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Balletstichting Nistelrode on tour
Jeugd van Balletstichting Nistelrode danst samen met bewoners van zorgcentrum Laarstede
een balletvoorstelling uitgevoerd
in het theater. De mooie kleuren
en de verschillende muziekvarianten zorgen dan voor een afwisselend geheel en een avondvullend
programma.
Ervaring genoeg dus om, meteen na schooltijd, ruim een uur
verschillende dansen met jazz,
streetdance en ook spitzen op de
dansvloer te showen. Tussendoor
konden de bewoners van zorgcentrum Laarstede ook nog luisteren
naar optredens van Kayra en Elze
die twee nummers live zongen.
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Imke Bonnamy, de hoofddocente
van Balletstichting
Nistelrode,
geeft sinds dit dansjaar les en organiseert met ondersteuning van
het bestuur extra dans-activiteiten
zoals workshops en het optreden
Budgetcoach gestart
van vandaag. Imke werd daarbij
begeleid door haar collega dopag. 8
centen en de vele ouders die altijd
weer klaar staan.
18
Door de griep die ook in zorgcenERNHEZE
trum Laarstede heerst konden nietB
alle bewoners komen kijken, maar
22
ne
de aanwezige bewoners genoten
Prinses Ire
erwinning
Knappe ov
isdag met
met volle teugen . Dus dit is zeker
Open Tennon bij De Hoef
ballenkan
voor herhaling vatbaar!

Woensdag

Nistelrode - Een bezoek aan zorgcentrum Laarstede in Nistelrode
op vrijdagmiddag 9 maart bracht een bijzonder optreden aan het licht:
De inwoners van het zorgcentrum aan ’t Laar konden genieten van
een zevental optredens door ruim 100 jeugdleden van Balletstichting
Nistelrode. Ook dansten de bewoners zelf mee met de jeugd, terwijl
de Zumba klanken door de mooie zaal klonken.

Foto: DMBK

De 52-jarige balletstichting speelde 14 jaar geleden haar eerste balletvoorstelling in De Lievekamp in
Oss. Er wordt sindsdien om het jaar
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Na de KBO jaarvergadering memoreert René Bastiaanse het Rijke Rooms Leven. Dit speelde zich in Brabant
af tussen 1920 en 1960/70. Toen zijn de meeste katholieke
kerken opgebouwd, die later in korte tijd zijn afgebroken.
Zo’n 1200 kerken hebben hun deuren gesloten.

HEESCH -

werden ze 45 jaar. Brabant was
achtergesteld en de bewoners achterlijk, het sterftecijfer was hoog en
er was geen geld voor opleidingen.
Hele gezinnen woonden in éénkamerwoningen, zoals Jan Tompe
uit Oss. De woning leek vaak meer
een hol dan een woning. Materialen die voorradig waren werden
gebruikt om klompen te maken of
manden.
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Bij navraag blijkt maximaal 10%
van de aanwezige KBO-ers zondag naar de kerk te zijn geweest.
100 jaar geleden gingen alle katholieken, 99% van Brabant, naar
de kerk. Overal was er heide, vennen en zand. Dorpelingen leefden
geïsoleerd en twee derde van de
wegen was onverhard. Men kwam
bijna niet buiten het eigen dorp én
de sociale controle was groot!
De Commissaris van de Koningin
schreef over de deplorabele toestand van de Brabanders: “Moeders willen hun kinderen niet
voeden”.
Lees verder op pagina 5.
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Zie dit kwieke groepje hier: voor Rein
HEESWIJK-DINTHER - Donderdagavond jongstleden, op de vaste repetitieavond van het Heeswijkse koor Vivace, verrasten de
koorleden hun dirigent Rein door
als Sarah’s en Abraham’s verkleed
zijn 50ste levensjaar in te luiden.
Rein was compleet overrompeld.
Eén van de koorleden gaf een hilarische opsomming van alle uitspraken die Rein maakt tijdens
de repetities. Daarna zongen de
koorleden op de wijs van Glorie,
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Honderd jaar Brabant in vogelvlucht

René Bastiaanse presenteerde het
populaire programma De Wandeling. Op een heel karakteristieke
manier vertelde hij daarin over cultuurhistorische of landschappelijke
plekken in Brabant. Momenteel is
hij directeur van het BCHI in Den
Bosch. Maar op 9 maart was hij bij
de KBO voor 100 jaar historie.
Honderd jaar geleden bestond Brabant uit keuterboertjes. Gemiddeld
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glorie, halleluja hun eigen geschreven tekst:

Rein, je bent nu 50,
kom en trek het je niet aan.
Zie dit kwieke groepje hier
nu blozend voor je staan.
De repetitie met Vivace
dat is elke week een feest,
Als jij komt aangesjeesd!

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

Het complete lied en meer foto’s zijn te zien op www.mooihdl.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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Na 25 jaar weer een
Nationale Zwem4Daagse
in Bernheze
Van 2 t/m 5 mei 2012
BERNHEZE – Na 25 jaar heeft AquaRest het initiatief genomen om weer
de National zwem4daagse in Bernheze te organiseren. Deze zal plaatsvinden van 2 mei tot en met 5 mei 2012. Burgemeester Boelhouwer
zal op 2 mei om 15.00 uur de Zwem4Daagse openen. Het beloofd een
waar spektakel te worden. De Zwem4Daagse is een unieke kans om aan
je dagelijkse beweging te komen. De bedoeling van de Zwem4Daagse
is dat je op 4 dagen een vaste afstand zwemt. Zonder onderbrekingen.
Wel mag je rusten aan de kant, maar officieel mag je niet uit het water
om pauze te houden.

Aquarest draagt een vast bedrag per deelnemer af aan Stichting Zelo

Er is alles uit de kast getrokken om
heel Bernheze hierbij te betrekken. Alle 2400 schoolkinderen van
groep twee tot en met acht hebben een kleurplaat gekregen voor
de kleurwedstrijd. De prijzen worden uitgereikt tijdens de opening.
We verwachten dan ook een grote
opkomst. Zorg dat je op tijd een
kaartje hebt gekocht.
Want alleen met een zwembewijs zijn alle activiteiten gratis.
Dit zwembewijs voor vier dagen
zwemplezier kun je kopen voor
€ 8,00 bij Aquarest in HeeswijkDinther. Binnenkort komt er ook
een link op de website www.aquarest.nl
Goede doel
Als je meedoet aan de Zwem4Daagse dan sponsor je ook een
goed doel. AquaRest draagt een
vast bedrag per deelnemer af aan
Stichting Zelo. Deze stichting heeft
zich als doel gesteld om voor bijzondere kinderen een warm en
een gezellig huis in Uden te realiseren. Alle kinderen hebben een
geestelijke beperking, al dan niet
met een lichamelijke handicap.

Demonstratie
Zelfs voor mensen die niet zo veel
van zwemmen houden is het de
moeite waard om te komen kijken.
Er zullen in en rondom het bad
veel demonstraties te zien zijn zoals waterbasketbal, mountaincross,
acrogym & synchroonzwemmen.
Workshops
Er is ook een mogelijkheid voor
het volgen van workshops zoals
synchroonzwemmen, waterpolo,
duiken & waterbasketbal. Hiervoor
moet je je wel inschrijven. Dit om
de grote vraag in goede banen te
kunnen leiden en om de veiligheid
te kunnen waarborgen.
Veel verenigingen en instellingen
zijn aanwezig om jullie te vermaken. De Zwem4Daagse vindt
plaats op heel het terrein van
AquaRest. Dat betekent dat niet
alleen in het zwembad is, maar
ook in de zalen, pub en het buitenterrein. Stel je eens voor wat
je daar allemaal kan beleven! Het
hele evenement wordt afgesloten
met het in ontvangst nemen van
je eerlijk verdiende medaille en een
spetterende, gave, coole kinderdisco met ware discolampen.

Advertorial

Een professional voor uw projecten
Voila Projectondersteuning
- het corrigeren en redigeren van
teksten tot een prettig leesbare
publicatie.
- de werving- en selectieprocedure uit handen wilt geven.
HEESCH - Voila Projectondersteuning; een nieuw bureau voor project
support, secretariaatsservice en het organiseren van kleine bijeenkomsten. Voila projectondersteuning is een full-service bureau, opgezet in
Heesch door Marinda Vos. Gebaseerd op een jarenlange ervaring als
secretaresse bij een Amerikaanse Multi-national, P&O assistent en haar
huidige baan als marketing & sales verantwoordelijke bij theater De Pas
in Heesch.
Voila Projectondersteuning voor u - een meeting wilt organiseren
als u:
- een mailing wilt verzorgen of
- een project heeft dat snel afgeandere zakelijke correspondenrond moet worden
tie heeft
- tijdelijk een secretaresse nodig - hulp nodig heeft bij nieuwsbrieheeft
ven, het up-to-date houden van
- een archief op wilt zetten of het
de website of het social media
juist in orde wilt brengen
beleid op orde wilt hebben

Kortom, talloze zaken waarbij u
even wat hulp kunt gebruiken,
omdat de expertise niet in huis is,
er geen tijd is of omdat het even
snel moet gebeuren. Uw opdracht
wordt volgens afspraak en deskundig uitgevoerd op basis van een
projectprijs of uurtarief. VOILA!
Bel of mail gerust als u interesse
of vragen heeft en een vrijblijvend
gesprek wilt.
Marinda Vos, mob. 06-13501388,
info@voilaprojectondersteuning.nl.

Column
AD
De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op
www.demooibernhezekrant.nl.
Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

minder is meer
“Bernheze moet de broekriem aanhalen” kopte het Brabants Dagblad
deze week. Wethouder Rien maakt het afgelopen weekend bij een interview op WanFM nog wat dramatischer “iedereen moet zich zorgen
maken”.
Deze boodschap wordt niet voor de eerste keer verkondigd. In de afgelopen jaren was dit al de standaard boodschap bij de perspectiefnota en de begroting. Ook het kabinet is doende om het huishoudboekje
voor de komende jaren rond te krijgen. Al met al is de berichtgeving
vanuit de overheid deprimerend en zeker niet vertrouwenwekkend.
Ondanks deze boodschap presteerde de gemeente het in de afgelopen
jaren vele miljoenen vrij te maken voor prestigieuze projecten. Voor
een deel is er ook gesjoemeld met het aanhalen van de riem door de
riem wat langer te maken, lees wat extra lasten naar de inwoners te
schuiven. Ja, vergelijk de onlangs ontvangen belastingaanslag maar
eens met die van afgelopen jaar. In mijn situatie moet ik ruim 10%
meer betalen. Net zo goed als de gemeente moeten inwoners bezuinigen. Lasten naar de inwoners verschuiven is daarom ook geen
bezuiniging.
De broekriem aanhalen betekent gewoon dingen laten. Mag het ietsjes minder en kan het ietsjes minder? Jazeker! En op een uitgave van
meer dan € 70.000.000 per jaar en met een reserve van bijna
€ 60.000.000 valt zeker wat weg te schrappen. Niet alles zal nog even
nodig of nuttig zijn.
Thuis moet u mogelijk ook al met minder rondkomen. Als je werkt en
nog kunt blijven werken zal een salarisverhoging of prijscompensatie
misschien ook niet meer aan de orde zijn. Als je studerende kinde-

‘Minder is beter, minder is gezonder,
minder stressvol, minder zorg.
Minder van veel is nog steeds veel
of genoeg’
ren hebt of kinderen die gebruik maken van de BSO weet je wat de
meerkosten zijn geworden. Als je in de omstandigheid bent dat een
pensioen wordt opgebouwd weet je dat je meer moet gaan betalen en
er uiteindelijk minder voor terug gaat krijgen. Misschien is straks de
pot wel helemaal leeg. De meesten zullen er ook pas veel later en veel
korter gebruik van kunnen maken.
Dan nog maar een jaar of wat langer rondrijden met dezelfde auto of
liever de fiets. Een vakantie minder of goedkoper kan toch ook wel?
En steeds de nieuwste TV of ander elektrisch apparaat in huis is niet
altijd nodig als de oude het nog doet. Dat geld moet rollen om de economie op gang te houden blijkt dus niet meer te kloppen. Nog nooit
was het consumptiegedrag van westerlingen zo groot als de afgelopen
15 jaar en u ziet wat ervan is gekomen….…
Dus luister maar niet meer naar de economen en bankiers en doe het
anders, doe het minder. Minder is beter, minder is gezonder, minder
stressvol, minder zorg. Minder van veel is nog steeds veel of genoeg.
En u zult zien, u wordt er zeker gelukkiger van.
Dus laten we stoppen met praten over bezuinigen en de broekriem
aanhalen. Dingen laten lijkt minder aantrekkelijk voor bestuurders
maar als een doel voor ogen gehouden wordt dan is het ook gewoon
dingen doen, weliswaar minder maar met het doel om gelukkiger en
gezonder te worden, minder verspillend bezig te zijn, minder milieubelasting en dus duurzamer. We worden minder afhankelijk en
hebben meer tijd.
Anders gezegd, minder is meer. Vergelijk het met afvallen. Het is een
kwestie van minder en slimmer eten en even doorzetten.
Met groet van Ad
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Uit het leven gegrepen
Maricus en Marietje van Uden

Nu tijdelijk

15% korting
op de basiccollectie
PVC vloeren*
Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1 Nistelrode T. 0412 61 11 85
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport
P Gratis

Maricus in zijn werkplaats bezig om de remmen af te stellen van zijn racefiets

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

U kent ze zeker! In Heesch op de Graafsche Baan
waar de ‘Kleine Efteling’ in de tuin figureert, wonen Maricus
en Marietje. Bijna op dezelfde plek geboren als waar ze nu
wonen.

HEESCH -

Actief dekt de lading niet helemaal. Maricus knutselt aan fietsen,
brommers en beesten. De beesten van de ‘Kleine Efteling’ zijn
allemaal door hemzelf gemaakt
van berkentenen. En als hij aan

materiaal kan komen, groeit de
beestenboel verder. Aan het fietsen als vrijwilliger voor Dichterbij
komt nu een einde. “Ergens moet
je er toch een punt achter zetten”,
vindt z’n vrouw Marietje. Maar

Marietje en Maricus tussen hun “dieren”. De dieren krijgen veel
bekijks van fietsers en wandelaars die op weg zijn naar het bomenpark

achter de tochten op z’n racefiets
zet hij nog geen punt. Toch is Maricus op een leeftijd gekomen dat
hij herinneringen kan ophalen die
nog maar weinigen in Heesch hebben. Zo heeft hij als 17-jarige slagersjongen bij Den Hartog in 1946
meegemaakt dat hij voor ’t eerst 3
snipperdagen per jaar mocht opmaken. In die tijd dromden ze ook
bij d’n Bergsche Boer (café) samen
om ‘n voetbalwedstrijd op TV te
zien, waarbij het potje bier gekocht
werd van de overuren.
In 1945 werd VV de Heesche Boys
opgericht en die hebben zelfs een
jaar in de KNVB gevoetbald. Ze
werden geschrapt toen de enige
bal kapot gereden werd en zij in de
weken dat ze niet konden voetballen vochten. Heesche Boys is opgegaan in HVC.
Wist u dat op ’t Heiveld aan ’t
Kerkeind (nu de Bosstraat) de eerste motorcrossvereniging zat? Opgericht als bromfietsvereniging in
1958 door Maricus als De Jonge
Coureur. Nu heet de vereniging De
Natte Zuiger. Men deed zelfs mee
met de NMB wedstrijden.
Maricus met zijn fietsmaat Tiny Broeksteeg op weg naar Barcelona;
hier in Noord Frankrijk ter hoogte van Verdun
Foto’s: Marcel van der Steen

Onder burgemeester Dosker werd
hij chauffeur bij de gemeentewer-

ken en er werd een speciale tractor
aangeschaft met multi-tasking (jawel) mogelijkheden voor het egaliseren van zandwegen, het zorgen
voor de waterlossing in de sloten,
maaien van gras en alle overige
activiteiten voor het onderhoud in
het buitengebied. Het was mooi,
maar toch droomde Maricus van
een tijd zonder werk. Dan wilde
hij op de fiets tochten maken van
meer dan één dag.
En zo is hij met Tiny Broeksteeg
naar Barcelona gefietst in 1992.
Een heel avontuur, want talenkennis was er niet bij en ze hadden
moeite met het omrekenen van
francskes en peseta’s. Toch zijn ze
er gekomen, ook al liep het de eer-

ste dag al spaak met de planning.
Door de regen en de onbekende
weg, raakten ze de weg kwijt.
Aan de voorbereiding schortte het
niet. Alle landkaarten van Heesch
tot Barcelona waren in fietstrajectkaarten verdeeld van 40 km. Die
kaarten zaten op een buis geschoven aan de ene kant van de fiets,
terwijl aan de andere kant een buis
zat voor de kaarten van de weg die
afgelegd was. Nog geen gps hé?
Op een andere kaart waren alle
straatnamen genoteerd! Binnen
16 dagen waren ze in Barcelona.
Terug zijn ze met het vliegtuig gekomen.
Santiago was toen niet moeilijk
meer. 20 etappes van 125 km per
dag met elke avond een relaas via
Sjaak Elands voor de piratenzender
Palee. Zo wist ook Marietje dat het
goed ging. Daarna vond Marietje
het welletjes. Zij wilde mee en dus
zijn ze samen nog heel veel op de
fiets gestapt. Wie weet gaan we
nog eens langs om te praten over
leenkinderen, de oorlog, of over de
acht van Brabant.

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Aardbeienper doosje € 1.00
Geldig op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart

4
ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
Tel: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
Heilarensestraat 64
Tel: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
Tel: 0413-291450
Spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.
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Ben jij ook fan van Gers pardoel?
Koop een Gazelle omafiets en win een thuisconcert van Gers Pardoel!
NISTELRODE - Vind je Gers Pardoel helemaal geweldig? Dan hebben
Jack Martens Tweewielers en Gazelle nu een te gekke actie voor je, die
je zeker niet mag missen! In de videoclip van het nummer ‘Bagagedrager’, de hit waarmee de rapper momenteel op nummer twee in de top
40 staat, rijden Gers en zijn vrienden op de stoere fietsen van Gazelle.
Gers Pardoel en Gazelle bedachten daarom samen een ‘muzikale’ actie
met waanzinnige prijzen. Wat je kunt winnen? Een hoofdprijs die je
niet wilt missen: een persoonlijk en exclusief concert van Gers Pardoel
bij jou in de woonkamer!
thuis. Voor jou en je vrienden en
vriendinnen. Onder het genot van
een hapje en een drankje in je eigen woonkamer genieten van een

Genieten van een exclusief thuisconcert
Stel je voor: een swingend privéconcert van Gers Pardoel bij jou

intiem, exclusief optreden van de
overbekende rapper is natuurlijk
een unieke ervaring die je maar
één keer in je leven meemaakt!
Naast deze muzikale hoofdprijs zijn
er ook nog eens tien cd-pakketten
te winnen die door Gers persoonlijk worden gesigneerd!
Hoe werkt de actie?
Wie in de actieperiode van 20 februari tot 16 april bij Jack Martens
Tweewielers een Basic omafiets uit
de 2011-2012 collectie van Gazel-

le koopt, maakt kans op zo’n spetterend thuisconcert of één van de
vele andere waanzinnige Gers Pardoel prijzen. Laat je gegevens achter op de speciale site www.gazelle.nl/gers. Uit alle deelnemers loot
de notaris na afloop van de actie
de winnaar van het thuisconcert en
de gesigneerde cd-pakketten. Ben
je ook fan van Gers Pardoel, en wil
je net als hij en zijn vrienden rijden
op zo’n coole omafiets? Kom dan
nu naar Jack Martens Tweewielers
voor zo’n trendy Gazelle Basic!
Meer informatie:
Jack Martens Tweewielers. Laar
27 5388HB te Nistelrode 0412611231. www.jackmartens.nl

Alferink is verhuisd...
...profiteer nú van het
openingsvoordeel!

Gratis
zonnebril
op sterkte!

*

Alferink Optiek is verhuisd naar een mooie,
nieuwe en exclusieve winkel. Met maar liefst drie
nieuwe oogmeetruimtes én nieuwe oogmeet- en

Tijdelijke openingsactie:
Gratis zonnebril op sterkte bij aanschaf
van een nieuw montuur met glazen*

slijpapparatuur. Nu kunnen we u als geen ander
van dienst zijn! Onze collectie monturen is uitgebreid met de exclusieve merken PRADA, CARTIER,
THEO, LINDBERG, CHANEL, J.F.REY, RAY-BAN,
SERENGETI, OAKLEY en CALVIN-KLEIN. Kiezen
was nooit zo eenvoudig!
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Ons nieuwe adres:

‘t Dorp 31 - 5384 MB Heesch
T. 0412 45 10 03
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l

P
Gratis parkeren
voor de deur
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Kijkje achter de schermen
Zonnebloem Nistelrode toont grote interesse voor modegigant

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

door Esther van den Bogaart
NiSTELRODE – Gezellig aan tafel in café d’n Haon zitten woensdagmiddag 65 gasten en vrijwilligers te genieten van een heerlijk kopje koffie
met gebak. Oorspronkelijk zou de Zonnebloem starten in de Orangerie
van Van Tilburg Mode & Sport. Vanwege drukte in de zaak wijken we uit
naar de mooi versierde ruimte van Tonnie van Es en Everista Ikanubun.

Pater familias Jan van Tilburg heet
de gasten en vrijwilligers van Zonnebloem Nistelrode van harte welkom in d’n Haon. De heer Van Tilburg: “Wij voelen ons zeer vereerd
dat de gasten en vrijwilligers van
de Zonnebloem Nistelrode in zulke
grote getale zijn gekomen. Geniet
van de koffie. Want hierna leiden
onze medewerkers u rond in Van
Tilburg Mode & Sport.” De heer
Van Tilburg moet helaas weer naar
de zaak, want de klanten wachten.
Onder leiding van medewerkers
van Van Tilburg Mode & Sport
worden gasten en vrijwilligers van
de Zonnebloem Nistelrode mee-

Foto: DMBK

genomen naar bekende en onbekende ruimten in het grote pand.
Verdeeld over vier groepen gaan
ze van beneden naar boven, met
lift of trap. De herindeling van de

in HeT dORp
H e e s c daTen
h

inkoopafdeling, de ondergrondse
garage, de ontvangst goederenen prijsafdeling, de kantine en
opslag van goederen. De Zonnebloemers vinden het heel leuk en
boeiend. Overal staan bekenden
die hier kopen of verkopen. Soms
is het moeilijk om door te lopen. Er
wordt heel wat afgebuurt.
Na deze mooie wandeling kunnen
gasten en vrijwilligers op adem
komen in de Orangerie van Van
Tilburg om te genieten van een
tweede kopje. Voorzitter Rosemarie van Ark dankt de heer Van Tilburg met een mooie bos bloemen
voor de warme ontvangst en de
interessante rondleiding. “Hartelijk
bedankt voor uw uitnodiging en
we hopen als Zonnebloem Nistelrode over drie jaar weer van de
partij te zijn en dan wéér door u
ontvangen te worden.”
Vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem Nistelrode bedanken ook
alle medewerkers van Van Tilburg
voor de fijne rondleiding en Tonnie en Everista voor hun goede
zorgen.

JAn vAn tilburg: “zeer vereerD Met
grote oPkoMst zonnebloeM nistelroDe”
kleurrijke mode- en sportafdelingen wordt bekeken, de verstelruimte met 50 medewerkers, de

Column
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Hartelijk bedankt en tot ziens.
Vrijwilligers en gasten Zonnebloem
Nistelrode
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Ik denk dat er vast onderzoeken te vinden zijn dat er in de stad
procentueel veel meer vrijgezellen zijn dan op het platteland. Ik heb
Hier had uw
ze niet gelezen, ik ben geen research-journalist,
maar ik denk dat
reclame
ik de oorzaken zo op kan noemen.
In
de
stad
is
het
makkelijker te
kunnen staan.
vereenzamen. De keuze is er te reuze. Het is elk weekend carnaval. Dat
soort drogredenen.
Het is veel makkelijker dan dat.
Ikuw
geef het je te doen, vrijgezel zijn
Hier had
reclameDat is voer voor de roddelooms-,
in een dorp waar iedereen jekunnen
kent.
staan.
-tantes, - buurvrouwen, -kassajuffrouwen etc. onder ons. Als je
bijvoorbeeld in de plaatselijke supermarkt toevallig gelijktijdig met een
vrouw/meisje binnen komt lopen,
staat de ooievaar al in de tuin. Als je
Hier had uw
reclamevan het andere geslacht fietst, fiets
geheel per ongeluk achter iemand
kunnen staan.
je rechtstreeks naar de huwelijksambtenaar.
Het hele proces naar een relatie is voor dorpelingen veel
ingewikkelder. Het begint alHier
bijhad
heimelijk
verliefd zijn. Onmogelijk
uw
reclame
in een dorp. Wat zijn dat? Geheimen?
Lonken naar een beeldschone
verschijning in een halflege kunnen
kroegstaan.
is ook iets te opvallend….
Daarna zou je wel eens samen met je nieuwe potentiële vlam wat
willen gaan drinken, het zogenoemde ‘daten’. Als je dat in relatieve
Hier had uw
privacy zou willen doen, moet
je eerst een flink stuk snelweg afleggen,
reclame
kunnen staan.
wil je niemand vanuit je facebook-circuit
tegenkomen. Onmogelijk wil
je ook nog iets van je avond overhouden.
Het lijkt er op dat jongeren in het dorp eerder eieren voor hun geld
Hier had uw‘hoezo kun jij geen meisje krijgen’
kiezen. Geen zin meer in vragende
reclame
blikken. Geen zin meer in de
ogen
in de rug als je op een meisje afstapt
kunnen
staan.
in de plaatselijke kroeg. En vooral geen zin meer om onderwerp te zijn
van de fantasievolle verzinsels van je geliefde dorpsgenoten. Snel een
relatie en je staat niet meer in
Missie volbracht: Het
Hierde
haddorps-Story.
uw
reclame
dorp blijft winnen in de relatiepolls!
kunnen staan.
Vervolg van voorpagina

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Honderd jaar Brabant in vogelvlucht
Hier had uw
reclame
kunnen staan.

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl
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MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE
WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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René Bastiaanse toont een oude kaart over het katholicisme in NL en met
name in Brabants schrift.

Niet uit gebrek aan moederliefde,
maar uit bittere nood. Men leefde
op het bestaansminimum. In de
bekrompenheid van die tijd werd
de elektriciteitsvoorziening in 1920
afgestemd en pas 10 jaar later ingevoerd. Zelfs uitbreiding van het
wegennet was bedreigend.
Daarvóór, in de 19e eeuw, gingen
weinig mensen naar de kerk, uit
ontzag voor de wonderen daar. Dit
veranderde met het decreet van
Pius X waarin hij gebood veelvuldig te communie te gaan. Daarmee groeide de invloed van de
geestelijken. Op de scholen kregen
kinderen de leer veelvuldig voorgeschoteld en zo vergrootte de
invloed van de kerk verder. Deze
was zo groot dat in trouwboekjes
de kerkelijke richtlijnen voor het
huwelijk ingebonden zaten. Voor
de vrouw betekende dit dat zij onderdanig was aan de man en zijn
behoeften. Kom daar nu eens mee!

De plicht was het huwelijksgebruik met als resultaat grote gezinnen. Tegenzin tegen de huwelijkse
plicht was niet aan de orde. Pas
als de vrouw de dood in de ogen
keek, mocht zij weigeren aan de
huwelijkse plicht te voldoen. Voorbehoedmiddelen waren een doodzonde en voor diegenen die dat
niet kennen: een doodzonde is de
beste garantie om eeuwig in de hel
te branden. U kunt zich voorstellen
dat een plicht tot het regelmatige
gebruik van het huwelijk, en het
verbod op voorbehoedmiddelen,
gecombineerd met de sociale controle die er in de kleine gemeenschappen was, leidden tot een
enorme bevolkingsgroei met gezinnen van soms meer dan 20 kinderen. Het maximum aantal kinderen gebaard door één vrouw is 26.
Wie had kunnen bevroeden dat
Brabant zich zou ontwikkelen tot
vooraanstaande regio op het gebied van kennistechnologie?
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Kalender van drukker in het teken van ‘getal van de perfectie’: twaalf

Drukkerij Wihabo maakt
winnende bureaukalender

Kleding en Kast

HEESCH/GEFFEN - Drukkerij Wihabo en De Ridder Communicatie hebben met hun gezamenlijke kalender ‘2012 over twaalf’ de eerste prijs in
de wacht gesleept bij de Kalenderwedstrijd 2012. De opvallende kalender wordt in het juryrapport geroemd om de uitgebreide afwerking en
het originele concept: “Je ontdekt iedere keer nieuwe dingen waardoor
de kalender een jaar lang interessant blijft.”
De drukkerij, die in 2009 ook een
prijswinnende kalender maakte,
doet ieder jaar iets aparts met haar
bureaukalender. Soms zit dat ‘apar-

hannes Itten en de magie van het
getal voor Marco van Basten. Maar
de kalender is ook een bijzonder
staaltje drukwerk. Bosch: “We

‘We hebben de kalender uitgevoerd
in 12 PMS-kleuren en de standaard
voorzien van zilverfolie’

te’ in het drukwerk of in de afwerking, deze keer werd gekozen voor
een bijzondere inhoud. Ruud Bosch
van Wihabo: “We hebben samen
met De Ridder Communicatie uit
’s-Hertogenbosch flink gebrainstormd over het thema en kwamen
uit bij het getal twaalf, het getal
van de perfectie.
Dat is in de hele kalender doorgevoerd met allerlei interessante
weetjes en opmerkelijke feiten.”
Zo leert de kalender dat er eigenlijk
niets rijmt op twaalf, de twaalf pure
kleuren uit het kleurenwiel van Jo-

hebben de kalender uitgevoerd in
12 PMS-kleuren en de standaard
voorzien van zilverfolie. Onze kalender moet elk jaar origineel zijn,
dat is de uitdaging. Zowel inhoudelijk, als in vorm. Op die manier
pronkt de kalender bij veel van
onze relaties een jaar lang prominent op hun werkplek!”
Dertigste editie van de
Kalenderwedstrijd
De prijsuitreiking van de jaarlijkse
Kalenderwedstrijd was woensdagmiddag 7 maart tijdens een

feestelijke bijeenkomst in The
Strip van de High Tech Campus
in Eindhoven. De dertigste editie
van de Kalenderwedstrijd telde 88
inzendingen, waarvan 57 wand-,
17 bureau- en 5 eenbladkalenders
en 9 agenda’s. “Kalenders behoren
tot het erfgoed van onze branche.
Het is belangrijk dat we ons dat als
grafische industrie goed realiseren
en er ook wat mee doen.
De inzendingen tonen aan dat papier tussen alle nieuwe media als
smartphones en tablets nog steeds
een feestje is dat ook altijd zal blijven,” aldus juryvoorzitter Mike
Silva.

Documentaire film Indië en
Indiëgangers

HEESCH - Ik ben Vera Lammers, en
jarenlang in de kledingmode als
adviseuse werkzaam geweest. Na
mijn werkzame leven in dienstverband wil ik graag als zelfstandige,
mijn diensten aanbieden.
Waar kunt u zoal aan denken:
- Samen gaan winkelen, en u hebt
een persoonlijke adviseuse, als het
nodig is vermaak ik de kleding op
maat.
- Ik ga voor u winkelen, ik breng
de kleding voor u op zicht mee, en
u kunt thuis passen.
- Ik kijk samen met u ,uw kledingkast geregeld na, en breng zonodig spullen naar de stomerij, zorg

dat kleding wordt hersteld, en/of
aangevuld . Ook een klein wasje
kan ik voor u doen Kortom alles
waar behoefte aan is op gebied
van kleding en linnenkast, het hele
jaar door.
Ook voor een mantelzorger is het
fijn als dingen uit handen worden
genomen, dit kan een zorg minder
voor u zijn.
Deze service is heel laagdrempelig. De kosten zijn door het rechtstreekse contact beperkt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0412-455499 of 0629243480.
E-mail vera_lammers@hotmail.com

Toneelvereniging Arcadia
slaat een andere weg in
Na jarenlang klucht nu een blijspel

Organisatie door HKK De Wojstap
HEESWIJK-DINTER/LOOSBROEK - Op dinsdag 20 maart is er bij heemkundekring De Wojstap een documentaire film met inleiding door Piet
van de Berg. Het onderwerp is: Indië en de Indiëgangers. De avond
begint om 20.00 uur in de Heemkamer, Raadhuisplein 21a te Dinther.

Indië-monument in Roermond waar jaarlijks op de eerste zaterdag van
september een herdenking is van alle militairen die in Indië en Nieuw Guinea
gesneuveld zijn.
Foto: Jan van den Bosch

Bagi Keamanan (voor orde en rust)
Dit zou de titel kunnen zijn van
een verzamelwerk over de taak die
onze militairen in Indië opgedragen
kregen, direct na de tweede wereldoorlog in 1945. Indië stond al
eeuwenlang onder Nederlands
gezag, Nederland wilde dat na de
tweede wereldoorlog ook graag zo
houden.
Er waren al wat toezeggingen gedaan, omdat de roep om onafhan-

kelijkheid steeds groter werd. Om
orde op zaken te stellen en rust
te creëren vertrokken de troepentransportschepen met in eerste
instantie een groot aantal vrijwilligers aan boord. Daarna werden de
dienstplichtige militairen naar “de
Gordel van Smaragd” verscheept,
zoals de Indische archipel toen genoemd werd.
In totaal zo’n ruim 120.000 mannen vanuit ons kikkerland naar de

tropen, een toen voor praktisch al
die mannen onbekend gebied. Na
een veelal (te) korte opleiding gingen ze voor onbepaalde tijd naar
Indië, een land met een cultuur,
een flora en fauna, waar men zich
tevoren nauwelijks een voorstelling kon maken. Uiteindelijk verbleven de meeste mannen daar
een aantal (2 tot 4) jaren en bleven
er ruim 6000 jongens achter; begraven onder de tropenzon.
Deze avond kijken we daar even
op terug, het is tenslotte ook een
stuk van onze geschiedenis.
We zien wat van de reis naar Indië
per boot, het waren troepentransportschepen van verschillende nationaliteiten, wel geteld zo’n 45
schepen. Verder kunnen we wat
zien over hoe het de militairen daar
verging, en hoe de politiek toen reageerde. Een terugblik dus over die
bewogen periode 1945-1950, later kwam daar Nieuw-Guinea nog
bij 1958-1962, ook daar zijn een
paar van onze dorpsgenoten naar
toe gestuurd.
In 1999 is een boek uitgegeven
over de militairen uit HeeswijkDinther-Loosbroek naar Nedelands Indië en Nieuw Guinea.
Ons heemkundelid Piet van den
Berg vertelt daarbij ook over zijn
eigen belevenissen.
Voor leden is de avond gratis, nietleden betalen 2 euro.

HEESCH - Na jarenlang kluchten te hebben gespeeld gaat Arcadia dit
jaar voor een spannend blijspel. Vergiftigde Vetes in vier bedrijven van
Mart Moors. Er zitten de nodige spannende en komische elementen in
verwerkt zodat er gegriezeld en gelachen kan worden.
Als een hongerige aasgier heeft
de hele familie Zuijlenvelt zich op
een gigantische miljoenenerfenis
gestort. De geur van geld heeft de
hele familie gek van hebzucht gemaakt. De erfenis delen daar kan
geen sprake van zijn. De familie
Zuijlenvelt is verdeeld in twee kampen. De gluiperige zusjes Adora en
Agneta Zuijlenvelt aan de ene kant
en de hebberige Arja, Arianne en
Arthur Zuijlenvelt aan de andere
kant. Er ontstaat een vlammende
strijd! Een strijd, waarin moord en
doodslag slechts middelen zijn om
een doel te bereiken.
Waarom deze kleine verandering?
Wij hebben het vorige stuk gespeeld met vier nieuwe leden. Ons
jongste nieuwe lid is 18 jaar. Om
ook deze leeftijdscategorie aan te
trekken en te behouden gaan we
een ander genre tegemoet.
De uitvoeringsdata van 2012 zijn
zaterdag 31 maart en zondag 1
april in Cultureel centrum De Pas
in Heesch. Een kaartje kost € 9,00

dit is inclusief een pauzedrankje.
Aanvang van beide avonden om
20.15 uur.
Kaarten kunt u reserveren bij
Mary 0412-452847 / 0629415776.
Bep 0412-454145 / 0612082959.
Ook is het mogelijk om vanaf 1
maart bij boekhandel Ceelen aan ’t
dorp en kledingzaak Rozes of Avalon sgt. Tompsonstraat1 en Cultureel Centrum De Pas in Heesch
toegangskaarten te kopen. Wij
hopen u te zien op een van onze
uitvoeringsdata.
Bekijk ook eens onze vernieuwde
website
www.arcadia-heesch.nl
eens.
Lijkt het je ook wat om toneel te
spelen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste personen die het leuk
vinden om toneel te spelen. Ervaring is leuk maar geen pré.
Wil je eerst eens komen kijken, dan
is dat natuurlijk altijd mogelijk. Bel
of mail voor meer informatie naar:
Telefoon 06-10486882 of avarcadia@gmail.com
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Vrijwilligers voor de Kilsdonkse Molen
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Kunstboekje
‘Something
inside so
strong’
HEESCH - Bij Boekhandel Ceelen
is nu het kunstboekje verschenen
met intuïtieve tekeningen en teksten van reizen en het alledaagse
leven.
Het boekje is in kleur en bevat
30 abstracte tekeningen. Het is
een persoonlijk boekje geworden
waarin men misschien iets in kan
herkennen. Het is geschreven en
getekend door José van den Helm
en verkrijgbaar voor € 12,00

Zin in een
sapje?
NISTELRODE - Tot 31 maart heeft
de Wereldwinkel de vruchtensappen in de aanbieding.

heeswijk-dinther – Onlangs heeft het bestuur de balans opgemaakt
van de exploitatie van de Kilsdonkse Molen in het jaar 2011. Opnieuw
is het een prima jaar geweest en hebben we weer 15.000 belangstellende bezoekers mogen verwelkomen. Door dit grote aantal bezoekers
blijven wij erg gemotiveerd en zijn wij ook financieel in staat om dit
kostbare culturele erfgoed draaiende te houden.
Door de vele rondleidingen, de
aankoop van onze molenproducten en het gebruik van lichte horeca, zorgen die bezoekers voor de
inkomsten die zo hard nodig zijn.
Al deze mensen worden gastvrij
ontvangen in ons bezoekerscentrum en enthousiast rondgeleid in
het molencomplex, waar het pro-

ductieproces door de molenaars
wordt gedemonstreerd. Allemaal
vrijwilligers, die dit gezamenlijk en
met veel plezier doen.
Wilt U ook deel uitmaken van dit
vrijwilligersteam?
Dat kan, want de behoefte aan
uitbreiding van ons enthousiaste

Terugkijken op 15 jaar dansen
Dv Dancing Kids organiseert reünie

team van vrijwilligers is groot.
Als u het leuk en gezellig vindt om
ook uw steentje bij te dragen aan
het behoud van de Kilsdonkse Molen, dan bent U van harte welkom.
Wij hebben verschillende mogelijkheden:
- gastvrouw of gastheer
in het bezoekerscentrum;
- rondleider in het
molencomplex;
- (hulp)molenaars;
- technisch- en natuurbeheer.
U kunt zich melden aan de balie
van het bezoekerscentrum door
uw naam en telefoonnummer ach-

Foto: Stichting De Kilsdonkse Molen.

ter te laten, of u stuurt een berichtje naar info@kilsdonksemolen.nl.
Wij nemen dan graag contact met
u op en zullen u over de verschillende mogelijkheden informeren.
Ondertussen werken wij hard
aan de verwezenlijking van onze
tweede droom, een goed ingericht
nieuw bezoekerscentrum, zodat u
uw vrijwilligerswerk ook met plezier kunt doen.
Bestuur Stichting De Kilsdonkse
Molen.

De sappen van Fair Trade Original
bevatten fruit uit Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.
Zo groeien de appels in Zuid-Afrika, de ananassen in Thailand en de
sinaasappels in Brazilië en Cuba.
Lokaal wordt het fruit verwerkt tot
concentraat, in Nederland wordt
er sap van gemaakt. De vruchtensappen van Fair Trade Original zijn
Fairtrade gecertificeerd en dragen
het Max Havelaar keurmerk. Dit
garandeert dat ook de plukkers
beter worden van ieder glaasje sap
dat wordt geschonken.
Sinaasappelsap € 1,49 voor € 1,29
Appelsap met Lemon & Lime
€ 1,49 voor € 1,29
Tropische sap € 1,59 € 1,35

The Magical History Tour in
Café De Zwaan
Beatles-geschiedenis in Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - The Beatles herleven op zaterdag 17 maart in
Café De Zwaan met een optreden van de The Magical History Tour uit
Eindhoven te midden van attributen uit de collectie van Het Beatles
Museum uit Alkmaar.

Vlnr. Rose-Marie van Heumen, Marian van de Ven, Franca van Grunsven,
Antwan van Keulen, Marleen vd Heijden, Willy Bevers.

Nistelrode - Op 12 mei staat er
een receptie en tevens een reünie
gepland voor alle oud-leden van
Dv Dancing Kids.
‘Het zou heel leuk zijn als zeker de
mensen die 15 jaar geleden in de
eerste groepen meedansten aanwezig zouden zijn.’, vult voorzitter
Rose-Marie aan. Natuurlijk willen
ze iedereen graag uitnodigingen.
Bent u ooit lang of kort lid geweest, op deze eerste reünie, ter
wille van het 15-jarig bestaan bent
u van harte welkom.
Het bestuur van de dansvereniging

is druk aan het werk met alle voorbereidingen voor het jubileum.
Rose-Marie, Willy, Marleen, Marian, Franca en Antwan hebben
een ledenlijst met zo’n 150 leden
en oud-leden. Zij zullen de uitnodiging krijgen, mits ze de huidige
adressen kunnen achterhalen. De
oproep dus aan de oud-leden die
een ander huisadres hebben dan
ten tijde van hun lidmaatschap bij
de dansvereniging: Stuur uw nieuwe adres op voor de persoonlijke
uitnodiging.
www.dvdancingkids.nl

De directeur van Het Beatles Museum, Azing Moltmaker, is in eigen
persoon aanwezig in zijn Beatles Fan Shop met Beatles-cd’s en
-dvd’s, Beatles-souvenirs, -gadgets, T-shirts en een groot aantal
Beatles-boeken. Boeken van zijn
hand zal hij signeren en natuurlijk

heeft hij op elke vraag over The
Beatles een antwoord. The Magical
History Tour speelt Lennon-McCartney composities uit de vroege
jaren zoals One after 909 en Please
please help me en uit de periode
van de ‘Beatle Mania’ onder meer
I saw her standing there en All my

loving en de eerste grote hits She
loves you en I wanna hold your
hand. Uit de toer-jaren de rockers
A hard days night en Can’t buy me
love, maar ook de minder bekende
liedjes uit die periode; Things we
said today, The night before en
Harrisons If I needed someone.
Aan de studio-jaren herinneren
o.a. Lucy in the sky with diamonds,
Come together, Strawberry fields,
Something en Get back. Kortom:
nostalgie, meezingen en swingen.
En zo af en toe een traantje wegpinken... The Magical History Tour
wordt gevormd door Jan van Riet
(zang), Tinus Boer (slaggitaar en
zang), Bart van Oort (sologitaar en
zang), Han Verbakel (bas en zang)
en Jacques Boer (drums).
The Magical History Tour speelt
in Café De Zwaan, Mgr. Van
Oorschotstraat 2 in HeeswijkDinther. De zaal gaat om 21:00
uur open; de entree is gratis.
info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl
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Geweldig om van je hobby je werk te maken
Rini-fietsen.nl wordt Fietsplus Rini op ’t Laar
Nistelrode – Al

een jaar of zeven geleden begon hij met de verkoop van de eerste fiets. Intussen is het geen hobby meer, reparaties en montages zijn hem niet vreemd meer. Rini de
Reuver heeft intussen veel fietsen in zijn handen gehad. Hij woont met zijn vrouw Astrid en
hun zoon meer dan 10 jaar in Nistelrode waar ze het goed naar hun zin hebben. Zo goed,
dat ze ook in dit dorp als ondernemers aan de slag gaan.

Nieuwe uitdaging, bekend gezicht
Twee jaar geleden nam hij de eerste
stap om zijn fietsen aan te bieden
via de website www.rini-fietsen.
nl. Tientallen jaren was hij werkzaam bij Organon als ‘warehouse
operator’ ofwel magazijnman en
kende hij bijna iedereen bij wat later heette MSD. Pas de laatste dag,
de dag van het afscheid met zijn
collega’s werd het even heftig: ‘Ik
was er echt helemaal klaar voor.
Al enkele jaren was ik in gedachte
bezig met een carrière ommezwaai
en vele malen werd het bijna werkelijkheid. Nu was het echt zover.’
Privé waren er redenen die de
keuze versnelde. Hij deed grondig
marktonderzoek en nam verschillende partijen in de arm om de

kans van slagen te bekijken. De
nieuwbakken ondernemer gaat
voor de eigen winkel met wat extra versterking van Fietsplus. Het

ze nieuwe fietsen en tweedehands
fietsen omvatten. Ook fietsaccessoires, diefstal-preventie, verzekeringen, fietsverlichtingssystemen

‘Starten in een moeilijke tijd, is
vooruit kijken: het kan alleen maar
beter worden’
oude pand aan het Laar is helemaal opgeknapt en ziet er top uit.
De verflucht overheerst nog even,
maar al snel zal het papier van de
ramen gaan en kunt u de fietswinkel; FietsPlus Rini op het Laar bezoeken.
Het assortiment zal een ruime keu-

en voor de afmontage kunt u bij
Fietsplus Rini terecht.
Tevens horen degelijke en snelle
reparatie en servicebeurten allemaal bij de diensten die hij aan
gaat bieden.
Sem, Rini en Astrid staan op het punt de deur te openen.

Kantoorboekhandel Ceelen gaat verbouwen Ziekenhuis Bernhoven
HEESCH - Na 24 jaar is het dan
toch zover, boekhandel Ceelen
gaat uitbreiden naar een vloeroppervlakte van 220 vierkante meter.
Al jarenlang was de winkeloppervlakte niet meer toereikend voor
het grote assortiment.

bouwing in twee fasen zal worden
uitgevoerd blijft de winkel gewoon

toegankelijk voor de klanten.

opent virtueel zijn deuren
oss/veghel - Afgelopen maandag 12 maart is het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden virtueel geopend. Op de site van
ziekenhuis Bernhoven is een virtuele rondleiding door het nieuwe
complex in Uden beschikbaar.

Doordat de buurman nu gaat verhuizen komt het naastgelegen
winkelpand vrij. Hierdoor is er de
mogelijkheid om op de bestaande
locatie de winkel flink te vergroten.
Het hele assortiment wordt uitgebreid en de boeken, tijdschriften en
wenskaarten ondergaan een ware
metamorfose. Bovendien kunt u
via de nieuwe website het hele assortiment rustig bekijken en via de
webshop bestellingen invoeren.

Op 1 april 2013 gaan de deuren
van het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden open. Om bezoekers,
verwijzers en medewerkers nu al,
een jaar voor dato, een impressie
van het nieuwe ziekenhuis te geven, heeft Bernhoven een virtuele
rondleiding laten maken.
Voor elke doelgroep zijn er drie
‘filmpjes’ gemaakt. Bezoekers en
verwijzers gaan het ziekenhuis in
via de ontvangstruimte en maken
daarna in vogelvlucht kennis met
het hotelgebouw en de consul-

Ook de presentatie zal sterk verbeteren, waardoor de winkel een stuk
overzichtelijker wordt. Eind maart
start de verbouwing. Daar de ver-

tomgeving. Medewerkers komen
binnen via de personeelsingang.
Multimedia
De virtuele rondleiding werd gemaakt door Rick Wingens en Sigi
van Doorn, studenten Communication & Multimedia Design aan
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Hoofd communicatie
en patiëntenvoorlichting Stella van
Emmerik van ziekenhuis Bernhoven: “Rick en Sigi hebben hier stage gelopen. Wij wilden graag een
mooie presentatie van ons nieuwe
ziekenhuis. Ze hebben fantastisch
werk geleverd en iedereen die de
presentatie heeft gezien is heel erg
enthousiast.”
www.bernhoven.nl/rondleiding.

Hulp bij schulden, houdt balans
Een budgetcoach betaalt zichzelf terug
Heeswijk-Dinther - Ze is echt begaan met de mensen en begon dan
ook uit sociaal oogpunt met de studie. Rita van Schijndel is nu een
echte budgetcoach. In februari 2011 heeft ze haar studie afgerond en is
op vrijwillige basis ervaring op gaan doen. In juli was ze klaar om haar
eigen onderneming te starten, een grote stap, niet wetende dat ze het
ondernemen zo leuk zou vinden. Nu, zo’n 9 maanden verder is ze druk
aan het netwerken en heeft ze haar eerste klanten in kunnen schrijven.
Wij stellen graag aan u voor: Budgetcoach: Rita van Schijndel.
Rita is getrouwd en samen hebben ze twee kinderen. Wonend
in Heeswijk-Dinther heeft ze een
parttime baan, waarnaast ze zin
had in een nieuwe uitdaging en
ging op zoek naar vrijwilligerswerk.
Al snel vond ze dit en ondersteunt
nu een stichting bij allerlei administratieve taken. Ze wilde meer, ze
wilde echt mensen helpen.

Samen aan het werk
In het nieuws zijn de verhalen voor
het oprapen, meer en meer mensen krijgen met schulden te maken. Lage inkomens, maar ook met
hogere inkomens is het moeilijk
de uitgaven te handhaven. Door
de mensen anders naar dingen te
laten kijken gaat Rita van Schijndel meer voor het consuminderen:
‘Weet je wel hoe leuk dat is, als je

eenmaal door hebt waarmee je resultaat kan hebben. ‘, de enthousiaste budgetcoach straalt als ze aan
het vertellen gaat over haar taken,
want zo zegt ze: ‘Een budgetcoach
betaalt zichzelf terug!’
Ze heeft al mooi een paar klanten
blij kunnen maken met haar ken-

‘Inzicht krijgen en
controle houden’
nis en vaardigheden in de financiële hulpverlening en hoopt dat de
mensen bij haar aan zullen kloppen
indien ze wat extra tips kunnen gebruiken. Ook helpt ze al geruime
tijd bij mensen die net hun dierbare

zijn verloren en geen idee hebben
hoe de boekhouding in elkaar zit.
Een uitdaging, maar vooral dankbaar werk.
De afgelopen maanden is ze druk
aan het netwerken geweest, ga

Foto: DMBK

eens kijken op www.linkedin.com/
in/ritavanschijndel en leer Rita nog
beter kennen. Ook kunt u contact
opnemen via www.ritavanschijndelbudgetcoach.nl
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mooi & online

online

24 uur 7 dagen 52 weken

Zin in een goed versierd feestje?
Ballonnenstudio.nl feestartikelen en ballondecoraties online

NISTELRODE  Staat er voor u al een feest op de planning? Dan leest u dit op het juiste moment.
Feestartikelen en ballondecoraties heeft u nodig zodat u de juiste sfeer creëert op uw feest. Wij weten waar u die kan halen!
De website www.Ballonnenstudio.nl heeft meer dan alleen maar ballonnen; u zal verrast zijn van het brede aanbod.
De ervaren ondernemers hebben hard gewerkt om de webwinkel in orde te krijgen
voordat het feestseizoen van start gaat.
Sarah of Communiefeest
De mensen achter De Ballonnenstudio.nl
zijn geen onbekenden in ondernemersland van Bernheze. Simon en Anne-Marie
Hanegraaf, van Hanegraaf Verhuur &
Ballondecoraties werken al sinds 2003 actief in de verhuur en verkoop van feestbe-

nodigdheden en aanverwante artikelen.
Vooral het verhuren van luchtkussens in
alle vormen en maten heeft Hanegraaf
Verhuur de bekendheid gegeven waar zij
nu de vruchten van plukken. Levensgrote
Abrahams, Sarahs of gewoon een ‘Jarige
Job’ in de tuin? Een verjaardag, Communiefeest of een jubileum te vieren?
Zij zijn nu dus online met een goede presentatie. Ga eens kijken op www.Ballonnenstudio.nl want het assortiment heeft

Wat is een QR code?
De letters QR zijn een afkorting
van Quick Response (“snelle reactie”). De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te
zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen van
een Japans bedrijf. In Nederland

is de code intussen terug te vinden op vele reclameuitingen en
producten.
Wat kan je met een QR code?
De QR code is een tweedimensionale streepjescode, te lezen met
een app die te downloaden is op

een passende prijs voor ieder feestartikel.
U kan ze ook inhuren om uw personeelsfeest, familiefeest of jubileum aan te kleden met prachtige ballondecoraties, maar
u kan ook de versierselen zelf bestellen
via de webwinkel en als u wenst krijgt
u daarbij professionele medewerking via
de mail. In de webwinkel rondneuzen of
gewoon bellen voor een afspraak? Onderneem actie en zorg dat uw feest een
bijzondere gebeurtenis wordt.

de mobiele telefoon. De gebruiker richt zijn telefooncamera op
de QR-code. Deze code verbindt
de fysieke en digitale wereld met
elkaar. Overal zien we de vierkante zwarte afbeeldingen verschijnen. Eenmaal gewend aan
de app, is het dan ook een snelle
manier om informatie te vinden
op een specifiek aangeven web-

f E I T E N
NAAM: Ballonnenstudio.nl
BRANCHE: feestartikelen en
ballonnendecoraties online
W. www.ballonnenstudio.nl

siteadres. De code wordt door
een QR-lezer in de telefoon
omgezet in een websiteadres,
zo bespaart het de gebruiker
het moeizaam op een telefoon
intypen van een websiteadres.
Tegenwoordig beschikken alle
smartphones over een QR-codescanner.

Diepvries & Versproducten

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

organiseer alles onder een dak
bbq tapas
gourmet
ww

w.
Ki BBQ
jk
sn enz
el! o.n
l

COLOFON

Wilt u ook elke week vermeld worden in
de Mooi & colofon en ééns per 4 weken
uw advertentie gepubliceerd hebben in
één van de Mooi & rubrieken neem dan
contact met ons op via advertentie@
demooibernhezekrant.nl of bel met
0412-795170 / 06-22222955.

dranken
partyhuur
mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Eetcafé ‘t Pumpke

Vishandel Venrooy

Beauté Totale Didi

BBQenzo.nl

Restaurant
D’n Bonte Wever

Kaas van Van den Herik

Deurtotaalmarkt.nl

Uw Marktslager

Van der Heijden
Dakkappellen

Het Wafelhoekje

Feston tapijten Heesch

Electrototaalmarkt.nl

Bakkerij ‘t Stoepje

Van Schayk VOF

Haardtotaalmarkt.nl

De Kaaskoning

Orangerie Van Tilburg

De Kriekeput
Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
Los door het bos

Rainbow Center

Badkamermarkt.nl
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Column Vrienden van Bernhoven
slaapgebrek

ontmoeten elkaar
19 Maart aanstaande op de locatie Veghel

Een van de leukste onderdelen van
het vak van burgemeester is de
kennismaking met mensen. Je wordt
zonder uitzondering overal welkom
geheten, iedereen stelt het op prijs dat
jan boelhouwer
je de moeite neemt om langs te komen.
Foto: Wim Roefs
De afgelopen tijd ben ik onder andere
bij alle basisscholen van de gemeente
Bernheze op bezoek geweest. Ik heb veel met onderwijs en met het
personeel dat zo’n belangrijke taak heeft om onze jeugd toe te rusten
voor de toekomst. Ieder kind komt onder ogen van een leerkracht
en die leerkrachten zien dus ook al heel snel dat een kind, om welke
reden dan ook, problemen heeft. Ik daag de leerkrachten uit om iets
te doen met die informatie. Dat kan door ouders aan te spreken of
anderen in te schakelen. Een van de opmerkelijkste ontdekkingen
op mijn tochten langs de basisscholen zijn de slaperige kinderen op
maandagochtend. Veel te vaak komen kinderen –zelfs van de laagste
groepen- op school met een slaapachterstand omdat ze van hun
lieve ouders in het weekend tot in de kleine uurtjes naar de televisie
mochten kijken. Ik ben misschien wel heel ouderwets, maar ik roep
alle ouders toch op om het op tijd naar bed sturen van hun kinderen
als een belangrijk deel van de opvoeding te beschouwen. Welterusten.

Open dag BerneZorg

HEESWIJK-DINTHER - Op 17
maart is het de Open dag van
Zorg en Welzijn 2012. Een mooie
gelegenheid om van dichtbij te
zien hoe het is om bij BerneZorg
te wonen en te werken.

Locatie Cunera/De Bongerd is van
14.00 tot 16.00 geopend voor
mensen die belangstelling hebben
om in de zorg te werken en/of een
opleiding te volgen. Ook mensen
die op zoek zijn naar zorg voor
zichzelf of anderen, zijn van harte
welkom om een kijkje te nemen.
Met een hapje en een drankje erbij, is er op de informatiemarkt
gelegenheid om vragen te stellen
aan de medewerkers. Verder worden er rondleidingen gegeven op
de afdelingen van Cunera en De
Bongerd.
Cunera/De Bongerd ligt aan de
Zijlstraat 1 in Heeswijk.

4e Vrienden van Bernhoven bijeenkomst van juni 2011

BERNHEZE - Ziekenhuis Bernhoven organiseert op maandag 19 maart
aanstaande de zesde Vrienden van Bernhoven-bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft als thema ‘Ondernemen in de zorg’ en is bedoeld voor
ondernemers en betrokkenen uit de regio die ziekenhuis Bernhoven
een warm hart toe dragen. Vanaf 17.30 uur zijn genodigden van harte
welkom in het personeelsrestaurant van ziekenhuis Bernhoven op de
locatie Veghel.
De bijeenkomst van 19 maart
wordt geopend door Johan van der
Heide, voorzitter Raad van Bestuur.
Vervolgens spreekt Peter Bennemeer, lid Raad van Bestuur, over
de nieuwe organisatiestructuur in
Bernhoven, het werken in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden,
waarbij de dokter als medisch leider eindverantwoordelijk is voor
zijn eenheid. Medisch leider Roland

Koopman van de vakgroep dermatologie gaat dieper in op het werken in deze nieuwe structuur
Vrienden van Bernhoven website
Na de toelichting op het thema
ondernemen volgt de presentatie
van de nieuwe Vrienden van Bernhoven website. Een initiatief van
verschillende Vrienden. En dan is er
ook nog aandacht voor een nieuwe

Update Raadhuisplein (Brouwershoeve)

NISTELRODE - De eigenaar met zijn beide schoonzoons heeft samen
met een projectbureau een paar ontwerpen ter tafel gebracht. Waaruit
in overleg met de gemeente en rekening houdend met de mogelijke
bestemmingen een definitief ontwerp geboren is. Dat heeft voldoende
economisch draagvlak heeft en de gewenste uitgebreide horeca rond
het plein weer in ere herstelt.
Het betreft een plan dat het totale
nu braakliggende bouwvlak bestrijkt en waar de achterzijde ingevuld wordt met passende woning-

voorzieningen. Op dit moment is er
nog een open vraag over de noodzakelijke parkeermogelijkheden.

Verkeersonderzoek
Het antwoord daarop komt voort
uit het geplande verkeerskentekenonderzoek dat zicht moet geven op
de belangrijke verkeersstromen in
en rond Nistelrode. Hierin zijn ook
de verwachte veranderingen rond
het nieuwe gemeenschapshuis met
de aanpandige commerciële ruimten en appartementen in het centrum meegenomen. Verder hopen
we daarmee een duidelijk beeld te
krijgen op de verkeersveiligheid en
de voetgangersvriendelijkheid binnen het centrum.
Dit verkeersonderzoek vraagt een
vrije doorgang van alle toe- en afvoerwegen en omdat op dit mo-

ment de weg naar Uden bij het
nieuwe ziekenhuis geblokkeerd is,
wordt dit onderzoek pas in april/
mei dit jaar uitgevoerd. De dorpsraad heeft inmiddels een speciale
werkgroep rond de totale verkeersproblematiek in Nistelrode opgericht die betrokken is bij de evaluatie van het geplande onderzoek.
Heb jij ook specifieke wensen of
opmerkingen rond dit onderwerp
dan wordt je input erg op prijs gesteld. Stuur hiervoor even een korte e-mail naar heijmans.jm@gmail.
com met vermelding van je naam
en telefoonnummer en je wordt
uitgenodigd voor een gesprek.

groep vrienden, de sportieve Vrienden van Bernhoven. Bernhoven organiseert met een aantal interne en
externe sportievelingen het loopevenement ‘Bernhoven loopt warm
voor de nieuwbouw’. Na afloop
van de presentaties is er een (netwerk) borrel waar nieuwe initiatieven zich kunnen ontplooien.
Voelt u zich met uw onderneming
maatschappelijk betrokken en wilt
u innovatief en klantgericht werken
in samenwerking met ziekenhuis
Bernhoven? Dan bent u van harte
welkom , u kunt zich aanmelden bij
Iris Gerritsema, afdeling communicatie en patiëntenvoorlichting,
i.gerritsma@bernhoven.nl of telefonisch 0412-621750
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Om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat allemaal dezelfde stelling. Wij vragen daarbij hun visie over
deze stelling terug te sturen. Zo leert u de partijen goed kennen.

Stelling
“Meer jeugd in de politiek geeft meer inzicht in wat de jeugd belangrijk vind en bezig houdt”
SP Bernheze
De inbreng van de jeugd is van groot belang. Zij zijn
bezig met de toekomst van Bernheze. Waar kunnen
ze wonen? Waar kunnen ze nog werk krijgen? Waar
kunnen de kinderen naar school? Welke voorzieningen blijven er over? Blijft sport betaalbaar voor iedereen? Krijgen we klasse 5 bedrijven op industrieterrein
Waalboss? Gaan we samen met Maasdonk? Wat zijn
de gezondheidseffecten van Megastallen? Hoe geven

ons geld als gemeente uit? Wat doen we wel en wat niet? Veel vragen waarop het antwoord
uit de samenleving moet komen. De jeugd heeft heldere, vernieuwende ideeën die de oude
politiek kunnen opfrissen. Dat is van belang. Als de jeugd serieus genomen wil worden dan
gaan ze meepraten. Want... wie zwijgt stemt toe is een oude wijsheid. Zover mag Bernheze
het niet laten komen. Jeugd in de politieke Arena is toekomst voor de politieke arena. De
inwoners moeten weer massaal naar de stembus komen. De opkomst van 50% in 2010 was
een dieptepunt in de democratie van Bernheze. Dat moet beter. Samen met de jeugd die de
toekomst in handen moet nemen. De SP voor en door jongeren.

Natuurlijk zijn jongeren in de politiek belangrijk. En gelukkig zie we in Bernheze nog steeds actieve jongeren
in de politieke partijen. Dat kan natuurlijk altijd beter,
maar in de gemeenteraad en de raadscommissies zitten niet alleen maar 40-plussers. Om te weten wat er
onder jongeren speelt, is het niet alleen zaak de jeugd
bij de politiek te betrekken. Het is zeker zo belang-

rijk dat politici jongeren opzoeken en tegenkomen. Bij sport- en andere verenigingen, op
scholen, in dorpsraden, bij woningbouwprojecten (zoals de CPO-projecten in verschillende
dorpen). Ook langs die weg wordt de stem van jongeren in de politiek gehoord. Je hoeft
immers geen lid te zijn van een partij om toch maatschappelijk betrokken te zijn. Jongeren
betrokken houden bij maatschappelijke ontwikkelingen, sport en cultuur, dat is een uitdaging die veel verder gaat dan alleen de politiek. Dat moeten we allemaal samen doen.

progressief Bernheze

Algemeen Belang Bernheze (ABB)
Juist vanuit die insteek heeft ABB in de afgelopen jaren
jeugdige en enthousiaste (bestuurs)leden geworven
uit de samenleving, die actief zijn in de lokale politiek.
Zij praten en beslissen mee binnen onze partij.
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is hier spreekwoordelijk van toepassing. Immers zij weten wat er
leeft en speelt in de wereld van de jeugd in de gemeente Bernheze. De frisse en nieuwe ideeën en in-

zichten worden meegenomen in onze besluitvorming. Het streven van ABB is om een partij
te zijn waarin elke leeftijdsgroep zich thuis voelt. Solidariteit betekent dat de generaties
samen afwegen en komen tot een standpunt, waarin bij voorkeur een ieder zich kan vinden
en weet waarom ABB voor of tegen een standpunt is.
Naast studeren, werken, sporten en uitgaan begint de lokale politiek voor de jeugd een
meer prominente rol te spelen en dat is een ontwikkeling die wij toejuichen.
Kortom ABB geeft de jeugd graag de gelegenheid om actief mee te doen in de lokale politiek en wordt hierbij van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Laat van je horen!

Volmondig zeg ik daar JA tegen. Iedereen die in de
politiek zit weet natuurlijk wel wat jong zijn is, zij zijn
immers ook jong geweest. Om nu te zeggen hoe ze
weten hoe de hedendaagse jeugd denkt en doet, dat
is een totaal ander verhaal. Meer jonge mensen in de
politieke arena zorgt niet alleen voor de nodige inbreng, maar zorgt ook voor doorstroming en een vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. Ik mag

dan nu geen 18 jaar meer zijn, maar ik weet nog goed wat ik wist over de gemeente toen ik
deze leeftijd had. Het was de naam van onze Burgemeester en wethouder Ronnes (hij was
mijn basisschool directeur), maar dan had je het ook wel gehad. Ik denk dat veel leeftijdsgenoten hetzelfde dachten over de gemeente. Tenzij er iemand bij de politiek betrokken is
die je kent. Dan hoor je eens wat en wordt er in duidelijke taal naar je geluisterd. Zo kunnen deze bevlogen jongeren ook heel gemakkelijk de wens van de jongeren verkondigen
in die flitsende raadszaal (ook dat kunstwerk in de raadszaal herinner ik me nog). Geef de
jongeren de kans en een stem!

Aangezien in de lokale politiek zeer veel wordt geregeld en beslist over alledaagse zaken in je eigen dorp,
is het zeer belangrijk dat je dan als partij ook weet wat
er leeft bij de mensen. Daarom moeten politieke partijen ook een brede achterban hebben waar natuurlijk
ook de jeugd deel van uitmaakt. De OPG heeft altijd
al oog gehad voor de jeugd, en dus ook voor de toekomst. Niet voor niets hebben een aantal enthousiaste

leden van de voormalige jongerenpartij BZB98 zich na de opheffing bij de OPG aangesloten, en één van hen zit nu zelfs in de gemeenteraad. Wanneer de jeugd de politiek vindt,
en de politiek de jeugd, dan kunnen de belangen van hen ook meegenomen worden bij alle
beslissingen die genomen worden. De OPG doet dat zo veel mogelijk, daardoor wordt er
nu bijvoorbeeld ook niet bezuinigd op verenigingen met jeugdleden. En ook het milieu en
de leefomgeving heeft continu onze aandacht. Want ook de jeugd moet later gezond kunnen leven in onze bruisende gemeente, met zeer veel bloeiende verenigingen. Wij moeten
daarom zuinig zijn op hún toekomst.

bernheze solidair

OPG

Ouderavond

‘Pesten in nieuw perspectief’
Op dinsdag 20 maart 2012. Aula gymnasium Bernrode, inloop vanaf 19.45 uur.
Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. Spreker: Henk de Visser
HEESWIJK-DINTHER - Naar aanleiding van de enthousiaste reacties
op de vorig ouderavond, organiseren de basisscholen de Bolderik,
het Mozaiek en ’t Palet opnieuw een gezamenlijke ouderavond. Het
thema van deze avond is: ‘Pesten in nieuw perspectief’
Het is voor kinderen, ouders en
leerkrachten fijn als kinderen zich
goed kunnen ontwikkelen en gelukkig zijn.
Dat ze met hun talenten kunnen
werken en hun minder sterke
kanten kunnen accepteren, zodat ze een eigen plekje in kunnen
nemen.

Helaas lukt dat niet altijd. Te
vaak hebben kinderen onvoldoende zelfvertrouwen en zijn
ze niet weerbaar genoeg. Dit
kan zich onder andere uiten in
pestgedrag, meelopen en gepest
worden. Hierin zien we de pester
vaak als ‘dader’ en de gepeste als
‘slachtoffer’.

De vraag is echter of we door zo
te kijken kinderen wel verder helpen?
Willen we aan pesten en gepest
worden iets doen dan is het goed
om kinderen, sterker te maken en
ze meer inzicht te geven in zichzelf
en de ander. Dan is het belangrijk
om als volwassene ‘gereedschap’
te hebben hoe we een klimaat
kunnen ontwikkelen waarin kinderen zich prettig voelen.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over deze materie en kunt

u hierover meepraten. Er wordt
gesproken en gedacht vanuit de
praktijk. Niet in onmogelijkheden
maar in mogelijkheden!
Iedereen krijgt met pestgedrag te
maken. Als we voldoende handvatten hebben kunnen we hierin
het verschil maken!
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CDA-Bernheze: parkeerproblemen en de wil om iets
te proberen
BERNHEZE – De grote kernen in de gemeente Bernheze zijn letterlijk
uit hun jasje gegroeid. Honderden jaren geleden kon men niet vermoeden wat voor problemen het oplevert als er aan een doorgaande weg
een dorp ontstaat. Vervolgens is deze leefgemeenschap uitgegroeid
tot steeds grotere proporties met burgerwoningen, winkels, horeca en
verkeer. Waar niemand aan heeft gedacht is het aanleggen van extra
omleidingen.
Levensaders
De toenmalige levensaders, want
dat waren de hoofdwegen, slibben langzaam dicht en zonder de
noodzakelijke omleidingen wordt
de patiënt steeds zwakker. De situatie moet aangepakt worden.
Maar hoe? We willen het hart van
het centrum behouden en via allerlei vertakkingen bereikbaar houden. We willen het kloppende hart
niet afsluiten en dat kan ook niet,
want dan sterft het een stille dood.
Dus moet er ingegrepen worden.
De chirurgen staan om tafel en
overleggen en overleggen, maar
de patiënt glijdt onder hun handen weg. De Engelsen hebben een
goede uitdrukking voor een noodzakelijke ingreep: Desperate times

hun auto niet meer volop bij deze
winkel kunnen parkeren. Elders….
aan de rotonde in Heesch stond
en staat al jaren een Oud Chinees
Restaurant. In het oog springend,
maar niet vanwege zijn schoonheid. Plannen werden er gemaakt,
maar nooit ten uitvoer gebracht.
Wel gelegen aan een doorgaande
weg, net aan de rand van het centrum, met volop gelegenheid tot
parkeren en tegelijkertijd makkelijk
bereikbaar met de fiets. Een goede plek voor een supermarkt. Kijk
naar het buitenland: daar gebeurt
niet anders. Haal de verstopping
weg door ophopinkjes aan die levensader niet te verwijderen, maar
door ze te verplaatsen. Behouden.
Zeker, omdat ze van groot belang

‘We roePen het college oP oM “out of
the boX” te Denken’
call for desperate measures. Dat
wil zeggen dat we soms anders,
zeg maar creatief, moeten denken
hoe over we zaken kunnen oplossen.
In één klap
Nu hebben we bijvoorbeeld in de
kern Heesch meerdere problemen
en het CDA dacht, waarom niet
twee of zelfs meerdere vliegen in
één klap. De Albert Hein is in het
centrum verstrikt geraakt in haar
eigen aantrekkingskracht. De gemeente wil echter deze “motor”
voor het centrum behouden. Tegelijkertijd komt het college met een
centrumplan waarbij de bezoekers

zijn voor de leefbaarheid en werkverschaffing in onze gemeente. En
diegene die aan de hoofdader wil
blijven ondernemen moet op eigen
kosten, zoals het in het parkeerbeleid is afgesproken, een zowel
esthetische als essentiële ingreep
laten doen die bijdraagt aan het
openhouden en het goed laten
doorstromen van die belangrijke
levensader.
Waarom
Omdat het CDA niet gelooft in
het tussentijds afschaffen van het
bestaand parkeerbeleid. Omdat
menig ondernemer hierdoor en
hiervoor al diep in de buidel heeft

moeten tasten of zelfs zijn plannen niet verwezenlijkt kan krijgen. Omdat het CDA past voor
willekeur. Daarom zoeken wij de
oplossing elders. We roepen het
college op om “out of the box” te
denken. Als partijen bij elkaar gebracht kunnen worden, zo nodig in
overleg met de Provincie, probeer
dan de lijm te zijn die hen verbindt.
Probeer de katalysator te zijn die
het hart kloppend houdt. En voorkom dat de patiënten onder onze
handen wegglijden omdat we niet
voldoende geprobeerd hebben
om er uit halen wat er letterlijk (te
veel) in zit.
Denk in oplossingen, Jolanda
School namens de fractie van het
CDA-Bernheze.
Kijk ook op www.cdabernheze.nl

Geachte raadsleden,
BERNHEZE - D66 heeft op 23 januari 2012 kennis genomen van de
informatie zoals deze is gepresenteerd over de gang van zaken met
betrekking tot de ontwikkeling van
bedrijventerrein Heesch-west.
Zoals wij eerder aangaven heeft
deze informatie bij ons meer vragen
opgeroepen dan beantwoord.
In het rapport van de provincie”
Monitor Werklocaties Noord Brabant 2011” lezen wij dat er volgens
de vier gevolgde scenario’s (GE, SE,
TM, en RC) in onze regio kwantitatief voldoende terreinen beschikbaar
zijn. Daarnaast stelt de Kamer van
Koophandel in januari van dit jaar:
- er zijn teveel hectaren voor nieuwe bedrijventerreinen gepland
- bestaande terreinen schreeuwen
om vernieuwing
- nieuwe terreinen alleen aanleggen
als er aangetoonde behoefte is
- lokale knelpunten wel zo snel
mogelijk oplossen met meer hectaren.

te hoge concentratie fijnstof, die in
het geval van vestiging van (vervuilende) industrie en de daarbij behorende toename van wegverkeer
zeker niet zal afnemen, integendeel.
Het bovengenoemde rapport en
de gewijzigde omstandigheden en
verwachtingen in economische zin
sinds de start van de plannen rondom Heesch-west en de risico’s voor
de volksgezondheid en milieu geven
ons inziens aanleiding tot serieuze
heroverweging van de plannen.
Omdat wij ons zorgen maken over
bovenstaande willen wij u vragen
onze brief op de agenda van de komende raadsvergadering te (laten)
plaatsen zodat wellicht door het
college antwoord kan worden gegeven op de volgende vragen:

H ees c h

1: Kunt u de actuele behoefte aangeven voor bedrijventerreinen in
iedere categorie in de regio Den
Bosch-Oss-Maasdonk-Bernheze? Wat is de onderbouwing van
de nu gehanteerde prognose zoals gepresenteerd op 23 januari
jl.?
2: Wat gaat u doen met de resultaten aangaande de behoefte
aan bedrijventerreinen in OostBrabant uit het rapport van de
provincie?
3: Is het college zich bewust van de
financiële risico’s als het project
volgens plan wordt voortgezet?
4: Is het reeds aangekochte deel
reeds separaat te ontwikkelen?
5: Wilt u de scenario’s uitwerken
in een exploitatie overzicht? Te
weten:
a: doorgaan volgens oorspronkelijke plan ( maximaal categore-4
bedrijven).
b: doorgaan op kleinere schaal
op basis van reeds verworven
oppervlak.
c: stoppen.
6: Wanneer is de gezondheid effect screening ( GES) gepland en
wanneer kunnen wij de resultaten hiervan verwachten?

Gezien het feit dat de bedrijvenvestigingen regionaal moeten worden
bezien, is het vreemd dat de provincie op Heesch-west een nieuw categorie-5 terrein zou willen vestigen
(zoals geopperd op 23 januari jl.),
terwijl in dezelfde regio op Vorstengrafdonk nog voldoende ruimte beschikbaar is.
Wij vinden het belangrijk dat er, zeker in het licht van de huidige economische recessie, gedacht wordt
in scenario’s die gedragen worden
door een verantwoorde financiële
onderbouwing.
In afwachting
uw reactie, ofverNaast de onzekere Usituatie
in finan- GRATIS
kunt uw evenementen
aanmelden opvan
www.mooiheesch.nl
mail naar info
ciële zin, maakt D66 zich ook zorgen blijft, D66 Bernheze
over de gevolgen van de plannen
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
voor de volksgezondheid
van onze
WWW.MOOIHEESCH.NL
inwoners. Het gebied kenmerkt zich
nu al door een te hoge belasting
www.mooiheesch.nl
met stikstofoxide (NO2), door de
intensieve veehouderij, en door een

MOOIHEES
GESTELD
WIJZIGING
SCHAD

Enkel grondprijzen verlagen helpt niet

D
e
in k
am fo ran
r
in us me t d
sp ee er ie
ire rt t,
er en
t.

Gerard van Dijk, fractievoorzitter Bernheze Solidair

www.demooibernhezekrant.nl

BERNHEZE - De woningmarkt stagneert, er komt te weinig nieuwbouw tot stand
en starters die voor doorstroming moeten zorgen zijn niet in staat of te kopen
of te huren.
En dan zien sommigen in een keer de oplossing, de gemeente moet de grondprijzen maar verlagen en dan is het probleem uit de wereld.
Geen marktconforme prijzen meer
hanteren, maar de prijzen fors verlagen is de boodschap van sommige partijen in de gemeenteraad
van Bernheze. Alle rationaliteit
wordt uit het oog verloren als het
over een complex probleem als het
bouwen van woningen gaat. Naast
de grondprijzen zijn er immers
geen subsidiepotten meer bij rijk
en provincie voor starters, hebben
de banken de inkomensgrenzen
opgeschroefd met betrekking tot
hypotheekverlening, en durft niemand nog een nieuw huis te kopen
voordat het oude verkocht is. En
die verkoop lukt maar niet omdat

onze regering nog steeds geen ei
heeft gelegd over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en
er ook geen zekerheid is over de
hoogte van de overdrachtsbelasting.
Daarnaast zijn de sociale verhuurders, de woningcorporaties niet
allemaal zo sociaal als ze moeten
zijn, en dat doet het rijk weer besluiten tot het opleggen van verplichtingen tot verkoop van de
woningvoorraad en mogen corporaties slechts 10% van hun
vrijkomende woningen met een
huur van € 652 per maand toewijzen aan de middeninkomens.

En juist die middeninkomens (van
€ 33.614 tot € 43.000) wachten
op een huurwoning, omdat ze van
de banken geen financiering krijgen voor een koopwoning.
En dit is nog maar een stukje van
de problematiek, maar iedereen zal
nu begrijpen dat het simpel verlagen van de grondprijzen door de
gemeente dit complexe probleem
niet tackelt.
Geen oplossing dan. Misschien
toch wel, maar alleen door samenwerking tussen alle partijen, welke
bij een bouwproject betrokken zijn
zoals gemeente, architect, project-

ontwikkelaar, aannemers, bank en
natuurlijk de koper.
In deze constructie wijzen partijen
niet naar elkaar, maar zijn bereid
zijn om met open begrotingen samen een project te voltooien. Want
waarom zou de projectontwikkelaar naar de gemeente moeten wijzen als het de grondprijs betreft?
Waarom niet naar de notaris over
zijn tarief en naar de bank over
zijn afsluitprovisie en naar de aannemers over de winstmarge? Met
de gedachte dat het belangrijker is
om werkgelegenheid te behouden
dan winst te maken, lijkt mij een
samenwerking zoals hiervoor aangegeven het proberen waard. Niet
te groot beginnen, een projectje
van dertig/veertig woningen zou
als mooi zijn.
Bernheze Solidair gelooft er in en
ik ben bereid om de kar te trekken.
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BERNHEZE

B O UW T

Nadert zijn voltooiing, eerste bewoners krijgen waarschijnlijk
eind april/begin mei de sleutel.

In heel Bernheze zijn bouwbedrijven bezig om ons Bernheze op te
knappen. We nemen kern voor kern onder de loep. Na Nistelrode is het
nu de beurt aan Heesch om de bouwactiviteiten tot uw verbeelding te
laten spreken.

Een rondje in de bouw… hEEsch

Balkons worden gemonteerd.

De laatste muurtjes worden gemetseld.

SCHOONRIJCK.
AlfERINK OpTIEK
EN VAN SCHIJNDEl
HOORTECHNIEK.

AlDI.
De bouw van het
nieuwe pand van
de Aldi krijgt vorm.
De staalconstructie
staat er inmiddels.
Betonvlechters brengen
de bewapening voor de
betonnen vloer aan.
De betonnen vloer is
inmiddels gestort en
de eerste lijmblokken
voor de muren worden
op hun plaats gehesen.
De verwachting is dat
het pand in juni/juli
ingericht kan worden.

ACHTERZIJDE
HOOGSTRAAT.

Alferink Optiek en van Schijndel Hoortechniek:
Bouwactiviteiten zijn hier beëindigd; vorige week zijn beide
winkels geopend, zie De MooiBernhezekrant van vorige week.

Staalconstructie staat er inmiddels.

Aan de achterzijde, aan de Hoogstraat, op de grond van de
familie van de Wetering is een bouwplan in ontwikkeling
waarbij de Gemeente Bernheze grond ter beschikking stelt
voor zelfbouwers.

Betonvlechters brengen de bewapening voor de
betonnen vloer aan.

Betonnen vloer is gestort en de eerste lijmblokken
voor de muren worden op hun plaats gehezen.

Als alle bouwplannen bij deze rotonde gerealiseerd zullen zijn, dan zal de entree
van Heesch via deze toegangsweg vanuit Oss een heel ander aanzien hebben.
MEERWEG.
CHINESE RESTAURANT EN
CAfÉ pEllUS
Bouwplannen zijn er ook voor
de terreinen aan de overkant
van de straat bij de Aldi.
Als ook de bouwplannen op
de terreinen van voorheen
het Chinese restaurant en
Café Pellus gerealiseerd zullen
worden, zal het uitzicht vanaf
de rotonde op het kruispunt
drastisch wijzigen.
Op beide percelen staan
appartementengebouwen
geprojecteerd, maar de verkoop
hiervan schijnt door
de op slot zittende verkoop
van woningen nog niet zo te
vlotten.

Hier zijn al een aantal zeer fraaie woningen gerealiseerd. Enkele zijn nog in aanbouw.
Wanneer ook deze gereed zijn, wordt dit wederom een mooi stukje Heesch.

UW BOUWpERIKElEN IN BERNHEZE BOUWT?
INfO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.Nl
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Zwembad ‘t Kuipke zoekt medewerkers

Luchtpost
drôme frankrijk
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Nergens kom je Frankrijk zo tegen dan op de markt. Of het
nu een brocante, een vide grenier (zolderopruiming), of een
gewone marktdag is, het is er altijd druk, kleurrijk en gezellig.
Zo slenterden wij afgelopen zaterdag over de markt in Crest.
Sfeervol, authentiek, kwartiertje rijden van La Colline. Truffels,
Cantharellen, groenten, fruit, Franse kazen, andouillettes
(worstjes), olijven, stokbrood, knoflook, kruiden, wijnen,
paëllas, pastis, ganzenleverpatés en ander lekkers, wat
God eigenlijk verboden heeft, maar in Frankrijk nog wordt
toegestaan.
In het cafeetje op de hoek bestelden we een grand crème.
Naast ons leest een man de Dauphiné Liberé, heeft de ober
geen haast en wij ook niet. Heerlijk!
Ook nog even de buurman gezien. Lachen, knipoog en weer
verder. De Fransen zijn echte familiemensen. Op zondag,
Pasen, Pinksteren en andere Heiligendagen zoekt de familie
elkaar op om te eten, te drinken, te borrelen, of te boulen.
Iedereen vermaakt zich prima,opa, oma, ooms, tantes, de
neefjes en nichtjes misschien nog wel het meest.
Maar op een marktdag trekt tout le village, echt iedereen, er
op uit om spullen in te kopen, elkaar te zien, maar vooral om
te ontmoeten, te kussen, te omhelzen, of zomaar wat bij te
kletsen. De cafeetjes zijn overvol, er wordt koffie gedronken,
gepraat, geproost op het leven en gegeten. Het is er rommelig,
gezellig en druk. Het menu du jour altijd goed, eerlijk en
betaalbaar. Opgediend door de patron, schort voor, kwinkslag
hier, oh la la en weer weg, zijn vrouw, zoenen, bordje hier,
bordje daar, lachen, ook weer weg, of maman zelf, chef
du cuisine, die als laatste komt vragen of alles naar wens is
geweest. Oui, oui, oui, het was weer formidable. Gerinkel van
glazen, gekletter van gevallen bestek, geroezemoes, cognacje
après. Ah, c’est la vie. Elke dag leven in overvloed. Las ik niet
ergens, dat toen God de wereld schiep, Hij met Frankrijk zijn
beste dag had? Ergens in een tijdschrift ...Frans, dat wel.

HEESCH - Zwembad het Kuipke, centraal gelegen in Heesch, opent binnenkort weer haar deuren. Dat biedt voor u weer volop de mogelijkheid
aan uw fitheid te werken, zwemlessen voor uw kinderen te organiseren
of simpelweg samen met uw gezin een middag door te brengen in het
zwembad. En dat alles bij een constante watertemperatuur van 29,5
graden!

Wat bieden wij?
- Een leuke werksfeer
- Prettige collega’s
- Bedrijfskleding
- Een betaling voor de gemaakte
uren

Het Kuipke wil vanaf het begin
van het seizoen weer gebruik gaan
maken van medewerkers, die in de
zomermaanden vanaf eind april tot
ongeveer medio september willen
meehelpen de exploitatie van het
bad in goede banen te leiden.

Wat vragen wij?
- Daadkracht & assertiviteit
- Samenwerkend vermogen
- Alertheid
- In het bezit van zwemdiploma

Het bestuur van Zwembad ‘t Kuipke is daarom op zoek naar enthousiaste medewerkers; er is plek voor
Toezichthouders en medewerkers
Kassadienst.
Waar is uw inzet nodig?
De zwembaden hebben de wettelijke verplichting om voldoende
toezicht te houden tijdens openingstijden. Uiteraard heeft elk
zwembad daar haar deskundig
badpersoneel voor. Door de stren-

ger veiligheidseisen is daar meer
personeel voor nodig.
Als Toezichthouder bent u bezig
met het in goede banen leiden
van het gebruik van het zwembad.
Daarnaast zorgt u dat aan het einde van de dag het bad en de speelweide netjes en gesloten worden
achtergelaten. Tevens wordt van
uw inzet verwacht in het winkeltje
met versnaperingen.
Als Kassadienst verzorgt u de verkoop van toegangskaarten, abonnementen en versnaperingen (bij
gesloten winkeltje). Daarnaast
houdt u zicht op de toegang. Tevens zorgt u er samen met de Toezichthouders voor dat het bad en
de speelweide netjes worden achtergelaten.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK Op vrijdag 16 maart zal de jaarlijkse paaseierenactie van zwemen polovereniging Gorgo weer
plaatsvinden in Heeswijk-Dinther
& Loosbroek.
Op deze dag worden er door jongere en oudere leden van onze
gezellige zwemclub huis aan huis
paaseieren verkocht. De kosten
bedragen € 2,00 voor een zakje
met 22 gevulde eitjes.
Zorg er dus voor dat u thuis bent
tussen 16.30 en 18.30 uur.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen
ongeveer 60 kinderen jaarlijks genieten van een vijftal activiteiten.
Zonder uw bijdrage, groot of klein,
is het bijna niet meer mogelijk om
de activiteiten zo succesvol te maken als deze momenteel zijn. Als
wederdienst zult U genieten van
heerlijk gevulde eitjes van echte
Belgische chocolade welke in diverse smaken worden verkocht.

Vorstenbosch - Een bijzondere vogelbeurs georganiseerd door
vogelvereniging ‘de Oranjewever’
wordt gehouden op zondag 18
maart.
Het is een ruilbeurs voor speciale
vogels en kleindieren. De zaal is
open voor volière vogels.
Riethoeve, Lendersgat 1 in Vorstenbosch. Van 08:00 – 11:00 uur.

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek?
Probeer
een
Mooibernhezertje,
verrassend
succesvol!
Mooirooitje, verrassend
succesvol!
Probeer
een
Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje.
Tussen ieder woord een hokje vrij laten!
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur

Te koop
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,€ 6,50
€ 8,€ 9,50
€ 11,€ 12,50
€ 14,-

Naam:
Adres:

Tel:
NaNa
betaling
wordt
Mooibernhezertje
geplaatst.
betaling
wordt
Mooirooitje geplaatst.
Mailen
magmag
ook:ook:
advertentie@demooibernhezekrant.nl
Mailen
redactie@demooirooikrant.nl
Inleveradres:Heuvel
Tramstraat
13a, 5388
GE Nistelrode
Inleveradres:
17, 5492
AC Sint-Oedenrode

Hebt u interesse, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op
met het bestuurslid PSA of een van
de andere bestuursleden of kijk op
onze website www.zwembadhetkuipke.nl. Zij kunnen u informeren
over de inhoud van de functies.

Paaseierenactie Gorgo: Doe Mee!

Vogelbeurs

Zie pagina 17

Wat moet u verder weten?
- inzet in overleg;
- ook in het weekend zijn we open.
- zwembad ’t Kuipke is er voor
jong en oud. Dat hopen we ook
in ons medewerkersbestand weerspiegeld te zien!

www.mooinisseroi.nl

MooiBernhezertje
WORKHOPS
Percussie-MozaïekGlaskralen-Schilderen-Masker
Anjo Brohm 0413-473588
www.atelierdemuze.nl
CURSUS
Cursus Bronsgieten in
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112
Wilt u ook een zoekertje
plaatsen?

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

Sudoku
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TREKKERTREK
Op 11 maart ’12 zorgde het TrekkerTrek Spektakel weer voor prachtige taferelen.
Voor de 7e keer werd het TrekkerTrek Spektakel georganiseerd in Loosbroek.
Een dag vol stunts, tractors, jeeps en veel gezelligheid. Vanaf 10:00 uur waren de
1e wedstrijden en deze gingen door tot tegen 17:00 uur.
Door het mooie weer waren vele toeschouwers met de fiets gekomen. De kinderen
konden vermaakt worden met het luchtkussen, schminken en een kinderkaart voor
snoep en drinken.
Zie voor meer foto’s www.mooihdl.nl
Foto’s: Tamara van Krieken

RDW gecertificeerd

inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel

Wij selecteren voornamelijk jonge belastingvrije
en hippe occasions van recente bouwjaren
Over het algemeen zijn alle jonge gebruikte auto’s voorzien van fabrieksgarantie
en wij hanteren geen standaard afleverkosten. Zo heeft u werkelijk een nette prijs!

Merk
Audi A3 Sportback 1.4 Tfsi 125 pk
Audi TT Roadster Baseball/leder
Citroen C1 1.0 VVTI automaat
Mercedes-Benz A 150 Avantgarde
*Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij
Nissan Pixo 1.0 VVTI Mrb vrij
*Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Mrb vrij
*Opel Corsa 1.3 cdti Ecoflex 5 drs Mrb vrij
Peugeot 207 CC 1.6 sport
Peugeot 5008 1.6 Vti ST 5 pers.
Renault Clio 1.2 16v 5drs Ice
Renault Twingo 1.2-16V automaat
*Suzuki Alto 1.0 automaat
*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij
*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij

Km
32.846
92.371
12.404
18.345
24.267
4.200
3.305
5.276
20.453
1.728
908
872
850
13.650
5.778

Jaar
2009
2003
2008
2008
2009
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011

*Suzuki Alto 1.0 Comfort-Plus Mrb vrij
1.833 2011
*Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij
30.295 2009
*Suzuki Alto Exclusive-Cool Mrb vrij
29.500 2010
*Suzuki Swift 1.2 Comfort 5drs
6.200 2011
Suzuki Swift 1.3 5-drs Exclusive
26.345 2009
Suzuki Swift 1.3 automaat Exclusive
36.800 2008
Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Mrb vrij
3.026 2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Mrb vrij
752 2011
Toyota Aygo 1.0 VVTI Mrb vrij
12.300 2010
Toyota Aygo 1.0 VVTI Mrb vrij
5.465 2011
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij
9.031 2010
Toyota iQ 1.0 VVTI Mrb vrij
2.890 2011
Volkswagen Passat 1.8 Turbo
117.221 2004
Volkswagen Polo 1.4 Highline aut. 5drs 22.120 2007

altijd GoedKoop tanKen

* verwacht
* Mrb = Motorrijtuigen belasting

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen
of de gewenste occasion nog beschikbaar is! Voor bezichtiging buiten de
vaste openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

De Oude Ros 18 • 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 • E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

KNIP uit KNIP uit KNIP uit KNIP uit
Tegen inlevering van deze advertentie

10 % KortINg
oP oNderdeleN
Spierings Motorservice Heesch
tel (0412) 45 23 49

www.motortuning.nl

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

Meer brandstof
voor je euro

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat500
500 zeer
zeer apart
Fiat
apart40.000
40.00 km
kmairco
airco ..........2007
2007
Fiat
2009
FiatPanda
Panda4200
4.200 km.
km ................................2009
Ford
1.3i51
51kw
kW .............................2004
2004
FordFiesta
Fiesta1.3i
Ford
1.8i
16V Ghia 55000km ..2006
FordFocus
FusionC-Max
1.4 16V
5-drs
2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat
2005
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat
2001
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Hyundai
GetzClima
30.00077.000
km airco
Mazda
6 1.8
km. ................2007
2003
Hyundai
Santa
fe 24i 80.000 km
2002
Mini
Cooper
.............................................
2007
Mini
Cooper
16V
.................................
2008
Mazda
6 1.8 1.6
Clima
77.000
km
2003
Opel
1.0 10.000 km ........................2007
2005
Mini Agila
Cooper
Opel
1.21.616V
2005
Mini Agila
Cooper
16Vairco 70.00 km. ..........2008
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Agila 1.0 10.000 km
2005
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Agila 1.2 16V airco 70.000 km
Opel
Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2005
1999
OpelVectra
Corsa 1.6
Easytronic
Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel
16V .................................
1998
OpelZafira
Corsa1.9D
1.2 5-drs
20.000 km airco
2010
Opel
......................................
2006

Opel Zafira
Zafira1.9D
2.0 DTH .................................2006
2003
Opel Zafira
Zafira2.0
2.2iDTH
Elegance 80.000 km. ......2003
2002
Opel
Zafira2.2i
Y20Elegance
DTH .................................
2005
Opel Zafira
80.000 km
2002
Peugeot
206
2.0
16V GTI .........................2005
2001
Opel Zafira
Y20
DTH
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 2.0 16V GTI
2001
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Peugeot 206
16V1.6
85.000
km
2006
Peugeot
3061.4i
Break
............................
1999
Peugeot 206
1.616V
16Vairco
Quiksilver
55.000
Renault
Cliocc1.2
64.000
km.km.....2004
2006
Renault
Clio1.2
1.616V
16Vairco
airco
........................
2003
Renault Clio
64.000
km
2006
Seat
Ibiza
49.000 km...2003
2006
Renault
Clio1.4
1.616V
16VSensation
airco
Suzuki
Jimny
4+49.000
...................................
2000
Suzuki Swift
4-drs
km
2010
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km
2008
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volvo XC70 5-drs automaat
2005
Volkswagen
Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volkswagen
New
Beetle
20i
Volvo XC70 d5 automaat ..........................1999
2005
Motor Yahama
zwart
Motor
YahamaXJR
XJR1300
1300grijs
grijs
zwart .........2003
2003

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

2, 3

cent pe

spaarKor liter
rtinG*
bediend
sTa
TiOn

Gratis
autowassen
bij afname 20 Ltr

servicestation de Kock BV
T. 0412 45 14 64 / F. 0412 45 53 88
Hescheweg 223 te Oss
www.dktankstop.nl
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Wij feliciteren familie Van Tilburg
met de opening van de nieuwe
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Vier generaties
Van der Steen in beeld

Boekenweek 2012 in teken
van Vriendschappen
14 t/m 24 maart
BERNHEZE - De 77e Boekenweek staat weer voor de deur, dit jaar met
als thema Vriendschap en andere ongemakken. Een mooi thema, want
vriendschappen kunnen je leven inhoud geven. BasisBibliotheek Maasland laat tijdens de Boekenweek nostalgische tijden herleven met presentaties van poesiealbums, hét vriendschapsboekje van weleer.
Alle vestigingen schenken aandacht aan de Boekenweek met
boekpresentaties en er is een welkomstgeschenk voor iedereen die
tijdens de Boekenweek lid wordt.

VORSTENBOSCH - Met als stralend middelpunt Sijme van der
Steen, geboren op woensdag 7
maart in Vorstenbosch als zoon
van Willem en Mariëlla van der
Steen-Van Asten. Rechts vader
Willem (31), links zijn vader Rien
van der Steen (61) en in het midden diens vader oud-politieman
Piet van der Steen (92) uit Nuland.

Kleine stamhouder Sijme woog bij
zijn geboorte 7,5 pond. Sommigen
vinden de naam iets wat exotisch.
Maar dat wordt gerelativeerd door
de hoogbejaarde superopa, die
over zijn achterkleinkind zegt: “Die
naam, daar wen je meteen aan.
Wij deden vroeger al een spelletje op school in Den Dungen. Dat
heette: ‘Sijme moet betalen’.

Lezing
Woensdagavond 21 maart in Zaal
De Linck-Muzelinck in Oss, vertelt schrijfster en filosofe Connie
Palmen over haar werk en bewogen leven. Een hoofdrol is weggelegd voor het onlangs verschenen
“Logboek van een onbarmhartig jaar”, waarin ze op ontroerende wijze haar laatste jaar met
D66-prominent Hans van Mierlo
beschrijft. De avond wordt georganiseerd door BasisBibliotheek
Maasland en Boekhandel Derijks
uit Oss. Toegangskaarten kosten
€ 5,- voor bibliotheekleden en
€ 7,- voor niet-leden. Ze zijn te
koop in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland, en via
kaartverkoop op de website www.
bibliotheekmaasland.nl.

Poesiealbums
De bibliotheken in Oss, Zeeland en
Veghel presenteren een bijzondere
tentoonstelling. De afgelopen weken gaven veel mensen gehoor aan
de oproep om poesiealbums in te
leveren bij bovengenoemde bibliotheken. Van dinsdag 3 maart tot
en met zaterdag 31 maart zijn de
albums te bekijken.
Word vriend van de bibliotheek
Het Boekenweek thema leent zich
natuurlijk uitstekend om nu vrienden te worden van uw Bibliotheek.
Volg BasisBibliotheek Maasland op
Twitter en Facebook, het grootste
online vriendenplatform ter wereld, en ontvang op deze manier
informatie over de activiteiten en
dienstverlening van BasisBibliotheek Maasland.
Lid worden van de Bibliotheek
Wie tijdens de Boekenweek lid
wordt van de Bibliotheek, krijgt
gratis (zolang de voorraad strekt)

het exclusieve Boekenweekessay
“Verder alles goed” van Nico Dijkshoorn cadeau. Hij verkent hierin op
hilarische en onnavolgbare wijze de
chemie van vriendschap. Exclusief
voor bibliotheekleden is er een geschreven portret van Tom Lanoye,
de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2012. Het portret bevat
ook een kennisquiz waarmee fraaie
prijzen te winnen zijn.
Kom langs in de Bibliotheek tijdens
de 77e Boekenweek en laat u verrassen door het aanbod.

Dag van de leerplicht

Attentie: “Wij trekken aan de bel”

NEDERLAND - Op 15 maart is het
zover: de dag van de leerplicht. In
de voorgaande jaren ging de aandacht uit naar het MBO en het basisonderwijs.

NISTELRODE - Woensdag 14 maart trekken de basisschoolleerlingen
van ’t Maxend met nog 40.000 basisschoolleerlingen uit heel Nederland aan de bel met een actie van het Liliane fonds. De actie heet: ‘Wij
trekken aan de bel’.

Dit jaar staat de dag voor het RBL
BNO in het teken van het praktijkonderwijs. De leerplichtambtenaren en wethouders bezoeken
een school voor praktijkonderwijs
in Veghel, Oss en Boxmeer. De
scholen laten zien hoe zij jongeren
voorbereiden op hun toekomst in
de maatschappij. De leerplichtambtenaren en wethouders krijgen
een kijkje in de keuken.

Wethouder van den Elsen bezoekt
het Fioretti college in Veghel. Wethouder Peters neemt een kijkje bij
Het Hooghuis locatie de Singel in
Oss. En wethouder Schaap bezoekt het PrO in Boxmeer.
Met een opleiding kom je verder
Met een diploma op zak maken
jongeren meer kans op een leuke
en passende baan. De leerplichtwet waarborgt dat jongeren deelnemen aan het onderwijs.
De leerplichtambtenaren van het
RBL BNO zien toe op naleving van
de leerplichtwet.

De kinderen maken om 8.30 uur
een minuut lang lawaai.
Voor miljoenen leeftijdsgenoten
met een handicap in ontwikkelingslanden is onderwijs niet vanzelfsprekend. Met de landelijke actie
‘Wij trekken aan de bel’ vragen het
Liliane Fonds en de Nederlandse
jeugd aandacht voor millenniumdoel 2: ‘Alle kinderen naar school in
2015’. In 2000 spraken Nederland
en 188 andere VN-lidstaten dat af.

Van Esch Tour in Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 25
maart is het weer zover. Het jaarlijks terugkerende criterium zal
verreden worden in en rond Heeswijk.

rant Jan van Erp. Via de Meerstraat
gaan de renners via de Muggenhoek en de Herpersteeg naar de
Veldstraat om vanaf daar weer
richting de finishlijn te sprinten.

Dit jaar zal er wederom een Rabo
Dikke Banden race worden georganiseerd voor de jeugd van 7 t/m
12 jaar. Wil je je eens een echte
renner voelen of met je vriendjes
van school een wedstrijdje fietsen
om te kijken wie de sterkste is?

De nieuwelingen zullen het spits
afbijten met een koers over 50 km.
Vervolgens komen vanaf 13:45
uur de Amateurs in actie die 60 km
lang hun rindes rijden en de dag
wordt afgesloten met de Elite renners die om 15:30 uur vertrekken
voor hun koers over 80 km.

Geef je dan op via wscbernheze@
hotmail.com of kom op 25 maart
naar Café Restaurant Jan van Erp.
Om 11:00 uur gaat de wedstrijd
van start!
De wedstrijdrenners gaan vanaf
12:30 uur beginnen aan de rondes
over het parcours. De start en finish is gesitueerd bij Café Restau-

Er zal weer een groot deelnemersveld aan de start staan, de renners
komen zelfs vanuit de randstad en
het noorden van Overijssel naar
Heeswijk toe! Het parcours is bij

Slechts 10% naar school
Volgens terughoudende schattingen van Unesco gaat slechts 10%
van alle kinderen met een handicap
in ontwikkelingslanden naar school.
Minstens twintig miljoen jonge lotgenoten volgen geen onderwijs.
Dat verkleint hun kans op sociale
contacten, kennis, zelfredzaamheid
en werk. De oorzaken van hun gebrekkige deelname aan onderwijs
lopen uiteen. Afstanden tot school

zijn vaak te groot, geschikt lesmateriaal ontbreekt, leerkrachten missen
kennis van bijvoorbeeld gebarentaal
en braille. Grootste struikelblok is de
negatieve grondhouding van veel
betrokkenen: leraren, ouders en andere kinderen.
Het werkt
De afgelopen jaren heeft het Liliane
Fonds een onderwijsprogramma opgezet. Het werkt. In 2011 gingen
dankzij de (aanvullende) steun van
het Liliane Fonds 42.505 kinderen
met een handicap naar een dagopvang, basisschool, middelbare school
of volgden ze een vakopleiding.

Afscheid van de markt

de renners bekend en geliefd vanwege de minimale aanwezigheid
van wegversmallers en drempels.
Doordat de wind vaak een rol van
betekenis speelt op de Muggenhoek en de Herpersteeg komen de
sterkste renners vanzelf vooraan te
fietsen waardoor er een levendig
wedstrijd verloop ontstaat.
De organisatie kijkt uit naar deze
dag en gaat er samen met de enthousiaste vrijwilligers en sponsoren een prachtig wielerevenement
van maken! We nodigen u van
harte uit een kijkje te komen nemen op zondag 25 maart as en de
renners aan te moedigen.

Kijk voor meer informatie over de lokale renners, hun programma en
uitslagen op onze vernieuwde website www.wscbernheze.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Aankomende vrijdag 16 maart staan Roland en Maria Breurer van “ Breurer
Zoetwaren” voor de laatste keer
op de markt in Heeswijk-Dinther.
Na ruim 39 jaar is het mooi ge-

weest en gaan ze genieten van de
vrije tijd. December 1973 stonden
ze voor het eerste op een markt.
Kom aanstaande vrijdag nog even
naar hun zoetwarenkraam en profiteer van de laatste koopjes.
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BERNHEZE
Beloofd door de weerman
De temperatuur komt boven 10º Celcius en dus trekken we met
z’n allen naar buiten. We willen profiteren van de eerste paar
zonnestralen na de winter en, als het kan, een kleurtje op de
wangen krijgen. Er is volop keuze in activiteiten, vooral op het
gebied van tuin en park. Zo kunt u op deze pagina kijken wat
Bernheze te bieden heeft aan dienstverlening voor de tuinbezitter
die zelf actief wil zijn in de tuin; of juist niet.
Het maakt niet uit of u groene vingers hebt, de tuin is altijd
heerlijk. Om te liggen, te rommelen of heel stil naar vogels te
luisteren en kijken. Lees met plezier!

Haal het
voorjaar in
uw huis

Tuintips voor maart
De lente begint, alles wordt weer groen… Het
grote genieten kan weer beginnen! Bloemen en
planten hebben een positieve invloed op ons
en maken gelukkig in de breedste zin van het
woord. Uw tuin of balkon komt tot leven. In
deze maand kunt en mag u de handen flink uit
de mouwen steken. Er is van alles te doen om
uw tuin voor te bereiden op het komende tuinseizoen.

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

Lentedagen bij
‘DE RANK BlOEMEN EN
WOONDECORATIES’
HEESCH – Het is weer zover bijna 21 maart... dus tijd voor
de lente. De Rank Bloemen en woondecoraties organiseren in dit thema van 21 t/m 24 maart de lentedagen. Zij
laten u genieten van de ontluikende lenteschoonheid in
onze creatieve creaties.
Tijdens deze dagen is er gelegenheid om u in te schrijven
voor een lenteworkshop, voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers.
Laat u verrassen en voel u welkom.
Team “de Rank bloemen en woondecoraties”

Planten

• Zodra het niet meer dagelijks vriest, is de
maand maart ideaal voor het planten van alle
groenblijvende en bladverliezende planten.
• Eind maart kunt u bij een vroeg voorjaar al
zomerbloeiende bollen en knollen planten.

Gazon

Afhankelijk van de temperaturen in maart, kunt

Voor meer aanbiedingen zie

www.lipsgroen.nl

Openingstijden: ma t/m do 9.00 -18.00 uur,
vr 9.00 -20.30 uur en za 8.00 -17.00 uur
LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77,
5388 HM Nistelrode

u nu reeds beginnen met het voorbereiden van
uw gazon.
• Is het gras te hoog geworden, maai het dan
niet te kort. Een hoogte van 4 tot 5 cm is uitstekend.
• Verspreid een laagje compost (maximaal 1
cm) over het gras dit regent vanzelf in.

Snoeien

Rozen mogen vanaf eind maart teruggesnoeid
worden. Gebruik hiervoor een scherpe en schone snoeischaar.

Moestuin

In de groentetuin kunt u nu in de volle grond al
doperwten, tuinbonen en schorseneren zaaien.

Vijver

Verwijder alle nog achtergebleven plantenresten.

if je
B la u waadt 9ru
cm
Potm

per stuk € 0.99
3 voor € 1.99

FONS BAERKEN HOVENIER

ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25 38
M 06 543 927 01

info@baerken.net

Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien.
Deze
vormen het geraamte van de tuin en zorgen voor de structuur.
Laat beeldbepalende bomen en hagen regelmatig door de vakman snoeien. Deze vormen het geraamte van de tuin en
zorgen voor de structuur.
kunt
u ook voor het
bij mij terecht.
Vanzelfsprekend
kuntVanzelfsprekend
u ook voor het
onderhoud
vanonderhoud
uw tuinvan
bijuw
mijtuinterecht.
Bij goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld.
Bij
goed onderhoud bereikt de tuin het gewenste eindbeeld.

Pim Langens
M 06 525 448 08

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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Rabobank Hoofdsponsor Rode Kruis
Golftoernooi 2012
BERNHEZE - Met gepaste trots maakt het Rode Kruis Campagnecomité bekend dat Rabobank

Oss e.o. en Rabobank Bernheze Maasland zich als hoofdsponsor hebben verbonden aan het
Rode Kruis Golftoernooi 2012.
Nieuw element dit jaar is dat de
flights tegen elkaar zullen spelen.
Dit jaar zal voor het eerst om het
flight kampioenschap worden gespeeld. Naast de mogelijkheid voor
bedrijven om mee te doen in dit
toernooi is er ook de mogelijkheid
voor particulieren om zich aan te
melden.
De
7de editieLOGO
van het Rode Kruis
Recreated
Golftoernooi vindt plaats op 15
april 2012.
Net zoals in voorgaande jaren zal
ook dit jaar “Golfbaan Oijense Zij”
in Oss het decor zijn voor dit sportieve evenement.
Vorig jaar was het Rode Kruis Golftoernooi het eerste golftoernooi
van 2011. Het toernooi was een
groot succes. Op een mooie lentedag betraden 72 spelers de green.
Job Albertus won deze dag het
Golftoernooi.

De maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven in de regio Oss
is groot. Dit blijkt uit het feit dat
veel bedrijven hun diensten aangeboden hebben om te helpen deze
dag tot een groot succes te maken.
Claudy van Casteren, die voor het
2de jaar captain is van het Rode
Kruis Golftoernooi, zegt erg blij te
zijn met alle sponsoren. Zij maken
deze dag dankzij hun maatschappelijke betrokkenheid en hun inzet
tot een groot succes.

De gehele opbrengst van het Rode Kruis
Golftoernooi zal worden besteed aan lokale
initiatieven voor goede doelen.

V.l.n.r. Madelinde Lantain (PR & Communicatie RKCC), Joep Kok (Directievoorzitter Rabobank Bernheze Maasland),
Claudy van Casteren (voorzitter RKCC), Theo Vinken (Directievoorzitter Rabobank Oss e.o.). Foto: Hans van der Poel

Onderonsje Dinther over taxivervoer

Informatieavond

HEESWIJK-DINTHER - Elke vierde donderdag van de maand is er in cultureel centrum Servaes in Dinther het Onderonsje. Alle Dintherse mensen van 55 jaar en ouder kunnen daar terecht voor een goed gesprek
onder het genot van een kop koffie. Iedere maand is er een gast, die iets
komt vertellen over zijn werk of zijn hobby.

den. Zo zijn er nog veel interessante dingen te vertellen over taxivervoer, bijvoorbeeld onder welke
voorwaarden het vervoer naar en
van het ziekenhuis vergoed wordt
door de zorgkostenverzekering.

Voor ouders met kinderen van 0 t/m 12 jaar

van taxibedrijf Dortmans met de
bezoekers van het Onderonsje
praten over zijn werk. Hij zal uitleggen wat er allemaal komt kijken

onsje is er volop gelegenheid om
vragen te stellen en mee te praten.
De toegang is gratis, de koffie en
thee niet.

NISTELRODE - De partners van de KanZ, basisschool ‘t Maxend,

peuterspeelzaal ‘t Hummeltje, kinderopvang de Benjamin,
Kleur kinder- en jeugdzorg en consultatiebureau Pantein, organiseren samen met basisschool de Beekgraaf op dinsdag
Op donderdag 22 maart van 10.00 bij het runnen van een taxibedrijf.
tot 11.00 uur komt Tom de Gooijer Reizigers kunnen vragen hoe duur Voor de bezoekers van het Onder- 27 maart a.s. een informatieavond.
de rit zal worden, voordat ze de
taxi definitief bestellen. Vaste klanten kunnen bij Dortmans tegen
een gunstig tarief op rekening rij-

Daarna zal er dit jaar 1 workshopronde zijn vanwege de langere inleiding van onze gastspreker.

24e Open Heesche Bridgedrive
deze drive wordt georganiseerd en
de avond zal worden aangekleed
met heerlijke hapjes en een charmante attentie.
Deelname staat open voor elke
bridger uit de regio; indeling in
wedstrijdlijnen gebeurt volledig willekeurig, zodat u aan tafel
bridgers van verschillend nivo zult
treffen. De wedstrijdvorm is: topintegraal over 24 spellen. Uitslagberekening via de computer.

HEESCH - De bridgeclub HBC’81
uit Heesch organiseert op vrijdagavond 23 maart de 24e Open Heesche Bridgedrive in het cultureel
centrum De Pas te Heesch.
De Open Heesche is een traditie.

Tegen de honderd bridgeparen uit
de regio strijden om het officieuze
open Heesche paren-kampioenschap. Er zijn aantrekkelijke prijzen
in natura voor de vijf hoogst geeindigde paren en daarna voor elk
vijfde paar. Het is de 24e keer dat

Aanvang drive om 20.00 uur. Melden aan de zaal vanaf 19.00 uur
Aanmelding door overmaking
van 20,- euro per paar op giro
2345000 t.n.v. Heesche Bridgeclub
’81 met vermelding van de namen
van beide spelers en het adres. De
inschrijving sluit 19 maart. Inlichtingen te verkrijgen bij mevr Tilly
Flachs, tel 0412-451403; e-mail:
5384lm8@hetnet.nl
U bent van harte uitgenodigd.

Marcel van Herpen

Na het succes van vorig jaar willen
we ook dit jaar alle ouders van kinderen die basisschool De Beekgraaf
of de KanZ bezoeken uitnodigen.
We hebben weer gekozen voor
een avond met allerlei workshops
waarbij u van tevoren kunt aangeven welke workshop u het liefst
bezoekt.
We beginnen de avond met een
gezamenlijk thema ‘duurzaam opvoeden’ door gastspreker Marcel
van Herpen uit Heeswijk-Dinther.
www.marcelvanherpen.nl

U kunt deze avond kiezen uit de
volgende workshops:
1. Slaapproblemen de baas door
Karin van Haaren consultatiebureau Nistelrode
2. Puberbrein door Danielle Korting Halt Ooost Brabamt
3. Lentekrienbels (sexuele en relationele opvoeding 9 t/m 12 jaar
door Christel van Helvoirt GGD
4. De spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind door
Marloes Lagarde KLEUR, kinder
& jeugdzorg
5. (Senso)motorische ontwikkeling
van het jonge kind door Sanne
Swinkels van KLEUR, kinder- en
jeugdzorg
6. Duurzaam opvoeden door
Marcel van Herpen.
Aanmelden kan voor vrijdag 16
maart middels het aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de participanten of per email aan directie@
maxend.nl of info@beekgraaf.nl.
Locatie: De KanZ.
Wij nodigen u van harte uit voor
deze avond.
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beugelen

boksen

dansen

zwemmen

Woensdag
14 maart 2012
handboogschieten
tafeltennis

waterpolo

korfbal

Dancing Kids blijven goed scoren!
Nistelrode - Op het toernooi van Ready-2-Dance in Gemert waren
de leden van Dv Dancing Kids uit Nistelrode weer goed op dreef. We
komen steeds dichter bij het EK dat in mei in de Maaspoort in ’s- Hertogenbosch georganiseerd wordt. Elke groep hoopt op een plaatsing en
daar wordt hard voor gewerkt.

Marieke, Martje, Sarah, Tessa, Karlijn van Modern Twister

Ondanks het hoge niveau blijft
de concurrentie heel dichtbij. Vera
Oomen promoveerde vandaag in
haar eerste jaar als solo naar de
sportklasse!
Dancing Kids gaan vandaag de ge-

badminton

schiedenis in met prachtige punten
op het juryrapport:
Vera Oomen 254 pnt werd 3e,
Guusje van Thiel 251pnt 4e, Lieke
v.d. Ven blijft winnen 1e plek 282

pnt. Garde Melody 241 pnt. en
Garde Miracle sportklasse 271pnt
beide nog steeds alles gewonnen.
Modern Release 234 pnt 4e plaats.
Modern Spirit 274 pnt 1e plaats.
Mars Untouched 1e en dansend
voor de pnt: 280 pnt! Solo’s jeugd
en hoofd; Cheyenne Willemsen
met 275 pnt op de 4e plaats; Sharona Willemsen met 278 pnt op de
2e plaats. In deze categorie zitten
de nummers 2, 3 en 4 heel dicht bij
elkaar en blijft het spannend wie er
straks naar het EK zal mogen gaan!
En Moniek van Heumen met 292
pnt op een 1e plaats!
Garde Diamonds 278 pnt en een
1e plaats! Garde Touch 288 pnt,
1e plaats! Modern Straight moet
vechten om op de 2e plaats te blijven. De concurrentie zit dichtbij!
Vandaag 274 pnt een gedeelde
2e plaats. Ongeslagen aan kop in
deze categorie, Twister met 285
pnt een 1ste plaats. Inspiration,
286 pnt 1ste plaats. Showsolo
Kimberly won met 272 pnt haar
categorie!
Alles bij elkaar gingen er dus weer
veel bekers mee naar Nistelrode!

Heeswijk verliest
opnieuw van Wittenhorst
voetbal

door Michel van Druenen en Camiel van Doorn
HEESWIJK-DINTHER - Na een goede hervatting van de competitie na de winterstop (10 punten uit 4 wedstrijden) stond vandaag de topper tegen Wittenhorst op het programma. In een wedstrijd met weinig kansen
voor beide doelen won de meest efficiënte ploeg, Wittenhorst.

Altior E1 Kampioen
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b
HEESWIJK-DINTHER
- Altior E1
– Celeritas E1. Vandaag ging het
erom: winst zou betekenen dat we
autosport
kampioen
zouden zijn, karten
gelijkspel
en verliezen betekende dat De
Korfrakkers alléén kampioen zou
zijn.

er een kleine donderpreek. Feller
spelen! Laten zien wat je kan en
vooral niet opgeven. De 2e helft
liep een motorsport
stuk beter. We speelden
ons eigen spelletje en sommigen
dachten er zelfs aan om te dubbelen. We konden nog 3 keer scoren
en waren dus, met een eind-uitDe dames waren behoorlijk ze- slag van 4-1, gelukkig tóch kamnuwachtig en dat was te merken pioen. Na de wedstrijd hield Ruth
in het spel van de 1e helft. De op- een korte speech voor ons en de
dracht was om vooral heel fel te E2 (die natuurlijk een paar weken
spelen en goed te kijken naar wat geleden al kampioen waren gede
tegenstandsters
en tennis
de medeworden)turnen
en kregenvolleybal
we ranja, handbal
taart
voetbal
hockey
basketbal
speelsters deden. Van fel spelen en een snoepzak van het bestuur.
was weinig te zien in de 1e helft en Na de taart en het douchen zijn
we kwamen dan ook op een 0-1 we nog naar de voetbalkantine
achterstand. Dat was schrikken!
van Avesteijn geweest om trainster
Gelukkig konden we vóór rust wel Collette te vertellen dat het was
nog
gelijk komen.
rust kwam
gelukt.waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen In de
badminton
zwemmen

korfbal

Belangrijke week Altior 1
korfbal

A-junior Juul Heerkens wordt omringd door Wittenhorst verdedigers
Beide ploegen begonnen enthousiast aan de wedstrijd. De bal en
het veld werkte echter niet mee
aan een kwalitatief hoogstaande
wedstrijd. Hierdoor ontstond een
slordige wedstrijd met verkeerde
passes over en weer. Heeswijk had
een optisch overwicht maar dit
resulteerde niet in grote kansen.
Wittenhorst speelde zeer gegroepeerd en loerde vooral op de counter. In de 39ste minuut leverde dit
het enige doelpunt van de middag
op. De linksbuiten van Witten-

horst kreeg halverwege de helft
van Heeswijk de bal aangespeeld,
kapte naar binnen en schoot vanaf
16 meter in de korte hoek binnen.
In de 2de helft probeerde Heeswijk
met man en macht de gelijkmaker
te forceren. Wittenhorst trok zich
massaal terug rond de eigen zestien en beperkte zich tot het verdedigen van de voorsprong. Heeswijk was niet bij machte om de
muur van de thuisploeg te doorbreken, waardoor grote kansen

Foto: Selly van den Akker
uitbleven. Enkele scrimmages voor
het doel leidden niet tot het gewenste resultaat vanuit Heeswijks
perspectief, waardoor Wittenhorst
de nieuwe virtuele koploper is in
de 2e klasse H.
Zo leed Heeswijk dus de eerste nederlaag van 2012 waar een puntendeling de verhoudingen beter weer had gegeven. Volgende
week speelt Heeswijk thuis tegen
de ploeg in vorm SSS ’18.
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voor De Korfrakkers en het werd
Altior 1 – Stormvogels 1
De pupil van de week Kristel Pen- 1-2. Na de rust scoorde zij er weer
nings zag Altior 1, die beneden twee. Mara maakte er 2-4 van, in
hun niveau van de laatste weken de laatste tien minuten werd het
biljarten
duivensport
kano
later 2-6.snowboarden
Lobke scoorde
speelde,
toch
nog met judo
ruime over- vissen2-5 evenskien
de laatste twee doelpunten voor
winning , 12-7, van het veld
Altior 2 – Rosolo 3			 Altior.
Altior C3 – Nijnsel C2
Uitslag: 11-10
We begonnen onze wedstrijd goed
Prinses Irene 2 – Altior 4		
met het begin spel genomen door
Uitslag: 11-8
Maaike en we scoorde meteen ons
Altior 6 – Celeritas 3
schaken konden
kaarten/bridgen
1e doelpunt.
Daarna gaat het gelijk
Met
dammenveel kansen en pech
we in ons tempo weinig tot scoren op dan weer een score voor Nijnkomen. Met rust was de stand 1-4. sel en dan weer voor ons, maar we
In de tweede helft lukte het ons weten toch de overwinning binnen
beter en werd
uiteindelijk 4-6. te halen. Eindstand 5-4. Dames we
1cmhet
b
Doelpunten van Janneke, Juliënne zijn SUPER trots op jullie en hebben toch de 2e plaats behaald in
(2x) en Jolanda.
1,2 cm b
de binnen- competitie. DoelpunAltior R1 – Prinses
Irene R1
ten: Maaike, Vera, Demi en Lynn.
Uitslag: 3-2
NDZW D1 – Altior D1			
BMC B1 – Altior B1			
Uitslag: 0-7
Uitslag: 8-2
1,4cm b
Altior B2 – Boskant
B1			 Altior D2 – Avanti D1
De laatste wedstrijd binnen alweer.
Uitslag: 6-7
Avanti was sterker. We hadden wel
Altior C1 – Swift C1
autosport
karten
motorsport
maar wisten deze niet
We
traden aan tegen de
kampi- schotkansen
oen in onze klasse ! Toch hielden af te maken, jammer. Goed gewe de eerste 15 minuten de nul op speeld meiden. Eindstand 0-4.
het scorebord. We kwamen ach- Altior E2 – BMC E1
ter, konden nog wel gelijk maken, Uitslag: 7-1
maar daarna scoorde Swift 2x en Altior E3 – Blauw Wit E1
stond er 1-3 op het scorebord. We Uitslag: 4-1
wisten nog 2x te scoren maar Swift Altior E4 – SCMH E1		
Uitslag: 9-5
3x zodat we met 3-6 verloren !
Altior F1 – Avanti F2
Altior C2 – De Korfrakkers C2
In de eerste minuten was het al Uitslag: 0-13 Strafworpen: 0-4
snel 1-0 door Charlotte. Daarna Altior W1 – Korloo W2
maakte De Korfrakkers er 1-1 Uitslag: 8-5 Strafworpen: 2-1
van. Toen volgde er een strafworp
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Dames DOS’80 nog één punt Garage vd pas schenkt nieuwe reserveshirts
Kampioenschap dichtbij

VORSTENBOSCH – De jeugdafdeling van de Vorstenbossche Boys
heeft afgelopen zaterdag 3 maart, twee sets met nieuwe reserveshirts
ontvangen van Garage vd Pas.
Bij Garage van der Pas kunt u terecht voor de aanschaf van nieuwe en
gebruikte personen- en lichte bedrijfsauto’s van alle merken. Uiteraard
verzorgen wij ook de reparatie en het onderhoud van uw auto.

Dit is de algemene omschrijving
van Garage vd Pas, zoals het
zich op haar website presenteert.
(www.garagevanderpas.nl)
Voorzitter van de jeugdafdeling,
Corné de Wit, dankte Siebert vd
Pas voor de mooie blauwe reserveshirts. Ook wel uitshirts genoemd.
Dat blijft toch vreemd, want zo
vertelde hij aan de spelers van de
F2 en D1, deze worden alleen gedragen bij thuiswedstrijden!
Na de overhandiging speelde de
F2 in de nieuwe shirts tegen Nulandia F2, deze wedstrijd wisten ze
winnend af te sluiten met 8-2. De
D1 speelde daarna een wedstrijd
tegen Berghem Sport D2, deze
wedstrijd eindigde waar hij mee
begon, 0-0.

Een persoonlijk contact met onze
klanten en een vlotte service is
waar wij voor staan. Samen met

Garage vd Pas: Nogmaals hartelijk
bedankt namens de Vorstenbossche Boys.

HEESCH - Ondanks de voorspellingen van vorige week hebben de
teams uit Heesch dit weekend toch een punt laten liggen in Wanroij.
Nadat de dames junioren én de heren senioren zaterdagavond in Wanroij met ruime cijfers wonnen, speelden de dames senioren zondagmiddag gelijk. Hierdoor zijn zij met één wedstrijd te gaan nog altijd één
punt verwijderd van het kampioenschap.
Dames: HVW2 – DOS’80 (12-12)
Beide teams hadden toen moeite
met het fysieke spel van de ander.
Eindstand: 20-7. Met nog twee
wedstrijden te gaan, kon DOS’80
zich deze zondagmiddag namelijk
al de titel in de derde klasse eigen maken zouden zij winnen van
HVW. Het spel begon opnieuw fysiek, met goede druk en een sterk
verdedigingsspel. Heesch speelde
haar aanvallen goed uit en scoorde
enkele malen vanaf de hoeken,
maar liep zich vaak vast op de verdediging. Anderzijds had ook HVW
moeite met de achterhoede van
DOS’80. Zij pakte daar echter haar
voordeel uit. De scheidsrechter
floot keer op keer voor een strafworp, terwijl hij dit aan de andere
kant niet deed, tot ongenoegen
van de Heeschenaren. De dames
raakten gefrustreerd en misten
zelf ook teveel doelkansen, maar
kwamen in de laatste seconde toch
goed weg met een gelijkmaker uit
de vrije worp. Hiermee pakten zij
toch nog een punt en zijn zij, met
nog één wedstrijd te gaan, slechts
één punt verwijderd van het kampioenschap.

Heren: HVW2 – DOS’80 (7-26)
Eerder speelden de heren van
DOS’80 en HVW ook al eens tegen elkaar. Eindstand toen: 27-20.
Dit weekend lieten zij zien dat zij
in de tussentijd nog sterker zijn geworden. Ondanks een wat moeizame start, waarin veel doelkansen
werden gemist, liepen de Heeschenaren in het tweede gedeelte van
de eerste helft namelijk gemakkelijk uit via een aantal schoten van
afstand. Ruststand: 4-11. Pas in de
2e helft liep DOS’80 echt langszij.
Het tempo van HVW was laag. De
Heeschenaren waren oplettend
en konden opnieuw met verschillende onderscheppingen en snelle
tegenaanvallen
tot scoren
komen.
Volgende
week zaterdag
spelen
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Denny van de Akker scoorde zelfs achtereenvolgens de dames-A, de
drie maal op rij vanuit de hoek. dames senioren en de heren seniUiteindelijk wonnen de heren deze oren tegen teams van Helios’72.
wedstrijd, net als de dames junio- Aanvang: vanaf 18.40u in ‘t Vijfeiren eerder die avond, met een zeer ken te Heesch.
ruime
beugelen marge.boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Korloo 1
verliest laatste wedstrijd
van het zaalseizoen
korfbal

korfbal
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voor en wisten tot 12-8 terug te
komen.
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien Prinses
snowboarden
kano
Daarna nam
Irene de touwtjes weer in handen en liepen we
achter de feiten aan. Hun schotpercentage ging duidelijk omhoog,
daar waar onze schoten maar niet
LOOSBROEK - Op zondag 11 wilden vallen. Het is moeilijk om
maart speelde Korloo 1 de uit- het verdedigend dicht te houden
schaken
kaarten/bridgen niet scoort. Hierwedstrijd
tegen Prinses
Irene. Dit als je aanvallend
dammen
team is vorige week al kampioen door hebben we de wedstrijd uitgeworden en daardoor stond er eindelijk verloren met 20-11.
voor beide ploegen niets meer op Doelpunten: Carmi Mulders (3),
het spel.
Josine van Santvoort (2), Marieke
1cm b
de Wit (2), Marja Smits (2), Mirte
Korloo 1 begon de wedstrijd goed van Schaijk, Nicole Habraken.
1,2 cm
b voor. Tot aan de
en kwam met
0-1
Op zondag 1 april hervatten we de
2-3, na een kwartier spelen, ging buitencompetitie met een thuisde wedstrijd gelijk op. Daarna kon wedstrijd tegen DOT uit Vlierden.
Prinses Irene uitlopen tot 11-4. Dit Deze wedstrijd begint op 13.00
b
werd vooral 1,4cm
veroorzaakt
doordat uur op sportpark De Hoef.
onze kansen niet af werden gerond en doordat we verdedigend
autosport
karten
motorsport
afzwakte.
De kansen van Prinses Irene vielen
daarentegen veel gemakkelijker en
daardoor gingen zij in de wedstrijd
geloven. Ruststand: 11-4.
Het is makkelijk
scoren met
Na rust hebben we ons vrij goed
DeMooiBernhezeKrant
herpakt. We waren feller dan daar-

onze medewerkers zorgen wij ervoor om u veilig en tevreden op de
weg te houden.

budo

Internationaal Judo toernooi te Ekeren
HEESCH - Afgelopen zondag trok
Meester Walter met 6 judoka’s naar
Ekeren voor deelname aan het internationale judo toernooi georganiseerd door judoclub Berendrecht,
onder auspiciën van de Culturele
Judo en Jiu Jitsu Bond Nederland.
Ook dit jaar was dit sportieve judo
toernooi weer uitermate succes vol
voor onze jeugdige judoka’s.
Mike Bens uit Geffen wist twee
wedstrijden goed en verdiende te
winnen. Mike mocht de tweede
plaats in ontvangst nemen. Janne
van Kempen uit Heesch mocht als
2e deelnemer. Janne wist zich goede staande te houden en na toch
twee hele mooie overwinningen
werd ze verdiend derde.
Glenn van de Berg uit Heesch mocht
als derde deelnemer aantreden.
Maar liefst alle vijf zijn wedstrijden
wist hij te beslissen in zijn voordeel
binnen de 30 seconden en mocht
zich met trots kampioen van de dag

noemen. Toen was Daisy Bens uit
Geffen aan de beurt. Zij wist nu
met veel inzet al haar wedstrijden
te winnen en werd ook kampioen
van de dag. Robin Juriens uit Uden
wist twee van haar drie wedstrijden te winnen en mocht zich een
verdiende tweede noemen. Stefan
Smits uit Heesch was als laatste aan
de beurt. Stefan verloor helaas de

wedstrijd voor de podiumplaats
waardoor hij een goede vierde
werd. Het was een heel goed judo
toernooi voor Budoschool Tanoshii
uit Heesch, Uden en Nistelrode.
Heeft u interesse kom dan eens
kijken in een van onze judo zalen, Sporthal Lindershof - Heesch,
Health Center - Nistelrode en Dojo
Tanoshii bij Yoshida Sport- Uden.
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Open Tennisdag met
ballenkanon bij De Hoef
tussen 15.00 en 17.00 uur een clinic voor iedereen die een balletje
wil slaan. Met ballenkanon dus. Er
is die middag ook een demonstratiepartij en leden van de club staan
klaar voor vragen. Sportieve kleding is gewenst, een eigen racket is
niet noodzakelijk. Iedereen wordt
ontvangen met een kopje koffie en
thee en na afloop is er onder het
genot van een drankje de gelegenheid om nog na te praten.

HEESCH – Wie droomt er niet van
om het op de tennisbaan op te nemen tegen een ballenkanon? Tennisvereniging De Hoef uit Heesch
biedt iedereen die op deze manier
kennis wil maken met de tennissport deze kans.
Op zaterdag 31 maart is tennispark
De Hoef het toneel van de landelijke Open Tennisdag. Simon Tennisschool, dat bij de club verantwoordelijk is voor de trainingen, geeft

Voor wie direct enthousiast is,
biedt Simon Tennisschool de gelegenheid om in te schrijven voor
de beginnerscursus ‘Maak Kennis
Met Tennis’ – met daarbij een gratis racket van Babolat.
De club die tijdens de Open Tennisdag de meeste nieuwe leden
weet te werven krijgt bovendien
een clinic van voormalig toptennisser Raemon Sluiter. Zowel voor
de nieuwe inschrijvers als voor bestaande leden. Inschrijven kan via
www.opentennisdagen.nl. Tennispark De Hoef zit aan Hoefstraat 6
in Heesch.

Knappe overwinning Prinses Irene
NISTELRODE - Prinses Irene behaalde in Tilburg tegen een van directe
concurrenten voor de 2e plaats, SC ’t Zand, een goede en terechte overwinning van 0-1. Aanvoerster Inge van de Berg zorgde er met haar goal
voor dat de drie punten mee naar Nistelrode gingen.
Prinses Irene was vanaf de aftrap
duidelijk in haar bedoelingen. Het
speelde verzorgd voetbal en had
veruit het meeste balbezit. De
oranjes speelden constant op de
helft van de Tilburgse vrouwen en
creëerden voldoende kansjes, maar
geen enkele werd benut. Het bleef
oppassen voor de counter van de
tegenstander. De rust ging in de
met de bekende brilstand.
In de 2e helft bood ’t Zand wat
meer tegenspel, maar Prinses Irene
bleef de beste ploeg. Dat kwam in
de 62e minuut ook in de stand tot
uitdrukking. Jamie v.d. Nieuwendijk heeft een geweldige traptechniek. Bij zowat elk dood spelmo-

ment zorgt dat voor gevaar. Ook
nu was dat het geval. Zij nam de
corner, waaruit Inge van den Berg
met haar specialiteit, het koppen,
binnen knikte.
Die voorsprong gaf de ploeg van
coach Nuts niet meer uit handen
en schudde daarmee een directe
achtervolgers voorlopig af.
Opstelling Prinses Irene:
Shania v Nuland, Nikki van Wijk,
Jaimy Waals, Sandra Langenhuijsen (45e Chantal van der Linden),
Hilde Langens, Femke van Bremen
(Meggy Wijnen 67e), Jamie van de
Nieuwendijk (Ilona den Dunnen
81e), Jody van Kessel, Inge van de
Berg, Sanne Huberts

Jaimie Nieuwendijk Desk

voetbal

Puntverlies Prinses Irene in Erp

voetbal

Antwan van Rijn van Rksv
Prinses Irene naar Avesteijn
NISTELRODE - Onlangs verlengde hij zijn contract nog met één jaar,
maar het 2e elftal van Prinses Irene moet toch op zoek naar een nieuwe
coach. Antwan van Rijn verruilt namelijk het oranjewit wordt voor het
oranjezwart. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt hij de hoofdcoach bij 4e klasser Avesteijn uit Dinther.
solliciteren naar de functie van
hoofdcoach bij de Dintherse formatie. De vacature daar ontstond
omdat bij Avesteijn hoofdcoach
Dennis Jansen door zijn werk volgend seizoen niet meer beschikbaar is. Prinses Irene vond dat het
de coach, die over het diploma TC
2 beschikt, een dergelijk promotie
niet kon onthouden.

Dit alles is in goede harmonie gegaan tussen Van Rijn en de beide
verenigingen. Van Rijn vroeg toestemming aan het bestuur om te

Het wordt dus geen 4e seizoen
voor de Geffenaar bij de Nistelrodenaren. Na het kampioenschap
vorig seizoen presteert het 2e elftal nu weer goed in de reserve 1e
klasse. Het elftal staat daarin op de
derde plaats en leidt in de 2e periode. Geloof maar dat de oud speler
van onder andere FC Den Bosch,
OJC en Nooit Gedacht er alles aan
zal doen om met een prijs afscheid
te nemen.



Foto: Teun Bevers

door A. v. Lokven
NISTELRODE - In een aantrekkelijke partij voetbal, met veel kansen en
twee aanvallende ploegen, snoepte Erp twee punten af van de mannen
van ‘Van Tilburg Mode & Sport’. Na afloop stond er een 2-2 stand op
het bord, maar er hadden gemakkelijk veel meer doelpunten kunnen
vallen.
In de 60e minuut vond Bongers
het doel namens Erp met een
schuiver. In de 77e minuut maakte
Jeroen Bekkers de gelijkmaker. De
vreugde was van korte duur, want
één minuut laters stond het weer
2-1. Invaller Barten scoorde uit een
scrimmage.
Prinses Irene speelde daarna vabanque en dat resulteerde in bles-

suretijd in de terechte gelijkmaker.
Spits Robert van Pinxsteren, die
aangenaam verraste met zijn spel,
bediende Bekkers die van dichtbij
de 2-2 binnen tikte. Het had zelfs
nog erger gekund voor de Erpse
blauwvossen. Bekkers ging in de
slotseconden goed door, maar legde niet scherp genoeg terug op de
aanstormende Van Pinxsteren. De

uitblinkende Witjes dook de bal nu
voor de voeten van de Heeschenaar weg. Prinses Irene speelde
met rouwbanden in verband met
het overlijden van supporter Henk
Pennings.
Opstelling Prinses Irene:
Paul Timmers, Amandus Ikanubun,
Gijs van Erp, Hein Langens, Jorg
v.d Berg, Ruud Wijnen (80e Cees
v. Schadewijk), Teun van Schadewijk, Tim v.d Brand (88e Stefan v.
Nuland), Jeroen Bekkers, Robert v.
Pinxsteren, Cobenn Farneubun.

Trainer/coach voetbal Rksv Prinses Irene
Door het vertrek van Van Rijn is er een (onverwachte) vacature ontstaan bij het 2e elftal van Prinses Irene. Daarover meer informatie op de website
van de vereniging www.rksvprinsesirene.nl

Trainer/coach 2e elftal voetbalvereniging HVCH
Voetbalvereniging HVCH uit Heesch is voor het seizoen 2012/2013 op zoek naar een gediplomeerde trainer/coach (bij voorkeur T.C. 3) voor
het 2e herenelftal. Het elftal komt momenteel uit in de reserve 1e klasse zuid II zondag. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
bestuurslid Technische Zaken Jack Neelen, tel. 06-51332532, jackneelen@hotmail.com.
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Prinses Irene korfbalsters D1 en F1 in de ‘Winning Mood’
Nistelrode - Twee kampioenen konden zaterdagmorgen bijgeschreven worden in de geschiedenisboeken
nemen in stijl afscheid
van Prinses Irene. Zowel het F1 team, dat in Loosbroek met verpletterend verschil (6-15) won van Korloo,
korfbal
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als de dames van de D1 pakten de titel in hun klasse. De D1 won met 4-1 van het veel tegenstand biedende
Odisco D1 uit Sint Oedenrode.
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NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses Irene werden vorige week
kampioen en namen daar in de laatste wedstrijd van het seizoen in stijl
afscheid van. Korloo werd eenvoudig aan de kant geschoven met 201,4cm b
11. Lieke van
Griensven en Esther van Venrooij (foto) waren goed op
schot met respectievelijk 6 en 4 doelpunten.
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snowboarden

kaarten/bridgen

1,4cm b

F1 feesten in de Overbeek mee

D1 poseert in feeststemming
autosport

karten

De wedstrijd leek vooraf een verplicht nummertje, maar zo voelde
dat bij Prinses Irene niet! Verliezen
wil je niet, maar al helemaal niet
van Korloo, dat in eerdere seizoenen al eens een kampioensschap
dwarsboomde.
Het eerste doelpunt van de wedstrijd was voor de paarse vrouwen
uit het buurdorp Loosbroek, verder
heerste Prinses Irene de gehele eerste helft! Prinses Irene liep uit via
4-3 naar een 8-4 voorsprong. De
oranjevrouwen lieten zien klaar te
zijn voor de hoofdklasse. Met een
stand van 11-4 werd er gerust.
Na de rust nam Korloo het initia-

motorsport

autosport

tief en wist driemaal achtereen te
scoren. Bij een stand van 12-9 nam
coach Toine Verwijst een time-out.
De Nistelrodese vrouwen pakten de
draad weer op en Korloo kon in de
resterende 15 minuten nog maar
twee keer scoren. Prinses maakte er
acht en sloot zo haar eenjarig verblijf in de overgangsklasse in stijl af.
Opstelling en scores: Lieke v Griensven (6x), Annelies Thijssen (1x 45:
Lotte Wilbers 1x), Robin van Pinxteren (1x), Esther van Venrooij (4x),
Marina van Venrooij (2x), Dianne
van de Burgt (2x), Ella van de Graaf
(3x), Linda van Tilburg

Ladies ride
tijdens Toch(t) Effe Weg

Applepie communicatie

We willen graag in een behoefte
voorzien door bij voldoende belangstelling een damesgroep binnen de club op te richten.
Een groep die hun eigen afstand en
tempo fietst en waarbij gezelligheid
belangrijker is dan prestatie.
Tijdens onze jaarlijkse voorjaarstocht, Toch(t) Effe Weg op 2e

Het D team, dat onder leiding staat
van coach Evelien Zwinkels, nam
snel een 2-0 voorsprong. Odisco
scoorde tegen en daarna bleef het
lang 2-1. Met een volle tribune en
de spandoeken in het zicht, kwamen de meiden in een winnende
stemming. In de 2e helft maakten de Nistelrodese meiden al snel
3-1. Echt volop gejuicht werd er

motorsport

pas, toen Evie Pittens ruim twee
minuten voor tijd, de bevrijdende
4-1 binnen gooide. Daarna was
het wachten op het fluitsignaal en
werd het kampioenschap op allerlei wijzen gevierd. Ook door de
vele toeschouwers die op de tribune zaten.
De F1 sloot aan bij de feestvreugde

De damesgroep zal vertrekken om
9.00 uur. Onder begeleiding van
ervaren fietsers zal er een route
van ongeveer 70 Km afgelegd
worden waarbij onderweg een koffiestop niet wordt overgeslagen.
Indien je belangstelling hebt voor
deze groep neem dan even contact op met TWC De Voorsprong
via 0412-455724 of via de website
www.twcdevoorsprong.nl.

€ 28,
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Een belangrijke wedstrijd
Mariahout – Vorstenbossche Boys

In de 2e helft komt Vorstenbosch
goed uit de startblokken en creëert
enkele kansjes. Een speler komt

YOUZNY
VAN € 44,95

voor

FUTURA
VAN € 27,95

voor

van de D1, zij waren na de overwinning vanuit Loosbroek naar
sporthal “De Overbeek” gekomen. De speelsters lieten zich samen met hun leidsters Maddy van
Dijk en Anne Schouten toejuichen,
terwijl het “We are the champions” door de sporthal galmde,
konden de kampioenen nog even
nagenieten.

voetbal

Paasdag 9 april willen we dit jaar
graag dames de mogelijkheid geven om zelf te ervaren hoe gezellig
het is om je sport in groepsverband
te beoefenen.

SPACEPOWER
VAN € 36,95

voor

karten

VORSTENBOSCH – Deze wedstrijd is belangrijk in de poule want Vorstenbosch staat 3 punten voor op Mariahout. In de 10e min krijgt Vorstenbosch een uitgelezen kans. Gilbert Langenhuizen wordt gevloerd
in het strafschop gebied waarna de strafschop uitstekend door Maikel
Versantvoort verzilverd wordt. 0 – 1. In de 20e min krijgt Mariahout
een corner. Deze wordt bij de tweede paal netjes ingekopt 1 – 1 dit is
tevens de ruststand.

wielersport

HEESCH - TWC de Voorsprong uit
Heesch wil een damesgroep binnen de club oprichten. Het toerfietsen is populairder dan ooit en
ook bij vrouwen is er steeds meer
belangstelling voor deze vorm van
fietssport.

kano

Hierdoor kan Mariahout wat ook
geen goed spel liet zien na slecht
wegwerken de 2 – 2 aantekenen
door Stan Dekkers. Even later kan
Luuk Leenders de 3 – 2 maken
met een goed schot in de rechterbovenhoek. Vorstenbosch gaat
meer druk zetten d.m.v. 3 wissels.
In de blessuretijd komt de bal door
slecht wegwerken voor de voeten
van Johan Huybers. En deze mist
dit kansje niet 4–2. Mariahout gaat
tijd rekken maar Han Leenders wil
ook nog natrappen en ziet hiervoor de rode kaart. Stan Dekkers
brengt de eindstand op 5–2.

T/M ZATERDAG 21 APRIL

€ 35,

€19,95

zelfs 1 op 1 met de keeper van
Mariahout, maar heeft net teveel
tijd nodig. Hierna moet de verde-

diging van Vorstenbosh in actie
komen. Mariahout krijgt verschillende corners die goed verdedigd
worden. In de 56e min wordt een
fout van Vorstenbosch niet afgestraft. De bal wordt snoeihard
overgeschoten. Eerst wordt er nog
een bal geblokt dan komt de bal
via verschillende schijven bij Gilbert Langenhuizen die met een
mooi lobje de keeper verschalkt.
1 – 2.
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Woensdag 14 maart 2012

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
BERNHEZE
15 maaRt
dag van de leerplicht
16 - 17 maaRt
Nl doEt!
17 maaRt
Grote schoonmaakdag
Bernheze
25 MAART
Openingswandeltocht
NBWB
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe
29 MAART
Open Coffee Bernheze
Locatie: Schoolstraat 14,
Vorstenbosch
31 MAART - 1 ApRIl
familieweekend voor
Bernhezenaren
Locatie: De Groot
Houtbewerkingsmachines
in Rosmalen
Pagina 5

17 - 25 MAART
Open Reisswolf
Tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek
17 MAART
fanfare Korps –
Nationale Reserve
geeft concert
Locatie: CC de Pas
fiesta Mexicana
Locatie: Café ’t Tunneke

31 MAART
Open Tennisdag met
ballenkanon
Locatie: Tennisvereniging
De Hoef
Pagina 22
31 MAART - 1 ApRIl
Toneeluitvoering
Arcadia
Locatie: CC de Pas
Pagina 6

18 MAART
1e HBV Open Jeugd
Toernooi
Locatie: Sporthal ‘t Vijf
Eiken

NISTELRODE

Wederom
sprookjestheater
Locatie: CC de Pas

16 MAART
Mandalatekenen met
Danka Hüsken
Locatie: Nistelrode

21 MAART
liederentafel met
live-orkest
Locatie: CC de Pas

15 MAART
Zonneochtend
Locatie: Paviljoen

18 MAART
Clinic TC Telro 2012
Locatie: TC Telro

22 MAART
Haagse cabaretier
Sjaak Bral
Locatie: CC de Pas

21 MAART
De Ontmoeting:
paasbingo
Locatie: Gasterij Laarstede

23 MAART
Jaarlijkse KBO-dag
Locatie: CC de Pas

23 MAART
Bobz groep 7 en 8
Locatie: Dorpshuis

15 MAART
Openavond STOp!
JF Kennedystraat 3b

ledendag KBO-Heesch
Locatie: Heesch

Cabaretier Anne-Jan
Toonstra
Locatie: CC de Pas

24e Open Heesche
Bridgedrive
Locatie: CC de Pas
Pagina 19

25 MAART
fietstocht: Op zoek
naar de grote grazers
Locatie: Natuurcentrum
Slabroek aan de
Erenakkerstraat 5 te
Nistelrode

14 - 15 MAART
Aanmelden nieuwe
leerlingen Hooghuis
Heesch
Locatie: Schoonstraat 34

24 - 25 MAART
St.pEp-projecten
boekenbeurs
Locatie: CC de Pas

HEESCH
14 MAART
Open Dag van STOp!
Locatie: CC de Pas

16 MAART
profesioneel en
persoonlijk kleuradvies
Locatie: ToBme Fashion
Sterrenwacht Halley:
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1,
Heesch

Halfvastenbal
Locatie: Café zaal ´t
Tunneke
24 MAART
Toneeluitvoering van
Jong van Harte
Locatie: CC de Pas

30 MAART
Schuimparty
Locatie: Dorpshuis

LOOSBROEK
16 MAART
Teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg
31 MAART
Amnesia 14+
Locatie: Lunenburg

HEESWIJKDINTHER
16 MAART
Brabantse middag bij
café zaal Jan van Erp
Locatie: Café zaal Jan van
Erp
16 MAART
paaseierenactie Gorgo
Locatie: HDL
Pagina 14
17 MAART
Berne Inspiratiemiddag
“Geloof je in mij?”
Locatie: Abdij van Berne
Open dag BerneZorg
Locatie: Locatie Cunera/De
Bongerd
Pagina10
Tribute to Coldplay &
Snow patrol
Locatie: Café Zaal de Toren
The Magical History
Tour
Locatie: Café De Zwaan
18 MAART
Matineeconcert
Astrid Kouwenberg en
lisette Bol
Locatie: Kasteel Heeswijk
20 MAART
Documentaire
film “Indië en de
Indiëgangers”
Locatie: Heemkamer
Dinther
Kasteelconcert door
harpiste lavinia Meijer
Locatie: Kasteel Heeswijk
Rik-avond
Willibrordus gilde
Locatie: Gildehuis De
Schuttershof
Ouderavond: ‘pesten in
nieuw perspectief’
Locatie: Aula gymnasium
Bernrode
Pagina 10

22 MAART
Onderonsje Dinther
over taxivervoer
Locatie: Cultureel Centrum
Servaes in Heeswijk-Dinther
Pagina 19
Voorspeelavond
Muzelinck in
Heeswijk-Dinther
Locatie: Zijlstraat 1a
23 MAART
Jupiler de pub Quiz
Locatie: Café Zaal de Toren
24 - 25 MAART
Toneelvereniging
Anders Als Anders
Locatie: CC Servaes
25 MAART
Snuffelmarkt
Locatie: In en rond het
Willibrordcentrum
Van Esch Tour in
Heeswijk
Locatie: Café Jan van Erp
Pagina 17
30 MAART - 1 ApRIl
Kasteel fair
Locatie: Kasteel Heeswijk

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

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

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

