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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Rens werd uitgenodigd voor een 
bak koffie door één van de orga-
nisatoren van de boerenbruiloft, 
waarmee hij ook bevriend is. Hij 
vermoedde nog niks, tot hij op 
die avond meerdere leden van 
de organisatie zag zitten. “Ze 
vroegen of ik dit jaar met Simo-
ne het boerenbruidspaar wilde 
zijn. Ik zei meteen ja, maar me-
teen daarna vroeg ik me af wat 
ik me op de hals had gehaald”, 
zegt Rens.

Simone had niets in de gaten van 
het plannetje van de organisatie, 
totdat Rens op een avond op 
zijn knieën ging voor haar. “Met 
een smoes heeft een vriendin 
ervoor gezorgd dat ik thuis was 
die avond, ze zou wat op ko-
men halen. Toen Rens voor mij 
op zijn knieën ging zei ik meteen 
ja, maar vroeg meteen daar-
na wat het eigenlijk allemaal in 
gaat houden”, vertelt Simone 
lachend.

Inmiddels is het boerenpaar druk 
bezig met de voorbereidingen. 
Kleding wordt gepast, gesprek-
ken met de ceremoniemeester 
worden gevoerd en getuigen 
worden geregeld. “We dachten 
dat het alleen maar een beetje 
zwaaien en gezellig doen zou 
zijn, maar er komt veel meer bij 
kijken”, vertelt het aanstaande 
paar. 

Hoewel ze allebei lid zijn van 
een andere carnavalsvereniging, 
zijn ze goed bevriend. Tussen de 
twee verenigingen heerst een 
vriendschappelijke strijd. “Wij 
juichen bijvoorbeeld extra hard 
als we horen dat hun wagen 
tweede is geworden en onze 
wagen eerste”, vertelt Simone. 

Het stel kijkt uit naar de grote 
dag, maar ze letten wel goed op 
wat ze zeggen. “Alles kan tegen 
je gebruikt worden”, grapt Rens.

HEESWIJK-DINTHER - Op car-
navalsdinsdag 28 februari wordt 
er een boerenbruiloft gevierd in 
Cunera/De Bongerd aan de Zijl-
straat 1 in Heeswijk. 

Op deze dag zullen Jan van Dijk 
en Francien van Dijk-van der 
Heijden uit Vorstenbosch in de 
onecht verbonden worden. De 
bruid is al 30 jaar werkzaam op 
de Heeswijkse locatie van Laver-
hof en de bruidegom is er sinds 
kort vrijwilliger.
De middag begint met het op-
halen van het boerenbruidspaar 
onder muzikale begeleiding. 
Daarna is er voor het boeren-
bruidspaar, genodigden en de 
oud-prinsen van Snevelbokken-

land een koffietafel in de aula 
van De Bongerd.

De huwelijksvoltrekking van 
deze bruiloft zal vanaf 14.11 uur 
plaatsvinden in de tuinzaal. De 
Prins van Snevelbokkenland zal 
het huwelijk bezegelen.

Daarna vindt er een receptie 
plaats en is er gelegenheid om 
het boerenbruidspaar te felicite-
ren. Iedereen die het bruidspaar 
kent of interesse heeft in deze 
bruiloft, is van harte welkom!
De geldelijke giften vanuit ‘de 
kromme errum’ zullen ten goe-
de komen aan het welzijn van de 
bewoners van Cunera/De Bon-
gerd.

snevelbokkenland 

FrAnCiEn En JAn Foto: Alette fotografi e

Krullendonk

Vergeet de datingsites Tinder en 
Pepper want boerenbruidspaar 
Jordie van Buul en Bo van Hint-
hum laten zien hoe een echte 
Heesche relatie tot stand komt. 

Met paard en kar worden zij 
naar ’t Tunneke gebracht, om 
daar door pastoor Marco Nelis-
sen voor één dag in de onecht 
te worden verbonden. De Blue 
Band verzorgt de muzikale on-
dersteuning van de ceremonie, 
waarna duo Pal en Hanz het mu-
zikale stokje overneemt voor een 

feestelijke viering van dit jonge, 
en kortdurende huwelijk.
Bo van Geert van Willy van Ger-
rit uit d’n Bergse Hei (van Hin-
tum) en Jordie van Willie van 
Toon van Wies Nolle (van Buul) 
kennen elkaar onder andere van 
sportpark de Braaken, waar Jor-
die in HVCH 12 de sterren van 
de hemel keept en Bo in dames 
4 alle tegenstanders haar hielen 
laat zien. Jordie en Bo nodigen 
iedereen van harte uit het feest 
met hen mee te vieren. De toe-
gang is gratis.

HEESCH - Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de ceremonie 
van de boerenbruiloft bij te wonen en mee te bieden tijdens de vei-
ling, maar vooral om een groot carnavalsfeest te bouwen op live 
muziek. De opbrengst van de veiling komt dit jaar ten goede aan de 
intocht van Sinterklaas in Heesch. Op carnavalsmaandag 27 februari 
om 14.30 uur barst de boerenbruiloft los in ’t Tunneke.

Weversrijk
NISTELRODE - Alles kan tijdens carnaval, zelfs trouwen buiten je eigen carnavalsvereniging. Rens van 
Zeeland, lid bij CV De Naam Kûmt Volgend Joar, en Simone Hubers, lid bij CV Afslag 15, worden zater-
dag 25 februari in Zaal ‘t Tramstation in de onecht verbonden.

SiMOnE En rEnS
Tekst: Tamlyn van Lanen

BO En JOrDiE

www.meermaashorst.nl

boeren-
bruiloften
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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 DeMooiBernheze-
Krant 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.

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

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Donderdag 16 februari work-
shop ‘zelf een uitvaart regelen’ 
door Nancy Vanhoucke. Zelf een 
uitvaart regelen? Kan dat en mag 

dat? Dat kan en dat mag! Er zit-
ten wel wat consequenties aan 
en het is goed dit te weten voor 
je begint met het zelf regelen van 
een uitvaart. De aanvang is om 
20.00 uur en de kosten zijn € 5,-. 
Aanmelden kan via info@kloos-
terkapelvorstenbosch.nl.

Vrijdag 17 februari vindt er een 
dag met Familieopstellingen door 
Juno Welter plaats. Deze dag 
duurt van 10.00 tot 17.30 uur 
en de kosten zijn € 80,- voor de 
inbrenger van een hulpvraag en 

€ 20,- voor een representant; dit 
is een persoon die voor de tijd dat 
de opstelling duurt, in de schoe-
nen gaat staan van een familielid 
van de persoon, die de opstelling 
heeft aangevraagd en dus een 
probleem inbrengt. Als represen-
tant meedoen is een prachtige 
manier om de kracht van een op-
stelling te ervaren. Er zijn nog een 
enkele plaatsen beschikbaar.
Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen via telefoonnumer 
06-82350099 of via email: 
margarethbloemen@home.nl.

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel
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• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

Gebraden spareribs 100 gram € 1.25
Worstenbroodjes 
runder of h.o.h per stuk € 1.35
erWtensoep per liter € 4.98
CarnavalsaanbiedinG:
3 biefstukken € 10.00

Aanbiedingen geldig van  woensdag 15 t/m zaterdag 25 februari 

vlékandel 
per stuk € 1.45

I.v.m. carnaval zijn wij 
maandag 27 en dinsdag 28 februari gesloten.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe!

HuisGemaakt! lekker makkelijk!

De vijftiende voorstelling van Mark 
gaat over ‘Het Menselijke Tekort’: 
we willen steeds meer en meer en 
juist daardoor krijgen we alsmaar 
minder. Zo komen we onder-
hand om in de nutteloze gadgets, 
gereedschappen en goederen. 
Welke oen heeft bijvoorbeeld de 
sleutelhanger bedacht, de uitvin-
ding die het mogelijk maakte om 
al je sleutels in één keer kwijt te 
raken? Wie kwam op het onzali-
ge idee om chips te gaan verko-
pen in ouwe tennisbal-kokers? En 
het ultieme middel tegen droog 
haar is toch gewoon water!?

In ‘Kaaskleum’ gaat de Brabantse 
cabaretier op zoek naar dingen 
die er nog wel degelijk toe doen. 
De rest mag, wat hem betreft, 
gerust met de aanstaande zond-
vloed mee. 

Het lachspektakel duurt, zoals 
gewoonlijk, ruim tweemaal vijf-
tig minuten. Daarbij staat, hangt 
en zit Mark weer tegen, onder of 
bovenop een idioot decorstuk, zo 
onderhand zijn handelsmerk. Net 
zoals de hoge grapdichtheid van 
zijn shows. Alleen Tokyo komt 
met zijn bevolking in de buurt, 
qua dichtheid dan. Net geen 
kaartjes kunnen bemachtigen? 
Maak je keuze uit de rest van het 
programma van CC Nesterlé.

NISTELRODE – Eerder in deze krant kondigde Mark van de Veerdonk 
al aan zich prettig te voelen in het theater van CC Nesterlé. Het pu-
bliek denkt daar kennelijk hetzelfde over want op vrijdag 17 februari 
staat Mark, de buurman uit Slabroek, wederom voor een uitverkochte 
theaterzaal in CC Nesterlé met zijn nieuwe programma: ‘Kaaskleum’.

Lachspektakel met 
Mark van de Veerdonk uitverkocht
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Hee gaode mee! 

www.de-nistel.nl        /OntmoetingsplekDeNistel

Open zondag 19 februari a.s.
van 11.00 tot 17.00 uur

VVV AGENTSCHAP

“Een dorp als Nistelrode behoort 
een VVV-informatiepunt te heb-
ben. En deze service naar de 
bezoekers en promotie van ons 
mooie dorp en het natuurgebied 
zijn zeer belangrijk en wederom 
een mooie manier voor integratie 
van onze medewerkers met een 
verstandelijke beperking en de 
bezoekers”, legt Paul Radema-
ker, initiatiefnemer van De Nistel 
uit. 

In het gezellige Koffiehuis met 
landwinkel worden naast heer-
lijke koffie, thee, worstenbrood-
jes en zoetigheden tevens VVV-
producten aangeboden. Zo zijn 
er fietsknooppunten- en wan-
delkaarten, diverse fiets- en 
wandelroutes en informatiebro-
chures verkrijgbaar. “Het is een 
gratis extra dienst die we graag 
verstrekken, want wat is er nu 
leuker dan enthousiast vertellen 
over je eigen woonomgeving?”, 
vertelt initiatiefnemer Kim Rade-
maker.

Extra feestelijke activiteiten
Zondag 19 februari is De Nistel 
van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Speciaal voor de opening van 
het VVV-agentschap is het extra 
gezellig in het Koffiehuis; met 
knutselen voor de kinderen van-
af 11.00 uur en vanaf 13.30 uur 
zorgt De Kampvuur Stam voor 
muziek. Om 15.00 uur zal De 
Nistel officieel VVV-agentschap 
worden in aanwezigheid van 
wethouder Wijdeven en VVV-di-
recteur De Laat.
Koffiehuis De Nistel aan de Piet 
Geersdijk 2 in Nistelrode is geo-
pend van woensdag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 16.30 uur. 
Daarnaast in het zomerseizoen - 
van april tot en met oktober - ie-
dere zondag van 11.00 tot 17.00 
uur en in het winterseizoen - van 
november tot en met maart - ie-
dere 3e zondag van de maand 
van 11.00 tot 17.00 uur, met 
maandelijks een ander thema.

www.de-nistel.nl

nieuw vvv-agentschap
in nistelrode
NISTELRODE – Het VVV heeft vanaf zondag 19 februari weer een 
VVV-agentschap in Nistelrode. In ontmoetingscentrum De Nistel 
zal deze gratis extra dienst verkrijgbaar aan de Piet Geersdijk met 
een feestelijke opening van start gaan.

film Compostella
HEESWIJK-DINTHER - Ieder jaar gaan meer mensen op bedevaart 
naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje. Wat beweegt deze 
pelgrims? 

Drie jaar lang volgde Freddy Mouchard pelgrims op deze tocht der 
tochten. De beleving van de tocht is voor iedereen verschillend, 
maar iedere pelgrim, - gelovig of niet - gaat een grens over. Hij of 
zij komt anders terug. In deze film komt dit indringend aan het licht.
Dinsdag 21 februari - Willibrordcentrum - Heeswijk-Dinther
Aanvang: 20.00 uur - toegang gratis.
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Carnaval
Je moet het maar kunnen. Vier dagen en nachten lang naar 
hoempapa-muziek luisteren zonder dat je het beu bent. Met een 
flinke kater een feestzaal binnen lopen op de vroege morgen en 
toch zin hebben om weer een hele dag te lallen en te hossen. 
Talloze polonaises lopen met een glimlach op je gezicht, in je ene 
hand maar weer een biertje en in je andere hand de schouder van 
je jolige dorpsgenoot die je normaal geen blik waardig gunt. 

In mijn uren achter de bar tijdens carnaval heb ik respect 
opgebouwd voor de Prins en zijn gevolg. Elke keer zag ik hen weer 
zonder moeite met een grote lach op hun gezicht de kroeg binnen 
komen tijdens het dweilen. Terwijl ik carnaval vanaf een veilige 
afstand al verschrikkelijk vind, zitten zij er vier dagen middenin. 
En dan heb ik het nog niet eens over de maandenlange ‘voorpret’ 
voorafgaand aan carnaval. Wanneer de blaaskapel een deuntje in 
zet, staan ze bij wijze van spreken al te dansen op de tafels, terwijl 
ik de neiging zou hebben geitenwollen sokken in die herrie-
trompetten te stoppen om ze in ieder geval voor eventjes te laten 
zwijgen. 

Ik zou, denk ik, echt een opstandige Prins worden al tijdens 
de eerste dag carnaval. Die grote trom bijvoorbeeld zou ik uit 
het raam gooien na een paar uurtjes. Zielig voor die muzikant 
misschien, maar veel beter voor mijn gemoedstoestand. Ik zou 
rare verzoekjes aan de dj gaan vragen, om maar even geen 
feestmuziek aan te moeten horen. Ik zou me halverwege de dag 
onherkenbaar verkleden om maar even niet in het middelpunt van 
de belangstelling te staan. Mijn scepter zou ik aan de verlegen 
jongen geven die eenzaam en alleen in de hoek van de zaal staat. 

Hopelijk krijgt zijn ego dan zo’n boost 
dat hij wel zijn dansmarieke vindt 
waar hij zo naar op zoek is. 

Maar goed dat er elk jaar een Prins 
is uitverkozen die zich gewoon 

netjes aan het protocol houdt en 
zorgt dat carnaval een traditioneel 

feest is. Traditioneel zonder mij. 
Maar dat is misschien ook het 
beste. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Kick-off van Starters Succes 
in de gemeente Bernheze
Maak je onderneming hét gesprek van de dag, zowel off- als online!

Live radio-uitzending van BNR 
Gangmakers 
De avond start met een live ra-
dio-uitzending van BNR Gang-
makers, het programma voor én 
door ondernemers. Presentator 
Maarten Bouwhuis stelt regiona-
le actualiteiten centraal en gaat 
hierover in debat met enkele on-
dernemende boegbeelden uit de 
regio. 

Tips & tricks over free publicity
Ook gespreksleider Meike de 
Jong, bekend als presentator van 
RTL Nieuws, geeft haar visie en 

gaat het gesprek aan. Zo ontdek 
je hoe je als ondernemer nieuws-
waarde kunt creëren en bergen 
free publicity binnen kunt halen. 
Wie herkent het niet… Urenlang 
zit je te typen, backspacen en 
na te lezen. Je wilt immers ze-
ker weten dat je nieuwsitem je 
boodschap goed verwoordt en 
pakkend genoeg is. Is je bericht 
eindelijk naar je zin, dan stuur 
je het naar je volledige perslijst. 
En na dagen wachten… niets! 
Je krijgt die avond do’s & don’ts
over hoe je op kunt vallen in de 
media, zowel off- als online. 

Daarnaast kun je ervaringen uit-
wisselen en een borrel drinken 
met andere ondernemers. Ge-
garandeerd dat je aan het einde 
van de avond naar huis gaat met 
een enorme inspiratieboost én 
concrete tips en tricks. 

Meld je vandaag nog aan
Schrijf je nu in door een e-mail te 
sturen naar events@starterssuc-
ces.nl. Deelname is gratis. Meld 
je snel aan, want vol=vol.

BERNHEZE - Een event voor startende en gevestigde ondernemers in de gemeente Oss en Bernheze. Deze 
bijeenkomst wordt een interactieve avond met een live radio-uitzending van BNR Gangmakers. Daarnaast 
leer je alles over free publicity. En dat is nodig, want free publicity gaat tegenwoordig verder dan enkel de 
krant, nieuwssites, radio en televisie. Ook met behulp van social media valt heel veel gratis publiciteit te 
behalen. Wij geven je tips & tricks over hoe je op kunt vallen in de media, zowel off- als online. Dit event 
gaat plaatsvinden op woensdag 22 februari van 18.00 tot 21.30 uur in CC De Pas in Heesch.

Meike Maarten

Kick-off van Starters Succes in de gemeente Bernheze

SPOOR 8Weijen 77, 5388 HM NistelrodeOpeningstijden:ma.-vr.: 9.30-17.30 uurza.: 10.00-17.00 uur

              nu ook in Nistelrode 

De grootste WAAR winkel van Nederland heeft de deuren geopend 
bij Spoor 8 in Nistelrode. Je vindt er de bekende DOPPER, 
TONY CHOCOLONELY, FAIRTRADE GIFTS en MEUBELEN. 

Wat zeker ook bijzonder is zijn de mooie producten 
van lokale ondernemers. 

BIJ WAAR KUN JE OOK DIVERSE WORKSHOPS VOLGEN. 

We zijn open van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
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Facebook
T H U M B  U P  A N D  S Y M B O L S

Share

Like

share

Bij besteding van iedere € 15,- ontvang je € 5,- aan Goodcoins. 

Spoor-8-Nistelrode

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

Maandag 
en dInSdag 

met  
CaRnaVaL 

zijn wij 
gESLOTEn

Wij wensen  
iedereen veul skik  

mè deez daag!

Je krijgt die 
avond do’s 
& don’ts
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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. 0413-381848
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.
0412-614035
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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Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Vinden anderen dat uw 
TV ook zo hard staat?
Wĳ  hebben de oplossing voor u.

Zowel Infrarood 830S 830TV als 
FM 840S 840 TV Sennheisser TV 
luisterhulp voor bĳ  uw hoortoestellen
(met ringleiding) of rechtstreeks te 
gebruiken op de oren.
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OP is OP!

Nergens goedkoper!Nergens goedkoper!

Nu

€ 99,95

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

BERNHEZE - In januari en febru-
ari ging er drie keer een dertig-
tal gasten en vrijwilligers van de 
Zonnebloemafdeling HDLV naar 
het huistheater van Lya de Haas 
en Hennie Korsten. Ze luisterden 

daar naar de mooie zang en gi-
taarmuziek van dit duo, keken 
in hun plakboeken, namen een 
kijkje in de studio van Hennie en 
genoten tot slot van Lya’s groen-
tesoep en een worstenbroodje.

zonnebloem naar het huis-
theater van lya en hennie

Een onbevredigend gesprek? 
Kinderen die niet luisteren?
Tussen carnaval en Pasen drie boeiende zaterdagen Verbindend Communiceren

Onze ‘normale’ manier van com-
municeren is vaak onbedoeld 
beschuldigend. In deze cursus 
oefen je met tools om het anders 
te doen. 

Je gaat ervaren hoe verhelderend 
en plezierig een gesprek kan zijn, 
wanneer je zelf duidelijk bent èn 
tegelijk goed kunt luisteren.

De volgende thema’s krijgen 
aandacht:
• Wat hoor ik? Wat zie ik? 
 Hoe reageer ik?
• Wat zijn mijn gedachten hier-

over? Wat ervaar ik hierbij? 

• Hoe wáár is mijn waarneming? 
• Hoe goed kan ik luisteren?
• Hoe stel ik een vraag, die er toe 

doet?
• Kan een ander mijn boodschap 

horen? 
• Welke rol spelen vrijheid (van 

meningsuiting), erkenning en 
respect? 

Docent Ciske van Zijl
Tot 2006 werkte zij als leerkracht. 
Waar zij eens enthousiast aan be-
gon, paste niet meer. Ciske zocht 
opnieuw naar haar drijfveren en 
werd enthousiast van een kennis-
making Geweldloze Communica-

tie bij Authenta. Deze verrijkende 
manier van communiceren maakt 
haar leven inmiddels al jaren zo-
wel simpeler als plezieriger. Tot 
op de dag van vandaag schoolt 
zij zich hierin bij. Sinds 2012 zet 
Ciske ook haar kennis in voor 
het buurtbemiddelingswerk van 
ONS welzijn in Oss.

Praktische informatie
Data: zaterdag 11 maart, 25 
maart en 8 april, van 10.00 tot 
16.00 uur
Plaats: Abdij van Berne, Hees-
wijk-Dinther. Kosten: € 130,-, 
inclusief drie dagen lunch.

Informatie: 
www.abdijvanberne.nl/agenda.
Opgeven via: 
secretariaat@abdijvanberne.nl.

BERNHEZE - Stuit je tijdens een gesprek op weerstand of persoonlijke afwijzing? Komt jouw boodschap 
niet over? Tussen carnaval en Pasen organiseert Ciske van Zijl, mediator bij ONS welzijn, drie boeiende 
cursusdagen in de Abdij van Berne die op deze vragen ingaan. De inhoud is gebaseerd op de visie van 
Marshall Rosenberg. Drie keer ga je met nieuwe inzichten naar huis!

Ciske van Zijl

Huisdiergeheimen is prach-
tig geanimeerd, gevuld met 
geestige personages en biedt 
af en toe meer dan opper-
vlakkige dierengekkigheid. 
Dankzij het scheutje huise-
lijkheid, wanneer de werel-
den van eenzame mensen 
en gezelschapsdieren bot-
sen, is dit het beste werk van 
Illumination Entertainment .

Donderdag 2 en 
vrijdag 3 maart.
Aanvang: 13.30 uur.
Entree: € 4,-.

Wij ontmoeten je graag bij 
Filmhuis De Pas.

Filmhuis De Pas presenteert de 
kinderfilm: Huisdiergeheimen
HEESCH - Wat doen huisdieren als hun baasjes de deur uit 
zijn? Ze luieren, roddelen, snoepen en geven feestjes.

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis 
kaarten voor deze voorstelling, laat dit dan voor 
19 februari weten via info@de-pas.nl.

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

• kapsalon

• schoonheidsbehandeling

• pedicure

• manicure

• laserontharing

• permanente make-up

• bruidskapsels 

• bruidsmake-up

• visagie

• HIFU anti-aging
 behandelingen

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Voor Na 90 dagen
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

in Maren-Kessel, 
Haren (bij Oss)
en onze winkels

maar als je het nog even 
in de broodrooster doet…
en dan wat roomboter erop, da’s echt smullen! 

Keniabrood is rozijnenbrood maar dan anders. 

Verrassender.  Vol met rozijnen, cashewnoten, 

hazelnoten, karamel en ’n vleugje cocos.

 keniabrood
is zo al lekker…

bij aankoop van 2 broden:

4 tarwebollen

normaal 1,60
geldig t/m 22-2-2017

keniabrood

normaal 3,60

2,95
1,00

Een familielid van Vera heeft au-
tisme. Zij maakt dus van dichtbij 
mee hoe het is om om te gaan 
met iemand die autisme heeft, 
maar ze merkt ook dat er nog 
veel onduidelijkheid is rondom 
autisme. Daar wilde ze verande-
ring in brengen door in haar pro-
fielwerkstuk hier aandacht aan te 
besteden. “Het idee was eigenlijk 
om een filmpje te maken waarin 
uitgelegd werd wat autisme is, 
maar dat is erg moeilijk te ma-
ken.” Vera is op internet naar an-
dere ideeën gaan zoeken en zag 
een advertentie voorbij komen 
voor kinderboeken. “Toen be-
dacht ik om zelf een kinderboek 

over autisme te gaan schrijven, 
waarin ik aan kinderen uitleg wat 
autisme is.”

Het boekje legt op een eenvou-
dige manier uit hoe autisme kan 
zijn, Vera: “Het geeft een beeld 
van hoe autisme kan zijn. Niet ie-
dereen die autisme heeft, beleeft 
het op deze manier. Dit boek is 
een voorbeeld zoals ik in mijn 
omgeving zie hoe het kan zijn.” 

Het boek ‘Ik ben niet zomaar 
iemand, ik ben speciaal’ schetst 
een beeld van autisme dat voor 
iedereen begrijpelijk is en kan aan 
kinderen in de onderbouw voor-

gelezen worden. “Ik heb geen 
moeilijke woorden gebruikt, zo-
dat ook de kinderen in de on-
derbouw van de basisschool het 

begrijpen.” Maar ook voor ou-
dere kinderen of volwassenen is 
het boek informatief. Het zorgt 
ervoor dat autisme besproken 
wordt, wat bijdraagt aan het be-
grip dat voor autisme ontstaat.

Zelf had ze niet verwacht dat het 
zo’n succes zou zijn. Haar profiel-
werkstuk is beloond met een 9 en 
inmiddels heeft ze al 77 exempla-

ren verkocht. “Toen ik eenmaal 
bezig was, vroeg ik me af waar ik 
aan begonnen was. Het verhaal 
schrijven was makkelijk, maar het 
maken van de illustraties was een 
stuk lastiger. En het moeilijkste 

was het vinden van een druk-
ker.” Maar alle stress die het op-
geleverd heeft was het dubbel en 
dwars waard.
“Zelf dacht ik dat tien boekjes 
bestellen wel genoeg zou zijn, 
maar steeds meer mensen willen 
het boekje hebben!” 

Wil je zelf ook een exemplaar van 
dit boek? Dat kan door Vera een 
mailtje te sturen met als onder-
werp ‘Boek over autisme’. 

Nadat Vera het mailtje heeft ont-
vangen neemt ze contact met je 
op. 
veratimmers0408@hotmail.com.

Een boek over autisme schrijven als profielwerkstuk

VORSTENBOSCH – Een boek schrijven is niet iets wat je zomaar doet. Toch 
heeft de 16-jarige Vera Timmers het voor elkaar gekregen. Ze doet dit jaar 
haar Havo eindexamen op het Zwijsen College in Veghel en schreef voor haar 
profielwerkstuk het boek ‘Ik ben niet zomaar iemand, ik ben speciaal’. Een 
boek waarin zij een beeld schetst van hoe autisme kan zijn.

Vera Timmers Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

Een boek over autisme schrijven als profielwerkstuk

’dit boek is een voorbeeld zoals ik in 
mijn omgeving zie hoe het kan zijn’

Waarin ik 
aan kinderen 
uitleg wat 
autisme is
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Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Expositie
Kunst-Zicht 

Sinds kort woont hij in Hees-
wijk-Dinther en heeft hij zich 
weer toegelegd op het schilde-
ren. Een andere plaats in de we-
reld, een andere omgeving. 

Hij schildert taferelen uit de 
buurt, zoals De Kilsdonkse Mo-
len en het straatbeeld in Den 
Bosch. Ook maakt hij sfeerschil-
derijen van de natuur en portret-
ten.
 
Zondag 19 februari exposeert 
hij met zijn werk op Kunst-Zicht 
aan de Kerkstraat 1 in Hees-
wijk-Dinther. Op deze locatie 
vindt elke derde zondag van de 

maand een afwisselende expo-
sitie plaats met kunstenaars uit 
verschillende disciplines. 
Zo stellen ook Marion de Goeij 
(keramiek), Saad Jasim (foto’s), 
Parwin Mirza (schilderijen), Aaf-
ke Steenhuis (beeldend werk) en 
Sahel al Tork (beeldend werk) 
hun werk tentoon.

HEESWIJK-DINTHER - Ali Khalil is geboren in Aman in Syrië waar 
hij professor kunstwetenschappen aan de universiteit was. Hij heeft 
al veel exposities gehouden, vooral in het Midden-Oosten, waar hij 
een bekend en erkend kunstenaar was. 

Een levendig gesprek over 
de dood met Anita en Jaan

Geen verplichtingen
Anita: “Mijn man is 24 jaar ge-
leden overleden. Ik heb geen 
kinderen, ook niet met Jaan, dus 
wil ik niemand verplichtingen op-
leggen. 
Bij natuurbegraven zijn die er 
niet. Je ligt er voor eeuwig en er 
is verder geen onderhoud.”
“Bij mij ligt dat anders”, vertelt 
Jaan. “Mijn vrouw is destijds op 
een begraafplaats begraven. Ik 
wil bij haar begraven worden. 
Dat voelt voor mij het beste.”

De natuur is eenvoudig en intiem 
Anita Haex kwam via een uit-
vaart van een tante in contact 
met begraven in de natuur: “Ik 
vond de uitvaart van mijn tante 
prachtig. Eenvoudig en intiem. Er 
was een ontspannen sfeer. Een 
gevoel van vrijheid. 

Dat brengt de natuur met zich 
mee. Het spreekt mij enorm aan 
en dat past helemaal bij mij. Toen 
was ik ervan overtuigd dat ik ook 
op een natuurbegraafplaats be-
graven wilde worden. Terug naar 
de natuur.”

Zelf een plek kiezen
Anita: “Ik heb gekozen voor een 
plek bij de vijver. Vlak bij een bank-
je. Leek me wel gezellig. Als er dan 
nabestaanden op bezoek komen, 
kunnen ze even gaan zitten.”

De dood moet je voorbereiden
Waarom nu al een natuurgraf 
gekocht? Anita: “Als je dan toch 
de vrijheid krijgt om een eigen 

plek te kiezen, wil ik ook van die 
vrijheid gebruik kunnen maken. 
Als je wacht, is jouw favoriete 
plek misschien weg.” Anita ver-
volgt: “Bovendien weet je nooit 
wanneer je aan de beurt bent. 
Dat weten Jaan en ik maar al te 
goed uit het verleden. Dus wilde 
ik graag de daad bij het woord 
voegen. Het geeft rust. Niet al-
leen een feest maar ook de dood 
moet je voorbereiden. Wij vinden 
dat niet eng.” Jaan beaamt dat.

Bewaarbox met wensen
Als je een graf koopt krijg je een 
mooie houten bewaarbox voor 
alle contracten. Dat gebruikt 
Anita ook om al haar wensen en 
gedachtes rond de uitvaart in te 
bewaren. 

“Welke muziek vind ik mooi, hoe 
moet de ceremonie er uitzien. 
Dat soort dingen schrijf ik op en 

stop ik in de box. Nabestaanden 
kunnen straks alles in de box 
vinden. Dat maakt het voor hen 
gemakkelijker. Hoeven ze niet te 
denken: ‘Wat had Anita nu ge-
wild?’ Ook dat geeft mij rust.”

Wilt u informatie over natuurbe-
graven? Kijk op 
www.maashorst.nl of kom langs 
aan de Franse Baan 2, 5374 RS 
te Schaijk. U bent zeven dagen in 
de week welkom.

BERNHEZE – Anita Haex en Jaan Niessen uit Weert zijn 20 jaar samen. Ze hebben allebei hun vorige part-
ner verloren. Dan denk je anders over de dood. En praat je er dus over. Een levendig gesprek over de dood.

Anita Haex en Jaan Niessen op de natuurbegraafplaats

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

A.S. ZONDAG OPEN

20%
korting op 1 artikel naar keuze

tegen inlevering van deze bon

*

*   M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 
Zie voorwaarden in de winkel. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 22 februari 2017. Maximaal 1 bon per klant.

‘Ik vond de uitvaart van 
mijn tante prachtig’

VORSTENBOSCH - Bij Hoge 
Schuts kruisboogcompetitie 
2016-2017 zijn twee schutters 
vanuit gilde Vorstenbosch in de 
prijzen gevallen:

Hein Nooijen, A-klasse, 3e prijs
Pieter Witte, 60+-klasse, 2e prijs

Hoge Schuts kruisboog-
competitie 2016-2017

Pieter Witte

Hein Nooijen



Woensdag 15 februari 2017 7
  

De gouden loper gaat uit van 15 
tot en met 25 februari voor tien 
dagen feest. Naast de herope-
ning van Van Mook, de Echte 
Bakker in Nistelrode, zal de or-
ganisatie van De Echte Bakker 
landelijk het 50-jarige jubileum 
vieren. Elke dag krijgen de klan-
ten - tijdens de actieperiode - 
een kraskaart. Deze kunnen ze 

ter plekke krassen en ze weten 
meteen of ze een prijs hebben. 
Dit varieert, want elke dag is er 
een product uit de winkel te win-
nen. En een keer per drie dagen, 
18, 22 en 25 februari wordt er 
een buurtprijs of een Panini-grill 
verloot. Na tien dagen gaan de 
kraskaarten nogmaals allemaal 
in een landelijke trekking, waar-

uit nog een winnaar getrokken 
wordt die een goudstaaf wint ter 
waarde van € 2.000,-. 
Voor iedereen een goede reden 
om juist deze weken een keer 
vaker de mooie producten van 
de Echte Bakker te kopen. Waar-
bij de klanten ook op dinsdag 
voortaan de hele dag terecht 
kunnen.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 22 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Kipfilet

100 gr. € 1,10
Rundergehakt

100 gr. € 0,85

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekruide 
gehaktballen
100 gr. € 0,80
Zeeuws spek

100 gr. € 1,25

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Verse zuivel van de Ambachtshoeve

COURGETTE per stuk € 0.99
VERSE KRIEL AARDAPPELTJES 1 kilo € 1.00
NAVELSINAASAPPELS 10+2 gratis

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Zaterdag25 februari 15.00 uur gesloten.27 & 28 februari en 1 maart gesloten.

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

Actie geldig van 15 t/m 25 februari 2017

Meditatie in haar meest 
oorspronkelijke vorm

Dzogchen meditatie
In Dzogchen meditatie wordt 
niet afgewezen, gezuiverd of 
getransformeerd, omdat de per-
fecte natuurlijke staat er altijd al 
was. Door niets te veranderen 
en enkel te observeren, kunnen 
we onze natuurlijke staat her-
kennen. Integratie van deze na-
tuurlijke staat wordt in het dage-
lijks leven beoefend door steeds 
bewust aanwezig te zijn. 

De beoefening van Dzogchen 
lijkt makkelijk, maar is het niet. 
Gedachten vertroebelen de na-
tuurlijke staat. Belangrijk is een 
goed begrip te hebben voor de 
manier van meditatie, de beoe-
fening en verwachtingen daar-
van. De overdracht door Khenpo 
Tenpa Yungdrung Rinpoche is 
een buitengewone kans om uit 
de eerste hand kennis te maken 
met Dzogchen binnen de Bön-
traditie, een traditie die aan de 
wieg van het boeddhisme stond 
en momenteel volop in de be-
langstelling staat. Het onderricht 
wordt gegeven in het Engels en 
vertaald in het Nederlands. 

Interesse?
Meer informatie en opgeven 
voor dit weekend in het pand van 
het voormalige klooster Beuken-
hof kan via Hans Meulenbeld: 
hansmeulenbeld@gmail.com
of via www.tapiritsa.nl.

Kathmandu
Stichting Tapiritsa is opgericht 
in 2015. Het voornaamste doel 
is het ontwikkelen, bewaren en 
bestuderen van de cultuur en 
het onderwijs van de Tibetaan-
se Yungdrung Bön-traditie in en 
buiten Nederland. Dit door het 
organiseren van seminars met 
leraren die het volledige Yung-
drung Bön-onderricht hebben 
gevolgd in het Triten Norbut-
se-klooster in Kathmandu. 

Verder door meditatiegroepen in 
de Yungdrung Bön-traditie, het 
organiseren van retraites waar 
Bön-beoefenaars gezamenlijk 
hun meditatie kunnen beoe-
fenen en verdiepen en het be-
schikbaar stellen van relevante 
teksten, beeld- en geluidsmate-
riaal aan meditatiebeoefenaars.

BIEZENMORTEL - De Stichting Tapiritsa, waar ook Martha Daams uit Heesch zich voor inzet, ontvangt 
van 31 maart tot en met 2 april in De Beukenhof in Biezenmortel een van de meest vooraanstaande 
leraren in de Bön-religie uit Tibet om de introductie te geven van meditatie in de natuurlijke staat, 
Dzogchen. Een staat die niet kan worden ontwikkeld omdat deze er altijd al was, maar die wel herkend 
kan worden. Khenpo - wat abt betekent - Tenpa Yungdrung Rinpoche is hoofd van het Triten Norbutse 
Klooster in Kathmandu en staat bekend om zijn heldere uitleg en groot vermogen om de introductie van 
de natuurlijke staat te geven. 

Khenpo Tenpa Youngdrung Rin-
poche geeft onderricht in meditatie

Introductie 
van de 
natuurlijke 
staat

Gouden loper voor nieuwe winkel 
Passie voor brood, gebak en de Maashorst bij Van Mook, de Echte Bakker

NISTELRODE - Vandaag gaan de nieuwe schuifdeuren open van de winkel van Van Mook, de Echte Bak-
ker. De weken van de verbouwing vlogen voorbij en de klanten haalden hun brood in een noodwinkel. 
Nu is het zover dat de bouwers met hun gereedschap plaatsmaken voor de winkelmedewerkers én de 
klanten, want de komende tien dagen is er meer dan brood te winnen bij Van Mook, de Echte Bakker.

De vernieuwde voorgevel Foto: Marcel van der Steen
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KBO Bernheze
kbo heeswijk-dinther
Cultureel, inspireren en motiveren

bridge heesch

HEESCH - Je kunt iedere ladder 
winnen, maar slechts één maal 
per jaar voor die prestatie een 
attentie ontvangen. Mies Spie-
rings en Albert van Uden werden 
vorige ladder nummer een en 
nummer twee, maar de attentie 
was toen voor Ans van Zandwijk 
en Bert van den Hurk die drie en 
vier werden. 

In dit nieuwe jaar hebben zij nu 
echt de hoogste score behaald en 
gaan met de prijs naar huis. Hun 
gemiddelde was 65.885%. Al-
bert van Uden en Mies Spierings 
zijn nu drie en vier geworden met 
63.898% en Peter van Marrewijk 
en Willy Muytjens werden vijf en 
zes met 59.005%. Een duidelijk 
verschil dus met de twee andere 
paren. De ladder is een persoon-
lijke wedstrijd. Van de twaalf 
middagen blijven de beste acht 
uitslagen staan. Wil je om de lad-
der meespelen dan dien je mini-
maal acht keer aanwezig te zijn.

Met 49.877% zat Elly van Grins-
ven het dichtst bij de 50.00%. 
De luxe bridgepen was voor haar. 

Het paar met de laagste score 
kreeg heel toepasselijk het boekje 
‘Beter Bridge’. 
Er was iets lekkers bij de koffie 
en een consumptiebon voor alle 
deelnemers.

Cultureel in 
heeswijk-dinther

HEESWIJK-DINTHER - Al vijf jaar 
organiseerde KBO-Dinther met 
groot succes KBO Cultureel in 
CC Servaes. Onder andere ver-
tellers, dichters, zangers, dan-
sers, muzikanten, toneelspelers 
en cabaretiers gaven acte de 
présence. 

Het gaat erom personen en ver-
enigingen in Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek, die op cultureel 
gebied actief zijn, de kans te ge-
ven om dit aan een breed publiek 
te tonen. Misschien kan het se-
nioren, die na een arbeidzaam 
leven een zinvolle invulling zoe-
ken voor hun vrije tijd, inspireren 
en motiveren zich hierbij aan te 
sluiten. 
Om het evenement voor Hees-
wijk-Dinther nog meer allure te 
geven slaan de KBO’s van Hees-
wijk en Dinther de handen ineen. 
Ook de senioren van Loosbroek 
zijn van harte welkom. Besloten 
is om KBO Cultureel dit jaar te 
organiseren in de aula van Gym-
nasium Bernrode op zaterdag 18 
november.
Naast de bestaande poule van 
deelnemers, waaruit jaarlijks een 
programma wordt samengesteld, 

zijn er binnen Heeswijk-Dinther 
en Loosbroek misschien nog 
meer personen en verenigingen 
die ook graag willen deelnemen 
aan dit culturele evenement. Zij 
worden van harte uitgenodigd 
om zich te melden bij één van de 
KBO’s. Graag vóór 15 maart in 
verband met de voorbereidingen. 

Aanmeldingen kunnen gedaan 
worden bij Cor Verberk, voor-
zitter KBO-Heeswijk, en Willy 
van der Steijn, voorzitter KBO-
Dinther.

vorstenbosch 
kantklossen

VORSTENBOSCH - Bij KBO kun-
nen kantklossers oefenen om 
hun creativiteit en vaardigheid 
in het klossen te verbeteren. Om 
de twee weken komt de groep 
bij elkaar om deze hobby gezel-
lig samen te beoefenen. 

Met veel geduld worden er mooie 
kunstwerken gemaakt. Beginners 
leren de basisslagen en klassieke 
patronen, bijvoorbeeld om kleed-
jes of kaarten te ontwerpen. Als 
je het ook wil proberen kom dan 

eens kijken bij KBO in Vorsten-
bosch aan de Schoolstraat 14.
Tweewekelijks op dinsdagmid-
dag vanaf 14.00 uur.
Contactpersoon is Truus van 
Houting, 0412-611710.

Creativiteit 
te kijk
HEESCH - De werkgroep Creatief 
te Kijk bestaat ongeveer twaalf 
jaar en heeft in die jaren gezorgd 
voor een platform voor KBO-le-
den met een creatieve hobby die 
hun werk willen tonen buiten de 
huiselijke kring. 

Dit werk, vrucht van plaatselijke 
creativiteit, wordt gepresenteerd 
aan de wanden in CC De Pas, de 
bibliotheek en zorgcentrum Heel-
wijk. Een veertigtal leden biedt 
regelmatig hun werk aan. De 
werkwijze is om met behulp van 
enige acquisitie voldoende crea-
tieve mensen te bereiken die hun 
producten beschikbaar stellen. 
Van alle aangemelde werken 
worden foto’s gemaakt. De 
werkgroep beoordeelt de aan-
meldingen en stelt een selectie 
per ruimte op. Naast schilderijen 
voor aan de wanden, zijn er ook 
vitrines die gevuld kunnen wor-
den met driedimensionaal werk. 
Een drietal vitrines in CC De Pas, 
één in de bibliotheek en één in 
zorgcentrum Heelwijk.

Per vier maanden worden de ge-
selecteerde werken gewisseld. 
Nieuwe werken worden meestal 
op thema geselecteerd. Wan-

neer de keuze is gemaakt gaat er 
een bericht met een foto van het 
werk naar de maker. 
Twee weken voor de wisseling 
hebben de makers het bericht 
in de bus. De verzekerde waar-
de wordt vastgesteld, waarna de 
werken klaar worden gemaakt 
voor de expositie en worden op-
gehangen.

De werkgroep bestaat uit Jan van 
de Akker, Marina Weigergangs, 
Johan Attevelt, Thea Leemhuis 
en Harrie Otjens. Deze vrijwil-
ligers hebben al die jaren vele 
exposities ‘kijkklaar’ gemaakt, 
waarvoor hulde!

Ben je ook creatief of wil je hel-
pen met de exposities? Neem 
dan contact op met Marina Wei-
gergangs via telefoonnummer 
0412-452432 of Jan van de Ak-
ker via 0412-451671.

Ans van Zandwijk en Bert van den 
Hurk, winnaars 17e ladder

Heeft u thuis 
verpleging of 
verzorging nodig?

www.laverhof.nl

Laverhof biedt verpleging en 
persoonlijke verzorging, voor 
korte of voor langere duur, 
zodat u zelfstandig kunt 
blijven wonen. Een klein team 
van vaste medewerkers 
verleent deze zorg bij u thuis.

Wilt u contact 
met de wijkverpleegkundige?
U kunt hen op werkdagen bereiken 
op onderstaande telefoonnummers:
 
Ondersteuning Thuis Schijndel
Telefoon: 073 - 544 32 64

Ondersteuning Thuis Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 80

De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel vof uit het Gelderse 
Wadenoijen. Deze firma levert 
al bijna vijftien jaar schoenen en 
pantoffels, zowel voor dames als 
heren, in veel verschillende leng-
te- en wijdtematen. 
De ideale oplossing voor mensen 
met gevoelige of opgezwollen 
voeten of enkels, steunkousen, 
zwachtels, beugels, steunzolen, 
knobbels, likdoorns, eksterogen, 
hamertenen, diabetes en reuma-
tische aandoeningen. 
Nieuw is een speciale collectie 
stretch-schoenen, die in zijn ge-
heel bestaan uit zacht elastisch 
materiaal, speciaal bedoeld voor 
mensen met (erg) gevoelige voe-
ten. Jonker Speciaal Schoeisel 
heeft zich toegelegd op brede 
en zelfs extra brede schoenen en 

pantoffels, voor mensen met bre-
de of opgezwollen voeten, maar 
daarnaast levert Jonker ook de 

meer courante wijdtematen. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De toegang is gratis. 

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In woonzorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther zal op dinsdag 21 februari 
een bijeenkomst worden gehouden die speciaal bedoeld is voor mensen met moeilijke voeten. In de 
recreatiezaal van Laverhof - gevestigd aan de Zijlstraat 1 - wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een ver-
koopmorgen gehouden. 

Speciale collectie stretch-schoenen
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

Sing 2D (NL): 
 14:45

Spokenjagers: 
 14:45

De LEGO Batman Film 2D (NL): 14:45

Mees Kees: Langs de Lijn:  15:00

Storm: Letters van Vuur:  17:00

De LEGO Batman Film 3D (NL): 17:15

Masha en de Beer: 

Naar de bioscoop: 
 17:15

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  17:30 20:00

Fifty Shades Darker: 
 19:45

John Wick 2: 
 19:45

Onze Jongens: 
 20:00

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017

Soof 2: 
 19:45

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  19:45

Fifty Shades Darker: 
 20:00 

John Wick 2: 
 20:00

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017

Sing 2D (NL): 
 15:45

La La Land: 
 15:45

Kappen!: 
 16:00

De LEGO Batman Film 2D (NL): 16:00

Onze Jongens: 
 18:45

Fifty Shades Darker: 
 18:45 21:45

Soof 2: 
 19:00

Sleepless: 
 19:00

Brimstone: 
 21:30

John Wick 2: 
 21:30

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  21:45

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2017

Vaiana 2D (NL): 
 13:15

De LEGO Batman Film 3D (NL): 13:15

Ballerina: 
 13:30

Spokenjagers: 
 13:30

Kappen!: 
 15:45

De LEGO Batman Film 2D (NL): 15:45

Sing 2D (NL): 
 16:00

Masha en de Beer: 

Naar de bioscoop: 
 16:00

Onze Jongens: 
 18:45

Fifty Shades Darker: 
 18:45 21:45

John Wick 2: 
 18:45 21:30

Soof 2: 
 19:00

Brimstone: 
 21:30

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  21:45

ZONDAG 19 FEBRUARI 2017: EXTRA VROEG OPEN

Vaiana 2D (NL): 
 10:45 13:15

De LEGO Batman Film 2D (NL): 10:45 13:15

Masha en de Beer: 

Naar de bioscoop: 
 11:00 

Spokenjagers: 
 11:00 13:30

Sing 2D (NL): 
 13:30 16:00

De LEGO Batman Film 3D (NL): 15:45

La La Land: 
 16:00

Storm: Letters van Vuur:  16:00

Fifty Shades Darker: 
 19:30

Brimstone: 
 19:30

Soof 2: 
 19:45

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  19:45

MAANDAG 20 FEBRUARI 2017

Fifty Shades Darker: 
 19:45 

Sleepless: 
 19:45

Soof 2: 
 20:00

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  20:00

DINSDAG 21 FEBRUARI 2017

Fifty Shades Darker: 
 19:45 

Brimstone: 
 19:45

Soof 2: 
 20:00

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  20:00

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

Sing 2D (NL): 
 14:45

De LEGO Batman Film 3D (NL): 14:45

Spokenjagers: 
 14:45

Mees Kees: Langs de Lijn:  15:00

La La Land: 
 17:00

Soof 2: 
 17:15 20:00

Ron Goossens,  

Low-Budget Stuntman:  17:15 20:00

Storm: Letters van Vuur:  17:15

Fifty Shades Darker: 
 19:45

John Wick 2: 
 19:45

15 MAART GIRLS NIGHT: HET VERLANGEN

Analyses én creatieve oplossingen 
Voor dit netwerk schreef hij ‘Boerenver-
stand’. Columns met analyses én creatie-
ve oplossingen of realistische alternatie-
ven voor de problemen rond de intensieve 
veehouderij. In deze columns spoorde hij 
burgers, veehouders én politici aan om 
de koe onderhand eens daadwerkelijk bij 
de horens te pakken. Later begon hij ook 
een serie ‘Buurman en Boerman’ om het 
publieke debat tussen boer en burger op 
gang te brengen. 

Kijkdichtheid omhoog 
Zijn dochter Sarah Linde uit Vorstenbosch 
wist de kijkdichtheid van de website van 
Netwerk de Peelhorst flink op te voeren 
met haar trefzekere cartoons bij deze 
columns. Deze combinatie van vader en 
dochter heeft het laatste half jaar ook de 
wekelijkse promotiecampagne ‘Glashel-
der’ voor de Stichting Glasvezel in deze 
krant verzorgd. 

Gratis downloaden
Begin vorig jaar vroeg de provincie Frank 
in het kernteam, dat de regionale dialo-
gen rond mestbewerking en veedichtheid 

ging trekken. Nu deze klus erop zit en 
Netwerk de Peelhorst afgerond is, zijn al 
deze columns gebundeld. Je kan ze inzien 
in het digitale flipbook Boerenverstand. 
Dat is gratis te downloaden op www.you-
blisher.com/p/1691988-Boerenverstand.
Liefhebbers kunnen de bundel uiteraard 
ook als écht boek bestellen. Het recept 
hiervoor staat op de tweede pagina van 
het e-book.

Het boerenverstand van een 
betrokken burger
BERNHEZE - Geheimpje verklappen? Enkele jaren geleden was hij Jeanne d’Urpel. 
Onder dit pseudoniem schreef Frank van den Dungen, wonend tussen Loosbroek en 
Heesch, een reeks rake columns over ‘Bernheze, het Land van Duizend Drempels’. 
Met succes. Daarna vroeg én kreeg hij de aandacht van boeren, burgers en beleidsma-
kers voor de alsmaar groeiende veestapel in Bernheze. Zijn wekelijkse ‘Berichten van 
de Buitenwacht’ werden spraakmakend. Dat is ook een reden waarom hij gevraagd 
werd een serie columns te gaan schrijven voor het Provinciale Netwerk de Peelhorst. 

COLUMNS MET ANALYSES EN 
CREATIEVE OPLOSSINGEN

In de voorbeeldtuin laat LipsGroen 
je ervaren wat natuur met je doet

LipsGroen: Diversiteit is vitaliteit!

LipsGroen op Tuinidee
Een goed gevoel begint bij rust 
in je hoofd. Breng je tuin én je 
hoofd dus in balans. Om je hier-
bij op weg te helpen presenteert 
LipsGroen een uitgebalanceerde 
voorbeeldtuin op Tuinidee, dé 

tuinbeurs voor iedereen die van 
buiten houdt. 

Voorbeeldtuin
In de levende voorbeeldtuin van 
LipsGroen is vanalles te zien, 
te voelen en vooral te ervaren. 

Want uitgangspunt van Lips-
Groen is een evenwichtige om-
geving met eerlijke materialen 
waarin je je het hele jaar door 
prettig voelt. Duurzaamheid en 
passend onderhoud zijn waar-
den die daarbij horen. In de 

voorbeeldtuin laat LipsGroen je 
ervaren wat natuur met je doet. 
Zo is er de bomencirkel van wa-
tercipressen waarbinnen je rust 
ervaart en energie opdoet. In de 
pergola van duurzaam hout lees 
je over de vier elementen water, 
lucht, aarde en vuur. De schelpen 
in de schelpenwand zorgen voor 
rust door hun harmoniserende 
werking. In de vijver met bodem 
van lavakorrels is een flowform 
geplaatst, waarin het water – net 
als in een natuurlijke beek- in 
lemniscaatvorm stroomt, waar-
door krachtige energie vrijkomt. 

De vlonders en meubels zijn ge-
maakt van het Europese hard-
hout Robinia. En de paden zijn 
van padvast; een halfverharding 
van gemalen grind. Alles in deze 
tuin ademt rust, ontspanning en 
energie. Kleur en evenwicht zijn 
daarin belangrijk. Maar ook af-
wisseling in beplanting. Daar is 
Wim Lips stellig in: “Diversiteit is 
vitaliteit!”

Inspiratie
In het aangrenzende tuintheater 
organiseert LipsGroen twee keer 
per dag een lezing over hoe je 
een energierijke buitenomgeving 

creëert met zo weinig mogelijk 
middelen. En er zijn ook ontwerp-
ruimtes aanwezig. Dus heb je 
plannen met je tuin of weet je het 
zelf niet zo goed, vraag dan ge-
rust om advies of laat ter plekke 

een schetsontwerp maken. Doe 
inspiratie op en zorg nu alvast 
dat jij er straks bij de eerste zon-
nestralen warmpjes bij zit in jouw 
eigen stukje buiten!

Weijen 77 Nistelrode
0412-612713
www.lipsgroen.nl

NISTELRODE - Het lijkt nog ver weg, maar binnen niet al te lange tijd gaat het toch echt weer gebeuren: 
het voorjaar breekt aan en we kunnen weer naar buiten, nieuwe energie opdoen. Dan is het fijn als je 
buitenomgeving alvast in orde is. LipsGroen zorgt dat ieder stukje buiten ook echt iets met je doet, of 
dat nu gaat om een grote of kleine tuin, voor- of achtertuin, balkon of dakterras. 

LipsGroen bij Tuinidee: van 16 t/m 19 februari in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Wim Lips Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Medewerkers spreekuur 
VluchtelingenWerk Heesch

Spreekuurmedewerker VluchtelingenWerk Heesch heeft elke 
maandag van 9.00-15.00 uur een inloopspreekuur op het 

kantoor in Heesch. Tijdens dit spreekuur kunnen 
vluchtelingen komen met allerlei soorten vragen. 

En leren hierdoor dat zij zelf hun zaken moeten regelen. Je kan 
hierbij denken aan belasting, toeslagen, uitkering e.d.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact 
op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

06-14342803, vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

ASSISTENT RESTAURANTMANAGER voor 40 uur (m/v)
Voor deze functie zoeken wij een gedreven, representatief en stressbestendig persoon 
die zijn/haar team weet te motiveren en daarnaast uitstekende vaardigheden bezit op het 
gebied van gastvrijheid. Tevens zijn HBO werk- en denkniveau en een goede beheersing 
van de Nederlandse taal vereisten.

BEDIENINGSMEDEWERKERS voor 32-40 uur (m/v)
Voor deze functie zoeken wij representatieve, stressbestendige personen, die met zijn/
haar enthousiasme, gastgerichtheid en glimlach inhoud kunnen geven aan deze functie. 
Voor deze functie zijn tevens vereisten, minimaal MBO werk- en denkniveau en een goede 
beheersing van de Nederlandse taal.

TUINMAN 24-40 uur (m/v)
Als tuinman ben je verantwoordelijk voor de tuinen rondom het complex. Voor deze functie 
zoeken wij een zelfstandig persoon met groene vingers, die van aanpakken weet.

LEERLING GREENKEEPER voor 40 uur (m/v)
Voor deze functie zoeken wij een persoon, met groene vingers, die zich het vak van 
‘Greenkeeping’ eigen wil maken.

MEDEWERKER SPOELKEUKEN voor 32-40 uur (m/v)
Voor deze functie zoeken wij een flexibel, zelfstandig persoon die van aanpakken weet.

OPROEPKRACHTEN 
voor in de bediening / spoelkeuken / caddy / ballenjongens/meisjes

We zijn op zoek naar flexibele, zelfstandige oproepkrachten die graag in de weekenden, 
vakanties of na school ons team willen komen versterken.

Bent u gemotiveerd, flexibel (weekend- en feestdagen), stuur dan uw sollicitatiebrief met 
uitgebreide CV (met vermelding op welke functie u solliciteert) naar onderstaand adres. 

Als u meer informatie wenst over bovenstaande vacatures, dan kunt u contact opnemen via 
onderstaand telefoonnummer.
The Duke t.a.v. de heer M. Arts 

Slotenseweg 11 - 5388 RC NISTELRODE - 0412-611992 - receptie@thedukegolf.nl

The Duke is een exclusieve Business Club met een 18-holes 
golfbaan die zich richt op de zakelijke markt. In 2017 vindt 
er een uitbreiding plaats met een exclusief vijfsterren- 
Suite hotel, inclusief conferentiezaal. Onze doelstelling is 
voor de, bij The Duke aangesloten, ondernemers de meest 
optimale ambiance te creëren voor relatiemanagement. 
Van onze medewerkers verwachten wij dan ook volledige 
commitment wat betreft onze doelstelling alsmede een 
zeer gastgerichte instelling.

PRIJSAFDALINGEN BIJ DE WIT! 
DE NR. 1 IN WINTERSPORT

100150 50VERSCHILLENDE 
SNOWBOARDS VANAF 179,95

VERSCHILLENDE 
SKIHELMEN VANAF 49,95

MODELLEN SNOWBOARD-
SCHOENEN VANAF 129,95 100 130MODELLEN 

SKISCHOENEN VANAF 79,95
VERSCHILLENDE
SKISETS VANAF 179,95

169,95
209,95

Head Adapt Edge 85 X           
Dames skischoen met comfortabele perfect fi t voering 

Salomon X Pro 90                 
Heren skischoen voor de gevorderde skier 

239,-
299,95

229,-
329,95

Icepeak Berit         
Winterjas dames

159,95
199,95

Adidas ID2
Comfortabele skibril met perfecte pasvorm met 
bolvormig anti-condens vizier met UV-bescherming.

Sinner Combipack        
Pincher skihelm + Runner skibril

Elan 
Zest Light
Dames ski’s voor 
de lichtgevorderde 
skier 

Völkl 
Racetiger 
SRC
Heren ski’s voor 
de gevorderde skier

299,-
399,-

399,-
599,95

599,-
999,-

Morrow 
Mountain 
Wide
Snowboard voor 
beginners 

229,-
299,-

+

Helm 
+ 

Goggle

79,95
119,95

Head I 
Supershape 
Magnum
Ski’s voor de 
ervaren skier.
Model 2016/2017
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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Kijken naar gedrag
Simone: “Bij elk kind kun je je 
afvragen welke kwaliteiten het 
heeft en wat het nodig heeft om 
tot bloei te komen. In de cursus 

leren leraren om gedrag van een 
leerling niet als probleem te zien, 
maar om te kijken naar wat er-
achter zit. In het gedrag wordt 
de ‘hulpvraag’ van het kind 

zichtbaar. Tegenwoordig krij-
gen kinderen snel een diagnose. 
Toch hebben niet alle kinderen 
met dezelfde diagnose hetzelfde 
nodig. Het blijft belangrijk om 

goed naar het kind te kijken en 
te luisteren. Maar er zit nóg een 
kant aan dit verhaal. In de cursus 
‘Lesgeven doe je met je lichaam’ 
kijken we ook naar de lichaams-
taal van de leraar. Om in contact 
te komen met kinderen, moet je 
eerst in contact zijn met jezelf. 
Wanneer leraren moeite hebben 
met gedrag van kinderen, raken 
ze uit verbinding. Maar die ver-
binding is juist nodig om les te 
kunnen geven. De cursus is een 
persoonlijk ontwikkelingstraject 
voor de leraren, waar de kinde-
ren van profiteren.”

Simone heeft de cursus al vaker 
gegeven aan teams en aan lera-
ren binnen samenwerkingsver-
banden. Nu is er voor het eerst 
een cursus met open inschrijving. 
Simone: “De cursus is bedoeld 
voor leraren, trainers, coaches en 
pedagogisch medewerkers. Een 
gemêleerde groep werkt verrij-
kend voor alle deelnemers. Het 
is zinvol om van elkaars situaties 
te horen en het is belangrijk om 
met echte casussen te werken. 
De deelnemers brengen hun ei-
gen praktijk in, bijvoorbeeld van 
kinderen waar ze zich zorgen om 
maken of het gedrag moeilijk van 
verstaan.” 
 
De wieken goed zetten
Simone: “Ik geef de cursus in de 
Kilsdonkse Molen, omdat ik die 
plek inspirerend vind. De molen 
is mijn metafoor. In een omge-

ving waar de verbinding met de 
natuur vanzelfsprekend is, staat 
ons oer-Hollandse werktuig. De 
molen moet de wieken goed zet-
ten om wind te vangen en in be-
weging te komen. De energie is 
er al en kan gebruikt worden om 
mooie, nieuwe dingen te maken. 
Beweging is kracht! We kijken 
hoe leraren hun wieken moeten 

zetten om met de energie van de 
kinderen mooie nieuwe dingen te 
doen.”

De cursus start op 30 maart. Er 
zijn nog een paar plekken vrij. 
“Wie het eerst komt…”

Kijk voor meer informatie op: 
www.pedagogischcontact.nl
Centrum Pedagogisch Contact
Aakantstraat 2 
5473 HX Heeswijk-Dinther

De bedoeling van de Read2Me voorlees-
wedstrijd is dat brugklassers van verschil-
lende scholen een fragment voorlezen uit 
een boek, waar vervolgens een winnaar 
uit voort komt. De deelnemende scholen 
houden eerst een klassenronde in elke 
brugklas en vervolgens een schoolron-
de op de school. Tijdens de schoolronde 
strijden de klassenwinnaars tegen elkaar. 

De twee winnaars van elke deelnemen-
de school nemen het tegen elkaar op in 

de bibliotheekronde, waar uiteindelijk 
een regionale voorleeswinnaar uit voort-
vloeit. De winnaar mag naar de provin-
ciale ronde in Den Bosch en de winnaar 
hiervan mag door naar de landelijke fi-
nale.
 
Dit jaar doen het Hooghuis locatie TBL, 
het Hooghuis locatie Mondriaan Colle-
ge, het Zwijsen College Veghel en Gym-
nasium Bernrode mee aan de wedstrijd. 
Acht voorlezers zullen tegen elkaar gaan 
strijden om de titel Voorleeskampioen 
Read2Me 2017. De presentatie van de 
middag is in handen van jeugdboeken-
schrijfster Maren Stoffels. Bekende titels 
van haar hand zijn ‘Dreadlocks & Lip-
penstift’, ‘Piercings & Parels’, ‘Sproeten-
liefde’, ‘Op blote voeten’ en ‘Omdat jij 
anders bent’. 

Een officiële jury krijgt de moeilijke 
taak de winnaar te bepalen. De biblio-
theekronde is alleen toegankelijk voor de 
deelnemende scholen.

voorleeswedstrijd read2Me 
voor brugklassers

BERNHEZE/OSS - De bibliotheek in Oss organiseert zoals elk jaar, ook dit jaar de 
voorleeswedstrijd Read2Me voor brugklassers. Op maandag 20 februari vindt van 
13.30 tot 15.00 uur in De Groene Engel in Oss de finale plaats. In deze finale strij-
den de beste voorlezers van de deelnemende scholen tegen elkaar. De winnaar mag 
de Noord Oost Brabantse Bibliotheken vertegenwoordigen tijdens de Brabantse fi-
nale in Den Bosch.

Simone Mark Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

Lesgeven doe je met je lichaam
Heeswijk-DintHer – Simone Mark is projectleider van het Centrum Peda-
gogisch Contact. Ze geeft lezingen, begeleidt schoolteams en besturen en ze 
geeft cursussen aan leraren en coaches om hun pedagogisch handelen te ver-
sterken. Binnenkort geeft ze voor het eerst een cursus met open inschrijving 
op een bijzondere plek: de Kilsdonkse Molen.

In de cursus 
‘Lesgeven doe je met 

je LIchaam’ kIjken 
we ook naar de 

LIchaamstaaL 
van de Leraar

Eerst een 
klassenronde in 
elke brugklas
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Auto & Motor NiEUWS

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-

Citroën Xantia break YOUNGTIMER 1999 € 1999,-

Citroen Xsara Picasso 2002 € 1499,-

Fiat Panda airco 2004 € 3450,-

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3749,-

Ford Focus station 1.6 2003 € 1750,-

Hyundai Atos inruilkoopje 2003 € 1499,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Opel Agila 1.2 comfort 2001 € 1750,-

Opel Corsa sport 2007 € 4750,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer 2004 € 6999,-

Renault Megane Scenic 1.6 1999 € 1250,-

Toyota Aygo 5 drs zwart 2010 € 4500,-

Volkswagen Fox 1.2 2009 € 4450,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Opel Combo 1.3 cdti 2004 € 1999,-

Peugeot Bipper 1.4 HDI 2009 € 3500,-

Motoren:

Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 2450,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

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

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Speciale aanbieding
Saab 900 122 Dkm 1995 € 999,-

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Audi A1 1.4 S line 2011
Citroen C3 1.4 16v airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.4 station 2003
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Astra 1.4 station, automaat 2011

Opel Astra 1.4 station  2011
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.4 cosmo 2012
Peugeot 308 1.2 Vti navi airco
  57.000 km  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs 
  airco pdc 2009
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Vanaf 2017 zijn de prijzen van de APK-keuring verlaagd!

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Nissan Note ecc  trekhaak 5 drs 97.000 km 2006
Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Renault Captur TCE Dynamique   nav ecc 61.000 km 2014
Toyota Aygo   nav  airco LMV zwart 5drs 47.000 km 2011
VW Polo 1.4 TDI wit 3drs airco 74.000 km 2008

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

•	wij	werken	voor	
	 alle	verzekerings-
	 maatschappijen

•	 bij	ons	geen	standaard	
eigen	risico

•	 gratis	leenauto

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3  ..................... 2011

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2012

Ford Fiësta - 1.6  .................................. 2009

Ford KA 1.3 .................................. 2000-2006

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 106 ......................................... 2001

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs ........2011-2012-2014

Toyota Yaris 1.2 .................................... 2014

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

Volkswagen Up ..................................... 2012

STATIONWAGONS:

Ford Focus 1.6 ...................................... 2012

Ford Focus 1.6D  .................................. 2013

Peugeot 307 2.0 HDi ............................. 2003

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

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

Laat je reis 
naar de winter-
sport gladjes 
verlopen

Is je auto winterklaar?

In winterse omstandigheden 
heeft de auto het extra zwaar. 
Deuren kunnen vastvriezen, 
de accu begeeft het eerder, 
de handrem kan vastvriezen. 
Kortom: allemaal narigheid die 
je vrij eenvoudig voor kan zijn. 
Wat dat vastvriezen betreft: 
het helpt vaak al om de deu-
ren even extra dicht te duwen 
om het ijs te breken, en om de 
handrem nog iets verder aan 
te trekken om hem gangbaar 
te maken

Bron: www.anwb.nl 
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amen komen we steeds 
dichterbij’, is het motto 
van KWF Kanker Bestrij-

ding. Dichter bij nóg meer ken-
nis over kanker, dichter bij nóg 
betere behandelingen en… dich-
ter bij de dag dat niemand meer 
hoeft te sterven aan kanker. Zover 
is het nog niet, maar dankzij on-
derzoek - en alle donaties die dit 
onderzoek mogelijk maken - zijn 
we op de goede weg.

Van dodelijk naar 
chronisch
Iemand die dit in de praktijk er-
vaart, is Jan van Bodegom. Deze
Heeschenaar is chirurg en oprich-
ter van het Alexander Monro Borst-
kankerziekenhuis, het eerste volle-

dig gespecialiseerde borstkanker-
ziekenhuis van Nederland. “Er ge-
beurt ontzettend veel op het 
gebied van kankerbestrijding”, 
vertelt hij. “Wereldwijd lopen er 
talloze onderzoeken naar al die 
verschillende vormen van kanker. 
Dat onderzoek wordt steeds 
specifi eker, waardoor we steeds 
beter in staat zijn om kanker 
eerder te herkennen, beter te be-
handelen en vaak zelfs te ge-
nezen. Zo maken we van kanker 
geen dodelijke ziekte, maar een 
chronische ziekte.”

Beste behandeling
Die ontwikkeling is zo’n vijftig 
jaar geleden ingezet, maar het 
gaat nu harder dan ooit. “Op mijn 

eigen vakgebied - borstkanker - zie
je dat bijvoorbeeld aan het feit 
dat we steeds meer kennis op 
celniveau en eiwitniveau hebben. 
Dat stelt behandelaars in staat 
om nog nauwkeuriger te bepalen 
wat de beste behandeling bij een 
specifi eke kankersoort is.”
Dat gebeurt tegenwoordig veelal 
op individueel niveau. De patiënt 
wordt dan behandeld door een 
compleet team, bestaande uit 
bijvoorbeeld een chirurg, een 
bestralingsspecialist, een plastisch 
chirurg en een internist. “Op al 
deze gebieden hebben we zeer 
specifi eke kennis vergaard. Door 
die kennis te bundelen, worden 
de behandelingen milder, hoeven
we veel minder vaak een borst te

verwijderen én is de overlevings-
kans bij borstkanker enorm toe-
genomen.” Volgens cijfers van het 
ministerie van VWS is die kans 
gestegen van ruim 30% in 1955 
tot zo’n 77% nu.

Elke stap telt
Toen Jan de vraag kreeg of hij 
ambassadeur van SamenLoop 
voor Hoop Heesch wilde worden, 
aarzelde hij dan ook geen se-
conde. “Naast het feit dat we 
met z’n allen schouder aan 
schouder staan, is ook dat bedrag 
van wezenlijk belang. Elke euro 
telt, elke stap die we tijdens de 
SamenLoop zetten dus ook!”

Steeds dichter bij de 
genezing van kanker
Chirurg Jan van Bodegom is gespecialiseerd in borstkanker. Als geen ander 
ervaart hij elke dag dat het onderzoek naar kanker grote verschillen maakt 
in de praktijk van behandelaar en patiënt. Het is één van de redenen dat de 
Heeschenaar ambassadeur van de SamenLoop is geworden.

Volg ons op Facebook en Twitter

Facebook: https://www.facebook.com/   
        SamenLoopvoorHoopHeesch/
 

Twitter: https://twitter.com/samenloopheesch

Website: https://www.samenloopvoorhoop.nl/  

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

WILT U ONS OOK 
STEUNEN?

Maak dan uw bijdrage over naar:
NL95 RABO 0306 8442 65 

t.n.v. KWF SamenLoop Heesch

Help mee en maak meer 
kankeronderzoek mogelijk. 
Steun SamenLoop voor 
Hoop door een SMS met 
‘Hoop’ te sturen naar 3553.
U ontvangt één sms retour ! 

Facebook: https://www.facebook.com/   

Twitter: https://twitter.com/samenloopheesch

Website: https://www.samenloopvoorhoop.nl/  

Chirurg Jan van Bodegom

Wereldwijd 
lopen er talloze 

onderzoeken 
naar al die 

verschillende 
vormen van 

kanker

“
‘S

SamenLoop voor Hoop krijgt trouwe 
steun van Compleet Print
Compleet Print steunt voor de derde keer SamenLoop voor Hoop. Mark Simons en Edward Putters zijn erg te 
spreken over dit prachtige evenement en helpen graag mee om de SamenLoop tot een daverend succes te maken.

ark Simons en Edward Put-
ters hebben in het verle-
den ook de Osse en Berg-

hemse edities van SamenLoop 
voor Hoop gesponsord door gra-
tis drukwerk te verzorgen. Ze 
dragen de wandeltocht dus een 
warm hart toe. Mark: “Het is een 
evenement dat veel mensen op 
de been brengt. En als wij op de-
ze manier een steentje kunnen bij-
dragen aan onderzoek naar kan-

ker, dan doen we dat natuurlijk 
graag!”

Alles onder één dak
Compleet Print is vorig jaar januari 
ontstaan uit een samensmelting 
van Lithocolor en Drukkerij Put-
ters. Simons: “Beide bedrijven had-
den hun eigen specialiteit: Litho-
color was gespecialiseerd in het 
printen op groot formaat en Put-
ters had een breed aanbod voor 

elk budget. Dankzij de fusie heb-
ben we een breder assortiment 
en is alles onder één dak. Dat is 
wel zo fi jn voor onze klanten!”

Van spandoek tot 
meubels printen
De ondernemer vervolgt: “Onze 
kracht? De naam verklapt het ei-
genlijk al: klanten kunnen bij ons 
terecht voor alle soorten print- 
en drukwerk. En we beperken ons 

niet alleen tot papier, maar kun-
nen ook uit de voeten met bij-
voorbeeld leer of hout. Van enve-
lop tot spandoek of meubel: we 
willen elk product voorzien van 
hoogwaardig printwerk.”

Webshop
De nieuwe webshop www.com-
pleetprint.nl biedt veel nieuwe 
mogelijkheden, voor zowel parti-
culieren als bedrijven. Klanten kun-

nen eenvoudig bestellen uit een 
breed scala aan producten. En 
dat tegen zeer scherpe prijzen. 
Simons: “Completer kan eigenlijk 
niet!”

M

Op 10 en 11 juni 2017 vindt in 
Heesch de eerste SamenLoop voor 
Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wan-
delestafette om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar kanker. Tijdens
deze estafette lopen teams hun ron-
des op een vast parcours en vinden 
er rondom het parcours verschil-
lende activiteiten plaats. Alles staat 
daarbij in het teken van de voortdu-
rende strijd tegen kanker.
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Mede dankzij de inzet van onderstaande sponsoren 
waren de vijf pronkzittingsavonden van 

‘Pronkzitting De Rooie Tesneuzik’ te Heesch een groot succes. 

Ad van der Heijden Electrowerken
Administratiekantoor Kleijngeld
Alferink Optiek
Alu kozijnen
Arjan van Houtum
Autobedrijf Weijenberg
Automaterialen Heesch
Autoservice Heesch 
Bloemsierkunst Ari-Jenne
Bomenpark
Bouwbedrijf Gebr. van Herpen BV
Brasserie ’t Oude Raadhuis
Brocks Techniek
Broeksteeg Plafondsystemen
Jumbo Wiegmans
Cafe en Zalen ’t Tunneke
Chris Timmerwerken
Comfort+
Drukkerij Wihabo
Duo Metal
Eline van Dijk
Fa. Cor van Uden Gevelwerken
Excellent Catering
Ferros Staalbouw
Fietsplezier Michel van de Wetering
Geurts Autoservice
Hans Verstegen Installatiewerken Heesch
HBS Accountants

Hoogheuvel Advies Verzekeringen en Hypotheken
Houthandel van der Heijden
Houthandel Richard Neelen
Houthandel-Bouwmaterialen Verstegen B.V.
Hurk Melkvee
HWB Frietwagens
Inpicto
J Romme Bestratingen
J & B Lijmwerken
Jeroen Neelen Schilderwerken Heesch
Karwei
Kozijnen-webshop
Langenhuizen Glasservice bv
Lunenburg Events & More
Louis Verstegen B.V.
M2e-Outdoor
Maas Afbouw
Maatschap van Oort
Mies van Griensven Bouwbegeleiding
Mostako Staalbouw bv
Pascal van Uden Schilderwerken
Patrick Duits Varkenhandel
Paul Zegers Bestratingen en Grondwerken
PB Montage
Peters aanhangwagens
Pluimveebedrijf vd Akker
Rabobank Oss-Bernheze
Regio Bank Oss

Romijnders Vleesdiensten
S Verstegen Bouw- en Kluswerkzaamheden
Schoonheidssalon Mooi & Zo
Smash IT
Stephan Maas Tegelwerken
Tegelzetbedrijf Julian van der Heijden
´Traject
Vakantiepark Zevenbergen
van de Ven Advocaten BV
van de Wert Trading BV
van de Wijgert verhuur bv
van den Akker Zonwering
van der Heijden dakkapellen
van Heck Assurantiën en Financieel Advies
van Houtem Onderhoud en Timmerwerken
van Munter Recyclers
van Nistelrooy Plafonds
van Oort International
van Oort Bodemonderzoek
van Pinxteren & Klomp
van Schaijk Materieel BV
van Dijnhoven-Peters
Verhoeven Montage
Verstegen Bouwbegeleiding
VM Fijnmetaal
Women Works
Wingens Webdesign
Zegers Optiek

Sponsoren bedankt!

en toch met beide benen 
op de grond blijven?

Met onze vestigingen in Wanroij, Cuijk, Wijchen, Boekel en Nistelrode zijn wij 
diepgeworteld in de regio en weten we wat onze klanten beweegt. Op zakelijk 
vlak én privé wanneer dat aan de orde is. Interesse in een nadere kennismaking? 
Kijk dan op onze website www.oovb.nl of neem direct contact met ons op voor 
een vrijblijvende kennismaking. Wij staan graag voor u klaar.

Wel degelijk.

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel   Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Geldig  t/m  

*   

Chocomel
Alle soorten 

Unox rookworst
Gelderse of magere rookworst

Hak bonen
Alle soorten

Spa Touch Of
Alle soorten

Merlot wijnen
Excellence merlot, Jean Balmont merlot, 
J.P. Chenet merlot, Los Gansos merlot,  
Waterval cabernet 
sauvignon merlot of  
Swartland merlot 
cabernet sauvignon

Alle combinaties mogelijk

Pickwick groene thee, 
rooibos, herbal of spices

Eierkoeken
Alle soorten van de broodafdeling
Per verpakking

Milner kaas
Alle plakken, stukken of smeerkaas  

Hand- of perssinaasappels

e
HALVE
PRIJS*

KORTING

e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, 
geen  
alcohol

 Jumbo, Heesch, 

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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De wildbeheereenheden (WBE’s) 
in Bernheze organiseren een 
grote opschoondag. 
Wie helpt mee?

Elk jaar staat de derde zaterdag in 
maart in het teken van de (natio-
nale) opschoondag. Dit jaar is dat 
op 18 maart. We nodigen parti-
culieren en verenigingen uit mee 
te helpen met het schoonmaken 
van het buitengebied. 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 schoon-
maakdag is in handen van
Stichting Samenwerkingsverband 
Wildbeheereenheden Bernheze 

(WBE Aa en Leijgraaf, (Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek en Vor-
stenbosch), WBE Heesch en WBE 
Nistelrode. De gemeente stelt 
handschoenen, vuilniszakken en 
containers beschikbaar. Iedereen 
mag meedoen. Ook verenigin-
gen nodigen we van harte uit om 
mee te doen. 
Verenigingen die meedoen aan 
de schoonmaakdag ontvangen 
voor de kas van de vereniging 
€ 10,- per deelnemend vereni-
gingslid. Iedereen, ouder dan 16 
jaar, kan meedoen. 

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich, met 
namenlijst van de deelnemers, 
vóór 1 maart 2017 via de secre-
taris van hun vereniging opgeven 
bij de volgende contactpersonen: 

Heeswijk-Dinther, vorsten-
bosch 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. Uiteraard stre-
ven we er naar alle aangemelde 
verenigingen mee te laten doen. 
Als er veel belangstelling is, kan 
het voorkomen dat het aantal 
deelnemers per vereniging wordt 
beperkt. 

schoonmaakdag buitengebied bernheze
18 maart 2017

GeMeenteberiChten

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 afspraak

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

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

aGenda

15 maart
Tweede Kamerverkiezingen

raadscommissie-
vergaderingen

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. 
Bezoekers hebben de moge-
lijkheid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op 21 februari 2017
-  Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet.

-  Presentatie GGD over onder-
zoek naar de gezondheidsrisi-
co’s kunstgras voetbalvelden.

-  Opiniërende bespreking ver-
kenning samenwerking De 
Pas, De Eijnderic en biblio-
theek.

raadscommissie ruimtelijke 
Zaken op 22 februari 2017
-  Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders.
-  Vaststelling bestemmingsplan 

Rodenburg in Heeswijk-Dinther.
-  Vaststellen bestemmingsplan 

Korteveld ong., Nistelrode.
-  Ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen omgevingsver-
gunning agrarisch kinderdag-
verblijf ’t Broek 8a, Nistelrode.

-  Vaststelling bestemmingsplan 
Horeca Plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther.

-  Verklaring van geen beden-
kingen omgevingsvergunning 
statische opslag Kantje 40-42, 
Nistelrode.

-  Ontwerpverklaring van geen be-
denkingen omgevingsvergunning 
Vismeerstraat ong. in Heesch.

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, tele-
foon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

GeMeenteraad

in het voorjaar van 2017 halen 
we snoeihout in het buitenge-
bied op. De ophaalronde vindt 
plaats vanaf 13 maart 2017. u 
kunt zich tot 5 maart aanmel-
den bij de gemeente, telefoon 
14 0412, of op de website het 
aanvraagformulier ophalen
snoeihout invullen. 

voorwaarden
Het snoeihout wordt verwerkt in 
een biomassa-energiecentrale. 
Daarom kan alleen hout dat aan 
onderstaande kwaliteitseisen vol-
doet worden gebruikt voor het 
opwekken van energie. 
-  Snoeihout afkomstig van 

boomkwekerijen, fruittelers 
e.d. is uitgesloten, omdat dit 
bedrijfsafval betreft.

-  Het is uitsluitend schoon snoei-
hout zonder blad. Wanneer er 
heel weinig, droog blad aan de 
takken hangt is dat geen pro-
bleem. Coniferen, bladhouden-
de takken, boomstronken, tim-
merhout en dergelijke worden 

niet geaccepteerd.
-  Aan het hout mag geen zand/

grond zitten. Daarom kunt u 
het hout het beste op een (re-
delijk) droge plek neerleggen.

-  Het hout mag maximaal zes 
meter vanaf een verharding 
(openbaar terrein) op een hoop 
liggen, anders kan het niet ge-
laden worden. Het moet op het 
eigen perceel liggen en niet op 
openbaar terrein.

-  De houthoop moet goed be-
reikbaar zijn zodat het hout met 
een kraan op een vrachtauto 
kan worden opgeladen. Let er 
bijvoorbeeld op dat het hout 
niet tegen bomen aan ligt.

-  Het hout mag maximaal drie 
weken voor het ophalen op een 
hoop gelegd worden;

-  De houthoop dient minimaal 
3 m3 groot te zijn. Combineren 
op een plek is mogelijk.

Werkwijze
Bij het melden moet u het vol-
gende doorgeven: naam en 

adresgegevens van de aanbie-
der, (mobiel) telefoonnummer 
waar men overdag bereikbaar 
is, adresgegevens van de loca-
tie waar het hout ligt, plaats van 
herkomst van het hout en een 
inschatting van de hoeveelheid 
kubieke meters. Wanneer van de 
locatie geen adresgegevens kun-
nen worden opgegeven, moet 
een duidelijk beschrijving van de 
plek worden gegeven.
U krijgt geen bevestiging van de 
aanmelding. Het is niet moge-
lijk van tevoren aan te geven op 
welke dag het snoeihout wordt 
opgehaald. Bij grote belang-

stelling kan het voorkomen dat 
het snoeihout in de opvolgende 
week wordt opgehaald. 

De aanbieder is verantwoorde-
lijk voor het snoeihout totdat het 
wordt opgehaald. 
Steekproefsgewijs zal gecontro-
leerd worden of het aangeboden 
voldoet aan de eisen. Mocht het 
hout niet aan de voorwaarden 
voldoen, dan kunnen wij het he-
laas niet meenemen. 
Het snoeihout dat niet wordt 
geaccepteerd, kunt u tegen be-
taling aanbieden bij een van de 
gemeentelijke groendepots. 

Gemeente haalt snoeihout buitengebied op 
Aanmelden tot 5 maart 2017

kick-off van 
starters succes
Starters Succes Oss Bernheze 
houdt op 22 februari 2017 van 
18.00 tot 21.30 uur een onder-
nemersbijeenkomst in Cultureel 
Centrum De Pas in Heesch. Een 
event voor startende en geves-
tigde ondernemers in de ge-
meente Oss en Bernheze. 

Deze bijeenkomst wordt een 
interactieve avond met een live 
radio-uitzending van BNR Gang-
makers. Aanmelden via 
events@starterssucces.nl. 
Deelname is gratis. 

Meer informatie: 
www.starterssucces.nl.

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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offiCiËle bekendMakinGen

voornemen tot uitschrijving

U heeft verzuimd uw adreswijzi-
ging of uw vertrek naar het bui-
tenland door te geven. Op grond 
van artikel 2.38, 2.39, 2.43 of 2.47 
wet BRP, bent u daartoe verplicht.
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  T. Lukauskas, 

geboren 08-06-1989

Dit voorgenomen besluit kan gro-
te persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor de betrok-
kene. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van genoemde per-
soon, neem dan contact op met 
de gemeente Bernheze, telefoon 
14 0412.

Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  K. Miklaszewski, 

geboren 28-01-1982
Besluitdatum: 12 januari 2017

-  B.C.Popescu, 
geboren 28-10-1974 

-  D.M. Cubas, 
geboren 09-09-1994
Besluitdatum 13 januari 2017 

Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 
van genoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke 
verordening (APv)

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
R.K.S.V. Avensteijn, Steen en 
Stokstraat 6, 5473 RN Hees-
wijk-Dinther, heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 
4 APV melding gedaan van een 
activiteit op 19 februari 2017. 
Van deze mogelijkheid mag door 

de inrichting maximaal 6 keer per 
jaar gebruik worden gemaakt. 
Tijdens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 
van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Carnavalsstichting De Wevers 

voor het organiseren van het 
Openbaar Carnaval Nistelro-
de van 24 februari tot 1 maart 
2017 van 11.00 tot 2.00 uur bij 
’t Tramstation, Raadhuisplein 5, 
5388 GM Nistelrode. Er is een 
geluidsontheffing verleend tot 
1.00 uur. Het Raadhuisplein en 
’t Tramplein is vanaf 24 febru-
ari 2017, 7.00 uur tot 1 maart 
2017, 18.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen zijn 
verzonden op 10 februari 2017.

-  Stichting Jeugdcarnaval HDL 
voor het organiseren van diverse 
activiteiten voor het jeugdcarna-
val van 24 tot en met 28 febru-
ari 2017 in Sporthal De Zaert, 
Heilige Stokstraat 1, 5473 GK 
Heeswijk-Dinther. Er is in Heilige 
Stokstraat, tussen Torenstraat en 
Raadhuisstraat, éénrichtingsver-
keer ingesteld op 25 en 26 fe-
bruari van 20.30 tot 00.30 uur, 
27 februari van 21.00 uur tot 
00.30 uur en op 28 februari van 
21.00 uur tot 24.00 uur. De be-
schikkingen zijn verzonden op 10 
februari 2017. 

-  Stichting Wielerevenementen 
Bernheze voor het organiseren 
van de MTB-Cup op 28 mei 2017 
van 8.00 tot 18.00 uur op locatie 
Heibloemsedijk 7 e.o., 5473 TC 
Heeswijk-Dinther. De Heibloem-
sedijk is vanaf Meerstraat tot de 
tweede kruising van Zandkant 
afgesloten voor alle verkeer be-
halve voor voetgangers. De be-
schikkingen zijn verzonden op 10 
februari 2017.

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 ge-
daan door:

-  W.O. Jeugd- en Gezinsvier-
daagse voor het organiseren 
van een openingswandeltocht 
op 12 maart 2017 van 8.00 tot 
17.00 uur met als startplaats 
Natuurtheater De Kersouwe, 
Kersouwelaan 1, 5473 TE Hees-
wijk-Dinther. De toestemming is 
verzonden op 13 februari 2017.

-  C.V. Goedzat voor het organise-
ren van C.V. Goedzat 5 years an-
niversary op 28 februari 2017 van 
17.00 tot 22.30 uur op het par-
keerterrein van Lunenburg Events 
& More, Dorpsstraat 39. 5472 PH 
Loosbroek. De toestemming is 
verzonden op 13 februari 2017.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp wijzigingsplan EHS 
percelen nieuwlandseweg 
nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter inza-
ge legging bekend van het ont-
werp wijzigingsplan EHS percelen 
Nieuwlandseweg Nistelrode (arti-
kel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met code 
NL.IMRO.1721WPNieuwlandse-
weg-ow01.
inhoud: Het plan betreft het 
omzetten van de bestemming 
Agrarisch naar Natuur nabij 
Udenseweg/Nieuwlandseweg in 
Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn van toe-
passing.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Park Beelland 
Heesch 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in 
de gemeenteraadsvergadering van 
2 februari 2017 het bestemmings-
plan Park Beelland Heesch gewij-
zigd is vastgesteld. 
(NL.IMRO.1721.BPParkBeel-
land-vg01).
inhoud: Het bestemmingsplan 
voorziet in de herontwikkeling 
van het terrein van het voormalige 
poppenmuseum en de realisatie 
van 8 levensloopbestendige senio-
renwoningen en de wijziging van 
de bestaande bedrijfswoning in 
een burgerwoning.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening wordt ingediend. 
In dat geval treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat 
op dit verzoek is beslist.
Procedure 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing.

vaststelling gewijzigd 
wijzigingsplan Hoefstraat ong. 
(naast 23) Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Hoefstraat ong. (naast 23) 
Heesch gewijzigd vastgesteld (ar-
tikel 3.9a Wet ruimtelijke orde-
ning). Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met de 
code NL.IMRO.1721.WPHoef-
straat23-vg01.
inhoud: Het plan betreft het op-
richten van een woning aan Hoef-
straat ong. (naast 23) in Heesch.
inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

kennisgeving Waterwet, Brabant 
Water ’s-Hertogenbosch 

Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant maken bekend 
dat zij voornemens zijn in het ka-
der van de Waterwet een besluit 
ambtshalve te wijzigen. Het pro-
ject betreft de openbare drinkwa-
tervoorziening in Loosbroek. De 
beschikking is gewijzigd ten op-
zichte van de ontwerpbeschikking.
De beschikking en de bijbehoren-
de stukken zijn van 7 februari tot 
en met 20 maart 2017 tijdens ope-
ningstijden op afspraak in te zien in 
het gemeentehuis in Heesch. Ook 
is het mogelijk de stukken in te 
zien bij de Omgevingsdienst Bra-
bant Noord (ODBN). U kunt zich 
daarvoor wenden tot mevrouw A. 
van de Laar-Geerts of mevrouw E. 
Sanders, telefoon 0485-33 83 30.
Het besluit is digitaal op te vragen 
via e-mail: info@odbn.nl of terug 
te vinden op de website van de 
Provincie Noord Brabant: www.
brabant.nl/loket/verleende-ver-
gunningen.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Biezenloop 66

Bouwen uitbouw
Datum ontvangst: 04-02-2017 

-  Meerkensloop ong. kavel 11
Bouwen woning met berging en 
handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening
Datum ontvangst: 08-02-2017

-  Meerkensloop ong. kavel 10
Bouwen woning
Datum ontvangst: 11-02-2017

nistelrode
-  Slotenseweg 11

Aanbrengen gesloten oppervlak-
teverhardingen
Datum ontvangst: 06-02-2017

-  Loosbroekseweg 76b
Uitbreiding schuur
Datum ontvangst: 09-02-2017

Heeswijk-Dinther
-  Hogeweg 1

Renovatie dak en plaatsen zon-
nepanelen
Datum ontvangst: 06-02-2017

-  Raadhuisplein 16 t/m 19
Bouwen pand met commerciële 
ruimte en 2 appartementen en 
pand met 6 appartementen
Datum ontvangt: 10-02-2017

-   Hoog-Beugt 1a
Vervangen dakplaten/nieuwe 
deur
Datum ontvangst: 09-02-2017

-  De Morgenstond 21
Wijziging eerder verleende ver-
gunning bouwen woning m.b.t. 
kelder
Datum ontvangst: 09-02-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Dit besluit treedt 
daags na verzending van het be-
sluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 8a

Plaatsen tijdelijke unit
Verzenddatum: 17-01-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

tijdelijk vergunning
Heesch
-  Meerkensloop 31

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 10-02-2017

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
vorstenbosch
- Vlagheideweg 5
Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 14-02-2017
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
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proCedUres
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken 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 schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende 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 pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit 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 be-
sluit 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 be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken 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.

GeMeenteberiChten

belastingaangifte voor 
leden en niet-leden Cnv

Ook verzorgt de CNV-Belas-
tingservice jouw toeslagen en 
daarnaast heeft het CNV experts 
aangetrokken voor de F-aangifte 
(bij overlijden) de M-aangifte (bij 
verhuizing naar het buitenland of 
terugkeer naar Nederland) en de 
C-aangifte (voor mensen die in 
Nederland werken en in het bui-
tenland wonen). Voor de Poolse 
leden maakt de CNV-belasting-
service gebruik van tolken van 
CNV-Vakmensen. Ook wordt er 
aandacht besteed aan mensen 
die een Duitse rente hebben en 
nog geen toelage hebben aan-
gevraagd voor de ZVW-premie 
die ze in Nederland betalen. 

Voor meer informatie kun je bel-
len met de regiocoördinator, Ger 
Brouwer. Zijn telefoonnummer is 
06-53648372 en opgeven kun je 
je via het centrale nummer, 030-
7511001.

BERNHEZE - In maart en april houdt het CNV weer belastingzittin-
gen in heel Nederland, ook in Noordoost-Brabant. Goed opgeleide 
en bijgeschoolde vrijwillige invullers vullen dan samen met jou de 
aangifte 2016 in. Dit gebeurt in de plaatsen Veghel, Uden, Oss, 
Cuijk en Grave. Niet-leden betalen een extra bijdrage in de kosten.

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087 

Openingstijden: vrijdag 9.30 tot 20.00 uur,
zaterdag 9.30 tot 16.00 uur.

Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak

Nu 20% korting
op alle horloges 

Aktie is geldig t/m 1 maart 2017

Cursus sterrenkunde 
voor iedereen
Dit voorjaar bij Sterrenwacht Halley

HEESCH - Bij Sterrenwacht Hal-
ley in Vinkel wordt weer de cur-
sus Sterrenkunde voor Iedereen 
gegeven. Die bestaat uit zes 
lessen op de dinsdagavonden 
7, 14, 21 en 28 maart en 4 en 
11 april, telkens van 20.00 tot 
22.30 uur. 

Niels Nelson, Wim Waegemakers 
en enkele andere Halleyleden, 
verzorgen deze beginnerscursus, 
waaraan iedereen kan meedoen. 
Bij heldere hemel kunnen de 
cursisten met de telescoop in de 
grote koepel sterren en planeten 
observeren. Ook wordt natuur-
lijk gebruik gemaakt van het pla-
netarium.
In de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waar-

nemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 
melkwegen en het heelal.

De kosten van deze cursus be-
dragen € 55,- (voor Halleyleden 
€ 50,-). 

Hierbij is inbegrepen een boek 
over het waarnemen van de 
sterrenhemel aan de hand van 
onder andere de Vlaamse weer-
man Frank Deboosere. 
Voor meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, bij 
voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of 
anders 0412-453737.

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

Hoogstraat 11     5384 BJ Heesch      0412-453608

Onze specialisaties

Fysio Steins
Hoogstraat

Fibromyalgie, Bechterew,
Reumatische en Atrose klachten.
Aangesloten bij www.FYRANetNOB.nl (reumanetwerk) en 
www.artrosezorgnet.nl van de Sint Maartenskliniek

•  Advertentie 
DeMooiBernhezeKrant

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Website met responsive 
design & eenvoudig zelf 

 te beheren

Voor meer informatie: 
verkoop@bernhezemedia.nl

0412-795170
www.bernhezemedia.nl

Ondernemers 
laat je zien!
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toch duidelijk het jongste raads-
lid. Daarmee ben je al onder-
scheidend op zich en door met 
frisse en nieuwe ideeën te komen 
krijg je zeker wel gehoor bij zo-
wel de gevestigde orde in onze 

achterban als in de raad. Ik merk 
ook dat dat gewaardeerd wordt 
en de sleutel blijft altijd een goe-
de samenwerking. 

Wat is het beste besluit dat in deze 
periode tot stand is gekomen? 
De motie, die mede door ons is 
ingediend, om het overschot dat 
is overgebleven bij de zorggelden 
zo goed en effectief mogelijk in 
te zetten zodat elke inwoner van 
Bernheze die zorg krijgt die hij of 
zij nodig heeft.

En het slechtste?
Echt slechte besluiten zijn er niet 
genomen. Wel zijn er mijns in-
ziens procedures geweest die 

achteraf gezien een stuk beter 
hadden kunnen lopen, maar aan 
het einde van de besluitvorming 
kun je dat als raadslid wel her-
stellen.

Waaraan heb jij een belangrijke 
bijdrage geleverd?
De totstandkoming van de 
woonvisie vond ik erg belangrijk. 
Voor de leefbaarheid van een ge-
meente is woningbouw een van 
de belangrijkste dingen, alles valt 
of staat met het wel of niet vol-
doende bouwen naar gelang de 
behoefte. Door te zorgen voor 
een goede leefbaarheid voor 
jong en oud kunnen we scho-
len, sportparken en andere voor-
zieningen in de kernen in stand 
houden. 

Wat wil je deze raadsperiode tot 
maart 2018 nog bereiken? 
We moeten een begin maken 

met een verbetering van de ver-
keerssituatie op Laar te Nistelro-
de, voor zowel de automobilist, 
de fietser als de voetganger. Voor 
het traject van Parkstraat tot en 
met de kruising Heuvelstraat is 

al een kleine € 1.000.000 gere-
serveerd voor dit jaar en volgend 
jaar. Er kan wat ons betreft nog 
dit jaar gestart worden met de 
eerste fase van de opfrisbeurt.

Bestaat Bernheze in 2030 nog 
als zelfstandige gemeente?
Ja, de kracht van Bernheze zit in 
de kleinschaligheid. Korte lijnen 
naar toegankelijke bestuurders. 

Zo ben ik ook maar een gewo-
ne inwoner, een ‘Nisseroise’, die 
toevallig raadslid is. Iedereen kan 
me overal alles vragen en waar 
je in een grotere gemeente on-
herkenbaar bent, onderscheidt 
Bernheze zich daarin. 

Namens de gemeente ben je ook 
afgevaardigd als bestuurslid in 
de Vereniging Greenfeespelers 
Bernheze bij golfbaan The Duke 
in Nistelrode. Vertel daar eens 
iets over
Het is belangrijk dat er een re-
latie bestaat met de gemeente 
om de afgesproken toeganke-
lijkheid voor de Bernhezenaar te 
borgen. Zo kunnen leden op de 
nu uitgebreide golfbaan voor  
€ 60,- achttien holes lopen en 
voor € 12,50 gebruik maken van 
de oefenfaciliteiten.

Gerard in gesprek met... 
Mart SMitS 

Wie is Mart eigenlijk?
Ik ben geboren en getogen in Nistelrode, heb 
nog op de ‘oude’ Maxendschool gezeten, heb 
in mijn jeugdjaren volleybal gespeeld bij Tor-
nado en vanaf mijn 18e jaar die hobby ver-
ruild voor de politiek.

Waarom al zo jong de politiek in? 
Vermoedelijk ben ik bij Eric Daandels, toen 
wethouder van Bernheze, opgevallen. Hij 
heeft mij destijds gevraagd om eens te komen 
luisteren bij de vergaderingen van het CDA 

en van daaruit is mijn interesse in de politiek 
gegroeid.

Wat is voor jou het mooiste plekje van Bernheze?
Dat is simpelweg de Braamstraat in Nistelro-
de, de plek waar ik ben geboren en getogen. 
Dat blijft dan toch altijd een beetje bijzonder.

Kom ik nu tot de aanleiding van ons gesprek; 
hoe gaat het in de gemeenteraad?
Met de laatste verkiezingen in 2014 is er wel 
enige verjonging opgetreden, maar ik ben 

Aanleiding
Op zaterdagmorgen tref ik Mart Smits, raadslid voor het CDA, aan de keukentafel van de 
redactie van deze krant in ‘t Mediahuys in Nistelrode. Mart is met zijn 25 jaar het jongste 
raadslid van de gemeente Bernheze en ik wil van hem wel eens weten hoe hij zich staande 
houdt in een raad die hoofdzakelijk uit senioren bestaat.

Overal en altijd aanspreekbaar

Braamstraat

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard in gesprek met Mart aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode Foto: DMBK

1. Landelijke verkiezingen 15 maart CDA met VVD of CDA met D66?
 Met VVD

2. Meer jeugd in de gemeenteraad?
 Ja

3. Een jeugdraad
 Nee

4. Raadslid of wethouder in 2018?
 Wethouder

5. Dorpsplein Nistelrode, een zorg voor de gemeente?
 Ja

6. Een tweede supermarkt in Nistelrode?
 Ja

6

Profielschets
MART SMITS

Woonachtig in: Nistelrode
Leeftijd: 25 jaar
Burgerlijke staat:
samenwonend
Werkzaam bij: Bernheze 
Makelaars & Adviseurs
Politiek actief voor het CDA: 
vanaf 2009, vanaf 2010 tot 
2014 burgerlid in commissies, 
en vanaf 2014 raadslid.

Kiezen uit twee

Aanleg glasvezelkabel, hoe be-
langrijk is dat voor Bernheze?
Voor wonen en bedrijvigheid 
dient het buitengebied over een 
goede internetverbinding te kun-
nen beschikken, dat is nu niet het 
geval. Het leeft op dit moment 
nog niet zo in de kernen, maar 
op termijn zou zich daar hetzelf-
de probleem kunnen voordoen 
met het alsmaar stijgende da-
taverbruik. Dat er nu wordt ge-
start met de aanleg is dus goed 
nieuws voor iedereen.

Wil je nog ergens op terugkomen?
Als de locatie van de voormalige Brouwershoeve ingericht kan wor-
den tot een tweede supermarkt, die past binnen de daaraan te stel-
len omgevingskaders, dan is dat super. Natuurlijk moet wel de sfeer 
en authenticiteit van het pleintje behouden blijven.

super: een supermarkt 
op locatie Brouwershoeve
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Op woensdag wordt de loca-
tie in Heesch aangedaan en op 
donderdag gaat de rit langs de 
winkels in de gemeente Oss; in 
winkelcentrum de Heihoek, in 
winkelcentrum Ussen en aan de 
Lietingstraat in Haren. “Het is 
iedere week weer een verrassing 
wat we meekrijgen”, zeggen de 
chauffeurs van de bus van de 
Voedselbank voor Oss en Om-
geving. Zij zijn blij met iedere 
donatie. 

Het Nederlandse hoofdkantoor 
van Aldi besloot vorig najaar dat 
de lokale vestigingen voortaan 
aan de voedselbanken in de ei-
gen regio zouden gaan doneren. 
Het supermarktconcern volgt 
daarmee de lijn van bijvoorbeeld 

Albert Heijn, Jumbo en Sligro die 
al producten geven aan de voed-
selbank.

In tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, zijn dit geen 
producten die over de uiter-
ste verkoopdatum zijn. Ook de 
voedselbank mag geen voedsel 
verstrekken dat over de datum 
is. De kwaliteit van de voedsel-
pakketten voldoen aan alle eisen 
van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). 
Voor Aldi is de samenwerking 
met de voedselbanken een 
speerpunt in haar beleid op 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Het voorkomen 
van voedselverspilling speelt 
hierin een belangrijke rol.

aldi-winkels helpen 
voedselbank oss en 
omgeving

OSS/BERNHEZE - De bus van de Voedselbank voor Oss en Omge-
ving rijdt sinds enige weken ook langs de vier vestigingen van Aldi 
supermarkten in de regio. De mensen die op de bus rijden halen dan 
levensmiddelen op die de winkels aan de voedselbank schenken. 
Hiermee kan de voedselbank elke week weer een gevarieerd pakket 
aanbieden aan haar cliënten.

Het is iedere keer een verrassing wat ze meekrijgen

ik ben

Meer vertrouwen
Jeroen Smits is eigenaar van Cafetaria ‘t Pleintje in zijn 
woonplaats Heesch. Aan het Stationsplein 2b staat hij samen met 
zijn medewerkers al 17 jaar garant voor kwaliteit en gastvrijheid. 

“Er is een aantal zaken belangrijk, zoals hygiëne en kwaliteit, 
maar de mens maakt het verschil”, zegt Jeroen. “Wij werken 
met de beste producten, maar het begint allemaal met gast-
vrijheid, vanaf het moment dat de gast binnenkomt. ‘t Pleintje 
is een echte cafetaria. Geen poespas, geen gedoe maar een 
Brabantse beleving. Om goed te ondernemen heb je meerdere 
partijen nodig, maar er zijn te vaak te veel regels. D66 wil 
hier verandering in brengen door meer vertrouwen en een 
dienstbare overheid te bieden. Daarom is het mijn partij. 
Ook lokaal denkt D66 mee met ondernemers. Ze geven 
en vragen advies, nemen je mening serieus en doen daar 
ook wat mee. D66 vertrouwt op de innovatieve kracht van 
creatieve ondernemers, wil hun positie versterken en steunt 
zo de ondernemer die vooruit wil. Daarom ben ook ik D66.”

Carnaval, dat vier je in eigen 
dorp. En daar is ook niets mis 
mee. Lokaal draagt het carnaval 
een warm hart toe, want ja car-
naval vier je lokaal! 
De carnavalsverenigingen en 
de dorpen hebben met carna-
val een sterke identiteit, echter 
is carnaval natuurlijk het feest 
van saamhorigheid. Op bezoek 
in Krullendonk, het Pierengat of 

het Weversrijk is het steevast ge-
zellig en worden de Zandkruiers 
en Snevelbokken met open ar-
men ontvangen. ‘Het Bernhezer 
gevoel’ begint met elkaar erken-
nen en herkennen, respect voor 
elkaar met een gevoel van ver-
bondenheid. Dus bestaat er met 
carnaval een ‘Bernhezer gevoel’? 
Mijn antwoord is JA! 
Heeswijk en Dinther namen on-

langs de stap om definitief geza-
menlijk door het leven te gaan, 
slechts gescheiden door een 
streepje. Hier is bijna 50 jaar voor 
nodig geweest. Dus misschien 
dat over 30 jaar niemand meer 
aan me vraagt of ik ‘Het Bernhe-
zer gevoel’ heb. Dan erkennen en 
herkennen we het allemaal, dan 
is het er gewoon, ongeacht of het 
nou op de borden staat of niet!

Lokaal: het bernhezer gevoel

Na ruim 20 jaar Bernheze, wordt me nog steeds wel eens de vraag gesteld: 
heb jij ‘ Het Bernhezer gevoel’? Wat is dat voor een gevoel en misschien nog 
belangrijker, waarom vragen we ons dat nog steeds af? Zoals bij u wellicht 
bekend, ben ik samen met een aantal andere actieve HDL’ers veel bezig met 
het aankomende carnaval. Dat is wel een mooie gelegenheid om de proef op 
de som te nemen: bestaat er met het carnaval een ‘Bernhezegevoel’? 

Marianne van Berloo 

Dit gebeurt gelukkig in alle ker-
nen van Bernheze, maar in dor-
pen als Loosbroek en Vorsten-
bosch is de noodzaak groter, 
omdat deze dorpen niet altijd de 
faciliteiten bezitten die grotere 
kernen wel hebben.
Mede op aandringen van het 
CDA Bernheze komen in de na-
bije toekomst tennisbanen in 
Loosbroek, zodat deze sport in 
het eigen dorp kan worden ge-
speeld. De wens van de sportver-

enigingen is dat deze banen bij 
sportpark de Hoef worden gere-
aliseerd, zodat de verenigingen 
WHV, Korloo en de tennisver-
eniging elkaar kunnen versterken 
met vrijwilligers en faciliteiten. 
Goed dat deze verenigingsbestu-
ren elkaar opzoeken. 
Ook hebben we gesproken over 
uitbreidingsplannen van Loos-
broek zelf. Bouwkavels raken uit-
verkocht. En om Loosbroek leef-
baar te houden moet de jeugd 

kans hebben om in het dorp te 
kunnen blijven wonen. 
Ook ouderen willen graag seni-
orenwoningen in hun vertrouw-
de kern. Daarom wordt het de 
hoogste tijd om hier aandacht 
aan te besteden zodat er niet, 
zoals in het verleden, een aantal 
jaren geen nieuwe bouwplannen 
zijn, zodat de jeugd en ouderen 
weer het dorp uit moeten.
CDA Bernheze zet zich hier graag 
voor in!

CDA: loosbroek in gesprek

Loosbroek, het kleinste dorp in onze gemeente. Onlangs hadden we met de 
fractie van het CDA een bijeenkomst met enkele inwoners uit Loosbroek. Ver-
tegenwoordigers van de sportverenigingen, CC De Wis en de kerncommissie. 
Uit dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat kleine kernen vooral leefbaar 
gehouden worden door de inwoners zelf. Door veel vrijwilligers die zich inzet-
ten voor bijvoorbeeld sportverenigingen, jeugd- en ouderenactiviteiten.

Edwin Daandels

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com
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informatie voor de kernen

Glasvezel is beter dan coax of koper. Eerst leek het hier een 
beetje coax-achtig. Niets te kiezen. Nu dus de keuze uit twee 
providers: TriNed of Tweak. Dat kunnen er straks nog wel 
eens meer worden. Kiezen is moeilijk. Daarom hier een klein 
keuzehulpje. 

Supersneller 
Ze komen allebei binnen via glasvezel van E-fiber. Dus 100% 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij TriNed krijg je standaard 
500 MBit. Daar kan vrijwel iedereen voorlopig volop mee vooruit. 
Bij Tweak kun je nu op voorhand al 1.000 MBit kiezen. 

TriNed
TriNed sluit aan op je bestaande coax-bekabeling. 
Je hebt meestal geen extra kastje nodig. Je krijg minimaal 89 
tv-zenders, waarvan al één in Ultra HD. Extra pakketten kun je 
daar per maand aan- of uitzetten. Er is gratis 
één-uurs installatie binnenshuis én een overstapservice. 
Bovendien kun je meedoen aan de sponsoractie:
€ 10,- voor je favoriete club of organisatie. TriNed levert het 
standaard-pakket internet+tv+bellen voor € 58,50.

Tweak 
Tweak werkt via ethernet-bekabeling. Die zal meestal aangelegd 
moeten worden. Ze leveren standaard 75 zenders met één gratis 
kastje voor één tv. Je heb internet+tv+bellen voor € 55,95. 
Maar er is ook een goedkoper, trager, 50-MBit pakket. 
Maar ook een 1.000-Mbit-pakket internet en bellen, zónder tv, 
voor omgerekend € 30,42. De huisinstallatie moet je zelf doen 
of apart betalen. Overstappen regel je ook zelf. Als je een kennis 
overhaalt om ook hun 1000-MBit-pakket af te nemen dan krijg je 
allebei € 40,- korting. 

Vragen: verkoop@team.trined.nl, info@tweak.nl of 
breedbandbernheze@xs4all.nl 
Dan krijg je antwoord; glashelder.

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

Glashelder 20
zoek de zeven verschillen 

kiezen is moeilijk. daarom hier 
een klein keuzehulpje

Motie uit 2015 van de SP
De raad van de gemeente Bern-
heze, in vergadering bijeen op 5 
november 2015.
Overwegende dat:
- De sociale woningbouw in 

Bernheze immer nog op slot zit;
- Sociale woningbouw onmis-

baar is voor huisvesting van 
inwoners met een minimum 
inkomen;

- Veel inwoners van Bernheze 
met een kleine beurs wachten 
op een betaalbare sociale huur-

woning;
- Inwoners met een beperking 

nog steeds wachten op een be-
taalbaar wooninitiatief;

- Er voldoende geschikte bouw-
grond beschikbaar is in de ge-
meente Bernheze;

- Bijvoorbeeld MGE (maatschap-
pelijk gebonden eigendom), 
erfpacht en budgetwoningen 
voldoende aantrekkelijk per-
spectief bieden om betaalbaar 
te bouwen.

Nodigt het college uit om:

- In het kader van prestatieaf-
spraken 2016 actief aan de 
slag te gaan met bouwen be-
taalbare sociale huurwoningen 
in Bernheze; speciale aandacht 
voor mensen met een beper-
king wordt gevraagd.

- De woningbouwcorporaties nu 
tot actie te bewegen op dit ter-
rein in het kader van de nieuwe 
woningwet per 1 januari 2016.

En gaat over tot de orde van de 
dag.

SP: heeswijk-dinther krijgt ‘abdijstaete’ 

Het licht staat op groen voor begeleid wonen van mensen met een lichte be-
perking. Na jaren van onzekerheid gaat het er van komen! In november 2015 
diende de SP een motie in om te starten met deze bouw. Nu, ruim een jaar 
verder, gaat het gebeuren. Na al die jaren van wachten en teleurstelling. Nu 
kan de schop de grond in.

Jan Prinsen, Raadslid SP

Jongeren hebben steeds vaker 
het idee niet gehoord te wor-
den in de Nederlandse politiek. 
Een zorgelijke ontwikkeling. Ook 
in onze gemeente en mijn dorp 
blijft het lastig voor mij om jon-
geren te betrekken bij onze lo-
kale politiek. Ik begrijp ook wel 
dat een aantal van onze besluiten 
weinig te maken heeft met jon-
geren en simpelweg niet interes-
sant is. Toch zijn er veel besluiten 
die genomen worden die directe 
invloed hebben op jullie dagelijks 

leven. Zo hebben we onlangs 
succesvol gezorgd voor extra 
fietsenstallingen bij de bushaltes 
in onze dorpen.

Wanneer er duidelijke signalen 
zijn vanuit de samenleving dan 
wordt er vaak geluisterd. Dit 
geldt ook voor de komende ver-
kiezingen. Als je je stem laat ho-
ren dan wordt daar rekening mee 
gehouden. Daarom is dit het mo-
ment om stelling te nemen. Wat 
vind jij belangrijk? In wat voor 

land wil jij leven? Aan de hand 
van de antwoorden op deze vra-
gen moet je je keuze maken en 
gaan stemmen. 

Mocht je een keer stemmen in 
vier jaar te weinig vinden, dan 
kan je altijd de lokale politiek be-
naderen. 
Zo ga ik me de komende jaren 
inzetten voor jouw stem in Bern-
heze. Dus wil je meedoen of iets 
aankaarten? 
Mail: skip.anker@hotmail.com 

Progressief Bernheze: stembus? 
stemmen dus!

Enkele weken geleden werd bekend dat een aantal bekende Nederlanders 
onder de naam Stembus2017 jongeren wil laten stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezing. Een mooi initiatief, want het is belangrijk dat ieders belang 
wordt behartigd.

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

Al vanaf de vaststelling van het 
bestemmingsplan was duidelijk 
dat de gemeente flink aan de bak 
zou moeten om realisatie moge-
lijk te maken. Wij hebben vanaf 
2014 diverse malen voorstellen 
ingediend en ook mogelijke fi-
nanciers in contact gebracht met 
de gemeente. Aanvankelijk kre-
gen wij geen steun van de coa-
litiepartijen CDA, SP, Lokaal en 
D66. Maar naarmate het steeds 
langer duurde, en de mensen uit 

de doelgroep vaker aan de bel 
trokken, kwamen ook zij met ons 
in actie en steunden zij ons in 
onze strijd.

En nu gaat het dan eindelijk ge-
beuren: de bouw van Abdijstae-
te. De door ons verzochte bui-
ten-de-gebaande-paden-aanpak 
van de gemeente maakt het 
mede mogelijk dat er nu apparte-
menten komen voor mensen met 
een beperking. Mensen die vaak 

al vele jaren wachten op een plek 
in Heeswijk-Dinther. Een prachtig 
initiatief waar velen zich straks 
kunnen gaan vestigen en waar 
ze een mooie en geborgen toe-
komst tegemoet kunnen gaan. 
Daarin worden ze bijgestaan 
door zorgorganisatie Driestroom 
en het paar Maarten Lucius en 
Gerrianne van de Rijdt. Politieke 
Partij Blanco hoopt dat de bouw 
snel van start gaat en wenst ie-
dereen een fijne toekomst.

Blanco: na jaren praten: abdijstaete!

Nadat eerdere initiatieven in plan Heilaren en plan Ter Weer niet doorgingen, 
was alle hoop gevestigd op plan Abdijstraat/Cunerastraat. Daar zouden ap-
partementen gebouwd worden voor mensen met een beperking. 
Politieke Partij Blanco heeft de afgelopen jaren diverse voorstellen ingediend 
om dit plan vlot te trekken en de bouw definitief te maken. En nu gaat het 
dan gebeuren!

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
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Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Brillenbad + reiniger

Uw bril net zo 
schoon als bĳ  
de opticien?

Brillenbad + reiniger

voor
€ 19,95
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een prachtig initiatief waar velen 
zich straks kunnen gaan vestigen
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Tekst?

16-02: dikke en warme truiendag Zie oplossing pagina 30

MooiBernhezertjes

te koop

nieuwe desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

gemarineerde 
varkenshaaspuntjes
€ 7,98 per kilo. 
runderpoulet 
€ 9,98 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8, Oss.
0412-454536.
www.slagerijbertvandinther.nl.

gigantisChe opruiming
kortingen tot 70% 
op hanglampen, vloerlampen, 
tafellampen, plafonnières spots 
enzovoort.
Ook hebben wij nog oude 
gloeilampen op voorraad.
Doe uw voordeel want op=op.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

dagelijks vers 
geplukte tulpen 
€ 2,- per bos, verschillende 
kleuren. 
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1, Dinther. 

alle kado-artikelen 
nu met maar liefst 
50% korting
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

printpapier
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, 
Laar 28, Nistelrode.

aangeboden

pediCure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

pediCure 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. 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.

Colorenta geeft 
workshops 
kleuranalyse en make up om
te bepalen welke kleuren jou het 
mooist maken.
Ook zijn er workshops voor 
alleen make up te boeken.
Leuk om cadeau te geven of 
gewoon om jezelf te verwennen.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther. 

frietkraam voor uw 
evenement of feest. Voor info 
en/of boekingen: 0413-292911/ 
06-25416954. 
Mario & Christa Bok. 

frietkraam in 
snevelbokkenland 
tijdens de pronkzittingen en de 
prinsenreceptie van vrijdag t/m 
zondag bij de Snevelbokkenstal.
Mario & Christa Bok.

oliebollenkraam in 
snevelbokkenland 
tijdens de carnaval van zaterdag 
t/m dinsdag op Plein 1969 in 
Heeswijk-Dinther.
Mario & Christa Bok.

een avondje uit
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

sCheiden doe je samen. 
Vanaf intakegesprek tot en 
met afhandeling rechtbank, 
effectiever en goedkoper dan 
een advocaat. 
Eén aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. 
Astrid Larue tel.: 06-53972748, 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
Er is toekomst na de scheiding. 
Het Scheidingshuys.

vrij bewegen 
op muziek
Dans de 5 Ritmes!
Elke maand in Het Gasthuis 
Schijndel. Vrijdag 17 februari.
www.rian5ritmes.nl, 
info@rian5ritmes.nl. 
06-26642181.

gevraagd

Wie kan mij helpen aan 
ansiChtkaarten van 
heeswijk-dinther en 
loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

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

bidprentjes
H. Leeijen. John. D. Kennedy-
straat 90 Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

aCtiviteit

26e boeken- en 
platenbeurs! 
Zaterdag 18 en zondag 19 
februari van 10.00 tot 17.00 uur. 
Odaschool, Laan ten Bogaerde 
7, Sint-Oedenrode. Tot dan! 

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

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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782eelen

Oplossing
vorige week:

Jan van den Braak 
uit Heesch

Winnaar:
Christel Hanegraaf
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

N P N O R G P S Z I S G O T J D  
C C S M F O M L K F L Y T I Y D  
O T E C T S N A G S E S N I R P  
T L O G A A J V N N I I N I E Z  
H H A K A O V A I I O I E C B F  
C M R N O U N N T R E F D M O F  
O P O O W N S R T P O F E H O I  
T N A D U J D A I J D C L R E R  
P O O N C M N C Z H Q E K E Y Q  
O W L E X L F H K L E I R T B N  
V H S L I A E I N B F D E P O N  
D N A L N E K K O B L E V E N S  
T J J U W E V E R S R I J K X E  
K J I R E R E I P S L I X S G L  
T W J K H S Z U T M E A R Z Y U  
H S B G R E P D O O H Q R O E V  

 
Zoek: carnaval, prins, prinses, aDjuDant, skepter, OptOcHt, verkleDen, 
prOnkZitting, Weversrijk, krullenDOnk, piererijk, snevelBOkkenlanD

Woordzoeker

HD huishoudelijke hulp 

• Huishoudelijke hulp

• Eenmalige schoonmaak

• Voor meer informatie bezoek onze 
website www.hd-hh.nl of bel 06-30463741

Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther
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VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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Compleet 
nieuwe grote
showroom!VOOR EEN 

SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!

Waardsestraat 11 - 5388 PP Nistelrode
T. 0412-613606 -06-53717871

GAS-WATER-C.V.-SANITAIR-DAKWERK

Installatiebedrijf v. DINTHER
Weverstraat 22 - 5388 PK Nistelrode 

Tel: 0412-612770 - www@vandintherbv.nl

Maxend 55 - 5388 TW Nistelrode
Tel: 0412-611770 - www.vanderleestaalbouw.nl

Bouwen aan de toekomst
Gefeliciteerd Van Mook, de Echte Bakker 

AANNEMERSBEDRIJF VAN ROOSMALEN  VAN SCHIJNDEL TEGELS

DAAN AMBACHTELIJKE SCHILDERWERKEN & TOON AMBACHTELIJKE SCHILDERWERKEN

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DER HEIJDEN  INSTALLATIEBEDRIJF VAN DINTHER 

VAN DER LEE STAALBOUW

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DINTHER is een echt familiebedrijf 

dat door jaren ervaring een begrip in de regio is geworden. Zowel 

voor de particulier als voor de zakelijke opdrachtgever biedt 

installatiebedrijf van Dinther een uitgebreide service op het gebied 

van gas, water, cv-installatie, sanitair, dakwerk, zinken goten, 

gevelbekledingen en duurzame energie.

De winkel van Van Mook, de Echte Bakker werd in enkele weken, onder aanvoering van 

Ron van Roosmalen van Aannemersbedrijf Van Roosmalen, door een aantal specialisten 

aangepakt. Met een goede voorbereiding en gedegen plan kan er veel gebeuren. Alle werk-

zaamheden, zoals afbouw, strippen van de winkel, opbouw, tegelwerk, elektriciteit, schil-

derwerk en nieuwe vloertegels, werden afgelopen week afgewerkt met een modern en nos-

talgisch interieur. Het resultaat mag er zijn en is een mooie referentie voor onderstaande 

bedrijven, die allemaal hun handtekening achterlaten in deze mooie nieuwe bakkerswinkel. 

AANNEMERSBEDRIJF RON VAN ROOSMALEN is het 

aannemersbedrijf dat de bouw bij Van Mook, de Echte Bakker 

coördineerde. Zowel voor particulieren als voor bedrijven, voor 

onderhoud, verbouw en nieuwbouw werkt Ron van Roosmalen als 

aannemer met de beste specialisten samen. Hij organiseert de bouw 

vanaf de tekening tot aan de oplevering. 

VAN SCHIJNDEL TEGELS levert tegels bij zowel particulieren als 

bedrijven. Door het openen van een grote ruime showroom in 

Uden bieden zij de meest uitgebreide collectie in vloertegels en 

wandtegels. Een groot assortiment merken met diverse kleuren, 

maten en structuren: “Wij feliciteren Michel en Karin van Van 

Mook, de Echte Bakker met deze prachtige nieuwe winkel.” 

Kwaliteit, vakkundigheid 

en duurzaamheid zijn 

de sleutelwoorden voor 

TOON AMBACHTELIJKE 

SCHILDERWERKEN en 

DAAN AMBACHTELIJKE 

SCHILDERWERKEN. 

Zij geven op vakkundige en 

creatieve wijze invulling aan 

het schildersvak, waarbij de 

wensen van de klant altijd 

centraal staan. Ambachtelijke 

Schilderwerken is zoals het 

klinkt: ‘Ambachtelijk goed’. 

INSTALLATIEBEDRIJF VAN DER HEIJDEN Nistelrode bv is al 35 jaar 

werkzaam voor een groot aantal bedrijven en particulieren en is 

erkend totaal installateur. Zo hoort Bakkerij Van Mook al vanaf hun 

start bij de vaste klantenkring, het is een mooie uitdaging om bij 

iedere uitbreiding weer mee te mogen denken en werken aan hun 

groeiende technische installaties.

Mooie referentie voor onderstaande bedrijven

Weijen 14 - 5388 HN Nistelrode - 0412-611666

ELEKTROTECHNIEK, GAS, WATER, CV, SANITAIR

Karin en Michel

Foto’s: Marcel van der Steen
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WONEN

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Normaal is ‘up’ positief maar in geval van je 
hypotheek rente heb je liever een ‘low’. 
De rente stijgt nog niet heel snel maar zal  
waarschijnlijk niet lager worden. Goed moment 
om juist nu een afspraak te maken. 

the only way
is up

Woon-
trends 
2017
WARME KLEUREN 
EN GROEN
In 2017 draait het om war-
me kleuren en met name de 
kleur groen. We laten de roze, 
zachte tinten achter ons en 
gaan verder met donkere, ex-
pressieve kleuren. 

Deze woontrend kun je toe-
passen op een eenvoudige 
manier door het toevoegen 
van kamerplanten. Je kunt 
ook voor woonaccessoires 
kiezen in warme kleuren zoals 
bruin, oranje, groen of blauw. 

Wil je echt even iets 
anders? 

Pak dan de kwast en 
kies voor een vergrijs-
de, warme kleur groen 
voor op de muur. 

Bron: 
www.woonaccessoires.nuwww.humstijl.nl



Woensdag 15 februari 2017 25
  

Door een bezoek te brengen en 
een presentje te overhandigen, 
wil de stichting deze mensen 
graag een hart onder de riem 
steken en hun hierdoor laten 
weten dat ze hen zeker niet 
vergeten tijdens deze dagen.

Mocht je iemand kennen die 
hiervoor in aanmerking komt, 
laat het dan weten. Je kunt dit 
tot 22 februari doorgeven aan 
Fons Otjens, tel. 0413-292940. 
Deze activiteit wordt financi-
eel mogelijk gemaakt door de 
Vriendenkring.

ziekenbezoek stichting Carnaval hdl
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ieder jaar besteedt Stichting 
Carnaval HDL aandacht aan de zieken die geen carnaval kunnen 
vieren. Dit doen ze in samenwerking met de oud-prinsen. 

PRINSENSTALPRINSENSTAL PRINSENSTALPRINSENSTAL
(ZAAL DE LEYGRAAF    WWW.LEYGRAAF.NL)
PRINSENSTALPRINSENSTAL
(ZAAL DE LEYGRAAF    WWW.LEYGRAAF.NL) 

We doen gèk! Zeg mar knettergek! 
 

 Vóórverkoop drankmunten 
 op 21-22-23-24 feb. voor bier/fris 
 Tijdens carnaval zijn munten € 2,- 
 
  ——–——————————————————————————– —–———–——————————

 3-gangenmenu in de zaal 
 (niet op zondagavond) 

 Rustige muziek, niet schreeuwen maar buurten. 

€ 1,11 
€ 11,11 

prinsenstal doet aan gekke prijzen
HEESWIJK-DINTHER – De 
zaal van Hotel-Restaurant De 
Leygraaf wordt tijdens het carna-
val omgedoopt tot Prinsenstal. 

Dit jaar doet de Prinsenstal gek, 
zeg maar knettergek. Want dan 
wordt een 3-gangen carna-
valsmenu aangeboden voor de 
gekke prijs van  11,11. Daar-

voor krijg je tomatensoep, een 
schnitzel met friet en groenten 
of gebakken vis met puree en 
groenten, en een bavarois als 
nagerecht. 
Ook het bier en fris kun je drin-
ken voor de gekke prijs van
 1,11, maar dan moeten de 
munten in de voorverkoop wor-
den gekocht. De voorverkoop 

van de drankmunten is in de 
week vóór het carnaval. In de 
Prinsenstal is zondagavond een 
besloten feest van de oud-prin-
sen met de nieuwe prins. 
In de Prinsenstal wordt géén har-
de muziek gedraaid maar rustige 
carnavalsmuziek waarbij gepraat 
kan worden zonder hoeven te 
schreeuwen.

Met veel spetterende live muziek wordt het in 
de carnavalsresidentie CC De Pas een groot 
carnavalsfeest voor heel Krullendonk. Party-
band Afslag 7, met een repertoire van André 
Hazes tot ZZ Top, zet op zaterdagavond het 
café van CC De Pas op zijn kop. Maandag-
avond, tijdens het grote carnavalsbal in de 
zaal, speelt coverband Noah muzikaal het dak 
eraf. Beide bands weten wat sfeer maken in-
houdt en dat zullen de bezoekers snel weten. 
Stilstaan is geen optie; er zal gedanst en ge-
feest worden.
Het carnavalspro-
gramma in resi-
dentie CC De Pas 
bestaat verder uit 
onder andere de 

prijsuitreiking van de volwassen- en jeugdoptocht, het Biggenbal, de seniorenmid-
dag en de afsluitende afterparty, die eindigt met het traditioneel verbranden van het 
varken. 

Carnaval in CC De Pas
HEESCH - Coverband Noah en Partyband Afslag 7 maken het carnavalsprogramma van CC De 
Pas tot een waar feest.

ontwerp   aanleg   onderhoud

bezoek ons op TuinIdee 
van 16 t/m 19 februari in 

de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR • 
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Nieuwe en jonggebruikte Bromfi etsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5  |  Heeswijk-Dinther
06-50453935

ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Carnavalsnieuws



  
Woensdag 15 februari 201726

Carnavalsnieuws

www.jeugdcarnavalhdl.nl - Sporthal de Zaert  - Heilige Stokstraat 1 - 5473 GK Heeswijk-Dinther - 06-27464650

jeugdcarnavalHDL - e-mail: stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com

MET ELKE AVOND EEN ANDERE DJ

TE GEKKE CARNAVALSAVONDEN

KOOP JE BANDJE IN DE VOORVERKOOP,

       WANT VOL = VOL       
DAAGSBANDJES  

IN  DE 

VOORVERKOOP
VOORVERKOOP
VOORVERKOOP

www.jeugdcarnavalhdl.nl

De jaarlijkse pronkzitting van 
de Piereslikkers is een waar 
feestje geworden!

De dansmariekes, die beter be-
kend staan als de Huppelpier-
kes, lieten daarna hun danskun-
sten zien. Zij zouden later op de 
avond hun nieuwe dans, ‘Pirates 
of the Caribbean’, aan het pu-
bliek laten zien. Dat feestjes van 
alle tijden zijn, liet de groep ori-
gineel zien. Zij ging terug naar 
de Romeinse tijd met hun sketch 
‘veni vidi fisje’. 

Maikel Versantvoort maakte ver-
volgens zijn opwachting. In zijn 
rol als nieuwe medewerker van 
Geenen Gardening, het bedrijf 
van Prins Hein d’n Twidde en zijn 
vriendin, zette hij een hele sterke 
buut neer. 

Hierna was de beurt aan ‘Ron de 
lord van de Ton’, hij debuteerde 
bij deze pronkzitting. Met een 
vlotte buut zette hij in zijn rol 
als wereldreiziger, als volwaar-
dig tonprater, zijn verhaal neer. 
Van Afrika tot aan Vorstenbosch, 

Ron is overal geweest. 
Dansgroep Michica deed als 
geroutineerd deelnemer aan de 
pronkzittingen weer met twee 
hele mooi dansen mee. Met 
muziek van onder andere Eva Si-
mons, gaven de dansers het pu-
bliek mooie cadeautjes die gretig 
werden uitgepakt. 

De oud-prinsen van Vorsten-
bosch lieten met hun act ‘veren-
moe’ als rondtrekkend circus het 
publiek verbaasd staan met de 
verschillende knappe circusdie-
ren die hun circus ‘rijk’ is. 

Pa plus nam hierna het stokje 
over van deze mooie mannen 
met hun act die ging over de va-
der-dochter relatie. Vader Mar-
cel Dominicus zette samen met 
zijn dochter Janiek een creatief 
in elkaar gezette act neer. Jong 
Nederland deed dit jaar alweer 
voor de 22e keer mee! Zij nam 
het publiek mee naar de weke-

lijkse markt van Vorstenbosch. 
Freddy van den Elzen kwam als 
schoolmister een buut houden 
over zijn werk als, je raadt het 
al, schoolmister. Dat zijn beroep 
niet altijd een feestje is werd wel 
duidelijk uit zijn verhaal.

Als laatste warmde de Raad van 
Elf het publiek op voor de af-
terparty. Met DJ prins Hein d’n 
Twidde en Dj Frank d’n Adjudant 
werden verschillende feestnum-
mers gestart die vertolkt werden 
door de raad van elf-leden. Met 
hun feestmedley kwamen vele 
bekende nummers voorbij wat 
het publiek meteen op de been 
bracht voor een lange staande 
ovatie.

Een geweldige finale waarbij alle 
artiesten nog een keer op het 
podium verschenen was de strik 
om het cadeau van ‘ons feestje’, 
dat nog tot in de nachtelijke uur-
tjes werd gevierd!

VORSTENBOSCH - De pronkzitting, die dit jaar als thema ‘ons feestje’ had, maakte dit thema meer dan 
waar. Hilde van den Bergh had dit jaar weer de taak om het geheel aan elkaar te praten. De vrienden-
groep van prins Hein d’n Twidde, ‘de panty’s’, had de eer om de zaal op te warmen voor een avond vol 
verrassende acts. 

win twee kaarten voor 
de ontbijtshow in hdl 
HEESWIJK-DINTHER - WIL JE MET EEN VOLLE MAAG GENIETEN 
VAN DE GROTE OPTOCHT? 

Dat kan! Stich-
ting Carnaval HDL 
geeft twee kaarten 
weg voor de ont-
bijtshow op zondag 
26 februari. Wat 
moet je hier voor 
doen? 

Stuur uiterlijk vrijdag 17 februari een foto van jouw carnavalesk 
versierde voortuin naar redactie-snevelbokkenkrant@hotmail.com. 
Een onafhankelijke jury gaat de foto’s beoordelen. Stuur nu je foto 
in en wie weet zien wij jou tijdens de ontbijtshow in de Snevelbok-
kenstal!

koninklijk Carnavalsconcert
HEESWIJK-DINTHER - Het jaarlijks carnavalsconcert, waarmee het echte 
carnaval voor de ware liefhebber natuurlijk pas begint, gaat op maritieme 
ontdekkingstocht. Nummers als ‘Love Boat’ en ‘Pirates of the Caribbean’ 
worden vertolkt door het fanfarekorps. Zondag 19 februari gaat de fanfare 
de boot in, niet letterlijk gelukkig!
De slagwerkgroep gaat weer iets bijzonders doen met de meest bizarre 
‘slaginstrumenten’. Alle orkesten, opstap- en opleiding, treden op. 

Zondag 19 februari 2017 om 11.11 uur 
in de Snevelbokkenstal.

Zondag
19/02/2017
11:11 uur
Locatie: 
Snevelbokkenstal
(sporthal de Zaert)

Carnavals Concert 2017
Koninklijke Fanfare Sint-Willibrord

1823
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Carnavalsnieuws

 

Wij hebben nog volop leuke artikelen 
om jouw outfit compleet te maken!
Shop de leukste carnavalsartikelen 

nu ook online: 
www.vanlieshoutdier-tuin.nl

***ALAAAF!***
Over een kleine twee weken 

is het dan eindelijk zover!

pierehappertjesfestijn 2017

Nadat de Huppelpierkes de 
show hadden geopend kreeg het 
publiek een gevarieerd program-
ma met veel dans, muziek en 
een lach voorgeschoteld. Er wa-
ren fluitende hoedenmannen en 
klassiek ballet die hun feestelijke 
acts met speciale effecten lieten 
zien. Daarnaast deden de acts 
Blond, Politie van A naar B en 
Buurvrouw en Buurvrouw leuke 
sketches waar erg om gelachen 
werd. Verschillende dansgroe-

pen waaronder showdansgroep 
Sofia, dansen met Tante Rita, de 
Snollebollekes, Mini Disco, Cele-
brate With 8, Glow, Beestenben-
de, Liever te dik in de kist, Ritme 
rakkers, Boomerang en de Top-
pers stonden op het programma. 
Groep 7 liet ook van zich horen 
met hun carnavalsnummer ‘Hos-
sen, springen en feesten’. 
Kortom veel Party People hier in 
ons eigen Pieregat. Wij kunnen 
nog jaren vooruit.

Gedurende de hele show wa-
ren De Pierebloazers erbij voor 
de muzikale ondersteuning. Na 
twee maal een ruim twee uur 
durende voorstelling zat het er 
weer op. 

Het was grandioos en iedereen 
had gezorgd voor een fantas-
tisch feest. 

Meer foto’s op 
www.piereslikkerfoto.nl.

VORSTENBOSCH - Onder toeziend oog van jeugdprins Tjeu, -prinses Jip, -adjudant Wiebe en de Raad 
van Elf traden er 114 jeugdige artiesten op tijdens het Pierehappertjesfestijn met dit jaar als thema ‘Ons 
feestje’. De show werd dit jaar gepresenteerd door een feestelijk duo, Dani Nooijen en Emma Nooijen 
die dit op een enthousiaste en gezellige manier hebben gedaan.

Buiken Beestenboel Buurvrouw en Buurvrouw

ervaring en nieuwelingen bij weverszittingen 2.0 

In totaal traden er vier ton-
praoters op, waarvan drie van 
Nisseroise komaf; Pieter Meulen-
dijks en Laurens Timmers ston-
den na enkele jaren afwezigheid 

weer op het podium. De ‘Twee 
zwarte pieten’ alias Geert Herc-
kenrath en Niek Leenders, had-
den hun debuut bij de weverszit-
tingen. ‘Unne echte ex-prins van 

Nisseroi Zuid’ de Vorstenbosche 
Freddy van den Elzen stond in de 
Nisseroise ton als ‘Schoolmister’. 

Een grote diversiteit in de Nis-
seroise artiesten zorgde ervoor 
dat de avond omvloog; zoals: 
cabaretgroep Toe Mar, en to-
neelvereniging Efkes Anders. De 
dansen van de Huppels en Dans-
garde met een garde en show 
dans, DV Dancing Kids en Dans-

studio Hanneke van der Stappen. 
Ex-prins Martijn en Ex-adjudant 
Paul hielden een - nog jonge - 
traditie in stand en De Durskes 
gaven een mogelijke blik in de 
toekomst met hun optreden, met 
een kijkje in het leven als bejaar-
den. Als laatste artiesten kwamen 
De Brali’s met een carnavalsmed-
ley, die de grote finale met alle 
artiesten nog even op het podi-
um uit volle borst ‘Tusse Donsel 

en Mensel’ zongen. 

Weverszittingen 2.0 omdat dit 
jaar voor het eerst ook tijdens 
de pronkzittingen een drankje 
besteld kon worden. Dit werd 
volgens de voorzitter van de car-
navalsstichting als zeer positief 
ervaren. 

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

NISTELRODE - Een keur aan Nisseroise artiesten hebben de afge-
lopen twee zaterdagen in Sporthal De Overbeek opgetreden. Het 
geheel werd muzikaal begeleid door Muziekkapel de Dûrzakkers. 
Voorafgaand aan de zitting werden Edwin en Esther Verkuijlen en 
Dave en Joyce Verkuijlen gehuldigd in verband met hun 11-jarig 
lidmaatschap bij CS de Wevers.

Foto’s: Yvonne Rosenhart 
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vrouwen 
prinses irene in half uur klaar

VENLO/NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene stonden tegen 
degradatiekandidaat Venlosche Boys al na 32 minuten op een 1-4 
voorsprong. Sharron van Os, Jody van Kessel (2x) en Renske v.d. 
Brand scoorden voor Prinses Irene. Chantal Baghuis deed dat voor de 
girls uit Venlo. Daarna werd er niet meer gescoord.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Altior 
ontving op zondag 12 februari 
de dames van Olympia/DOS in 
sporthal de Zaert. 

Aan de dames van Olympia/
DOS hadden ze geen goede her-
inneringen want de uitwedstrijd 
werd verloren. Maar dat was 
toen, want Altior gaat, nu het 
erom gaat spannen in de hoofd-
klasse, de laatste weken steeds 
beter spelen. 
De pupil van de week, Fieke Lu-
cius, zag Altior toch slap begin-
nen aan de wedstrijd maar door 
slim verdiende strafworpen (vier 
stuks) wist Altior te gaan rusten 
met een voorsprong van 5-2. 
Na de rust kwamen de dames 
steeds beter in hun spel en hier-
op had Olympia/DOS geen ant-
woord. Laatstgenoemde ploeg 
kwam steeds verder achter en 
Altior maakte de eerder opge-
lopen schade ruimschoots goed. 
Altior blijft hierdoor in de race 
voor promotie naar de topklasse. 
Eindstand 16-10.

Altior 2-DDW 2: 14-9
Altior 3-Emos 2: 5-9

De Korfrakkers MW1-Altior 
MW1: 14-8
Altior R1-Klick R1: 8-2
Be Quick A1-Altior A1: 16-6
Altior A1-Stormvogels A1: 8-16
Altior B1-Be Quick B1: 4-2
Altior B2-Corridor B1: 3-1
De Korfrakkers B3-Altior B3: 4-7
Flash C1-Altior C1: 1-16
SCMH C1-Altior C: 7-3
Altior D1-De Peelkorf D1: 5-4
Altior D2-De Peelkorf D2: 9-5
Altior D3-Corridor D1: 2-12
Tovido E1-Altior E1: 9-1
Winty E2-Altior E2: 10-10
Altior F1-Corridor F1: 8-11
Altior F2-Stormvogels F1: 0-31
Alico W1-Altior W1: 5-13
Strafworpen: 3-6.

altior blijft winnen

korfbal
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dammen          schaken     kaarten/bridgen
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Fieke Lucius

Geslaagd wedstrijdweekend voor sine-Cura

Op zaterdag mochten de instap-
pers Nikki, Marith en Noor sa-
men met jeugdturnster Gijsje het 
spits afbijten. Voor de instappers 
was het de eerste wedstrijd, dus 
extra spannend, maar ze hebben 
mooie oefeningen laten zien. 
Helaas was het net niet genoeg 
om door te kunnen stromen naar 
de regiowedstrijd. Gijsje daar-

entegen behaalde een tiende 
plaats en stroomt daarmee door 
naar de regiofinale. In de middag 
en de avond was het de beurt 
aan de pupillen; Siena, Lieke, Iris 
en Estee. Alle vier turnden nette 
oefeningen en dat werd beloond 
met drie plaatsingen voor de 
regiofinale voor Siena, Lieke en 
Iris. Estee behaalde net te weinig 

punten om door te stromen. Op 
zondag was het de beurt aan de 
pupillen Eefke en Bo en aan de 
junioren Famke, Sophie en Nina. 
Voor Eefke en Bo was dit ook 
de eerste individuele wedstrijd. 
Ondanks de spanning hebben 
ze mooie oefeningen laten zien, 

al was het helaas te weinig om 
door te stromen naar de regio-
finale. Famke, Nina en Sophie 
wisten zich wel te plaatsen voor 
de regiofinale, Nina werd zelfs 
knap vierde! 
Het wedstrijdweekend werd af-
gesloten met de senioren Kim 
en Jelke, zij turnden zeer sterke 
oefeningen en werden vijfde en 
zesde waarmee ze ook doorstro-
men naar de regiofinale. Alle 
turnsters gefeliciteerd met de 
mooie resultaten!

SINT-OEDENRODE/HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen weekend was de voorwedstrijd van het niveau 
D1 en divisie 4 in Sint-Oedenrode. Hier turnden maar liefst vijftien turnsters van Sine-Cura. Dit is de 
eerste individuele wedstrijd van dit seizoen, vanuit deze wedstrijd kunnen ze doorstromen naar de re-
giofinale en de toestelfinale. 

turnen

heeswijk weet weer wat winnen is
HEESWIJK-DINTHER - Mister 
Heeswijk Andre Langenhuijsen 
was al vroeg uit de veren om te 
zorgen dat het hoofdveld van 
sportpark De Balledonk speel-
klaar was om 14.30 uur. 

Uiteindelijk bleek zijn inzet niet 
voor niets te zijn geweest, want 
het vaandelteam van zijn clubje 
behaalde een zwaarbevochten 
zege op het sterke BVV uit Den 
Bosch. 
Uiteindelijk was Juul Heerkens 
de matchwinner door zeer at-
tent de 1-0 binnen te tikken. 
Doelman Patrick Lunenburg was 
ook weer ouderwets op dreef en 
hielp met enkele fraaie reddin-
gen zijn team aan de broodnodi-
ge overwinning.
Met deze zege is hopelijk de weg 

naar boven weer ingezet en met 
zoveel inzet en strijd als er van-
middag op de mat gelegd werd 
kunnen meer overwinningen 

niet uitblijven. Een knap staaltje 
teamwork van de hele vereni-
ging. Vandaag dus even nage-
nieten van deze driepunter!

voetbal

korloo 1 komt net te kort 

In de tweede helft start Korloo 
vol vertrouwen, het spel loopt 
goed, alleen het scoren moet 
beter om weer aan te kunnen 
haken. Het is echter wederom 
Eykelkorf die makkelijk tot sco-
ren komt en Korloo kijkt tegen 
een achterstand van 8-5 aan. 
Dan komt het moment dat Kor-
loo beseft dat er wat te halen is. 

In deze fase weet het team uit 
Loosbroek beter met de kansen 
om te gaan en kruipt dichter 
richting Eykelkorf. Vijf minuten 
voor het eind schiet Korloo de 
10-9 binnen. 

Na het missen van een vrije door-
loopbal door Korloo is het weer 
Eykelkorf die de marge weer op 

twee punten zet. Met nog twee 
minuten op de klok krijgt Korloo 
de kans om de aansluittreffer 
te maken, echter de verdiende 
strafworp wordt gemist. 
De laatste minuut wordt er nog 
wat risico genomen waar Eykel-
korf goed gebruik van maakt en 
de eindstand op 12-9 weet te 
zetten.

BERGEIJK/LOOSBROEK - Om weg te blijven uit de onderste regionen moest Korloo afgelopen zondag 
punten halen. Eykelkorf opent de score en Korloo wordt de eerste tien minuten helemaal zoek gespeeld 
en staat dan al met 4-0 ruim achter. Na twee doelpunten begint Korloo in de wedstrijd te komen. Het 
tempo ligt hoog en er wordt mooi korfbal gespeeld. Eykelkorf scoort en Korloo maakt er ook weer een, 
zo gaat het mooi gelijk op. Het blijkt voor Eykelkorf toch makkelijker om te scoren en zij weet Korloo 
op een 6-3 achterstand te zetten. Toch zijn er ook voldoende open kansen voor Korloo, het lukt in deze 
fase van de wedstrijd echter niet deze voldoende te benutten. Hierdoor kan Eykelkorf de voorsprong 
van drie punten mee nemen naar de rust 7-4.
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voor de instappers 
was het de eerste 
wedstrijd

 SWEENSLAG 20 5469 KA ERP | TEL. 0413-350443 
WWW.PAARDENPRAKTIJKSWEENSLAG.NL

Paardenpraktijk Sweenslag
Erkend paarden- en keuringspraktijk

- Vaccinaties, ontworming,
- Identifi catie en registratie
- Vruchtbaarheidsbegeleiding
 > vers en diepvries k.i.
 > embryotransplantatie
- Uitgebreide gebitsbehandeling
- Kreupelheidsonderzoek incl.   
  echo en röntgen
- Klinische en röntgenologische keuringen
- Chirurgische ingrepen, incl. arthroscopie
- Osteopathische behandeling

Diensten o.a.:
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*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

HEESCH - Tijdens de laatste proef om het Italiaans kampioenschap 
heeft Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team een ster-
ke inhaalrace gereden in de superfinale in Ottobiano en wist op een 
zesde plaats over de finish te komen. Glenn kende in de MX1 man-
che mechanische problemen en mocht daarom pas als één van de 
laatste rijders een startplaats kiezen in de superfinale.

Glenn rijdt 
een inhaalrace

motorcross
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Deze wedstrijd is ontstaan uit een 
tennisteam, welke bij de plaatse-
lijke tennisvereniging Telro actief 
was. Doordat de spelers stopten 
met tennissen en alle spelers te-
vens de golfsport bedreven is 

een competitie ontstaan tussen 
drie spelers welke lid waren van 
golfclub The Duke uit Nistelrode 
en drie spelers welke lid waren 
van golfvereniging De Leems-
kuilen uit Uden. 

De wedstrijd wordt gespeeld 
over drie wedstrijden over het 
gehele jaar gespreid. The Duke 
bestaat uit de spelers Joan van 
Roosmalen, Jasper Exters en 
captain Frank Dielissen. Alle drie 
zeer respectabele spelers, waar-
van een speler reeds tweevoudig 
businesskampioen van The Duke 
is, een wedstrijd welke wordt 
gespeeld tussen ongeveer 100 
leden van deze vereniging. Bei-
de andere spelers zijn eveneens 
een keer kampioen geweest bij 
deze competitie. Team Uden be-
staat uit Hans Hanegraaf, Rob 
van Grinsven en captain Theo 
van de Heuvel, welke tezamen 
ongeveer 25 jaar golfervaring 
hebben, ten opzichte van het 
Duke team, dat kan buigen over 
ongeveer 40 jaar golfervaring.
Toch is het Team Uden drie jaar 
op rij gelukt om deze begeerde 
competitie te winnen van de 
zeer ervaren en geduchte tegen-
stander The Duke. Dit was voor 
Raved Boutique aanleiding om 
polo’s ter beschikking te stellen 
aan Team Uden, waarvoor Team 
Uden Raved zeer dankbaar is. 

wisselbeker ryder Cup 
definitief in handen van team Uden
NISTELRODE - Een onderlinge wedstrijd om de Ryder Cup wisselbe-
ker, welke jaarlijks over drie wedstrijden wordt uitgevochten tussen 
Nisseroise golfspelers, is na drie achtervolgende jaren winst nu de-
finitief in handen van Team Uden.

Nieuwe polo’s voor Hans, Theo en Rob

golf

samen voetballen in het eerste van avesteyn

Hoe is het voor jullie om samen 
in het eerste elftal te spelen?
Joost: “Het is op zich best mooi 
om samen te voetballen. Af en 
toe mopperen we op elkaar, 
maar dat hoort erbij.”
Rens: “Het eerste elftal is een 
leuk team waarin iedereen er-
bij hoort. Voor het team maakt 
het niet veel uit dat ik met Joost 
speel, maar voor later is het na-
tuurlijk wel leuk om daar op te-
rug te kijken.”

Lijken jullie op elkaar 
in het veld?
Rens: “Joost staat wat meer in 
de diepte. Ik ging vroeger ook 

veel de diepte in, maar laat me 
nu meer terugzakken. Ik bemoei 
me meer met het spel op het 
middenveld.”
Joost: “Ik heb veel snelheid en 
speel graag vanaf de buitenkant, 
want ik ben een echte buiten-
speler. Ik trek naar binnen om te 
schieten of ik geef de bal voor. 
Ik denk niet dat ik sterk genoeg 
ben als spits.”

Jullie scoren allebei 
belangrijke doelpunten
Rens: Ik scoor niet zo veel als 
vroeger, maar maak wel doel-
punten waardoor we de over-
winning over de streep trekken. 

Doordat ik me nu meer terug-
zak, creëer ik meer kansen, maar 

sta ik minder in de scoringsposi-
ties. Het aantal doelpunten houd 
ik nu ook minder bij.”
Joost: “Er zijn nog genoeg wed-
strijden om nog meer te scoren.”

Wie de beste voetballer 
van jullie twee?
Joost: “Dat is Rens.”
Rens: “Haha, als hij dat zegt!” 
(lachend)

Oud-trainer Antwan van Rijn 
zegt dat jullie goed kunnen 
voetballen, maar ook wel eens 
tegen jezelf spelen
Joost: “Soms maakt de tegen-

stander smerige overtredingen 
en krijgen we geen vrije trap. 
Dat is frustrerend. We kunnen 
goed tegen onszelf spelen.” 
Rens: “Op het veld merk je 
of het wel of niet lekker loopt. 
Soms als het niet lekker loopt, 
wil ik mezelf wel wisselen!”

Praten jullie wel eens na 
over een wedstrijd?
Joost: “Niet echt. Na de wed-
strijd blijven we bij Avesteyn en 
daarna gaan we naar huis en kij-
ken we naar Studio Sport.”
Rens: “We doen weinig aan na-
beschouwing. Ons pap (Hans 
van Vugt) vertelt wel eens wat 
als hij de wedstrijd heeft gezien 
of als de buurjongen (Robin Ver-
heijden, trainer bij Avesteyn) de 
wedstrijd heeft gezien.”

Wat willen jullie dit seizoen 
nog bereiken met Avesteyn?
Joost: “Ik hoop op een plek in de 
nacompetitie voor promotie.”
Rens: “Naast de directe degra-
datie vorig seizoen, heb ik tot 
nu toe elk jaar nacompetitie ge-
speeld. Ook dit jaar zit dat er in. 
Het is een leuke competitie en 
het wordt nog spannend.”

HEESWIJK-DINTHER - Sinds vorig seizoen voetballen de broers Rens en Joost van Vugt samen in het 
eerste van Avesteyn. Na een lastig eerste seizoen waarin het team degradeerde, hopen de aanvallers 
Rens (23) en Joost (20) nu op een plek in de nacompetitie om promotie.

Rens en Joost van Vugt wonen tegenover de Kilsdonkse Molen en trappen een balletje in hun achtertuin
Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

Rens Joost

‘Het is 
een leuke 
competitie 
en het 
wordt nog 
spannend’
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winst dames dos’80, heren verliezen

Uitstekende dekking
De dames van DOS’80 namen 
het op tegen de laagste uit de 
competitie. Het werd een ge-
makkelijke zege. Van meet af 
aan stond er een sterke offen-
sieve dekking op de vloer, die 
weinig kansen weggaf. De basis 
voor de overwinning werd daar 
gelegd. Daarnaast wist de Hee-
sche formatie met snelle tegen-
aanvallen makkelijk te scoren.
 
Met de rust was er al een stevige 
voorsprong van zes doelpunten: 
9-15. Na de rust deden de Hee-
sche dames er defensief nog een 
schepje bovenop en wist Roef 
nog maar vijfmaal het net te 

vinden. Evi Hoeks was één van 
de uitblinksters. Zij wist met een 
aantal mooie individuele acties 
de eindstand van 14-29 te be-
palen.

Ziekenboeg
De Heesche heren vertrokken 
met een team zonder wissels 
naar het hooggeplaatste Satur-
nus. De ziekenboeg is door bles-
sures behoorlijk gevuld. De eer-
ste helft gaf DOS’80 uitstekend 
partij en wist met een kleine 
achterstand van 12-9 de rust te 
bereiken. In de tweede helft brak 
het ontbreken van wisselmoge-
lijkheden de Heeschenaren op. 
Daar had de thuisploeg, die op 

volle oorlogssterkte aan de start 
kwam, geen boodschap aan. 
Ondanks een kranig verweer 
van Heesche kant, denderden de 
gastheren door naar een 34-20 
overwinning.

HEESCH - Beide ploegen van DOS’80 speelden op zaterdagavond 
een uitwedstrijd. De dames wisten eenvoudig te winnen van Roef 
uit Moergestel. De heren namen het op tegen Saturnus uit Bladel. 
Door verlies worden de heren van DOS’80 opgezadeld met de rode 
lantaarn.

bernheze sportief

de oplossing

Elk team bestaat uit een loper 
en een mountainbiker. De lo-
per loopt zevenmaal een ronde 
van circa 900 meter; de fietser 
fietst zevenmaal een ronde van 
circa 1.500 meter in een bos 
met twee gescheiden crosspar-
coursen. Dit gebeurt in estafet-
tevorm. Terwijl de één met de 
ronde bezig is, heeft de ander 
een korte rust. Hierdoor is het 
voor vrijwel iedereen mogelijk 
om mee te doen. Om 11.00 uur 

starten de teams die binnen de 
1.05 uur finishen en om 13.00 
uur de teams die er langer dan 
1.05 uur over doen. 
Daginschrijving: zondag 19 
maart vanaf 9.00 uur.
Adres: Blokhut Scouting ’t Veer-
huis, Achter de Berg 14/16, 
5388 VJ Nistelrode. Voorinschrij-
ven: www.bernhezeloop.nl. 
Kijk voor meer informatie op de 
website of bel Maarten Bosch, 
tel. 06-22785308.

open nederlands kampioen-
schap koppelcross

NISTELRODE - De Bernhezeloop-Koppelcross vindt zondag 19 
maart plaats op de locatie ‘Achter de Berg’. Deze vijfde editie gaat 
het om het Nederlands Kampioenschap. 

handbal

Evi Hoeks Foto: Ruud Schobbers

NISTELRODE - Prinses Irene 
won de thuiswedstrijd tegen 
Melderslo met 16-14. Het was 
een bijzonder zwaarbevochten 
winstpartij tegen een ploeg die 
zich eerder als reuzendoder ma-
nifesteerde, door winst op De 
Peelkorf en Altior. 

Na een ruststand van 10-7 kwa-
men de Limburgse vrouwen in 
de 2e helft sterk opzetten tot op 
één punt. Laura van de Ven be-
nutte twee minuten voor tijd een 
strafworp waarmee het verschil 
weer twee punten werd. Evy 
van de Akker was met vier doel-
punten topscorer. Ook de twee 
andere toppers, Altior en De 
Peelkorf, wonnen. Twee wed-
strijden voor het einde van de 

zaalcompetitie staan deze ploe-
gen samen met Prinses Irene aan 
de leiding. Twee ploegen pro-
moveren naar het walhalla van 
het dameskorfbal: de topklasse.

prinses irene korfbalsters 
blijven in titelrace

Gaby van Santvoort

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

altior b1 plaatst zich voor 
nk dameskorfbal

Door deze overwinning kunnen 
ze niet meer worden ingehaald 
door de nummer drie van de 

hoofdklasse B. Het is nog even 
wachten wat er gebeurt in de 
hoofdklasse A want daar is het 

nog spannend welke twee teams 
zich ook verzekeren van deel-
name. Swift uit Velden is zeker 
van deelname. Er zijn nog twee 
speelrondes te gaan en daar-
na kunnen de dames zich gaan 
opmaken voor een spannend 
sluitstuk van de zaalcompetitie 
en, na eerst het spelen van de 
kruisfinale, misschien het toetje 
van deze dag ….de finale. Wil-
len jullie daar bij zijn en de mei-
den komen aanmoedigen, dan 
zijn jullie welkom op zaterdag 11 
maart in Sportcentrum De Wet-
teling in Venray. 

De wedstrijden beginnen vanaf 
10.00 uur. Voor meer informa-
tie en het wedstrijdschema kun 
je later naar de Facebookpagi-
na van Altior Korfbalvereniging 
gaan.

HEESWIJK-DINTHER - De meiden van de B1 hebben zich afgelopen 
zaterdag 11 februari geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap 
Dameskorfbal door een overwinning op Be Quick. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Groot tweedaags danstoernooi met 
internationale deelnemers

Zaterdag is het een internatio-
naal deelnemersveld, waarin de 
leden van DV Dancing Kids de 
uitdaging aangaan met meer 
dan 20 dansverenigingen, met in 
totaal ruim 100 dansen. 

Zondag zal de danstop van Ne-
derland zich laten zien in het 
toernooi dat voor de 17e keer 
georganiseerd wordt door de 
Nederlandse Dans Organisatie 
(NDO) in samenwerking met de 

dansvereniging. De kinderen, de 
jeugd en junioren hopen de tri-
bunes vol te zien wanneer zij het 
podium betreden. 

De bezoekers mogen een mooi 
sportief toernooi met mooie re-
sultaten verwachten. 

Meer informatie over aanvangs-
tijden en entreeprijzen: 
www.dvdancingkids.nl

HEESCH - DV Dancing Kids is klaar voor het internationaal toernooi 
in CC De Pas. Op 18 en 19 februari zal dit EFDO Europacup-toer-
nooi de top van show- en gardedansend Europa presenteren in een 
competitieve voorstelling. Een mooie gelegenheid voor ouders, fa-
milie en vrienden om te komen kijken, nu het toernooi in Heesch is.
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bernheze sportief

‘t Sfeerhuys bloem & styling
Installatiebedrijf T Loeffen
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio

De Bakkers Lamers
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso, loopbaanbegeleiding en 

coaching
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en 

onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje

Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

De steun van onDerstaanDe beDrijven Geven online een Gratis poDium voor alle vereniGinGen en stichtinGen:

bMX-er raymon met stichting sport helpt 
op bezoek bij bart
HEESCH - stichting ‘sport helpt’ 
organiseert droomontmoetin-
gen tussen olympische topspor-
ters en hun fans in het zieken-
huis. inmiddels zijn er reeds 300 
olympiërs aangesloten bij deze 
stichting.

Hun motto is: Elke extra lach is 
een overwinning!

Vorige week kwam BMX-er Ray-
mon van der Biezen op bezoek 
bij zijn grote fan Bart Schuur-
mans. Bart had zojuist een zware 
rugoperatie ondergaan en moet 
nu nog drie maanden rust hou-
den. 

De verrassing was groot toen 
zijn held ineens binnen kwam 
en na de eerste positieve schrik 
hebben deze twee zeker ander-
half uur over hun passie gekletst. 
Alle pijn werd echt even verge-
ten!

Het zou mooi zijn als de stichting 
meer bekendheid krijgt zodat 
meerdere kinderen een blije lach 
op hun gezicht krijgen tijdens 
hun verblijf in het ziekenhuis. 

De stichting is afhankelijk van 
donaties.

Kijk gerust eens op de site 
www.sporthelpt.nl.

SITTARD/NISTELRODE - syn-
chroonzwemster eveline van 
den heuvel uit nistelrode haal-
de zondag 12 februari bij een 
regionale wedstrijd in sittard 
het age 2 diploma. 

Eveline behaalde maar liefst 
46,7955 punten voor de vier fi-
guren op het Age 2 niveau. Dit 
was ruim 2,5 punten meer dan 
haar beste resultaat tot nu toe. 
Na drie figuren had Eveline een 
gemiddelde van 4,4 punten. Het 
vierde figuur moest dus uitma-
ken of ze de benodigde 4,5 ge-
middeld zou halen. 

En dat lukte bijzonder goed. Ze 
zette maar liefst 5,5 op het sco-
rebord voor de Reiger. Een bij-
zonder goed resultaat waarmee 
ze ook het clubrecord voor dit 
figuur op haar naam zette. 

Op het balletbeenniveau deden 
Daniëlle Beniers en Amy van den 
Berg uit Nistelrode mee. Daniël-
le behaalde goud met een totaal 
van 32 punten. Ze scoorde nog 
nooit beter op de figuren hoek-

houding en inhoeken/doorhoe-
ken naar balletbeenhouding 
onder water. Amy kon de hoge 
score van de vorige wedstrijd he-
laas niet handhaven. Ze wist wel 
de tuckhouding met drie punten 
te verbeteren. Ze behaalde brons 
en miste maar een puntje voor 
het zilver. 

Age 2 diploma voor eveline 
van den heuvel

zwemmen

Eveline van den Heuvel

Bart blij met zijn bijzondere bezoek

alle pijn 
werd echt even 

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

www.mooibernheze.nl

donderdag 16 februari

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

spreekuur dorpsplein 
heesch
CC De Pas Heesch

informatiepunt 
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

workshop zelf een 
uitvaart regelen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ziehier kloosterkasteel 
bentlage
Heemkamer Heeswijk-Dinther

workshop skincare 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

vrijdag 17 februari

tbl musicalgroep: 
Cinderella
De Lievekamp Oss

familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

koffie informatiemiddag: 
vakantie
CC De Pas Heesch

Carnaval bobz
Dorpshuis Nistelrode

pronkzitting hdl 2017
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

publieksavond bij 
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch

mark van de veerdonk: 
kaaskleum
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

hsp cafe
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

zaterdag 18 februari

tbl musicalgroep: 
Cinderella
De Lievekamp Oss

internationaal toernooi 
dv dancing kids
CC De Pas Heesch
PAGINA 30

Centrum maia: 
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

ouderenpronkzitting
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

pronkzitting hdl 2017
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

zondag 19 februari

open zondag 
en opening vvv
De Nistel Nistelrode
PAGINA 2

nationaal toernooi 
dv dancing kids
CC De Pas Heesch
PAGINA 30

tbl musicalgroep: 
Cinderella
De Lievekamp Oss

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Carnavalsconcert 2017
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

open zondag: 
raamdecoratie-
totaalmarkt.nl & 
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

koffieconcert
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

prinsenreceptie
Snevelbokkenstal 
Heeswijk-Dinther

repetitie koor 
Carnavalsmis
‘t Dorp 138 Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

jaarvergadering 
milieudefensie 
uden-heesch
CC De Pas Heesch

maandag 20 februari

voorleeswedstrijd 
read2me 
De Groene Engel Oss
PAGINA 11

dinsdag 21 februari

spreekuur dorpsplein 
heesch
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Maximum Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

lezing: pijnbestrijding 
reumapatiënten
CC De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film Compostella
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

bijeenkomst 
moeilijke voeten 
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

woensdag 22 februari

imeet: gek-gekker-gekst
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Centrum maia: 
orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

mandalart thema-
workshop: balans en 
evenwicht
Palmenweg 5 Nistelrode

starters succes 
CC De Pas Heesch
PAGINA 3

donderdag 23 februari

spreekuur dorpsplein 
heesch
CC De Pas Heesch

informatiepunt 
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

koffieochtend voor 
senioren
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

workshop skincare 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

vrijdag 24 februari

Carnaval
www.mooibernheze.nl

lezing: paul koenraad 
over nanotechnologie
Halleyweg 1 Heesch

zaterdag 25 februari

Carnaval
www.mooibernheze.nl

zondag 26 februari

Carnaval
www.mooibernheze.nl

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 27 februari

Carnaval
www.mooibernheze.nl

dinsdag 28 februari

Carnaval
www.mooibernheze.nl

spreekuur dorpsplein 
heesch
CC De Pas Heesch

inloopspreekuur fysio 
steins hoogstraat
Maximum Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 1 maart

start inschrijving 
lôsbroekwist!
Loosbroek

Centrum maia: reiki 3a
Palmenweg 5 Nistelrode

kienen kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

workshop: bonbon de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

kasteleinsbal/18+
Lunenburg Loosbroek

donderdag 2 maart

spreekuur dorpsplein 
heesch
CC De Pas Heesch
informatiepunt 
welzijn hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: huisdiergeheimen
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 4

eetpunt hdl
CC Servaes Heeswijk-Dinther

workshop: high heels
Creatief & Lekker Nistelrode

workshop skincare 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

vrijdag 3 maart

film: huisdiergeheimen
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 4

keeztoernooi 
vorstenbosch
De Stuik Vorstenbosch

kaartavond kbo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

meditatieavond
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

zaterdag 4 maart

start: ’t bomenpark 
bernhezertoernooi
TV De Hoef Heesch & TV de 
Ballendonk Heeswijk-Dinther

vieren-dag 2017
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

proeverij
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

zondag 5 maart

3 ma folksongs
Kloosterkapel Vorstenbosch

film: el olivio
Filmhuis De Pas Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther


