lokale politiek actief volgen.
We lezen allemaal wel eens een
stukje over een onderwerp dat
we interessant vinden. Maar echt
serieus volgen wat er allemaal
gebeurt op het gemeentehuis
is nogal veel gevraagd voor de
meeste mensen.
Het logische gevolg is dat mensen zich pas gaan oriënteren in
de weken vlak voor de verkiezingen. En juist dan is het overal ‘hosanna’. Alle partijen gaan
naar u luisteren en gaan er samen met u een mooiere en betere wereld van maken. Prachtig.

De mensen die de afgelopen
jaren de politiek wel nauwkeuriger hebben gevolgd kijken niet
alleen naar de beloftes, zij kijken
ook terug. Wat hebben de partijen de afgelopen jaren wel of niet
gedaan, welke keuzes hebben ze
gemaakt, of wat hebben ze voor
zich uit geschoven?
Wij wensen u veel wijsheid bij
het maken van een keuze voor
een partij.
Reageren kan via
info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Bestuurskracht
versterken. Vanzelfsprekend!
Cent van den Berg,
fractievoorzitter Progressief Bernheze
Gemeenten kunnen er niet meer om heen,
samenwerken met buurgemeenten is nodig. De inwoners van een gemeente bewegen zich dagelijks over gemeentegrenzen
heen. Bestuurders van gemeenten kunnen
niet achterblijven. Gemeenten vormen samen een regio. De komende vier jaar is het
een belangrijke taak voor de gemeenten in
Noordoost-Brabant om de regio sterker op
de kaart te zetten.
Kwaliteit
Gemeenteraden moeten over
veel vraagstukken besluiten
nemen. De vraagstukken zijn
steeds complexer en gaan over
de gemeentegrenzen heen. Goede voorstellen en adviezen zijn
nodig om gemeenteraden goede
besluiten te laten nemen. Dat is
niet eenvoudig. Regels en wetgeving worden steeds complexer.
En voor een goede advisering is
er vaak behoefte aan uitgebreid
en objectief onderzoek. Daaraan
ontbreekt het regelmatig.
Gedeeltelijk is dit de schuld van
de gemeenteraad zelf. Er is te
veel bezuinigd op de ambtenaren. Hierdoor is er onvoldoende
kennis en te weinig tijd om goede raadsvoorstellen te maken. En
ook de bestuurders in Bernheze

moeten zich afvragen of er voldoende daadkracht is om vraagstukken open, eerlijk en met voldoende kennis aan te pakken.
Krachtenbundeling
Progressief Bernheze onderkent
dat er iets moet gebeuren. Het is
onvermijdelijk dat we meer moeten gaan samenwerken in de regio. In ons verkiezingsprogramma staat dat het gesprek over
een mogelijke herindeling niet is
afgerond.
In de loop van de komende bestuursperiode zal Progressief
Bernheze dit gesprek niet uit de
weg gaan. Uitgangspunten daarbij zijn: bestuurskracht moet sterker, opschaling is onvermijdelijk
en bij een eventuele herindeling
is de oriëntatie van de inwoners
leidend.

100% inzet tegen armoede in
Bernheze
Cor van Erp, fractievoorzitter SP
Recente publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leren
dat er 240.000 gezinnen leven in langdurige armoede. Daar komen nog
de gezinnen bij die voor kortere tijd met armoede te maken hebben. De
SP blijft zich inzetten om armoede te bestrijden. In Bernheze staat er een
pakket aan maatregelen klaar om de gevolgen van armoede te verzachten.
Voor kinderen wordt extra inzet gepleegd. Bernheze breidt het minimabeleid richting kinderen uit met twee voorzieningen.
1. Kindpakket laptop;
de laptopregeling.
In het bestaande minimabeleid is
een computer voor schoolgaande kinderen opgenomen. De
regeling voorziet in slechts één
computer per gezin. Middelbare
scholen stellen een laptop steeds
vaker verplicht. Het is belangrijk dat kinderen goed onderwijs
kunnen volgen. Als een school
een laptop verplicht stelt, dan
kunnen ouders met een minimuminkomen een vergoeding

ontvangen van maximaal € 585,per kind.
2. Kindpakket zwemlessen;
de zwemregeling.
Zwemvaardigheid is niet alleen
belangrijk omdat kinderen dan
mee kunnen doen. Maar zeker
belangrijk in het kader van veiligheid. Door de kosten van de
zwemlessen voor diploma A, B
en C te vergoeden, draagt Bernheze eraan bij dat kinderen mee
kunnen doen en zwemvaardig

zijn. Beide regelingen gingen
1 januari in. Inwoners uit Bernheze kunnen deze vergoedingen
aanvragen bij de Sociale Dienst.
De SP Bernheze staat voor 100%
achter ruimhartige uitvoering van
armoedebestrijding. In een van
de rijkste landen ter wereld zou
geen armoede mogen voorkomen. Vandaar de grote inzet van
de SP. Op 21 maart kunt u bij de
gemeenteraadsverkiezingen de
SP versterken met uw stem.

VVD: Voedselverspilling
Petra van der Dussen, burgerraadslid commissie Maatschappelijke
Zaken VVD-Bernheze Leven, Wonen, Werken.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is er veel te lezen over de campagnes van de verschillende partijen en de thema’s die zij
belangrijk vinden. Naast grote thema’s als zorg en woningbouw is het tegengaan van voedselverspilling wat minder onder de aandacht.
Dit is echter wel iets waar iedereen direct de positieve gevolgen
van kan ondervinden. Zo’n 13%
van ons eten verdwijnt jaarlijks,
ongebruikt, in de afvalbak. Dat
is ruim 40 kilo voedsel ofwel
€ 140,- per persoon per jaar.
Bewuster omgaan met inkopen, consumeren én weggooien
kunnen wij dus direct merken in
onze portemonnee. Bijkomende
voordelen, en net zo belangrijk,
zijn de positieve effecten voor
het milieu. Het terugdringen
van voedselverspilling leidt namelijk tot vermindering van de
CO2-uitstoot, een lager gebruik

van water, bemesting en fossiele
brandstoffen. En daarnaast vermindering van afval, want slechts
13% van het verspilde voedsel
wordt gerecycled.
Er bestaan verschillende initiatieven waaronder diverse apps
en social mediagroepen met tips
tegen voedselverspilling. Voorbeelden zijn de ’NoFoodWasted’
app, ‘Eten Over Regio Bernheze’
op Facebook, en natuurlijk de
Voedselbank.
De VVD-Bernheze ziet het terugdringen van voedselverspil-

ling niet alleen als iets voor de
inwoners van Bernheze. Ook de
gemeente heeft, in haar rol als
sociaal en maatschappelijk verantwoorde organisatie, een taak
om bij te dragen aan de verdere
verduurzaming van Bernheze.
De VVD-Bernheze zal zich daarom blijven inzetten voor het faciliteren en ondersteunen van
initiatieven en innovaties, die
bijdragen aan een beter milieu
en maatschappelijke bewustwording van de inwoners.
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Cursus bridge in CC De Wis
LOOSBROEK - Op woensdagmiddag 28 februari wordt er in
CC De Wis gestart met een cursus bridge.

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Anneke van de Ven uit Erp zal
twaalf woensdagmiddagen van
13.30 tot 16.00 uur les gaan geven in het kaartspel bridge. De
kosten zijn € 60,- voor twaalf
lessen, plus € 10,- voor een instructieboekje (inclusief een gratis oefen-CD).

ding voor deze bridge-cursus,
kun je terecht bij CC De Wis,
06-53180803 of info@de-wis.nl.
Aanmelden vóór 20 februari. De
cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie of aanmel-

Tot ziens!

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl
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Op naar 21 maart

goede doelen Fest 2018

De afgelopen weken heeft het al meermaals in de krant gestaan; de ‘plotselinge’ sluiting van de thuiszorgwinkels van Welzorg in Uden en in Oss.
Zonder aankondiging hing er opeens een briefje op de deur. Ook Bernhoven
werd hiermee geconfronteerd. Mensen moesten ineens voor hun krukken
en andere hulpmiddelen naar Wijchen, Den Bosch, Nijmegen of Eindhoven.
Gelukkig zijn er diverse partijen die aangegeven hebben dat ze een thuiszorgwinkel gaan openen in deze regio.

VORSTENBOSCH - Vorig jaar
hebben wij, Ad, Ineke, Anne en
Lotte, de Alpe d’HuZes gewandeld.

Terwijl ik dit schrijf zijn de verkiezingen over precies 52 dagen en 16 uur. Een
mooi moment om wat zaken aan te halen die we de afgelopen periode bereikt hebben. Zo kan Van Tilburg Mode & Sport in Nistelrode verder groeien.
Zou er een tweede supermarkt kunnen komen als een partij serieus wil investeren en is er glasvezel voor alle inwoners en bedrijven. Er zijn helaas ook
zaken niet doorgegaan. Wij vinden dat in tijden van
economische groei onze inwoners hiervan mee mogen
profiteren en wij wilden de OZB-verhoging verlagen.
Dit voorstel is niet aangenomen, jammer genoeg.
Er is inmiddels veel gerealiseerd de afgelopen vier jaar,
maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen
leunen. Er staan nog diverse uitdagingen op ons te
wachten. En die gaan we graag aan!
Bas van der Heijden, raadslid Lokaal.

Om zoveel mogelijk geld op te
halen voor dit goede doel hebben we toen de eerste editie van
het Goede Doelen Fest opgezet.
Dit jaar zal de tweede editie
plaatsvinden met als doel om
zoveel mogelijk geld op te halen voor de Wensambulance
Noord-Brabant.

“LOKAAL

zijn
we
ALLEMAAL

”

Loosbroekenaar René Pruijssers is directeur van Fudura, een bedrijf
gespecialiseerd in energiedata en infrastructuur.

ik ben

René: ‘Draagvlak onder burgers is cruciaal’

samen actie in Heeswijk-dinther
Erwin van Kessel, kandidaat CDA Bernheze.
De afgelopen periode is er veel gebeurd in Heeswijk-Dinther: de
ontsluitingsweg Hulsakker (rondweg Heeswijk-Dinther-Zuid) is alweer een tijd open, een aantal straten is aangepakt en er wordt weer
flink gebouwd. Diverse plannen om te kunnen bouwen zijn gemaakt
en vastgesteld.

De meeste mensen kennen het
wel. De ene maand kom je prima rond, de andere maand zit
je krap bij kas. Zelf kun je veel
doen om meer financiële ruimte te creëren. Voor minder dan
€ 0,50 kun je al je eigen wasmiddel maken. En voor nog minder maak je jouw eigen haargel.
Moeilijk? Alles behalve. Geitenwollensokken? Juist niet.

creatIeve
bespaargeheImen
en IdeeËn
Websites als Pinterest en YouTube staan vol met ‘How to’s’ en
‘DIY’ (Do It Yourself) tips en leuke ideeën. Daarnaast is het niet
alleen goedkoper, maar omdat
je deze duurzame producten zelf
makkelijk maakt met huis-, tuinen keukenspullen draag je ook

30 jaar

Trend Zien
& Horen

bepalend zijn. De eerste schetsen
zijn er, maar moeten ook besproken worden met inwoners en de
directe omgeving, om samen tot
een goede aanpassing te komen.
Snel starten is topprioriteit!
Woningbouw Rodenburg
Met alleen een vernieuwde doorgaande weg is het nog niet klaar.
Met de realisatie van Rodenburg
moeten we ook aan de slag met
de ontsluiting daarvan. Bij de
uitwerking van het verkeersplan
moeten we samen met de bewoners de veiligheid van alle verkeersdeelnemers voorop stellen,

Kaartjes zijn nu al te verkrijgen!

HEESCH - Ben jij bekend met de uitspraak van Loesje en hou jij aan
het einde van je geld ook wel eens een stuk maand over? Onder het
genot van een lekker bakje koffie of thee deelt bibliotheek Heesch
handige en creatieve tips met je om je financiële uitgaven te beperken.

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Samen met bewoners
Achterover leunen doen we niet:
er moet meer gebeuren om ons
mooie dorp Heeswijk-Dinther
nog aantrekkelijker te maken.
Na de start met herinrichting
van Plein 1969, zijn er meer aandachtspunten voor een mooier
centrum. Verkeersveiligheid is er
een van. Verkeerstellingen hebben aangetoond dat de rondweg
tot minder verkeer heeft geleid
in het centrum. Dit moet en kan,
volgens CDA Bernheze, nog verder teruggebracht worden. De
inrichting van de doorgaande
weg door het centrum kan hierin

Plaats:
Watersteeg 20 Vorstenbosch.
Datum: 2 en 3 maart.
Tijd: 20.00 tot 1.00 uur.
Kaartverkoop: Salon Lev, kantine
Vorstenbosche boys, Dagwinkel
Vorstenbosch.

Handige en creatieve tips
met een klein budget

Op naar duurzame energie

“Het is belangrijk om mensen te helpen met het continu verbeteren en
verduurzamen van hun energieprestaties. Denk aan het plaatsen van
laadpalen voor elektrische auto’s, het aanleggen van biogasleidingen en
sinds kort ook zonneparken. D66 wil dat in 2020 het aandeel duurzame
energie naar 20% is gestegen. Dat betekent kiezen voor het stimuleren
van innovatieve technieken die grootschalig de energieproductie
verduurzamen. Maar ook scherpe eisen stellen aan de industrie, zodat
ook grootverbruikers vergroenen. Lokaal dient de gemeente proactief
locaties voor duurzame energieopwekking te identificeren en zich sterk
te maken voor een snelle (of zelfs proactieve) vergunningverlening.
Draagvlak onder burgers is cruciaal. Daarom moet de gemeente
aansturen op omarming van initiatieven door burgers. Door proactieve
communicatie, maar ook door bijvoorbeeld leges van vergunningen
te koppelen aan zichtbare investeringen en burgerparticipatie in de
investering in energieopwekking te ondersteunen.’

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
staat er een feest gepland waarbij de gasten kunnen genieten
van livemuziek, lekkere hapjes
en drankjes.
Al het geld dat met de verkoop
van de kaartjes en de activiteiten
die plaatsvinden op het evenement opgehaald wordt, wordt

geschonken aan het goede doel
De Wensambulance Noord-Brabant.

zeker met een basisschool en
twee sportclubs in de nabijheid.
CDA Bernheze wil daarbij vooral
de veiligheid van voetgangers en
fietsers waarborgen.
cda.nl/bernheze

een steentje bij aan een beter
milieu.
Aan de koffietafel op dinsdag
6 februari van 15.30 tot 16.30
uur in bibliotheek Heesch deelt
Gwendoline Muller graag haar
ideeën en tips met je. Heb jij zelf
ook creatieve bespaargeheimen
en ideeën op het gebied van
huishouden of boodschappen
doen?
Of wil je gewoon wat goede
tips? Je bent van harte welkom
om binnen te komen lopen. Ook
kinderen zijn uiteraard van harte
welkom.

HET
OOG
WIL
OOK
WAT
St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl
www.trendzienenhoren.nl
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auto & Motor

NIEUWS
Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

A U T O B E D R I J V E N

Al ruim 90

Een greep uit onze voorraad occasions:
Kia Picanto 1.0i 5drs X-pect
stuurbekrachtiging

41.488 km

2009

€ 5.235,-

Kia Picanto 1.2i 5drs comfort
airco, 1e eigenaresse

113.848 km

2012

€ 7.335,-

Kia rio 1.4i 5drs superpack
6-Versnellingen, automatische airco

99.938 km

2013

€ 12.695,-

Kia Venga 1.4i seven
Hoge instap, airco

99.955 km

2011

€ 11.400,-

Kia Venga 1.6i aUtoMaat
Hoge instap, open dak

46.857 km

2012

€ 15.950,-

Kia Cee’d Station 1.6i X-ecutive
automatische airco, trekhaak

117.882 km

2009

€ 7.925,-

Kia Sportage 1.6i superpack
panoramadak, navigatie enz.

87.729 km

2013

€ 19.950,-

ford C-max 1.8i titanium
leer, navigatie, trekhaak enz.

107.464 km

2009

€ 9.740,-

hyundai Atos 1.0i Gls 5drs
apK tot nov 2018, stuurbekrachtiging

120.027 km

2000

€ 1.990,-

opel Astra 1.6i 16V 5drs
airco, nieuwstaat!

53.379 km

2008

€ 7.840,-

renault Grand modus 1.6i aUtoMaat 119.265 km
Hoge instap, automatische airco

2011

€ 9.885,-

Volkswagen Golf 1.4i 5drs trendline
17 inch velgen, airco, nieuwstaat

2009

€ 8.740,-

104.539 km

Wij Hebben altijD ronD De 200 occasions op VoorraaD
onderhoud/reparatie en apK alle merken

KIA SPECIALIST
Heeswijk-Dinther - Den Dolvert 1 - 0413-291272 Veghel - Heuvelplein 1 - 0413-363435

www.AuTobEdrIjfhurKmAnS.nL Sinds 1969

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK
VOOR
ALLE
E info@smitstc.nl
MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

Wat is het
bandenlabel?
Sinds 1 november 2012 moeten alle in de EU verkochte
personenautobanden voorzien zijn van een sticker met
daarop het zogenaamde bandenlabel.
Op het bandenlabel staat de
rolweerstand aangegeven, ingedeeld in een categorie met
een letter. Verder staat er ook
informatie over de remweg op
nat wegdek (eveneens weergegeven met een letter en ingedeeld in een categorie) en
over de geluidsproductie van
de band.
De opgave van de informatie
op het label komt van de bandenfabrikant zelf.

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0................................2014 Peugeot 108 ...................................2014
Ford Fiësta 1.0 48 kw .....................2015 Peugeot 207 ...................................2008
Ford Fiësta 1.6 88 kw .....................2011 Renault Clio 1.0 ..............................2013
Ford Fiësta Diesel ................. 2014-2015 Toyota Aygo 1.0 4-drs .....................2012
Ford Focus 1.0 74 kW .....................2012 Volkswagen Polo 1.2.......................2016
Ford Focus 1.6 D .........2006-2007-2008 Volkswagen Up ...............................2012
Ford Focus 1.6 74kw ......................2004 Volvo V40 1.6 ..................................2014
Ford Focus 1.6 77kw ......................2012 STATIONWAGONS:
Ford Grand C-Max 1.6 ....................2012 Ford Focus 1.6 D ............................2013
Ford B-Max.....................................2013 Ford Focus 1.6i ...............................2005
Fiat Panda 1.0 ................................2014 Skoda Octavia 1.4 103kw ...............2013
Opel Agila 1.0 .................................2014 BEDRIJFSAUTO’S:
Opel Zafira 1.8 ................................2004 Ford Transit D .................................2010

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!
minnaar
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station Navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012

• VW Golf 2.0 TDI 140 PK Navi, PDC V + A ,
Stoelverw. Privacyglass 2011

• Hyundai IX20 1.4i 5-Star Edition , Airco ,
Stoelverw. 72.000 Km 2013

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Nissan Qashqai 1.6 Acenta, leder, panoramaverkocht
dak, clima, trekhaak, 167.000 km, 2009
• Renault Scenic 1.6 16V PDC Achter
Panoramadak, Climatronic 2007
• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model
73.000 km, 2012
• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak,
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999
• VW Crafter L1H1 Airco 173.000 km 2008
• VW Golf 1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass,
PCD V + A, 109.000 km, 2012

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Touran 1.6 TDI, AUT. Highline PDC V + A,
Navi, Panoramadak Privacyglass
111.000 km, 2013
• VW Tiguan 2.0 TDI AUT. Highline, 4-Motion Navi,
verkocht
Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent
124.000 km, 2013
• VW Tiguan 2.0 TDI Aut. 4-Motion Navi, Camera
PDC v+a, Panoramadak Bixenon Adaptief
121.000 km 2013

www.autobedrijflangens.nl

jaar regelen wij

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 C3
zeerairdream
apart 40.00
km airco .......... 2007
Citroen
selection
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
91.000 km
2012
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
C3
Picasso
1.4
VTi
29.000
km
2012
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
FordFusion
Focus1.4
1.816V
Limited
Ford
5-drs.clima
....................... 2006
trekhaak
2009
Honda
Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda
Civic sportwielen
dikke uitlaat ....... 2001
Ford Transit
connect airco
Mazda
6 1.8km
Clima 77.000 km. ................2008
2003
132.000
Mini Cooper ............................................. 2007
Hyundai Tucson 20i active joy
2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
OpelAgila
Adam
23.000
Opel
1.01.4
10.000
kmkm
........................ 2005
exclusieve
Opel
Agila 1.2uitvoering
16V airco 70.00 km. ..........2016
2005
OpelCorsa
Agila 1.2
automaat,
airco12V 3-drs...2013
Opel
Easytronic
Z1.OXV
2002
Opel
1.2 1.4
5-drs
20.000
km. airco ....2012
2010
OpelCorsa
Insignia
turbo
station
Opel
141.000
airco .. 1999
OpelOmega
Insignia2.0i
2.0aut.
CDTi
sportskm.
tourer
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
93.000 km
2015
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Mokka
Zafira 2.0
DTH .................................
2003
Opel
automaat
1.4 turbo
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
49.000 km
2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
2014
PeugeotCaptur
206 2.046.000
16V GTIkm
.........................
2001
PeugeotCaptur
206 1.4iZen
16V3.200
85.000
2006
Renault
kmkm. ............
2017
Peugeot Clio
206 cc
16V63.000
quiksilverkm
55.000km ..2004
Renault
0.91.6TCe
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
airco navi
2013
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Seat
Leon
1.216V
TSIairco
40.000
kmkm. ..... 2006
Renault
ClioST1.2
64.000
vol opties
2015
Renault
Clio 1.6 16V airco ........................
2003
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
Seat
33.000
kmSensation 49.000 km2015
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Golf Plus CROSS 1.9
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
TDI Aygo airco 20.000 km. ..................
2008
Toyota
2008
Volkswagen
Beetle 85 kW 2.0 aut2003
Volkswagen New
Golf cabriolet
...1994
Volvo V40
XC70momentum
d5 automaatT3..........................
2005
Volvo
150 pk
2013
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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Goed voorbereid op weg

Wat moet er mee in de auto in het buitenland?
BERNHEZE – In ieder land gelden andere regels, ook ten opzichte van de verplichte items in de auto. In
veel landen ben je bijvoorbeeld verplicht om een EHBO-doos of gevarendriehoek mee te nemen. Check
van tevoren hoe het zit op jouw bestemming en voorkom onnodig oponthoud of boetes over de grens.
Verplicht mee in de auto
Binnen Europa heb je te maken

met verschillende verkeerswetgeving. In veel landen zijn een

veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto verplicht. Dit

geldt vaak ook voor een verbanddoos, reservelampjes en
een brandblusser.
Op www.anwb.nl vind je informatie over dingen die je mee
moet nemen in diverse landen
in Europa, waaronder België,
Nederland, Frankrijk, Spanje en
Duitsland.
Elk land heeft zijn eigen verkeerswetgeving bestaande uit

om eventuele
dIscussIe met
de polItIe te
voorkomen
onder andere verkeersregels
en voertuigeisen. De verkeersregels gelden voor iedereen.
De voertuigeisen gelden alleen
voor voertuigen die in dat land
geregistreerd zijn (op kenteken
staan).
Op www.anwb.nl vind je een
overzicht met betrekking tot de

verbanddoos, gevarendriehoek,
veiligheidshesjes, reservelampjes
en brandblusser.
De ANWB adviseert Nederlandse bestuurders de lokale regels te
volgen uit veiligheidsoverwegingen en om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te
voorkomen.
TIP: neem een reservesleutel van
de auto mee. Het is slim om een
reservesleutel van de auto mee
te nemen en op een andere plek
te bewaren dan de andere sleutel.
Mocht er één kwijtraken dan is
er geen man overboord.

ZOTTE

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

www.taxivangrunsven.nl

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

‘Op vakantie is het slim om een reservesleutel van de auto
mee te nemen en op een andere plek te bewaren’
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Onze service
* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Astra Wagon
1.4-16V
2005
Ambiance
2005 auto’s
€ 2750,- en Opel
•Citroën
In- C1
en1.0Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Peugeot
106
108Dkm
2003
Citroën
C3
1.4
Exclusive
118Dkm
2003
€
2600,• Wielen en banden
Citroën C3 1.4 Exclusive

2005 € 2750,-

Nissan X-trail 2.5 4WD

Een
uit2005voorraad
Renault Clio 1.4-16V
Citroën C3greep
1.4 prestige
€ 3250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km
2012 € 8950,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,CitroënC5
C4br.1.8
coupegrijs
1.6-16V
2008
3450,Citroën
met.
2004 €€ 3.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Citroën Xantia 1.8-16V
1998 € 1600,2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971 € 4.950,CitroënXara
XsaraPic.1.8
1.6-16Vgr. met.
2000
899,Citroën
2004 €€ 4.950,Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Fiat Panda airco
2004 € 2999,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Ford Focus
3250,Dodge
Ram 1.6-16V
van 2.5 combi
td, blauw met. 2006
2001 €€ 1.999,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Kia Rio 1.3 Ls
2002 € 999,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Mazda
Demio
1.3 zwart
2000
1250,Ford
Focus
stationcar,
2002 €€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,Mercedes C200 cdi combi
2004 € 3650,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Mercedes
C180 Station
7900,2.0 bull 1.8i
en side bars 2006
2005 €€ 7.750,Hyundai
Tucson

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

€

2002 € 1750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
2002 €
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Cabriolet:
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
BMW
Z3 2.0
6 cil.
1999
€
Peugeot
307
hdiwidebody
break
2007
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Ford Street Ka
2004 €
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Renault 206
Laguna
2000
Peugeot
CC break 1.6 16v 2005
€
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Rover 25 5-drsexcl.
bl.,btw:
metalic
2002
Bedrijfswagens
Volkswagen Kever belastingvrij
Citroën Berlingo 1.6 HDI
2007 €
VW Golf Cabrio lmv
1995

Renault Clio 1.4-16V

Ford Transit connect 1.8 tdci

999,-

2005 € 4999,€ 8.250,1950,€ 6.450,€ 3.800,€ 2.950,€ 5.950,€ 6450,7.600,€ 6.950,3499,€ 750,€5950,1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,3250,€ 2.500,-

2008 € 2250,-

Citroen C3 automaat exclusief

44.000 km 2007

Citroen Berlingo 1.2 pure tech MPV

12.000 km 2017

Ford Focus 16 TI-VCT station titanium

146.000 km 2012

Ford Transit custum DC L2 125pk vol optie’s 83.000 km 2013
Nissan note ecc trekhaak 5 drs

97.000 km 2006

Renault Twingo 1.2 16v collection

59.000 km 2011

VW polo 1.2 TSI nav airco 5 drs alarm

44.000 km 2014

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Réparateur agréé

Sticker réparateur.indd 1

€ 3250,-

S É C U R I T É
23/09/09 10:12
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AAN HET WERK
ben jij
de nieuwe
voorzitter
van
muziekvereniging
servaes?

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Gevraagd

Medewerkers
38 uur / parttime / zzp bespreekbaar
Meer informatie: 06-22927045

Schaapsdijk 15 - 5472 PD Loosbroek - 0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

Boekhandel Berne is een gespecialiseerde boekhandel op het
gebied van religie en spiritualiteit, gelegen op het terrein van
de Abdij van Berne. Naast boeken verkopen we kaarten en abdijen streekproducten. Voor de winkel in Heeswijk zijn we op zoek
naar een enthousiaste

Oproepkracht Boekhandel Berne
heeft, wil jij circa 4 uur in de week werken en ben je bereid om
ons assortiment dan is deze vacature iets voor jou!
Wat houdt de functie in?
Als verkoopmedewerk(st)er bij Boekhandel Berne ben je het visitekaartje van de winkel en het aanspreekpunt voor klanten. Je
zorgt ervoor dat de winkel er goed uitziet, verricht alle voorkomende winkelwerkzaamheden en zorgt ervoor dat de klanten
na hun bezoek tevreden vertrekken.
Wat vragen we van je?
Je hebt een klantgerichte houding, je bent representatief en hebt

www.vanpinxteren.nl
HEESWIJK-DINTHER - Muziekvereniging Servaes is een
vereniging van ruim 100 leden
met een rijke geschiedenis in
Dinther en omgeving. De vereniging heeft zich de laatste
jaren sterk doorontwikkeld met
een eigen verenigingsgebouw
en heeft in de afgelopen twee
jaar nagedacht over de toekomst van de vereniging.

Je bent collegiaal en kunt goed werken in teamverband. Je woont
in de directe omgeving van Heeswijk en je hebt winkelervaring.
Denk jij dit alles in je te hebben om ons team te komen versterken? Stuur dan je motivatie met CV voor 10 februari 2018 naar:
info@berneboek.com

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Taalcoach

Daarbij zijn samen de kernwaarden kwaliteit, plezier, samen
doen, verbinden en vernieuwen
gevonden, om uit te drukken
wat de muziekvereniging belangrijk vindt. Zij wil graag bereiken dat mensen met passie en
betrokkenheid muziek kunnen
maken!

Een taalcoach is een vrijwilliger die een inburgeraar
helpt met het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt
vooral door de taal in de praktijk te oefenen.
Vluchtelingen Werk Oost-Brabant e.o. begeleidt
vluchtelingen en migranten bij het opbouwen
van een zelfstandig bestaan.

De vereniging bestaat uit zes
orkesten: het grote harmonieorkest dat speelt op het tweede
divisie-niveau, het opleidingsorkest en het opstaporkest. Het
slagwerk is vertegenwoordigd in
drie verschillende groepen: een
C-selectie voor de starters, een
B-selectie voor gevorderden en
een A-selectie, dat speelt op het
derde divisie niveau.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

Om de toekomst van de vereniging verder vorm te geven
is Muziekvereniging Servaes op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
De huidige voorzitter Lambert
van der Ven stopt na drie termijnen in maart 2018.
Men is op zoek naar een daadkrachtige bestuurder, die leiding
kan geven aan een vrijwilligersorganisatie, affiniteit moet hebben met muziek, maar zeker de
plek van de vereniging in de lokale gemeenschap met zijn aanpak behoudt en met een passend netwerk kan versterken.
Herken je je in deze uitdaging?
Of wil je meer informatie? Neem
dan contact op met de huidige voorzitter Lambert van der
Ven voorzitter@st-servaes.nl of
06-41397221 of met penningmeester Mandy Verhoeven via
penningmeester@st-servaes.nl
of 06-48103687.

Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk. www.berneboek.com

Korte omschrijving werkzaamheden:
Het verlenen van taalbegeleiding aan cliënten
gedurende het inburgeringstraject. Vanaf drie maanden
tot een jaar zijn er wekelijks ontmoetingen van 1
tot ongeveer 1,5 uur (afwisselend) thuis, bij de
vrijwilliger of buitenshuis.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

HEKTRACON Steel Solutions in Vorstenbosch is een dynamisch bedrijf dat
gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en monteren van o.a. (luxe) stalen
trappen, balustrades, klein constructiewerk en overig maatwerk in staal.
Veel van de opdrachten komen via bouwbedrijven en architecten binnen.
Elke trap, elke balustrade en elke constructie wordt ter plaatste ingemeten,
doorgesproken en volledig in eigen beheer getekend, geproduceerd en op locatie
gemonteerd door eigen vakbekwame monteurs. Wij kenmerken ons door een grote
onderlinge betrokkenheid, vakmanschap en een klantvriendelijke aanpak.
Gezien de toenemende groei komen wij graag in contact met:

ENTHOUSIASTE 1e MONTEURS BUITENDIENST
Fulltime

Medewerker/ster

voor 1 of meerdere dagen per week
inclusief zaterdag

Medewerker/ster

voor in de zomer om op festivals te gaan werken
in België en Nederland
Interesse: neem contact op met Patrick Venrooy,
06-53427642 of info@venrooyvis.nl
Woensdagochtend – Nistelrode
Woensdagmiddag – Heesch
Vrijdagochtend – Heeswijk-Dinther
Zaterdag – Heesch

Als 1e monteur ben je binnen Hektracon hét visitekaartje voor het realiseren van
projecten op locatie. Samen met een team van enthousiaste en vakbekwame
monteurs ga je je specifiek bezighouden met het organiseren, plaatsen en
monteren van onze producten. Je bent in deze functie het eerste aanspreekpunt
voor de opdrachtgever/uitvoerder, en je hebt dagelijks contact met je collega’s van
de binnendienst of werkplaats.

ENTHOUSIASTE BANKWERKER/LASSERS
Fulltime

Als constructie bankwerker/lasser ben je samen met een team van enthousiaste
collega’s verantwoordelijk voor het voorbereiden en samenstellen van onze producten
collega
in onze eigen moderne werkplaats. Doordat ieder project weer uniek is wordt in
samenspraak met onze tekenaars/werkvoorbereiders bepaald hoe we samen tot een
optimaal eindproduct kunnen komen.
Het is voor jou telkens weer een uitdaging elk project perfect te organiseren en op
te leveren zodat het product na de desbetreffende behandeling en montage weer een
tevreden opdrachtgever oplevert. Je bent een prettige collega die van aanpakken weet
en past bij de cultuur van ons servicegerichte bedrijf.
Hektracon biedt een informele en prettige werksfeer, een jong en enthousiast team,
uitdagende projecten met veel zelfstandigheid en uiteraard een prima salaris.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie verzoeken wij je te mailen naar:
info@hektracon.nl

23

Woensdag 31 januari 2018

Column

Bezorgers
meld je aan!
Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Wij zijn op zoek naar een ervaren

ALL-round CV-monteur
en SerViCe monteur
Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

HeescH
Liniushof, ’t Dorp 92
t/m 155, Boonakker,
Catharinahoeve, Heufke,
De Hoge Wal, Mgr. Van
den Hurklaan, De La
Sallestraat, Kerkweg,
Amelseind, Vlasakker
en Graanakker.
Ongeveer 300 adressen

Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding
-Een fulltime baan waar je met trots over praat
Ben je enthousiast geworden van deze baan?
Mooi! Dat is vast één.
De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar
info@grinsveninstallatie.nl
Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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voor DeMooiBernhezeKrant
van14 februari.
Biezenloop, Molenloop,
Karweiseloop, etcetera
Circa 400 adressen
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GEZOCHT

Bel 0412-795170 of mail
naar bezorging@
bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian.

OOk vOOr de verspreiding
van uw fOlders

Wie wil er helpen met ‘radio maken’?
VORSTENBOSCH - Op 1 oktober 2017 is de start gemaakt van Radio NosTos, waar iedereen naar
kan luisteren. Initiatiefnemer en radiomaker is Michel van Zuijlen uit Vorstenbosch. Hij is al jaren een
groot liefhebber van het maken van radioprogramma’s en de muziek die bij dit radiostation te horen
is, is bedoeld om anderen daarvan te laten genieten. Met zijn eigen 24-uurs internet radiostation Nos
Tos dat via www.radionostos.nl wordt uitgezonden verzorgt hij leuke, onderscheidende en interactieve
radioprogramma’s.
Programma’s
Op zondagochtend presenteert
Michel nu van 8.00 tot 12.00
uur ‘Muzikaal Ontwaken’. Verder is er ‘Bel en Bestel’, een
verzoekplatenprogramma, elke
avond tussen 18.00 en 19.00
uur, waarbij luisteraars kosteloos
een plaatje kunnen aanvragen
voor zichzelf of voor een ander.
Ook het wereldnieuws komt elk
uur voorbij. Om nog meer luisteraars op maat te bedienen met

passende programma’s is hij op
zoek naar hulp. En dat ook in
verband met de groei van Radio
NosTos.
“Hart voor radio is belangrijk,
maar vooral leuke muziek uitzoeken en samen nieuwe programma’s bedenken en uitvoeren.”
Voor informatie, luisteren of een
verzoekje: www.radionostos.nl
of 0413-288954.

Naam en Naam

Love the skin you’re in!
De huid, ons grootste orgaan, heeft een oppervlakte van gemiddeld
twee vierkante meter en bedraagt ongeveer zestien procent
van ons lichaamsgewicht. De huid beschermt ons en is onze
warmteregelaar. Onze huid is meer dan zomaar een omhulsel en
het is dus niet voor niets dat wij hebben gekozen voor het beroep
huidtherapeut. Ons enthousiasme en onze kennis delen we graag
in deze krant met bijdragen waarin de huid de hoofdrol speelt.
In 2018 viert het beroep huid- en oedeemtherapeut haar veertigste
verjaardag. We zijn blij dat steeds meer zorgverzekeringen de
laatste jaren het belang van de huidtherapeut onderschrijven,
maar toch is de huidtherapeut voor veel mensen nog onbekend.
Tijd voor verandering!
Een huidtherapeut is een hbo-opgeleide paramedicus die een
huidklacht vermindert. Zichtbare huidverbetering is het doel. Een
schoonheidsspecialist is meer gericht op verzorgen en ontspannen.
De dermatoloog daarentegen stelt een diagnose en schrijft
medicatie voor.
Huidtherapeutische behandelingen zijn zeer divers.
We behandelen acne, overmatige haargroei, littekens, steelwratjes
en vochtproblematiek (oedeem), maar u kunt ook terecht
voor steunkousen. Naast het behandelen van verschillende
ziektebeelden, is preventie een zeer belangrijke taak. Daarom
hebben we deze maand in Loosbroek een scholing georganiseerd
over compressietherapie waarin de nieuwste behandelmethodes
zijn gepresenteerd. De opkomst was enorm, met vele betrokken
verpleegkundigen en verzorgenden uit de regio van zowel
thuiszorgorganisaties als verpleeg- en verzorgingshuizen. Deuren
naar samenwerkingen zijn geopend. Dat is goed nieuws, want
kennis is macht, maar samenwerken is kracht.
Huidgericht, praktijk voor huid- en oedeemtherapie, is in 2015
opgericht door Ilona Kling uit Geffen en Irene Kusters uit Erp.
Sinds september zijn we werkzaam in het gezondheidscentrum
van Nistelrode. Naast de vestigingen Den Bosch en Drunen is
Nistelrode onze derde locatie.
Kijk voor meer informatie op www.huidgericht.nl of bel ons voor
een gratis intake.
Welkom bij de huidtherapeut, welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.
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Tips voor een kidsproof keuken

Samen met de kinderen in de keuken staan is leuk voor jezelf en
leerzaam voor de kinderen. Maar moet je er niet aan denken dat
die grijpgrage vingertjes zomaar de oven opentrekken of kokend
water over zich heen krijgen. Met deze tips kom je een heel eind.

Doe mee en...
WIN een weekend

Leeuwarden

#KH18

Gordijnen kamerhoog

Leer kinderen dat warm, écht warm is
Kinderen vanaf twee jaar kan je leren dat rood warm is en blauw
koud is. Leer ze de betekenis van de rode en de blauwe kleur op
de kraan. Dat kan veel ellende besparen. Intussen verlaag de watertemperatuur in je cv-installatie.

18% KORTING
Koop nu kamerhoge gordijnen én maak kans op een weekend Leeuwarden!

In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad. In het Fries is dit Kulturele Haadstêd 2018.
Dit hebben wij vertaald naar een KH kortingsactie van 18% op kamerhoog (KH) gordijnen.
Win een weekend Leeuwarden en ontdek de Culturele Hoofdstad, met onder andere een
tentoonstelling over de wereldberoemde Friezin Mata Hari in het Fries Museum.

Kook op inductie
Met een inductiekookplaat gebruik je geen vuur om je eten te
verhitten, maar een elektromagnetisch veld. Daarom wordt een
inductiekookplaat zelf niet heet, waarbij je natuurlijk wel op moet
letten met de pannen, die gloeiend heet worden. Verder is dit een
kinderveilige manier van koken

Vraag naar de actievoorwaarden.

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Zet apparatuur achterop het aanrecht
Als ouder ben je al gewend dat je overal op let, dus deze tip zal ook
een inkoppertje zijn, maar zorg dat snoeren van een waterkoker
en een koffiezetapparaat of een tosti-ijzer niet over de rand van je
aanrecht hangen. Een nieuwsgierige kleuter kan dit als een mooi
avontuur zien en eraan trekken om de andere kant van de snoer
te inspecteren.

STATIONSPLEIN 2F - 5384 BH HEESCH - 06-30876141
WWW.BIESHEESCH.NL - INFO@BIESHEESCH.NL
Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Schaf apparatuur aan met een kinderslot
De meeste merken keukenapparatuur hebben apparaten in hun
collectie die voorzien zijn van een kinderslot. Daardoor kunnen uw
kinderen niet zomaar de gaspitten aanzetten of de oven opendoen, terwijl daar net een taart in staat te bakken.

VERBRUGGEN HEEFT ALLES IN HUIS!

Nieuwe collectie
Hoekbank Joppa

Bekijk de nieuwe

v.a. € 999,-

collectie en laat je
inspireren.

KOM NAAR ONZE
WINKEL VOOR NOG
MEER SPECIALE
Norma 1884

AANBIEDINGEN!
Keuken Durante

Complete boxspring

v.a. € 5.999,-

leverbaar in 5
verschillende kleuren.
incl. pocketveer matrassen
en comforttopper.

Vlak € 1.484,Elektrisch € 1.884,-

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

Maandag

gesloten

Di, wo, vrij

10.00 - 18.00 uur

Donderdag

10.00 - 21.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Zondag

12.00 - 17.00 uur

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl

25

Woensdag 31 januari 2018

‘Kwaliteit en service blijven bieden’
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MAGAZIJN
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ZATERDAG

3
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ZONDAG

4

FEBRUARI

12.00 - 17.00 uur

80%
TOT

KORTING

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Week 05.

v

VANAF

PROFITEER NU

799,-

BOXSPRINGS
MATRASSEN
TOPMATRASSEN
ACCESSOIRES
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€1200,-

AEROMAX MATRAS
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Magazijn in Uden: Pannebakkerstraat 1 - Elke vrijdag, zaterdag en zondag open

SwissSense.nl
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Hou je VAST voor de voorstelling van Los muziektheater

teerdag gilde sint antonius abt vorstenbosch

NISTELRODE – Na drie succesvolle theaterprogramma’s is het voor de dames van LOS tijd om volwassen
te worden. Ze zijn nu rond de dertig en staan voor belangrijke keuzes in hun leven.
hakketak over politiek of andermans ellende maar juist de eigen
belevenissen en beslommeringen
die op een ludieke manier op de
hak worden genomen.
Zaterdag 17 maart – aanvang
20.15 uur. Kaartjes a € 12,50 verkrijgbaar via www.nesterle.nl.
Maar zo makkelijk is het niet om
het oude achter je te laten en aan
een nieuwe fase te beginnen.
VASTigheid is voor de meiden
een droom en een nachtmerrie
tegelijk. Terwijl ze zich staande
proberen te houden op hun hoge
hakken, vallen Femke, Charlotte,
Kim en Dookje van de ene in de
andere komische en herkenbare
situatie. Dat deze voorstelling van
LOS weer bomvol hilariteit, muzikaliteit en fysieke uitspattingen
zit, dat staat wel VAST.

Elk afzonderlijk bezitten de meiden hun eigen talent maar als zij
gezamenlijk optreden, staat er
een cabaretvoorstelling waar je
‘u’ tegen mag zeggen. Geen ge-

V.l.n.r.: Gerrit Nooijen: 60 jaar lid, Jan v.d. Broek: 50 jaar lid, Maarten
Ketelaars: 40 jaar lid

Win twee kaartjes voor Vast!
Met welke voorstelling stonden de meiden van Los muziektheater
in CC Nesterlé en op welke datum?
Mail je antwoord naar info@nesterle.nl en wellicht zit jij straks lekker bij ons in de zaal!

Publieksavond bij Halley
naamd Orionnevel. Vanaf het
dak van de sterrenwacht kijk je
naar de Melkweg recht boven je
hoofd en leer je sterren en enkele sterrenbeelden herkennen met
bekende en minder bekende namen, zoals Stier, Zwaan, Draak,
Grote en Kleine Beer, Poolster,
Betelgeuze en Sirius. Het moet
wel onbewolkt zijn om de maan
en sterren te kunnen zien.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 2 februari voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Entree op de publieksavond:
€ 5,- voor volwassen en kinderen tot en met 12 jaar betalen
€ 3-.

In de loop van de avond komt
de maan op in het oosten en zijn
diens kraters, bergen en donkere
‘zeeën’ goed door de telescoop

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999.
www.sterrenwachthalley.nl.

te zien. Ook worden de kijkers
gericht op sterren, dubbelsterren en sterrenhopen en op de
kosmische stof- en gaswolk ge-

VORSTENBOSCH - Het Gilde
St. Antonius Abt Vorstenbosch
heeft zaterdag 20 januari haar
jaarlijkse teerdag gehouden in ’t
Gildebergske.
Na de officiële opening door
hoofdman Johnnie was er de
huldiging van Maarten Ketelaars
die 40 jaar lid van de vereniging
is. Maarten kreeg een kringonderscheiding in zilver met bijbehorende oorkonde namens Kring
Maasland en van zijn eigen gilde
was er een tinnen bord en een
bos bloemen voor zijn vrouw Ria.
Vervolgens werden Jan van den
Broek en Betsie naar voren geroepen om voor zijn 50-jarig
lidmaatschap nogmaals zijn activiteiten voor het gilde van de
laatste 50 jaar te mogen horen.
Dan was er het 60-jarig lidmaatschap van Gerrit Nooijen.
Hij kreeg een onderschild bij
zijn schild dat hij ter ere van zijn

50-jarig lidmaatschap had ontvangen.
Daarna werd de ‘Gildebroeder

de vrouwen
kregen allemaal
een roos
van het jaar’ bekend gemaakt.
Dit jaar was de titel voor alle
vrouwen van de gildeleden, die
toch elke keer weer hun partner
de ruimte geven om naar het gilde te gaan. De vrouwen kregen
allemaal een roos, aangezien het
niet praktisch is om het schild
door ieder van hen het jaar door
te laten dragen. Het schild krijgt
nu dus een jaar rust in de
vitrinekast.
Na de huldigingen werd er een
gildekwis gehouden en de avond
werd muzikaal opgeluisterd door
Johnnie met zijn discotheek en
de voetjes gingen van de vloer.

Het is weer bijna Valentijnsdag

Dé dag om je geliefde te verrassen
met een avondje uit bij Brasserie ’t oude Raadhuis!

Kom samen
geniete
van een heenr
3-gangen melijk
nu
van
af € 24,50
per persoon

Tommie
Tommie is een lieve en energieke kruising Shih Tzu van acht
jaar oud. Hij vindt het heerlijk om te wandelen en te spelen.
Als hij zijn energie kwijt is, kan hij ook rustig gaan liggen
en neemt hij graag knuffels in ontvangst. Tommie doet het
goed met andere honden en katten en ook kan hij prima
samenleven met kinderen, groot en klein. Het enige minpuntje is dat Tommie niet goed alleen thuis kan zijn. Hij
gaat dan piepen en blaffen. Mogelijk kan hij wat langer alleen thuis zijn als je dit oefent en langzaam uitbouwt, maar
desondanks zoeken we voor hem een baasje dat veel thuis is
en veel tijd kan besteden aan Tommie.
Dan heb je vast en zeker een ontzettend leuk maatje aan deze
actieve schat. Kom jij kennismaken met hem?

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden

Heb je ’s middags al tijd
en zin in een romantische lunch voor twee?
Wij HeBBen een tip:
Share your lunch voor € 12,50 per persoon.
Reserveer nu een tafeltje voor Valentijnsdag via:
www.ouderaadhuisheesch.nl of bel: 0412-473079
Brasserie ’t oude Raadhuis is dinsdag t/m zondag geopend vanaf 10.30 uur voor
een kopje koffie. Lunch vanaf 12.00 uur en diner vanaf 17.00 uur.

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

www.ouderaadhuisheesch.nl
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kinderen

gezellig dineren in casino
Het Limonadeparadijs
HEESCH - De Welpen Bamviertjes van Scouting Heesch werden vrijdagavond 26 januari beloond met een bijzonder activiteitje. Ze kwamen naar het casino van Jack Black. Daar wachtte een lekker diner
en een avond vol gokplezier.
De meiden (in de leeftijd tussen
zes en negen jaar) hadden zich
goed ingezet bij de jaarlijkse
oliebollenactie. Black proefde de
bollen en vond ze overheerlijk.
Als bedankje stuurde hij de welpen een uitnodiging voor het diner. De welpen werden verzocht
lekkere dingen mee te nemen en
chic te komen.
Twaalf Bamviertjes arriveerden
bij het Limonadeparadijs. Van
Black mochten ze allemaal hun
kleding showen. De welpen genoten, na een korte cursus etiquette, van de meegebrachte
hapjes. Hierna kon het gokken
echt beginnen. De stafleden,
door Black ‘collega’s’ genoemd,
gaven de welpen fiches.
Daarmee konden ze onder andere inzetten bij roulette, hoger/
lager en het vlooienspel. Aan het
eind was het casino bijna uitverkocht. De welpen leverden
de gewonnen fiches in voor een
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Prentenboekentip van de bibliotheek:

De kusjeskrokodil / Jozua Douglas &
Loes Riphagen
Tim kan niet slapen. Hij hoort allerlei vreemde geluiden. Het
blijken dieren te zijn die in zijn slaapkamer verstopt zitten: het
verhaaltjesvarken, de toedektijger en de knuffelbuffel. Deze bijzondere dieren helpen Tim om in slaap te vallen. Maar na een kus
van de kusjeskrokodil kan hij pas echt lekker gaan slapen maar
daardoor mist hij net het laatste dier…
Angst voor het slapengaan is heel herkenbaar bij jonge kinderen
en wordt in dit prentenboek mooi uitgewerkt. De kleurrijke en
vrolijke illustraties zijn gedetailleerd en er zitten veel kleine grapjes in. Op iedere tekening valt zo veel te ontdekken.

snoepzakje. Ook de Welpen Giuseppe, jongens in dezelfde leeftijd, hadden deze vrijdagavond
een activiteit. Zij deden samen
met Sjonnie Pierbal een eigen
versie van ‘De sterkste man’ in
De Elleboog.
Lijkt het jou leuk om ook een
keer bij Scouting Heesch te komen kijken? Kijk op
www.scoutingheesch.nl of mail
naar info@scoutingheesch.nl.

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

De kusjeskrokodil maakt deel uit van de Prenten Boeken Top Tien
2018. In de bibliotheken van Bernheze staan tijdens de Nationale
Voorleesdagen alle prentenboeken uit deze top tien tentoongesteld. Daar kun je ze samen met je (klein)kind rustig bekijken en
voorlezen.

darttoernooi, nieuwe activiteit in
Willibrordcentrum!
HEESWIJK-DINTHER - Een gloednieuwe activiteit in het Willibrordcentrum voor kinderen tot zestien jaar: een darttoernooi!
Op 15 en 16 februari ben je van harte welkom om jouw darttalent te laten zien.
Darttalent?
Ben jij zestien jaar of jonger en heb je zin om gezellig een aantal
potjes te darten? We verwelkomen je graag op 15 en 16 februari. Op beide dagen begint het toernooi om 13.30 uur en het
duurt tot 17.00 uur. Het inschrijfgeld is € 2,- inclusief één gratis
(fris)drankje. Er zijn erg leuke prijzen te winnen!
Wil je meedoen? Meld je dan voor 12 februari aan via darten@willibrordcentrum.nl. Zet daar even je
naam en leeftijd bij. Neem tijdens het toernooi gerust supporters mee!

creatief verbinden
NISTELRODE - Een verbinding maken doet mij denken aan een armband. Je verbindt het ene uiteinde
met het andere en je hebt een cirkel. Afgelopen weekend heb ik zoiets ervaren, maar dan wel in uitzonderlijke vorm. Voor drie euro konden kinderen naar de Eijnderic in pand de Kanz gaan knutselen.
Gevarieerd creatief aanbod en kleuren van versiersels zag ik op tafels. De opkomst was groot. Tot mijn
verbazing zag ik ook oudere kinderen. Niet alleen volwassenen maar ook pubers die de kleinsten begeleidden. Ze leken het heel leuk te vinden.
Nu hoorde ik dat tegenwoordig
de leerlingen van het voortgezet
onderwijs een maatschappelijke
stage moeten lopen. Wat mij betreft kon dat niet beter dan bij de
Eijnderic hier in Nisseroi. Ze kregen een hapje, een drankje en
een knutselprogramma. De sfeer
zat er goed in.

WORKSHOP
Leer je (hoog) sensitieve kind beter kennen training
(Wijze oudertraining)

Vanaf 19.30 staat koﬃe, thee voor u klaar. Tot ± 22.00 uur.
Voorjaar: woensdag 7 februari, 7 maart, 4 april,
9 mei en 6 juni
SENSIKIDS YOGA LESSEN
woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.00 uur
of 15.30 tot 17.00 uur.
Voorjaar: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart,
4 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 juni t/m 20 juni
Locatie: Praktijk Gabriellic Voetreflex
Aanmelden kan via: gabriellicvoetreflex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.
Praktijk Gabriellic VoetreflexPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216
gabriellicvoetreflex@gmail.com • www.gabriellicvoetreflex.nl

‘...wauw, wat zal dat
ﬁjn gevoeld hebben’
Ga zelf maar na hoe pubers
over het algemeen zijn, de wereld was ineens een stuk minder leuk, al was het dan omdat
de hormonen in de weg zaten.
Maar dan toch jezelf inzetten als
een creatieve begeleid(st)er. En
een bedankje van de vrijwilligers,
..wauw wat zal dat fijn gevoeld
hebben. Al met al: de wonderen
zijn de wereld niet uit. Wat een
mooie initiatieven lieve mensen!
Rebecca L. uit Nistelrode

bernheze sportief
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Natuurspeeltuin de Zwarte
Molen opent amfitheater
NISTELRODE - Afgelopen zaterdag opende wethouder Van
Moorselaar samen met kinderen
van de wijk de Zwarte Molen het
amfitheater. Dit theater is gerealiseerd dankzij een subsidie vanuit het Oranjefonds.

Officiële opening door wethouder Van Moorselaar

De trouwe supporters van WHV
moesten daarom tot de 38e minuut wachten voordat de handen op elkaar konden. Een strakke corner van Teun van Mil werd
snoeihard ingekopt door Thijs
Lunenburg 1–0.

Over enkele weken zal nog een
houten speelhuis gerealiseerd
worden. Ook hiervoor ontving de
natuurspeeltuin een subsidie van
€ 10.000,- vanuit het VSB fonds.
In totaal zijn nu een zandwatertafel, een motoriek parcours, een
kabelbaan, een schommelcombinatie, een kruiptunnel, een pluktuin,
en tennis
een vlin- basketbal
voetbal een wilgenhut
hockey
dertuin gerealiseerd.

zwemmen

Goed begin van het wedstrijdseizoen voor Sine-Cura!
turnen

volleybal

HEESWIJK-DINTHER - Lynn van
Doorn en Nina Eijmberts van
Sine-Cura turnden op zaterdag
27 januari hun eerste voorwedstrijd van dit seizoen in Tilburg.

handbal

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene
kregen het niet voor elkaar
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

milsbeek/NISTELRODE - In de
thuiswedstrijd in november kregen de Prinses Irene korfbalsters
het voor elkaar te stunten tegen
biljarten (M) 1duivensport
judo
Spes
uit Milsbeek.

Na de rust probeerden de Gravenaren de thuisploeg vast te zetten op eigen helft en in het eerste kwartier na rust ging dat de
ploeg van de 30-jarige oud-speler en nu hoofdcoach Ashley
Bonnikhorst goed af. WHV had
het moeilijk met een aantal corners en vrije trappen, maar goalie Bram van der Pas hield zijn
ploeg op de been. Met een goede redding wist hij de 1–0 voorsprong te behouden. Na twintig
minuten was het weer WHV dat
de overhand kreeg en toen in de
69e minuut topscorer Yorick van
de Rakt, op aangeven van Teun
van Mil, de 2-0 maakte was de
wedstrijd beslist.

turnen

Nieuwsgierig geworden? Kom
gerust eens kijken in de schitterende natuurspeeltuin.
badminton

WHV hervat competitie
met winst op GVV’57

De geel-zwarten waren de gehele wedstrijd de bovenliggende
partij en lieten bij vlagen goed
voetbal zien met dito kansen. De
veelvuldig vrijstaande en goed
opbouwende linksback Thomas
Bosch zorgde voor veel dreiging
en ook aan de rechterflank zorgden Ivar Roefs en Roel Lunenburg voor veel problemen bij de
gasten.

Kom kijken in de
natuurspeeltuin

boksen

voetbal

LOOSBROEK - Na een lange winterstop en slechts één oefenwedstrijd voor beide ploegen, werd de competitie weer hervat. Voor de
laatste ontmoeting tussen beide teams gaan we terug naar 28 september 2014 toen WHV ruimschoots won met 7-0. Ook deze keer
trok de thuisploeg aan het langste eind door met 2-0 te winnen van
directe concurrent GVV’57.

Eerder ontving de stichting van
de natuurspeeltuin maar liefst
€ 10.000,- om dit theater te kunnen realiseren. Enkele maanden
later kon het theater eindelijk
officieel geopend worden. Deze
feestelijke gebeurtenis ging gepaard met een heerlijke feestmaaltijd, die volledig gesponsord
werd door de lokale ondernemers
van de versdriehoek: Twan Ceelen, Van Mook de Echte Bakker
en ambachtelijke slagerij Van den
Tillart. Ook de dranken werden
gesponsord vanuit een donatie
van Rivez Verzekeringen.

beugelen
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wielrennen

darten

golf

De uitwedstrijd was echter andere koek, en in de rust keken
de oranjehemden aan tegen een
5-8 achterstand. Waar het na de
vissen
skien
rust nog goed
hadsnowboarden
kunnen ko-kano
men voor Prinses Irene, viel het

stuivertje juist aan de zijde van
Spes. Vooral één van de dames
aan Spes-kant kreeg het op haar
heupen en wist maar liefst zeven
keer te scoren. Uiteindelijk werd
de wedstrijd verloren met 12-22.

Voor Lynn is het dit jaar de eerste keer dat ze keuze-oefenstof
turnt. Het was dus extra spannend. Maar Lynn heeft mooie
oefeningen laten zien en kreeg
voor haar balk een nette 11.35
punt. Totaal behaalde Lynn de
elfde plaats.
Nina mocht daarna haar wedstrijd turnen. Ze draaide een
goede wedstrijd met als hoogtepunt een 11.90 punt op vloer.
Met een puntentotaal van 45.15
punt behaalde Nina zelfs een
zilveren medaille! Gefeliciteerd

Nina en Lynn

met de mooie resultaten en succes met de voorbereidingen voor
de volgende wedstrijden!

turnen

Wiese pakt brons bij Regiofinale turnen
dammen

schaken

HEESWIJK-DINTHER - Wiese
van den Eertwegh (10) uit
Dinther, turnde
1cm b afgelopen zondag in Tilburg de regiokampioenschappen. Wiese deed dit in
cm b 2 N2.
de categorie1,2pupil
Wiese turnt na een selectieprocedure tegenwoordig bij Topturnen Zuid in 1,4cm
Denb Bosch. De top
van Tabitta Boxtel en Flikflak
zijn een samenwerking begonautosport
karten
nen
om zo in de regio Zuid
een
RTC te kunnen starten. RTC’s
zijn centra waar meisjes worden
opgeleid voor de Top en het Nederlands Team.
Wiese heeft de eer om ook daar
te mogen trainen en traint momenteel 15,5 uur in Den Bosch.

kaarten/bridgen

En gisteren liet ze zien veel
stappen te hebben gemaakt in
dit hoge niveau. Ze turnde een
uitstekende, strakke wedstrijd.
Vooral balk en vloer waren heel
sterk. Op balk scoorde ze het
tweede punt (13.700) door zeer
stabiel te turnen en op vloer een
derde score (13.3500) en stelde
zich daarmee veilig voor de toestelfinales. Maar ook op brug en
sprong wist ze de toestelfinales
motorsport
te bereiken,
met respectievelijk
13.450 (vijfde) en 13.300 (achtste).
Met een totaalscore van 53.800
mocht Wiese het podium beklimmen. Ze was trots op haar
eerste echte medaille op hoog
niveau!

De startpagina van
het Maashorstgebied

ACTIE

Benzinemotor
kettingzaag

www.meermaashorst.nl
Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

Video Design Lunenburg

MS 180

VHS op DVD
nu €10,00

van 304,-

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

35 cm zaagblad, 2-mix motor,
zijdelings kettingspanner

nu 229,-

Tijdelijk met graTis
exTra keTTing t.w.v. € 22,50

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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badminton

beugelen

Toernooisucces voor HBV

BERLICUM/HEESCH - Afgelopen zondag zijn jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging afgereisd naar Berlicum om daar deel te nemen aan het jeugdtoernooi van badmintonvereniging Shuttle Up.
Voor de tweede keer dit seizoen speelden jeugdleden voor punten in de Hebris Tour Ranking. Belangrijke punten voor heel wat Heesche spelers, omdat zij in de top van het regionale circuit meedraaien. De
punten werden dan ook gretig binnen geharkt!
Zo wist Sjao Jacobs de hele dag
ongeslagen te blijven in het herenenkelspel, waardoor hij aan
het eind van de dag met een
mooie eerste prijs naar huis ging.
En ook in het dubbelspel wist
Sjao het ver te schoppen. Samen
met partner Marnix Reijs werd
de finale gehaald, waar het Heesche duo nipt ten onder ging.

badminton

meerdere erkennen in de tegenstander. Maar in het gemengd
dubbelspel wist Marnix, samen
met partner Meike Brugman, in
een spetterende driesetter wel
de winst binnen te slepen.
Meike was niet de enige Heesche
dame met succes. Bij de oudere
jeugd waren het Anne Ruijs en

Mirne Hoeks die samen knap de
finale van het damesdubbelspel
wisten te bereiken, en daarin
genoegen moesten nemen met
een tweede plaats.

zwemmen

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Woensdag
31
januari 2018

korfbal

Korloo krijgt
geen grip op wedstrijd
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

WIJCHEN/LOOSBROEK - In de uitwedstrijd in Wijchen, die plaatsvond op zondag 28 januari, was Korloo niet in staat om Diosa de
punten afhandig te maken. De start van de thuisploeg was goed. Na
een aftastend begin kwam de ploeg op een 1-0 voorsprong. Korloo
biljarten
duivensport
judo in de wedstrijd
vissen
skien
snowboarden
kano
had
wat langer
nodig om
te komen.
Qua felheid zat het goed, echter het duurde even voordat de
korf werd gevonden. Na de eerste score van Korloo wist Diosa
in een rap tempo de score om
te bouwen naar een schaken
4-2 voordammen
sprong. Nu moest Korloo in de
achtervolging. Vooral fysiek
kreeg Korloo steeds meer de
overhand maar
1cm b het scoren wilde
maar niet lukken. In de eindfase
van de eerste helft scoorden bei1,2 cm
b
de teams nog
een
maal en ging
Diosa met een 5-3 voorsprong
rusten.

De punten dan ook
gretig binnen geharkt

De finale van het herendubbelspel was ook voor Marnix niet
de enige te spelen finale. Ook in
het enkel én gemengd dubbelspel wist hij de finale te halen.
Net als in het dubbelspel moest
Marnix in het enkelspel zijn

boksen

1,4cm b
Na de rust veranderde
het spelbeeld niet. Na de eerste aanvalautosport

lende acties aan beide kanten
kwam Korloo als eerste tot scoren, 5-4. Diosa kwam beter in
het spel en maakte de kansen af
daar waar Korloo vergat om zich
kaarten/bridgen
te belonen.
Diosa kon uitlopen
naar een 8-4 voorsprong. Korloo kwam nog wel op 8-6 maar
kreeg steeds meer moeite om
kansen uit te spelen.
Halverwege de tweede helft was
de achterstand voor Korloo 9-6.
In de laatste fase van deze wedstrijd hield Diosa controle en gaf
de voorsprong niet meer weg.
Doelpunten aan beide zijden bepaalden de eindstand op 11-8.

karten

motorsport

HDL MC1 Zaalhockeykampioen

Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging en
haar jeugdafdeling is te vinden
op www.hbv-heesch.nl.

voetbal

Erp wint met kleinst
mogelijk verschil van Heeswijk
ERP/HEESWIJK-DINTHER - In
de eerste wedstrijd na de winterstop kon trainer Marc van de
Ven weer met een bijna complete selectie aantreden op sportpark D’n Uil in Erp.
Alleen Wouter van Dijke zat de
laatste wedstrijd van zijn schorsing nog uit. In een matige gelijkopgaande wedstrijd waren
de kansen voor beide teams op
één hand te tellen en uiteindelijk mocht Justin Damen zich tot
matchwinner kronen voor de
thuisploeg na een vroege treffer.
Naast de nederlaag was ook het
uitvallen van captain Tom Sleddens en Arjen Haast een extra
smet op deze middag.

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zondag is HDL MC1 wederom kampioen in de zaalcompetitie geworden.
Dit is echt een zeer knappe
teamprestatie. Van de tien wedstrijden werd er slechts één gelijk
gespeeld. Het kampioenschap
Danny Aarts in duel met Koen van Deurzen

voetbal

Foto: Hans Heesakkers

HVCH verrassende koploper
in eerste Klasse C
EINDHOVEN/HEESCH - Door in Eindhoven met 1-3 te winnen bij
VV Gestel en het onverwachte puntenverlies van AWC Wijchen in
de thuiswedstrijd tegen FC Tilburg is HVCH aan kop van de ranglijst
gekomen. Volgende week is in Heesch de clash tussen deze twee
teams die aan kop van de ranglijst staan.
Gedurende de eerste helft zag
het er niet naar uit dat de Heeschenaren een gemakkelijk middagje zouden krijgen.
Gestel speelde vanaf het begin
fel en HVCH zette daar te weinig tegenover. HVCH-trainer
Maarten van Vugt was dan ook
zeer ontevreden over het timide
spel van zijn ploeg in het eerste
bedrijf waarin Gestel op een verdiende 1-0 voorsprong kwam. In
de rust nam de trainer maatre-

gelen, zette wat om in zijn team
en bracht enkele wissels. HVCH
voerde het tempo op en nu kon
Gestel al snel niet meer bijbenen.
Lars van Lee zorgde voor de gelijkmaker, de van een langdurige
blessure teruggekeerde Stijn van
den Hurk maakte op zeer fraaie
wijze de 1-2, en Joey Vissers
zorgde ervoor dat de punten
mee naar Heesch gingen: 1-3.

was toen al binnen. Complimenten voor het hele team, dat niet
alleen met kwaliteit, maar ook
met inzet, gezelligheid en doorzettingsvermogen zo ver is gekomen.
Nu gaan ze weer het veld op en
wacht hen een nieuwe uitdaging
in de 2e klasse. Succes!

De oplossing

bernheze sportief
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budo

Inschrijvingen Van Tilburg voetbaldagen komen er weer aan!

Veel podiumplaatsen
voor judoka’s Van Buel Sports

NISTELRODE - Ook dit jaar organiseert Prinses Irene in samenwerking met Van Tilburg Mode & Sport, de Van Tilburg Voetbaldagen op sportpark De Schellen. Dit jaar
zijn deze dagen in de laatste week van de schoolvakantie, van donderdag 16 tot en
met zaterdag 18 augustus. Natuurlijk krijg je ook weer een compleet voetbaltenue!

LOON OP ZAND/BERNHEZE - Afgelopen zondag hebben de judoka’s van Van Buel
Sports deelgenomen aan het jaarlijkse Langstraattoernooi in Loon op Zand.

Jongens en meisjes van zes tot en met
veertien jaar (geboortejaren 2004 tot en
met 2012) kunnen zich inschrijven via
het speciale inschrijfformulier, dat je op
de website van Prinses Irene vindt. Inschrijving staat ook open voor kinderen
van buiten Nistelrode, ieder jaar zijn er
dat weer een flink aantal. Bij de indeling
wordt er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat je bij vriendjes en vriendinnen
in een groep komt als je dat wenst.

Goud: Jadey van Buel, Demi Tak, Ziggy
Tomasouw, Ted Schaareman, Dylan van
den Hanenberg en Sander Jansen.
Zilver: Onno Vos, Raoul Sieben, Saar
Schoenmakers, Sem Ackermans, Noa Ackermans, Joruan van Es, Pien Ulijn en Max
van Uden.
Brons: Boyd van Dinther, Lucie van Nistelrooij en Siem Dieden.
Vierde plaatsen: Jasper Zwanenberg, Neo
Heessels, Coniston Howard, Lola Verdoorn, Noah Bloemers, Oliver Nightingale
en Joep Schoenmakers.

beugelen

boksen

badminton

zwemmen

turnen

volleybal

handbal

Mexicano
15 stuks - De Vries

- iedere dag weer andere animatie.
Op www.rksvprinsesirene.nl vind je nog
veel meer informatie.
waterpolo

handboogschieten

Normaal 13,99

tafeltennis

korfbal

Altior sterk maar
toch een nederlaag
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

8,

99*

golf

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 28 januari stond er weer een zware wedstrijd voor
Altior op het programma. De nummer drie van de topklasse Rosolo kwam op bezoek.
De pupil van de week, Sien Verhallen,
biljarten
duivensport
judo
vissen
zag
Altior fel
uit de startblokken
komen,
wat resulteerde in een voorsprong van
3-1. Daarna was het Rosolo die het heft
in handen wilde gaan nemen, maar Altior liet dat niet zomaar gebeuren. Na de
4-2 kwam Rosolo op een voorsprong van
4-5. Altior kwam terug op gelijke hoogte
en
daarna was het omschaken
en om scoren tot
dammen
aan 8-8. Aan het einde van de eerste helft
was het toch Rosolo dat op voorsprong
kwam en de dames gingen rusten met
een stand van
1cm9-11.
b
Het was een sterke eerste helft die Altior
cm b beloofde wat voor de
liet zien dus1,2dat
tweede helft. Maar Rosolo kwam sterker
terug uit de kleedkamer en liep steeds
verder weg. Altior kon het niet meer op1,4cm b
brengen om op
hetzelfde niveau te spelen
als voor de rust en de wedstrijd eindigde
in een eindstand van 11-24.
autosport

karten

Altior 2 – Rosolo 2: 6-26
Altior 4 – Avanti 2: 10-10
Altior MW1 – Celeritas MW1: 7-8
ODC A1 – Altior A1: 14-14

skien

Jadey van Buel (1) Noa Ackermans (2)

snowboarden

r stuk
0,60 pe

kano

Bami- of nasischijf
Oriental
4 stuks

kaarten/bridgen

Ambachtelijke

Chinese tomatensoep

Diepvriesspecialist
Normaal 3,79

1liter

Diepvriesspecialist

2 voor

5,

3,79

00

Avanti A1 – Altior A2: 10-3
Altior B1 – ODC B1: 18-4
De Korfrakkers B2 – Altior B2: 9-5
Altior B3 – Emos B1: 10-2
Rosolo C1 – Altior C1: 3-6
Altior C2 – Korloo C1: 1-3
Altior C3 – Fortuna’74 C2: 3-3
Bemotorsport
Quick E1 – Altior E1: 8-7
Altior E2 – Tovido E1: 3-6
Altior E3 – MOSA’14 E1: 3-4
SCMH E1 – Altior E4: 2-8
DOT F1 – Altior F1: 14-8

2,99

g
% kortin
ruim 34

Vissticks

10x100 gram
Soepballen Frites préfrites - Voorgebakken Frieten
1 kilogram
Allfreez

Diepvriesspecialist
Frites

10/10 mm

Frieten

Frites
Frieten

4,99Frieten
Frites préfrites - Voorgebakken
10/10 mm

Mooie revanche Prinses Irene

c.-o.
Volharding werd toen door7 x 9een
overwinning kampioen, maar degradeerde
afgelopen seizoen weer meteen.
De Van
Allumettes
Frieten
Tilburg Mode & Sport mannenFijne
waren
op
het kunstgras van sportpark Soetendaal
oppermachtig en wonnen terecht.

In de eerste helft scoorden Robin Walk en
1020536
Jeroen Bekkers, invaller Martijn
van Vught
2 kg
deed dat in de tweede helft. 54 10376 822581

Frites
Frieten

7,99

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

5,99

7 x 9 c.-o.

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

10/10 mm

7 x 9 c.-o.

Dikke- of dunne

Frites
Allumettes
1020407

7/7 mm

7/7 mm

Allumettes
Fijne Frieten

Appel- of
7/7 mm
vruchtenstrudel
600 gram
Coppenrath & Wiese

2,09

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Lutosa

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1020536
1 54 10376 723007

1 54 10376 722987

10/10 mm

1020407

Frieten
1Fijne
kilogram

VIERLINGSBEEK/NISTELRODE - Prinses
Irene won in Vierlingsbeek met 0-3 van
Volharding en nam zo revanche
voor de
1020409
nederlaag in de kampioenswedstrijd
van
2 kg
54 10376 722996
het seizoen 2015-2016.
5 x 2 kg

Frites
Frieten

5,99

1020409

voetbal

*Max. 4 per klant.

Voor slechts € 99,- kun je deelnemen en
krijg je:
-voetbal
drie dagen hockey
voetbaltraining
tennis
basketbal
- drie dagen lunch en drinken
- opvang tussen 8.45 en 17.00 uur
- na afloop een certificaat
- een compleet voetbaltenue
- leuke prijzen

De volgende resultaten werden behaald:

Normaal
1020513

1,

59

2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595
7 x 9 c.-o.

Pom’Steak

1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

2,39

7 x 9 c.-o.

7/7 mm
10/18 mm

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

5 x 2 kg
1 54 10376 822595

1020513
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 31 januari t/m dinsdag 6 februari 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
1 kg
1016226
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 kg
54 10376 022325
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

10 x 1 kg
1 54 10376 022322
8 x 9 c.-o.

GRATIS tegen
inlevering van
12 spaarpunten
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Fotograaf:
Ria Monteiro-van den Akker

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 1 februari
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
KennisMaker:
Riekie van der Heijden
Bibliotheek Heesch

Carnavalsconcert
Snevelbokkenstal
Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Prinsenreceptie
De Zaert Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent,
module 1
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Rommelmarkt Gilde
Vorstenbosch
Gildebergske Vorstenbosch
Pagina 14

Vrijdag 2 februari
Tai Chi - Qi Gong, beginners
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Maandag 5 februari
Taijiwuxigong - Poedjavisualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Tai Chi - Qi Gong, beginners
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

BOBZ Carnaval
Dorpshuis Nistelrode
Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther
Publieksavond Sterrenwacht
Halley
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 27
Voetbalcollege
CC De Pas Heesch
Zaterdag 3 februari
Ouderenpronkzitting
De Zaert Heeswijk-Dinther
Zonnebloem muziekmiddag
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
In gesprek met Antoine
Bodar
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 6
Pronkzitting HDL
De Zaert Heeswijk-Dinther
Fanfare Aurora:
Carnavalsconcert
CC De Pas Heesch
Christel de Laat
CC Nesterlé Nistelrode
Zondag 4 februari
Film: Bram Fischer
Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 14
Les Chanteurs Gregoriens
zingen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
Pagina 17

Dinsdag 6 februari
Yoga
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
KBO Creatief Café
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Creatief met een klein
budget
Bibliotheek Heesch
Pagina 19
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kasteelconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Verdiepingsavond
Christendom
St. Petrus’Banden kerk Heesch
Pagina 6

Sensikids yoga - Leer je
(hoog) sensitieve kind beter
kennen
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

Carnavals bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Poedja-Bardo
onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

KBO Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dinsdag 13 februari

Indonesisch 3-gangen KT
proeverij VOLGEBOE
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Agenda: www.mooibernheze.nl

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Donderdag 8 februari
Workshop Honingmassage
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Carnaval Prinses Irene
Sportpark De Schellen Nistelrode
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Carnaval

Gemeentehuis gesloten

Woensdag 14 februari
Valentijnsdag
KBO Kaartmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Valentijn Proeverij ‘To Share’
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Vrijdag 9 februari

Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Agenda: www.mooibernheze.nl

Vipassyana
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Carnaval

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Indonesisch 3-gangen
proeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Pagina 2
Zaterdag 10 februari

Carnaval

Donderdag 15 februari
Dierencommunicatie Elementenleer
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Film: Paddington
Filmhuis De Pas Heesch

Woensdag 7 februari
Jaarvergadering
HKK Nistelvorst
Heemkamer Nistelrode

Agenda: www.mooibernheze.nl
Zondag 11 februari

Darttoernooi
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 28

Openochtend en -avond
BS ‘t Palet
Steen- en Stokstraat 2
Heeswijk-Dinther

Agenda: www.mooibernheze.nl

Studiegroep - Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Chakradance - Marianne
Huisman, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Agenda: www.mooibernheze.nl

Carnaval

Maandag 12 februari

Carnaval

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Gemeentehuis gesloten

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

www.mooibernheze.nl

