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Drie generaties Van den Akker
maken muziek bij fanfare Aurora
HEESCH - Fanfare Aurora uit

Heeswijk-dinther

salon Intense - bernheze
eetcafe ‘t pumpke
bernheze

Ad Ploegmakers
pag. 5

vrienden van het fanfare-orkest
de leerlingen van BS Emmaus
liefde voor muziek bij te brengen,
want: “Aurora kan wel aanwas
van jeugdleden gebruiken en een

Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

Jeroen en Luuk
van den Akker
Elke week is Luuk van elf wel ’n
keer bij oma en opa van den Akker te vinden. Hij speelt dan met

‘Aurora kan wel aanwas van jeugdleden gebruiken’
bezoek aan het oefenlokaal is een
mooie manier om de leerlingen
van de basisschool kennis te laten
maken met muziek en muziekinstrumenten.”

opa op de bugel en krijgt (bij)les,
want ook hij is muzikant bij Aurora, in het jeugdkorps. Daar heeft
hij onlangs het theorie A-examen
gehaald. Maar hij wil daarnaast

trompet leren spelen. Trots laat
hij het zelfgespaarde exemplaar
zien en horen. Vader Jeroen speelt
trombone bij fanfare Aurora en bij
de bigshowband eXpats en heeft
ook daarmee op diverse plaatsen
optredens.
Als op 23 maart het solistenconcours gehouden wordt, zullen de
heren Van den Akker de Zuiderzeeballade ten gehore brengen in
een bewerking van Jeroen Kocken
van Aurora. Een ‘familiefeestje’
dus.

Basisschool het Mozaïek trekt aan de bel
HEESWIJK-DINTHER - De Heeswijkse basisschool het Mozaïek nam op donderdag 13 maart deel aan de actie ‘Wij trekken aan de bel’ van
het Lilianefonds. Één minuut lang produceerden de bijna driehonderd leerlingen van de school op de speelplaats (met toeters en bellen) een
lawaai als een oordeel.
Met de actie lieten de leerlingen
horen hoe blij ze zijn dat ze naar
school mogen. Ze gaven er tegelijkertijd ook mee aan hoe oneerlijk ze het vinden dat in de armste
gebieden van de wereld 90% van
de kinderen met een handicap,
niet naar school gaat.
Op het Mozaïek werden - ter
voorbereiding op de actie - gastlessen verzorgd door een vrijwilliger van het Lilianefonds.

Boomrooijerij

Aletta fotografie &
Hairstyling Mirelle
Ondernemersbelang HD

Drie generaties Van den Akker aan het repeteren 

nen te vinden die veertig jaar solo
bugelblazer zijn geweest. Ook
speelt Frans als eerste trompettist
bij het Maaslands Senioren Orkest.
Daarnaast probeert hij samen met

folders deze week
Heeswijk-dinther

Heesch heeft op zondag
23 maart tijdens het solistenconcours een bijzonder
driemanschap dat musiceert. Frans van den Akker
is trotse vader van Jeroen
en trotse opa van Luuk.
Alle drie hebben ze een
grote liefde voor muziek.
Toevallig zijn ze ook alle
drie op hun negende jaar
begonnen met het spelen
op een muziekinstrument
en spelen ze ook nog alle
drie bij fanfare Aurora.
Frans speelt al vanaf 1957 bij Aurora, vier jaar op de hoorn en op
de 2e bugel, daarna 40 jaar solo
bugel. Er zijn in de geschiedenis
van Aurora verder weinig perso-

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Mooi & in de Streek
pag. 13

Sport
pag. 24
Krant niet op woensdag ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955.

Van kleuters tot leerlingen uit
groep acht was er op ieders niveau heel veel belangstelling tijdens deze lessen.
Dankzij elke school (dit jaar ruim
550 basisscholen) die mee heeft
gedaan, gaat in Afrika één kind
met een handicap een jaar lang
naar school.
Zie: www.twitter.com/
mozaiekheeswijk en
www.lilianefonds.nl.

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Ad Ketelaars Taxaties
makelaar o.g. - beëdigd taxateur

Betaal niet teveel belasting
door te hoge WOZ-waarde
Hoofdstraat 27-29 | 5473AN Heeswijk-Dinther | 0413-294142 | a.l.ketelaars@hetnet.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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De Elf Rotten houdt
excursie naar Ravenstein
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PEFC/30-31-421

Op jacht naar een
wildbuffet met vadebo

HEESCH - Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ gaat op zondag 23 maart op
excursie naar het pittoreske stadje Ravenstein.
De deelnemers aan de excursie
verzamelen om 13.25 uur bij De
Heemschuur in Heesch en vertrekken om 13.30 uur met eigen vervoer naar Ravenstein. Om 14.00
uur wordt gestart met een uitgebreid bezoek aan het museum
voor vlakglas- en emaillekunst.
Om 15.30 uur wordt een kop koffie of thee genuttigd, waarna de
deelnemers een bezoek brengen
aan de opgravingslocatie van de
voorburcht van het kasteel van

Ravenstein. Rond 16.30 uur wordt
het bezoek aan Ravenstein afgesloten.
Wie graag wil deelnemen aan de
excursie, wordt verzocht zich per
e-mail of telefonisch op te geven
bij Riky de Jong: 0412-646380 of
rikydjong@home.nl. De entreekosten van het museum bedragen
€ 5,- p.p. Meer informatie over de
excursie en de heemkundekring:
www.de-elf-rotten.nl,
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

KIEZEN MOEILIJK? Nee hoor!
Kies gewoon voor de lekkerste kazen
van Bon Fromage!
Lok’Kaas TOP 5:

* Bekroonde boerenkazen
* Biologische kazen
(geit, koe, schaap)
* Truffelkazen uit binnenen buitenland
* Kruidenkazen
(Cantadino, Fenegriek)
* Dieet- en lightkazen,
20+, 30+, mild en pikant

GECERTIFICEERDE
FOODSPECIALITEITENWINKEL

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

In vroeger jaren was de kookpot anders voorzien van ingrediënten
dan nu, in 2014.
Mensen leefden zonder verwarming, met meestal in één ruimte
een kachel, waar iedereen omheen zat, als het even kon.
Te voet of met de fiets uren ver naar het werk, waren geen
uitzonderingen. De vrouwen hadden geen wasmachines, maar
wastobbes. Het woord zegt het al: ‘tobbe’ en dat was het.
Geen stofzuigers maar harde bezems en een wasdraad waar de
kleden overheen gehangen werden en dan de mattenklopper
erop. Meestal kokosmatten, waar altijd zand uit kwam, ook al
waren ze schoon. Wat de pot schafte in de winter waren meestal
etenswaren met veel vet, zult, bloedworst, balkenbrij, niertjes en
uitgebakken spek. Men had deze etenswaren nodig, veel vet,
veel verbranding, alles werd met hard en zwaar werken naar
verhouding omgezet in energie. Ook om het kou lijden te kunnen
ontberen had men energie nodig. Dus meestal vet eten, omdat dit
ook redelijk betaalbaar was.
Ook de feesten en partijen werden anders gevierd. Het was
bijvoorbeeld heel normaal dat er glazen op tafel stonden met
diverse soorten rookwaren en de versnaperingen bestonden
voornamelijk uit blokjes kaas, plakjes worst en droge worst. Maar
we zijn ons steeds meer bewust van onze gezondheid en weten
dat roken slecht is en dat we het calorierijke voedsel van vroeger
niet meer verbranden. Door onze vakanties en internet kennen en
ontdekken we ook steeds meer producten.
Vadebo Culinair heeft hier met zijn hapjes ook op ingespeeld.
De gebakken snackjes zijn niet meer weg te denken uit een
hapjesarrangement, maar je kunt ze wel combineren met hapjes
zoals sushi, carpaccio, boomstammetjes, wraps en verrines
(hapjes in glaasjes). Neem eens een kijkje op onze website
www.vadeboculinair.nl en laat je inspireren. Ook het gemak
speelt tegenwoordig een grote rol, dus je kunt ze gewoon online
bestellen en wij bezorgen ze dan bij u thuis.
Heeft u iets te vieren? neem gerust contact met ons op
en we stellen samen met u een mooi culinair geheel samen.
Eet smakelijk.
06-13431687- www.vadeboculinair.n

Tapas
Lunch
Diner
ima keuze

Voor het hele gezin een pr

Lindenlaan 20 - Vinkel - 073-5320709 - info@dannyseeterij.nl

www.dannyseeterij.nl

Advertorial

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Lezing advocaat over strafrecht

Op donderdag 20 maart verzorgt
advocaat-generaal mr. Jan-Willem
Grimbergen een inleiding over het
eisen van straffen. Aanvang 20.00
uur, entree € 5,-. Op grond waarvan bepalen officieren van justitie
of advocaten-generaal de strafeisen voor verdachten van misdrijven? Welke factoren spelen mee bij
het bepalen van de strafeisen, naast
die welke in de strafwetgeving zijn
opgenomen? Vaak wordt er gediscussieerd over de straffen die worden opgelegd aan verdachten van
misdrijven, of over de strafmaat.

Advertorial

De naam Vadebo heeft geen betekenis, maar is afgeleid van onze
achternaam van den Boom.

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

vadebo culinair

Zondag 23 maart, 15.00 - 17.00
uur, Angklung-concert en workshop. Entree € 5,-. Bent u ooit
in Indonesië geweest? Dan hebt
u zeker kennis gemaakt met de
ANGKLUNG.
Zeker de moeite waard, ook voor
kinderen tot 12 jaar. Speciaal
voor hen is de entree € 2,50. De
Angklung-groep Eindhoven speelt
vooral filmmuziek, o.a. uit ‘Star
Wars’, ‘Phantom of the opera’ en
‘Lion King’. Ook Nederlandstalige
liedjes zoals: ‘Brabant‘ en ‘Tulpen
uit Amsterdam’.

Donderdag 27 maart houdt Gerrit
Gerritsen een lezing: Red de rijke
weide. Aanvang 20.00 uur, entree
€ 5,-.
Ieder jaar wordt er in de pers aandacht geschonken aan het eerste
kievitsei. Gerrit Gerritsen, weidevogelcoördinator bij de Vogelbescherming, belicht diverse aspecten van de bescherming van
weidevogels.
Daarbij zal de problematiek rondom het behoud van de koning van
de weidevogels, de Grutto, vaak
als voorbeeld dienen.

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

Meer informatie

0412-655545

zie website

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45

www.pannenkoekenhuisheesch.nl
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Mignon van den wittenboer is MOOi Van HaNs MaNders
‘goudhaan van het jaar’
Uden - Tijdens een drukbezochte jaarvergadering is Mignon van den
Wittenboer uit Heeswijk-Dinther door het bestuur van Vogelwacht
Uden gekozen tot ‘Goudhaan van 2013’.
Voorzitter jan-willem Hermans
overhandigde het bijbehorende
speldje aan de kersverse Goudhaan
van het jaar. Hij prees haar voor de
vele activiteiten en verdiensten die
zij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft verricht.
Van den wittenboer is medeauteur
en heeft de eindredactie gedaan
van diverse vogelboeken en -rapporten. zo heeft ze een bijdrage
verleend aan boeken als ‘Langs
weinddupper en schrijverke’, 14
vogelwandelingen in Uden e.o.
en telde een broedvogelplot tijdens de Maashorstinventarisatie

Mignon van den Wittenboer

in 2010. naast diverse vormgevingsprojecten, ze heeft immers
een grafische achtergrond, maakt
Mignon deel uit van het redactieteam. Het afgelopen jaar heeft ze
een actieve rol gehad in het aanpassen van de huisstijl van Vogelwacht Uden. Ook zijn door haar
nieuwe logo’s, banners en covers
ontworpen. “ik had dit totaal niet
verwacht en beschouw dit als een
blijk van waardering”, aldus Van
den wittenboer.
Voor meer informatie:
www.vogelwachtuden.nl.

Vijftig jaar cV de Hossende wevers

Op zondag 9 maart mocht ik als gemeentedichter
een poëtisch intermezzo verzorgen tijdens de
verkiezingseditie van politiek café Brug. De
lijsttrekkers van de zeven politieke partijen waren
allen aanwezig en gingen met elkaar in debat.
De Haagse cabaretier Sjaak Bral mocht hun
optreden beoordelen. Volgens hem werd het debat
gewonnen door Annemieke Boellaard van D’66.
Maar hij was bevooroordeeld, zei hij, want hij was voorstander van
meer vrouwen in de politiek. Zijn meest memorabele uitspraak was:
“Achter iedere succesvolle man staat een verbaasde vrouw.”
Hieronder twee van de gedichten die ik voor deze middag geschreven
had. Ik hoop dat iedereen die deze gedichten leest inmiddels gestemd
heeft, of dat alsnog gaat doen.

ZEVEN LIJSTTREKKERS
Ze heten Jack en Marko, Roel en Rein
En Hans en Annemieke en ook Peter
Ze weten alle zeven alles beter
Want anders zouden zij hier nu niet zijn
Ze praten soms vol vuur of met venijn
De een is vaag, de ander wat concreter
En nummer drie is een begaafd debater
En vier een olifant in porselein
De vijfde doet wat water bij de wijn
De zesde is een echte ijzervreter
En zeven zie je denken: see you later
Hij kiest vakkundig voor de schone schijn
Maar wie is een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Dat oordeel, tja, dat ga ik hier niet geven .

nisteLrOde - De Hossende Wevers viert op zaterdag 12 april het 50-jarig bestaan. Het is een jubileum
voor 50 jaar carnaval vieren in Nistelrode en de carnavalsvereniging wil daar alle aandacht aan besteden.
Prins Ron I & Prinses Corrine en hun gevolg doen dat natuurlijk het liefst met iedereen die CV De Hossende
Wevers een warm hart toedraagt. Zij nodigen alle belangstellenden uit voor de feestavond.
iedereen die in het verleden ooit prins of prinses bij of oud-lid van de Hossende wevers is geweest en geen uitnodiging heeft gehad, is die avond van harte welkom. de avond wordt gehouden bij Partycentrum ’t Maxend
in nistelrode en begint om 20.30 uur. kosten van de feestavond zijn € 25,- per persoon. Opgeven kan voor
woensdag 2 april via e-mail: hossendewevers@gmail.com.

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

VOORSPELLING
PB, Lokaal of Blanco kan men kiezen
Of CDA, SP of VVD
Ook D uit 66 doet weer mee
Wie zal er winnen en wie zal verliezen?
Wie zit er na de uitslag straks te kniezen
Wie springt er in de lucht en roept hoezee!
Wie maakt er in de raad straks zijn entree
En wie pakt heel teleurgesteld zijn biezen?
Ik kan niet kijken in het koffiedik
En kan dus ook de uitslag niet voorspellen
Toch werp ik in de toekomst vast een blik
En daardoor, mensen, kan ik u vertellen:
De een is met de uitslag in zijn schik
Een ander zal zijn psycholoog gaan bellen.

Laat uw
huidige
verzekeringspakket
door ons geheel
Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn
Verkiezingsvrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
uitslag dan dat u heeft durven denken.
op Ons
dtvvoordeel is ook uw voordeel!

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

Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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krant niet op
woensdag
ontvangen?
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bernHeze – de verkiezingsuitslag
is op dtv te zien. woensdagavond
Loop eens even binnen of
vanaf 22.00 uur is er een live-uitneem
zending vanuit de Pas waarin
alle contact op met:
uitslagen bekend worden gemaakt.
Meer nieuws over de verkiezingen
is te vinden op de speciale website
Hoofdstraat
www.bernhezekiest.nl.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

Geslaagd
avondje

HEESWIJK-DINTHER – Michel van
der Linden uit Heeswijk-Dinther
houdt dinsdag 25 maart een lezing in CC Servaes in Dinther.
Centraal staat de vraag ‘Wat drijft
een ondernemer?’

Heeswijk-Dinther - Drie jongeren, vergezeld door twee vrijwilligers van de Zonnebloem, hadden
zaterdag een gezellige avond.

Michel van der Linden heeft jarenlang leiding gegeven aan een
groot bouwbedrijf.
Wat is goed voor ‘je mensen’, wat
is goed voor je bedrijf, voor de samenleving, voor het milieu? Hoe
spelen hier de christelijke waarden een rol? De drijfveer van een
‘bouwer pur sang’; het komt deze
avond aan bod.
Aanvang 20.00 uur, de toegang is
gratis.

Ze gingen pannenkoeken eten bij
de Koekenbakkers in HeeswijkDinther. Daarna werd de avond
voortgezet in bioscoop Industry
te Veghel, waar Lynn en Greetje
kozen voor de romantische filmkomedie Hartenstraat met veel
bekende acteurs en Mark met zijn
interesse in geschiedenis voor de
film Kenau ging.

Oefentherapeuten
verenigen zich
BERNHEZE - Behandeling van
chronische pijnpatiënten. Landelijke beweging rond vernieuwend
protocol oogst veel enthousiasme.

HAARSTUDIO
HAARSTUDIO

Menzel 31
Menzel
31 en Nistelrode
Tussen Uden
Tussen Uden en Nistelrode

Openingstijden:
Openingstijden:
Di
12:00 - 21:00
Di
Do
Do
Vr
Vr
Za
Za

12:00
09:00
09:00
09:00
09:00
08:30
08:30

Menzel 31
Tussen Uden en Nistelrode
Tel.: 0412-480836
Bel even voor een afspraak

Tel: 0412-480836
Tel:
0412-480836
Bel even
voor een afspraak

Belhttp://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio
even voor een afspraak
http://www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

----

21:00
21:00
21:00
17:30
17:30
13:00
13:00

Openingstijden:
Di 13.00 - 21.00 uur
Do 9.00 - 21.00 uur
Vr 9.00 - 17.30 uur
Za 8.30 - 13.00 uur
www.facebook.com/DanaqueHaarstudio

In totaal 30 praktijken van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
in de regio ’s-Hertogenbosch/
Uden werken vanaf nu met het
protocol chronische pijnpatiënten. De scholing rond het protocol
chronische pijnpatiënten sloten zij
onlangs af.
Daarmee mag het netwerk
’s-Hertogenbosch/Uden zich nu
rekenen tot het landelijk Netwerk
Chronische Pijn, dat zich focust op
een andere en vernieuwende behandelmethode van mensen met
chronische pijn. Op dit moment
telt Nederland 12 netwerken van
oefentherapeuten die aangesloten
zijn bij het Netwerk Chronische
Pijn; rond de zomer van 2014 is
er met in totaal 20 netwerken een
volledig landelijke dekking.

Sponsordiner PEP projecten
Bernheze - De stichting PEP projecten Bernheze zet zich in voor vele
projecten in Roemenië. Om deze te kunnen bekostigen organiseren ze
ondermeer een jaarlijks sponsordiner. Wellicht voor u als persoon, bedrijf of instelling een mogelijkheid om het aangename met het nuttige
te verbinden.
Graag wil PEP u uitnodigen om
deel te nemen aan het sponsordiner op vrijdag 2 mei 2014. Het
diner vindt plaats in Restaurant de
Waard, Kerkstraat in Heesch.
De kosten van deelname bedragen € 42,50 per persoon, inclusief drankjes. Het diner begint om
19.00 uur, zaal open vanaf 18.30
uur. U gaat weer genieten van een

mooi vijfgangenmenu.
Aanmelden per mail bij Eugéne
Theunissen e.theunissen44@ziggo.nl. Vermeld uw naam, aantal
personen en voorkeur vlees of vis.
Het verschuldigde bedrag van
€ 42,50 per persoon mag u overmaken op: NL84RABO0120027313
o.v.v.: sponsordiner of donatie.
Inschrijving tot 25 april.

Voorlichtingsbijeenkomst
Reumapatiëntenvereniging
VEGHEL - Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden en omstreken
houdt een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 10 april in de Peppelhof in Veghel.
Op deze avond komen Jacqueline Verstraten, verpleegkundige
osteoporosezorg en Mw. dr. A.C.
Heijckmann, internist endocrinoloog, allebei verbonden aan ziekenhuis Bernhoven, een lezing
geven met als thema Osteoporose.

Er is ook gelegenheid om vragen te
stellen. Iedereen die belangstelling
heeft, is op deze avond welkom om
19.30 uur in het Dienstencentrum
van de Peppelhof, Wilgenstraat 15
in Veghel. De toegang is gratis.

‘ondersteuning
voor
kinderen
die niet
lekker in
hun vel
zitten’

kinderen & hun ouders

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

www.sijskindercoaching.nl
susan@sijskindercoaching.nl
06-44396176

GEMAK VOOR IEDEREEN
T HUIS
Sportmassage | Ontspanningsmassage | Chronische klachten | Brabantse Hammam

Schoolstraat 22, 5476 KK Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

WMO & EIGEN BIJDRAGE

EEN DRUKBEZET LEVEN

Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging, hulpmiddelen, met kapper, en pedicure aan huis, met glazenwasser, klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Direct meetbaar resultaat na slechts één behandeling
Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.
Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Na slechts enkele
behandelingen
bereikt u het resultaat
van liposuctie,
zonder een
pijnlijke operatie en
blijvende littekens.

Meer informatie

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL
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Ad ploegmakers bezocht met zoon sri lanka
Een happy face dankzij Nederlands sponsorgeld

Ploegmakers sr.

Ploegmakers jr.

HEESCH – Een eiland ten zuidoosten van India. Sri Lanka (tot 1972 Ceylon) is een republiek en de hoofdstad
is Colombo. Het land is een belangrijke producent van thee (ceylon thee), edelstenen, kokosnoten, rubber en
kaneel. Door de vorm van het eiland, de ligging en de natuurlijke schoonheid heet Sri Lanka ook wel ‘De parel van de Indische oceaan’, tevens staat het tropische eiland bekend als ‘het land van de lachende mensen’.

sproken niet kunnen betalen. Op
een international school leren deze
kinderen, naast de normale vakken, vooral ook engels, waardoor
ze een veel betere kans krijgen in

Veertien jaar geleden kwam ik daar
voor het eerst en eigenlijk heb ik
direct mijn hart verpand aan dat
land.
Als vrijwilliger heb ik destijds een
half jaar gewerkt in twee opvangtehuizen voor geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Vanuit
mijn professionele carrière als leraar, had ik hier veel ervaring mee
en heb de mensen daar toen een
mooi stuk kunnen ondersteunen.
sindsdien ben ik al enkele malen

terug geweest naar dit prachtige
land. eenmaal met mijn vrouw,
eenmaal met mijn jongste zoon en
- recentelijk - (februari 2014) met
mijn oudste zoon. Voor mij is sri
Lanka een prachtige ervaring, die
ik graag wil delen met anderen.
Kokosnoten
zomaar een aantal vingerwijzingen: Mensen hebben er een ‘happy face’, ze zijn gelukkig van binnenuit. kokosnoten groeien overal
aan de boom en iedere dag dat je
er bent, kun je uit één ervan drin-

ken met een rietje. bijna overal kan
je lotusbloemen offeren aan boeddha. er zijn hagelwitte stranden
met een turquoise zee voor een
heus bountygevoel.
tijdens mijn werkzaamheden destijds heb ik een aantal mensen leren kennen die zich inzetten voor
een betere wereld. een aantal van
hen heb ik weer bezocht. zo zijn
er bijvoorbeeld Vasantha en tea
die een international school zijngestart voor kinderen van ouders
die dit soort onderwijs normaal ge-

van het stedelijk VsO te rosmalen. zij hebben dit ingezameld als
afscheidscadeau toen ik met pensioen ging.
wat is het toch mooi als je met

wat is Het tocH Mooi oM kiNdereN eeN goede
basis eN eeN HaPPY face te kuNNeN geveN
de maatschappij. dit soort onderwijs levert in mijn ogen een echte
bijdrage aan de ontwikkeling van
deze doelgroep.
Afgelopen februari heb ik deze
school en de tehuizen weer opgezocht en ook sponsorgeld geschonken. Het sponsorgeld is ingezameld door mijn oud-collega’s

hulp van oud-collega’s op zo’n
manier, aan de andere kant van de
wereld, kinderen een goede basis
en een ‘happy face’ kunt geven!
Ad Ploegmakers
Gepensioneerd leraar
Fotograaf MooiHeesch.nl en
DeMooiBernhezeKrant

ik vind ’t
gewoon lekker

Heel gewoon, ’n roombroodje. Maar met trots zeggen wij toch dat de onze ongewoon zijn.
Ongewoon lekker en in een ongewoon formaatje. Wij koken de room zelf,
en dat lijkt ook heel gewoon, maar dat is het niet. Je proeft echt het verschil
tussen zelfbereide room en instant room. En wij gaan altijd voor lèkker…
Deze week gaat deze room in onze heerlijke picopuntjes.
de bakkers Lamers

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

Bij aankoop van

2 broden naar keuze
2 pico-

tip van de
bakkers…

HEean opvnieeurwbontdrekotograadn, boose.ordeDevobalkkminerers Laalenmer, s

roombroodjes

ur!
nder lact
gezonde vetten, zo n brood met veel smaak. Puur Natu
ee
t
id?
to
re
t
be
di
lk
en
me
id
bere
en zonder

n hebb
n?
veel broodsmeootrte
minder zout bereide
Wist u dat wialj on
d
oo
br
s
geldt van 13-3 t/m 19-3-2014
En dat wij

geldt van 20-2 t/m 26-2-2014

1,00

normaal 2,20

terwijl de pico-puntjes de oven in gaan… koken we de room…

en zo maken we die heerlijke pico_roombroodjes
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livage haarverzorging: passie voor zorg

Advertorial

sCHijndeL - Helma Verkampen is 25 jaar kapster en visagiste en momenteel franchise ondernemer bij Livage. Tijdens haar werk in een kapsalon hielp ze klanten met borstkanker. Het inspireerde haar om vrouwen die ziek zijn te helpen om er weer goed uit te zien.
Livage haarwerken verleent professionele haarverzorging voor vrouwen met tijdelijk haaruitval door
chemo. daarnaast geeft Livage
informatie over andere hoofdbedekkingen, zoals sjaals, buffjes en
mutsjes. Ook biedt ze oplossingen
voor het verlies van wenkbrauwen
en wimpers. de kracht van Helma
is dat ze bij mensen thuis komt,
zodat ze op hun gemak en in een
vertrouwde omgeving een keuze
kunnen maken uit de collectie van
echt of synthetisch haar. Helma
streeft ernaar om het zelfvertrouwen van vrouwen, ondanks hun
ziekte, terug te geven. er goed uitzien geeft veel vrouwen steun en
kracht. Livage is gecontracteerd

met alle zorgverzekeraars.
riette de koning is een van de clienten van Helma Verkampen. zij
zegt: “een halfjaar terug liep ik
Helma tegen het lijf. samen met
haar heb ik mooi haarwerk uitgezocht. een van de voordelen van
Helma is dat ze bij je thuis komt.
samen met mijn gezin kon ik, in
mijn vertrouwde omgeving, een

Riette

pruik uitkiezen. Helma neemt echt
de tijd voor je, is vakkundig en adviserend. nadat ik de pruik had uitgezocht, kon ik nog altijd een beroep op Helma doen voor vragen

Riette met haarwerk van Livage

en advies. in een periode waarin je
onzeker bent, is het prettig dat er

iemand met je meedenkt en meeleeft.”

Meer weten over Livage haarverzorging: www.livage.nl

een nieuwe lente, een nieuw begin
BERNHEZE – Een nieuwe lente een nieuw begin, je kent wel dat gevoel... opruimen, opfrissen... misschien ook een nieuwe stap durven te
zetten? Er zijn van die momenten in het leven waarop we eens iets anders willen. Maar vaak durven we niet en veranderen we helemaal niks.
Velen onder ons dromen van verandering: verhuizen, een nieuwe
baan zoeken, een eigen bedrijf
opstarten, een andere gewoonte
aanleren, stoppen met je relatie.
toch zijn er maar weinigen die
de stap zetten en hun leven omgooien. we maken onszelf wijs
dat het ‘allemaal veel te ingewikkeld is’. we blijven in hetzelfde
cirkeltje ronddraaien, we zijn gewoonweg te bang en durven niet
uit onze comfortzones te komen.
soms worden we gedwongen om
uit onze comfortzone te komen en
wat dan?
Vrijdag 28 maart is het VOV podium voor een aantal vrouwen
die dat wel deden, of die daar be-

roepsmatig mee bezig zijn.
weer een boeiende en inspirerende VOV bijeenkomst om je te
oriënteren, mee te praten én te
netwerken.
deze bijeenkomst is laagdrempelig, informeel van karakter en voor
alle vrouwen die interessante andere vrouwen willen ontmoeten,
op zoek zijn naar ondersteuning
of anderen iets te bieden hebben. iedereen is dan ook uitgenodigd, alleen of met een vriendin
of collega. Creatieve vrouwen,
huisvrouwen, medische vrouwen,
politievrouwen, maatschappelijk
actieve vrouwen, sportvrouwen,
ambtenaren, studentes, politieke
vrouwen, agrarische vrouwen;

vrouwen van alle leeftijden en achtergronden! dus meld je aan.
Meer over het programma, de tijden, de kosten en het aanmelden
voor deze middag op:
www.vovbernheze.nl.
Advertorial

lA colline - frAnkriJk reizen 7-daagse touringcarreis naar Drôme, Ardèche en Provence

leve de zomer, ‘Vive la france’, geuren, kleuren, gezellige markten, zonnige
terrassen, slaperige dorpjes, bakkertje op de hoek
Vertrek 3 en 17 Augustus
U toert tussen zonnebloemen en
lavendel, te midden van wijngaarden, olijfaanplant, bijzondere natuurgebieden en adembenemende
vergezichten.

Langs kerken, kloosters en kastelen, pausenpaleis, festival en
beroemde brug over de rhône
in Avignon, théâtre Antique en
romeinse Poort in Orange, per
stoomtrein door de Ardèche…

U staat bovenop de Mont Ventoux, flaneert door het taulignan
van de zijde en het Grignan van de
zonnekoning.
u bezoekt…
oude stadjes als Château-neufdu-Pape, nyons en dieulefit met
héél veel terrasjes, provençaalse
markten en proeverijen.

En u geniet van het theater
tussen wijnranken, olijfolie en
tapenades met een goed glas
wijn en het getjirp van krekels
op de achtergrond.

€ 465,- p.p. inclusief reis, verblijf op basis van vol pension, chambres d’hôtes La Colline
exclusief entreegelden. Info: www.lacolline.nl
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528 johannes.egelmeer@orange.fr
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De wens van Hans van
Heumen: zweefvliegen
De vrijheid van het vliegen is hemels
Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 maart 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

4 stuks kip ham/kaas

1 kg friet GRATIS

500 gram gevulde varkensfilet

€ 4,99
orst € 0,89
100 gram boterhamw
Uw kwaliteitsslager

Rose-Marie, Hans en Tjeerdo Wieberdink (van AC Nistelrode)

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

NISTELRODE - Nog een keer de lucht in. Dat was de wens van Hans van Heumen die eerder, met vriendenclub 5voor11, deze bijzondere ervaring beleefde. Zweefvliegclub AC Nistelrode maakte de droom van Hans
mogelijk.
Sinds veertien jaar heeft de 60-jarige Hans de vervelende ziekte van
Parkinson, die hem zeer beperkt.
Zweefvliegclub AC Nistelrode nam
de uitdaging aan om hem de beleving van het vliegen nogmaals
te laten ervaren en een mogelijkheid te benutten om als Nistelrodese club wat te doen voor deze
inwoner.
Rose-Marie van Heumen nam contact op met de zweefvliegclub die
zo’n 3000 vluchten per jaar maakt
aan de rand van Nistelrode. Met
veel belangstelling van vrienden en
familie tijdens dit eerste vliegweekend van het jaar, genoot Hans van
deze bijzondere dag.
Dit weekend was het eerste vliegweekend van 2014. Het vliegseizoen loopt van medio maart tot

Aardappels Frieslanders 5 kg € 1,95
Witlof 500 gram

Verse asperges geschild/ongeschild
uiteenlopende leeftijd; de jongste
is 14 en de oudste 94 jaar. Het zijn
allen actieve vliegers. Tjeerdo Wie-

Voor Zweefvliegclub AC Nistelrode
een mogelijkheid om als Nistelrodese
club wat te doen voor deze inwoner
en met eind oktober. Er wordt
i.v.m. de nabijheid van vliegbasis
Volkel alleen gevlogen gedurende
de weekends, algemeen erkende
feestdagen en een aantal vrijdagavonden. Daarbij is het weer een
bepalende factor, bij regen, slecht
zicht of zeer harde wind ligt het
vliegbedrijf stil.
De 80 leden van AC Nistelrode,
mannen en vrouwen, zijn van zeer

Haarwerken
bij u aan huis!

€ 0,75

berdink is een van die actieve leden en al heel lang lid van de club,
die in 1972 opgericht werd. Hij is
instructeur en een ervaren vlieger:
”De meeste leden komen uit de
wijde regio, maar ook een aantal
uit Bernheze. Vanaf 14 jaar mag je
solovluchten maken. We kunnen
altijd meer leden gebruiken, het is
een gezellige club, belangstellenden zijn van harte welkom.”

De club is lid van de KNVvL - Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor Luchtvaart - de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten en luchtvaarthobby’s in
Nederland. Naast de kennismakingsvluchten ontvangen ze ook
grote groepen; bedrijven, verenigingen of vriendenclubs.
De Aeroclub heeft deze zondag
voor Hans en zijn zus Reggy, hun
grootste wens in vervulling laten
gaan, waarvan ze enorm genoten
hebben.
Aeroclub Nistelrode
Vorstenbosscheweg 10
5388 TJ Nistelrode
www.acnistelrode.nl

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

PROEF DE STREEK TIJDENS ONZE STREEKWEEK:
Bij aankoop van 2 broden naar keuze:

4 zachte Maashorster
Speltbollen voor

Speltbrood

met spelt uit de Maashorst

Zoet Speltmikske
Desem mikske met Spelt uit
de Maashorst en muesli

Streekappelpunt

4 stuks

met appels uit de streek

1,00
2,95
3,95
4,00
2 STUKS

NIEUW!

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

tevens groot assortiment mutsjes
Helma Verkampen 06 510 79 342
www.livage.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Advertorial

zegers optiek voor modern en betaalbaar zicht
Onopvallend maar opvallend goed geeft het beste weer waar zegers Optiek voor
staat. Anne zegers houdt ervan met twee voeten op de grond te staan en ‘gewoon’ te doen.
zij doet gewoon waar zij goed in is. Ogen meten, bril of contactlenzen adviseren en zorgen
dat deze perfect passen. daarna houdt het niet op. Anne geeft service en garantie op elke
bril of contactlens.

HeesCH –

bij zegers Optiek aan ’t dorp 30A
in Heesch kom je niet snel voor
verrassingen te staan. Alle brillen
zijn geprijsd inclusief enkelvoudige
ontspiegelde glazen. en, wil je toch
multifocaal of met leesgedeelte,
dan kan dat natuurlijk ook. Ook
voor contactlenzen zijn er mogelijkheden voor multifocaal.
Modern en
VriendeliJk gepriJsd
door goede afspraken heeft Anne
zegers mooie kortingen kunnen
bedingen bij de leveranciers. die
kortingen geeft zij door aan haar
klanten en zo kun je bij zegers
Optiek al terecht voor een bril, inclusief enkelvoudige ontspiegelde
glazen vanaf € 49,- met service en
garantie; in de laatste modetinten
en monturen.
kinderen en
Andere klAnten
zegers Optiek heeft een aantal
trouwe klanten die al jaren binnen komen lopen, voor een kleine
reparatie, een lens die niet lekker zit of het afstellen van de bril.
Maar gelukkig komen ze, jong en
oud, ook regelmatig binnen voor
een nieuwe bril of nieuwe lenzen.
Ook voor kinderen heeft Anne
een mooi assortiment brillen. Haar

jongste klant ooit was 10 maanden
toen die een brilletje kreeg. Anne
zocht en vond een bril die perfect
paste en licht, flexibel en stevig
was en tóch leuk. Ondertussen

Verzekering
Hoewel de ene verzekering eenmaal in de twee jaar een gedeelte
van de glazen vergoedt en de andere eenmaal in de drie jaar, hoeft

‘brillen Zijn geprijsd inClusieF glaZen’
is deze kleine klant groter en een
vaste bezoeker aan de speelhoek
in de winkel. Voor kinderen is het
belangrijk dat ze graag komen,
dus de speelhoek is er ook voor als
ouders tijd willen hebben om een
kekke bril uit te zoeken.

dat bij zegers Optiek geen belemmering te zijn om tussendoor een
bril of zonnebril aan te schaffen.
de prijzen van de brillen zijn vriendelijk, net als de eigenaresse van
zegers Optiek.

‘t dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412 473320
info@zegersoptiek.nl - www.zegersoptiek.nl

Anne Zegers neemt de tijd om te adviseren bij een mooie en passende bril
Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

open Atelierroute bernheze

Gast is Anja van Aalen uit Diessen met diverse glastechnieken (glaskunst): brandschilderen, appliqué, glasmozaïek en
fusing.
JAn VAn tilburg uit nistelrode is impressionistisch landschapschilder. jan schildert ruim 35 jaar en was als kind al
zeer onder de indruk van de Franse impressionisten. bovendien raakt hij ook nu nog steeds weer verwonderd door de
schoonheid van de natuur. jan: “de natuur is mijn grootste inspiratiebron. Het brabantse land en dan met name de
Maashorst en de kempen, en de Franse Provence hebben mijn voorkeur.”
Voor jan is de ontwikkeling van zijn eigen stijl, binnen het impressionisme, een uitdaging die nooit verveelt. jan ontvangt de
bezoekers tijdens de Open Atelierroute graag in zijn atelier en hoopt ze te boeien met zijn weergave van de natuur.
Gast is Kasper de Gouw uit Weert met beelden in brons van vaak geabstraheerde dieren.
Mieke VAn den Akker uit Heesch is veelzijdig kunstenaar, maar presenteert tijdens de Open Atelierroute haar
schilderijen in olieverf en acryl. zij schildert realistische stillevens of mensen in al hun verscheidenheid, precies en met een
eigen ‘sausje’. Mieke is autodidact, maar is blij met reacties om van te kunnen leren. Omdat Mieke klaar is om haar werk
aan derden te tonen, nodigt ze uit voor een bezoek aan haar atelier.
Mieke: “ik teken en schilder al zolang ik me kan herinneren. ik vind er rust en ontspanning in. de veelheid van kleuren in
gewone dingen en wat je met kleuren en licht kunt doen, verwonderen mij en zetten aan tot uitbeelden.”
Gast is Cees Snellen uit Heesch met keramisch werk en hopelijk vele gezellige bezoekers.
JAnneMeis snels ontvangt bezoekers in haar mozaïek-atelier in Heeswijk-dinther. ze is illustrator en volgde
een webdesign-opleiding. daarmee combineert jannemeis de aanvullende mogelijkheden van de computer met haar
handgetekende illustraties. de tekeningen zijn vaak gedetailleerd en vol fantasie en humor.
jannemeis: “naast illustratiewerk doe ik altijd iets helemaal voor mezelf, zoals lino’s en speksteenbeeldjes of collages maken
en wandkleden. Vanaf 2007 ben ik verslingerd geraakt aan mozaïek. ik maak nu figuratieve wandpanelen. Hierin verwerk ik
mijn beleving van de werkelijkheid; met zijn kleur en ritme.” jannemeis laat tijdens de kunstroute illustratiewerk, van schets
tot boek, linosnedes, computerwerk, speksteenbeeldjes, mozaïeken en fröbelwerk zien en ervaren.
Gast Anick Sitruk maakt sieraden uit verschillende stenen, aluminiumdraad en zilverdraad.

www.atelierroutebernheze.nl

editH JAnssen en frAncis VAn rooiJ van stijlvol Glas in Lood uit Heeswijk-dinther maken nieuw glas in lood
en restaureren bestaande panelen. edith: “Glas blijft boeien. je kunt jezelf ermee uitleven, het wordt een soort verslaving.
Het geeft zoveel mogelijkheden voor toepassingen door de schittering en sprekende kleuren bij lichtinval. Glas in lood kan
een echte meerwaarde zijn voor een pand.” edith en Francis maken – naast toegepaste werken – ook vrij werk in diverse
technieken en stijlen. ze willen bezoekers hun vrije werk laten zien en tonen dat glas in lood tijdloos is en dat het ook in
een moderne omgeving goed tot zijn recht komt. bezoekers krijgen uitleg, kunnen zelf een stukje glas in lood zetten of glas
snijden.

Bernhezer kunstenaars
13 en 21 april 2014

DEELNEMENDE KUNSTENAARS STELLEN ZICH VOOR
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LEDERZAAK VERHAGEN

IN EEN NIEUW JASJE
19 MAART FEESTELIJKE HEROPENING
VA N
1 9 9 , 00

DAMES
BIKERJAS

NU VO

13 9 , 00

VA N
2 3 9 , 00

HERENJACK
HEREN
ZOMERJAS
SUEDE
DAMESJAS

NU VO

OR

1 6 9 , 00
VA N
2 2 9 , 00

NU VO

OR

14 9 , 00

ZONDAG 23
MAART OPEN

VA N
1 1 9 , 00

NU VO

OR

7 5 , 00

VA N
1 0 9 , 00

VAKANTIEKOFFER

NU VO

HANDBAGAGE
KOFFER

KOM KIJKEN VOOR DE VELE
HEROPENINGSAANBIEDINGEN
VAN JASSEN, TASSEN,
VAKANTIEKOFFERS, KLEIN
LEDERWAREN, ETC.
VAN 12.00 - 17.00 UUR

OR

6 9 , 95

HARDSCHALIG

RYANAIR

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
TASSEN EN KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN
LEUKE CADEAUTIPS

OR

VA N
4 4 , 95

NU VO

OR

2 9 , 95

WELKOM
HEESCH – Na een grootscheepse verbouwing heropent Lederzaak Verhagen in
Heesch op woensdag 19 maart op feestelijke wijze de deuren voor het publiek.
De leerspecialist aan ’t Dorp 44 heeft
een complete metamorfose ondergaan.
De zaak van Pierre en Wilanda Verhagen heeft
er niet alleen zo’n 150 vierkante meter aan
winkel-oppervlak bij gekregen, ook de inrichting
van de zaak is voorzien van een volledig nieuwe
look en het assortiment is sterk uitgebreid. “We
zijn nu een van de grootste leerspeciaalzaak van
Nederland.” Wie het volledig vernieuwde pand
van Lederzaak Verhagen binnentreedt, kijkt zijn
ogen uit. De zaak is in een prachtig nieuw jasje
gestoken. Slechts weinig in de winkel doet nog
denken aan een paar weken geleden.

HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

DE KOFFIE
STAAT KLAAR.

Behalve het feit dat de leerspeciaalzaak een ﬂink
stuk groter is geworden -van 400 naar 550 vierkante meter winkeloppervlak- springt met name
het open karakter en de frisse, moderne uitstraling in het oog. Door de aanwezigheid van een
koﬃebar en meerdere gezellige zitjes ademt de
compleet gerestylede zaak een huiselijke atmosfeer. “De totale winkelbeleving is veranderd”,
vertellen Pierre en Wilanda Verhagen. De collectie, bestaande uit lederen kleding, (school)tassen,
koﬀers en accessoires, wordt op overzichtelijke
wijze gepresenteerd op verschillende ‘inspiratieeilanden’. Verder staat er een aantal touchscreendisplays in de zaak. “Die kunnen we gebruiken
om reclame te maken voor onze producten, maar
ze bieden onze klanten ook de mogelijkheid om
iets wat niet op voorraad is, direct te bestellen.
Verder is op de displays een volledig overzicht te
bekijken van onze collecties.”

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

550 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

Opvallend is verder het reparatiegedeelte, dat
een prominente plek in de winkel heeft gekregen.
“De mensen mogen ons vakmanschap van dichtbij zien. In ons eigen reparatie-atelier verrichten
we desgewenst kleine aanpassingen of reparaties
aan de kleding. Onze grootste motivatie is immers
dat klanten tevreden de winkel uitwandelen.”
Lederspecialist Verhagen ligt aan ‘t Dorp 44 in
Heesch en is bereikbaar via 0412-452313.
De zaak heeft ook een uitgebreide webshop:
www.lederzaakverhagen.nl.

www.lederzaakverhagen.nl
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Vanaf nu uw feest
in onze vernieuwde zaal

Vanaf 28 maart is de
ASPERGEKAART er weer

Plafond, verlichting en de kleuren zijn aangepast.
Kom vrijblijvend kijken.

Plan vast een datum in uw agenda,
samen met vrienden of familie.

Kijk op de site voor info en reservering www.restaurantdewaard.nl - 0412-451755

Geslaagde switch Jong van
Harte naar Revue

Opbrengst Boerenbruiloft
Cunera/De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER – De boerenbruiloft op dinsdag 4 maart in Cunera/De Bongerd heeft in totaal
een bedrag van € 1.017,38 opgebracht.
Wim en Maria Smits werden die
dag in de onecht verbonden in de
Tuinzaal van Cunera/De Bongerd.
Na de plechtigheid spraken Prins
Bart van Snevelbokkenland en Annemiek van de Rijdt hun gelukwensen uit aan het bruidspaar. Aansluitend was er een receptie die heel
druk werd bezocht door bewoners,
genodigden en dorpsgenoten. De

Er werd vol overgave gespeeld 

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Jong van Harte had voor het eerst in haar bestaan een revue ingestudeerd en deze werd in een
goed gevulde grote zaal van De Pas ten tonele gevoerd. Het was een eerste optreden speciaal voor KBOleden op vrijdag en een voor andere belangstellenden op zondag met een perfecte begeleiding op de accordeon door Mayke Hendriks, die zelf ook meezong.
Nadat de eerste zenuwen overwonnen waren tijdens het openingsnummer ‘Mensen kom er
gezellig bij’ op de wijs van ‘Moeder ik wil bij de revue’, werd er vol
overgave gespeeld, gezongen en
gedanst.
Er waren sketches over vakantieperikelen die al begonnen bij de
storting van het vakantiegeld en
die eindigden met de teleurstellingen tijdens de vakantie in de caravan. De teksten zaten vol humor
en waren soms een beetje pikant.

Maar gelukkig zaten er geen mensen van beneden de achttien in
de zaal. Tijdens de volgende aktes
werd de zaal meegenomen met

de zaal. Er werd geklapt en hier
en daar zelfs luchtgitaar gespeeld
op de wandelstok. De stemming
zat er goed in en de line dance op

‘Vol humor en soms een beetje pikant’
liedjes als ‘s Avonds als ’t kampvuur brandt en Twee eenzame
cowboys. De acteurs en actrices
werden luidkeels ondersteund
door zangers en zangeressen in

het toneel werd eveneens zeer gewaardeerd. Een goede switch van
Jong van Harte Toneel naar Jong
van Harte Revue. Voor meer foto’s
zie www.mooiheesch.nl.

middag werd afgesloten met een
optreden van het bandje R.U.M.
(Roept U Maar), waarbij flink werd
meegezongen en meegedeind.
Het bruidspaar ontving vele attenties en enveloppen vanuit ‘de
kromme ârrum’ voor het goede
doel: de Stichting ALS. Er werd in
totaal een bedrag van € 1.017,38
opgehaald!
Wim en Maria: “We kijken terug
op een onvergetelijke dag en willen iedereen hartelijk bedanken
voor de organisatie, de aanwezigheid en de gulle giften!”

Intratuin Veghel

ZONDAG A.S.

OPEN

t/m vaderdag alle zondagen open
van 12.00 tot 17.00 uur
Intratuin Veghel
Heuvel 11. Vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

De oplossing van vorige week

Wij zijn een gelukkig volk, omdat het dagelijkse slechte nieuws van buiten onze grenzen komt. Die buren
daar strijden om grondrechten en om te kunnen leven in een democratisch bestuurd land. Wij hebben die
grondrechten en de democratie al sinds Thorbecke in 1848 de Grondwet invoerde. Te veel naaste buren
beseffen niet dat ook ons stemrecht bevochten is en een stem verdient. De helft kiest niet en laat pas na de
verkiezingsuitslag zijn stem horen door te klagen over kiespijn.
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Afslanken met de VacuStep bij Beautycare

Advertorial

Slank de zomer in?
NISTELRODE - Dat kan bij Schoonheids-Pedicuresalon Beautycare. Door te trainen in de VacuStep wordt de
doorbloeding in de vetcellen, spieren, gewrichten en huid geactiveerd.
Uw instructrice bevestigt een VacuSteprokje om uw middel waarna
u plaatsneemt in de VacuStep.
Het rokje wordt aan de VacuStep
bevestigd, waarna er een vacuüm
gecreëerd wordt door het apparaat. U voert een langzame training uit, waarbij de hartslag laag
wordt gehouden, hetgeen een
optimale verbranding van het vet
garandeert. De combinatie van de
langzame elliptische beweging en
het vacuüm zorgt voor een optimale verbranding en afvoer van
het vet uit de probleemzones.

Een bijkomend voordeel van deze
training is dat deze helpt ook het
bindweefsel in de huid te regenereren, waardoor de huid er jonger
en gladder uit gaat zien.
Resultaten
• Vermindert de omvang bij billen, buik en benen
• Aanzienlijke vermindering van
cellulitis
• Minder vasthouden van vocht
•	Zorgt voor een goede conditie
Er zijn 2 VacuSteps aanwezig bij
Beautycare.

Susan van Uden in haar salon

*Actie is geldig tot 31 mei 2014. Bel voor een gratis proefles!

Gezichtsbehandeling
Een absolute aanrader voor ultieme ontspanning en verzorging is
een gezichtsbehandeling bij Beautycare. De behandeling wordt gegeven door schoonheidsspecialiste
Susan van Uden en er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige
producten uit de Dode Zee.
Een gezichtsbehandeling reinigt,
voedt en verzorgt de huid.
Tijdens een gezichtsbehandeling
wordt de huid gereinigd, gescrubd
en onzuiverheden zoals puistjes,
meeëters en gerstenkorrels worden verwijderd.

Door de unieke combinatie van
een elliptische trainer in een vacuumruimte vindt er vanaf het begin
een optimale doorbloeding plaats
tussen de cellen en worden blokkades op Billen, Buik en Benen opgeheven.
Dit resulteert in minder centimeters, doordat cellen hun vet weer
kunnen afstaan om te verbranden
in het hele lichaam.

Ook worden de wenkbrauwen geharst en in model gebracht, en indien gewenst de bovenlip geharst.
Daarna volgt een heerlijke massage met daarop volgend een gezichtsmasker en ter afsluiting een
oog- en dag/nachtcrème, aangepast aan uw huidtype.

Hoe gaat het
in zijn werk?
Een VacuSteptraining bestaat uit
20 individuele sessies, elke sessie
duurt 30 minuten.

Pedicure
Ook voor een pedicurebehandeling kunt u bij Beautycare terecht.

Cabaret, muziek en dans op
Bonte Avonden Zandkruiers
LOOSBROEK - Cabaretvereniging De Zandkruiers presenteert op vrijdag 4 en 11 en zaterdag 5 april de Bonte Avonden 2014. Deze worden
gehouden in gemeenschapshuis De Wis in Loosbroek.
Het is de 38e keer dat De Zandkruiers de avonden organiseert.
Het is een avond vol cabaret, mu-

Actie: Bij aanschaf van een VacuStepkuur van
20 trainingen voor € 199,- ontvangt u vier trainingen
gratis plus een waardebon voor de schoonheidssalon om
uw wenkbrauwen te laten harsen en in model te brengen.

ziek en dans. Gebeurtenissen van
het afgelopen jaar in en om Loosbroek zullen de revue passeren.

Uiteraard is er ook
een buut
ouderwets Nederlands televisiespelletje gespeeld met vier Loosbroekenaren. Verder zijn De Zandkruiers live aanwezig bij een sessie
van een praatgroep en er wordt
een kijkje genomen in de dierentuin. Uiteraard is er ook een buut.
De Zandkruiers zijn in oktober begonnen met het schrijven van de
stukken, die eind december klaar
waren. In januari is begonnen met
de repetities en nu staan ‘de kruiers’ te popelen om alles te laten
zien en horen. De decor werkgroep
heeft dit jaar weer hard gewerkt,
zodat weer een aantal mooie decors op het podium te bewonderen
zijn.
Aanvangstijd is iedere avond om
20.00 uur en kaarten (à € 7,50)
zijn vanaf maandag 24 maart verkrijgbaar bij de Dagwinkel in Loosbroek.

De prijs voor een complete pedicurebehandeling is € 19,50.

Nieuwe locatie!
Beautycare
Canadabaan 20
5388 RT Nistelrode
Telefoon: 06-20213114
www.beautycarenistelrode.nl

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeit
en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

creatieve
oplossingen

Voor muziekliefhebbers zijn er een
aantal liederen, met als primeur
een nieuw openingslied. Dansgroep No Notion zal de avond van
een spectaculaire dans voorzien.
Voor alle nieuwsgierigen licht de
cabaretvereniging vast een tipje
van de sluier op. Zo wordt er een

Een complete behandeling bestaat
uit:
•	Desinfecteren van de voeten
•	Knippen van de nagels
• Polijsten van de nagels
•	Nagelomgeving verzorgen
• Verwijderen van eelt
•	Behandelen van likdoorns
• Lichte voetmassage/incremen

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

Advies en Administratiekantoor Fluit v.o.f.
Heeft u al een afspraak gemaakt voor het
laten verzorgen van uw belastingaangifte?
Wij komen standaard aan huis en binnen een straal
van 10 km is dat kosteloos.
Onze tarieven: enkele aangifte € 55,Aangifte met partner € 65,-

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

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

DIVERSE INDUSTRIËLE LAMPEN
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Kom je verbazen in onze winkel!
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samen investeren in een duurzame regio

Advertorial

Een podium om te inspireren en kansen te creëren
BERNHEZE – Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het ‘verduurzamen’ van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen die draaien rondom maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Allemaal ideeën die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang
stimuleren. Maar welke initiatieven zijn er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?
samen met zLtO bernheze, gemeente bernheze, stichting de Maashorst en search b.V. nam rabobank bernheze Maasland in 2012 het initiatief tot het oprichten van een triple P stuurgroep
met als doel initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen. in oktober verscheen de publicatie ‘samen investeren in een duurzame regio’, aangeboden door de triple P stuurgroep en ondersteund door het Maatschappelijk stimuleringsfonds van rabobank bernheze Maasland. in de publicatie wordt zichtbaar hoe het staat met de
duurzaamheid van onze omgeving en welke kansen er op dat terrein nog zijn. de verhalen van een selectie van duurzame initiatieven uit onze omgeving (op zowel People, Planet als Profit
terrein), evenals de onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de publicatie. in deMooibernhezekrant verschijnt iedere twee weken een portret van een duurzaam initiatief uit de publicatie.

willie: ‘Ons volgende doel is uitbreiding van de capaciteit en een overstap naar totaalverwerking’

duurzaamheid verenigen met het bedrijfsproces
– Onder de vlag van stichting duurzaam Landleven bernheze runnen 24 lokale veehouders samen een biogasinstallatie in het buitengebied van
Heeswijk-dinther. Hun fabriekje voorziet jaarlijks 2.500 gezinnen van stroom. Uitbreiding staat op stapel.

bernHeze

Herman Krol

in de dintherse biogasinstallatie
wordt jaarlijks 30.000 kubieke meter drijfmest gemengd met 6.000
ton reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. in de juiste
verhouding en opgewarmd is het
brouwsel een ideale voedingsbodem voor bacteriën. daardoor ontstaat een vergistingproces, waarbij
biogas vrijkomt. Het biogas wordt
omgezet in elektriciteit en doorgegeven aan energieleveranciers. de
overblijfselen worden als hoogwaardige meststoffen afgevoerd
naar met name duitsland.
Droge mest naar Frankrijk
“zo ging het tot nu toe”, vertelt
willie Gijsbers uit Loosbroek, een
van de participerende veehouders.
“Ons volgende doel is uitbreiding
van de capaciteit en een overstap
naar totaalverwerking.” Met totaalverwerking doelt Gijsbers op
een nieuwe techniek waardoor de
installatie in staat is om water te

Pim Langens
M 06 525 448 08

Foto’s: Jan Gabriëls

destilleren uit de mest. “Mest bestaat voor 90% uit water”, legt hij
uit. “Als we dat kunnen scheiden,
zuiveren en afvoeren, ontstaat een
zeer rendabel eindproduct met
een beperkt volume. Heel geschikt
voor transport naar bijvoorbeeld
de Franse wijngebieden, waar ze
staan te springen om deze grondstoffen.”
Veebedrijven toekomstproof
de veehouders lopen met hun
initiatief vooruit op toekomstige

Willie Gijsbers

toekomst”, zegt Gijsbers. “Met
dat idee zijn we in 1999 al begonnen aan dit avontuur.” Onderweg
zorgden procedures en bezwaren
voor forse vertraging, waardoor
de boeren onder meer een grote
europese subsidie misliepen. de 4
miljoen euro kostende investering
is daarom voor een groot deel door
de veehouders zelf opgebracht.
“een extra reden om trots te zijn
op waar we nu staan”, zegt Gijsbers.

Foto’s: Jan Gabriëls

en is de prijs voor stroom gehalveerd. “elke cent is voor ons een
ton”, zegt Gijsbers, “dus dan weet
je het wel. daar komt bij dat de
grondstoffenmarkt juist duurder
is geworden, waardoor wij meer
betalen voor de restproducten die
we gebruiken bij het vermengen
van de mest.” de uitbreiding en
de overstap naar totaalverwerking

bieden weer nieuw perspectief.
Gijsbers: “kijk, duurzaamheid is
mooi, maar alleen als het economisch kan. zo zouden wij bijvoorbeeld het liefst onze stroom in de
regio afzetten, via beCO. een mooi
toekomstperspectief wanneer we
erin slagen de netwerkkosten weg
te snijden. dan hebben we straks
alleen maar winnaars.”

Wanneer we erin slagen de netwerkkosten weg te
snĳden, hebben we straks alleen maar winnaars
ontwikkelingen. in 2014 moeten
boeren verplicht 30% mest verwerken, in 2015 is dat al 50%.
“dankzij de biogasinstallatie zijn
onze bedrijven straks klaar voor de

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

Op de tenen lopen
de veehouders zijn trots, maar lopen wel op hun tenen. een jaar na
de start in 2007 werden de prijzen
van elektra en olie losgekoppeld

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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in de streek

mooi & in de streek

Advertorial

los door het bos laat je nog meer genieten van Maashorst
nisteLrOde - Los door het bos verzorgt niet langer alleen maar activiteiten in het bos. Vanaf mei biedt eigenaar René Timmers ook Bed &
Breakfast mogelijkheden aan en ruimtes die te huur zijn voor cursussen of yogalessen. Ook bij slecht weer kun je terecht bij Los door het bos.

Accommodatie Los door het bos
de ruimte die bedoeld is als verzamelpunt voor bosactiviteiten
en slechts enkele meters verwijderd is van de bed & breakfast
Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Debby van Nistelrooy

‘Weltevree in de Palmen’
rené timmers is trots op zijn bedrijf Los door het bos aan de Palmenweg in nistelrode. zijn bedrijf
ligt in het hart van natuurgebied
de Maashorst. rené is er geboren
en getogen. “deze omgeving is
prachtig en mag door mensen
gezien worden.”

niet zomaar kamers, want rené
wil mensen een bepaald gevoel
geven. “ik wil mijn eigen stijl
creëren. de kamers moeten een
beetje landelijk zijn en mensen
moeten het gevoel hebben dat zij
in brabant zijn”, vertelt rené. de
kamers zullen voorzien zijn van
gratis wifi en een televisie.

Genieten van de Maashorst kon
al bij Los door het bos, maar
vanaf mei kunnen mensen de
genietperiode verlengen. Het
bedrijf opent dan namelijk een
bed & breakfast. “ik verhuur drie
tweepersoonskamers met eigen
badkamer”, vertelt rené. “Alle
drie de kamers hebben mooi
uitzicht op het bos. een prachtig gezicht.” de kamers worden

naast drie slaapkamers zijn er
ook twee ruimtes in aanbouw, die
vanaf mei beschikbaar zijn voor
cursussen. Ook kunnen deze
ruimtes dienen voor yogalessen
en verhuur voor particulieren.
“Alles is mogelijk”, vertelt rené.
“deze ruimtes kunnen zelfs gebruikt worden voor bijvoorbeeld
familiedagen, vergaderingen of
andere gelegenheden.”

FRUSAN
VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.
Mobiel 06 - 53 51 15 41 / www.plantenmest.nl

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension
zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74

accommodatie, kan per direct
gehuurd worden voor diverse activiteiten overdag. naast de drie
reeds bestaande spellen heeft
rené bovendien een vierde spel

Op 13 april houdt Los door het bos een open dag waarop bezoekers
kennis kunnen maken met activiteiten die georganiseerd worden in
en om het bos. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur, Palmenweg
5 in Nistelrode. Naast Los door het bos helpen ook Centrum Maia,
Natuurgeneeskundige Nellie Timmers, Mandalart Mandalatekenen,
Natuurfotografie Hans Koster en Ingrid gewichtsconsulente mee met
de opzet van de open dag. Stichting Dichterbij, Cleefshoeve ijsboerderij en Eetcafé ’t Pumpke steunen de open dag.

Los door het bos
opoponze
DeKijk
moord
Sjaak
vernieuwde
Mister
X (wie is de mol)
website

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

ontmoetingstuin
servaes op
nldoet
Heeswijk-dintHer - Ontmoetingstuin Servaes doet mee met
NLdoet op zaterdag 22 maart.
nLdoet is het initiatief van het
Oranjefonds om op deze dag
met zoveel mogelijk vrijwilligers
samen te werken. Mensen die
Ontmoetingstuin servaes een
warm hart toedragen en het
leuk vinden om voor één dagje
vrijwilliger te zijn van de tuin,
zijn van harte welkom van 9.00
tot 16.00 uur om deze tuin met
moestuin in orde te maken.
Vragen/opmerkingen:
rob.d2008@live.nl.

beschikbaar gesteld voor gasten. “een casinospel”, vertelt
rené.
“Met echte casinomunten ga
je de bossen in om te gokken.
bij slecht weer kunnen we extra casinotafels reserveren. zo
kan de activiteit altijd doorgaan.”

COLOFON

mooi & in de streek
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frunsan Wormanhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

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

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Financieel Centrum Heesch
• Fayashop
• Car Media

mooi & online

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

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Smits beenmode
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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INFORMATIE
voor de

Kernen

cOluMn
RECHT
DICHTBIJ….

SP: bedankt

alle kiezers van
jong tot oud

Frenky Heurkens, Voorzitter SP Bernheze
bernHeze - Tijdens het schrijven van dit stukje was de verkiezingsuitslag niet
bekend. De SP wil alle inwoners van Bernheze die gestemd hebben bedanken.
Je stem laten gelden is van het allergrootste belang! Mocht u op de SP gestemd
hebben, dan is de dank van de SP dubbel. Als de SP vertegenwoordigd is in de
nieuwe gemeenteraad, wordt er niet ‘ja’ geknikt! De SP staat voor politieke en
maatschappelijke activiteit. Onze leden staan klaar, de SP-Hulpdienst blijft in de
lucht. Ook na 19 maart blijft de SP zichtbaar bij de supermarkten!

Handhaving is de harde rand van het recht. Dat zie je ook bij
overtredingen van vergunningsvoorschriften. Eerst komt dan de
gemeente of de provincie verhaal halen. Dat kan variëren van een
waarschuwing tot boetes en ook uiteindelijk tot sluiting van het
bedrijf….. Als het nog erger wordt, dan komt de strafrechter eraan
te pas. Voor uw onderneming is dat erg risicovol: een strafrechtelijke
veroordeling maakt bijvoorbeeld het meedoen aan aanbestedingen
heel lastig. Ieder contact met politie of het OM moet bij u de
alarmbellen laten gaan.

de afgelopen maanden waren
voor de sP-leden tropenmaanden.
naast de gebruikelijke activiteiten
en het politiek café brUG; grote
inzet voor de verkiezingscampagne. de folderaars liepen marathons
om alles op tijd bezorgd te krijgen.
de komende weken zult u gewoon
van de sP blijven horen, zoals u
dat gewend bent. Let a.u.b. op alle
politieke partijen als u wilt. blijven

Let ook op de doorsteek naar aansprakelijkheid: als u strafrechtelijk
bent veroordeeld, dan staat veelal vast dat u ook naar burgerlijk recht
onrechtmatig bezig bent geweest.
Natuurlijk bent u als ondernemer er niet op uit om de wet te
overtreden, maar bij complexe regelgeving (bijvoorbeeld rond
milieu en bouwen, maar ook op het gebied van mededinging e.d.) en
vergunningen is een fout (ook door een medewerker) zo gemaakt. In
dit soort omstandigheden moet u de zaak niet op zijn beloop laten.
Handhavers geven niet zomaar op als ze eenmaal beet denken te
hebben.

zij actief, als de verkiezingen voorbij zijn? de sP in ieder geval wel!!
Politicus ben je alle dagen van het
jaar en dat vier jaar lang! wat zal
de toekomst brengen?
Als het aan de sP ligt, worden
sP-eerpunten werkelijkheid. dit
komt allemaal op de agenda van
de nieuwe gemeenteraad als de sP
daarin vertegenwoordigd is!

Van leus tot keus, we zullen het zien

Tijd om te
stemmen!

U kent die beelden wel, waar de verhuisdozen en computers uit een
bedrijf worden gehaald terwijl de camera’s toekijken. Daar wilt u niet
in verzeild raken.
Rob Haakmeester rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl
tel. 06 11727028.

Nu met
gratis Mo
bie
Bankiere l
n
app.
Open een voordelige
betaalrekening en krijg:
€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren

de afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen die vandaag plaatsvinden. een spannende tijd, een interessante tijd, een tijd die energie nam en veel energie gaf. bij verschillende gelegenheden zijn de lijsttrekkers met elkaar in debat gegaan. eén van die debatten was te zien op
televisie. Op straat hebben we veel gesprekken gevoerd om mensen te bewegen naar de stembus te gaan.
* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*

Contact
Vragen of wilt u zaken aan de kaak
stellen in bernheze? neem contact
op met: toon van Vugt (tel 0413292870) voor Heeswijk-dinther,
Loosbroek en Vorstenbosch. Christa kolman (tel. 0412-451398)
voor Heesch en nistelrode. zie
ook:
www.bernhezeonzezorg.nl
Als u sP lid wilt worden. internet:
www.bernheze.sp.nl.

iDEAL

d66 is op dit moment nog niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad en we zouden dat graag veranderd
zien. Om onze stempel op het beleid te kunnen drukken. Om meer aandacht te geven aan duurzaam innoveren. Omdat wij vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen zoals u. Omdat wij vanuit
dat vertrouwen minder regels willen voor inwoners en ondernemers. Omdat wij ons sterk maken voor uitstekend onderwijs en een goed bereikbare zorg voor jong en oud. indien u, net als wij, vertrouwt op eigen kracht
van mensen en iedereen gelijke kansen gunt, is een stem op d66 een logische keus. in onze ogen is het een
voorrecht om in vrijheid te mogen stemmen. Om zelf te bepalen op wie u stemt. Voor ons heel gewoon, maar
in veel andere landen helemaal niet vanzelfsprekend. ik zou u willen vragen gebruik te maken van dat recht.
Op wie u stemt is aan u, maar laat uw stem horen, u hebt tot vanavond 21.00 uur de tijd!

AnneMieke boellAArd, lijsttrekker d66 bernheze

VVD: kiezers

bedankt

Jack van der Dussen, Lijsttrekker Lijst 5 VVD-Bernheze Zeker Nu.

rivez Assurantiën
& risicobeheer
weijen 19a, 5388 HL nistelrode
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van grunsven
Haerkens
Van Heck Assurantiën
Van Heck&Assurantiën
Hoofdstraat
‘t dorp 124
't Dorp100-A
124
5473 At
Heeswijk-dinther
5384 Md Heesch
5384
MD Heesch
- 45 20 03
0413 -T290412
19 80
0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vanheckassurantien.nl

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

bernHeze - Vandaag zal de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend
worden gemaakt. Als u dit leest en u heeft nog niet uw stem uitgebracht, dan
zou ik u willen aansporen om dat alsnog te doen en op de VVD-Bernheze Lijst 5
Zeker Nu! te stemmen. Wij zijn er voor u. Vele burgers hebben wij al bijgestaan
om hun belangen te behartigen.
tot vanavond 21.00 uur zijn de
stemlokalen geopend.
Het is van groot belang om te
stemmen en dat u uw stem uitbrengt. Hoe groter de opkomst
des te beter zal de democratische

verdeling binnen de raad zijn.
Voor die kiezers die inmiddels hun
stem hebben uitgebracht en op de
VVd-bernheze hebben gestemd:
van harte bedankt voor het in ons
gestelde vertrouwen.

wij zullen u niet teleurstellen.
Mocht u op het allerlaatste moment nog contact op willen nemen dan kan dat via mijn mobiel
06-53496069.

15

woensdag 19 maart 2014

Herinrichting ‘t Dorp
107 t/m 94 is begonnen.
Voor info zie onze site
www.centrumheesch.nl

Kiezers
bedankt

bernHeze - Bedankt kiezers voor het vertrouwen dat jullie op 19 maart hebben uitgesproken in Progressief
Bernheze of een van de kandidaten. Wij gaan ons de komende vier jaar inspannen om zoveel mogelijk aandachtspunten uit ons programma te realiseren.
de verkiezingen zijn achter de rug. de verdeling van de raadszetels is bekend. de komende weken worden
de onderhandelingen voor de collegevorming gevoerd. dat is een eerste stap om afspraken te maken voor de
organisatie en ontwikkeling van bernheze in de komende jaren. natuurlijk proberen we om een plek te krijgen
in een nieuwe coalitie. wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt ons altijd benaderen met
vragen en opmerkingen. Op onze website www.progressiefbernheze.nl vindt u alle contactinformatie. U kunt
ook direct contact opnemen met een van ons.
Hans van der Pas, bellinda van den Helm, Cent van den berg, ellen neelen, jesse jansen, jasper Vos, jeroen bos.

Blanco: bedankt

voor uw
stem op blanco lijst 7
bernHeze - Op het moment van schrijven zitten we nog volop in de
campagne. Maar terwijl u dit leest is de uitslag al (bijna) bekend. Wat
de uitslag ook is, wij kijken in ieder geval terug op een goede campagne. Bij de debatten en de gesprekken op straat ervoeren wij steeds weer dat u waardeert dat wij meedoen
aan de verkiezingen. Dat Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch weer een duidelijke stem hebben in de
gemeente. Bedankt voor uw steun en uw stem!
de komende weken worden de gesprekken gevoerd over de vorming
van een nieuwe coalitie. Uiteraard
hopen wij daar weer deel van uit te
maken zodat we nog beter op kunnen komen voor de belangen van
onze kiezers. we zullen sowieso
onze blanco lijst om moeten gaan

vormen tot een officiële politieke
partij met een naam. kortom, we
sluiten een drukke periode af, maar
er is geen tijd om achterover te leunen. we gaan er volop tegenaan
met onze grote groep leden. Onze
grote achterban gaat er voor zorgen dat blanco lijst 7 de komende

vier jaar goede politiek gaat bedrijven met grote aandacht voor de
speerpunten die in ons programma
staan. U kunt ons voorlopig nog
bereiken via blanco.bernheze@
gmail.com en vindt ons op www.
blancolijst7.nl. Uiteraard blijven wij
te volgen op Facebook en twitter.

deze informateur wordt aangewezen door de grootste partij en heeft
draagvlak bij de overige partijen.
de informateur gaat onderzoeken welke partijen in de komende
raadsperiode een stabiele en werkbare meerderheid kunnen vormen.

Op zondag 13 april een filmochtend in de Pas met 2 films,
entree € 7,50. Op 28/29 april ‘THE WHISTLEBLOWER’ en
op 4 mei in het kader van dodenherdenking de film ’LORE’.

Wij nodigen belangstellenden uit
Heeswijk-Dinther, Loosbroek,
Middelrode, Vinkel, Vorstenbosch,
Wijbosch en Schijndel van harte uit
om aanwezig te zijn op:
Woensdag 26 maart of
19.00 tot 20.30 uur
St. Barbara
Schijndel

Maandag 14 april
19.00 tot 20.30 uur
Cunera| De Bongerd
Heeswijk

Graag aanmelden via info@laverhof.nl of (0413) 29 81 10

bijeenkomst over de
toekomst van laverhof

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert

Maak wekelijks kans op 2 GRATIS KAARTEN
voor de eerstvolgende film bij
Film ‘the way’: de tocht der tochten; naar santiago de Compostella.
Maandag 24 en dinsdag 25 maart draaien we bij Filmhuis de Pas een
prachtige film over een wandeltocht naar santiago de Compostella.
Martin sheen vertolkt de rol van een vader wiens zoon overlijdt tijdens
zijn wandeltocht naar santiago. Als hij in Frankrijk aankomt om de as
van zijn zoon op te halen besluit hij zelf de tocht af te maken en op
bepalende plaatsen wat (as) van zijn zoon achter te laten. Op de lange
wandeltocht komt hij in contact met bijzondere mensen en net zoals
hijzelf lopen ook deze wandelaars met een bijzondere missie. een ontroerende, soms hilarische film met mooie beelden van de tocht en een
kijkje in de ziel van de (hoofdrol)spelers.
Aanvang 20 uur, kosten 5 euro per kaartje.

De toekomst van Laverhof gaat ons
allemaal aan! Hoe kan Laverhof u van
dienst zijn in 2020? Graag willen we daar
met u over van gedachten wisselen!

Bezoek onze
mooisites

politiek bernheze kiest
voor informateur
bernHeze - de zeven politieke
partijen in bernheze hebben met
elkaar afgesproken om – voor het
eerst – na de verkiezingen op 19
maart een informateur in te schakelen bij de coalitieonderhandelingen.

Leven
als thuis
in 2020

Wil jij kans maken
op 2 gratis
filmkaartjes?
Stuur dan een mail naar
info@demooibernhezekrant.nl
voor maandag 12.00 uur.

Winnaar gratis kaartjes vorige week: Mieke Wijdeven

Peter Beijers, voorzitter raad van bestuur Laverhof

Heeswijk-dintHer – De toekomst van verzorgingshuis Laverhof in Heeswijk staat centraal
tijdens een informatiebijeenkomst
op maandag 14 april in Cunera/
De Bongerd.
“de gezondheidszorg is nu eenmaal iets waar we allemaal op enig
moment mee te maken hebben.
Mensen beschouwen een goede
gezondheid in het algemeen als
het hoogste goed in hun leven.
Gezondheid en gezondheidszorg
zijn daarom belangrijke maatschappelijke onderwerpen,” aldus
Peter beijers, raad van bestuur van
ouderenzorgorganisatie Laverhof.
Laverhof bestaat sinds 1 januari
2013 en is ontstaan uit een fusie
van bernezorg in Heeswijk-dinther
en zorggroep dorus in schijndel. in
maart en april organiseert Laverhof
bijeenkomsten voor de inwoners
van Heeswijk-dinther, schijndel,

Loosbroek, Vorstenbosch, wijbosch, Vinkel en Middelrode.
beijers vervolgt: “in de afgelopen periode hebben we intern
gesproken over de toekomst van
Laverhof. eerst binnen het managementteam en daarna met de
ondernemingsraad, de centrale clientenraad en de raad van toezicht.
en we hebben nu het punt bereikt
dat we keuzes willen maken over
de koers die we, met het oog op
die toekomst, uit gaan zetten.
daar willen we het in die bijeenkomsten over hebben. we bespreken dat met medewerkers en vrijwilligers, cliënten en familieleden
en ook met de inwoners van ons
werkgebied.”
de bijeenkomsten worden gehouden op maandag 14 april van
19.00 tot 20.30 uur in Cunera/
de bongerd in Heeswijk. Vooraf
aanmelden via info@laverhof.nl of
(0413) 29 81 00.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCOntACt en maak kans op

MOOIBERNHEZERTJE

AAngeboden
snel en VerAntwoord
AfVAllen met ons
internationaal bewezen
voedingsprogramma van
HerbALiFe.
wij zijn al 15 jaar uw HerbALiFe
distributeur en adviseur!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

te koop
zonneHeMelbuizen cleo
performance 100w
€ 9,95 p/st.
sylVAniA snelbruiners
100w € 11,95 p/st.
Oude buizen GrAtis doormeten
op gesteldheid!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12 Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

printpApier
Océ black Label zero
A-kwaliteit A4 printpapier
80 grams
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99.
Prijs inclusief btw bij afhalen
‘t Mediahuys, Laar 28
nistelrode.

pedicure nistelrode
dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

5x 1/5 staatsloten

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Charon dijkhoff
rob van Herpen
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Heeswijk-dinther
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

st. servatiusstraat 40
5473 Gb Heeswijk-dinther
tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

trouwen of zwAnger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GrAtis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu.

lAntAArn € 25,wAsMAcHine
€ 50,gAsfornuis
Met oVen € 75,VitrinekAst
€ 50,secretAire € 50,-

te Huur
VAkAntie AppArteMent in
Oba, te Alanya, turkije. 6 pers.
met zwembad. 300 meter van
zee. Meer informatie:
www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997.

Meer informatie:
06- 83575352.

AgendA tip

oproep

gezocht: inwoners van bernheze
‘Mijn naam is Nathalie Damen en voor mijn afstudeeronderzoek bij
De Pas in Heesch ben ik op zoek naar inwoners van de gemeente
Bernheze.
Ik ben een laatstejaars HBO Communicatie studente aan de Fontys
Economische Hogeschool Tilburg. Op dit moment ben ik bezig met
mijn onderzoek, waarbij ik wil achterhalen of inwoners van Bernheze
De Pas kennen en wat zij van De Pas vinden. Om die vragen te beantwoorden probeer ik zoveel mogelijk mensen te benaderen; zowel zij
die wel naar De Pas gaan, als zij die niet naar De Pas gaan.
Mijn vraag aan u is dan ook of u mij wilt helpen met dit onderzoek
door de enquête in te vullen, die via onderstaande link te openen is.
Het invullen van deze enquête zal slechts enkele minuten duren, is
anoniem en u helpt mij er zeer mee. Daarnaast maakt u kans op twee
vrijkaartjes voor het dubbelcabaret op 3 april in De Pas.’

kloosterwAndeltocHt
Megen
zondag 6 april 2014.
Afstanden 5-10-15 of 25 km.
info: de keienkletsers Megen.
tel. 0412-462172/462965.

geVrAAgd
VriJwilliger die van april
t/m juni op woensdagmiddag
13.00-15.30 u in bernheze/
Maasdonk onze dMbk krAnt
wil afleveren op afhaaladressen.
tegen km-vergoeding. evt.
daarna als oproepkracht.
info. 0412-795170.

pAArdenHAAM € 20,kAstJe € 50,fAuteuille bruin leer
donker eiken € 50,2X2-pers. bAnkstellen
bruin leer donker
eiken € 150,Meer info: 06-11450588.

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. info: office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

de enquête is te vinden op:
www.thesistools.com/web/?id=394185

sudoku

Easy

5

6

8

3

2

7
8

9

4
6
1

5
1

5

9

7
9
4

1
7

5
4

6

5

6
2
8

6

4
2

6
Puzzle #253019

1

3

9

8

5

Moet je anders koken als je diabetes hebt?
Gezond eten is voor iedereen belangrijk om goed op gewicht te blijven en
welvaartsziekten te voorkomen. Moet
je nu anders koken als je diabetes mellitus hebt? En waar moet je extra op
letten als er sprake is van diabetes?
Dit zijn vragen die aan de orde komen
tijdens deze workshop op woensdag 9
april.
Diëtiste Caroline van de Wetering
geeft uitleg over goede voeding bij
diabetes en wat aandachtspunten
voor het koken zijn. Vervolgens gaat
u onder leiding van docente Mayu
Casanov-Urquijo aan de slag in onze
keuken en wordt de theorie in praktijk gebracht. U zult zien dat u zich
zeker niet hoeft te beperken tot smakeloze, eentonige maaltijden. Ook als
u diabetes hebt kunt u de lekkerste

Advertorial

gerechten op tafel zetten waarvan alle
feest- en tafelgenoten zullen smullen.
Woensdagavond 9 april van 19.00
uur tot 22.00 uur bij de Eijnderic in
Heesch; de kosten bedragen € 31,-.
Wat staat er nog meer op de agenda?
• Paaskrans maken op dinsdag 8
april van 20.00 uur tot 22.00 uur in
Nistelrode. Prijs € 29,50 inclusief
alle materialen.
• Bloemschikken voor Pasen, 1 cursus van 2 lessen op woensdag 9 en
16 april van 20.00 uur tot 22.00 uur
in Heesch. U maakt 1 stuk voor
binnen en 1 stuk voor buiten. Prijs
€ 44,50 inclusief alle materialen.
• Kruidenwandeling door ‘Stelt/Elzen’ op woensdag 16 april van 9.30
uur tot 12.00 uur; start vanaf de

Eijnderic in Heesch. Kosten € 15,50.
• Materie schilderen op zaterdag
17 mei van 10.00 tot 15.00 uur in
Heesch. Prijs € 42,- inclusief gebruik van verf. Het doek brengt u
zelf mee.
• Werken op doek met roller en
paletmes op zaterdag 24 mei van
10.00 uur tot 15.00 uur in Heesch.
Prijs € 46,- inclusief gebruik van
verf. Het doek brengt u zelf mee.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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leerlingenconcert
Muzelinck in bernrode

Advertorial

Van schijndel Hoortechniek bespaart u zorgkosten

HEESCH – Van Schijndel Hoortechniek, gevestigd in Uden, Veghel en Heesch, is aangesloten bij Hoorprofs,
een kwaliteitslabel voor audiciens. Klantgerichtheid en kennis hebben er voor gezorgd dat Van Schijndel het
hoogst scoort in de regio.
Van schijndel Hoortechniek voldoet aan de hoogste eisen van alle
zorgverzekeraars. een slechthorende kan rechtstreeks, zonder tussenkomst van een huisarts of knO
arts, terecht voor een hoortoestel
met vergoeding. dit verkort het
aanpastraject en bespaart zorgkosten. een goede zaak vinden wij.
Voor uw gehoor is alleen het beste
goed genoeg, daarom leggen we
de lat altijd hoger. neem onze
gehoortest. waar veel audiciens
niet verder gaan dan een snelle
gehoorscan in de winkel, nemen
wij de tijd voor een compleet gehooronderzoek in een geluidsarme ruimte. we bieden u de beste
hooroplossing die u op uw gemak
kunt uitproberen. echter de hoorzorg is verschraald, verzekeraars
bieden hun verzekerden slechts

Heeswijk-dintHer - Leerlingen
van Muzelinck verzorgen op donderdag 20 maart een concert in
Bernrode in Heeswijk-Dinther.
Op het programma staan onder
meer presentaties op viool, piano,
accordeon en gitaar. naast het
verzorgen van lessen is ook het
presenteren een belangrijke doelstelling van Muzelinck. Verbinden
van mensen met muziek. Vandaar

een basisoplossing en de keuze is
beperkt. nieuwe innovaties worden nauwelijks toegelaten.
Gelukkig niet bij Van schijndel. Als
particulier bedrijf hoeven wij ons
niet, zoals de grote ketens, aan
een vooraf bepaald inkoopbeleid
te houden. wij bieden vrijblijvend
veel keuze en houden het vizier
open voor de nieuwste ontwikkelingen. bij ons staat de kwaliteit
niet onder druk.
de nieuwste serie hoortoestellen
zijn op een later moment aan te
passen aan de veranderende hoorwens. Het instapmodel zit in het
vergoedingspakket van de zorgverzekeraars. de opwaarderingen
kunt u zelf bepalen en betalen,
voor optimaal maatwerk.

Uw gehoor en uw wensen vormen het uitgangspunt van onze
hoorzorg. dat vullen we aan met
aandacht voor onze klanten en
passie voor ons vak. wij zijn ervan overtuigd dat op die manier
altijd een goede hooroplossing te
vinden is voor uw hoorprobleem.
Onze dienstverlening stopt niet als
u heeft afgerekend. wij weten namelijk dat gehoorkwaliteit kan veranderen. Onze star geregistreerde
audiciëns staan elke dag van de
week klaar voor uw vragen, voor
een controle of een correctie in
de afstelling. Alleen op die manier
kunnen we de beste hoorzorg garanderen. Prettig voor u, maar ook
voor ons. Loop vrijblijvend binnen
voor het beste hooradvies voor
een nieuw of reeds aangeschaft
hoortoestel.

ook, dat Muzelinck les geeft in de
diverse kernen van bernheze: dicht
bij de mensen, dicht bij waar de
kinderen wonen. de presentatie
laat het plezier zien dat mensen en
vooral kinderen hebben met het
leren muziek te maken.
Het concert wordt gegeven in
bernrode, zijlstraat 1A in Heeswijkdinther en start om 19.00 uur. de
toegang is gratis.

‘t dorp 29 - Heesch - 0412-475959 - Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288388
botermarkt - Uden 3 - 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Hanex Carwash Heesch
Cereslaan 22

www.hanexcarwash.nl

IEDERE DONDERDAG IN MAART*:

%
0
5 RT I N G
KO

HAPPY DAY!
OP ALLE WASPROGRAMMA’S!
* Deze actie is geldig op donderdag 20 en 27 maart 2014 bij Hanex Carwash in Heesch en Oss en is niet geldig i.c.m. andere acties
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cleMens: ‘We werken met eigen talent en hebben ons in de teksten laten inspireren door de veelheid aan gebruikers van De Stuik’

theatercadeau voor Vorstenbosch
Jubileumviering 50 jaar De Stuik
VOrstenbOsCH - Gemeenschapshuis De Stuik is al 50 jaar dé ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. Om het
gouden jubileum luister bij te zetten, biedt de jubilaris de Vorstenbossche gemeenschap een avondje theater aan.
in april 1964 was het bisschop bekkers
die het gloednieuwe gemeenschapshuis inzegende en opende. Vijftig jaren en vele verbouwingen verder is
de stuik een multifunctioneel gebouw
waar diverse verenigingen en instanties
veelvuldig gebruik van maken.
Het bestuur wil het gouden jubileum
met de hele Vorstenbossche gemeenschap vieren met twee activiteiten: op
vrijdag 21 maart is er een receptie van
18.00 tot 20.00 uur.

Revue
daarnaast biedt de jubilaris de Vorstenbossche gemeenschap een avondje
theater aan. de stuik wordt verbouwd
tot een heuse schouwburg.
Op de planken zal een échte Vorstenbossche revue worden opgevoerd.

er is gelegenheid om het bestuur te feliciteren en om een drankje te nuttigen.
de receptie zal opgeluisterd worden
door optredens van enkele vaste gebruikers van de accommodatie.

“Het publiek kan een luchtige mix van
muziek, dans en cabaret verwachten,”
aldus tekstschrijver Clemens Geenen:
“we werken met eigen talent en hebben ons in de teksten laten inspireren

door de veelheid aan gebruikers van
de stuik.”
Vrijkaarten
Omdat de revue een cadeau aan de
Vorstenbossche gemeenschap is, zijn
de kaarten uiteraard gratis te verkrij-

‘Op de planken zal een échte Vorstenbossche
revue worden opgevoerd’
vrijdag 4 april
20.15 uur

zaterdag 5 april

gen. de revue wordt opgevoerd op
vrijdag 4 en zaterdag 5 april om 20.15
uur en op zondag 6 april om 15.15 uur.
kaarten vanaf 17 maart gratis af te halen in de stuik, op is op.

20.15 uur

en op

zondagmiddag 6 april

15.15 uur

Een gevarieerde show voor jong en oud, dóór jong en oud talent van eigen bodem. Dit wil je niet missen!

publieksavond
sterrenwacht
Halley

Gratis entreekaartjes (incl. pauzedrankje)

zijn af te halen vanaf maandag 17 maart in de Stuik,

www.diepvriesspecialist.nl

Schoolstraat 14 te Vorstenbosch bij Bert van de Linden.

Frikandel
goudfrik
40 stuks

Boerenroomijs

HeesCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond
21 maart voor publiek geopend. Het programma
van deze publieksavond begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.

Van Lieshout

13,
Normaal 15,49

50

Snack

Rundvleeskroket

3,
Normaal 5,69

2,5 liter
Diepvriesspecialist

Op ons
gehele
assortiment
bonen

16 stuks

99

2 zak
halve
prijs

4,
Normaal 5,99

50

Snack

Zalmf ilet
1 kg.

Smulrol of
satérol
schaal à 3 stuks

Epic

Diepvriesspecialist

Normaal 1,09 / 3,49

e

Diepvriesspecialist

Normaal 4,19
Normaal 10,95

8,

2 schalen

Hoofdgerecht

Snack

Rosti
rondjes
met spek
350 gr.

Toblerone-,
Daim- of
Almondy
taart

Tostiburger,
broodje
hamburger of
kroketburger

Elfer

Almondy

Diepvriesspecialist

Goedkoopste artikel halve prijs

Bijgerecht

95

Normaal vanaf 1,25

Normaal 1,99

e

6,

00

2 zak
halve
prijs

Normaal 4,49

Bijgerecht

Glutenvrij

3,

50

5 voor

5,

00

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

Men kan vanavond kennismaken met bekende en
minder bekende sterren, sterrenbeelden en sterrenhopen die vanavond aan de hemel staan; denk
aan de Poolster, sirius, betelgeuze, de Plejaden of
het zevengesternte, Grote en kleine beer, tweelingen, stier, Orion, Leeuw enz. Voorts staat de
reuzenplaneet jupiter hoog aan de hemel. zijn vier
grootste manen zijn met de telescoop heel goed
te zien, evenals de wolkenbanden op de planeet
zelf. in de loop van de kijkavond komt de planeet
Mars op aan de oostelijke horizon. door de telescoop zie je hem als een rood bolletje, waarop
al enkele oppervlaktekenmerken te zien zijn. de
afstand tussen Mars en Aarde is dan ongeveer
110 miljoen kilometer, en die wordt in de weken
daarna kleiner.
Het moet wel onbewolkt zijn om dit alles te kunnen zien.
in de publiekspresentatie en het planetarium vertellen Halleyleden allerlei wetenswaardigheden
over de Maan, de zon, de planeten en nog veel
meer, met indrukwekkende beelden erbij. in het
planetarium maakt men bovendien een spectaculaire reis door de kosmos.
entree: € 5,- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-)
sterrenwacht Halley - Halleyweg 1 Heesch.
Meer info: 0412-454999 of
www.sterrenwachthalley.nl.

kinderklas
HeesCH - Zondag 23 maart vindt er in Heesch
een kinderklas plaats. Een kinderklas is een bijeenkomst van kinderen van 4 tot 11 jaar waarbij
een deugd centraal staat. Dit keer is dat gastvrijheid. Wat is dat? Ben jij gastvrij? Is het belangrijk
om gastvrij te zijn?
de kinderklas is een initiatief vanuit het bahá’ígeloof, de jongste wereldreligie, maar staat nadrukkelijk open voor iedereen. de klas begint om
10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.
broekhoek 35 Heesch. info: www.bahai.nl
geertjevdstappen@gmail.com.

Ladies Only Nights
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NISTELRODE – Een gezellige avond, exclusief voor dames. Dat zijn de Ladies Only Nights die worden gehouden bij
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers in Nistelrode en die starten op donderdag 27 maart. Speciale avonden boordevol vermaak, inspiratie en verrassingen, waarop genieten centraal staat. Initiatiefnemer van de Ladies Only Nights
is Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers in Nistelrode. Het aangename en verrassende programma voor dames vond
al heel vlot tien andere ondernemers die dit idee omarmden!

LIFE-CHANGING-EFFECT

Broer en mede-woonsfeermaker Twan Jacobs. “Op de avonden verzorgt bijvoorbeeld LipsGroen
vier seminars met als thema: ‘Waarom een Feel Good Garden je energie geeft’. Marya Schoenmode presenteert tijdens de Ladies Only Nights een uitgebreide tassen- en schoenencollectie.
Hypnotherapeut Netty Slaats is op meerdere vlakken inzetbaar en laat dit zien door middel van
drie workshops met als thema ‘Haal het beste uit jezelf’. Voor styling- en kleuradvies kun je terecht bij Haarmode van Herpen. Zij bieden vijf workshops aan met tips en adviezen waarmee
je daarna zelf thuis aan de slag kunt. Skinfo verbetert de huid tijdens een minibehandeling,
Delicious
Flickr
Twitter
Retweet
gericht op anti-aging.
Gedurende
de
avonden zijn
er vier minibehandelingen. Dit en meer;
allemaal tijdens drie heel mooie donderdagavonden”

meubelen raamdecoratie vloeren behang
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d in huis, kostenvan de Ladies
Nights
altijd al meerOnly
informatie heeft
willen vergaren over kleurgebruik
&
bewaking tijdens een uit- of verbouwing en over de inrichting,
es kan dan terecht
jseminars
p
bij
Pinx
Design.
En
Beauty
Salon
Intense
laat
tijdens
vier
vier verschilop donderdag
27 maart,
ha
lende disciplines zien: schoonheidsbehandeling, nagelverzorging,
huidverbetering
afslanken. Daarnaast neemt de salon haar huidanalyse apparaat mee. Voor
3 april ofenwie10
altijd alapril!
een mooie portretfoto heeft gewild, is CU2 Fotografie aanwezig.”
Facebook

MySpace

StumbleUpon

Digg

Slash Dot

Mixx

Skype

Technorati

Reddit

FriendFeed

YouTube

LinkedIn

Newsvine

SlideShare

Google

Google Talk

AANMELDEN
Yahoo

decoratie vloeren behang

h

jes
p
a

r
&d

a

je
nk

Yahoo Buzz

Inschrijven MSNvoor gratis
Only
Apple Ladies MobileMe
Nights voor 27 maart, 3 en 10 april van
19.30 tot 22.00 uur. Het aantal kaarten is
App Store
Amazonvia www.jacobsenjacobs.
Last.fm
Mister Wong
beperkt.
Dit kan
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Laar 16, Nistelrode
(naast shoes for kids)
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p

Nieuw bij Marya

raamdecoratie vloeren behang

w alleen of met vriendinnen
Kom
e
v
tie
a
e
tot ziens bij de Ladies Only Night!
cr
naar
de LadiesGraagOnly
Night!

k

in

ir
sp

a

&
tie

t

n
re

ds

GRATIS

Star

Salon Intense gaat verhuizen

PRESENTATIES
& van 2014 komen eraan... Exclusief voor dames!
De
gezelligste avonden
Feelgood
Garden:
Op
de
donderdagen
27
maart,
3
april
en
10
april
vinden
van
GRATIS HUIDSCAN
op gevoel
19.30
tot 22.00u.
de vanuit
Ladies
Only Nights plaats. Speciale Ontwerpen
avonden
ds
n
19.45-20.00 uur: Huidverbetering
de binnen- en buitenkant
e
boordevol
vermaak, inspiratie
enaanverrassing.
Van schoen- tot woon20.15-20.30
uur:trSchimmel-/kalknagels?
Wat is er
te doen?
& Afslanken
20.45-21.00ieuur:
zonder jojo-effect
De inspiratietuinen zijn geopend op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur
mode,
de energetische tuin tot ‘werken aan jezelf’
en van culinaire
t van
21.15-21.30
uur: Superfoods en groene smoothies
a
r
i
Weijen
77 - 5388 HM Nistelrode - 0412-612713
p
uitspattingen
tot
‘een
stralende
huid’;
genieten
staat
centraal.
Schrijf
s
www.feelgoodgarden.nl
in
je in voor een gratis bezoek tijdens één van de avonden. Alleen
of met vriendinnen. Wees snel, want het aantal kaarten is beperkt!
Vanaf 24 september 2011 kunt u voor het verbeteren en verjongen van uw huid

Podcast

terecht in onze gloednieuwe salon op Laarhof 22 in Nistelrode.

Delicious
Kom kennismaken met Intense en onze nieuwe merken: La Colline
skincare en

Flickr

Twitter

TWAN is blij met de Bourgondische aanvulling: “Voor verse luxe
hapjes en smoothies zorgt Tousain
Catering Service. Daarnaast kan je
je inschrijven voor een workshop
‘smoothie maken’. Wijn van
Cave verzorgt twee workshops:
Bubbels en hippe drankjes
& wijnspijs tips”, besluit de
energieke initiatiefnemer.

www.marya.nl
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www.pinx-design.nl

Button Blue

Button Orange

Green

Button White

Button Light Blue

Button Yellow

Foursquare

Coroflot

Ember App

Liefde voor
lekker eten

Retweet

Youngblood Cosmetics op zaterdag 24 september 2011 van 9.00 tot 16.00 uur.

Button Red

Schrijf u in voor één van de twee gratis kennismakingsbehandelingen:

• Huidanalyse, halfuursbehandeling en productadvies
op maat
Facebook

MySpace

• Kleuranalyse, make-up behandeling en productadvies op maat

StumbleUpon
Update #2 Digg

Bij aankoop van drie La Colline producten ontvangt u een Hydra Firming Body Cream
(t.w.v. € 245,-) cadeau. Deze actie geldt alleen op 24 september 2011.Slash Dot

06 - 10 433 489

| info@salonintense.nl

Laarhof 22

|

Mixx

Skype

Technorati
IconDock

|

www.salonintense.nl
5388 GX Nistelrode | www.skin-shop.nl
Reddit Delicious

FriendFeed
Flickr

YouTubeTwitter Hyves LinkedInRetweetIdenti.ca

ladies

only nights

06-12120985
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bernHeze

b o UW t

uw bouwperikelen in bernHeze bouwt?
info@deMooibernHezekrAnt.nl

Een rondje op de bouw…

Verhoeven Montage

Advertorial

Voor wanden plafonds en interieurs
HeesCH – Dat Verhoeven Montage metalstud wanden en plafonds plaatst is bekend. Niet alleen bij aannemers, maar ook bij andere ondernemers en particulieren. Maar zij doen nog heel veel meer dan het
plaatsen van wanden en plafonds. Verhoeven Montage maakt complete nieuwe interieurs. Voor kastenwanden tot en met compleet nieuwe keukens en badkamers kunt u bij Verhoeven terecht.

toonbank, balie of vitrinekast in
winkel of kantoor. Mooi, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig.
Met of zonder deurtjes, lades of
kleppen en natuurlijk ook goed
passend. bij Verhoeven komen de
platen hout of andere materialen
binnen en gaan als fijne werkplek

‘verHoeveN MoNtage
voor alles wat Niet
standaard is’
of presentatieruimte weer buiten,
om vervolgens bij u haar doel te
dienen.

Keukens en badkamers
een keuken past nooit perfect. de
ruimte heeft een andere maatvoering dan die ‘af fabriek’ voor keu-

kens wordt toegepast. daar stelt
de leverancier dan passtukken bij
voor. Verhoeven maakt daar gewoon extra kastruimte van. dat
scheelt! Het complete proces van
keuken meten, ontwerpen en
uitvoeren kunt u bij Verhoeven
neerleggen, maar ook onderdelen daarvan. en, moet er ook een
voorzetwand of scheidingswand
komen, of een nieuw plafond,
dan gaat dat in een moeite door.
bij het inrichten van een badkamer komt u ongetwijfeld dezelfde
problemen tegen. een onbenut

Onderdeel van Van Oort Groep

een pand, of het nu gaat om een
bedrijfspand of een woonhuis,
heeft eigenlijk nooit de indeling die ideaal is. soms kunt u dit
opvangen door een simpel standaardkastje, maar meestal liggen
onze wensen anders. we willen
iets dat niet kant en klaar gekocht
kan worden. juist, daar komt Verhoeven om de hoek kijken.

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers
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Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl

Terrasdelen ‘Natur inFORM’

HOUTHANDEL

Bezoek nu
onze all season
showroom !
Tuinhuizen - Overkappingen - Schuttingen

www.HouthandelVanDerHeijden.nl

VerHoeVen MontAge
Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Schilder nodig?

Uw
woonbelangen
centraal!

Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl

ACTIE! 30% KORTING

EENMALIGE LENTE-ACTIE!! 30 % korting

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013

op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 31 maart 2014
Actieprijs geldt op alle uitvoeringen
Crawford g60 enSatin sectionaaldeuren:
Bestel uw op maat gemaakte deur:
Verkee
gelijkb

14
L 80

6
t RAL 901

0

Incl. BTW
Excl. montage

i kar k
k ee Iisso loi elrautn

t

elektrisch bediend,
briljant of woodgrain
Showroom
geopend
opuitvoering
zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur
Normale prijs: 1.888,- €
1.322,- € VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN

Toonaangevend in techniek en design.
www.normstahl.nl

incl. BTW
Excl montage

42
mm
mm
Ds

NU

nu voor:

€ 1.322,-

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl
bv: g60 Style
2500 x 2125mm (b x h) in RAL 7016,
VOOR :

Normale prijs:
€ 1.888,-
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Actieprijs geldt op alle uitvoeringen Crawford g60 en
Satin sectionaaldeuren: Bestel uw op maat gemaakte deur:
» Aandrijving inclusief 2 handzenders
» Briljant, Woodgrain of glad oppervlak
» 6 originele standaardkleuren
» Diverse overige opties mogelijk
(RAL kleur tegen meerprijs)
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De Morgenstond 8, Heeswijk-Dinther
www.houthandeljacobs.nl

Kasten, (winkel)interieurs en
kantoormeubelen
Het doel van een kast is zaken
opbergen, we willen wel een kast
die bij de tafel past en natuurlijk
moet het allemaal mooi zijn en tegen een stootje kunnen. datzelfde
geldt voor een werkplek, bureau,

Sep

• Schuifwanden
• Aftimmermaterialen
• Wand- en plafondpanelen
• Laminaat
• Hout- en plaatmateriaal
• Isolatiematerialen
• Hang- en sluitwerk
• Dakvensters

hoekje, waar een was-sorteerkast
zou kunnen, een plekje waar geen
standaard kast past. Verhoeven
neemt met u uw wensen door en
komt met ideeën. Het enige wat u
doet, is kiezen wat u wilt.

Kruishoekstraat 19, 5384 TK Heesch
Tel: 0412-633069 vandersangenbv@hetnet.nl
www.vandersangengaragedeuren.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u

i eg

Noud Verhoeven in ‘zijn’ kantoorinterieur

Hoofdaannemer
Verhoeven Montage heeft niet
alle kennis en kunde voor keuken,
badkamer en elektra aansluitingen zelf in huis. daarvoor werkt
hij samen met o.a. loodgieters en
elektriciens.
Voor de garantie is dat geen
probleem. Verhoeven Montage
werkt als hoofdaannemer en is
dus verantwoordelijk voor garanties op door hem uitbesteed werk.
en levertijd? die is super kort.
Vanaf het moment van opdracht
verlening tot aan oplevering 4-6
weken.

van der heijden

Adviseur
Ruimtelijke Ordening
Graafsebaan 31 Heesch
06-2909 9005
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
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Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

• Rolluiken
• Screens
• Zonneschermen
• Overkappingen
• Horren & Hordeuren
• Raamdecoratie

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig
advies op maat en een snelle service!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

wegwerkzaamheden ‘t dorp Heesch
HeesCH – Afgelopen maandag is er begonnen met de volgende fase
van de reconstructie van het centrum van Heesch. Tot eind mei vinden
op verschillende gedeeltes van ’t Dorp werkzaamheden plaats. Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden en de tijdsplanning.
Gedurende de werkzaamheden
is ‘t dorp afgesloten voor doorgaand verkeer.
de omleiding gaat via de burgemeester wolterstraat en de jF
kennedystraat.

fAse 1
de eerste fase is het gedeelte
vanaf ‘t dorp 107 tot aan de oprit van de Liniushof. Aanvang van
de werkzaamheden op 17 maart,
einde werkzaamheden op 4 april.

de woningen binnen het werkgebied zijn te voet bereikbaar. Voor
de bewoners van de Liniushof
wordt een tijdelijke inrit gemaakt
die bereikbaar is vanuit de oostelijke richting, dus vanaf de fontein.
fAse 2
Vanaf de oprit Liniushof tot aan
inrit C1000. Aanvang werkzaamheden 7 april en einde werkzaam-

Wilt u uw huis verbouwen
of renoveren?

heden 25 april.
woningen binnen het werkgebied
zijn bereikbaar voor voetgangers.
Afsluiting van de kruising Hoge
wal en `t dorp.
Hoge wal bereikbaar vanaf de La
sallestraat. Liniushof weer bereikbaar vanaf de westelijke zijde,
dus vanaf de zijde van de La sallestraat. de oprit naar de C1000
blijft open voor verkeer.

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

Govers Waterservices;

Een dakraam, dakkapel of
kozijn laten plaatsen?
Jos van Helvoirt
M 0622701637
T 0412-451369
De Ploeg 115
5384 HM Heesch

Jos Pittens
M 0622731465
F 0412-480152
E josse@kpnplanet.nl
I www.jossetimmerwerken.nl

Dan kunt u contact opnemen
met Josse timmerwerken.

* 15 jaar garantie

Wij verzorgen de complete
uitvoering van uw plannen.

* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur

Verbouwen en renoveren

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06- 5374 0305

Het gebruik van zacht water is meteen
merkbaar, op de huid en in gebruik.

* Prefab dakkapellen

• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon
en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet
ontkalkt te worden
• koffie en thee smaken beter

* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

6% btw
regeling
Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

fAse 3
Oprit C1000 tot de bocht aansluiting schoonstraat. Aanvang
werkzaamheden 28 april, einde
werkzaamheden 23 mei. woningen bereikbaar voor voetgangers.
Parkeerterrein C1000 alleen bereikbaar vanaf de schoonstraat.
Parkeerterrein achter de eijnderic
bereikbaar via de beellandstraat..
Meer informatie
www.bernheze.org.

• Waterflessen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders

Check onze
winterkorting!

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692336
www. vanheijdendakkkappellen.nl

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl
I www.goverswaterservices.nl

• Levering, installatie en
onderhoud
• Benodigdheden; zoals
zout, filters etc. (ook voor
Amerikaanse koelkasten)
T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27
F 0412 63 19 70

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf

Megatrekkertrek bouwden hun feest!
LOOsbrOek - Een tent vol met publiek dat op vrijdagavond kwam genieten van ‘t Foute Uur van Q-music, dat het Mega Trekkertrek weekend opende. Op zondag werd het evenement voortgezet met brullende motoren en gierende banden, waarbij opwaaiend stof niet geweerd werd. Meer foto’s op www.mooihdl.nl.
Foto’s: Michel Roefs
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GEZOCHT

VRIJWILLIGER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Hairstylist(e)
&

Een 2e jaars leerlingkapster
Ben jij ambitieus, klantvriendelijk, modieus, flexibel en
op zoek naar een baan in een gedreven en gezellig team?

die van april t/m juni op woensdagmiddag van 13.00-15.30 uur in
Bernheze/Maasdonk
DeMooiBernhezeKrant wil afleveren
op afhaaladressen.
Tegen km-vergoeding.
Eventueel daarna als oproepkracht.

Reacties naar: haarmodevanherpen@planet.nl
‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

Meer informatie 0412-795170

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Ook jij kunt het maken, bij LWM Metal als…

Productieleider
Functie
- je geeft leiding aan de productie.
- je bent verantwoordelijk voor de gehele productieplanning (nesting lasers, planning kantbanken).
- je beoordeelt en stuurt efficiëntie in de productie.
- je stuurt logistiek aan (binnenkomende en uitgaande goederen).
- je bent verantwoordelijk voor kwaliteit en de borging hiervan.
- je bent verantwoordelijk voor onderhoud van machinepark.

LWM zoekt een teamplayer met
- MBO niveau 3 ( werktuigbouwkunde )
- relevante werkervaring in vergelijkbare functie
- creatieve- en ondernemende vaardigheden
- een goede motivatie en teamgeest
- zelfstandigheid en accuratesse
- flexibele, collegiale instelling (geen 8-5 mentaliteit).
- goed technisch inzicht, tekeningen kunnen lezen
- kennis van ERP en CAD/CAM automatisering is gewenst.
- goede beheersing van Nederlandse taal.

LWM biedt je
- afwisselende werkzaamheden in een enthousiaste en ambitieuze omgeving
- opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
- een uitstekende werksfeer met prima collega’s
- marktconforme primaire en secundaire arbeidsvermogen
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de heer Sleutjes, tel 073-7470124

stichting solidAir Met
indiA zoekt ondersteuning
op het gebied van pr en
communicatie of algemene
ondersteuning.
stichting solidair met india is een gedreven
groep mensen die zich inzet voor de allerarmsten in india voornamelijk op het platteland,
waar de ontwikkelingen nog ver achterlopen,
maar ook in de sloppenwijken van steden als
Mumbai., wij doen dit werk vanuit solidariteit
en betrokkenheid met de allerarmsten, waarbij wij werken aan kansen, rechtvaardigheid
en toekomst voor mensen in india. Onze belangrijkste partners in india zijn de indiase paters norbertijnen daar. zij voeren per jaar zo’n
vijfenzeventig projecten uit op het gebied van
onderwijs, sociaal werk, bewustwording en gezondheidszorg. en wij zorgen dat de middelen
om die projecten uit te voeren beschikbaar zijn
en controleren een juiste besteding van deze
middelen.
Onze stichting werkt op basis van donaties/giften die gegarandeerd op de juiste plek terechtkomen. solidair met india bestaat uit vrijwilligers in nederland en werkt met een uitgebreid
netwerk van projecthouders in india. door ons
vrijwilligersteam worden nauwelijks onkosten
gemaakt, waardoor we in staat zijn de giften
met minimale berekening van overheadkosten
naar india over te maken.
Ter ondersteuning van ons projectbureau, dat
gevestigd is in Abdij van Berne in HeeswijkDinther zoeken wij:

enkele
entHousiAste
VriJwilligers
die ervaring hebben met werkzaamheden op
het gebied van Pr en communicatie of redactioneel werk en kunnen denken in het bereiken
van doelgroepen. enige kennis van de engelse
taal is gewenst alsmede ervaring met automatiseringssystemen/website. en die minimaal een
halve dag in de week beschikbaar zijn voor het
ondersteunen van ons bureau.
de werkzaamheden zijn divers zoals het onderhouden van contacten met scholen/donateurs,
het voorbereiden van teksten voor nieuwsbrieven, het bijhouden van onze website, het
voorbereiden van publiciteitsuitingen en het
voeren van acties/gesprekken in het kader van
sponsorwerving. Afhankelijk van ervaringen en
kwaliteiten worden werkzaamheden tussen de
vrijwilligers onderling verdeeld.

Als jij ook verder wilt…
Mail dan je sollicitatie met CV naar: personeelszaken@snl-group.com of stuur deze naar:
LWM Metal B.V.
T.a.v. Karin Foolen
Madame Curieweg 10
5482 TL Schijndel
Kijk ook eens op onze website: www.snl-group.com

LWM Metal B.V.

indien u belangstelling heeft, nodigen wij u
graag uit uw belangstelling kenbaar te maken
bij het bestuur van de stichting solidair met india, Abdijstraat 49, 5473 Ad Heeswijk-dinther.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met joke van zutphen, directeur van de
stichting, die graag bereid is informatie te verstrekken: solidairmetindia.jvz@gmail.com of telefoon: 06-12124398.
Voor verdere informatie: zie ook onze website
www.solidairmetindia.nl

23

Woensdag 19 maart 2014

Griekse oud-profvoetballer aan het
roer bij vrouwenelftal Prinses Irene
Nistelrode - Christos Lentink-Kousounis (46) volgt José van Hoof op als hoofdtrainer
van de vrouwen van Prinses Irene. Samen met assistent-trainer Rob Bosman wil hij van het
Nistelrodese vrouwenelftal een stabiele hoofdklasser maken. Kousounis zal een contract
tekenen voor één jaar, met optie tot verlenging.
“Twee jaar geleden kwam ik in contact met
Prinses Irene”, vertelt Kousounis, die geboren is in Griekenland en sinds 1990 in Nederland woont. “De club zocht een nieuwe trainer en - samen met José - zat ik bij de laatste
twee.” Prinses Irene koos tot teleurstelling
van Kousounis voor Van Hoof. Begin februari
hoorde de scheidend trainer van de vrouwen
van SC Westervoort dat Van Hoof Prinses
Irene weer ging verlaten. “Ik nam contact op
met Prinses Irene en ben twee keer op gesprek geweest. Ik voelde dat ik echt serieus
werd genomen”, vertelt Kousounis. “Binnen
een week waren we er al uit.”
Bij SC Westervoort merkte Kousounis dat het
vrouwenvoetbal niet echt leeft. In Nistelrode
is dat anders. “Prinses Irene vecht nu tegen
degradatie. Ik ben ambitieus en wil van het
vrouwenteam een stabiele hoofdklasser maken, dat misschien wel richting de topklasse
kan groeien. Prinses Irene heeft de accommodatie om hogerop te gaan.”

Kousounis

Kousounis neemt assistent-trainer Rob Bosman mee naar Nistelrode. Bosman is al acht
jaar de assistent-trainer van Kousounis. “Rob
weet alles af van techniek. Meiden moet je
anders trainen dan mannen en jongens. Meiden hebben andere aandacht nodig. Ik wil
mezelf graag inzetten om het vrouwenvoetbal in Nederland te ontwikkelen.”
Prinses Irene heeft opnieuw een trainer aangesteld die zelf ook niet vies is van een potje
voetbal. Van Hoof speelde in het Nederlands

dameselftal en ook Kousounis was vroeger
profvoetballer. De geboren Griek speelde in
zijn thuisland bij AO Kerkyra, een club in de
hoogste competitie. In 1990 kwam hij naar
Nederland en speelde hij drie seizoenen in
het tweede elftal van NEC Nijmegen. Vanaf
1995 heeft hij verscheidene jeugd- en seniorenteams getraind van diverse voetbalclubs
in Nederland. Kousounis bezit een UEFA licentie, wat hem de bevoegdheid geeft om
trainers in het profvoetbal te assisteren.

Tekst: Matthijs van Lierop

TV De Hoef gooit op zaterdag poorten open
HEESCH – Tennisvereniging De Hoef in Heesch viert zaterdag 22 maart het 45-jarig bestaan maar ook de landelijke Open Tennisdag.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het park waar deze dag volop activiteiten zijn voor jong en oud. Om 12.00 uur start een gratis tennisclinic ’Maak kennis
met tennis’ voor jeugd van 4 tot 14 jaar. Voor een racket wordt gezorgd. Van 14.00-15.30 uur is er een vriendjes/vriendinnetjestoernooi voor jeugdleden van De Hoef, hun vriendjes
en vriendinnetjes en kinderen die meegedaan hebben met de tennisclinic. Ook start er om 14.00 uur een gratis clinic voor jeugd vanaf 14 jaar en senioren.
Aanmelden kan via www.tvdehoef.nl. Om 16.00 uur wordt er daadwerkelijk gestart met een jubileumviering: een reünietoernooi, georganiseerd voor oud-leden en leden, met aansluitend een feestavond. Alle oud-leden en leden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.tvdehoef.nl. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50 voor diverse kleine hapjes en een
stevige hap. Drankjes zijn voor eigen rekening. Ook belangstellenden die liever niet tennissen, maar het wel leuk vinden om aanwezig te zijn, zijn welkom.

voetbal

Horeca Toppers M/V gezocht

VV Heeswijk onderuit
tegen Venlosche Boys

Voor het nieuw te openen Bosrestaurant te Veghel

HEESWIJK-dinther - Na de uitstekende zege op koploper ZSV vorige week mocht, het vaandelteam van VV
Heeswijk in Venlo aantreden tegen de nieuwe lijstaanvoerder Venlosche Boys. Op een uiterst moeilijk bespeelbaar veld was er voor het publiek weinig te genieten, maar uiteindelijk bleven de drie punten terecht in
Venlo.

Medio mei opent er op een bijzondere locatie in Veghel een restaurant dat zijn weerga niet kent. Beleving, nostalgie, gezelligheid
en ouderwetse kwaliteit staat hier hoog in het vaandel. Het restaurant wordt voorzien van de mooiste (horeca) aankleding die
men zich maar kan voorstellen.Voor dit restaurant hebben wij op korte termijn de volgende functies beschikbaar;

Zelfstandig werkende kok M/V

Gastheren/gastvrouwen

Wij zoeken een kok met een aantal jaren horeca ervaring op
niveau. Je bent zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel,
kijk op inkoop, streeft continu naar hoge kwaliteit en stressbestendigheid zit in je systeem.

Wij zoeken representatieve gastheren en gastvrouwen uit de
regio. Horeca ervaring is een pré. Als je het leuk vindt om met
mensen om te gaan, hard wilt werken met flexibele werktijden en
je elke dag opstaat met een glimlach, dan moet je zeker reageren.

Restaurant manager(s) M/V

Geboden

Wij zoeken een of twee ervaren en representatieve horecatijgers, die mede ons visitekaartje bepalen van het bedrijf.
Je bent het eerste en laatste aanspreekpunt voor onze gasten.
Je stuurt de gastheren en gastvrouwen in de bediening aan,
maar je weet zelf ook van aanpakken als het nodig is.
Je bent mede verantwoordelijk voor de operationele leiding
binnen het restaurant en rapporteert dagelijks aan de directie.

Een prima salaris conform CAO in een super werkomgeving.
Je wordt teamspeler binnen het meest spraakmakende
restaurant in de regio.

Solliciteren
Stuur voor 25 maart 2014 jouw motivatie en CV en een recente foto
naar patric@cobriexploitatie.nl en je ontvangt spoedig bericht.

Overige commerciële reacties of acquisitieberichten naar aanleiding van deze advertentie worden absoluut niet op prijs gesteld en niet beantwoord.

ADV_188x135_DEF.indd 1

17-03-14 16:37

Het thuisteam startte het sterkst aan de wedstrijd, maar
echt gevaarlijk werd dit nog niet. De blauw-witten uit
Heeswijk probeerden voetballend kansen te creëren,
maar onnauwkeurigheid voorkwam dat de ploeg van
trainer Van de Ven dreigend kon worden. Na 25 minuten
kwam de thuisploeg op voorsprong.
Na rust begon Heeswijk sterk. Enkele prima aanvallen
werden op de hobbelige grasmat gelegd, maar telkens
ontbrak het aan een goede beslissende pass. Naarmate
de wedstrijd vorderde, werden de gastheren ook steeds
gevaarlijker vanuit de counter. Heeswijk werd nog één
keer gevaarlijk uit een vrije trap die door Sten van de Berg
ingekopt, maar ternauwernood van de lijn gehaald werd.
Teveel spelers binnen het team van Heeswijk haalden niet
hun gebruikelijke niveau, waardoor de zege van Venlosche Boys dus terecht te noemen was. Volgende week de
thuiswedstrijd tegen Berghem Sport voor Heeswijk, een
mooie kans om revanche te nemen.
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professioneel trainen voor Xrcbernhezeloop
Wellness Test & Training Heesch en Runningtherapie Bernheze slaan handen ineen
HeesCH - Laurens Groenendijk van Wellness Test & Training Heesch
en Marleen Frunt-van den Akker van Runningtherapie Bernheze slaan
de handen ineen om hardlopers te steunen. Binnenkort starten zij een
trainingsprogramma om hardlopers klaar te stomen voor de tien kilometer en halve marathon van de XRCBernhezeloop.
de training die Laurens en Marleen
aanbieden, bestaat uit vijf onderdelen. “Het is een totaalpakket”,
legt Laurens uit. “we willen mensen iets aanreiken waar zij ook na
de XrCbernhezeloop iets aan hebben.” Allereerst volgt er in april
een bijeenkomst waarin deelnemers wordt verteld over het trainingstraject.
daarna wordt er een Fitness sportonderzoek afgenomen bij de hardloper, zodat zowel de loper als de
begeleiders een beeld hebben van
onder andere de totale lichamelijke conditie van de hardloper.
“de hardloper weet hierdoor waar
hij staat en wat hij kan.” Vervolgens volgen er acht gezamenlijke
trainingen die plaatsvinden tussen
begin april en eind augustus. in
diezelfde periode trainen deelnemers iedere week op loopspecifie-

ke kracht bij wellness test & training in Heesch. door middel van
een opgesteld loopschema hebben
deelnemers aan het programma
ook de mogelijkheid om in hun
vrije tijd goed te trainen.
Laurens en Marleen merken dat
er veel blessures voorkomen in de

XrCbernhezeloop, die eind augustus gehouden wordt. nieuw
aan het hardloopevenement is dat
deelnemers naast de estafetteloop
van vijf kilometer en de halve marathon, ook kunnen kiezen voor
de tien kilometer. daarnaast is
de naam van het evenement veranderd van bernhezeloop in XrCbernhezeloop, doordat XrC de
nieuwe sponsor is.
Het
trainingsprogramma
van
Laurens en Marleen betekent de
eerste samenwerking tussen well-

MARLEEN FRUNT: “blessureVrij trainen,
dat Moet oP NuMMer ÉÉN staaN”
loopsport. “door te trainen met
een begeleider is de kans op blessures veel kleiner”, vertelt Laurens.
“blessurevrij trainen, dat moet op
nummer één staan”, voegt Marleen er aan toe. Het tweetal heeft
als doel om personen die meer uit
het hardlopen willen halen, succesvol klaar te stomen voor de

ness test & training Heesch en
runningtherapie bernheze. Als
de actie een succes blijkt, wil het
tweetal graag doorgaan met hardloopprogramma’s voor hardloopevenementen. “Hardlopers kunnen
bij ons altijd terecht om te trainen”, aldus Laurens.
Marleen en Laurens

Tekst Matthijs van Lierop

geven en sporten, daar krijg je veel voor terug
De initiatiefnemers zijn blij met alle medewerking voor de mooie doelen
HEESCH – Een hele reeks aan medewerkers zorgde voor een feestelijke dag bij Meer Sports, Sport & Healthclub Heesch. Ondersteund door muziek uit o.a. de jaren ‘60, ‘70, ’80 en ’90, werden de deelnemers opgezweept door de instructeurs van Meer Sports en wisten de vele deelnemers de eindstreep te halen. Ondanks
haar drukke bezigheden nam burgemeester Moorman de tijd om met de initiatiefnemers Ria van Sonsbeek en
Bart Kanters te praten en het evenement - ten bate van KWF Kankerbestrijding en het Nationaal MS Fonds - te
openen.
burgemeester Moorman: “nu
heeft de verbouwing van ons
nieuwe huis even voorrang, maar
volgende keer fiets ik graag mee.”
wendy van Meer sports, sport &
Healthclub kon een prachtig eindbedrag bekendmaken: € 1436,40.
Het laatste uur werd de muziek
vanaf 2000 aangezet voor de afsluiting van de spinningmarathon,
waarna rond 13.00 uur de spinningmarathon afgesloten kon wor-

hockey

camiel Aarts nieuwe
voorzitter Hockeyclub Hdl

den. de mooie, sportieve ochtend
organiseren was een flinke klus,
maar was dik de moeite waard.
een welgemeend dank je wel aan
alle sponsoren: ’t tunneke, Vidi
Lounge, remote rental en dj kelvin. Voor een natje en een droogje: AH Heesch, C1000 wiegmans,
bakkerij Lamers Kids: rPL Verhuur spingkussen, danielle’s Hairvision, nagelstudio nailed it, 53-

84 kindermode en fotograaf Yvonne kroese.
Achter de schermen: Peters Aanhangwagens, dA Henk van der
doelen, Van de wijgert Verhuur
b.V., s. designreclame, bruygom
bloemen en Planten, Collega’s
van Meer sports, bert en ria van
sonsbeek, bart en joyce kanters
en iedereen die zich voor serious
sunday heeft ingezet!

open ochtend tennisvereniging de broekhoek
HeesCH - Ben je ook zo benieuwd of tennis iets voor jou is?
Kom het dan eens proberen! Op
zondag 30 maart organiseren we
een kennismakingsochtend. Je
bent van 10.00 tot 12.00/12.30
uur van harte welkom bij Tennisvereniging De Broekhoek, Kerkweg 18 in Heesch.

Secretaris Anja Bekkers bedankt
Henry van Zutphen hartelijk voor zijn
inzet de afgelopen vierenhalf jaar als
voorzitter van Hockeyclub HDL.

De nieuwe voorzitter van Hockeyclub HDL, Camiel Aarts (links) bedankt de
leden voor het vertrouwen

Heeswijk-dintHer - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub HDL op vrijdag 14 maart,
heeft voorzitter Henry van Zutphen het stokje overgedragen aan Camiel Aarts.
de afgelopen vierenhalf jaar heeft Henry samen met bestuur, commissies, leden en hun ouders hard gewerkt
om de groeispurt van 160 naar 260 leden in goede banen te leiden.
Lees het volledige verslag op www.mooihdl.nl

Ben jij van de partij op zondag 30
maart ?
Mail dan voor 26 maart je naam,
leeftijd en telefoonnummer naar
tennislesbroekhoek@live.nl.
ben je na de open ochtend enthousiast en wil je tennisles nemen?
dat kan! na de open ochtend starten we met tennis Op Proef (tOP).
Alle kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen zo kennismaken met tennis.
Het tOP traject bestaat uit tien lessen, waarvan de eerste twee lessen
gratis zijn!
Op deze manier kun je op een leuke en voordelige manier kennismaken met tennis! tijdens het tOP traject hoef je nog geen lid te zijn van
onze vereniging. Ook zorgen wij de de eerste tien lessen voor rackets.
Graag tot ziens bij tennisvereniging de broekhoek!
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dansen
Knappe overHuppelpupkes en Dansgarde
winningen van DOS’80 op HVW Njoy uit Heesch in de prijzen bij dansfestival
handbal

HEESCH – Zowel het eerste dames- als herenteam van DOS’80
wonnen afgelopen weekeinde hun
wedstrijd tegen HVW.
De heren van DOS’80 beten zaterdagavond de spits af regen HVW.
Voor DOS’80 stond de ongeslagen
positie in de thuiswedstrijden op
stapel en bij een overwinning waren zij zeker van de tweede plaats.
Het begin was niet goed, HVW liep
makkelijk uit naar een 1-6 voorsprong. DOS’80 wist wel steeds tot
op 3 punten te komen maar HVW
wist dan toch steeds weer de vrije
man te vinden en bij rust was het
verschil weer 6 punten.
Ruststand 11-17. In de tweede
helft was er weer een strijdbaar
DOS’80 te zien en met fraaie treffers uit de hoek en prima schoten

uit de tweede lijn werd de achterstand weggewerkt. Uiteindelijk trok
DOS aan het langste eind: 26-25.
Dames
Op zondag speelden de dames van
DOS’80 uit tegen HVW. De thuiswedstrijd werd nog kansloos verloren en daar wilden ze deze keer
wel revanche voor halen. HVW
kwam door prima verdedigen van
DOS’80 zijde niet tot scoren en de
dames van DOS’80 - wisten steeds
goed de vrije man te vinden en liepen uit naar een 1-5 voorsprong.
Met de rust was de stand 9-15. In
het begin van de tweede helft leek
er wat onzekerheid in te sluipen bij
DOS’80 maar zij wisten zich op tijd
te herpakken en met lichtvoetige
aanvallen sneden zij door de verdediging van HVW. Eindstand 21-26.

volleybal

Tornado dames
1 pakt de winst in Nuenen
NISTELRODE - Tornado dames
1 won dit weekeinde met 3-1
de wedstrijd in Nuenen tegen
Nuvo’68 dames 2.
Coach Peter kon er niet bij zijn,
maar door de goede instructies
vooraf en de lekkere wedstrijd van
vorige week, konden de dames vol
vertrouwen starten.
De eerste set werd dan ook ge-

makkelijk gewonnen met 25-14.
In de tweede set hadden de dames het wat lastiger door enkele
schoonheidsfoutjes, maar werd
de set toch gepakt met 25-22. De
derde set ging ook naar Tornado
met een overtuigende 25-14. Helaas lukte het niet om dit voort te
zetten in de vierde set, die verloren
werd met 26-24. Resultaat: een
3-1 winst en een goede wedstrijd.

voetbal

Prinses Irene
en DSE; reclame voor voetbal

HEESCH - Na een geweldig carnavalsseizoen stond er op zondag
16 maart een dansfestival van CV de Schottelzakken uit Deursen op het
programma.
Dit was de eerste danswedstrijd
voor de meiden van de Huppelpupkes. Nadat ze afgelopen
woensdag nog één keer hard getraind hadden onder leiding van
Linda en Chantal, was iedereen er
klaar voor. De jurkjes en laarzen
mochten nog één keer aan dit seizoen en de haren werden mooi in
een knot gedaan.
De Huppelpupkes waren ingedeeld

in de categorie Junioren A-garde
en de Dansgarde was ingedeeld in
de categorie Senioren-garde.
Om 11.30 uur mochten de Huppelpupkes het spits afbijten in hun
categorie. Netjes marcheerden ze
op, waarna ze startten met hun
dans. De dans zag er heel strak uit
en de meiden deden super goed
hun best. Uiteindelijk behaalden

de Huppelpupkes een verdiende,
gedeelde tweede plek.
Dansgarde
Als allerlaatste dansgroep van de
gardedansen waren de dames van
de Dansgarde aan de beurt onder
de naam Njoy. Ook de dans van
deze dames zag er heel mooi uit
en hun trainsters waren super tevreden. Met prachtige punten behaalden zij de eerste plaats in hun
categorie.

dansen

Twee dagen danstoernooi met
internationaal EFDO Supercup Finale in CC De Pas
Organisatie groot danstoernooi in handen van DV Dancing Kids
bernheze – Een groot danstoernooi organiseren brengt vele uitdagingen met zich mee. Alle voorbereidingen; zoals het programma in elkaar zetten, de vrijwilligers regelen, de reserveringen voor de zaal, apparatuur
etc., het zit er bijna op. De uitnodigingen zijn de deur uit en de media is ingeschakeld.

Kimberley Xhofleer

een intensieve tijd opzitten, maar
het belangrijkste komt nog: de leden die hun best gaan doen voor
mooie resultaten.
NISTELRODE - Een heerlijke wedstrijd, afgelopen zondag tussen de
vrouwen van Prinses Irene en DSE.
De wedstrijd had werkelijk alles in
zich wat je je kunt wensen.
Goed verzorgd, sportief voetbal, een verrassend scoreverloop,
mooie aanvallen, veel inzet van
beide kanten, maar ook de mooi-

ZOMERAKTIE “

ste kansen die verloren gingen of
op het aluminium belandden. Uiteindelijk floot de voortreffelijk fluitende scheidsrechter Henneman af
bij een 2-2 stand. De Prinses Irene
vrouwen hadden een onverdiende
0-2 ruststand, in de slotfase toch
nog weten om te buigen in een gelijkspel tegen de nummer 2 in de
landelijke zondag hoofdklasse.

“ ZOMERAKTIE “

‘zomeraktie’

START ZWEMLESSEN

3 maaNDeN SPORTEN
VOOR:
3 MAANDEN
SPORTEN VOOR:
ANDEN SPORTEN
menu aVOOR:
€ 70,00
menu
met ingang vanaf week
15B € 109,00
Persoonlijk fitnessprogramma
Persoonlijk fitnessprogramma.
Iedere week wegen enNOG
meten.PLAATSEN
IedereVRIJ
week wegen en meten.
Dagelijks voedingsprogramma
2x
per
week
(ma./do.
en
di./vrij.)
Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus
Menu B €109.00
Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma.
Dagelijks voedingsprogramma

n meten.
amma

Menu A €70.00
Iedere maand wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma

Menu B €109.00
Iedere week wegen en meten.
Persoonlijk fitnessprogramma.
Dagelijks voedingsprogramma

elrode.
388 CV Nistelrode
w.healthcenternistelrode.nl

Van ‘t een komt ‘t ander

Met de vele internationale dansers
die uitgenodigd zijn is het belangrijk dat het weer meezit. Het bestuur van DV Dancing Kids heeft er

Echter wanneer je de Europacup
wint betekent dit voor de vereniging een gratis deelname voor de
winnende dans; en het winnende
land mag in de gewonnen categorie een extra dans naar het EK laten
gaan (in plaats van drie deelnemers
mogen er dan vier naar het EK).
Voor de leden van DV Dancing

Kids een spannend weekend.
Burgemeester Moorman opent
kwalificatie toernooi
De Europese kampioenschappen
komen dichterbij en de dansers
met de beste resultaten op de
NDO toernooien mogen naar het
EK.
Het kwalificatietoernooi is voor
velen nog spannend. Tijdens dit
toernooi kan nog, afhankelijk van
de punten die er zaterdag gehaald
gaan worden, een startplaats op
het EK gewonnen worden!
www.dvdancingkids.nl

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center Nistelrode.
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode

T 0412617333
www.healthcenternistelrode.nl
HealthFitness
Center
Zwemschool,
&Nistelrode
Groepslessen
De Beekgraaf
5388
Nistelrode,
0412617333,
617333,www.healthcenternistelrode.nl
www.healthcenternistelrode.nl
De Beekgraaf
58,58,
5388
CVCV
Nistelrode,
0412

n junijuli & augustus

De Europacup gaat per categorie
De winnaars van de Europacup zijn
de beste van alle internationale
wedstrijden van afgelopen dansseizoen, ingedeeld per categorie.
Drie van Nederlands beste dansers
gaan naar het Europees Kampioenschap in Oostenrijk.

Zaterdag aanvang 9.00 uur. Entree: volwassenen: € 6,-. Kinderen /65+: € 3,- in CC De Pas in Heesch.
Zondag aanvang 9.30 uur. Entree: volwassenen: € 3,50. Kinderen / 65+: € 1,50 in CC De Pas in Heesch.
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wielersport

Oude tijden herleven bij
jaarlijks wielerevenement Van Esch Tour
HEESWIJK-dinther – Oude tijden herleefden afgelopen zondag in
Heeswijk tijdens een drukbezocht en succesvol wielercriterium, de Van
Esch Tour.

Onder, voor zowel renners als
toeschouwers redelijk gunstige
weersomstandigheden,
hebben

voetbal

gedurende de dag de verschillende categorieën hun wedstrijden
gereden. De lokale jeugd ging als
eerste van start tijdens Rabo Dikke
Banden Race. Vol enthousiasme
fietsten ze de longen uit hun lijf om
te proberen hun vriendjes en vriendinnetjes te snel af te zijn.
De uitslag:
7-8-jarigen: 1e Gijs Boeijen, Heeswijk-Dinther; 2e Lars van Oorschot, Heeswijk-Dinter; 3e Tjeu
van den Berg, Heeswijk-Dinther.
9-10-jarigen: 1e Ivo Pelders, Heeswijk-Dinther; 2e Thijs Bekkers,
Heeswijk-Dinther; 3e Hein Verhallen, Heeswijk-Dinther.
11-12-jarigen: 1e Merel van Oorschot; 2e Carl Pelders, HeeswijkDinther; 3e Tijn Roefs, HeeswijkDinther.

Bij de junioren won Arjan Arentsen uit Harderwijk. Thomas Bosch
(Loosbroek) en Jordi van Loon
(Lage Zwaluwe) completeerden
het podium. Harm Bronkhorst
(Voorhout) won bij de amateurs.
Klapstuk
Klapstuk van de dag was de wedstrijd van de elite mannen. Er stond
ook hier een kleine 130 man aan
de start. Al na een paar ronden
ontstond er een kopgroepje van
4 man. Het peloton heeft ze nooit
meer teruggezien en dus mochten
zij na 80 km koers sprinten voor
de podiumplaatsen. De uitslag:
1e Mitchell Huenders (Zeist), 2e
Tjarco Cuppens (Landgraaf) en 3e
Bram de Kort (Dongen).
Voor de volledige uitslagen, foto’s
en andere uitslagen van de andere
renners die ondersteund worden,
kijk op www.wscbernheze.nl.

Complete offday voor Avesteyn

heeswijk-DINTHER – Avesteyn
beleefde zondag een complete off
day en ging in de competitiewedstrijd tegen het Schijndelse Avanti
met 4-0 ten onder.

budo

Opnieuw NK
tickets voor Van Buel Sports
OSS - Amper een week geleden greep de 13-jarige judoka Senna van de
Veerdonk van Van Buel Sports uit Oss nog de Nederlandse titel bij de
dames onder 15 jaar tot 52 kilogram.
Van de Veerdonk wist zich zaterdag opnieuw te kwalificeren voor
het NK, maar dit keer in een gewichtsklasse en een leeftijdscategorie hoger. De judoka wist in
Gilze beslag te leggen op het zilver
tijdens het districtskampioenschap
-18. Zij zal net als Joep Henkelman, die eveneens zilver pakte, op
5 april strijden in Emmen om de NK
titel tot 18 jaar. Voor Daan Duijs en
Thomas Ramakers was er brons in
Gilze.
Op zondag werd er in Middelbeers
maar liefst 16 keer eremetaal gescoord tijdens het voorjaarstoernooi. De volgende resultaten werden behaald door de judoka’s uit
Oss, Heesch, Berghem, Geffen en
Oijen.
Goud: Senn van Buel, Jesse van
Buel, Niels Wilms, Gijs Hol, Denzel Burke, Jasmijn Linskens, Ruben

Sem van Lent en Jasmijn Linskens

van Nuland en Tom Pijl.
Zilver: Dilay Yilmaz, Jitske Seelen,
Rik Reinders, Lucas van Griensven
en Sem van Lent.

voetbal

Nu Wilhelmina
’08 de dief in Nistelrode

Avesteyn maakte vanaf het begin
een enigszins ongeorganiseerde
indruk. In de 43e minuut kwam
Avanti op voorsprong door een
doelpunt van Stef Smits. Avesteyn
liet misschien inmiddels iets beter
voetbal zien, maar Avanti speelde
met wat meer opportunisme. Met
een 1-0 ruststand kon het nog alle
kanten op.
Direct na de rust scoorde Avanti
door een fout in de Avesteyndefensie, 2-0. In de 54e minuut
viel Roy Wijlaars uit met een onfortuinlijk opgelopen knieblessure
na een noodzakelijk verdedigende ingreep. Rick Vissers kwam in
zijn plaats. Direct daarna scoorde

Geert van Heeswijk 3-0 uit een
corner. Hiermee was de wedstrijd
gespeeld en was er slechts hoop
dat de stand niet nog dramatischer
vorm aan zou nemen.

Het geloof was er niet meer. Nicky
Hendriks scoorde in de 81e minuut
zelfs nog de 4-0.
Er kan gesteld worden dat er sprake was van een offday voor de
Dintherse ploeg.

basketbal

Basketballers Tenderfeet
volbrengen missie tegen OBC in Oss
HEESWIJK-DINTHER - De basketbaljongens U14 van Tenderfeet
wonnen zaterdag de uitwedstrijd
tegen Oss (OBC) met 36-59.
In de eerste periode maakte Stijn
de eerste 2 punten, maar kwam
Oss snel terug met 6 punten. Mark
zat meteen goed in de wedstrijd en
maakte snel 2x2 punten, zodat de
wedstrijd weer op gelijke hoogte
kwam. Ook Cas kwam aan scoren
toe en door een mooie assist van
Stijn kon ook Bram de bal in de
basket leggen. Tenderfeet wist de
eerste periode af te sluiten met een
voorsprong 16-18.
In de tweede periode ging het wederom gelijk op. Skip kwam tot
scoren, wederom door een prima
assist van Stijn. De tweede periode
werd afgesloten met 27-29.
In de derde periode lukte het de
jongens van Tenderfeet eindelijk
overmacht te vertonen. De ver-

NISTELRODE - Het kan verkeren, schreef een van Nederlands grootste
dichters, Joost van den Vondel. Dat gold zondagmiddag ook voor Prinses Irene in de wedstrijd tegen de virtuele koploper Wilhelmina ’08.
Vorige week werd tegen Erp onterecht een puntje meegenomen,
zondag deed de ploeg uit Nistelrode zichzelf tekort. Vanaf minuut
één was Prinses Irene de bovenliggende partij, al werd dat voor rust
nog niet in de stand uitgedrukt.
Meteen na rust scoorde Jeroen
Bekkers, na een mooie assist van
Job v.d. Elzen, de 1-0. De kleine
plaaggeest had binnen het uur de
wedstrijd op slot kunnen doen,
toen hij twee keer vrij voor het
doel verscheen, maar over en langs

schoot. Wilhelmina ’08 zal wel
kampioen worden, dat wordt altijd
gezegd als je een onverdiend resultaat haalt. De wijze waarop het gelijk werd, was helemaal kolderiek.
Vijf minuten voor tijd, schoot doelman Stef van Venrooij de bal tegen
de rug van de opspringende Ralf
Tobben, die een paar meter buiten
het strafschopgebied stond. De bal
verdween vervolgens in de uiterste
hoek van het heiligdom van pechvogel Van Venrooij: 1-1.

p

s pa
Grati

dediging zat beter in elkaar, door
prima verdedigingswerk van Erick
en goede rebounds van Levi. Ook
Bram maakte het de tegenstander
lastig.
Shayan had een snelle actie en
zorgde er samen met Cas, Marc en
Stijn voor dat Tenderfeet kon uitlopen naar 30-45.

In de vierde periode was Skip
nogmaals succesvol en stond met
name Levi goed onder de basket te
verdedigen.
De wedstrijd werd gewonnen door
Tenderfeet met 36-59. Tien punten verschil was de opdracht die
coach Ismo had meegegeven; missie volbracht.
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turnen

voetbal
sine-cura wint
competitiewedstrijd
Hard werken bij Heidebloem loont voor HVcH
Heeswijk-dintHer - De turnsters van Sine-Cura turnden zondag tegen De Meere uit Boxmeer.
Het team van sine-Cura in de divisie 5 bestond uit Mandy Verhoeven, isabelle van der Linden,
Merel Megens, kris willems en
Maaike van der Pas. de competitiewedstrijd tegen de Meere
uit boxmeer werd met 4 punten
verschil gewonnen. isabelle heeft

een keurig punt behaald op brug
(11.10) waarbij haar kip aan de
bovenste legger is gelukt. Mandy
mocht na een val op vloer, haar
oefening overnieuw doen. Hierbij
heeft zij een nette 10.90 behaald.
Merel heeft ook op vloer een mooi
punt behaald van een 10.25. kris
heeft daarentegen een keurig punt
op sprong behaald (10.40). Ook
Maaike heeft op sprong netjes gescoord met een 10.225.

biljarten

team elsie 3
winnaar Hd winterkomkoep

HeesCH - Er stond weer een lastige klus op het programma voor HVCH.
De Heeschenaren gingen op bezoek bij de nummer twee van de ranglijst, Heidebloem. Het werd ondanks de 0-0 eindstand een bijzonder
spannende wedstrijd.
HVCH was weer niet helemaal van de voet van Freek van eemcompleet, maar de zo belangrijke bergen. net voor rust incasseerde
bram wonders kon starten op het HVCH nog een tegenvaller. na een
middenveld. Hij werd nu geflan- charge moest robin van eldijk het
keerd door de jonge willem roefs veld geblesseerd verlaten. Vince
die een goede wedstrijd speelde. Minten nam de linksachterposiHet eerste kwartier liep HVCH wel tie over en volbracht die taak beachter de feiten aan.
kwaam. in de tweede helft waren
Heidebloem
ging
voortvarend
van
er over turnen
en weer wat
kansjes.handbal
Het
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
start. Heidebloem zette behoorlijk slotoffensief van Heidebloem was
druk. na die openingsfase kwam lastig voor HVCH. de stand bleef
HVCH meer in het spel. Geert kor- echter onveranderd 0-0. Volgensten schoot vanaf de zestien meter de week gaat HVCH voor de drie
maar net over en de Heidebloem- punten in de thuiswedstrijd tegen
doelman
plukte
wittenhorst.
beugelen
boksenbekwaam
badminton de bal
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

korfbalsters Altior klaar voor
tweede helft veldcompetitie
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-dintHer - Na een veelbewogen zaalcompetitieseizoen, waarin Altior 1 degradeerde uit de Topklasse en Altior 2 promoveerde naar de reserve Topklasse, aspiranten C2 en de pupillen F1 kampioen werden, begint vanaf zondag 23 maart weer de veldcompetitie.
de dames van Altior 1 moeten nog flink aan de bak om ervoor te zorgen dat ze op het veld in de topklasse
biljarten
vissen
skienspelen snowboarden
kano
blijven.
Ookduivensport
alle anderejudo
teams zullen
zeker gaan
om een eventueel
kampioenschap. de wedstrijden op
sportpark droevendaal beginnen zondag om 10.00 uur. Voor het volledige progamma www.altior-korfbal.nl.

dennis nelissen wint gouden gazelle
nisteLrOde – Dennis Nelissen, eigenaar van Nelissen Dranken/
Café de Snor, is deschaken
gelukkige winnaar vankaarten/bridgen
de Gouden Gazelle-actie
bij Gazelledealer Jack Martens Tweewielers in Nistelrode.

V.l.n.r.: Addo, Astrid en Bertus

Heeswijk-dintHer - Team Elsie
3, met teamleider Bertus van der
Pas, is winnaar geworden van de
HD Winterkomkoep 2013-2014.
de winterkomkoep is een driebanden-kompetitie die afgelopen winterseizoen gespeeld is in diverse
cafés in Heeswijk-dinther. de finale was afgelopen vrijdag in Café
de zwaan. elsie 3, met Astrid van
de broek, Addo Cleerdin en bertus
van der Pas, versloeg de winnaar
van vorig jaar, team zwaan 1, met
5 punten verschil. Persoonlijk kampioen werd Martijn brands.

gespeeld door ben van de wetering met een gemiddelde van
0,920.
de winterkomkoep is gestart op 24
september en werd gespeeld over
vier ronden, volgens het k.n.b.b.
reglement. in elke ronde nam ieder
team het tegen elkaar op met een
uit- en thuiswedstrijd. er deden 6
teams mee, met 32 spelers.
Volgend jaar wil de organisatie
zowel een driebanden als een libre wintercompetitie spelen. Voor
eventuele vragen kun je contact
opnemen met emmy v.d. wetering, 06-53458415.

bertus van der Pas, Michel Habraken en ben van de wetering speelden de hoogste serie tijdens dit
toernooi, namelijk 7 caramboles.
de kortste partij was 25 beurten,

de Hd zomerkomkoep begint 22
april. Hiervoor kunnen zich nog
teams opgeven, maar die dienen
zich dan voor zaterdag 22 maart
aan te melden.

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

Dennis Nelissen en Jack Martens

paardrijden

knappe prestatie voor loosbroekse amazone
Heeswijk-dintHer - Miranda
Hoezen - van der Pas uit Loosbroek is vorige week zaterdag met
haar paard Cha cha cha als achtste
geëindigd op het NK Indoor Dressuur in Ermelo.
samen wisten ze in de klasse zwaar
1 een hele goede proef te rijden en
ondanks één spanningsfout, op
deze knappe positie te eindigen.
Hiermee had ze het recht verworven over te mogen kampen en
mogelijk nóg hoger te kunnen eindigen. Helaas, door een fout van
de organisatie liep dit anders en
werd haar deze kans ontnomen.

motorsport

dennis is vanaf nu bezitter van
een hele stoere Gouden Gazelle
herenfiets. deze is speciaal door
koninklijke Gazelle ontwikkeld.
deze Limited edition was te winnen tijdens de actie ‘Ga ook voor
Goud!’ wie het aantal medailles
van de nederlandse equipe juist
voorspelde, of het dichtst in de
buurt kwam, maakte kans op
een van de Gouden Gazelles.
deelnemers aan de actie moesten de medaillespiegel van de
Gazelle-ambassadeurs - jorien
ter Mors (shorttrack en langebaan schaatsen), edwin van Calker (bobsleeën) en dimi de jong
(snowboarden) - zo goed mogelijk beantwoorden en het aantal
door de nederlandse equipe gewonnen medailles juist voorspellen om kans te maken op een
Gouden Gazelle.

Bedank uw
penningmeester
Blij met de penningmeester van uw
sportvereniging? Nomineer of bedank
hem of haar op www.penningmeester
vanhetjaar.nl en maak kans op €2.500
voor de clubkas.

par
Pennintner van
g
van hemeester
t Jaar
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Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

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

De campagne loopt van 3 maart tot en met 2 april 2014

dammen
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EVENEMENTEN
20 mAArt

23 mAArt

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

nDo toernooi
DV Dancing Kids
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 23

speciale discoavond
Locatie: Uitgaanscentrum
Lunenburg Loosbroek
Leerlingenconcert muzelinck
Locatie: Bernrode
Heeswijk-Dinther
bewonersbijeenkomst
leefbaarheidsonderzoek
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Lezing strafrecht
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

bernhezeloop Koppelcross
Locatie: Blokhut Nistelrode
Kinderklas van het
baha’í-geloof
Locatie: Broekhoek 35 Heesch
solistenconcours
fanfare Aurora
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch
Pagina 1
Heemkundekring ‘De elf
rotten’: excursie ravenstein
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 2

21 mAArt
nLdoet
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 18
receptie jubileum De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 18
modepresentatie
Locatie: Van Tilburg Mode &
Sport Nistelrode
22 mAArt
nLdoet
It toernooi DV Dancing Kids
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 23
reiki 2 Inwijding
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
open Dag en reünietoernooi
tennisvereniging De Hoef
Locatie: TV De Hoef Heesch
Pagina 25
Vormsel
Locatie: Vorstenbosch
sla je slag, serve & win
Locatie: Van Tilburg Sport
Nistelrode

Concert Angklung &
workshop
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
openingswandeltocht nbWb
Locatie: Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Persoonlijke en Intuïtieve
ontwikkeling bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

muifel bierproeverij
Locatie: Pannenkoekenhuis
Heesch

Kindervoorstelling
mr. finney - eco musical
Locatie: De Pas Heesch

Dokter op Dinsdag @ bernhoven: schouderklachten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden

HaDee-kwis
Locatie: Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners
Heesch

filmhuis De Pas draait
‘the Way’
Locatie: De Pas Heesch

blijspel ‘Verliezers’ door
tV Arcadia
Locatie: De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

30 mAArt

Informatiebijeenkomst
‘Wonen in eigen dorp’
Loosbroek
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Lezing ‘wat drijft een
ondernemer’
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
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26 mAArt
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Workshop mandalatekenen
Locatie: Blauwesteenweg 38
Nistelrode
27 mAArt
Informatieavond mee:
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

snuffelmarkt
Locatie: Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Lederzaak Verhagen
geopend
Locatie: ‘t Dorp 44 Heesch

Lezing ‘red de rijke weide’
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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24 mAArt
Workshop tenen lezen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Presentatie ‘Verkenningen
naar de moord in Het Lijk’
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
filmhuis De Pas draait
‘the Way’
Locatie: De Pas Heesch
25 mAArt
Inschrijfavond
Kindervakantieweek
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode

29 mAArt

Jeugd open ochtend tennis
tV De broekhoek
Locatie: Tennispark - Kerkweg 18
Heesch
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Heemschuur open
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
H.b.V. open Jeugd toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijfeiken
Heesch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
ontmoeting met Indonesië
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
finale Hoebb
Locatie: De Pas Heesch
31 mAArt

Ladies only night
Locatie: Jacobs en Jacobs
Nistelrode
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28 mAArt
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Persoonlijke en Intuïtieve
ontwikkeling
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
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Voordracht dr. Jan de Jong:
‘Kijken naar christelijke
kunst’
Locatie: Berne Anders
Heeswijk-Dinther
1 APrIL
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
2 APrIL
HKK nistelvorst: buurtavond
Locatie: Maxend 3 Nistelrode
breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
thema-avond mee:
autisme en werk & passend
onderwijs
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

3 APrIL
Dubbelcabaret
Locatie: De Pas Heesch
Ladies only night
Locatie: Jacobs en Jacobs
Nistelrode
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4 APrIL
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
rock & roll 7-8
Locatie: BobZ Nistelrode
De bende van beuving
Locatie: De Pas Heesch
revue 50 jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
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5 APrIL
Chakra’s in dans en mandala
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
boekenbeurs voor
stichting PeP
Locatie: De Pas Heesch
revue 50 jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
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6 APrIL
Groot Letterfestival
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
boekenbeurs voor
stichting PeP
Locatie: De Pas Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
revue 50 jaar De stuik
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

