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Molenaars benoemd tot immaterieel
werelderfgoed UNESCO
BERNHEZE - UNESCO heeft op 7 december vorig jaar het beroep van molenaar uitgeroepen tot immaterieel werelderfgoed. De gemeente
Bernheze wilde hier niet zomaar aan voorbij gaan, want Bernheze bezit zelf enkele molens die geheel door vrijwilligers worden onderhouden en bediend. Daarom werd er aan het werk van de molenaars op vrijdagmiddag 2 februari extra aandacht geschonken. Negen molenaars
werden op het gemeentehuis ontvangen met koffie en gebak, waarna ze toegesproken werden door burgemeester Moorman en wethouder
Glastra van Loon.

HB FOODS
Heesch en gedeeltelijk Nistelrode

FOLDER DEZE WEEK

25 jaar BC De Klotbeek
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V.l.n.r.: Mari van Breda, Ad van den Akker (beiden Nistelrode), wethouder Jan Glastra van Loon, Jan Smolenaers,
Jan Kamphuis, Marcel Voorneman (alledrie Vorstenbosch), Paul Potters (watermolenaar HD), Marieke Moorman,
Ad van Lamoen, André van Es en Jan Maas (alledrie windmolenaars HD)
Foto: Marcel van der Steen

Alledrie de molens in Bernheze
hebben hun eigen verhaal en
geschiedenis.
Standerdmolen
Windlust in Nistelrode stond
tot 1974 op een andere plaats
in het dorp en is toen verplaatst
naar het Molenerf en daar weer
maalvaardig gemaakt. De molen in Vorstenbosch, eveneens

Windlust genaamd, is een beltmolen die van 1926 tot 1950 in
het bezit is geweest van de familie Smolenaers.
Jan Smolenaers, een van de huidige vrijwillige molenaars, heeft
jarenlang op de molen gewerkt.
De molen is van 1950 tot 1970

buiten gebruik geweest. De Kilsdonkse molen heeft eveneens
een rijke historie. Deze gecombineerde molen, zowel een windals een watermolen, is na een
drastische renovatie op 8 mei
2009 weer officieel in gebruik
genomen en vormt sindsdien
een toeristische trekpleister.

Nadat de drie molens een certificaat kregen uit handen van wethouder Glastra van Loon had Jan
Smolenaers ook een verrassing;
hij overhandigde de wethouder
een kruikje ‘Molenaer’ kruidenbitter, vanaf nu verkrijgbaar in
de molen in Vorstenbosch.

De gemeente
Bernheze is
trots op haar
molenaars!

Herkent u
een echte
boef?
Veel plezier als je eropuit trekt, maar laat je huis veilig achter.
De heftigste kater loop je op als blijkt dat je huis overhoop is gehaald.
Laat het lijken alsof er iemand thuis is en vraag de buren om op te letten.
Meld verdachte omstandigheden op telefoonnummer 0900 - 8844.
WWW.MAAKHETZENIETTEMAKKELIJK.NL
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File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Korps
Divisie of district

Jumbo Heeswijk Dinther

2

eten, drinken en uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.200 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Woensdag 7 februari 2018

Column
Ton Bens

De Eijnderic
Indonesisch koken
De passie van onze kookdocente Gina is Indonesisch koken.
Twee avonden neemt zij je graag mee op avontuur in de
Indonesische keuken. We maken onder andere Opor Ajam,
Sajor boontjes, Seroendeng, Tempeh Kereng en Ora Are.
Na deze cursus van twee lessen zet je een complete
Indonesische maaltijd op tafel.
Woensdag 7 en 14 maart van 19.00 tot 22.00 uur
Computervaardigheden: Het Office pakket
In deze cursus van vier lessen komt het Office pakket
uitgebreid aan bod. We leren de mogelijkheden van Word,
Excel en Powerpoint, maar ook Outlook en Publisher worden
behandeld. Na afloop ben je heel wat wijzer geworden over
de vele mogelijkheden van het Office pakket.
Start: vrijdag 2 maart van 9.30 tot 11.30 uur
Speciaal voor jeugd van negen tot en met twaalf jaar:

Speksteen hakken en vijlen

Deze cursus
is een echte
uitdaging. In
vier lessen ga
je een beeld
maken van
speksteen.
Met behulp
van
voorbeelden kun je kiezen wat je gaat maken. Speksteen is
een zachte steensoort, maar het is geen ‘makkie’ want er
moet flink geraspt en geschuurd worden. Uiteindelijk neem
je een beeldje mee naar huis dat je helemaal zelf gemaakt
hebt.
Start: donderdag 1 maart van 16.00 tot 17.30 uur.

lekker (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
leerzaam open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
bezig De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk
14 februari ‘Valentijnsdag’
Chill heeft
vanalles in huis,
om jouw vriend,
vriendin, man,
vrouw, stille
liefde of wie
je maar wilt,
te verrassen.

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Belegde broodjes
of een broodje
met ei

Carnaval staat voor de deur en
de vakantiegangers halen de
skiboxen weer van stal! Brabant
is er bijna klaar voor! Wij
hebben de ballonnen hangen
en de komende dagen wordt
er geprikt voor leuke prijzen. Onze bonbons zijn aangevuld
met speciale harten van chocolade, want wij willen ook alle
verliefde mensen graag een handje helpen in hun keuze om
iemand te verrassen met Valentijn op woensdag 14 februari!
In maart maken we ons op voor Pasen en allerlei lekkere
zaken die niet op de ontbijttafel mogen ontbreken.
In de tussentijd zijn we ook bezig met
de uitstraling van Bon Fromage voor
het winkelend publiek. Wat kunnen
we betekenen voor de voorbijgangers
en hoe halen we deze in onze winkel!
Belegde broodjes maken we al jaren,

Wij willen alle verliefde
mensen graag helpen
maar we vinden het leuk om dit eens
extra onder de aandacht te brengen.
Omdat we natuurlijk een zeer ruime
keuze aan beleg aanbieden en: klaar
terwijl u wacht. U kunt natuurlijk
ook broodjes bestellen via het
bestelformulier op de website, zodat u
niet hoeft te wachten in de winkel. Veel bedrijven, scholen
en particulieren zijn u reeds voorgegaan. Onlangs hebben
we ook met een reclame-adviseur gekeken naar wat mooie
nieuwe uitingen en hebben er onder andere voor gekozen
om een mooie Beachflag te laten maken met logo én weeren windbestendig. Verder zullen er wat kleine aanpassingen
worden doorgevoerd, maar de knusse winkel blijft in grote
lijnen hetzelfde!
Voor komend weekend mag u zelf de broodjes beleggen
want we hebben een mooie aanbieding samen met de
Bakkers Lamers, speciaal voor carnaval. Witte bollen en
een rekje eieren! Lekker na een avondje stappen of voor
onderweg in de auto als u richting de sneeuw gaat.
Heel graag tot ziens in onze winkel(s) in Oss en
Heesch
Met vriendelijke groet, Bon Fromage.

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Vrijdag 17 februari: Dag met Familieopstellingen door Juno Welter. Van 10.00 tot 17.00 uur, kosten € 25,- voor een representant,
€ 90,- voor het inbrengen van een
probleem. Info en aanmelden bij
Margareth Bloemen,
06-82350099.
Woensdag 7 maart: filmavond
met de korte speelfilm ‘De Ondergrondse vergeet niet’ en ‘De
Schakel’, een documentaire met
oorlogsbelevenissen. ‘De Ondergrondse vergeet niet’ is een film

die zich afspeelt aan het einde van
de oorlog en de jaren zestig. Een
spannend verhaal over de strijd
tussen een corrupte politiecommissaris en de verzetsgroep ter
plaatse. ‘De Schakel’ is een documentaire waarin de mensen uit de
regio hun ervaringen uit de oorlog
delen. In deze documentaire komen mensen aan het woord met
eigen ervaringen over het einde
van de Tweede Wereldoorlog en
uit de opbouwjaren daarna. Ontroerende en soms komische verhalen. Aanvang 19.30 uur, kosten

DE NATIONALE RESTAURANTWEEK
Van 5 t/m 21 maart staat Restaurant Het Sentiment
volledig in het teken van de Nationale Restaurant Week.
Deze periode kunt u komen genieten van een 3-gangen menu
voor € 29,50 per persoon. Het is ook mogelijk om uit te breiden
naar een 4-gangen menu, dit kost € 37,50 per persoon.
€ 10,- contant te betalen aan de
zaal, inclusief gratis koffie/thee
vóór aanvang. Aanmelden in de
Dagwinkel in Vorstenbosch, via
0413-350917 of
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

Reserveren kan via 0413-320016 of
www.hetsentiment.nl/reserveren
Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT
Vanaf 7 februari kunt u ook reserveren via
www.restaurantweek.nl
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl
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‘Altijd blevuh plekkuh’ in HdL met Column Hieke Stek
Prins driekus en adjudant rob
SNEVELBOKKENLAND - Op vrijdagavond 2 februari werden tijdens de eerste pronkzitting van carnavalsstichting HDL, de nieuwe heersers van het Snevelbokkenrijk onthuld. Dirk Dekkers en Rob Kuijpers
gaan dit carnavalsjaar door het leven als Prins Driekus en Ajudant Rob met als motto: ‘Altijd blevuh
plekkuh!’.

gemeentedichter

Alaaf, alaaf, alaaf
Kleurrijke slingers door straten
van wagens vol pracht en praal
vertellend een ludiek lokaal verhaal
vrolijk verklede mensen die praten
alaaf, alaaf, alaaf
In te krappe kroegen buiken vol bier
massa’s mensen dichter dan dicht bij elkaar
Ina, Ietje en Ivo, zijn allen aaibaar aldaar
lallend, lachend en proestend plezier
alaaf, alaaf, alaaf
Drie dansende dagen, dweilen en dralen
bijna op knieën kruipend naar huis
jolig en joelend achter Francien haar
fornuis
gebakken eier samen smullend
avondmalen
alaaf, alaaf, alaaf.

de eX-adjUdanten
onthUlden de
prins voor
de vierde keer

Adjudant Rob en Prins Driekus

Bij deze ‘vlucht2018’ was het
‘Bestemming Grote Hoogte’ en
na de ontmanteling van prins
Ton van afgelopen jaar kon de
onthullingscommissie, de Ex-Adjudanten, Prins Driekus onthullen als een ‘menselijke kogel’.

Foto: René Kuijs

Veghel, Rob is mede-eigenaar
van A&K installatietechniek in
Heeswijk-Dinther. Het motto
van het carnavalskoppel is dit
jaar ‘Altijd blevuh plekkuh’.

kinderen, Izzy en Joes. Zijn beste vriend en adjudant Rob gaat
dit jaar trouwen met Dimphy en
hun kinderen heten Stef, Tijn en
Floor. In het dagelijks leven is
Dirk stoffeerder bij Prowoon in

Na de onthulling konden de artiesten aan de bak om de volle
zaal van het Snevelbokkenrijk te
gaan vermaken. Het was aan Arjan Willems om op professionele
wijze de avond te presenteren.

Dirk Dekkers, geboren op 13 november 1979, is getrouwd met
Yvette en ze hebben samen twee

De tijd tikt traag vluchtig voorbij
wonderlijk waait de woensdag in as
kerkelijk kruisje in plaats van drinkglas
ik word weer ik, jij wordt weer jij
alaaf, alaaf, alaaf

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Prins Driekus
onthuld
als een
‘menselijke
kogel’
Voorzitter Marjo Lucker overhandigt Prins Driekus zijn scepter
Foto’s: @DMBK

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Onze nieuwe gave
collectie is binnen,
maar er komt nog
meer.
Kom gerust eens kijken,
wij zijn er erg
enthousiast over.
Onze openingstijden zijn.
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Dindag t/m donderdag van 10.00
tot 17.30 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Groetjes Team Trendzz
De koffie staat klaar.
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.
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geZondHeid in BaLans

ZORg EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORg PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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fysiotherapie bij heup-/knie-artrose
terug in de basisverzekering
HEESCH - Wist u dat u sinds
1 januari recht heeft op twaalf
extra behandelingen fysiotherapie indien u last heeft van
pijnklachten in uw heup of knie
en uw arts de diagnose artrose
(slijtage) gesteld heeft?
Deze therapie wordt een keer
per twaalf maanden vergoed uit
de basisverzekering. Wat kan
fysiotherapie voor u betekenen
bij deze klachten? De fysiotherapeut helpt bij het vergroten
van uw kracht en conditie door
middel van oefeningen volgens
de RAPIT-methode. Hierdoor
bent u in staat uw dagelijkse
bezigheden en werk beter en
met minder pijnklachten uit te
voeren. De RAPIT-methode is
de
voorkeursbehandelmethode en kan zowel individueel als

artrosefysiotherapeuten. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd
in TENS en Dry Needling, beide
pijnstillende therapieën die de
training ondersteunen.

Het team van Fysio Steins Hoogstraat

door middel van groepstherapie
gegeven worden. Fysio Steins |
Hoogstraat behandelt volgens

de RAPIT-methode en is aangesloten bij FyRaNet, een netwerk
met gespecialiseerde reuma- en

Fysio Steins | Hoogstraat is al
vijftien jaar de specialist in klachten aan het bewegingsapparaat
in Heesch en omgeving. Ons
team heet u graag welkom op
Hoogstraat 11.
Voor het maken van een afspraak of meer informatie
kijkt u op www.fysiosteins.nl,
neemt u contact op met
info@fysiosteins.nl of via 0412453608.

tiP: Hoesten
Wat kan helpen als je ‘s nachts wakker ligt van het hoesten, is een extra kussen onder
je hoofd. Doordat je schuiner ligt, zal je minder snel gaan hoesten.

>
>
>
>
>

Sylk

Huidverbetering
Wellness
Massage
Beauty
Shopping

10
jaar

DE nIEuWE
cOLLEcTIE
Is bInnEn

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

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

www.trendzienenhoren.nl

Beauty

Massages

Welness

Men Only

We zijn gesloten zijn van 8 tot en met 22 februari 2018.
Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777
info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

‘t Dorp 68 - 5384 MC Heesch - 0412-45 13 32
Online afspreken mogelijk via www.haarmode-byouxvanherpen.nl

Mooie krullen?
Minder pluis en meer controle!

Dat kan vanaf nu met ons nieuwe knipsysteem van CURLSYS.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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Bridgeclub De Klotbeek bestaat 25 jaar en eert
jubilarissen van het eerste uur met een Kei
HEESWIJK-DINTHER Begin januari bestond
BC De Klotbeek 25 jaar.
Dit is groots gevierd op
zaterdag 27 januari.
Alle 121 leden werden met bussen vervoerd naar Hutten Catering waar in een afwisselend
programma enerzijds twee keer
werd gebridged en anderzijds de
‘Verspillingsfabriek’ en ‘Hutten
Headquarters’ werden bezocht
voor een rondleiding. Een bijzondere mooie en leerzame dag.
Uiteraard moest er de mogelijkheid worden geboden om ook
een aantal spellen bridge te spelen. Hiervoor was zowel ’s morgens in de Verspillingsfabriek als
’s middags op Hutten Headquarters volop gelegenheid. De beide
dagdelen werden aan elkaar gekoppeld door een uitstekend verzorgde lunch.
Aan het eind van de middag
vond de terugreis plaats naar
het ‘bridgehome’ CC Servaes in
Heeswijk-Dinther waar de leden werden ontvangen met een
drankje. Toen startte het officiële
gedeelte. De voorzitter van BC

Veertien
leden zijn de
vereniging
gestart en
zijn inmiddels
25 jaar lid

het serveren van de drankjes door
de vrijwilligers van ‘thuishome’
CC Servaes niet onvermeld mag
blijven.
Tijdens het diner werden de leden getrakteerd op de grappen
van een entertainer. Daaruit
bleek dat hij van het bridgespel
niet veel kaas had gegeten maar
hij kreeg daarmee wel de lachers
op zijn hand.
Het bestuur kijkt terug op een
zeer geslaagd jubileumfeest en
zij denkt nu al weer na over het

BC De Klotbeek telt 121 leden

Adrie van Gemert werd verrast met
een onderscheiding voor haar vele
werkzaamheden binnen de Wecom
dit geregeld kon worden op het
jubileumfeest; zij liep al bijna
twee jaar met dit geheim rond.

volgende jubileum over vijf jaar,
in 2023.

Hierna gingen de leden aan een
uitstekend verzorgd diner hetgeen Hutten Headquarters weer
voor haar rekening nam, waarbij
De veertien jubilarissen met hun ‘kei’

De Klotbeek, Nicole van Oijen,
sprak de veertien jubilarissen van
het eerste uur toe. Deze leden
zijn de vereniging gestart en zijn
inmiddels 25 jaar lid. Zij ontvingen alle veertien een ‘Kei met
inscriptie’.
Daarna nam de vice-voorzitter
van het District Maasland & Meierij, Gerard Aarts, het woord. Hij
feliciteerde de vereniging met
haar 25-jarig bestaan. Maar hij
had ook nog een verrassing.
In 2015 werd De Klotbeek al

verblijd met een tweetal bijzondere onderscheidingen. Er was
toen een ‘Kei’ in de vorm van
een beeldje voor de oud-voorzitter Wim van den Dungen en
eveneens voor de penningmeester Annie Haeve. Twee maal een
‘Kei’ binnen een vereniging is al
bijzonder, maar daar kwam op dit
jubileumfeest van de bridgeclub
nog een derde bij voor Adrie van
Gemert. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar vele werkzaamheden binnen de Wecom.
Het bestuur van BC De Klotbeek
was dan ook bijzonder trots dat

V.l.n.r.: Wim, Adrie en Annie

uitgezongen
Heesche hossers
lusten wel ’n worstenbroodje

Onze kampioenen zijn weer HOT met carnaval.
Niets lekkerder na ’n avondje hossen
dan ’n paar warme worstenbroodjes
te verorberen.

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

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

van 8 t/m 14 febr
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Car Bon Fromage 0
samen met bollen
10 witte melk ren
& 10 verse eie

6,0

4,

50

Tijdens carnaval zijn wij maandag 12 en dinsdag 13 februari gesloten!

worstenbroodjes
6 stuks
50
normaal 9,30
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ook verkrijgbaar
bij Jum
Vierhoeksing
el en Wolfskobooi van Bergen
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Bernhezefamilieberichten

In Memoriam Zuster Henrilena
van de Laar 1928-2018
NISTELRODE - In de nacht van 1
op 2 februari is zuster Henrilena
van de Laar op 89-jarige leeftijd
in het Retraitehuis in Uden vredig ingeslapen.
Zij zag het levenslicht in 1928 in
haar geboortehuis op Menzel in
Nistelrode. In het gezin Van de
Laar was het al flink mee aanpakken in het huishouden en in
en rond de boerderij. Op haar
twintigste koos zij al voor het
kloosterleven met als doel uiteindelijk te kunnen gaan werken
in de missie. In 1948 trad zij in
bij de Missiezusters Dienaressen
van de Heilige Geest in Beaxem.
Na eerst nog de nodige jaren
werken in de keuken van het
Retraitehuis ging in 1964 haar
grote wens in vervulling; zij vertrok naar de binnenlanden van
Papoea-Nieuw-Guinea om daar
te gaan werken onder de lokale bevolking. Zij verrichtte het
leeuwendeel van haar werk in de
keuken van een weeshuis, kostschool en/of pastoraal centrum.

Dankbetuiging

Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, ons mam en fantastische oma

Riek van Dijk-van de Ven
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, bloemen, kaarten en telefoontjes ons erg goed
hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.
Antoon van Dijk van de Ven
Clarina en Geert, Stephan en Daphne
Henrietta en Wilco, Desly en Ingo
Zoggelsestraat 1, Heesch.

pensioen en vond haar nieuwe
plek in het Retraitehuis in Uden.
Na 45 jaar in Papoea-Nieuw-Guinea was dat uiteraard wennen,
maar ze toonde zich al snel erg
tevreden met de goede verzorging en de warme belangstelling
vanuit het thuisfront van familie
en vrienden in Nistelrode. In juli
2011 vierde zij temidden van

Ze heeft 45 jaar in
Papoea-Nieuw-Guinea gewerkt
onder de lokale bevolking
Ze kookte, bakte en verbouwde
groenten in de eigen tuin. Bovendien leerde ze jonge moeders
op de huishoudschool het verzorgen van de kinderen en het
runnen van de huishouding.
In september 2001 werd zij Koninklijk Onderscheiden bij gelegenheid van haar gouden kloosterfeest.
In 2011 ging ze, gedwongen
door lichamelijke klachten, met

plaatsvond op dinsdag 6 februari, in de Lambertuskerk in Nistelrode mee op.

Het Afrika-Enga-koor uit Nistelrode is voor een belangrijk deel
door haar ontstaan. Gezangen
uit Papoea-Nieuw-Guinea in de
lokale taal werden ingestudeerd
om haar jubilea in Nistelrode op
te kunnen luisteren.

Stichting Dorpsgenoten in de
Derde Wereld, Nistelrode, is blij
dat zij haar in de missiejaren
langdurig namens het Nistelrodese thuisfront heeft kunnen
ondersteunen. Zuster Henrilena
was een uitermate sociaal mens;
zij hield van de contacten met
de mensen in haar omgeving en
had warme belangstelling voor
eenieder. In haar eigen woorden: “Ik geniet elke dag van het
leven.”

Zij bleef een trouwe fan van
het koor en het koor luisterde
dan ook de afscheidsviering, die

Afrika-Enga-koor Nistelrode
Stichting Dorpsgenoten in de
Derde Wereld, Nistelrode.

al die familie en vrienden haar
60-jarige professie.

Workshop Paaskaars
beschilderen
HEESWIJK-DINTHER - Aan de
vooravond van de Veertigdagentijd organiseert boekhandel
Berne een workshop kaarsen
beschilderen met de nadruk op
Pasen.

Tel. 0413 820390

Onder leiding van Femke Brouwer maak je een Paaskaars.
Met inspiratie kun je een eigen
afbeelding ontwerpen, maar er
zullen ook voorbeelden van ontwerpen zijn. Materialen en kaarsen zijn aanwezig. Femke Brouwer (1961) is kaarsenschilder en
studeerde aan de kunstacademie
in ’s-Hertogenbosch. Zij is afgestudeerd in de studierichting
Vrije Grafiek en is werkzaam in
de boekhandel van de Abdij van
Berne.

7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

Data: vrijdag 16 februari en zaterdag 17 februari (twee aparte
workshops).
Plaats: Abdij van Berne Heeswijk-Dinther.Tijd: van 14.00 tot

20/04/16 10:25

16.30 uur. Kosten: € 22,50 per
persoon (inclusief kaars en verf,
koffie en thee). Reserveren: via
activiteiten@bernemedia.com.
Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 22,50
per persoon op rekening
NL03INGB0001072107
ten
name van Uitgeverij Abdij van
Berne Heeswijk onder vermelding van workshop kaarsen beschilderen vrijdag 16 februari of
zaterdag 17 februari, je naam en
e-mailadres.
Kijk voor meer informatie op
berneboek.com/agenda.
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Liefde op het eerste gezicht
is er 60 jaar later nog steeds
Aanbiedingen geldig van
8 t/m 14 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Wij zijn maandag 12 en dinsdag 13 februari gesloten.

Fijne carnaval

Zachte witte
bollen
8+4
GRATIS

Eggy Breaky nu

2,95

6 omeletbroodjes met ei,
room, spek & kaas

Van Mook

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

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

Marietje en Piet

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Netty van Lieshout

HEESWIJK-DINTHER – Het was liefde op het eerste gezicht toen Piet Broeren en Marietje van Zoggel
elkaar voor het eerst zagen. Marietje woonde in Berlicum met haar moeder en acht broers, Piet in
Heeswijk met zijn ouders, vier broers en twee zussen. Op 4 februari is het 60 jaar geleden dat Piet en
Marietje elkaar het ja-woord gaven. Samen kregen zij vier kinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Nog steeds is Piet bezig als chauffeur,
nu als vrijwilliger voor Tafeltje Dekje
“Ik werkte als broodbezorger
en ik bezorgde ook brood bij
Marietje thuis”, vertelt Piet. Zo
hebben de twee elkaar leren
kennen. Marietje woonde in het
eerste huis op de grens
van Heeswijk en
Middelrode,

Marietje heeft in haar jongere
jaren altijd haar moeder geholpen met het huishouden. “Mijn
vader is jong overleden, dus mijn
moeder stond er alleen voor.
Ik heb acht broers, dus
was het vanzelfsprekend
dat ik als
enige

was zochten de twee elkaar snel
weer op en spraken zowat iedere week af. Na hun trouwen
verhuisde het kersverse echtpaar
naar het voorhuis van een boerderij in de Lariestraat in Heeswijk, terwijl er een nieuw huis
voor hen gebouwd werd. “In het
oude huis zaten in het achterhuis
de varkens, die waren van de
boer waar we het van huurden”,
legt Piet uit.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

LEKKEr maKKELijK TijdENs dE CarNavaL

Gebraden gehaktballen
100 gr.

Kip cajun
100 gr.

€ 0,90

‘ik beZorgde
ook brood bij
marietje thUis’

samen
met
haar moeder en
acht broers. Ze waren allebei zo’n 18 jaar oud toen ze
elkaar leerden kennen, maar
vlak daarna moest Piet in dienst.
“Ik werd helemaal naar Woensdrecht gestuurd, daar heb ik in
de keuken gewerkt.” Grappend
vult Marietje aan: “En hier kookt
hij nooit.”

meisje mijn
moeder zou helpen in het huishouden.”
Met veel plezier heeft Marietje
haar moeder altijd geholpen en
ze had een hechte band met
haar.
“Het was hard werken, maar ik
vond het nooit erg. Ik hielp mijn
moeder graag!”
Nadat Piet weer in Heeswijk

Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie dochters en een zoon,
maar de tweede dochter is helaas dood geboren. Marietje
zorgde thuis voor de kinderen
terwijl Piet lange dagen werkte als buschauffeur. Piet reed
ritten zowel in het binnenland
als in het buitenland, waardoor
hij regelmatig van ’s ochtends
vroeg tot ’s nachts laat aan het
werk was. “Dat werk heb ik ruim
38 jaar lang gedaan”, zegt Piet
trots, “en ik heb nooit stukken
gemaakt!” En nog steeds is Piet
bezig als chauffeur, hij rijdt nu als
vrijwilliger voor Tafeltje Dekje.
Het diamanten bruidspaar heeft
nog een actief sociaal leven en
vierde met een heleboel gasten,
zowel vrienden als familie, een
groot feest.

€ 1,-

Shoarmavlees
met gratis saus
100 gr.

€ 1,-

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

Verse frites 1 kilo € 1.50
erwtensoepgroente 500 gram € 1.50
witte/blauwe pitloze druiVen
bakje € 1.95

Maandag 12 en dinsdag 13 februari gesloten.
Fijne carnaval.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Volop parkeergelegenheid
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kbo heesch

KBO Bernheze
KBO Heesch:
de computerhoek in nood!
HEESCH - Twee weken geleden
zag het bestuur zich gedwongen
een e-mail aan de leden te sturen met de boodschap dat het
inloopspreekuur op donderdagmorgen in CC De Pas voor het
oplossen van computervragen
niet meer door kon gaan. De reden: gebrek aan vrijwilligers.
Van veel kanten heeft het bestuur te horen gekregen hoe
jammer dit is. De vragen die gesteld worden op het spreekuur
zijn lang niet altijd ingewikkeld,

maar de vragensteller is met de
oplossing wel mooi geholpen en
kan weer vooruit. Ben je zelf redelijk thuis op de laptop of tablet
en heb je een paar uurtjes per
week beschikbaar om als vrijwilliger anderen te helpen met hun
vragen, dan ben je van harte welkom om het spreekuur weer mee
op te starten.
Heb je ervaring in het oplossen
van hardware problemen of ben
je bekend met bepaalde softwarepakketten dan ben je ook
zeer welkom. Dan kun je korte
cursussen geven. De KBO doet
dit één op één zodat de oudere cursist er echt iets aan heeft.
Weet dat je een wereld opent
voor de senior die dankzij jou het

Vrijwilligers gezocht voor computervragen
internet leert verkennen!
Voel je je aangesproken? Neem
dan contact op met voorzitter
Piet Ceelen, 0412-454053. Je
bent van harte welkom.

Naar België met
KBO Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Voor de
reis naar België van 14 tot 18
mei is de bus nog niet helemaal
vol.
Daarom kun je nog inschrijven
tot 12 februari. Dat is echt de allerlaatste kans! Voor meer informatie en/of een inschrijfformulier

Rabobank opent nieuw
kantoor in Nistelrode

bel of mail met Ria van Hemmen,
riavanhemmen@gmail.com of
0413-292462.

Bijscholing
verkeersdeelname
ouderen
HEESWIJK-DINTHER - Veel ouderen nemen gelukkig nog dagelijks deel aan het verkeer.
Op jonge(re) leeftijd hebben ze
hun rijbewijs behaald en telkens
verlengd. Maar in de loop der jaren is er veel veranderd. Jan van
Eerd, voormalig rijschoolhouder, is bereid om speciaal voor

KBO-leden uit Dinther zes bijscholingsavonden te verzorgen.
Daarin worden onder andere de
nieuwe borden, wegmarkeringen, (turbo) rotondes, snelheid
en voorrangsregels behandeld.
Het betreft de dinsdagen 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20
maart, 27 maart en 3 april telkens van 19.30 tot 21.30 uur
in theorielokaal Edmundus van
Dintherstraat 2. Als je graag deel
wilt nemen kun je je aanmelden
bij secretaris Kees Kuijpers, 0413296143 of info@kbo-dinther.nl.
Aan de cursus kunnen maximaal
zestien personen deelnemen.
Hoe eerder je je aanmeldt, des
te groter de kans dat er plek beschikbaar is!

Lezing: Pastoors in
de Middeleeuwen
Van hoog en paars tot laag en grauw.
De pastoors in Noord-Brabant van 1400 tot 1570.

HEESWIJK-DINTHER - Over de pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijken zowel toenmalige humanisten en hervormers als
hedendaagse historici het eens te zijn: zij waren onontwikkeld en
incompetent. Ze zouden op een ‘laag zedelijk peil’ hebben gestaan
omdat ze vaak samenleefden met een vrouw, en lieten zich in hun
parochies vervangen door ongeschikte ‘huurlingen’. Dit eenzijdige
beeld verdient echter nuancering.

Impressie nieuw kantoor

NISTELRODE - Vanaf 16 februari heet Rabobank Oss Bernheze
iedereen welkom in het nieuwe
kantoor aan de Parkstraat 6.
Het kantoor aan het Tramplein is
per die datum gesloten. Met het
nieuwe kantoor blijft Rabobank
haar dienstverlening continueren
en blijft dicht bij haar klanten.
De inwoners en bezoekers van
Nistelrode maken sinds december al gebruik van de pinbox.
Deze ‘los staande geld- en sealbagautomaat’ is te vinden op de
parkeerplaats aan de Parkstraat.
De fysieke aanwezigheid van
de Rabobank is een belangrijke
impuls voor de leefbaarheid in
Nistelrode. “Door deze centrale

plek te kiezen blijven wij dicht bij
onze klanten en hiermee kunnen
we een bijdrage leveren aan de
dynamiek in het dorp”, licht Ronald van Hintum, directeur Parti-

Opening
De intrek van het nieuwe kantoor gaat natuurlijk niet ongemerkt. “Graag nodigen wij de
inwoners van Nistelrode en an-

‘Door deze centrale plek te kiezen
blijven we dichtbij onze klanten’
culieren en Private Banking, toe.
De openingstijden van het kantoor zijn verruimd.
“Op maandag van 13.00 tot
17.00 uur en op dinsdag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur ontvangen wij graag onze
klanten”, zegt Ronald.

dere belangstellenden dan ook
van harte uit om op vrijdag 16
februari om 11.00 uur bij de
opening aanwezig te zijn.
Er is dan gelegenheid om een
kijkje te komen nemen in het
nieuwe kantoor. Wij ontmoeten
je dan graag”, besluit Ronald.

De spreker onderzocht tijdens
zijn promotie-onderzoek (19881992) ruim driedui
zend pastoors die tussen 1400 en 1570
werkzaam zijn geweest in de
dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk
en Woensel; ongeveer overeenkomend met het huidige
Noord-Brabant. Van deze pastoors werden gegevens verzameld over bepaalde aspecten
van hun leven en werken, te
weten sociale afkomst, scholing,
carrièreverloop, taakuitoefening
en levenswandel (vooral het
onderhou
den van de celi
baatsplicht).
In het eerste deel van de lezing
zal de spreker, aan de hand van
het leven en de carrière van vier
pastoors, ingaan op de belangrijkste conclusies van zijn onder
zoek en een algemeen, wat
meer genuanceerd beeld schetsen van de geestelijkheid op het
breukvlak van de Middeleeuwen

en de Nieuwe Tijd. Daarna zal hij
ingaan op de kerkelijke situatie
en de pastoors in Heeswijk en
Dinther.

de carrière van
vier pastoors
Professor doctor Arnoud-Jan
Bijsterveld (Waalre 1962) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
In 1993 promoveerde hij aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.
Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University.
De lezing is op donderdag 15 februari om 20.00 uur in de heemkamer van Heemundekring De
Wojstap aan Raadhuisplein 21a.
Voor leden van de Heemkundekring is de lezing gratis, niet-leden betalen € 2,-.
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Tentoonstelling ‘Oud-ouder-oudst’ Nieuwe leden welkom
bij Natuurcentrum De Maashorst
bij volkstuinvereniging
NISTELRODE - Tot april is in de wisselhoek van Natuurcentrum De Maashorst de reizende tentoonstelling ‘Oud-ouder-oudst’ te zien. Deze tentoonstelling laat de traditie van begraven door de eeuwen heen
zien en is zijn reis begonnen bij de natuurbegraafplaats te Schaijk. De tentoonstelling is gemaakt door
de afdeling archeologie van de gemeente Oss, onder leiding van archeoloog Richard Janssen en bestaat
uit vier kistvitrines met een informatieve zuil, waarin men de traditie van begraven door de eeuwen
heen kan zien.

Op loopafstand van het natuurcentrum bevindt zich het
prehistorisch grafveld van Slabroek, waar vanaf 1923 bewo-

vorstengraf een hoogtepunt. In
de nabije omgeving zijn het vorstengraf van Oss en het graf op
Zevenbergen bekend. In 2017
werd de Natuurbegraafplaats
aan de Franse Baan in Schaijk
opengesteld. Hier kan men begraven worden in de natuur. Een
bijzondere plek om de reizende
tentoonstelling te laten starten.
Natuurcentrum De Maashorst
is de tweede plek waar de tentoonstelling te zien is. Met het
urnenveld op loopafstand is dit
een mooie keuze. De link naar
het verleden is boeiend. De tentoonstelling is te bekijken tijdens
de openingstijden van het natuurcentrum. In deze periode is
er ook een fietstocht vanuit het
natuurcentrum naar het Museum voor Religieuze Kunst waar
een tentoonstelling te zien is
over de eerste kolonisten van de
Maashorst. Deze fietstocht voert
langs de Schepersweg in Uden,
waar in 2014 de resten van een
Merovingisch grafveld werden
gevonden. De fietstocht is gratis.

nerssporen uit een ver verleden
gevonden zijn. Bij de reconstructie van dit urnenveld in 2015
was de vondst van een heus

Informatie is te vinden op de
website:
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
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’t Akkerveldje

HEESCH - Hoewel het voorjaar
nog even op zich laat wachten,
staan de leden van de Heesche
volkstuinvereniging al te popelen om met het werk in hun tuin
te starten.
Sterker nog: de eersten hebben
al een stukje voor de vroege
groenten klaargemaakt. Zo kunnen binnenkort de eerste tuinbonen, uien en sjalotten gezet
worden. Maar eerst moeten er
nog wat schadesporen van de
zware storm worden uitgewist.

Na de jaarlijkse ledenvergadering deze maand, hoopt de vereniging alle perceeltjes weer bezet te hebben. Op dit ogenblik is
er voor het eerst geen wachtlijst
meer. Elk jaar komen er gelukkig
nieuwe en ook jongere mensen
hun hobby uitoefenen. Niets is
zo rustgevend en ontspannend
als regelmatig een uurtje buiten in de natuur gedachteloos
aan het werk zijn. Nieuwe leden kunnen zich vanaf nu weer
aanmelden bij Ton van Vleuten,
0412-452834.
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Tis-wa-tis, Christel de Laat
Man en ik gaan graag naar een avondje cabaret. Het fijnst is als er op zo’n avond ook flink
gelachen kan worden. Dat je van het lachen met pijn in je kaken en spierpijn in je buik
naar huis gaat. Zo’n avond maakten Man en ik zaterdag mee. Zelden heb ik zo hard moeten
lachen. En niet heel even, nee, bijna twee uur lang. We waren bij de theatervoorstelling van
Christel de Laat, in ons eigen dorp, bij Nistelrode, bij CC Nesterlé Nistelrode. En man, man,
wat is zij GOED! Waarom? Nou, dáárom:

ACTIVITEITENAGENDA
9 T/M 13
fEbRUARI

CARNAVAL IN RESIDENTIE
KRULLENDONK

Met o.a. partyband
Afslag 7 op zaterdagavond en tijdens
het grote carnavalsbal op maandag de
topformatie
Hillstreet. Verder o.a.
de sleuteloverdracht,
biggenbal, seniorenbal, OINK en de afsluitende Krullendonker afterparty.

15 EN 16
fEbRUARI

KINDERFILM PADDINGTON

ZA. 17
fEbRUARI

FILMVERTONING ‘DE ONDERGRONDSE VERGEET NIET’

19 EN 20
fEbRUARI

FILM: WIND RIVER

DO. 22
fEbRUARI

CABARET: RENE VAN MEURS

AAnvAng: 13.30 uur
Een jonge Peruaanse beer, die een passie
heeft voor alles wat Brits is, vertrekt naar Londen waar
hij op zoek gaat naar een woning. Wanneer hij eenzaam
en verloren op Paddington Station belandt begint hij te
beseffen dat het leven in de stad niet is wat hij zich er
van had voorgesteld. De familie Brown vangt hem op.

AAnvAng: 14.00 uur en 19.00 uur
‘De Ondergrondse vergeet niet’ is een film die zich
afspeelt aan het einde van de oorlog en de jaren zestig.
Een spannend verhaal over de strijd tussen een corrupte
politie commissaris en de verzetsgroep ter plaatse.

AAnvAng: 20.00 uur
In het Wind River-indianenreservaat in het
Amerikaanse Wyoming wordt onder verdachte omstandigheden het lichaam van een jong indianenmeisje
gevonden. De onervaren FBI-agente Jane Banner opent
samen met Cory Lambert de klopjacht op de daders.

AAnvAng: 20.15 uur
De afgelopen tijd heeft René van Meurs
van alles meegemaakt waar hij jullie vanavond graag over vertelt. Het zou een avondje vol mooie
verhalen, rake grappen en flink tempo kunnen worden,
maar hij belooft niks. Oh, en misschien dat hij vanavond
ook weer een stevig potje zal improviseren.

1.Op de eerste plaats is daar haar Brabantse tongval. Haar
dialect is zó aanstekelijk en zó authentiek dat je alleen al
daarom meteen voor haar valt. Wat heb ik genoten van die
gemoedelijkheid en ons-kent-ons mentaliteit. Ze is trots op haar
Brabantse roots en dat mag de hele wereld weten. Brabants
op zijn best met uitspraken als “En gullie komt allemol vur
mèn??!”, “Ons pap en ons mam” en “Ja, da he’k gezeed
gehad.”
2. Ze laat met enorm veel lef en zelfspot haar kwetsbaarste
kant zien, op een manier die je echt doet brullen van het
lachen. Met haar omvang – ze is wat we volslank kunnen
noemen- bestempelt ze zichzelf als Breed Inzetbaar. En
doet haarfijn uit de doeken welke obstakels ze in haar leven
tegenkwam als volslank vrouwspersoon. “De ideale maten da
is da de borstomvang gelijk is aan de heupomvang, het moet
allemaal in verhouding zijn. Wijzend op zichzelf: “Nou…. kik
mar, ziede ‘t?? Ziede ‘t?!”

Eén blik en haar houding zijn genoeg
om dubbel te slaan van het lachen
3. Ze neemt ons mee door haar leven, en vertelt wat ze
eigenlijk allemaal graag had willen worden, en waarom dat
niet is geworden wat ze ervan had gehoopt. De beroepen die
voorbijkomen - en de typetjes die ze daarbij neerzet - brengt
ze helemaal tot leven, je hoeft niet eens veel fantasie te
hebben om voor je te zien wat ze bedoelt als ze zegt “Ik paste
eigenlijk nergens”. En dan de uitleg waaróm. Als stewardess
manoeuvrerend door het gangpad bijvoorbeeld…
4. Haar mimiek! Die is goud waard. Eén blik en haar houding
zijn genoeg om dubbel te slaan van het lachen. Als ze zich
achter een scherm gaat omkleden, of als ze de jongen achter
de piano terechtwijst: “Hee, wa doede gij nou? Zélf iets
bedenken? Neeeee, da ha’n we nie afgesproken. We ha’n
afgesproken da gij alleen mar mooi gingt zitten zijn. Verder
niks. Dan krijgde ook gin lichtje. Manne van ’t licht, doe ’t
lichtje mar uit boven de piano.” En dan naar het publiek: “Net
van het conservatorium, kumt net kijken, ’t pismènneke.”
5. Haar grappen. Er zijn nog drie voorstellingen te gaan voordat
haar theatertour is afgerond, dus ik wil er niet al teveel over
verklappen, maar vooruit, ééntje dan: “Ik wilde meedoen aan
de nieuwsjaarsduik. Een zwart latex badpak aan en m’n eige
hillemol insmere mi vaseline. En toen die zee in. Wil ik eruit
komme, want ja, da wás me toch een partij kou, wor ik tot drie
kirre toe teruggedouwd dur die mannen van Greenpeace!” En
dan gaat het niet eens zozeer om de grap, maar meer om de
manier waarop ze die brengt. Hilarisch, ik rol af en toe echt
soms bijna van mijn stoel.
6. Haar boodschap. Het is wat het is, je hebt het te doen met
wat je hebt. Of dat nu ziekte of tegenslag is, of juist de fijne
en mooie dingen: hou de balans erin, geef evenveel tijd en
aandacht aan de mooie als aan de minder mooie dingen.
Accepteer wat het leven in petto heeft, want sommige dingen
zijn nu eenmaal niet te veranderen. Het is wat het is: met die
boodschap eindigt ze haar voorstelling. En dat relativeren,
samen met die spierpijn van het lachen, maakt dat ik met een
heel blij gevoel een paar uur later weer buiten sta. Ik kan er
weer een hele tijd tegen. Dankjewel Christel, wat heb ik van je
genoten!
Anita van den Bogaart

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

Mijn blogs volgen?
www.babbelkrabbels.nl
Foto’s: Ad Ploegmakers
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Basisschool ‘t Palet geeft
letterdiploma’s aan groep 3
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

de sMurfen en Het
verLoren dorP
Filmmiddag donderdag 15 februari
Ook
deze
voorjaarsvakantie
wordt de theaterzaal van CC Nesterlé weer omgetoverd tot filmzaal. Ditmaal op het witte doek
Neleuke
st
bij CC Nesterlé een
film
zo dic erlé,
htbij
K
voor jong en oud: ‘DeomSmurfen
en
, genie .
&
het verloren dorp’. ontmoet!t

WWW.neSTerle.nl

Diploma-uitreiking groep 3

HEESWIJK-DINTHER - De kinderen van groep 3 vertelden hoe
ze alle letters hebben geleerd.
De makkelijkste letter is de i, en
de leukste is de s.
De meeste kinderen vonden het
lastig om de d en de b uit elkaar
te houden, maar daar hebben ze
een trucje op bedacht. Als je je
duimen opsteekt en tegen elkaar
doet lijkt het op een bedje, en je
krijgt een b en d, die houden ze
uit elkaar doordat de b vooraan
het woord bed staat, en de d
achteraan. De tweetekenklinkers
vinden ze ook nog moeilijk, zoals
de eu, ui, au enzovoort.
Ze leerden bijna alles van Zoem
de Bij: zoemen, hakken en plakken, dat is het verdelen van een
woord in letters. De nieuwe letters werden door Zoem de Bij
met de zeppelin gebracht.
Ze leerden de letters ook met de
mensen op het Puddingboomplein. Dat is een plein waar Kim,
Sim, opa en Gekkie de geit wonen. Het Puddingboomplein
hoort bij hun methode van letters leren. Bij elke kern zat een

Tekst: Gijsje van den Akker en Romee de Visser Foto’s: Netty van Lieshout

verhaal, dat verteld werd door
opa.
Ze deden ook aan letterflitsen,
de kinderen zien kort een letter
en moeten die dan hardop zeggen. Ze hadden in 6 maanden
34 letters geleerd. Ze hebben
ook 20 platen in de klas met

In dit nieuwste animatie-avontuur van de Smurfen vindt Smurfin een
mysterieuze landkaart die naar het Verloren Dorp leidt. Samen met
haar beste vriendjes Brilsmurf, Klungelsmurf en Potige Smurf gaat zij
op een spannende speurtocht door het Verboden Bos, waar wonderlijke wezens wonen. De Smurfen hopen het geheimzinnige Verloren
Dorp te bereiken voordat de gemene tovenaar Gargamel het vindt.
Op hun reis vol actie en gevaar zetten de Smurfen koers naar de
grootste ontdekking in de geschiedenis van de Smurfheid!
Donderdag 15 februari, aanvang 15.00 uur.
Toegang: € 2,50 (inclusief een glaasje ranja voor de kids).
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie over films bij CC Nesterlé
meld je je aan voor de filmmail via:

de makkelijkste
letter is de i en de
leukste is de s

Kinderf
i
dichtbij lms
h
dubbel g uis is
enieten!

woorden erop zodat ze de letters beter konden onthouden,
bijvoorbeeld: zon.
De kinderen moesten ook op
gang komen met de letters, ‘zoals als je begint te rennen’, vertelde een kindje heel goed in de
klas.
Woensdag hadden de kinderen
de diploma-uitreiking. De kinderen kwamen binnen met vrolijke muziek en al hun alfapetten.
Al hun familieleden zaten er al
klaar voor. De directrice had de
diploma’s uitgereikt en zei: “Dit
is toch wel je belangrijkste diploma!” Toen de diploma’s uit

waren gereikt kregen de kinderen allemaal een cakeje en wat
te drinken. Op het einde van de
dag gingen alle kinderen een letterspeurtocht doen door de hele
school. Iedereen was superblij
met het diploma en ging tevreden naar huis toe.

FILMHUIS DE PAS:

PADDINGTON

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl.

nieuw kinderfeestje bij
natuurcentrum de Maashorst
NISTELRODE - Bij Natuurcentrum De Maashorst beleef je
plezier in de natuur! Tijdens de
natuurlessen voor alle kinderen
uit de omringende gemeenten,
maar ook in je vrije tijd kun je
de natuur in gaan.

ga op pad
met lis het
lieveheersbeestje
Bij Natuurcentrum De Maashorst
zijn daarvoor mogelijkheden te
over. Ook als er een kinderfeestje te vieren is ben je daar aan het
goede adres. Er is nu een nieuw

waarmee de jarige en de gasten
aan de slag gaan. Er worden allerhande spelletjes gedaan die
zorgen voor veel plezier, maar
die je ook van alles leren over de
dieren in het bos. De feestgangers krijgen ook iets te drinken
en een lekker ijsje.

verjaardagsfeestje beschikbaar.
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar?
Ga mee op pad met Lis het lieveheersbeestje!

Liever met de hele familie er op
uit? Pret voor jong en oud? Huur
dan de Speur- en spelletjeskar
om volop oud-Hollandse spelletjes in de natuur met elkaar te
spelen!

Lis gaat mee in de bolderkar
waarin allerlei leuke en interessante spullen te vinden zijn

Kijk voor meer informatie over
deze activiteiten op:
www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Een jonge Peruaanse beer, die heel
Prachtige kinderfilm op
erg van Engeland houdt, vertrekt
donderdag 15 en vrijdag
naar Londen waar hij op zoek
16 februari om 13.30 uur
gaat naar een woning. Wanneer
€ 4,-.
hij eenzaam en verloren op Paddington Station belandt begint hij
te beseffen dat het leven in de stad niet is wat hij zich er van had
voorgesteld. Maar dan ontmoet hij de vriendelijke familie Brown, die
het kaartje om zijn nek leest (‘Pas alsjeblieft op deze beer, dankjewel’)
en hem een tijdelijk onderkomen aanbiedt. Maar dan wil iemand hem
zomaar ineens in een museum gaan zetten!

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 9 februari een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl
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Carnavalsnieuws
Snertbal 4.0
SNEVELBOKKENLAND - Paul
van Lokven zorgt dinsdagmiddag 13 februari, in samenwerking met De Pindullekes en De
Toren, voor de unieke carnavalsafsluiter ‘Snertbal 4.0’.
Vanaf 12.00 uur treden 375 muzikanten in 22 bands op voor een
unieke carnavalssfeer. Blaaskappellen en Brassbands uit onder
andere Dordrecht, Heeswijk,
Etten-Leur, Waalwijk en Dinther.

Kortom, uit alle hoeken van
Brabant komen de dweilbands
en blaaskapellen naar De Toren
om in een unieke ambiance carnaval te maken.
Snert en gehaktballen verzorgen
de inwendige mens en geven
hun naam aan deze knotsgekke
carnavalsmiddag. De bijzondere
muzieksmaak wordt versterkt
door de lekkere Pindullekeslikeur. De muziekgroepen spelen op drie podia de mooiste en

meest swingende carnavalsmuziek. Maar ook zal er carnavalesk
gefietst worden op de racebierfiets.
Kinderen kunnen zich vermaken in het Kidspaleis en om een
mooie herinnering te hebben
aan dit unieke festijn staat er ’t
Fotohokje waar je de gekste foto’s kunt maken.
Dinsdag 13 februari, De Toren in
Heeswijk-Dinther, vanaf 12.00
uur en de entree is gratis!

De Vrienden van De Koninklijke live
SNEVELBOKKENLAND - Carnavalsmaandag organiseren Paul
van Lokven en De Toren, in samenwerking met Koninklijke
Fanfare Heeswijk, de tweede
editie van dit bijzondere eendaagse festival.
Vanaf 14.00 uur treden muzikale vrienden van Fanfare
St. Willibrord op. Top slagwerkers als Teun van Zoggel, Diego
van Driel, Tom van Zutphen en

Werner van de Heyden zullen
hun opwachting maken op het
podium.
De bands Say Keys, Speak Easy,
Friday Night at Johns en Fatboys
Nie Slim (met onder andere Chris
van de Heuvel) zorgen voor oorstrelende muziek. Mee swingen
en mee zingen gaat vanzelf.
Maandag 12 februari, De Toren
in Heeswijk Dinther, vanaf 14.00
uur en de entree is gratis.

Your Choice ¡

Nieuw menuthema van 1 tot 10 gangen,
van snel, tot avondvullend.
——————————————————–

De Leygraaf, altijd een feestje…
vacature allround Kok, 24 of 36u

0413-293016, info@leygraaf.nl, www.leygraaf.nl, Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther

Carnaval Vorstenbosch 2018
Vr. REPOP
Za. Nughter

e
Verni

uwd!

Straatnaamonthulling en sleuteloverdracht

Zo. DJ

DeetoX

¤ 10.- entree • 18+

Bronte mêrge - Playbackshow

Ma. Optocht

M.m.v. De Pierebloazers
en DJ Terence & DJ Harmp3

Di.

Tonproaters

Met o.a. Peter v.d. Maas en Bo en Babs

Doe je ding dong show
AFSLUITING met DJ Tony Terrific
www.piereslikkers.nl

ZATERDAG 10 FEBRUARI
SLUITEN WIJ OM 12.30 UUR
MAANDAG EN DINSDAG TIJDENS CARNAVAL
ZIJN WIJ GESLOTEN.

Wij wensen iedereen een hele leuke carnaval.

Alaaf!

Tegen inlevering van
deze advertentie een

gratis rookworst
bij elke kilo stamppot

‘t Dorp 34 - 5384 MC Heesch - 0412-451212 - www.slagerijvanorsouw.nl
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Pronkzitting ‘HDL ziet ze vliegen’

SNEVELBOKKENRIJK - Carnavalsstichting HDL onthulde Prins
Driekus en Ajudant Rob met het motto: ‘Altijd blevuh plekkuh!’. De
hele avond stond in het teken van het thema ‘Bestemming, Grote
Hoogte!’, wat een bijzondere sfeer aan de avond meegaf.
De lokale artiesten gingen aan de
bak om de volle zaal van het Snevelbokkenrijk te vermaken en dat
deden ze heel succesvol. Onder
presentatie van Arjan Willems
kwam een aantal vaste gasten,
zoals de Ex-adjudanten die voor
de vierde keer de onthulling or-

ganiseerden, de dansgarde die
een prachtige musical bracht
van de film Frozen, de Ex-prinsen die voor één keer uit de
kleren gingen, ‘Alles me Bietjes’
die actueel een hele nieuwe kijk
op de Olympische spelen van
Heeswijk-Dinther lieten zien en

Gerardus de rij-instructeur. Ook
De hofdames gaven op hilarische
wijze instructies voor een veilige
avond bij de Snevelbokken, maar
de Prins bleek toch wel een bijzondere inhoud in zijn koffer te
hebben.
‘Van de Berg en Van der Schans,
de skileraren’ versterkten elkaar
enorm in hun buut, die zij duidelijk met veel plezier, voor zichzelf

en voor het publiek brachten.
De hilariteit die De Heikneuters
meebrachten in aanloop naar de
onthulling van de Don blijft ieder
jaar weer verrassen, waarbij het
lijkt alsof ook de artiesten verrast
zijn over wat ze doen. Helemaal
gecamoufleerd maakten zij hun
entree als ‘Vogelspotters ‘t Stammetje’. En dit keer geen Don bij
de Heikneuters, maar een Bella
Donna: Wendy van den Broek.

Peter van Daal had er zin in en
zijn buut zat, zoals de vaste bezoeker gewend is, vol woordgrapjes. De Kornuiten brachten
de avond met hun muziek tot
een finale en de Snevelbokken en
-geiten kunnen tevreden terugkijken op deze bijzondere avond.
Foto’s: @DMBK

Leden en bestuur
Ondernemersvereniging Heesch
feliciteren
bestuurslid Anthony vAn BAkel en zijn
medewerkers van van Bakel elektro
met ‘de Gouwe Kreuge’.
www.ondernemersverenigingheesch.nl

Alaaf!
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Carnavalsnieuws
Loosbroek gaat los op carnavalsmaandag tijdens ‘carnafestival’
LOOSBROEK - Al jaren vieren de Zandkruiers op maandagmiddag straatcarnaval. Dit jaar krijgt dit een
nieuwe vorm op ‘t Dorpsplein met het ‘Carnafestival’. Stichting De Kreuge organiseert deze middag,
met héél veel leuks voor jong en oud. Op het festivalterrein kun je terecht voor onder andere een workshop Streetbeats, een ballonnenclown, schminken, een stormbaan, ‘pimp de kar’ en een gigantische
touwtrekwedstrijd.
Streetbeats en stormbaan
Na de schaatsbaan van vorig jaar
ging De Kreuge dit jaar op zoek
naar een nieuwe invulling voor
het straatcarnaval in Loosbroek.
Voorzitter Guido van Menzel
vertelt: “Al gauw kwamen we
op het idee van een festival; niet
een waar muziek de hoofdrol
speelt, maar een festival boordevol gezellige activiteiten voor de
jeugd. Een van de hoogtepunten
in het programma is de workshop Streetbeats, waarbij een
professional de deelnemers leert
drummen op tonnen.”
Lekker loungen
“Ook aan de wat oudere Zand-

kruiers wordt uiteraard gedacht”, vervolgt Guido. “We toveren ‘t Dorpsplein namelijk om
tot een sfeervol festivalterrein,
waar we ook relaxte loungeplekken creëren.

www.de-wevers.com
www.krullendonk.nl
www.snevelbokkenland.
nl
www.jeugdcarnavalhdl.n
l
www.dekreuge.nl
www.piereslikkers.nl

Boerenbruiloft
in krullendonk

Natuurlijk zorgen we ook voor
gezellige muziek en kun je bij
de diverse ‘festifood kraampjes’
terecht voor onder andere lekkere glühwein. Traditioneel sluiten
we de middag af met een heerlijk kopje snert tijdens het Snertbal in café-zaal Kerkzicht. Het
straatcarnaval start om 14.11
uur. Zorg dat je op tijd bent, anders kom je tijd te kort voor ál
die gezellige activiteiten.”

Carnaval

VITAMINES VAN DE ZAAK
WERKGEVERS OPGELET

Wat hebben we namelijk bedacht? ‘Vitamines van de zaak’! Een fruitkist,
gevuld met vers handfruit, voor dagelijks verse vitamines op het werk. U
weet als geen ander dat gezonde medewerkers beter presteren. U weet ook
dat gezonde voeding bijdraagt aan de algemene gezondheid van uw medewerkers.

Even proeven? Graag laten wij u op een aantrekkelijke manier kennismaken
met het concept ‘Vitamines van de Zaak’. Een fruitkistje, gevuld met handfruit, dat wij wisselen volgens afspraak. Wilt u de proef op de som nemen?
Ga naar onze website www.heerkensagf.nl en vraag een proefpakket aan.
Wij nemen de hell van de kosten voor onze rekening voor het eerste fruitkistje. Gaat u de gezonde uitdaging aan...?

WIJ WENSEN U EEN FIJNE

CARNAVAL

Carnaval is een van oorsprong
katholiek feest. Tijdens carnaval is het de traditie om gek
verkleed de straat op te gaan
en worden er optochten gehouden met praalwagens.
Carnaval is een feest dat drie
dagen voor Aswoensdag begint. Volgens de traditie begint carnaval op zondag en
eindigt het op dinsdagavond,
wat ook wel de Vastenavond
wordt genoemd. Dan begint
de vastenperiode van de katholieken die in totaal 40 dagen, tot Pasen, duurt. Daarom
is Carnaval van oorsprong
ook een eetfestijn. Voordat
de vastentijd begon kon iedereen namelijk nog veel
eten. Vreemd genoeg is tot
op de dag van vandaag nog
steeds niet precies duidelijk
waar de naam Carnaval precies vandaan komt. Er gaan
verschillende verhalen over de
herkomst van het woord Carnaval. Zo zou het een afgeleide zijn van het Latijnse woord
carne valle, wat “vaarwel aan
het vlees” betekent.
Carnaval wordt niet in heel
Nederland gevierd maar voornamelijk onder de rivieren en
in delen van Oost-Nederland.

KRULLENDONK - Op carnavalsmaandag 12 februari worden in
’t Tunneke in Heesch, Ellie van Sina van Driekske den Hulteren en
Bart van Driek van Han Driek Keese met elkaar in ‘d’n onecht’ verbonden. Tijdens deze Boerenbruiloft staan zij voor één dag in het
middelpunt van de belangstelling, geheel volgens carnavaleske traditie.
Het paar, dat vroeger in het echt
ook nog even verkering heeft
gehad, wordt met een ouderwetse kar met paard bij Ellie thuis
opgehaald, waarna het geheel in
boerenkledij gehulde gezelschap
door de straten van Heesch naar
‘t Tunneke vertrekt.
Dit onder de bezielende begeleiding van de Blue Band. Vervolgens zal het paar omstreeks
14.30 uur worden getrouwd
door pastoor Marco Nelissen en
daarna kan het feest losbarsten.
Uiteraard gebeurt dit op de klanken van het muzikale topduo Pal
en Hanz.
Veiling
Ook dit jaar wordt er tijdens de
Boerenbruiloft een spectaculaire
veiling gehouden. Er zullen verschillende eetbare items worden
geveild alsmede een aantal grotere items, waaraan onder andere coverband the Velvet Roses
haar medewerking heeft toege-

zegd. De winst uit de opbrengsten gaat jaarlijks naar een goed
doel, gekozen door het Boerenbruidspaar. Dit jaar is dat ‘Bijzonder Talent’, een dagbesteding in

spectacUlaire
veiling voor goed
doel
Heesch waar medewerkers met
een beperking de kans krijgen
om met hun eigen talenten op
hun eigen tempo zinvol bezig te
zijn. De man die het geld voor
dit prachtige doel met bezieling
uit de broekzakken hamert is
veilingmeester Bertje van Hoek.
Het Boerenbruidspaar nodigt
iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij ‘hun’ dag. De
toegang is dan ook gratis voor
iedereen. Het wordt gewaardeerd als je hierbij in feestelijke
stemming bent!
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na twintig jaar voor de laatste keer

Grad en Ties

zaken aan bod, zoals de Krullendonker van het Jaar, de Ridder
van den Houteren Trog en het
Boerenbruidspaar.
Zonder papiertje
Wim legt de fundering voor de
teksten, hij schrijft de basis, en
Jan gooit er vervolgens een mooi
sausje overheen. Op het podium
doen ze hun optreden zonder papiertje; het gaat om voorzetten
geven en inkoppen. Jan: “Er kan
dan wel eens iets mis gaan, maar
dat mag, want het is altijd mooier
dan aflezen.” Wim: “We wilden
de middag wat opleuken, maar
het is ook leuk om te doen. En de
mensen zijn enthousiast, zitten er
vaak al echt op te wachten.”

Wim van der Doelen en Jan van Schijndel

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESCH - Jan van Schijndel verzorgde ‘buuts’ tijdens de Pronkzitting, net zoals Wim van der Doelen,
die ook presentator was. Via het Seniorenbal raakten ze in Heesch bekend als het duo ‘grad en Ties’.
In 1997, toen Wim Prins Carnaval was, zei Jan dat een ‘buut’ of
‘stukske’ wat reuring kon brengen op het Seniorenbal. Wim wilde dat wel doen, maar alleen samen met Jan. Een jaar later vond
het eerste optreden al plaats onder de titel ‘Grad en Ties op het
bènkske voor ’t Labrys’.
Waar gaat het over?
Grad draagt een overall, hij komt
zogenaamd net uit de stal, en
Ties draagt een deftig pak, als

een ‘heerboer’ in ruste. Ties weet
het altijd beter dan Grad, denkt
hij. Ze zijn het niet gauw met elkaar eens. Ze kletsen samen over
Heesch en over ‘Hissenaren’,
met echte ‘Hisse’ bijnamen. Zo
ook over hun partners. Die heeft
niemand ooit gezien, maar iedereen weet inmiddels dat Nel van
Grad eigenlijk alles op de boerderij doet, terwijl Grad doet alsof. En het deftige Kaatje van Ties,
daar kun je overal mee komen.
Natuurlijk komen ook carnavals-

Carnaval
is van
onschatbare
waarde

Een mooie middag
In de afgelopen twintig jaar is
het Seniorenbal een mooie middag geworden met een steeds
voller programma. Met de Prinsen, Hofkapel, Dansgarde en
Huppelpupkes, Grad en Ties en
gasten van ‘De Rooie Tesneuzik’.
Daarnaast kan er volop gedanst
worden op de muziek van de
band ‘Rond de Vijftig’. Wim: ”Ze
hebben nu een mooie formule. Er
komt steeds meer en ook steeds
jonger publiek. Wij zijn blij dat we
mochten bijdragen aan de groei
van deze carnavalsmiddag.“
Jan, tot slot: “Carnaval is van
onschatbare waarde, voor volwassenen èn voor kinderen.
Het roept saamhorigheid op en
je leert samenwerken om iets te
maken. Wij hebben dit nu twintig
jaar met veel plezier gedaan. Hopelijk komt er straks iets nieuws
in onze plaats.“

Grad en Ties

Ties en Grad

Seniorenbal
CC De Pas in Heesch
dinsdag 13 februari
van 14.00 tot 17.00 uur
(zaal open 13.00 uur).
Toegang is gratis.

nisseroise Boerenbruiloft met vleugje Las vegas
NISTELRODE - Afslag 15 organiseert voor de vierde keer een Boerenbruiloft op z’n Nisserois. Een feestelijke middag met een carnavalesk decor in zaal ’t Tramstation. Dit keer worden Dennis van Fred van
Willem Hoogerdijk en Maaike van Kees van gerard Hagens in de onecht verbonden als boerenbruidspaar.
Dennis is de jongste van twee in
het gezin Hoogerdijk en groeide
op met een oudere broer in de
W. van Houtstraat bij zijn ouders
Fred en Truus Hoogerdijk. Hij
werkt bij Defensie als mecanicien en is getrouwd met Maaike
Hagens, dochter van Kees en
Elly Hagens van de Langstraat.
Maaike groeide daar op met een
broer en een zus. Ze heeft voor
kapster geleerd maar werkt alweer vijftien jaar met veel plezier
bij Marya Shoes voor Kids. Ze
wonen in de Boekweitstraat en

hebben samen twee kinderen,
Jip (6) en Cato (5) die tijdens de
carnaval zeer zeker niet zullen
ontbreken!

mooi om nU nog een
keer in de onecht het
ja-Woord te geven
Maaike en Dennis hebben elkaar
tijdens de verlichte optocht in
Berghem leren kennen. In 2010
zijn ze getrouwd en vinden het

mooi om nu nog een keer in de
onecht het ja-woord te geven.
De ceremonie begint om 14.00
uur, maar alle gasten zijn vanaf
13.30 uur welkom. Met speciaal
vervoer komt het boerenbruidspaar met hun aanhang naar ’t
Tramstation. Een speciale gast
vanuit Las Vegas zal de ceremonie leiden. De twee getuigen zijn
Corine Hagens, zus van Maaike,
en een goede vriendin, Maartje
van Gelderen, Zij hebben inmiddels al verklapt dat zij voor een
verrassing gaan zorgen. Vanaf

15.00 uur is het groot feest en
kan het huwelijk ingezegend
worden. DJ-team Geenus, Geert

Dennis en Maaike

van Dijk en Rinus van de Graaf,
zal zorgen dat de sfeer op hoog
niveau komt.

@DMBK
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Een eigen bedrijf starten?

Luchtpost

Er komt van alles bij kijken als je een eigen bedrijf wilt beginnen.

drôme frankrijk
Wij, Hans en Marie-José Egelmeer,
in 2000 begonnen met la Colline
in Zuid-Franse Pont de Barret,
startten in 2017 met een nieuw
gastenverblijf in het 15 kilometer
verderop gelegen Dieulefit.

Mamz’Elle Swing
De charleston is terug! In navolging
van ‘les Années Folles’, wordt in het
Parijs van na de aanslagen, opnieuw de charleston gedanst.
Dames in glitterjurkjes, heren in jacquet. De platenspeler van
de zolder, dansscholen kunnen de vraag niet aan.
De look van toen met de techniek van nu. Toen is populair.
Zo wordt er in films en series als Mad Men weer volop
gerookt. Dit ‘nieuwe roken’ maakt van Gauloise andermaal
het meest gevierde sigarettenmerk van Frankrijk. Ontleend
aan de oude Galliërs, in 1910 op de markt gebracht, kreeg
het in 1925 zijn beroemde lichtblauwe verpakking met helm
en vleugeltjes. Naast ‘fumer tue’ (roken is dodelijk) op het
pakje, staat ‘Gauloise’ toch vooral voor het man, strijder en
Fransman zijn. Authenticiteit. Geïnspireerd teruggrijpen op
het verleden. Wie zijn we, wat zijn we, wie willen we dat
we zijn? Hoe vinden we het vertrouwen in een hoopvolle
leefomgeving terug?
Vintage en retro winnen
aan populariteit. In film,
design, mode en muziek.
De top drie van meest
gedraaide artiesten op
‘Nostalgie’: Jacques
Brel met ‘Ne me quitte
pas’, Serge Gainsbourg,
‘Je t’aime’ en Johnny
Hallyday met ‘Pour moi
la vie va commencer’. Vijftig jaar oude nummers die een
antwoord proberen te geven.
In ‘Ne me quitte pas’ snijdt het verlangen je door de ziel.
Toch of dankzij die schreeuw om overgave wordt het liedje
door Franstalige radioluisteraars uitgeroepen tot beste
chanson van de vorige eeuw. Julien Clerc, of dichter bij huis
Wende Snijders en Micheline van Hautum nemen nog steeds
liedjes van Brel op. De laatste zelfs in het Zuid-Afrikaans. ‘Ne
me quitte pas’ wordt dan ‘Moenie weggaan nie’. Niettemin
zeilt hij in 1967 kort na zijn afscheidsconcert met minnares
Maddly naar Hiva Oa, een eiland in de Stille Zuidzee. Op
weg naar… ‘N’importe où’.
Overzichtstentoonstellingen zoals ‘The World of Charles en
Ray Eames’ van het gelijknamige ontwerpers-echtpaar in
het Centre Pompidou in Parijs, grijpen eveneens terug op de
vitaliteit, maakbaarheid en toekomstperspectief van de jaren
vijftig en zestig. Architectuur, meubelontwerp, grafisch- en
sculpturaal werk met volop ‘art de vivre’.

Concurrentie en/of relatiebeding
Als je nu voor een werkgever werkt en je hebt een concurrentie- of relatiebeding
in je contract staan, dan moet je daarover met je werkgever afspraken maken.
Wat kan wel en wat kan niet.

Anita Fransen

Het maken van een bedrijfsplan
In dit plan beschrijf je wat je wilt gaan doen, wie je concurrenten zijn, wat je sterke en zwakke kanten zijn, welke kansen en bedreigingen er bestaan, hoeveel geld
en welke middelen je nodig hebt om te kunnen starten, hoe je dit gaat betalen;
zelf of met een lening.

De naam van je bedrijf
Bij de Kamer van Koophandel kun je nakijken of de naam van je bedrijf al bestaat, want dan kan het zijn
dat de Kamer van Koophandel de naam niet accepteert.
Accountant/boekhouder
Ook is het belangrijk tijdig een accountant of boekhouder te zoeken. Die kan je helpen met alle bovenstaande onderwerpen en nog veel andere zaken.
Wil je meer weten? info@faara.nl of 06-28636086.
Voor meer informatie: www.faara.nl

voor een persoonlijk advies op maaT

ACCO UN TA N CY
& A D VIES

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode

Een goede bedrijfsnaam roept de
juiste verwachtingen op en is uniek

Publieksavond bij Halley
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

HEESCH - Op vrijdagavond 16 februari is sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
De kijkers staan gericht op sterren, dubbelsterren en sterrenhopen en op de kosmische stof- en
gaswolk genaamd Orionnevel.
Vanaf het dak van de sterrenwacht kijk je naar de Melkweg

vanaf het dak kijk
je naar de melkweg
recht boven je hoofd en leer je
sterren en enkele sterrenbeelden
herkennen met bekende en minder bekende namen, zoals Stier,
Zwaan, Draak, Grote en Kleine
Beer, Poolster, Betelgeuze en Sirius.
Het moet wel onbewolkt zijn om

de sterren te kunnen zien. In het
auditorium en het planetarium
verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons
zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is

Achter het ‘Pompidou’ kunstgaleries, industrieel design en
fashion. Zoeken naar jazz en vrolijkheid. Snuffelen tussen
vanretro
badkamers
verzorgen
wij tegelwerk in
de zeldzame vintage kasten,
tafels, mode,
lampen
en bureaus bij Mamz’Elle Swing. De geur opsnuiven
van sandelhout en gebrande koffie. Verlangen naar het
onbekommerde optimisme van zuurstokreclames, cocktails
en zomerhoedjes.

€ 5, kinderen tot en met 12 jaar
betalen € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999.
www.sterrenwachthalley.nl.

Ondernemers
laat je zien!
• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant

Het leven leiden zoals jij dat wilt. Feesten, verliefd worden,
dromen, lezen en denken op de gazons van het Jardin du
Luxembourg. Wegdromen bij film en literatuur. Zorgeloos
zwijmelen als in ‘The Great Gatsby’, onlangs nog eens
verfilmd met Leonardo DiCaprio, of in Audrey Hepburns
‘Roman Holiday’.
Alles is mogelijk. We doen ons best in een cynische
egocentrische wereld. Hacks, aanslagen, fake-nieuws en
Trump geven je het gevoel dat er iets niet klopt. Dromen van
een eigen jazzclub, een reis rond de aarde in een Zeppelin of
een knipoog naar de ‘Vrolijke jaren twintig’ herinneren ons
dat we verbonden zijn, andere mensen nodig hebben om te
kunnen worden wie we zijn. Het dansen van de charleston
en het opwrijven van oud vinyl kunnen ons daarbij helpen.
www.lacolline.nl

Fransen

• Domeinnaam & e-mail
• Betrouwbare hosting
• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren
Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in
(natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen, aanbouwen
en badkamers kunt u bij ons terecht
Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl
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GOUDEERLIJK
WORSTENBROODJE
4 stuks van

3

3
d ,99 voor

55

10 stuks van

8

Nu ook bij ons
verkrijgbaar: De bekende

worstenbroodjes
van La Place
Deze zijn niet

ng

in de aanbiedi

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Actie is geldig van wo 7 t/m di 13 februari 2018

26
Actie is geldig van woe 7 t/m di 13 feb 2018

9
d ,29 voor

Wiegmans
Heesch, Schoonstraat 8

18
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PraktiscHe inforMatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

agenda
12 februari
Gemeentehuis gesloten
13 februari
Gemeentehuis gesloten

Woensdag 7 februari 2018

gevonden en verloren
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor
een overzicht, informatie over
de procedure en de registratieformulieren. U kunt voor de
registratie tijdens de openingstijden terecht in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, of bellen
14 0412.
Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-

poort, id-kaart of rijbewijs bij
de gemeente opgeven. U hoeft
daar dus niet meer voor naar de
politie.
Is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces-verbaal op laten maken.
Dit proces-verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs.
U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of per
telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

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

17 maart
Schoonmaakdag

schoonmaakdag buitengebied Bernheze
17 maart 2018
Op 17 maart 2018 is de landelijke schoonmaakdag. Ook in
Bernheze. Wie helpt mee?
Elk jaar staat de derde zaterdag
in maart in het teken van de (nationale) opschoondag. Dit jaar is
dat op 17 maart. Het doel van
de schoonmaakdag is alle zwerfvuil in het buitengebied op te
ruimen, om vervuiling en een
ongezonde situatie voor planten
en dieren te voorkomen.
De organisatie van de schoonmaakdag is in handen van Stichting
Samenwerkingsverband
Wildbeheereenheden Bernheze
(WBE Aa en Leijgraaf, (Heeswijk-Dinther, Loosbroek en
Vorstenbosch), WBE Heesch en
WBE Nistelrode.
De gemeente stelt handschoenen, vuilniszakken en containers
ter beschikking. Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag meedoen.
Verenigingen die meedoen aan
de schoonmaakdag ontvangen

voor de kas van de vereniging
€ 10,- per lid dat meehelpt.
Aanmelden
Wilt u meedoen, meld u dan
vóór 1 maart 2018 via de secretaris van uw vereniging aan bij
de volgende contactpersonen:
Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch
en Loosbroek: WBE Aa en
Leijgraaf: Johan v.d. Bergh,
telefoon 0413-34 26 56,
e-mail: leabergh@hotmail.com.
Nistelrode: WBE Nistelrode:
jan.broeksteeg@gmail.com,
telefoon 06-53 93 28 05.
Heesch: WBE Heesch: T. v.d.
Berg, telefoon 0412-45 39 84,
e-mail: tonvanbakel@xs4all.nl.
De contactpersonen geven meer
informatie en een programma bij
aanmelding.

officiËLe BekendMakingen

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het
onderzoek van afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat op.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.

- K.M. Ulbrich, geboren
08-12-1984
- H. Ulbrich, geboren
16-03-2017
- A. Ulbrich, 16-03-2017
- F. Dragu, 04-04-1974
Informatie: Heeft u informatie over de verblijfplaats van
deze personen of heeft u vragen, neem dan contact op met
afdeling Burgerzaken van de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412 of via
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Circus Barani voor het orga-

niseren van een circus op 16
februari van 17.00 tot 19.00
uur, 17 februari van 15.00 tot
17.00 uur en 18 februari 2018
van 14.00 tot 16.00 uur op een
terrein tegenover het Maxend
22a, 5388 TX Nistelrode. De
beschikkingen zijn verzonden
op 2 februari 2018.
- T. van Doorn voor het organiseren van een Baby- en Kinderbeurs op 4 maart 2018 en
4 november 2018 van 10.00
tot 13.00 uur in Cultureel Centrum de Pas, De Misse 4, 5384
BZ Heesch. De beschikking is
verzonden op 2 februari 2018.
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van de
viering van Openbaar Carnaval
van 9 tot en met 13 februari
2018 van 12.00 tot 2.00 uur
op Tramplein, 5388 GM Nistelrode. Het Raadhuisplein en
Tramplein (tot aan Lindestraat)
zijn van 8 tot en met 14 februari 2018 afgesloten voor alle
verkeer behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 5 februari 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding

gedaan door Cultureel Centrum
de Pas voor het plaatsen van 2
tenten voor de carnavalsviering
van 8 tot en met 14 februari 2018
aan de voorzijde van het pand
De Misse 4, 5384 BZ Heesch.
De toestemming is verzonden op
2 februari 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving 3 overeenkomsten
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 31 januari
2018 twee overeenkomsten en
op 1 februari 2018 een overeenkomst heeft gesloten waarin
een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen. Dit in het
kader van de ontwikkeling van
bestemmingsplan ‘Woningbouw
De Erven’. De overeenkomsten
hebben betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie F, de nummers
470, 471, 473, 896, 929, 930,
478, 479, 480, 663, 785, 787,
794, 962, 969, 405, 406, 718,
769 en 770 en gemeente Heesch,
sectie A, nummers 959, 960, 961,
5983, 5984 en 6046 plaatselijk

bekend ‘De Erven’ in Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomsten liggen op grond artikel 6.2.12 van
het Besluit ruimtelijke ordening
gedurende zes weken, vanaf
donderdag na publicatie, op afspraak, ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
Domein: Leefomgeving/Beleid
Uitvoering

Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg)
Vestiging voorkeursrecht in het
kader van de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) in plangebied
Heesch-West, locatie Vismeerstraat - 2 februari 2018
Het college van de gemeente
Bernheze maakt op grond van
artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
bekend dat de raad van de gemeente Bernheze op 1 februari
2018, op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Wvg, heeft
besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en
met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk
bekend is als ‘Regionaal bedrijventerrein Heesch-West, locatie
Vismeerstraat’. Het besluit treedt
in werking op 3 februari 2018.

geMeenteBericHten
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Inzage: Het besluit van de raad
ligt met de bijbehorende bijlagen,
bevattende de kadastrale grondplantekening en een lijst met
daarop de kadastrale aanduiding
van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte,
de grootte van de gedeeltelijke
percelen, alsmede de namen van
de eigenaren en rechthebbenden
van de daarop rustende beperkte rechten (één en ander naar de
stand van de openbare registers
van het Kadaster per 24 januari
2018), een kaart met daarop de
aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante
gegevens, met ingang van 2 februari 2018 in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch, voor eenieder kosteloos ter inzage.
gevolgen: De vestiging van het
voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden
respectievelijk erop gevestigde
beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bernheze te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als
de eigenaar zijn grond, huis of
ander gebouw wil verkopen. De
eigenaren en de rechthebbenden
op beperkte rechten ontvangen
één dezer dagen afzonderlijk bij

aangetekende brief bericht over
de inhoud van het besluit en de
gevolgen hiervan.
Bezwaar en beroep: Tegen het
besluit van de raad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep
open gedurende zes weken na
dagtekening van de Nederlandse
Staatscourant waarin de neerlegging bij de gemeente van de aanwijzing met de daarbij behorende
stukken bekend is gemaakt.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste
bevatten:
a. de naam en het adres van de
indiener;
b.de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
d.de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan de raad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Indien u bezwaar heeft ingediend kunt u tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Meerweg 13
Herbouwen twee bijgebouwen
Datum ontvangst: 30-01-2018
- Burg. Woltersstraat 27
Plaatsen carport
Datum ontvangst: 03-02-2018
Heeswijk-Dinther
- Bakhuys ong., kavel KB14 t/m
KB22 (Plan Rodenburg)
Oprichten 9 rijwoningen
Datum ontvangst: 31-01-2018
- Plan Rodenburg, kavel KE02 en
KE03
Bouwen tweekapper
Datum ontvangst: 05-02-2018
- Zusters JMJ-straat 2 en 4,
Legalisatie uitbreiden garages
Datum ontvangst: 01-02-2018
Nistelrode
- Laar 14
Uitbreiden winkel
Datum ontvangst: 01-02-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Nistelrode
- Kraaienweg 5
Vervangen dak rundveestal
Verzenddatum: 30-01-2018
Heesch
- Amelseind 6
Bouwen garage, wijziging eerder verleende vergunning
Verzenddatum: 02-02-2018
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 8
Bouwen werktuigenberging/
opslag
Verzenddatum:01-02-2018
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21
Handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening/verplaatsen
vergunde nevenactiviteit
Verzenddatum: 06-02-2018
- Hondstraat 3
Plaatsing stellages
Verzenddatum: 06-02-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Vorstenbosch
- Derptweg 11a
Bouwen opslagloods
Verzenddatum: 31-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
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Tijdelijke vergunning
Nistelrode
- Doolhof ong.
Tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
Verzenddatum: 30-01-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- ’t Dorp 118
In werking hebben tankstation
met LPG
Verzenddatum: 06-02-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

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

voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie contact op met de betreffende afdeling.
Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum schriftelijk
een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Neem voor het indienen van
een mondelinge zienswijze contact op
met de betreffende afdeling.
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem
voor het indienen van een mondelinge
zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Bernheze. Het bezwaar heeft geen
schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BernHeZe.org

Jouw

stem
telt...

verkieZingsEVENT
Vrijdag 16 maart

DEBAT

Aanvang: 18.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode
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Progressief Bernheze in gesprek met de ‘nieuwe Hoef’

de gasloze wijk
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco.
De afgelopen weken is er weer veel te doen geweest over de aardgaswinning
in groningen. Uiteindelijk is er besloten dat de gaskraan een heel eind wordt
dichtgedraaid. Niet alleen beter voor de groningers, maar ook beter voor de
rest van Nederland. Politieke Partij Blanco gaf in Bernheze al in 2016 het
goede voorbeeld.

BERNHEZE – Zaterdagochtend 3 februari zijn kandidaten van Progressief Bernheze, onder aanvoering van lijsttrekkers Jesse Jansen
en Ellen Neelen, samen met een grote groep ‘Jonge Socialisten’ in
gesprek gegaan met bewoners van wijk ‘de Nieuwe Hoef’ in Heesch.
De jongeren kwamen de campagne van Progressief Bernheze ondersteunen omdat de politieke partij een vernieuwende lijst heeft met
een aantal jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen.
Verspreid over de ochtend werden tientallen gesprekken gevoerd in de buurt. Buurtbewoners konden aangeven wat zij
de plus- én minpunten van hun
buurt vinden en daarover in gesprek gaan. Een werkwijze die
past bij Progressief Bernheze.
De partij wil de komende jaren
vaker plannen maken aan de
keukentafel, bij en met buurtbewoners.
In de Heesche nieuwbouwwijk
waren de mensen het opvallend eens met elkaar. De meeste
buurtbewoners vinden het erg
prettig om in de wijk te wonen
en ervaren de wijk als kindvriendelijk. Ook de rustige woonomgeving en de nabijheid van
de Maashorst worden als grote
pluspunten genoemd.
Daartegenover staat dat veel

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

buurtbewoners vinden dat er te
hard gereden wordt in hun wijk
en er is veel irritatie over niet opgeruimde hondenpoep.
“Deze resultaten laten zien dat
mensen in deze wijk eigenlijk
erg tevreden zijn over hun eigen
leefomgeving. Dat is heel fijn
om te horen. Maar tegelijkertijd
zien de buurtbewoners hier en
daar ook nog de nodige verbeterpunten. Punten waar we de
komende jaren hopelijk samen
aan kunnen werken”, zeggen
lijsttrekkers Jesse Jansen en Ellen
Neelen over de resultaten van de
buurtactie.
De komende weken zal Progressief Bernheze ook in de andere
buurten van de gemeente in gesprek gaan om te horen wat daar
leeft.

In 2016 heeft Bernheze de woonvisie vastgesteld. Daarin wordt
aangegeven wat we voor de komende jaren aan huizen willen
bouwen, wat voor soort huizen
en op welke plek. Politieke Partij
Blanco is toen met twee belangrijke aanpassingen gekomen om
de visie nog verder te verbeteren.
Beide voorstellen van ons zijn
aangenomen.
Dankzij het eerste voorstel worden er de komende jaren extra
sociale huurwoningen gebouwd
in alle kernen. Dankzij ons twee-

de voorstel worden er in Bernheze gasloze wijken gebouwd.
Politieke Partij Blanco heeft duurzaamheid namelijk hoog in het
vaandel staan.
Vorige week is het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk
De Erven in Heesch aangenomen. Dit wordt een gasloze wijk,
daar zijn wij trots op. Jammer is
het echter dat de prijzen voor
deze duurzame woningen zo
hoog zijn. Hierdoor wordt het
voor starters vrijwel onmogelijk

om een gasloos huis te kopen.
Een gemiste kans. Politieke Partij
Blanco wil mede daarom de starterslening terug invoeren. Het
prijsverschil ten opzichte van een
traditionele woning kan op die
manier worden opgevangen.
Door lagere maandlasten kan die
lening vervolgens ook weer snel
terugbetaald worden en kan een
andere starter geholpen worden.
Gasloos moet voor iedereen betaalbaar zijn, stem daarom 21
maart op Politieke Partij Blanco.

er komen 100 sociale huurwoningen bij!
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke zaken.
De SP Bernheze is zeer gelukkig met het uitbreidingsplan De Erven. Daar
worden namelijk 100 sociale huurwoningen gebouwd. Dat is 25% van het
totaal aantal nieuwe woningen op De Erven. Straks kunnen mensen die
het minder breed hebben hier terecht. Al jaren maakt de SP zich hard voor
betaalbare huurwoningen. Eindelijk komt het ervan.
Sociale huurwoningen
Al jaren is er een groot tekort aan
sociale huurwoningen. Gevolg is
dat veel mensen met een kleine beurs op wachtlijsten blijven
staan. Door het plan De Erven
in Heesch komt er licht aan het
einde van de tunnel. Maar liefst
100 betaalbare huurwoningen
erbij. Dat is erg belangrijk in de
strijd tegen de wachtlijsten. Niets
doen was en is geen optie meer.

Het plan wegstemmen? Hoe haal
je het in je hoofd! ‘Nu bouwen
en niet talmen’, dat is het motto van de SP Bernheze. Mensen
wachten al lang genoeg op een
betaalbaar huis. De schop moet
de grond in. Aanpakken. Daar
krijg je huizen door. Zeker nu de
economie gaat aantrekken, moet
je snel zijn. De woningbouwmarkt voor de lagere inkomens
is namelijk een lastige. Zeker nu

de gemeente afhankelijk is van
de woningbouwcorporaties en
particulier initiatief op gebied
van sociale huurwoningen. Iedere goedkope huurwoning erbij is
er een. Een gezin met een kleine
portemonnee kan daar toch mooi
wonen. De SP Bernheze staat
ervoor. Een sterke SP is daarom
belangrijk. Op 21 maart kunt u
weer op de SP stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen.

Een handje helpen

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Wim Kuijs uit Heeswijk-Dinther is gehuwd, vader van twee
zonen en werkzaam bij Beter Bed in Uden waar hij onlangs werd
uitgeroepen tot ‘Meest Klantgerichte Medewerker’.
“Een handje helpen is belangrijk in het leven”, vertelt Wim. “Dat
moet een beetje in je zitten. Half werk werkt nergens. Dat geldt
voor mijn werk, maar ook voor mijn bezigheid als vrijwilliger.” Hij
is actief bij ‘zijn’ Voetbalvereniging Heeswijk. “Ik voetbal nog bij
het 9e elftal maar ben vooral betrokken als leider/coach van de
D1. Dat betekent voor mij twee avonden in de week de jongens
trainen en op zaterdag mee op stap als coach. Een prachtig
team met ontzettend leuke jeugd én ouders. Ook als vrijwilliger
ben je toch medeverantwoordelijk voor je club, het team en de
individuen. Vrijwillig is niet vrijblijvend, maar dat past ook wel
bij me. De saamhorigheid binnen de club is groot. We doen het
echt sámen. Ik ben van mening dat wat mensen voor zichzelf en
anderen kunnen doen heel belangrijk en effectief is. D66 gaat uit
van de eigen kracht van mensen, daar sluit ik me graag bij aan.”
Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

ik ben

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Lijsttrekker van 46 kandidaten
Peter van Boekel, CDA Bernheze, Lijst 1 nummer 1.

Samen met de inwoners van alle

Het is belangrijk dat veel mensen actief
willen zijn binnen de (gemeente)politiek.
En extra belangrijk is dat jongeren hieraan
deelnemen. Met mijn 35 jaar ben ik een
‘oudere jongere’. Ik ben Rico van Duijnhoven, getogen en met veel plezier woonachtig in Nistelrode. Ik ben kandidaat raadslid
voor de VVD-Bernheze.

dorpen ben ik graag bereid om
ook de komende jaren te werken
aan een mooie toekomst voor
Bernheze. CDA Bernheze heeft
een programma met een nieuwe
uitstraling en komende weken
publiceren we de uitwerking per
dorp in deze krant. Meer info
vindt u op www.cda.nl/bernheze.
Ik ben nog lang niet klaar, want
als lijsttrekker van de grootste
politieke partij wil ik me, met een
enthousiast CDA-team, de komende jaren inzetten voor onze
dorpen. CDA Bernheze en ik
kunnen dat niet alleen, we rekenen op uw steun op 21 maart bij

de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor een sterk Bernheze:
Samen wonen, Samen werken en
Samen leven in Bernheze.
cda.nl/bernheze

Op weg naar een veilige doorgaande route door Heeswijk-Dinther

Lokaal is bovendien groot voorstander van het houden van een onderzoek
naar het ontwikkelen van de ‘vierde’ poot bij de rotonde Beugt om te bezien
of het ‘zware’ verkeer ook via Retsel kan worden afgewikkeld.

Ik wil werken aan een gemeente
waar het goed leven, wonen en
werken is. Ik sta voor een daadkrachtig bestuur, dat het ondernemerschap waar mogelijk stimuleert en faciliteert. Ik sta voor
zo laag mogelijke lasten door
een gepaste inzet van mensen en
middelen. Een gemeente waar
we ruimte geven aan ondernemers, die betrouwbaar is en die

doet wat ze zegt.
Iedere inwoner in Bernheze verdient gelijke kansen om het eigen leven, maar ook de eigen
omgeving elke dag weer een
beetje beter te maken. De verantwoordelijkheid voor je omgeving dragen we met elkaar en
daarbij mag van iedereen een
passende bijdrage worden gevraagd. Je werkt om te wonen en
je woont tenslotte om te leven.
Mijn uitdaging is uw stem!
Heeft u suggesties of ideeën of
een duidelijke mening hierover,
of over andere zaken in onze gemeente, dan kunt u ons mailen
op info@vvdbernheze.nl

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

Ook wij als Lokaal hebben de afgelopen jaren uiteraard gepleit voor een
aanpak van deze traverse door de kernen, hetgeen ertoe heeft geleid dat
zowel voor 2019, 2020 als 2021 in de meerjarenbegroting € 1.000.000,- is
gereserveerd.
Ter voorbereiding op het herindelingsplan van deze
route heeft het college nu € 50.000,- uitgetrokken
voor een onderzoek en verbeterplan. Daar zijn wij zeer
tevreden over, nu ook de resultaten van recente verkeerstellingen beschikbaar komen. De verkeersafwikkeling naar de ‘weg langs het kanaal’ heeft zeker enige verkeersdruk weggenomen. Een ander belangrijk
pluspunt is dat er al contacten zijn gelegd met Actief
Burgerschap zodat u als inwoner straks zult kunnen
meepraten over de mogelijkheden en oplossingen om
de doorgaande weg anders te gaan inrichten.

Politiek heeft altijd mijn interesse
gehad en omdat ik het belangrijk
vind dat burgers een bijdrage leveren aan het lokale bestuur heb
ik besloten om politiek actief te
worden. Aangesproken door en
vanuit het liberale gedachtengoed van de VVD wil ik me inzetten voor een sterke gemeente.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Nu al enige tijd een verbindingsweg is aangelegd in Heeswijk-Dinther Zuid
naar de N279 wordt het de hoogste tijd dat de doorgaande weg door Dinther
en Heeswijk wordt aangepakt. De voormalige OPG die vier jaar geleden samen met de partijen ABB en Bernheze Solidair de nieuwe partij LOKAAL
heeft gevormd, heeft hier al decennialang aandacht voor gevraagd.

Jan Bouwman, raadslid LOKAAL.

nummer 2

Rico van Duijnhoven, burgerlid Commissie
Bestuur en Strategie en kandidaat raadslid
VVD-Bernheze.

De afgelopen jaren heb ik met plezier als wethouder mogen bijdragen aan Bernheze. Er is veel gedaan en bereikt: woningbouw in alle
kernen, met aandacht voor jong en oud en meer huurwoningen. Nu
het economisch goed gaat moeten we doorpakken.
Bijvoorbeeld het plan De Erven, 400 woningen in Heesch,
waarvoor afgelopen donderdag
akkoord is gegeven. Glasvezel
wordt overal aangelegd. Er wordt
in de dorpskernen geïnvesteerd,
zoals de vernieuwing van Plein
1969 in Heeswijk-Dinther of het
Stationsplein in Heesch. De weg
door Nistelrode wordt heringericht en in Heesch wordt het
centrum vernieuwd met veilige
wandel- en fietspaden en fris
nieuw groen. Er is aandacht voor
recreatie en toerisme, maar ook
voor zorg en welzijn.

VVD: Onze
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oogcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mike van der Walle
uit Nistelrode

Winnaar:
Lizelle van Zutphen
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

Het Menselijk Lichaam
Woordzoeker
B I J N I E R
V L U E W R H
W B J A Q P T
O U G B Y T C
J I P C I I Y
S K O R Z K I
I Y P E B Q Q
Z E G T V Y X
U G F P F C G
S R E G N I V
P P A V O C E
C O V H E R S
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MooiBernhezertjes
te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Goulaschgehaktburger
€ 1,30 per stuk.
Zult bak 500 gram € 2,45.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8, Oss.
www.slagerijvandinther.nl.
Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
dagelijks vers
geplukte tulpen
€ 2,- per bos, verschillende
kleuren.
Richard van Doorn,
Vorstenbosseweg 1 Dinther.
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aangeboden

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN
Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs
Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys
larue@scheidingshuys.nl
.nl
www.scheidingshuys
www.scheidingshuys.nl
.nl

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

Tekst?

Openingstijden
Maandagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eerste woensdag van de maand: van 11.00 tot 12.00 uur.
Feestdagen & vakantiedagen zijn we gesloten.
www.lokaalfnv.nl/maasland - maaslandlokaalfnv@gmail.com
0412-763700

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Oliebollenkraam in
Snevelbokkenland
Tijdens carnaval op Plein 1969
in Heeswijk-Dinther.
Openingstijden zie
fb/oliebollenkraam.net
Mario & Christa Bok.
In maart starten de lessen
yoga op de stoel in het
cultureel centrum Servaes.
Yoga op de stoel heeft niets met
leeftijd te maken maar meer met
je mogelijkheden.
Voor informatie: Sjan Adam
06-41681112.

gevraagd
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

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

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

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

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

been, bijnieren, buik, dij, gezicht, hersenen, huid, knie, nier, vingers
ganzentrek(ken)

Maasland

Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Zoek: been, bijnieren, buik, dij, gezicht, hersenen,
huid, knie, nier, vingers

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch

Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

Zie oplossing pagina 34
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Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen
bernheze – Op woensdag 21 maart worden in Bernheze de verkiezingen voor de
gemeenteraad gehouden. Vandaag ga ik, Gerard van Dijk, weer in gesprek met Leo
Joosten en Marita Verbij om te kijken wat er aan voorbereidingen voor een vlekkeloos
verloop van die verkiezingen moet gebeuren.
tekst: Gerard van Dijk

Lies van Berkel is
verantwoordelijk
voor het vullen van
de vijftien koffers

We schieten rakketten met
grote precisie de ruimte
in, bouwen supersnelle
computers, maar bij de
aanstaande verkiezingen
moeten we nog steeds met
het rode potlood stemmen.
Hoe is het mogelijk?
Leo en Marita: “Vanaf circa 1990
tot 2007 kon er met behulp van
een stemmachine worden gestemd. In de aanloop naar de
Tweede Kamerverkiezingen in
2006 kwam een discussie op gang
over de stemmachines c.q. stemcomputers. Het stemgeheim kon
met de stemmachines onvoldoende worden gewaarborgd en daarnaast was de betrouwbaarheid
en de transparantie van de telling
van de stemmen in het geding.
Een belangrijk bezwaar was dat
je bij een elektronische stem niet
zeker wist dat deze goed was
verwerkt. Je kon achteraf niet
controleren of je op de juiste persoon had gestemd. Daarnaast lieten hackers en wetenschappers al

Leo Joosten en Marita Verbij

veelvuldig zien dat stemcomputers te manipuleren waren.”
Zijn er nog nieuwe
ontwikkelingen te melden?
“In opdracht van minister Plasterk van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) is in
2013 opdracht gegeven aan de
Commissie Van Beek, vernoemd
naar de voorzitter (de voormalige
burgemeester van Bernheze en
nu Commissaris van de Koning in
Gelderland) om te onderzoeken
of en hoe er, opnieuw, elektronisch gestemd kan worden. Deze
commissie heeft een rapport uitgebracht en daarin de voor- en
nadelen van vier modellen voor
het stem- en telproces tegen
elkaar afgewogen en tenslotte
geadviseerd om gebruik te gaan
maken van een stemprinter en
een stemmenteller. Kiezers kunnen daarbij op een stemprinter
een keuze maken uit de partijen
en de kandidaten. De kiezer stopt
daarna het stembiljet in de stembus. Na afloop van de stemming

worden alle stembiljetten elektronisch geteld met scanapparatuur.”
En hoe gaat het nu verder?
“Het kabinet heeft aangegeven
voordelen te zien in de invoering
van het stemmen met een stemprinter en het tellen van de stemmen met scanapparatuur. Het
kabinet formuleerde vervolgens
nog een aantal vragen en die zijn
aan een deskundigengroep voorgelegd.

Besluitvorming kan nog even op
zich laten wachten.”
Het is natuurlijk niet gek
dat het Ministerie van BZK,
dat verantwoordelijk is voor
een goed verloop van alle
verkiezingen, niets aan het
toeval wil overlaten. Merken
jullie daar ook iets van?
“Nou en of! Op 5 september
2017 hebben wij al de eerste
nieuwsbrief van het Ministerie
ontvangen om ons te informe-

niets mag ontbreken. In de koffer
zitten alle kantoormaterialen, die
je maar kunt bedenken. Van een
grote rekenmachine tot een gum,
van kladblokken tot paperclips,
pennen, stempels, rode potloden en puntenslijpers. Verder zit
er een grote ordner in met een
twaalftal formulieren, zoals een
turflijst uitgereikte stembiljetten en voor in de bus gestoken
stembiljetten, een instructie voor
het gebruik van de stemhokjes,
algemene informatie et cetera.

Naar ieder stembureau gaat een grote koffer mee
waarin helemaal niets mag ontbreken
Die groep heeft in 2016 de minister geadviseerd om te kiezen
voor een invoering van een stemmenteller met scanapparatuur,
maar was terughoudend over de
invoering van een stemprinter.
Ook gemeenten voelen niet echt
voor elektronisch stemmen en
hechten meer waarde aan een
stemmenteller.”
En nu?
“De minister heeft de Tweede
Kamer laten weten dat uit de
door de deskundigengroep op
basis van de specificaties voor
een stemprinter en stemmenteller een uitvraag naar de markt
is gedaan. Hieruit is gebleken
dat de investeringskosten tussen
€ 260.000.000 en € 365.000.000
zullen liggen. De commissie van
Beek dacht eerder aan tussen
€ 150.000.000 en € 250.000.000.

ren over kwesties die van belang
zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Daarin
werd onder meer al gewezen op
de mogelijkheid dat op 21 maart
ook een raadgevend referendum
gehouden wordt over de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In die nieuwsbrief
stond ook dat de referendumcommissie informatiemateriaal
hierover beschikbaar zal stellen
en dat het niet de bedoeling is
dat gemeenten zelfstandig informatie over de Wiv aan de kiezers ter beschikking stellen. Een
combineren van referendum met
gemeenteraadsverkiezingen betekent extra werk voor ons.”
Wat hebben jullie nog
meer aan voorbereidingen
getroffen?
“Naar ieder stembureau gaat een
grote koffer mee waarin helemaal

Lies van Berkel is verantwoordelijk voor het vullen van de vijftien
koffers en pakt dat op zeer gestructureerde wijze aan zodat er
op de dag van verkiezingen op
de stembureaus niets ontbreekt.
En wie zijn bril vergeten heeft, er
zijn reserve-brilletjes in de koffer
voorradig!”
Vandaag nog een keer de bevestiging gekregen dat alles met de
grootst mogelijk nauwkeurigheid wordt gedaan zodat men
niet voor verrassingen komt te
staan.
Vrijdag 26 januari hoorde ik de
minister-president op tv zeggen
dat zelfs Rusland hackers loslaat
op onze gemeenteraadsverkiezingen en begreep ik nog eens
te beter dat we vooralsnog niet
meer kiezen voor elektronisch
stemmen maar gewoon voor het
rode potlood!
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BERNHEZE BOUWT
ontdek wat een energiezuinig
en duurzaam huis jou oplevert
BERNHEZE – Een energiezuinig en duurzaam huis is helemaal van
deze tijd. Je woont comfortabel in een goed geïsoleerd huis, met
een verwarming die werkt op klimaatvriendelijke alternatieven voor
aardgas. Zo ben je niet alleen vriendelijk voor het klimaat, maar ook
voor je portemonnee.
Veel mensen in Nederland zijn
hier al mee bezig. Op
www.energiebesparendoejenu.nl
ontdek je hun enthousiaste verhalen. Laat je ook inspireren en
ontdek welke maatregelen jij
kunt nemen voor een energiezuinig en duurzaam huis. Dit kan
door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. En door het
vervangen van je cv-ketel door
een zonneboiler, warmtepomp,
pelletkachel of biomassaketel. En
door elektriciteit op te wekken
met zonnepanelen.
Het begint bij goede isolatie
Isoleren doen we al heel lang en
enkel glas kom je niet vaak meer
tegen. Toch zijn er nog veel oudere woningen zonder vloer- en
gevelisolatie. Of huizen hebben
wel dakisolatie, maar alleen een
dun laagje. Of dubbel glas, maar
geen veel beter isolerend HR++
of triple glas.
Ga voor een energiezuinig en
duurzaam huis als eerste met isolatie aan de slag, als dat ergens
nog ontbreekt. Zo voorkom je

onnodig energieverbruik. Het is
meestal in één dag klaar, zonder
veel rommel en gedoe.
Voordelen:
- Direct meer wooncomfort:
behaaglijk warm in de winter,
aangenaam koel in de zomer
en geen tocht.
- Goed voor je portemonnee: je
bespaart vanaf dag één energie.
- Investeren in isolatie levert
meer op dan rente op je spaargeld.
- Draagt bij aan de waarde van
je woning.
- Goed voor het klimaat.
Duurzame alternatieven voor je
cv-ketel op aardgas
Aardgas gaat stap voor stap uit
woningen verdwijnen. Duurzame technieken voor verwarming
en warm water komen daarvoor
in de plaats. Even comfortabel en
beter voor het klimaat. Je kunt
hier nu al zelf mee aan de slag
en de ISDE-subsidie maakt het
nog een stuk aantrekkelijker. Dit
zijn de mogelijkheden waarvoor

subsidie is:
- Zonneboiler. Voor warm water
(en grotere systemen ook voor
verwarming). Werkt op de
kracht van de zon. In combinatie met cv-ketel, warmtepomp
of stoken op hout. Subsidie:
bijvoorbeeld voor een boiler
voor vier personen € 1.100,-.
- Warmtepomp als volledige vervanging van je cv-ketel. Werkt
op elektriciteit en maakt daarbij slim gebruik van de warmte
uit de buitenlucht of bodem.
Ook verkrijgbaar als hybride
systeem, dan gebruik je deels
elektriciteit en deels gas. Subsidie vanaf € 1.300,-.
- Pelletkachel.
Verwarmt
je
woonkamer of je hele huis.
Brandt op geperste houtkorrels. Subsidie vanaf € 500,- tot
€ 1.400,-.
- Biomassaketel. Voor een warm
huis en warm water. Brandt
op geperste houtkorrels of
houtsnippers. Subsidie vanaf
€ 2.500,-.
En is je keuken of gasfornuis aan
vervanging toe? Stap dan over
op koken zonder gas, bijvoorbeeld inductie of keramisch.
Nu aan de slag
Ga meteen naar
www.energiebesparendoejenu.nl,

over kosten, besparing, eventuele subsidies, hoe het in zijn werk
gaat en waar je vakkundige bedrijven kunt vinden.

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl

duurZaaMHeid
tiP

www.omegainstallatietechniek.nl

Zet de verwarming
een tikje lager

De verwarming een tikje lager
zetten, dit spreekt je gevoel
’s winters misschien tegen,
maar is wel goed om rekening mee te houden. Hoewel
een lekker warm huis natuurlijk heel fijn is, is het niet echt
milieubewust om de verwarming standaard op graadje
sauna te zetten. Daarnaast
zorgt het voor onnodig hoge
stookkosten. Zet de verwarming voortaan dus, zeker
’s winters, een tikje lager, doe
gordijnen en kamerdeuren
dicht tegen de tocht, trek een
extra vest aan, steek kaarsjes
aan en pak een fijn plaid. Let
op: het is wel beter om de
temperatuur van de verwarming constant te houden dan
deze telkens uit en opnieuw
aan te zetten.

bekijk de inspirerende verhalen
en kies een of meer van de twaalf
mogelijkheden om je huis te verbeteren. Je vindt er informatie

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

Kozijnen

Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Kozijnen
Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n
n Deuren
n Deuren
Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n n

n

Alvast
investeren
voor de
zomer

www.omega-it.nl

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Vouwwanden

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

Geen btw voor particulieren
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

rob verhoeven nieuwe
mede-eigenaar verhoeven
Montage Bv in Heesch

Op de juiste plek

Uw droomhuis realiseren?
Dat kan!
Te koop drie bouwkavels

voor een vrijstaand woonhuis met bijgebouw,
rustige ligging in het buitengebied van Heesch.

Loosbroeksestraat 1b, 1c en 1d.
Kavelgrootte naar wens variabel
tussen 750 m2 en 1850 m2

V.l.n.r.: Henriëtte, Rob en Noud Verhoeven

HEESCH - Verhoeven Montage BV is op 1 juni 1991 opgericht door Noud en Henriëtte Verhoeven en
was toen gevestigd in geffen. Na negen jaar dienstverband is vanaf nu zoon Rob Verhoeven (29) mede-eigenaar geworden van het familiebedrijf dat tegenwoordig op Runstraat 5 in Heesch zit.
Al van jongs af aan hielp Rob
mee in het bedrijf. Ook tijdens
schoolvakanties stak hij zijn handen uit de mouwen en droeg zijn
steentje bij. Na afronding van de
opleiding bouwkunde is Rob in
eerste instantie, voor een aantal jaren, aan de slag gegaan als
monteur. Vervolgens is hij zich
gaan concentreren op de werkvoorbereiding, projectbegeleiding en is hij verantwoordelijk
voor de calculaties. Nu, na negen jaar, heeft Rob de stap kunnen maken en is hij mede-eigenaar geworden. Het verbeteren
van bedrijfsprocessen staat bij
Verhoeven hoog in het vaandel.
Om dit te waarborgen is Rob
vorig jaar gestart met de Master
in Business Learning, een vierjarig traject waarbij het doel is om
een lerende organisatie te creë-

ren. In deze opleiding staat het
verhogen van rendement, het
verkorten van doorlooptijden,
persoonlijke- en organisatorische vitaliteit en de rol als coach
en teamflow centraal.
Verhoeven Montage is gespecialiseerd in metal stud wanden en

tig man personeel in dienst en
besteedt gemiddeld aan vijftien
tot twintig personen per week
werkzaamheden uit.
Momenteel is Verhoeven Montage dringend op zoek naar
uitbreiding van het team en zij
komt dus graag in contact met

Verhoeven Montage is dringend op
zoek naar uitbreiding van het team
plafonds en werkt voornamelijk
voor aannemersbedrijven, regionale opdrachtgevers en particulieren. Tevens kun je bij Verhoeven terecht voor interieurwerken
zoals keukens, badmeubels en
kasten, geheel op maat gemaakt.
Verhoeven Montage heeft twin-

ervaren metal stud monteurs.
Ook leerlingen die gemotiveerd
zijn dit vak te leren zijn uitgenodigd om te reageren. Heb je
interesse? Neem dan contact op
met Noud Verhoeven,
noud@verhoeven-montage.nl of
06-53366627.

> TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING >
AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden,
[T] 0413-24 38 18, www.bernheze.nl

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen

Akker zonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Akker zonwering
Bedien je rolluiken
rolluiken & kunststofkozijnen
en andere producten
Akker zonwering
met uw smartphone
rolluiken & kunststofkozijnen

of tablet.

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
MAATWERK
UIT EIGEN WERKPLAATS

MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN TERRASSCHERMEN SCREENS HORREN
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
MARKIEZEN BINNENZONWERING TERRAS OVERKAPPINGEN
5384 LL Heesch
I www.akker-zonwering.nl
Facebook
Zoggelsestraat 21a E info@akker-zonwering.nl
T 0412-453113
5384 LL Heesch
Zoggelsestraat 21a

I www.akker-zonwering.nl
E info@akker-zonwering.nl

5384 LL Heesch

I www.akker-zonwering.nl

Facebook
T 0412-453113
Facebook
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BERNHEZE BOUWT
Column Albertine
Kijkje achter de schermen
Op zoek naar de mooiste
nieuwe collecties bezoeken
we leveranciers waar we
in hun showrooms de
nieuwste modellen, kleuren
en ontwikkelingen zien. Dit
kijkje achter de schermen
is belangrijk om een goede
keuze te maken voor de
nieuwe collecties, passend
in onze winkel én bij onze
klanten. Verder bezoeken
we regelmatig beurzen
in binnen- en buitenland,
zoals afgelopen week de
Internationale Meubelbeurs
in Keulen. Tot slot ontvangen
we ook leveranciers die bij ons
hun nieuwste
collecties laten
zien aan de
hand van foto’s,
stoffen en
kleurenstalen.
Met ons
team

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

e
Vernieuwd
!
m
showroo

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
• 06-53208815
u T:
Nieuwe
Erven
21 u21Heesch
0412 45 61 98

VAN D UYNHOVEN

GROHE
EUROSMART

KTIE

D
VAN

E MA

AND

OOK VOOR REPARATIES!

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

■

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

IS DE

NORM

€ 79,50

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 - vervennebv@outlook.com

waliteitSCHERPE PRIJS

KWALITEIT

keukenkraan

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

OR EEN
HERPE PRIJS

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

Vervenne B.V. is sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

A

06-11955220
johndortmans@home.nl

Ik kan u dan ook nu al beloven
dat er dit jaar veel moois in
onze winkel te zien is. We zijn
voortdurend bezig met nieuwe
ontwikkelingen, materialen en
merken. Volgende keer vertel
ik u hier graag meer over!
En wilt u nu alvast inspiratie
op doen dan bent u van harte
welkom bij Verbruggen in Oss.
De koffie staat klaar!

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

bespreken we welke
collecties in onze winkel
passen. Natuurlijk wordt er
ook gekeken naar de prijskwaliteitverhouding zodat
we de inrichting voor onze
klanten zo mooi en comfortabel
mogelijk kunnen maken.
Goede kwaliteit, betaalbaar,
in combinatie met een goed
advies! Dat willen we onze
klanten graag bieden.

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl

GROEP BV

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor het
vakkundig
leveren
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

:
Breng eens een bezoek aan onze showroom
Ontzorgen
CoXPmUden
Vluchtoord 37A, 5406
g,
in
pleet E info@vanschijndeltegels.nl
r
e
d
r
a
a
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952
Industrieterrein n
Vluchtoord
Uw w
ieuwe grote www.vanschijndeltegels.nl
e
T 0413 - 27 01 10
www.tegelprofshop.nl
motivEatiinfo@vanschijndeltegels.nl
e
z
n
o
Vluchtoord
37A,
5406
XP
Uden
showroom
!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Industrieterrein Vluchtoord
www.vanschijndeltegels.nl
Pastoor de Grootstraatwww.tegelprofshop.nl
5
T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Het comfort van radiatoren
BADKAMERRADIATOR
De badkamerradiator heeft als voordeel dat je heel gemakkelijk je
handdoek of badjas kunt drogen of verwarmen. Ze zijn er bovendien
in een groot scala aan modellen en maten. Leverbaar in bijna elke
RAL kleur, roestvrij staal en chroom. Zelfs gegalvaniseerde versies
zijn verkrijgbaar, voorzien van een extra laag ter voorkoming van
roestvorming.
DESIgNRADIATOR
De designradiator is een echte eyecatcher in het interieur. De combinatie van warmte en design zorgt voor een gevoel van luxe en
welbehagen. Het toepassen van bijvoorbeeld een handdoekbeugel
of spiegel maakt de radiator ook nog eens functioneel.
KOLOMRADIATOR
De klassieke kolomradiator is helemaal terug. De tijdloze uitstraling
geeft je interieur een klassieke tint en de verwarming is door zijn uiterlijk ideaal voor hoge en grote ruimtes waar veel warmte nodig is.

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen

ELEKTRISCHE RADIATOR
De elektrische radiator is in principe een gewone radiator, maar dan op stroom. Het grootste voordeel van een elektrische radiator is z’n
flexibiliteit: waar een stopcontact is, kan een elektrische radiator geplaatst worden. De ruimte wordt eenvoudig én op een duurzame manier verwarmd. Zeker voor ruimtes die voor een bepaalde periode op temperatuur moeten zijn, is een elektrische radiator een uitstekende
oplossing.

Binnen
1 dag
geplaatst!

ENERgIEZUINIgE RADIATOR
De energiezuinige radiator maakt steeds meer zijn opmars. Door de snelle opwarmtijd en de aangename stralingswarmte is het mogelijk
om tot 11% meer energie te besparen ten opzichte van gewone radiatoren. Voordelig voor de portemonnee en goed voor het milieu.
De meeste radiatoren zijn zowel bij renovatie als bij nieuwbouw gemakkelijk aan te sluiten op het centrale verwarmingscircuit. Het vermogen van de radiator moet natuurlijk op het formaat van de badkamer zijn afgestemd. Laat dit altijd door een expert berekenen. Want
behalve decoratief en functioneel dient de radiator vooral comfortabel te zijn.
Bron: bouwenwonen.nl

MEER INFORMATIE OVER RADIATOREN BIJ UW INSTALLATEUR IN BERNHEZE

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Knorr wereldgerechten
2 pakken à 139-478 gram
alle combinaties mogelijk

Spruiten
zak 500 gram

ING
T
R
O
K
%
50

0.89

0.

44

IS*
1+1 GRAT

bijv. burritos
2 pakken à 223 gram

5.10

2.

55

Croky chips

2 zakken à 130-215 gram
alle combinaties mogelijk

Mandarijnen

NET 750 GRAM

1.89

1.

49

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 5 t/m zondag 11 februari 2018. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

2 STUKS

2.06
2.18

1.

79
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Laverhof wint tweede prijs
voor ‘beste inspirerende idee’

Start EHBO-cursus Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Op Jaarcongres Geriatrische Revalidatie Zorg
HEESWIJK-DINTHER - Tijdens het landelijk jaarcongres GRZ in de Jaarbeurs in Utrecht op vrijdag 26
januari, werd aan alle deelnemende organisaties gevraagd om het meest inspirerende idee dat ze hadden op te schrijven en op een prikbord te hangen. Aan het einde van de middag werden drie ideeën
genomineerd voor de prijs ‘beste inspirerende idee’.
Monique Janus, teammanager
behandeling, was als vertegenwoordiger van Laverhof aanwezig: “Laverhof was een van

deze drie genomineerden. Het
publiek heeft daarna gestemd en
Laverhof werd tweede met 29%
van de stemmen. De credits

voor deze prestatie gaan naar
de werkgroep GRZ, onder leiding van Ellen van der Heijden,
teammanager revalidatie, en
Otto Plaisier, specialist ouderengeneeskunde. Van harte gefeliciteerd!”

Groepsbijeenkomsten
voor cliënten
en naasten
Het inspirerende GRZ-idee van
de werkgroep was: het organiseren van cyclische groepsbijeenkomsten voor cliënten en naasten met als thema’s:
Ontslag en dan?
Hier zitten we dan
(rouwverwerking).
Alles is revalidatie.

Wat doen ze nou
allemaal bij ONS welzijn?
De missie van ONS welzijn is dat ieder mens volwaardig aan
de samenleving mee moet kunnen doen. Voor veel mensen
blijft zoiets toch vage taal. Laten we het eens op een andere
manier duidelijk maken, namelijk aan de hand van vragen
waarmee je bij ONS (welzijn) kunt aankloppen.
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

‘Sinds mijn zoon in de puberteit zit, is het een en al ruzie. Ik
weet echt niet meer hoe ik het aan moet pakken.’ ‘Ik vind het
in de buurt al lang niet meer zo gezellig als vroeger. Ik wil
daar wat aan doen, misschien een buurtvereniging oprichten,
maar ik heb geen idee hoe ik dat nou aan moet pakken.’

ONS welzijn wordt onder andere
gesubsidieerd door de gemeente
Bernheze. Onze diensten zijn gratis.
‘Mijn schulden worden alleen maar hoger, wat ik ook probeer.’ ‘Op mijn hoge leeftijd wordt het steeds moeilijker om
elke dag een warme maaltijd op tafel te krijgen, maar ik hou
wel van gezond en lekker eten.’
‘Ik wil wat meer voor mezelf opkomen, want ik heb het gevoel
dat mensen soms misbruik van mijn meegaandheid maken.’
‘Vrijwilligerswerk lijkt me best leuk, maar wat is er allemaal?
En waar ben ik nou echt goed in?’ ‘Ik ben gehandicapt en heb
aanpassingen nodig in huis. Hoe regel ik dat?’
‘Onze peuter eet heel erg slecht, ik maak me echt zorgen. Wat
kunnen we daaraan doen?’
‘Mijn vriendinnen en ik willen graag net zo goed leren koken
als onze moeders.’ (Als je met deze vraag zit, dan betekent
dat dat je deze rubriek niet altijd leest...)
ONS welzijn wordt onder andere gesubsidieerd door de gemeente Bernheze. Onze diensten zijn gratis.

Marion

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dat een ongeluk in
een klein hoekje zit weten we
allemaal. Ook maken we het allemaal mee, een kind dat huilt,
een collega die een onhandigheid begaat en zich verwondt.

de kwaliteit te waarborgen hebben we nog maar plaats voor
een beperkt aantal deelnemers.
Wist je dat jouw ziektekostenverzekering vaak een gedeelte of
zelfs alle kosten voor de cursus
vergoedt?

Is er iemand die op straat nog
nooit een ongeluk heeft gezien?
Waarschijnlijk niet en allemaal
zijn we in eerste instantie toch
wat huiverig om te gaan helpen.
Want wat moeten we doen en
wat treffen we aan? Neem daarbij het gegeven dat 80% van de
ongevallen in de thuissituatie
plaatsvindt. Reden genoeg om
je aan te melden voor een EHBO
cursus. Leren omgaan met ongevallen, zelfvertrouwen krijgen
voor het geval er wat gebeurt.
Dit leer je op de cursus die gegeven wordt door EHBO-vereniging St. Raphaël uit Heeswijk-Dinther-Loosbroek.

Neem hiervoor contact op met
je ziektekostenverzekering. De
EHBO-cursus voldoet aan alle
gestelde eisen.

Dinsdag 20 februari start weer
een nieuwe cursus. Reanimeren/
AED, eerste hulp aan kinderen en
verbandleer maken deel uit van
de cursus. Reageer snel want om

leren omgaan
met ongevallen
Naast de basiscursus EHBO organiseert EHBO-vereniging St.
Raphaël bij voldoende belangstelling een cursus reanimatie en
AED bedienen. Deze opleiding
duurt twee avonden en wordt
gegeven volgens de nieuwste
richtlijnen van de Nederlandse
Reanimatie Raad.
Voor meer informatie en/of opgave kun je terecht bij Jenneke
Beerling, 0413-296206.

Kom je ook naar
Yoppers Parkinson
Café Brabant?
BRABANT - In het Witte Huis in
Zeeland, aan de Reekseweg 7,
vindt op dinsdagavond 20 februari van 19.00 tot 21.00 uur een
Yoppers Parkinson Café plaats.
De avond wordt georganiseerd
voor mensen die op jongere leeftijd gediagnosticeerd zijn met de
ziekte van Parkinson of een aanverwante aandoening. Daarnaast
zijn familie, mantelzorgers en andere betrokkenen van harte welkom.
Het thema van deze avond is
‘Parkinson en je werk’, verzorgd
door drs. Jacqueline Janssen, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Parkinsoncentrum

Radboudziekenhuis in Nijmegen.
In verband met de organisatie
zou het prettig zijn als je je vrijblij-

thema: ‘parkinson
en je werk’
vend aanmeldt via
brabant.yoppers@gmail.com,
06-12655813 of 06-38932630.
Voor vragen kun je ook een mailtje sturen naar bovengenoemd
mailadres of contact opnemen
met bovenstaande nummers.
De toegang is gratis, consumpties
zijn voor eigen rekening. Je bent
van harte welkom.
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Waar smaken samenkomen wordt een belofte ingelost

HEERLIJK HEESCH, een mooie
traditie inmiddels, maar niet traditioneel.
Elk jaar weer wordt De Misse op
een verrassende manier omgetoverd tot een waar Walhalla voor
fijnproevers en levensgenieters.
Gezellig en vrij toegankelijk is er
voor elk wat lekkers te vinden op
het gebied van eten en drinken.
En omdat muziek bij gezelligheid
hoort, zal ook daar de nodige
aandacht aan besteed worden.

Waar smaken samenkomen
Hoewel smaken hemelsbreed
kunnen verschillen, bleek vorig
jaar dat de smaken die op De
Misse samenkwamen, door een
breed publiek werden gewaardeerd. Er was zo’n grote verscheidenheid aan aanbieders in
smaken, dat elke bezoeker wel
ergens aan zijn trekken kwam.
Ook in 2018 zullen tijdens HEERLIJK HEESCH een grote verscheidenheid aan smaken te vinden
zijn op De Misse. De smaak naar

keuze staat ook nu weer geen samenzijn in de weg. Met vrienden
en familie samen kun je zoeken

een grote
verscheidenheid
aan smaken
naar een geschikt plekje op De
Misse en kan er, luisterend naar
de muziek en onder het genot
van een drankje, genoten worden. Geen muren of grenzen,
maar samen bezoekers verwennen, daar staat de organisatie
van HEERLIJK HEESCH ook in
2018 weer voor.

‘noteer in je agenda: 26 en 27 Mei HeerLijk HeescH’

Worstenbroodjes
Ambachtelijk
24 stuks - Beckers
Normaal 14,79

1
+1
gratis
nt
super stu

*Max. 10 stuks per klant.

HEESCH – Het grandioze succes van HEERLIJK HEESCH in 2017
smaakte naar meer. De organisatie beloofde een mooie herhaling
in 2018. En die komt er! Op 26 en 27 mei van dit jaar zullen de
deelnemers van HEERLIJK HEESCH weer klaarstaan om de bezoekers
gastvrij te ontvangen en zal de belofte uit 2017 meer dan waargemaakt worden.

Cool hé,
normaal
geopend met
carnaval!

Frikandel of
hamburger
40/30 stuks

Ovi
Normaal 9,99-10,99

Ambachtelijke

Erwten- en/of
Goulashsoep

7,

77

1 liter

2 stuks
voor

Diepvriesspecialist
Normaal 7,58

6,66

Tostiburger

Smulsaus, tomaat-ui en/of
vlamgehakt
1 stuk

Saté ajam, Babi pangang,
Kip zoetzuur of Kip kerrie

Diepvriesspecialist
Normaal 5,16

Oosterse maaltijden
350 gram

4 stuks
voor

3,

Padifood
Normaal
vanaf 2,99

33

%
ruim 35

korting

Dikke- en/of dunne

2,22

Frites

2,5 kilogram
Diepvriesspecialist
Normaal 6,18

Broodje

frikandel of
pikante gehaktstaaf

2 stuks
voor

4,

44

2 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 februari t/m dinsdag 20 februari 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

1,99 2,39

GRATIS tegen
inlevering van
11 spaarpunten
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AAN HET WERK
Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

Gevraagd

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Wij zijn op zoek naar een ervaren

Medewerkers

ALL-round CV-monteur
en SerViCe monteur

38 uur / parttime / zzp bespreekbaar

Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

Meer informatie: 06-22927045

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

www.vanpinxteren.nl

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

Bezorgers meld je aan!
Vacature
Customer support medewerker / Online marketeer
Wat ga je doen?
Ter uitbreiding van onze binnendienst zijn wij op zoek naar een Customer Support
Medewerker / Online Marketeer. Je wordt de spil in de orderafhandeling en stalenverzending en
zorgt voor effectieve exposure online en offline. Wat resulteert in een afwisselende functie!
Functieprofiel:
- onderhouden van de relevante multimedia-kanalen - verzorgen van stalenverzending
- klanten telefonisch te woord staan - showroom up-to-date houden - orderintake
- onderhouden van de website.
Jouw profiel:
- enkele jaren relevante werkervaring - goede communicatieve vaardigheden - goede beheersing
van de Nederlandse en Engelse taal; Duits is een pre - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
werken - je hebt oog voor detail en bent creatief aangelegd - je bent leergierig aangelegd
- een hands-on-mentaliteit is een vanzelfsprekendheid evenals een groot verantwoordelijkheidsgevoel - kennis van adobe programma’s.

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

Over ons:
Feltmen is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op de interieurarchitect en soortgelijke
professionals. Wij bieden op maat gemaakte producten van natuurlijke materialen voor de
verfraaiing en akoestische verbetering van interieurs in kantoren, scholen, horeca en andere ruimtes.
Wat bieden wij jou:
Het is een leuke en uitdagende job in een klein team met hele korte lijnen en veel
verantwoordelijkheid en genoeg ruimte om te groeien. We zijn zowel lokaal, nationaal als
internationaal georiënteerd. In eerste instantie zal het een part time functie zijn (10 tot 20 uur).
Uitgroeien naar een voltijds dienstverband hoort tot de mogelijkheden.
Salarisindicatie is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Word je enthousiast van hetgeen je net gelezen hebt? Schroom niet en neem contact met ons op.
Richt je sollicitatie en bijbehorende CV aan Charlotte van Iwaarden via info@feltmen.nl.
Mocht je meer informatie willen, bel dan naar 0412-691201. Graag horen we van je voor 22-02-2018.

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

BernHeZe sPortief
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dansen

voetbal

internationaal voor dtn
BELGIË/NISTELRODE - Spirit mocht het spits afbijten op het IT van
D.S.g. Dynamic Nica’s en behaalde de 3e plaats. Deze zaterdag,
3 februari, kon Dance Team Nistelrode met veel dansers laten zien
wat ze in huis hebben. De uitslagen waren geweldig en dat belooft wat voor het volgende toernooi in Heesch. Het eigen toernooi, waarbij op zaterdag een internationaal toernooi georganiseerd
wordt en op zondag het NDO de zaal zal gebruiken voor een nationaal toernooi.
Lindsey en Lise waren als tweede aan de beurt tijdens het internationale toernooi. Linsey
eindigde als 4e en Lise behaalde
de 7e plaats. Miracle danste naar
de 4e plaats. Marsgroep Untouched behaalde zelfs een mooie
2e plaats!
In het ochtendprogramma stond
verder alleen nog de marsgroep
Emeralds, die ook een mooie 2e
plaats wist te behalen. Op het
middagprogramma stonden nog
een heleboel dansen!
Guusje is op de 3e plaats geëindigd. Jade en Maxime dansten
in dezelfde categorie; Maxime
kwam op de 2e plaats en Jade
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behaalde de 4e plaats. Diamonds
mocht met hun dans het publiek
bekoren en behaalde hiermee de
4e plaats. Touch werd met hun
dans 3e. En Inspiration mocht de
dag afsluiten en deed dat met
een 2e plaats.
Voor de informatie over het eigen toernooi van Dance Team
Nistelrode blijf de website in de
gaten houden:
www.danceteamnistelrode.nl.
Tijdens de huldiging van de
sportkampioenen 2017, werden
ook verschillende groepen van
Dance Team Nistelrode gehuldigd.

HvcH stort zich als koploper
in het carnavalsfeest
HEESCH - Met een 1-1 gelijkspel in de topper tegen directe
concurrent AWC uit Wijchen
kan HVCH zich als koploper in
de eerste klasse in het carnavalsfeest storten.
Ondanks de moeilijke omstandigheden legden beide topteams een
vermakelijke wedstrijd op de lastig te bespelen grasmat neer. Het
duurde echter wel tot de 26e minuut voordat zich de eerste echte mogelijkheid op een doelkans
voordeed. Samuel Eleonora kon
de bal niet voldoende vaart meegeven om met het hoofd te scoren. Even later stopte AWC-doelman Mark ter Haar met de voet
een inzet van Jordy Veld.

co te gaan nemen om nog een
resultaat te behalen. Hij wisselde

In de tweede helft werd de amusementswaarde verder verhoogd
door het verhogen van het wedstrijdtempo door beide teams,
die de volle buit wilden binnenhalen. HVCH zette in de 54e
minuut een schitterende aanval
op met technische hoogstandjes van Samuel Eleonora en Jeffrey van Uden, laatst genoemde
rondde ook nog eens bekwaam
af: 1-0. Coach Magiel Jager van
AWC was nu genoodzaakt risi-

in Heesch houden en had daar
enkele goede mogelijkheden

In de tweede helft werd de amusementswaarde verder verhoogd
op enkele posities en dat had in
de 81e minuut succes. Invaller
Mike Lemmers scoorde met het
hoofd de gelijkmaker na een
goed uitgespeelde counter: 1-1.
HVCH wilde toch de volle buit

voor. Door ongelukkige keuzes
in voorzetting of uitvoering lukte
dat plan echter niet. Zo eindigde
de wedstrijd in een gelijke stand
en blijft HVCH daarmee aan kop
van de ranglijst.

voetbal

avesteyn weet weer wat winnen is
MALISKAMP/HEESWIJK-DINTHER - Op een koude 4 februari mocht Avesteyn het opnemen tegen Maliskamp. Op een slecht bespeelbaar veld was het dan ook behelpen zo nu en dan. Dit kwam het voetbal
niet ten goede.
Voor allemaal een medaille, omgehangen door wethouder Rien Wijdeven

darttoernooi

De eerste helft was erg rommelig
van beide kanten. Er gebeurde
dus ook niet zo veel, totdat Dries
Heerkens in de 34e minuut voor
wat spektakel zorgde door een
wonderschoon doelpunt. Met
een 0-1 stand gingen de teams
de
kleedkamers
in.
voetbal
hockey
tennis
Na rust was het al snel raak. Maliskamp zorgde voor een snelle
aansluitingstreffer. Hierna was
het over en weer gevaarlijk en
werd
feller. Dit
beugelen het allemaal
boksen wat
badminton

HEESWIJK-DINTHER - Een gloednieuwe activiteit in het Willibrordcentrum voor kinderen tot zestien jaar: een darttoernooi! Op 15 en
16 februari ben je van harte welkom om jouw darttalent te laten zien.
Darttalent?
Ben jij zestien jaar of jonger en
heb je zin om gezellig een aantal
potjes te darten? Doe dan gezellig mee! Op beide dagen begint
het toernooi om 13.30 uur en
het duurt tot 17.00 uur. Het inschrijfgeld is € 2,- inclusief een
gratis (fris)drankje. Er zijn erg

leuke prijzen te winnen!
Wil je meedoen? Meld je dan
voor 12 februari aan door een
mailtje te sturen naar
darten@willibrordcentrum.nl.
Zet daar even je naam en leeftijd
bij. Neem tijdens het toernooi
gerust supporters mee!

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

resulteerde dus ook in de nodige gele prenten. Teun van den
Boom mocht, na drie maanden
in Nieuw-Zeeland te zijn geweest, de laatste 20 minuten
meedoen.
tier volhouden en veranderde
Dit zorgde dus ook voor een de tactiek naar ‘Kick & Rush’. In
wat andere
formatie,
wat bij
de blessuretijd kreeg de keeper
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Maliskamp voor wat verwarring van Maliskamp zijn tweede gele
zorgde. In de 81e minuut was kaart wat zorgde voor een overhet dan ook Stan de Laat die op talsituatie in het voordeel van
aangeven van Dries Heerkens Avesteyn. Hierdoor kon het relade 1-2 op het scorebord zette. tief eenvoudig uitgespeeld worHierna was
het nog
een kwarden. Eindstand: 1-2.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
hardlopen

jeu de boule

korloo komt net te kort

paardrijden

wielrennen

darten

golf

korfbal
LOOSBROEK
- Korloo 1 mocht zondag 4 februari in Schijndel de thuiswedstrijd tegen Eendracht uit
groesbeek spelen. De dames begonnen goed aan deze pot, er werden goede kansen gecreëerd en al
snel stond er dan ook 1-0 op het scorebord.

Dit was van korte duur, want
Eendracht maakte vanuit de
biljarten
duivensport
judo stand
openingsbal
meteen de
weer gelijk. Veel kansen werden
vervolgens niet verzilverd. Na de
1-2 achterstand kon Korloo met
een wegtrekbal de stand weer
gelijktrekken; 2-2.
schaken kreDe
verdedigers van Korloo
dammen
gen in deze fase geen grip op het
aanvalspel van de tegenstander
en het lukte Eendracht om een
voorsprong te
1cm bpakken van drie
doelpunten, 2-5. Korloo herpakte zich, ging vol in de aanval
1,2 cm b mooie afstanden met een paar
schoten stond er na 20 minuten
spelen een 5-5 stand op het sco1,4cm b

rebord. Net voor het einde van
de eerste helft pakte Eendracht
vissen
skien 6-7 voorsprong.
snowboarden
kano
toch nog een
In de rust werden de neuzen
weer de goede kant op gezet,

De laatste vijf
minuten durfde
niemand meer
te kijken
kaarten/bridgen

maar dit werd meteen in de eerste minuut van de tweede helft
weggenomen door Eendracht.
De stand van een voorsprong
voor Eendracht ging naar gelijk

spel: 8-8. De spanning was om
te snijden. Het lukte Korloo niet
om een voorsprong te pakken
uit een strafworp waardoor ze
achter de feiten aan liepen. De
laatste vijf minuten durfde niemand meer te kijken, zo spannend was het.
Eendracht kon in deze fase het
hoofd koel houden en nog twee
kansen afmaken. Helaas lukte
het Korloo niet meer om er nog
een gelijkspel uit te trekken.
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turnen

Voorwedstrijd vierde divisie
en D1 van Sine-Cura

voetbal

hockey

beugelen

boksen

tennis

badminton

RKSV Prinses Irene huldigt jubilarissen

basketbal

turnen

volleybal

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

BOXMEER/HEESWIJK-DINTHER - De turnsters van Sine-Cura van
de vierde divisie en D1 turnden op zaterdag 3 februari hun eerste
grote wedstrijd
van het seizoen.
paardrijden
hardlopen
jeu de boule
korfbal
De instappers Sacha, Renske en Jelke mocht het podium beklimLindsey en de juniorturnsters men voor een derde prijs. Ook
Nina, Famke en Sophie begon- Siena, Lieke en Joyce hebben
nen. Sacha behaalde de tweede zich geplaatst voor de regiofinaprijs en hierdoor mag ze naar de le.
regiofinale en met haar mogen
Renske, Nina, Famke en Sophie In de vierde en laatste wedbiljarten
duivensport
judo
vissen
ook mee naar de regiofinale op strijdronde kwamen de jeugd
24 en 25 maart in Valkenswaard. 1 turnsters Iris en Estee aan de
beurt. Helaas hebben zij zich
In de tweede wedstrijdronde niet weten te plaatsen voor de
kwamen de pupillen 1, Marith regiofinale, maar ze hebben wel
en Nikki, en jeugd 2, Gijsje, aan mooie oefeningen laten zien.
de beurt. Ook Marith en Nikki
hebben zich geplaatst voor de Dan hebben zich nog diverse
regiofinale. In de derde wed- turnsters geplaatst voor de toeschaken
dammen de pupillen
strijdronde kwamen
stelfinale
op 7 april in Eindho2, Bo, Siena, Lieke en Eefke, en ven. Knap gedaan en veel succes
senioren Jelke en Joyce in actie. tijdens de volgende wedstrijden!
1cm b
voetbal

Heeswijk en
Helvoirt delen punten
1,2 cm b

handbal

tafeltennis

Alle jubilarissen werden in het zonnetje gezet

Foto:Teun Bevers

NISTELRODE darten
- RKSV
wielrennen

Prinsesgolf
Irene bestaat volgend jaar zomer alweer 80 jaar en heeft dan ook een aantal leden die al vele jaren lid zijn. Ook dit jaar zijn er weer verschillende leden 40 of 50 jaar lid. Er waren
zelfs drie heren die zich al 70 jaar lid mogen noemen van de vereniging! Om hen allen in het zonnetje
te zetten, wilde het bestuur de jubilarissen dan ook graag huldigen. Vrijdag 2 februari was het zover en
waren zij allen uitgenodigd.

Voorzitter René van de Ven
en Luuk van der Heijden hadden voor elk lid persoonlijk een
skien
snowboarden
kano
woordje, waarbij de aanwezigen werden aangemoedigd om
de omschrijving bij de jubilaris
te matchen. Helaas konden drie
jubilarissen niet bij de avond aanwezig zijn, maar het bestuur zal
op gepaste wijze ook aan hun jubileum aandacht schenken.
Het bleek dat Prinses Irene te
kaarten/bridgen
maken heeft met een uitzonderlijk clubje. Drie van de jubilarissen
waren deze keer 70 jaar lid: Her-

man Geurden, Toon van Dijk en
Piet van der Wijst. Daarnaast zijn
vrijwel alle jubilarissen naast het
lidmaatschap ook actief geweest
als kaderlid en onder de gehuldigden waren ook meerdere Leden van Verdienste, Ereleden en
leden die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.
Elke jubilaris werd individueel naar voren gevraagd en zij
mochten, onder begeleiding van
de enthousiaste leden Daphne
en Elle, hun momentje pakken
op de rode loper. Uit handen van

het bestuur kregen zij ieder een
mooie bos bloemen, een oorkonde en een ere-speldje. Dit zorgde
aan het einde van de huldiging
dan ook voor een mooie groep
met betrokken leden. Na afloop
van de huldiging moest er natuurlijk een groepsfoto worden
gemaakt en vervolgens werd er
nog gezellig nagekletst.
RKSV Prinses Irene is trots op
haar leden en feliciteert hen dan
ook met hun jubileum; op naar
het volgende jubileum!

motorcross

Glenn Coldenhoff doet wedstrijdritme op
ITALIE/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft de eerste wedstrijd om het
Italiaans Kampioenschap in Riola Sardo benut om wedstrijdritme op te doen. Coldenhoff kwam vanwege een lichte handblessure niet helemaal fit aan de start en wist dat hij hierdoor niet voluit kon gaan.

1,4cm b

autosport

Arjen Haast juicht na zijn 2-1

HEESWIJK-DINTHER - Op sportpark De Ballendonk was het
voor de toeschouwers genieten
afgelopen zondagmiddag.
Zoals altijd als ze tegen elkaar
strijden legden beide ploegen
een enerverende partij voetbal

karten

Foto: Hans Heesakkers

op de mat. Vier doelpunten en
twee rode kaarten werden keurig over beide teams verdeeld,
zodat uiteindelijk iedereen vrede
kon hebben met de 2-2 eindstand.
Voor Heeswijk scoorden Stef
Adank en Arjen Haast.

Uw administratie automatiseren?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

In de week voorafgaande aan
de wedstrijd had Glenn een klein
trainingsongeval meegemaakt
waarbij hij een lichte handblesmotorsport
sure op had gelopen. Ondanks
dit wilde hij toch rijden om zoveel mogelijk wedstrijdritme op
te doen. Hier slaagde hij goed
in en ondanks dat hij niet zijn
maximale tempo kon rijden, wist
Glenn toch elfde te worden in de
MX1 manche en negende in de
superfinale.
Glenn: “De eerste wedstrijd
staat weer in de boeken. Ik heb
vorige week een kleine blessure
opgelopen tijdens een training
waardoor mijn snelheid en het
rijden niet zo goed waren als

zou moeten. Toch was ik er blij
mee dat ik kon rijden. Ik ga nu
naar huis om de blessure te laten

jeu de boules

behandelen en ik kijk uit naar
de internationale wedstrijd in
Hawkstone Park.”

Cor van de Wielen wint
snerttoernooi Jeu de Boulesclub Die Lé
NISTELRODE - Het jaarlijkse snerttoernooi voor Jeu de boulesclub
Die Lé stond zondag 28 januari weer op het programma. Om niet afhankelijk te zijn van het weer was deze keer gekozen voor de manege aan de Dintherseweg. De activiteitencommissie had samen met
de wedstrijdcommissie een en ander weer voortreffelijk voorbereid.
Na vier wedstrijden bleek dat Cor van de Wielen de enige was die alle
vier de wedstrijden had gewonnen en hij werd daarmee automatisch
winnaar van het snerttoernooi 2018.
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themabijeenkomst ‘ik de coach’, met leiders en
trainers van avesteyn en vv Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op woensdag 31 januari vond een themabijeenkomst plaats met medewerking
van Marcel van Herpen en Björn van der Doelen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de voetbalverenigingen Avesteyn en VV Heeswijk in de kantine van eerstgenoemde. Dit initiatief vloeide voort
uit de samenwerking tussen beide verenigingen en was bestemd voor alle vrijwilligers van beide clubs.
Onder de kleine 100 aanwezigen waren diverse belangstellenden, waaronder leden van korfbalclub
Altior.

De avond stond in het teken
van inzichten met betrekking
tot sportende kinderen en hoe
je als coach een kind kunt begrijpen. Voorvallen en situaties
zoals omgaan met ‘lastige kinderen’ en ‘lastige ouders’ werden
met mooie praktijkvoorbeelden
weergegeven middels herkenbare situaties.
Leuke en minder leuke herinneringen van jezelf vroeger als kind
naar leraar of coach toe zijn bepalend voor je geweest. Wat voor
indruk heeft dat op je gemaakt?
Dat is natuurlijk voor iedereen
anders. Kinderen willen weten
wie je bent en hebben behoefte aan duidelijkheid. De voorbeeldfunctie van jou als leider,
trainer is bepalend. Open staan
voor diverse persoonlijkheden,
want niet iedereen is hetzelfde.
Schep duidelijkheid en vraag het
ze. Kinderen willen geen gedoe.
Creëer een omgeving binnen
de vereniging waar problemen
bespreekbaar kunnen worden
gemaakt. Zoek naar oplossingen. Geef spelertjes aandacht en
vertrouwen. Elk kind wil zich begrepen en gewaardeerd voelen.

Björn van der Doelen en Marcel van Herpen

Deze geweldig leerzame avond
werd ook mede ondersteund
door Björn van der Doelen die
samen met Marcel door zijn
jeugdperiode liep. De opgedane
ervaringen thuis en met trainers,
begeleiders en personen met wie

mooie praktijkvoorbeelden
hij in zijn leven te maken heeft
gehad. Als ex-prof voetballer
van onder andere PSV gaf Björn
met veel anekdotes aan wat hij in
teamsportverband heeft meegemaakt. Het waren veel situaties
die voor iedereen op zijn eigen
manier herkenbaar waren. Reacties van de vele aanwezigen waren: “leerzaam” en “genoten”.
Dit is een bijdrage om onze vrijwilligers te stimuleren en te motiveren om onze jeugdleden op
een juiste manier te begeleiden
en plezier te geven.
Bij deze bedanken Avesteyn en
VV Heeswijk Marcel en Björn
voor deze interessante en leerzame avond.

paardrijden

3e plaats voor jade van
schijndel op het Brabants kampioenschap
SCHIJNDEL/VORSTENBOSCH - Afgelopen weekend kwamen drie combinaties
van ruitersportvereniging Vorstenbosch
aan start tijdens het Brabants kampioenschap dressuur te Schijndel.
Jade van Schijndel reed in de rubriek
D/E-B met haar pony Super Star een hele
nette proef, wat beloond werd door de
jury met 66,25% en een 3e plaats. Hierna
mocht Jade deelnemen aan de overkamping. Helaas had Super Star een storing
in de galop wat haar de nodige punten
kostte en een 8e plek opleverde.
Juul van de Velden reed in dezelfde rubriek in de andere ring ook een nette
constante
proef,
de juryleden
waren
het
voetbal
hockey
tennis
basketbal
helaas niet helemaal met elkaar eens wat
resulteerde in een 7e plaats met 66,17%.
Daarna was het de beurt aan Evalien
van Buitenen met Ruby Star in de klasse A/B-L1. Ze
reed badminton
een mooie zwemmen
foutloze
beugelen
boksen

proef en werd hiermee 4e van Brabant
met
65,08%.
Vorige handbal
week kwam Wenturnen
volleybal
dy Nooijen-van de Laar met haar paard
Azila al aan start in Schijndel. Met een
score van 63,33% behaalde zij een mooie
10e plaats in de klasse Z1. Knappe prestaties van deze dames, waar we als vereniging super
trots op zijn!
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

korfbalsters Prinses
irene maken het waar
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

NISTELRODE - De opdracht was er op of
erover, maar de korfbalmeiden gingen
nog verder dan dat: de vloer werd er bij
opgevreten. Waar Altior in de eerste fase
biljarten
duivensport
judo
vissen
op
0-2 voorsprong
kwam,
wist Prinses
Irene dit snel te herstellen.
Daarna was het lang spannend en kwam
de stand gelijk op 6-6. Net voor rust
breidden de oranjehemden de voorsprong
nog uit tot 9-6. Na rust liet Prinses Irene
schakenbestaan dat de
er geen twijfel meer over
dammen
punten in Nistelrode bleven. Pas bij een
15-6 stand kreeg Altior de bal weer in de
gele mand, maar toen was de wedstrijd
eigenlijk al gespeeld.
Uiteindelijk floot de
1cm b

1,2 cm b

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

goed leidende scheidsrechter De Leeuw
af met 17-10. Het tweede team verloor
vandaag de punten tegen Emos.

NAAR DE SNEEUW
IN MAART/APRIL?
VOLG DAN EERST ONZE

KORTE CURSUS
SKIËN

OF

SNOWBOARDEN

(5 LESSEN)
START: WEEK 8 (DE WEEK NA CARNAVAL)
INFO EN AANMELDING:

0413 267176 OF
SKISCHOOL@DESCHANS.NL
SKI-EN SNOWBOARDCLUB DE SCHANS ARIEKESWEG 1 UDEN
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Running Team Bernheze stelt zich voor: Marleen Frunt-van den Akker
BERNHEZE - Marleen Frunt-van den Akker is 53 jaar, woont in Heesch en is
binnen Running Team Bernheze teamcaptain en fietser. Zij neemt dit jaar
voor de tweede keer deel aan Roparun. Marleen vertelt:
“Ik ben gemotiveerd geraakt
door de wens van ‘mijn’ lopers
om de sportieve prestatie aan
te gaan. Rennen van Parijs naar
Rotterdam, dat zou het ultieme
doel worden. Al snel veranderde dat naar de wens om mee
te doen én zoveel mogelijk geld
op te halen voor het geweldig
mooie doel dat hieraan gekoppeld is: léven toevoegen aan de
dagen waar geen dágen kunnen
worden toegevoegd aan het leven. De rol van teamcaptain was
bijna vanzelfsprekend, de meeste

teamleden komen uit mijn ‘stal’
en zijn al gewend aan mij in de
rol van trainer. In de nachten ga
ik mee als fietser het parcours op.
Ik bereid me goed voor op Roparun. In 2016 hebben we twee
keer een specifieke training georganiseerd: een nachttraining
waarin onder andere het basiskamp werd opgezet.

verantwoordelijk voor de samenstelling van het team en dat heb
ik geprobeerd heel zorgvuldig
te doen. Om 25 individuen een
team te laten zijn moet er worden gewerkt aan verbinding.

Roparun is een unieke ervaring.
De saamhorigheid in het team is
groot en als je dan twee dagen
en twee nachten onderweg bent
en lief en leed deelt, dan doet dat
iets met je. Aankomen in Rotterdam en zoveel dankbaarheid zien
bij de Daniël den Hoedkliniek,
waar patiënten en verzorgers een
erehaag vormen, doet je beseffen hoeveel geluk je hebt dat je
dit kunt doen!

Die specifieke voorbereiding is
niet meer nodig, nu trainen we
vooral het héél lang wakker blijven en lekker actief zijn. Ik ben

handbal

Dames DOS’80/Olympia’89
stunten tegen koploper

voetbal

Negental
Prinses Irene speelt gelijk

HEESCH - Zaterdagavond namen de handbaldames van DOS’80 het op tegen medekoploper GHV uit
Goirle. In een sportieve wedstrijd lieten de Heesche dames er geen twijfel over bestaan wie er moest
gaan winnen. Met 22-18 wisten zij een overtuigende winst te boeken.
Raketstart
Na elf minuten wisten de gasten
uit Goirle pas hun eerste treffer
te noteren. Op dat moment had
DOS’80 al vijf maal doel getroffen. Waar in andere wedstrijden
menigmaal achter de feiten werd

Sterk vervolg
DOS’80 pakte de tweede helft
meteen de draad weer op van
het goede spel uit de eerste
helft. Met uitstekende aanvallen en enkele break-outs tilde de

Selina van de Hurk wist in het begin het
verschil te maken met drie treffers
aangelopen, was er nu sprake Heesche formatie de score naar
van een raketstart. Met name een ruime 17-10 voorsprong.
Selina van de Hurk wist in deze Nog even kwam GHV iets dichbeginfase het verschil te maken terbij, maar Carlijn Kleinpenning Selina van de Hurk

Foto: Ruud Schobbers
met
drie treffers.
Ook tennis
verdedi- basketbal
wist op turnen
dat moment
een uitvoetbal
hockey
volleybal
handbal
gend had DOS’80 de zaakjes gespeelde kans op de hoek te
meer dan goed op orde. Toch verzilveren en het verschil weer ste seconde ook nog een zeven
gaf de koploper zich niet zonder naar vier doelpunten te brengen. meter strafworp. Daarmee werd
slag of stoot gewonnen. Zo was De verdiende winst was een feit. de beschamende nederlaag van
het bij het ingaan met de rust Als kers op de taart keerde keep- een wedstrijd eerder tegen Ta10-9 voor DOS’80.
ster Ingewaterpolo
Turlingshandboogschieten
in de allerlaatchos volledig weggepoetst.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
tafeltennis

korfbal

Superieur Altior C1 kampioen hoofdklasse
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

schaken

dammen

we winnen. De wedstrijd begon rustig maar Altior nam wel

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

De mannen van Van Tilburg
Mode & Sport begonnen veel
te slap aan de wedstrijd tegen
een hard werkend Venhorst. Na
amper 35 minuten stonden de
Oranjes met tien man en rond
de 80e minuut zelfs maar met
negen man, nadat Martijn van
Vught, die beide doelpunten
voor Prinses Irene maakte, onderuit schoof en daarbij per on-

geluk een speler van Venhorst in
zijn val meenam. Hij kreeg voor
de tweede keer geel.
De bijzonder pietluttig fluitende
scheidsrechter gaf, in een wedstrijd die sportief was, maar liefst
acht kaarten, waarvan minimaal
de helft discutabel was. Prinses Irene liet in de tweede helft
zien dat het wel kan knokken en
kwam van een 0-2 achterstand,
door twee doelpunten van de
beste centrale verdediger uit de
tweede klasse, Luuk van de Bogaard, terug tot 2-2.

golf

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag kon Altior C1 bij een overwinning al kampioen worden in de
hoofdklasse. De meiden hadden tot dan nog alle wedstrijden gewonnen en lieten aan iedereen overduidelijk zien wie er op dit moment het sterkste is. Prinses Irene was de tegenstander en die stond op de
tweede plaats van de standenlijst. Maar het verschil werd al gelijk gemaakt en wederom liet Altior zien
biljarten
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
wie
de baasduivensport
is op het veld.
Alles klopte en de meiden wisten al vanaf het begin: dit gaan

NISTELRODE - Prinses Irene behaalde tegen rodelantaarndrager Venhorst een teleurstellend
gelijkspel (2-2).

de voorsprong van 3-0. Prinses
Irene hoopte misschien nog wel
iets van de wedstrijd te maken
want ze scoorde de 3-1. Maar
daarna was het toch Altior dat
weer de klasse liet zien die al
het hele seizoen aanwezig is en
Prinses Irene werd overlopen. Bij
het laatste fluitsignaal stond er
15-2 op het scorebord en werd
het kampioenschap met nog wel
twee wedstrijden te spelen volop
gevierd.
Met dit kampioenschap zijn de
meiden ook meteen geplaatst
voor het NK 2018 dat gehouden
wordt op 10 maart in sporthal
De Wetteling in Venray.

De oplossing
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quad

Aerobic-/Zumbalessen bij Sine Cura
HEESWIJK-DINTHER - Op diverse dagen en tijden worden aerobiclessen gegeven. Bij aerobics
beweeg je je actief op muziek.
Kracht, flexibiliteit, coördinatie
en tact worden getraind.
Centraal staat het plezier om met
een groep oefeningen op muziek
uit te voeren. Door regelmatig
groepslessen te volgen wordt je
conditie verbeterd. De spieren
worden sterker en de longinhoud wordt vergroot. Aerobics
isvoetbal
een methode
voor conditiehockey
tennis
training die actief, uitdagend en
plezierig is.
Zumba
Maandagavond van 18.30 tot
19.30
Zumbalesbeugelen uur vinden
boksen de badminton

Mike van Grinsven laat sterke indruk achter

sen plaats; fitness workout met
danspassen op Latijns-Amerikaanse muziek. Het gaat niet om LE TOUQUET/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad team heeft in de laatste wedstrijd van
ingewikkelde danspasjes en ie- het Frans zandkampioenschap in Le Touquet een ijzersterke indruk achtergelaten. Echter kon hij de klus
dereen kan er dus aan meedoen. vanwege een mechanisch probleem niet klaren en moest hij noodgedwongen vroegtijdig de wedstrijd
De aanstekelijke salsa, meren- verlaten.
gue, flamenco en zelfs hiphopmuziek zorgen ervoor dat elke Mike en het team waren er heles weer een feest is. Met Zum- lemaal klaar voor om in deze
ba train je je hele lichaam, met laatste wedstrijd iets moois te
name je core. Het gaat om het laten zien. De start verliep super
plezier, de rest volgt vanzelf.
en gelijk wist hij de leiding in de
Zin om mee te doen? Kom langs wedstrijd in handen te nemen.
voor twee gratis proeflessen.
Onmiddellijk had hij een goed
Locatie:
CC
Servaes.
ritme te pakken en had binnen
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via
sine-cura@hotmail.com of 0413229750. Voor het volledige programma van Sine-Cura kijk op
www.turnvereniging-sinecura.nl.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Mike haalde het
tot in de pits

korfbal

Altior onderuit in Nistelrode
korfbal

biljarten

dammen

hardlopen

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

paardrijden

vissen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

kaarten/bridgen

NISTELRODE/HEESWIJKDINTHER - 1cm
Opb zondag 4 februari ging Altior op bezoek bij
Prinses Irene voor de Bernheze
b
Derby en om1,2ercmeen
goede wedstrijd neer te zetten om degradatie te voorkomen.

der steeds verder afstand nam
en de wedstrijd vol overtuiging
won met 17-10. Hierdoor blijft
Altior op twee punten staan, is
nu alleen de hekkensluiter van de
topklasse en degradatie naar de
hoofdklasse lijkt onontkoombaar.

1,4cm b
Samen met Prinses
Irene zijn ze
de hekkensluiters van de topklasse met allebei twee punten.
autosport
karten zeer
Dus
een overwinning was
welkom. Altior begon flitsend en
nam meteen een voorsprong van
0-2. Maar daarna was het toch
Prinses Irene die de wedstrijd
naar haar hand ging zetten en
een voorsprong nam die ze niet
meer weg gaf. Altior ging rusten
met een achterstand van 9-6. Na
rust bleef Prinses Irene de betere ploeg en kon Altior alleen
maar toezien hoe de tegenstan-

Stormvogels 2 – Altior 2: 15-13
De Horst 2 – Altior 3: 8-4
Spes 4 – Altior 4: 9-8
Altior A1 – motorsport
Bladella A1: 16-9
Altior A2 – BMC A1: 10-14
SVOC’01 B1 – Altior B1: 7-13
Altior B2 – BMC B1: 4-8
Altior C1 – Prinses Irene C1: 15-2
De Korfrakkers C2-Altior C2: 7-4
Emos C1 – Altior C3: 32-0
Altior D1-Celeritas D1: 13-3
De Korfrakkers D2-Altior D2: 6-2
Altior E1 – BMC E1: 16-1
Altior E4 – Fortuna’74 E1: 3-4
Altior F1 – MOSA’14 F1: 12-11

golf

vier ronden al een voorsprong
van 40 seconden. Het rijden ging
soepel en het was duidelijk dat
er absoluut een podiumplaats in
zat.
Helaas kreeg Mike na anderhalf
kano uur wedstrijd in leidende positie rijdend te kampen met een
mechanisch probleem. Aan het
einde van het lange rechte stuk

begon de motor vermogen te
verliezen en te stotteren. Mike
haalde het tot in de pits maar
hier sloeg de motor uit zichzelf af
en was niet makkelijk meer aan
de praat te krijgen. Door hard te
duwen sloeg de quad weer aan
maar uiteindelijk koos Mike het
zekere voor het onzekere en besloot de wedstrijd te verlaten.
Ondanks deze teleurstelling

weet Mike dat het met zijn snelheid en de CRQF Quad goed zit
voor aankomend seizoen.
In de komende weken zal hij zijn
voorbereiding voortzetten om
op 4 maart goed voorbereid aan
de start te komen in de eerste
wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Quads in
Lochem.

Meesters van de Halm, sponsor van
Judoclub Berlicum
BERLICUM/HEESWIJK-DINTHER - Judoclub Berlicum heeft met Rob van den Berg van Meesters van
de Halm afspraken gemaakt om lid te worden van de Businessclub Judoclub Berlicum. Leden van de
Businessclub Judoclub Berlicum zorgen door middel van een bijdrage voor stimulering van de clubactiviteiten.
Meesters van de Halm uit Heeswijk-Dinther produceert al meer
dan 40 jaar zeer hoogwaardige
biologische
graanproducten,
waarbij men altijd uitgaat van de
beste biologische granen, uitsluitend van eigen bodem. Graanvlokken en muesli’s, milieuvriendelijk geteeld, met aandacht en
liefde geplet en bewerkt tot de
lekkerste graanproducten.
Bovendien zijn de ontbijtproducten van de Meesters supergezond en snel te bereiden. Met
én zonder gluten, voor volwassenen en kinderen.

Het constante streven van de
Meesters van de Halm naar verantwoord en beter sluit erg goed
aan bij de uitgangspunten van
Judoclub Berlicum om altijd een

hoogwaardige, veilige en sportieve clubcultuur na te streven.
Judoclub Berlicum bedankt de
Meesters van de Halm voor deze
samenwerking.

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel
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36

Woensdag 7 februari 2018

HEESCH

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Vrijdag 9 februari
Sleuteloverdracht
CC De Pas

HEESWIJK-DINTHER
Vrijdag 9 februari
D’n dolle vrijdag
Snevelbokkenstal

LOOSBROEK

Vrijdag 9 februari
Zinnin! The Party! On Tour
Zaal Kreuge-zicht

Bouwersbal
´t Tunneke

D’n urste Deun
De Toren

Teenageparty
Lunenburg

Zaterdag 10 februari
Jeugdoptocht

Zaterdag 10 februari
Jeugdoptocht

Zaterdag 10 februari
Verlichte Optocht

Carnavalsmis
Petrus’ Bandenkerk

Carnavalsmis
St. Servatiuskerk

The Band-its
Café-Zaal Kreuge-zicht

Prijsuitreiking jeugdoptocht
CC De Pas

Sleuteloverdracht
De Toren

Zondag 11 februari
Kreuge On Tour

Remix 2.0
Checkpoint

Telekids discoshow
Snevelbokkenstal

Gratis carnavalsontbijt
Zaal Kreuge-zicht

Carnavalsbal
CC De Pas

Party Night
Snevelbokkenstal

Maandag 12 februari
Dweilen met de Kreuge

Zondag 11 februari
Grote optocht

Zondag 11 februari
Grote optocht

Carnafestival
Dorpsplein

Op de Eier
CC De Pas

Ontbijtshow
Snevelbokkenstal

Snertbal
Café-zaal Kreuge-zicht

Prijsuitreiking optocht
CC De Pas

Kindermatinee
Snevelbokkenstal

Remix 2.0
Checkpoint

Party Night
Snevelbokkenstal

Dinsdag 13 februari
DolleDinsdagDisco
Café-Zaal Kreuge-zicht

Maandag 12 februari
Biggenbal
CC De Pas

Maandag 12 februari
Kindermatinee
Snevelbokkenstal

Boerenbruiloft
‘t Tunneke

De koninklijke live
De Toren

Remix 2.0
Checkpoint

Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal

Carnavalsbal
CC De Pas

Party Night
Snevelbokkenstal

Dinsdag 13 februari
Seniorenbal
CC De Pas

Carnavals bridgedrive
CC Servaes

NISTELRODE

Carnavalscantus
Station Carnaval ’t Tramstation
Zaterdag 10 februari
Ziekenbezoek
Straatnaamonthulling
Bedrijvenweg

Sleuteloverhandiging
Station Carnaval ’t Tramstation

After Party Krullendonk
CC De Pas

Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal

Zondag 11 februari
Grote optocht

Party Night
Snevelbokkenstal

Prijsuitreiking en Optochtbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Carnavalsmis
St Lambertuskerk

Boerenbruiloft
Cunera | De Bongerd Tuinzaal

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Carnaval Prinses Irene
Sportpark De Schellen Nistelrode
Taiji37vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Cursus Stervensbegeleiding
Indonesisch 3-gangen
proeverij
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode
Maandag 12 februari
Gemeentehuis gesloten
Stiltewandeling
Bomenpark Heesch

Afsluitbal
Station Carnaval ’t Tramstation
De Veermanverbranding
Raadhuisplein

VORSTENBOSCH

Vrijdag 9 februari
Aftrap Carnaval met Repop
Pierenhol
Zaterdag 10 februari
Straatnaamonthulling &
sleuteloverdracht
Pierenhol
Kinderprogramma
Pierehol
Gekostumeerd bal
Pierenhol

Playbackshow
Pierenhol

Kindermatinee
Snevelbokkenstal

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Dinsdag 13 februari
De Carnavalympics
Station Carnaval ’t Tramstation

Straatnaamonthulling
Jeugdprins
Willem Alexanderstraat

Remix 2.0
Checkpoint

Workshop Honingmassage
Centrum MAIA Palmenweg 5
Nistelrode

Zotte Moandagavondbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Zondag 11 februari
Bonte mêrge
Pierenhol

Dinsdag 13 februari
Snertbal
De Toren

Vrijdag 9 februari

Kindermatinee
Station Carnaval ’t Tramstation

Vrijdag 9 februari
Het scholenbezoek
De Kanz en Beekgraaf

OINK-feest
CC De Pas

Donderdag 8 februari

Maandag 12 februari
Bezoek Laarstede

Feest met DJ DeetoX
Pierenhol
Maandag 12 februari
Grote optocht
Straatcarnaval
Nabij het Pierehol
Prijsuitreiking en
Gekostumeerd Pierebal
Pierenhol
Dinsdag 13 februari
Tonproaters
Pierenhol
Doe je ding dong show
Pierenhol
Jeugdtrio, Prins Rick
d’n Urste en hun gevolg
Pierenhol
Afsluiting
Pierenhol

Poedja-Bardo onderricht-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dinsdag 13 februari
Gemeentehuis gesloten
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

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

Gesloten i.v.m. Carnaval
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Centrum MAIA:
Reiki-oefenavond
Palmenweg 5 Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vipassyana

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

