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Jubilarissen FNV Bouw Bernheze

Om 19.30 uur begon de vergade-
ring en onder het genot van een 
kopje koffie of thee werden de 
algemene zaken afgehandeld zo-
als de notulen, jaarverslag en kas-
controle. Penningmeester Piet Strik 
was aftredend maar herkiesbaar en 
mag weer enkele jaren het pen-
ningmeesterschap voeren.

Tijd voor Ton Rutten, bestuurder 
vanuit het Landelijk bestuur FNV 
Bouw om de jubilarissen in het 
zonnetjes te zetten. Jubilarissen 
van 25 jaar, van 40 jaar maar zelfs 
ook nog een enkeling van 50 jaar 
lidmaatschap. Vanuit bijna elke 
kern in Bernheze kon hij jubilaris-
sen huldigen. 

Zie foto de jubilarissen: 

BERNHEZE – 13 Maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de FNV Bouw van Bernheze. Deze vond plaats in De Stuik in Vorsten-
bosch. Een kleine 60 mensen waren naar deze avond gekomen om van alle ontwikkelingen binnen de FNV Bouw Bernheze een update te krijgen. 
FNV Bouw Bernheze heeft onder andere als taak om op te komen voor de individuele belangen van de leden met en zonder een betaalde baan.
Deze is een onderdeel van de landelijke Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV, de grootste en sterkste vakcentrale van Nederland.

Loosbroek: De 25-jarige jubilaris: L.J.M. Heerkens. De 40-jarige jubilarissen: A.J. van de Velden, L. van Menzel. De 50-jarige jubilaris: 
P.A.M. Snelders. Heesch: De 25-jarige jubilarissen: R. van Gogh, H.F.M. Gloudemans, H.J. Timmermans, E.P.M. Vogels, J.G.C. Neelen. 
De 50-jarige jubilarissen: J.L. Bosma, M.T.H. Hoorn. Nistelrode: De 25-jarige jubilarissen: C.H. Verstegen, M.A. Bevers, P.L.A. Wiegmans, 
C.A. Verwijst. De 40-jarige jubilaris: M. van de Wielen. De 50-jarige jubilaris: F. van de Heijden. Vorstenbosch: De 25-jarige jubilarissen: 
G.H.M. Geenen, J.A. van Brakel, A. van de Burgt Uden. De 40-jarige jubilaris: F.C. Vogels.

‘MiJN drooM? Met een eigen internationale
theatergroep de wereld doortrekken!’ 

“En ik geniet er met volle teugen 
van. Om met creatieve mensen 
samen mooie dingen te maken 
en uit te spelen, is heerlijk om te 
doen. Een voorstelling is niet al-
leen in de spotlights staan. De 
weg ernaartoe is een heel proces. 
Zo hebben we voor de voorstel-
ling ‘Games without frontiers’ met 
elkaar de jaren 80 onderzocht om 
het idee van de regisseur zo goed 

mogelijk vorm te geven. Het is 
een visuele, fysieke, abstracte en 
tekstloze voorstelling geworden 
met liedjes uit die jaren die we zelf 
zingen. Deze voorstelling willen 
we graag breed uitzetten. Ook in 
het buitenland, want die potentie 
heeft het. Nieuwsgierig? Bekijk 
onze trailer: www.youtube.com/
watch?v=wwCrhkeDbrM. 
In haar examenjaar volgde Judith 
ook in New York een specifieke 
acteurstraining. Als zelfstandig on-
dernemer zet zij zich in de markt als 
theatermaker, actrice en docent.

Onderzoekende Inspiratiereis 
Judith traint én werkt met Teatro 
Punto. Samen met dit theater-
gezelschap heeft ze door Europa 
getoerd met de voorstelling Dos 
Mundos. “Een geweldige erva-
ring. Deze groep houdt zich, naast 
optredens en geven van work-
shops, ook bezig met de ontwik-
keling van moderne Commedia  
dell’Arte. Dat vind ik inspirerend 
en leerzaam. Regisseur Katrien van 
Beurden is gefascineerd door het 
feit dat betekenissen van de arche-
types verschillend zijn per cultuur/

land. Zij wil de maskertradities in 
combinatie met rituelen, dans en 
beweging gaan onderzoeken en 

hieruit inspiratie halen voor nieuwe 
voorstellingen. De eerste stap is 
om hiervoor als theatergezelschap 
naar Darsilami in Gambia te gaan. 
Een inspiratiereis voor onderzoek. 

Educatie komt er spelenderwijs bij. 
We willen door spelvorm actuele 
problemen van daar visualiseren 
en belichten. Juist de interactieve 
manier van Commedia dell’Arte is 
hier uitermate geschikt voor. Als 
non-profit organisatie moeten we 
hiervoor echt sparen en daarom 
organiseren we verschillende eve-
nementen, waaronder het theater-
arrangement ‘dell’Arte’ op 6 en 15 
april op Kasteel Heeswijk. 

Voor € 50,00 (excl. drank) krijgt u 
een theatraal avondvullend pro-
gramma met een vier gangen wal-
king diner. Kom vooral kijken!”

HEESWIJK – Ze houdt van indringende theatervoorstellingen die men-
sen raken. “De voorstelling ‘Games without fronteers’ (frontiers) waar-
mee ik vorig jaar afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht: is daar een voorbeeld van,” vertelt Judith Sleddens (23) ge-
boren en getogen in Heeswijk, Als actrice bij het internationale thea-
tergezelschap Teatro Punto voelt ze zich dan ook helemaal thuis: “In 
tragikomische voorstellingen spelen waarbij maskers van archetypes 
essentieel zijn, waarin improvisatie en interactie met het publiek cen-
traal staan, is geweldig om te mogen doen!”

Voor meer informatie www.kasteelheeswijk.nl

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

“Het voelt alsof 
ik in een roller 
coaster zit”
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M. 06 53716610
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info@heerkensagf.nl

De complete versspecialist
voor de horeca

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente. 
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar ma-
ken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op 
www.demooibernhezekrant.nl. 

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

HAsHtAG VOOrJAAr
Afgelopen week konden we genieten van de eerste fraaie voorjaarsda-
gen. Een zonnetje dat al lekker warm aanvoelt, het groen dat lang-
zaam aan ontluikt en vogels die al vroeg in de ochtend van zich laten 
horen. Heerlijk en dat smaakt naar meer.

Maar de “vogeltjes” in het politiek landschap van Bernheze laten nog 
weinig van zich horen. Ofschoon er wel enkele gespot zijn is er nog 
maar weinig geluid. 
Raadslid Marko twitterde deze week teleurgesteld dat de voorberei-
ding voor de raadsvergadering meer tijd had gekost dan het uurtje 
dat de vergadering duurde. Raadslid Cent plaatste een verwijt van 
kortzichtigheid naar collega coalitiegenoot naar aanleiding van een 
artikel in het Brabants Dagblad. Meer was er vanuit de gemeenteraad 
niet te horen. 

 

Waar in een aantal gemeenteraden al felle discussies zijn ontstaan over 
twitterende raadsleden tijdens de vergadering is het in Bernheze nog 
stil. Niet alleen tijdens maar ook voor en na de raadsvergaderingen.
Volgens de vereniging van Nederlandse gemeenten zou midden vorig 
jaar al 60% van de raadsleden actief zijn op twitter. In Bernheze heeft 
30% een account maar vanuit de hoedanigheid van gemeenteraadslid 
is er maar heel weinig actie. Twee van de 7 partijen in de gemeen-
teraad, Progressief Bernheze en Bernheze Solidair, hebben wel een 
partijaccount waar soms wat politieke onderwerpen te vinden zijn. 
Van de vijf collegeleden zijn er drie terug te vinden op twitter. Maar 
ook hier weinig gemeentezaken. 
Wethouder Rien twitterde afgelopen week over de boze burgemeester 
en zijn eigen inspanning als buschauffeur tijdens de NLDoet cam-
pagne. Wethouder Hans zijn laatste tweet dateert van eind vorig jaar, 
maar ook die ging nauwelijks over de politieke agenda. Burgemeester 
Jan heeft weliswaar een account maar is na drie tweets gestopt. 

Raadslid Cent lijkt het meest fanatiek. Hij twittert over groen bouwen 
en reconstructie en over zijn bezoek aan politiek café Zout in Oss 
met politica Jolanda Sap. Raadslid Cor slingerde deze week wel enkele 
tweets het net op, maar niks Bernhezisch. Raadslid Marko is rede-
lijk fanatiek. Naast de eerder genoemde tweet meldt hij dat hij zijn 
belastingformulier al heeft ingevuld en plaatste hij een link naar een 
vermakelijk bericht in binnenlands bestuur over de dubbele pet van 
buurburger Roel in de raadsvergadering.

Raadslid Ruud twittert ook, maar dan als restaurateur. Het water 
loopt je uit de mond bij het lezen. De beide raadsleden Theo hebben 
een account aangemaakt, maar daar blijft het vooralsnog bij. Raadslid 
Toon heeft ook een enkele niet politieke tweets geplaatst maar komt 
er vooralsnog ook niet verder mee. 

We kunnen wel stellen dat de Bernhezer politiek Social Media nog 
niet echt heeft ontdekt als instrument om met de inwoners in contact 
te komen. Laten we er ook maar van uitgaan dat het lijfelijk contact 
alle tijd opslokt. 
Politici zijn gewoon om met veel woorden niet zo veel te zeggen. De 
omschakeling naar iets zeggen in slecht 140 tekens zal ook een ware 
aardverschuiving zijn, of is het een kwestie van #dntv? 

 Met groet van Ad

Column
ad

De deelnemende apotheken wor-
den 6 keer per jaar benaderd door 
‘mystery guests’ die zich voordoen 
als alledaagse cliënt/patiënt van de 
apotheek en in die hoedanigheid 
het zorgproces van de apotheek 
doorlopen. Zij doen dit aan de 
hand van vooraf opgestelde scripts 
en gevalideerde evaluatieformu-
lieren. De waarnemingen van de 
mystery guests worden niet alleen 
beoordeeld aan de hand van alge-
meen geldende maatstaven voor 
bijvoorbeeld klantgerichtheid en 
faciliteiten, maar ook en vooral ge-
toetst aan de voor apotheken gel-
dende vakinhoudelijke beroeps-
normen en -standaarden. 
Ook in 2011 werden er weer zes 
farmaceutische onderwerpen ge-
toetst. Direct in januari werden 
de apotheken bezocht met een 
vraag om advies bij stoppen met 
roken. Viermaal werden ze be-
naderd met een klacht waar met 
een zelfzorgmiddel wat aan kon 
worden gedaan: hoest, maagpijn, 
diarree en aambeien. Verder wer-
den de apotheken een keer gebeld 
met een vraag over het toedienen 
van medicijnen met sondevoeding. 
Hierbij werd ook de telefonische 
bereikbaarheid van de deelne-
mende apotheken beoordeeld. Bij 
de aambeiencasus werd er ook ge-
let op privacyaspecten in de apo-
theek.

In alle casussen zaten er ‘addertjes 
onder het gras’ waar de apotheek 
alleen met goed doorvragen ach-
ter kon komen. Soms moest er re-
kening gehouden worden met de 
leeftijd van de gebruiker(s) en in 
andere gevallen was er sprake van 
het gebruik van andere medicijnen 
die een wisselwerking (interactie) 
konden hebben met het zelfzorg-
product waarnaar gevraagd werd. 

In de Beste Apotheek van Neder-
land in 2011, Service Apotheek 
Nistelrode, werken 7 apothe-
kersassistenten onder leiding van 
apotheker drs. J.C.(Joeri) Beek. Zij 
scoorden bij alle uitgevoerde on-
derzoeken in 2011 ruim boven het 
landelijk gemiddelde. Bij 3 van de 
6 casussen eindigden zij bij de 10 
best presterende apotheken. Ook 
op het gebied van privacyaspecten 
werd goed gescoord. De signalen 
van de mystery guest dat er be-
hoefte was aan privacy werden di-
rect opgemerkt en het betreffende 
adviesgesprek vond plaats in de 
aparte spreekkamer waarover de 
apotheek voor dit soort doelein-
den beschikt. Noemenswaardig is 
verder dat deze apotheek bij alle 
onderzoeken op het onderdeel 
‘Bejegening’ de maximale score 
behaalde. In 2009 wist Service 
Apotheek Nistelrode zich ook al te 
kwalificeren als ‘Beste Apotheek 
van Nederland’.

de Beste Apotheek van 
Nederland bevindt zich in 
Nistelrode
NISTELRODE - Voor de 2e keer in korte tijd is Service Apotheek Nistel-
rode door onderzoeksbureau AMP te Vught uitgeroepen tot ‘Beste Apo-
theek van Nederland’. Sinds 1994 kunnen apotheken op basis van vrij-
willigheid meedoen aan dit onderzoek. Zij stellen zich op deze manier 
toetsbaar op en kunnen zo hun eigen prestaties vergelijken met die van 
andere apotheken. Dit is uniek binnen de gezondheidszorg in Neder-
land en misschien wel wereldwijd. De apotheken betalen hun deelname 
aan het mystery guest onderzoek zelf.

Meer informatie over de 
dienstverlening, tips en adviezen, 
openingstijden en andere 
gerelateerde informatie vindt u 
op www.apotheeknistelrode.nl

de omscHakeling naar iets zeggen in 
slecHt 140 tekens zal ook een ware 
aardversCHuivinG zij n 
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Geldig op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart

€ 1.00Zoete pruimen 500 gram

Krop IJsbergsla € 1.00

Graag reserveren 
T. (0413) 293255

Voorgerecht
Tonijnsalade
Boerensalade
Fassoladesoep (Griekse bonensoep)
Tomatensoep
Champignonsoep

Hoofdgerecht
Hoofdgerecht wordt geserveerd 
met Rijst/Friet & Salade
Kreta (bifteki, souflaki, steak, giros)
Alexandros (bifteki, souflaki,
steak, varkenshaas, giros)
Calamares (gebakken inktvis) 

Dessert
Dame blanche
Griekse yoghurt
Baklava

ALEXANDROS





Geniet van een heerlijk 3-gangen 

menu met 50% korting* 
Voor 2 personen ipv €58

*Alleen geldig bij inlevering van deze bon

€29
voor maar

Alexandros Grieks Restaurant 
Schoolstraat 15/A - 5473 GD Heeswijk-Dinther - (0413) 293255

U heeft keuze uit:

Vorstenbossche biljart-
kampioenschappen 2012

In 1994 is op initiatief van Ruud 
Sikkers en Christ Verstegen het 
eerste biljartkampioenschap in de 
Schaapskooi tot stand gekomen. 
Ruud was de eerste winnaar in 
1994. Christ won in 1999 het toer-
nooi. In de loop der jaren is de be-
langstelling voor dit toernooi flink 
toegenomen. Er wordt op hoog 

niveau gespeeld. Een week lang is 
de Schaapskooi gevuld met fana-
tieke biljartliefhebbers. Naast deel-
nemen en genieten van het spel is 
het evenement ook een gelegen-
heid voor dorpsgenoten om elkaar 
te ontmoeten. 

De opening is op vrijdag 23 maart, 

de finale wordt gespeeld op vrijdag 
30 maart.
Voor de jeugd van 11 tot 17 jaar is 
er een speciaal jeugdtoernooi om 
de jeugdbeker op zondagmiddag 
25 maart vanaf 13.00 uur. Tom 
Daandels won het jeugdkampi-
oenschap in 2011.

Aan het toernooi neemt het maxi-
mum aantal van 80 spelers deel. Zij 
spelen in 16 poules met ieder vijf 
spelers. Vier poules vormen samen 
een groep. In de eerste ronde ver-
liest iedere poule een speler, hierna 
wordt volgens een afvalsysteem 
gespeeld totdat uiteindelijk één 
winnaar over blijft. 

De wedstrijden vangen iedere 
avond om 19.00 uur aan. Er wordt 
tot ongeveer 11 uur gespeeld. Pu-
bliek is van harte welkom.

door Frank Geenen

VORSTENBOSCH - Van 23 tot en met 30 maart worden in café de 
Schaapskooi in Vorstenbosch voor de 19e keer de Vorstenbossche biljart-
kampioenschappen gehouden. Deelnemers strijden om de fel begeerde 
beker waarmee de winnaar zich voor een jaar Vorstenbosch’ biljartkam-
pioen mag noemen. In 2011 won Leo Timmers dit kampioenschap.

Meer informatie, een fotoverslag 
en de standen zijn te volgen op 
www.vbk1994.nl

Leve(n voor) een
duurzame wereld!

Eugène Janssen stond bekend als 
een krachtig en succesvol onder-
nemer, een crisismanager bij grote 
rampen en een specialist op het 
gebied van asbest. Maar de groot-
ste passie van Eugène was duur-
zaamheid. 
Samen met Anne-Marie Rak-
horst, zijn vrouw en oprichtster 
van Search Ingenieursbureau, 
zette hij grote en ambitieuze duur-
zaamheidsprojecten op in het hele 
land. Dit zorgde ervoor dat Search 
vrijwel vanaf de start koploper in 
duurzaamheidsadvies is.
Parel op de kroon moest het ul-
traduurzame Search-kantoor te 
Heeswijk worden. Dat het hoofd-
kantoor altijd in Heeswijk bleef, 
stond vast. Daar lag zijn hart. Een 
ambitieus plan volgde, waarbij in 
krap een jaar een Cradle to Cradle-

kantoor werd gebouwd.
Zelfvoorzienend in energie, warm-
te en water en volledig opge-
bouwd en ingericht met duurzame 
materialen.

Het ultieme duurzame kantoor
Met alle ervaringen uit eerdere 
projecten werd het Heeswijkse 
pand het ultieme duurzame kan-
toor. Er ontbreekt alleen één puz-
zelstukje: de geplande binnenste-
delijke windturbines. De turbines, 
zo’n 15 meter hoog, passen niet in 
het ruimtelijk beeld dat onze lokale 
bestuurders nastreven. Het feit dat 
ze in heel Nederland als de mooiste 
turbines bekend staan en hun ge-
luidsniveau niet boven het achter-
grondgeluid uitkomt, is kennelijk 
onvoldoende. 
Verrassend, want de noodzaak 

voor duurzame energieoplossin-
gen wordt in heel de wereld ge-
zien. Initiatieven van ondernemers 
om daar - zonder subsidie - zelf in 
te investeren, worden met open 
armen ontvangen. Helaas is dat 
in Bernheze niet het geval. Daar-
door is dit het enige project waarin 
Eugène zijn visie en ambitie (nog) 
niet kon realiseren.
Natuurlijk is het voor het Search-
team en de nabestaanden van Eu-
gène jammer dat de twee zo ge-
wenste windturbines er nog niet 

zijn. Maar zoals zij Eugène tot in 
lengte van jaren blijven herinneren, 
zoeken zij net zo lang naar moge-
lijkheden om dit project alsnog af 

‘Er zijn mensen die hun leven zouden geven voor
een duurzame wereld, ik wil er het liefst voor leven’
In memoriam Eugène Janssen

heeswijk-dinther – Zondag 25 maart is het exact een jaar ge-
leden dat Eugène Janssen, ondernemer, mede-eigenaar van 
de Search-bedrijven en gerespecteerd inwoner van Heeswijk, 
op 56-jarige leeftijd overleed. Eén van zijn projecten wacht 
nog op voltooiing, in Heeswijk.

te ronden. Over een paar jaar ziet 
de wereld er tenslotte heel anders 
uit en is ook het politieke en be-
stuurlijke klimaat zo veranderd 
dat duurzaamheid wordt gezien 
als enige echte oplossing voor de 

toekomst! Op 25 maart is er vanaf 
17.30 uur een herdenkingsdienst 
voor Eugène in de kerk van Hees-
wijk.

over een paar
jaar ziet de wereld 
er tenslotte Heel
anders uit

Eugène Janssen
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorende 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24
tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
tel: 0412-450802
spoed: 0412-455720
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t dorp 37
tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
tel.: 0412-465500

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heeswijk
heilarensestraat 64
tel: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Mw. W.J.M. van Osta
Veldstraat 4a
tel: 0413-291450
spoed: 0413-293245
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Veghel
tel.: 0413-381848.
Zorgcentrum
Verzorgingshuis De Bongerd
Zijlstraat 1
tel.: 0413-298100

NiStELRODE / vORStENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13
tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
tel.: 0412-407020

LOOSbROEk
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
de huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Per 1 maart 2012 is de samenwer-
king gestart tussen twee gerenom-
meerde bedrijven in Nistelrode. 
Health Center Nistelrode en Fysio-
therapie Reyniers hebben allebei 
hun sporen verdiend in hun eigen 
branche. Beide bedrijven gaan een 
samenwerking aan en dat betekent 
een uitbreiding van het pakket. 
Hierdoor zal de kwaliteit van 
dienstverlening nog beter worden. 
Eigenaar Patrick Dorenbos van 
Health Center Nistelrode laat we-
ten erg blij te zijn dat er nu ook 
fysiotherapie kan worden aange-
boden in zijn health center. Vooral 
deze specifieke kennis zal een toe-

gevoegde waarde hebben op ons 
eigen aanbod. Hierdoor kunnen 
we onze klanten nog beter bege-
leiden.

Zeger van de Wilt van Fysiothe-
rapie Reyniers is opgetogen dat 
klanten met specifieke blessures 
nu gebruik kunnen maken van de 
professionele fitness apparatuur 
van het health center: “Hiermee 
kunnen we verschillende klachten 
veel sneller verhelpen”. 
Voorlopig houdt fysiotherapie 
Reyniers praktijk in het health cen-
ter op de dinsdag- en donderdag-
ochtend.

Klachten sneller verhelpen
Health Center Nistelrode & Fysiotherapie Reyniers

NISTELRODE – Health Center Nistelrode en Fysiotherapie Reyniers 
gaan samenwerken. Vanaf 1 maart zal Fysiotherapie Reyniers praktijk 
houden op dinsdag- en donderdagochtend in Health Center Nistelrode. 
Gebruik maken van elkaars specialisme zal een nog betere dienstverle-
ning opleveren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Health Center 
Nistelrode 0412-617333 of Fysiotherapie Reyniers 0412-610336. 

Vandaag gaat het over hun suc-
cesformule die ze gestart zijn op 
de studeerkamer van Jorg. Wat 
doe je als je als student een tablet 
wilt kopen, en liefst zo’n dure en 
je hebt maar een beperkt budget? 
Juist, je zoekt op marktplaats en als 
je daar niets vindt wat past, ga je 
verder zoeken. En zo gebeurde het 

dat zij al gauw uitkwamen in China. 
Maar…. daar was een minimum 
afname een vereiste om het bege-
renswaardige ding te kopen. Dus 
werd er rondgevraagd bij vrienden 
en familie wie mee wilde doen in 
het avontuur. De eerste bestelling 
was binnen een minimum van tijd 
een feit.

Bezit maakt begerig! En dus gebeur-
de het dat meer mensen kwamen 

vragen om een tablet bij de heren. 
Dat smaakte bij het duo naar meer 
avontuur en na wat heen en weer 
gepraat en onderzoek mondde dit 
uit in het maken van een webshop 
waar de tablets te koop worden 
aangeboden. Het brein achter de 
website is Jorg, die ondertussen al 
wat websites gebouwd heeft, maar 

op www.yourtablet.nl is hij wel het 
meest trots. En terecht, blijkt.

De organisatie National Thuiswinkel 
Awards kent elk jaar een publieks-
prijs toe aan de webshop die de 
meeste aanhangers heeft onder het 
web-winkelende publiek. Jorg en 
Bram hebben dit jaar de publieks-
prijs in ontvangst mogen nemen 
voor de categorie XS shops. XS staat 
voor webwinkels die minder dan 2 

jaar bestaan of een omzet van min-
der dan 2 miljoen euro hebben. Zij 
haalden maar liefst 360 stemmen 
binnen. Alle klanten werden in een 
mail verzocht te stemmen op www.
yourtablet.nl. Bovendien stond er 
een link op de homepage van de 
site, om het stemmen gemakkelijk 
te maken. Als trotse eigenaars van 
de XS webshop mochten ze de oor-
konde en de trofee uit handen van 

Annemarie van Gaal in ontvangst 
nemen. Als we vragen waarom de 
formule zo’n succes heeft verklaart 
Bram: “We geven een goede ser-
vice ondanks de concurrerende 
markt, hebben diverse inkoopkana-
len waardoor de prijzen scherp zijn 
en geven gewoon de standaard fa-
brieksgarantie.” U kunt wel raden 
wie van de twee het verkooptalent 
heeft.

Geldgebrek, inventiviteit en succes 

HEESCH - Bijna iedereen weet wel wat een tablet is en we zien 
steeds meer mensen zo’n draagbaar scherm uit de tas toveren 
in wachtkamers, bij vergaderingen en bijeenkomsten. Nee, 
het is geen vervanging van de telefoon, meer een vervanging 
van de laptop en ook dat niet helemaal. Wat het dan wel is 
weten Jorg Buteijn en Bram Wingens haarfijn uit de doeken te 
doen, maar daar willen ze vandaag niet over praten.

door Martha Daams

Foto: Marcel van der Steen

‘wat doe je als je als student een
tablet wilt kopen’

Kindermusical ‘de rat  tenvanger van Hamelen’

Elke jaar weer weet Thea van 
Dijk, de grote motor achter THE-
ZINDA, vele kinderen enthousiast 
te krijgen voor deelname aan de 
jaarlijkse musical. Het publiek is al 
bijna even gespannen als de arties-
ten van de avond. Geen wonder 
want het publiek bestaat voor een 
groot gedeelte uit ouders, opa’s en 
oma’s. 
Als dan eindelijk het doek open-
gaat legt Thea van Dijk eerst het 
thema van de musical uit, waarna 
de voorstelling echt kan beginnen. 
De verteller praat alle gebeurte-
nissen op het toneel aan elkaar; 
natuurlijk volgens het thema van 
‘De rattenvanger’. Maar hier en 
daar maakt hij een uitstapje naar 
de actualiteit en weet zo de zaal in 

zijn ban te houden. Ook de ratten-
vanger kan mensen in de ban hou-
den. Het verhaal wil zoals iedereen 
weet, dat de rattenvanger alle rat-
ten in Hamelen weet te vangen, 
maar omdat zijn beloofde beloning 
uitblijft, vangt hij ook alle kinderen 
uit Hamelen. Hij brengt ze met zijn 
fluitspel in een diepe slaap. Zo-
als alle sprookjes, eindigt ook dit 
sprookje toch nog goed. De rat-
tenvanger krijgt zijn beloning en er 
wordt getrouwd. Na afloop was er 
voor de kinderen en het productie-
team veel applaus en bloemen. 
We zijn heel benieuwd wat er vol-
gend jaar uit de hoge hoed van 
Thea komt.
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

HEESCH – Musicalgroep THEZINDA (Theater-Zingen-Dansen) speelde 
op 18 maart in CC De Pas de musical ‘De rattenvanger van Hamelen’. Het 
enthousiasme onder het publiek was groot, maar bij de spelers nog gro-
ter. Er waren maar liefst 2 voorstellingen nodig, met elk een andere cast, 
om alle kinderen de kans te geven zich te presenteren op het podium.

Foto: Marcel van de Steen

HDL - Op 30 april, Koninginne-
dag, organiseren wij een stoere 
survival voor jongeren van 10 t/m 
14 jaar. Vind jij het leuk om te hel-
pen? Vanaf 15 jaar kan dat!

Je kan vanaf nu al meedenken over 
de opzet, maar ook op de dag zelf 
is er bij elke activiteit begeleiding 
nodig. 
Als jij denkt dat je deelnemers met 
knikkende knieën zover kan krij-
gen dat ze over de Aa tokkelen 
of op een hoge toren van kratten 
klimmen, geef je dan nu op. De 
dag begint om 10.00 en eindigt als 
alles is opgeruimd met een lekker 
drankje. 

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

lentekriebels
Er slingeren hier dan misschien geen kievitseieren in het rond, maar 
het is overduidelijk. Tussen het steen van huizen en straten komt van 
alles tot leven. De bomen krijgen knoppen, de krokusjes vliegen je 
om de oren, alles wat tjielpen kan: tjielpt. Er wordt driftig gefladderd, 
gebouwd, met takjes gesleurd, gesjanst, gedanst. De eerste hommel 
zoemt voorbij. De zon schijnt mijn wangen warm.
Het is lente. Tot zover niets nieuws.

Maar dat, waardoor ik elk jaar weer zeker weet dat de lente echt 
begonnen is, is die ene dag in het voorjaar waarop je de hele dag sjans 
hebt van elke man die je tegenkomt. Nietsvermoedend en nog half in 
slaap ga je vroeg in de ochtend naar buiten om naar de bakker te gaan 
en je kleine teen staat nog niet buiten de voordeur of je hebt al een 
knipoog inclusief grote grijns van de vuilnisman te pakken. `Ahum`, 
denk je nog, `waar heb ik dat aan te danken? Liggen mijn wallen van 
gister nog vergeten op de wastafel?´ Tot je eens wat beter om je heen 
kijkt, de zon op je verkreukelde gezicht voelt en ziet dat de grote 
grijns van de vuilnisman op elk gezicht om je heen geplakt is en de 
begroetingen over de straatstenen jouw kant op buitelen. 
Met glinsterende ogen, een zorgvuldig afgestofte glimlach en een 
belachelijke hoeveelheid zelfvertrouwen zwieren ze door de straten. 
Elke vrouw wordt uitgebreid gegroet en beknipoogd. En elke man 
knipoogt en groet. Niemand wordt overgeslagen. Wat een feest!
Dit jaar wist ik dat de lente was gearriveerd toen ik de morsige man 
in het vizier kreeg. Ik was bijna thuis na een dag van blauwe luchten 
en deuren die verdacht vaak open werden gehouden door stralende 
meneren en zag hem al van een afstandje aan komen sjokken: een 
sjofele, pukkelige oudere jongere met een krakende hoest en een 
verfomfaaide, veelgebruikte zakdoek waar hij luidruchtig zijn neus 
in snoot. Toen hij vervolgens vol overtuiging zijn keel schraapte om 
er een volle rochel uit te fluimen, dacht ik nog even: `nee, het zal 
toch niet waar zijn! `. Maar helaas. Nog voor de klodder de grond 
raakte, kreeg hij mij in het oog en, alsof er zojuist helemaal geen zeer 
onsmakelijke taferelen voor mijn neus hadden plaatsgevonden, zei hij: 
‘hey schatje, alles goed?’

De dag van de overmoed. Zo zou je de eerste dag van de lente ook wel 
kunnen noemen.

Column
de bliekersBijna april en tijd voor de 

Bernhezer Lente Trofee
Blue Band in de bres voor jeugdige muzikanten

2e Paasdag zullen de klanken van 
lichte muziek de Misse vullen. De 
Blue Band organiseert dan voor 
de 6e keer op ’n rij de strijd om de 
Lente Trofee. Zij zelf zullen die dag 
buiten mededinging muziek ma-
ken; puur voor de lol. Een aantal 
bands van binnen en buiten Bern-
heze zullen wél musiceren om de 
Trofee. De bands zoeken zelf het 
repertoire uit waarmee zij om de 
wisselbeker strijden. Een onpar-
tijdige jury buigt zich over zaken 
als presentatie, interactie met het 
publiek, muzikaliteit, uitstraling en 
repertoire. Een garantie dus voor 
goede muziek met veel afwisseling 
en mooie shows!

De heren Bennie Goossens en Ad 
van Dorst winden er geen doekjes 
om. Zij hebben voldoende aan-
meldingen voor deze dag, maar 
hebben nog onverwachte ijzers in 
het vuur die zij nog niet kwijt wil-
len. Wél dat het een SNUFFELDAG 
wordt voor jeugd en volwassenen 
die nog nooit een instrument heb-
ben gespeeld. Er wordt zelfs een 
workshop gegeven over instru-
menten. 
Daarbij kunnen er vragen gesteld 
worden over de instrumenten en 
de muziek, en ook kan een instru-
ment uitgeprobeerd worden. Wie 
weet, wordt er verborgen talent 
tussen het publiek ontdekt. 

En dat is nog niet alles! Er zullen 
diverse activiteiten gehouden wor-
den die met muziek te maken heb-
ben. Een keur aan mogelijkheden 
dat niet compleet zou zijn als ze 
niet ook aan de inwendige mens 
gedacht zouden hebben. Kortom, 
de lente wordt ingeluid op 9 april 
met passende muziek vanaf 3 
podia op en rond de Misse, een 
drankje en een hapje.

Doel van deze middag? Elkaar sti-
muleren in muzikale ontwikkeling 
én gewoon GENIETEN. Meer in-
formatie vindt u ruim voor die tijd 
terug op www.mooiheesch.nl

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Muziek is voor alle leeftijden en onder het mom ‘wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst’, is de insteek van de Lente Trofee 2012 kennismaking met muziek, instrumenten, 
maar vooral ook het plezier van samen iets doen. Gelukkig zullen niet alleen de jeugdigen 
onder het publiek aan hun trekken komen, er wordt muziek gemaakt voor alle leeftijden.

door Martha Daams

Kindermusical ‘de rat  tenvanger van Hamelen’
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kunst & Cultuur

STop: op 14 en 15 maart open dagen 
voor jeugdtheateropleiding in Heesch

Het was duidelijk dat er veel jon-
ge mensen uit Bernheze dromen 
van een carrière in het theater. De 
animo voor de open dagen was 
groot en er werd enthousiast mee-
gewerkt aan de diverse speelse op-
drachten die regisseur Joris Brukx 
aan de kleinsten gaf. Lonneke van 
der Veer was op haar beurt degene 

die de jeugd van 12 jaar en ouder 
liet ervaren hoe het is om emoties 
uit te drukken. De opleiding is be-
doeld om jonge mensen kennis te 
laten maken met het theater en al-
les wat met het theater te maken 
heeft. Bijkomend voordeel is dat 
deze jonge mensen zich zelfbe-
wuster en vrijer gedragen in ge-

zelschap. Tijdens de open dagen 
waren ook de leerlingen van STOP 
aanwezig en namen deel aan de 
open workshops. Het was goed te 
zien dat zij al ervaring hadden, zij 
bewogen zich vrij en wisten de in-
teractie met anderen goed gestalte 
te geven.
Op 22 april zullen de leerlingen la-
ten zien hoe goed zij zich kunnen 
inleven in de omgeving van Pippi 
Langkous als zij de voorstelling 
‘Met Pippi op Pad’ zullen gaan op-
voeren in CC De Pas.

HEESCH - Jeugdtheateropleiding STOP had op 14 en 15 maart open 
huis. Kinderen 4-12 jaar konden even proeven aan de onderdelen die 
het theater inhoudt op het toneel van CC De Pas en jongeren van 12-18 
jaar waren welkom in de workshopruimte van STOP.

door Martha Daams

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - Met ingang van 19 
maart ga ik yogalessen geven in 
De Pas in Heesch. Mijn naam is 
Verouschka Huster, ik ben 33 jaar. 
In het dagelijks leven ben ik fysio-
therapeut in een antroposofisch 
gezondheidscentrum. 

Er zijn mensen die al ervaring heb-
ben met yoga, anderen komen 

voor de eerste keer. Beide is prima; 
yoga doe je op je eigen nivo en in 
je eigen tempo. Je eigen grenzen 
zijn hierbij leidraad. 
De yogalessen zijn in cultureel cen-
trum De Pas, aan de Misse 4 in 
Heesch. 
Yoga kan je helpen om in het hier 
en nu te blijven. Je wordt je bewust 
van je denken, van je emoties, van 
je ademhaling. 
Yoga kan je helpen om deze en an-
dere dingen te laten zijn voor wat 
ze zijn en zo dicht bij jezelf te blij-
ven.

Lestijden: 
Maandagochtend 9.00 - 10.00 uur 
en 10.15 - 11.15 uur. 
Donderdagavond 19.15 - 20.15 
uur en 20.30 - 21.30 uur.

Yogalessen in de pas

Meer informatie: 
www.yoga-lumen.nl - M. yogalumen@gmail.com - T. 06-23870463

HEESCH - De Eijnderic is een edu-
catief en creatief centrum in de 
gemeente Bernheze in de plaatsen 
Heesch, Heeswijk en Nistelrode. 
De Eijnderic verzorgt cursussen 
voor volwassenen, jeugd en 55+.

Wij nodigen u uit voor een ex-
positie in Molen Zeldenrust. Ca-
rola Bouchoms (docente/beeldend 
kunstenaar): “De cursisten leren 
goed kijken naar, en analyseren 
van vorm, lijn, stuctuur, kleur, zeg-
gingskracht en compositie. Het 
doel is het leren verbeelden op je 
eigen manier en niet het afbeel-
den. Ik vind het belangrijk om in 
te spelen op de persoonlijke doelen 
van een cursist. En bovendien het 
eigen niveau steeds uit te dagen 
door technieken te laten zien en 
mogelijkheden zodat de cursisten 
hun eigen kwaliteiten gaan waar-
deren. Het zijn beginnende en ge-
vorderde cursisten. Een groeipro-
ces naar vrijheid van werken en 
persoonlijke expressiviteit. Plezier 

in het werken staat voorop.” Het 
resultaat is te bewonderen in Mo-
len Zeldenrust in Oss op: Zaterdag 
24 en zondag 25 maart 2012, za-
terdag 31 maart en zondag 1 april 
2012. De molenaar Ley Deerns zal 
tevens als gastheer aanwezig zijn.

Openingstijden: 11.00 – 16.00 uur.
Toegang: gratis.
Locatie: Molen Zeldenrust, Kruis-
straat 35-37 Oss.

Expositie cursisten
de Eijnderic Heesch

HEESWIJK-DINTHER - Op don-
derdag 22 maart verzorgen leer-
lingen die muziekles hebben bij  
Muzelinck in Heeswijk-Dinther 
een voorspeelavond. Er zal gemu-
siceerd worden op o.a. accordeon, 
piano, gitaar en viool. 

Populaire en klassieke muziek zal 
door de enthousiaste leerlingen 

ten gehore worden gebracht. Ge-
niet u van de muziek of heeft u 
interesse om muziekles te gaan 
volgen? Dan bent u van harte uit-
genodigd om naar deze leerlingen 
te komen luisteren. Locatie: in de 
aula van gebouw Bernrode, Zijl-
straat 1a te Heeswijk-Dinther. De 
avond begint om 19.00 uur en de 
toegang is geheel gratis.

Voorspeelavond Muzelinck 
in Heeswijk-dinther

Violiste tijdens een eerdere 
voorspeelavond.

Zaterdag 24 maart in De Zwaan 

Friday rock Show & Loeki de Vos
HEESWIJK-DINTHER - Friday Rock 
Show speelt een dampende mix van 
bekende en minder bekende rock-
klassiekers, variërend van Sass Jor-
dan en Robert Palmer tot AD/DC.

Loeki de Vos viert haar 10-jarig be-
staan. Ze kunnen terugkijken op een 
mooi decennium met veel hoogte- 
en een aantal dieptepunten. Maar 
als een volwassen band met jonge 
honden, of is het nu andersom, heb-
ben ze ervaren dat uiteindelijk de 
dieptepunten hebben bijgedragen 
aan wat ze nu zijn: een gedreven 
band die vol enthousiasme en be-
leving hun tijdloze repertoire over-
brengt op het publiek.

Zaal open 21.00 uur, vrij entree. Info 
0413-291575. www.dezwaanlive.nl

De titel van de bundel is ontstaan 
door het zoeken naar een woord 
dat vergelijkbaar was met Afvaart, 
de debuutbundel van dichter Ger-
rit Achterberg. In een gesprek met 
Rutger Kopland is dat woord ver-
anderd in zijn tegenovergestelde: 
Aanvaart. Niet een vertrek, maar 
een begin. Je bent nog niet toe 
aan afvaart, terwijl ik met de aan-
vaart een begin maak met dit al-
les. De bundel is al verkrijgbaar bij 
de boekhandels in Bernheze, Oss 
en Veghel en in Nistelrode  bij D’n 
Bonte Wever.

Gemeentedichter
Mas papo presenteert
eigen gedichtenbundel
HEESCH - Vrijdag 23 maart wordt in de bibliotheek in Heesch de bundel 
“Aanvaart” van gemeentedichter Mas Papo gepresenteerd. Gedichten, 
sommige al tijden geleden ontstaan, uiteindelijk geschaafd tot een se-
rie die in deze bundel hun definitieve vorm hebben gekregen. De vier 
afdelingen vormen de structuur van de bundel. De gedichten binnen 
de afdelingen staan in een redelijk willekeurige volgorde en vormen 
derhalve geen cyclus, hoewel er toch een soort volgorde in te lezen valt.
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De vele activiteiten zetten veel 
mensen aan actief te zijn om het 
vrijwilligerswerk onder de aan-
dacht te brengen. Organisatie 
ligt in Bernheze bij Wildbeheer-
eenheden (WBE’s), verenigd in 
de Stichting Samenwerkingsver-
band Wildbeheereenheden Bern-
heze. Om de schoonmaakdag 
productief te maken worden par-

ticulieren, verenigingen, buurt-
verenigingen en bewonersgroe-
pen uitgenodigd mee te helpen. 
De schoonmaakdag is gericht op 
het schoonmaken van de open-
bare ruimte.
 
De redactie ging op zoek en 
kreeg enkele van de vele activi-
teiten voor de camera. Op vrij-

dag in de buurtbus 202 kwamen 
we chauffeur Wethouder Rien 
Wijdeven tegen. Zaterdag wa-
ren Hans van de Pas en Rein van 
Moorselaar actief om zwerfvuil 
mee op te ruimen. Buurtvereni-
gingen, zangverenigingen, bil-
jartclub en de WildBeheerEenhe-
den van Bernheze, ze kwamen 
allemaal voor de lens.

NL doet & Schoonmaakdag
BERNHEZE - NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Iedereen wordt gestimuleerd om op 16 en 17 maart de handen 
uit de mouwen te steken.  NL Doet viel dit jaar gelijk met de derde zaterdag van maart 
en dit wil zeggen op de Nationale Schoonmaakdag!  

Wethouder Rien Wijdeven baant zich een weg door het zonnige Bernheze op 
buurtbus route 202. Hij zit ogenschijnlijk heel relaxed achter het stuur. Voor de 
gebruikers van de buurtbus was al die aandacht tijdens deze rit geen dagelijkse 
kost.

Aandacht voor vrijwilligers
tijdens NL doet-dag

HEESCH - Ongeveer 320.000 mensen hebben vrijdag 16 maart en 
zaterdag 17 maart hun handen uit de mouwen gestoken tijdens de 
landelijke vrijwilligersactie NL DOET.

Een groep medewerkers van de afdeling Private Banking van de 
Rabobank Heesch heeft zaterdag flink geklust in het monumentale 
pand van educatief en creatief centrum de Eijnderic. In alle vroegte 
werd begonnen aan het schilderen van de hal en het trappenhuis van 
het cursusgebouw aan ’t Dorp in Heesch. Ook kregen een aantal cur-
suslokalen een flinke poetsbeurt. 
Met veel enthousiasme waren de bankmedewerkers de hele ochtend 
druk in de weer. Het resultaat mag er wezen, een hele verfrissing die 
zeer gewaardeerd wordt. 

De organisatie van NL DOET is in handen van het Oranje Fonds. De 
actie die dit jaar voor de achtste keer werd georganiseerd, brengt vrij-
willigerswerk meer onder de aandacht. Dit jaar werden 7000 klussen 
uitgevoerd in Nederland.

NL DOET door rABo groot 
succes bij de Eijnderic

Er stonden zakken klaar met 
daarop keurig plattegronden be-
vestigd waar de diverse groepen 
vrijwilligers de rommel van an-
deren gingen opruimen. Na een 
korte introductie door Louis van 
Gemert van WBE wist Rein van 
Moorselaar dat WBE al sedert 
1994 de organisatie van deze gro-
te schoonmaak in handen heeft. 
Zelf ziet hij onderweg ook altijd 
veel troep langs de weg liggen, 
niet van hemzelf. Helaas kan de 
jeugd niet deelnemen gezien de 
veiligheidsvoorschriften. Er komen 
echter veel klachten binnen over 

de manier van omgaan met afval 
door de jeugd. Het plaatsen van 
extra prullenbakken helpt niet. 
Het enige wat wellicht helpt is de 
jeugd bewust te maken van hun 
gedrag en hen bij te brengen dat 
het anders moet. Maar niet alleen 
de jeugd maakt zich schuldig aan 
het dumpen van afval. Er worden 
ook lege sigarettenpakjes, blikjes 
en zelfs jerrycans gedumpt, en dat 
komt ergens anders vandaan!
De heer Van Moorselaar besluit: 
“Nu gaan we niet meer praten 
maar doen, het weer is mooi, dus 
aan de slag”.

Schoonmaken en de kas van je vereniging spekken
HEESWIJK - Op 17 maart verzamelden zich leden van buurt-
verenigingen, zangverenigingen, biljartclub en WBE in 
Heeswijk , ook wethouder Rein van Moorselaar (o.a. Na-
tuur en Landschap) was present. De organisatie voor heel 
Bernheze lag in handen van de WBE AA en Leijgraaf.
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mooi & in de streek mooi & op de markt mooi & in bedrijf mooi & online

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

cOLOFON

vishandel venrooy

kaas van van den Herik

Uw Marktslager

Het wafelhoekje

bakkerij ‘t Stoepje

De Kaaskoning

Beauté totale Didi

van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

van Schayk vOF

Orangerie van tilburg

Rainbow center

beautytheek

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
Petrus Hoeve

Los door het bos

Heische Tip

bbQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

badkamermarkt.nl

Electrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

Grote Maashorstmanifestatie op zondag 20 mei 
Maashorstfair laat veel zien, beleven en proeven van de streek

De bedoeling is dat op zondag 
20 mei op de Heische Hoeve in 
Loosbroek het weer volop genie-
ten wordt. Tussen 10.00 en 17.00 
uur kan jong en oud ervaren wat 
Natuurgebied de Maashorst te bie-
den heeft aan amusement, cultuur, 
bedrijvigheid, recreatie, streekpro-
ducten, ontspanning en leerzaam 
vermaak. 

Met een gezamenlijke krachtin-
spanning van partijen die in 
Stuurgroep De Maashorst zijn 
vertegenwoordigd, waaronder 
de Agrarische Natuurvereniging 
Maashorstboeren, Maashorst Be-
trokken Ondernemen en de ZLTO, 
is het initiatief van de Maashorst-
fair weer breed op de agenda ge-
komen; onder aanvoering van de 
Stichting Uitvoering Maashorstfait 

en de Stuurgroep. Flinke kostenbe-
sparingen en zoeken naar sponso-
ren moet resulteren in een grootse 
manifestatie. Naar alle waarschijn-
lijkheid lukt dat ook.  

De Maashorstfair is een evene-
ment waar beleven en doen cen-
traal staan, bedoeld voor iedereen 
die spanning of juist ontspanning 
zoekt. Een leuk, lekker en leerzaam 

dagje uit. Kennis maken met bui-
ten leven in je eigen streek, natuur 
en landschap in combinatie met 
wonen, werken en recreëren. De 
Maashorst wordt vanuit alle invals-
hoeken gepresenteerd; van bedrij-
vigheid, cultuur, natuur en land-
schap, van toerisme tot recreatie, 
gezondheid en streekproducten. 
En niet te vergeten, er is een proe-
verij met heerlijke hapjes gemaakt 
van producten uit de streek. Met 
daarbij de klanken van gezellige 
livemuziek van streektalenten en 
andere vormen van entertainment.
De Maashorst in volle omvang 
laten zien is erg belangrijk. De 
Maashorst en omgeving zijn de 

basis voor gezond leven, goede 
voeding, veel bewegen en ont-
spannen. Ook economische ge-
zien is de Maashorst van groot 
belang, ondermeer voor de groei 
van werkgelegenheid en zij is voor 
het bedrijfsleven een goed vesti-
gingsklimaat. De veranderingen 
in de agrarische sector vragen om 
nieuwe initiatieven van het be-
drijfsleven samen met overheden 
en maatschappelijke organisaties. 

De Maashorstfair is een initiatief 
van Stuurgroep De Maashorst en 
wordt uitgevoerd door Stichting 
Uitvoering Maashorstfair. 
www.demaashorst.nl

BERNHEZE - De 7e Maashorstfair gaat er, zoals het er nu naar uitziet, 
komen. Er is een naam opgebouwd die de organisatie niet wil laten ver-
dwijnen. Vanwege het wegvallen van subsidies werd het erg onzeker of 
er in 2012 een Maashorstfair georganiseerd zou kunnen worden. Het 
lijkt dat het deze keer in Bernheze toch gaat lukken, na de successen 
van zes jaar in Landerd, Uden en Oss. 

Scouting Mira Ceti9 Uur in het ochtendzonnetje verzamelen voor WildBeheerEenheid Nistelrode

Zaterdagochtend rond de 09.00 
uur verzamelden zich verschil-
lende verenigingen bij de Brand-
weerkazerne om zich deze dag 
in te zetten voor de Bernheze 
Schoonmaakdag in combinatie 
met NL Doet. Buurtvereniging 
de bloemenbuurt, Koor Koraal, 
de Jagersclub en buurtvereni-
ging de samenloop hebben zich 
aangemeld om deze dag mee te 
helpen. 
Ook Wethouder Hans vd Pas 
had zich aangemeld om het 
zwerfvuil in Heesch mee te 
gaan opruimen. De organisa-
tie ligt in handen van Tonny vd 
Berg. Tonny geeft aan dat het 
ook echt nodig is omdat het elk 
jaar meer lijkt te worden.
Een superinitiatief van deze ver-
enigingen en Heesch is na van-
daag weer een stuk schooner!

Schoonmaakdag Heesch

In Nistelrode waren er 15 le-
den van de WildBeheerEenheid 
in Nistelrode, buurtvereniging 
Donzel en Scouting Nistelrode 
die inzet toonden.  

Voorzitter Mira Ceti, Mauri 
Smits gaf het goede voorbeeld, 
ook hij was zaterdagmorgen om 
half 10 paraat om zijn hart voor 
de natuur te laten spreken. ‘ Al-
les wat niet in  de natuur hoort 
mag in de grote zakken’ was de 
opdracht. 

Schoonmaakdag
Nistelrode

Schoonmaakdag Heeswijk-dinther

Foto: Marcel van der SteenVerzamelen bij de brandweerkazerne Heesch
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in de streek
MAASHORST - Op zondag 25 maart start om 10.30 weer de eerste fietstocht onder leiding van er-
varen IVN gidsen. De tocht voert dwars over de Maashorst richting Keent, waar Stichting Taurus in-
formatie geeft over hun programma om de taurus, een oer-os weer terug te fokken. Mogelijk zouden 
deze oer-ossen in de toekomst weer kunnen voorkomen op de Maashorst. We hopen bij deze tocht 
veel van onze grote grazers tegen te komen.

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Zondag 1 april en maandag 9 april 
en speciaal Art Dinner

1e en 2e

Paasdag is ‘t Pumpke 

geopend.

Reserveer snel!

Raadhuisplein 7 te Nistelrode - (0412) 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl        @tPumpkeRaadhuisplein 7 te Nistelrode - (0412) 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl        @tPumpke

Het grote terras van 
‘t Pumpke leent zich 
perfect voor de mo-
menten nadat u heer-
lijk bent wezen fietsen, 
tijdens de fietstocht, of 
juist voordat u begint. 
Genieten van de kleine 
en de grote kaart kan 
bij ‘t Pumpke. Wij be-
grijpen als geen ander 
wat de wens van onze 
terrasbezoeker is.
Kom een kijkje nemen 
bij ons op het terras: 
dan zult u het merken.

Geniet van 
het voorjaar

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
•	Ambachtelijke producten uit de streek 
•	Eigen	zuivelproducten	&	kaas
•	Gratis	rondleiding	in	de	kaasmakerij
•	Tijdens	openingstijden	gratis	proeverij	
	 van	ambachtelijke	producten

“Bij inlevering van deze 
advertentie 10% kOrTIng op 

uw eerste aankopen” 
* Deze actie is niet geldig in combinaties 

met andere acties. 

Op dit moment zijn er 70 Drent-
se heideschapen, in totaal 170 
schotse Hooglanders (koeien, 
kalveren en ossen),18 IJsland-
paarden en sinds kort een kleine 
kudde moeflons in het gebied.
Deze grote grazers zorgen, ieder 
op hun eigen wijze en met hun 

eigen graasmethode, voor een 
natuurlijk onderhoud en beheer 
van de Maashorst.
De tocht start vanaf Natuurcen-
trum Slabroek om 10.30 uur. De 
afstand bedraagt 35 kilometer 
en onderweg is er een uitleg 
door de gidsen. Een langere 

pauzestop zal er zijn op Keent 
waar informatie wordt gegeven 
door Stichting Taurus. De tocht 
zal ongeveer 4 uur duren. Kos-
ten € 2,50 volwassenen; kinde-
ren t/m 12 jaar € 1,50.
Zelf een lunchpakketje meene-
men.

Fietstocht: op zoek naar 
de grote grazers!

• Lunch/diner
• Feesten & partijen
• zwembad
• vergaderen
• Streekproducten

Schaijkseweg 3a, Herpen
Tel.: (0486) 41 51 00www.kriekeput.nl

Informatiepunt natuur-
gebied De Maashorst 

Startpunt van vele wandel-, 
fiets-, en ruiterroutes

gastvrij 
divers 
compleet
verrassend

Vakantiekriebels...? Recreatie

Verhuur Chalets

Camping

Bedrijfsfeesten

Landelijk vergaderen

Terras aan het water

Taveerne

Bistro

Ridderzaal

Straatsven 4 - 5411 RS Zeeland  
Tel: (0486) 451458  

www.heischetip.nl

Los door 
het bos

Los door 
het bos

Accommodatie: 
Palmenweg 5

Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14

www.losdoorhetbos.nl

Ook streekproducten zoals jams, dessertsauzen, sappen, 
eieren, appels, peren & aardappelen

ZE ZIJN ER WEER ONZE VERSE 
HOLLANDSE ASPERGES EN AARDBEIEN 

Dagelijks vers, eventueel ook geschild en/of verpakt verkrijgbaar

Geopend: maandag t/m zaterdag van 8.00 -18.00 uur
Boterweg 2, Heeswijk-Dinther, T: (0413) 29 12 11, www.geschildeasperge.nl

Wijncursus
petrus Hoeve
Vinoloog en champagne-
specialist Bart van Lierop
 
HEESWIJK-DINTHER - Na het 
succes van vorig jaar zal ook dit 
jaar weer gestart worden met een 
nieuwe wijncursus. 

In zes avonden maakt u kennis met 
de belangrijkste wijngebieden en 
leert u de basistechnieken van het 
wijnproeven. Het doel is om u vol-
doende kennis mee te geven, zodat 
u in een winkel of restaurant ge-
makkelijker keuzes kunt maken aan 
de hand van uw eigen smaak. U 
leert op een deskundige wijze wijn 
te proeven en eenvoudige wijn- en 
spijscombinaties samen te stellen.
Info: Petrus Hoeve Culinair B.V
T. (0413) 371400
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opbrengst voor KWF
Natasja van Dinther organiseert Ladies Night

De vraag: Wie nodig je uit werd 
voor Natasja al snel een moeilijke 
keuze en ze besloot geen keuze 
te maken en gewoon iedereen 
uit te nodigen. Dit groeide uit tot 

een echte Ladies Night. Maar liefst 
ruim honderd vrouwen werden 
uitgenodigd door Natasja. Ook 

NISTELRODE - Natasja van Dinther organiseerde een avondje gezel-
ligheid met wat vriendinnen. Vrouwen onder elkaar. Even bijkletsen, 
heerlijke Tapas en een wijnproeverij, succes verzekerd zou je kunnen 
zeggen. Natasja heeft haar roeping gemist, want toen zij aan het orga-
niseren ging, bleek de ruimte die speciaal ingericht is voor de verjaar-
dagen van het gezin, al snel te klein voor alle gasten.

En gelukkig bleef hierin het dorp 
open voor verkeer in twee richtin-
gen. Gezien de hoeveelheid ver-
keersbewegingen die er door ons 
dorp nog steeds plaatsvinden, de 
enige optie. Helaas gaat dit plan 
wel ten koste van parkeerruimte 
aan de oostzijde van Het Dorp. 
Ruimte die daar toch hard nodig is. 
Vandaar ook bezwaar van een van 
de ondernemers tegen het feit dat 
bijna de helft van de parkeerplaat-
sen waar zijn klanten gebruik van 
maken verdwijnen in dit plan. Iets 
waar we ons terdege over moeten 
buigen. Ons mooie plan moet niet 
gaan voorzien in een situatie die 
we nog niet bereikt hebben. Als de 
toestroom groter blijft dan wat het 
gebied verwerken kan, zal dat al-
leen maar tegen ons gaan werken. 
Maar waar vinden we dan de ruim-
te om te parkeren? Toch denk ik 
dat er nog een aantal locaties rond-

om ons centrum zijn waar parkeren 
prima mogelijk is . En van waaruit 
je toch binnen een paar minuten bij 
de winkels kunt komen. Die ruimte 
moeten we dan wel nu reserveren 
en zo snel mogelijk bestemmen. 
Overigens is er ook nog wel een 
taak voor de “langparkeerders” die 
er nu toch nog regelmatig staan. 
Ondanks het toezicht lukt het toch 
nog steeds een aantal mensen om 
hun auto de hele dag daar te laten 
staan. Wat ik ook hoop is dat we 
met dit plan niet de hoofdprijs gaan 
betalen om wat sfeer te brengen. 
Dan vraag ik me oprecht af of we 
dit geld niet beter kunnen gebrui-
ken om een echte omleiding te cre-
eren waarbij we op zijn minst alvast 
een deel van het verkeer uit het 
centrum halen. 
Ik wil hier nogmaals een lans breken 
voor een of meerdere alternatieven 
voor het doorgaande verkeer dwars 

door Heesch, maar ook voor het in-
komende en uitgaande verkeer van 
de diverse wijken binnen Heesch, 
om hun weg buiten het centrum 
om te vinden. Als Het Dorp alleen 
gebruikt zou worden voor het ver-
blijf ter plaatse en het bezoek aan 
de winkels die er zijn, zou het wel 
eens prima kunnen voldoen zoals 
het nu is. Dan zouden de wijken 
ten noorden en ten zuiden van het 
dorp hun eigen ontsluiting in oos-
telijke en westelijke richting moeten 
krijgen, maar daarmee ontzien we 
Het Dorp en de Hoogstraat wel in 
belangrijke mate.
Daarvoor moeten we misschien 
heel onorthodox denken en te 
werk gaan maar vinden we wel een 
oplossing waar we heel wat jaren 
meer mee voorruit kunnen dan dat 
we waarschijnlijk nu kunnen. Wij 
als Bernheze Solidair blijven het op 
de voet voor u volgen. 

Centrum plan Heesch

BERNHEZE - Onlangs presenteerde het college het plan voor de herinrichting 
van het centrum van Heesch. Een ambitieus plan om eindelijk een aantal zaken 
aan te pakken. Veel goeds was overgenomen uit de afstudeeropdracht van Anne 
van Boxtel. In overleg met de bewoners en de ondernemers zijn er een aantal 
keuzes gemaakt voor aanpassingen. Meer verblijfsruimte, meer ruimte en vei-
ligheid voor fietsers en voetgangers en een andere inrichting die er voor met 
zorgen dat de snelheden van het gemotoriseerde verkeer beperkt blijven. 

John van den Akker, Burgerlid Commissie RZ Bernheze Solidair

wilde ze geld ophalen voor het 
goede doel.

Ondernemers gul
Dit ideeënspinsel groeide uit tot 
een loterij en een kleine braderie 
met allemaal vrouwendingen.
Hanegraaf Verhuur en Ballonde-
coraties kwamen met een prach-
tige rode loper, zodat de gastvrije 
hofdames goed uitkwamen in hun 
outfit. Kapsalon van Dinther kwam 
met een stand en schonk een groot 
bedrag aan behandelingen. Dran-
kenhandel Nelissen ‘schonk’ een 
deel van de opbrengst opgehaald 
tijdens de wijnproeverij. 
‘Veel Liefs’ uit Uden, Myléne spe-
cialiste Monique Koenen lieten zich 
niet onbetuigd. Annie van Dinther 
liet een deel van haar toneelkle-
dingcollectie zien.
Natasja had goed haar best gedaan 
voor het goede doel. Vele onder-
nemers uit Nistelrode droegen bij 
aan de goodybags en de prijzenpot 
liep op tot zo’n 70 prijzen. Dit was 
voor de aanwezige dames genoeg 
reden om veel lootjes te kopen. 
50 Goodybags, maar ook waarde-
cheques en bonnen in te leveren 
onder andere bij Restaurant D’n 
Bonte Wever, Eetcafé ‘t Pumpke, 
Van Tilburg Mode & Sport, Bloem-
sierkunst Ari-Jenne, Ceelen Groen-
te en Fruit speciaalzaak, Cafetaria 
‘t Tramplein en BBQ enzo.nl. 
Een hele gezellige avond die 500 
euro opbracht en nadat de kosten 
eraf zijn zal het bedrag gaan naar 
KWF!

Rechts op de foto Natasja van Dinther
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BP van Duijnhoven
Maxend 20 

te Nistelrode

Winnaars 
openingsactie:

Ballonnenwedstrijd:
Jesse van Tilburg, Nistelrode (WII)

“Bon in de Ton”:
Margot van der Lee, Nistelrode (I-pad2)

reCHt 
DiCHtbiJ….

Mijn kantoorgenote Bertine Ruijs is gespecialiseerd in personen- en 
familierecht en ook echtscheidingsmediator. Zij neemt u even mee 
naar een belangrijke wetswijziging rond echtscheiden…
Tussen het moment waarop echtgenoten besluiten hun huwelijk 
te beëindigen en het moment waarop de scheiding definitief is 
door inschrijving van de uitspraak van de rechter in de registers 
van de burgerlijke stand, kan behoorlijk wat tijd verstrijken. Zo’n 
echtscheidingsproces duurt toch wel minimaal een half jaar. Dit kon 
in het verleden voor echtgenoten die gehuwd zijn in gemeenschap 
van goederen -en dat zijn veel mensen- onverwachte en vervelende 
gevolgen hebben. 

De gemeenschap van goederen werd in het verleden namelijk pas 
ontbonden als de echtscheiding werd ingeschreven. Daardoor 
gebeurde het weleens dat een van de echtgenoten tussen de beslissing 
tot scheiding en de formele afronding bijvoorbeeld een erfenis kreeg 
of een schenking, terwijl hij die eigenlijk niet met de ander wilde 
delen. Wat ook wel gebeurde was dat een van de echtgenoten in die 
periode schulden maakte, waarvoor de ander nog aansprakelijk was. 
Gevolg was, dat het geld toch gedeeld moest worden of de ander toch 
opdraaide voor de schulden, ook al waren partijen feitelijk al uit elkaar. 
De gevolgen waren alleen in onderling overleg te regelen en dat was 
natuurlijk midden in een scheiding niet altijd te doen.

Daarin is op 1 januari 2012 verandering gekomen. Op die datum is een 
wetswijziging ingegaan, waardoor de gemeenschap van goederen al 
wordt opgeheven op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt 
ingediend. De datum van indiening van het echtscheidingsverzoek is 
dan dus beslissend voor de omvang en de waarde van de bezittingen 
en schulden die moeten worden verdeeld. Geld dat een van de 
echtgenoten daarna ontvangt of schulden die daarna worden gemaakt 
hoeven niet meer worden gedeeld. 

Ons advies is dan ook niet te lang te wachten met het raadplegen 
van een advocaat nadat je besloten hebt je huwelijk te beëindigen. 
De advocaten van ons kantoor kunnen je goed adviseren en de juiste 
actie ondernemen om negatieve (financiële) consequenties van de 
echtscheiding zo veel mogelijk te voorkomen. 

Het beste is natuurlijk om “on speaking terms” te blijven en de 
gevolgen van de echtscheiding samen met een mediator te regelen. De 
advocaat-mediators op ons kantoor kunnen partijen samen adviseren 
en de afspraken juridisch correct in een convenant vastleggen.

Bertine Ruijs (bruijs@liebrandruijsadvocaten.nl)
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Column
Skate-activiteit basisschool 
op Weg Vorstenbosch
Georganiseerd door de werkgroep BVL (verkeer) 

De kinderen leerden belangrijke 
rem- en valtechnieken. Ook het 
balanceren op de skates stond op 
het programma. De technieken 
op een speciaal voor kinderen ge-
maakt parcours van stoepjes en 
schansjes waren een succes. Veilig-
heid voor alles, dus ook bescher-
mingsmiddelen horen daarbij!
De kinderen hebben erg genoten 
en er veel van geleerd!

VORSTENBOSCH - Het Inline skaten is de laatste jaren enorm in po-
pulariteit toegenomen. Zo ook bij de kinderen op basisschool Op Weg. 
Om de kinderen nog beter ‘skateproof’ te maken heeft skateschool 
‘Skate-a-way’ aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 afgelopen vrij-
dag 16 maart een skateclinic verzorgd.

Heerlijk in het zonnetje even uitrusten.

Meer foto’s kun je bekijken op 
www.vorstenbosch-info.nl

Voor jongeren door jongeren

Vlnr : Lars, Marleen, Ilse, Paul, 
Ruurd, Pim, Tomas, Mandy, 
Sharon, Joyce, Richelle en Luke 
[Luke staat niet op de foto] 

De jeugd is tegenwoordig verplicht een 
maatschappelijke stage te lopen. Zo le-
ren ze het vrijwilligerswerk kennen en 
hebben ze de kans om met organisaties 
kennis te maken. Jongerencentrum Bobz 
heeft deze groep geholpen om een echte 
schuimparty te organiseren voor jonge-
ren van 12 tot en met 16 jaar. Schoolver-
laters zijn dus ook welkom! 
30 maart ’12 van 20.00 uur tot en met 
24.00 uur.  

Voor jongeren door jongeren
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Totaalmarkt genomineerd 
‘Thuiswinkel Awards 2012’

In de categorie ‘wonen’ is Totaal-
markt nu dus doorgedrongen tot 
de grande finale. Gerenommeer-
de namen als De Bijenkorf, Otto, 
Hema en Kwantum hebben ze in 
de voorrondes al achter zich gela-
ten, en in de finale neemt Totaal-
markt het nu op tegen Wehkamp 
en Fonq.

Omdat het om een publieksprijs 
gaat, is het zaak om de komende 
weken zoveel mogelijk stem-
men binnen te halen. De win-
naar zal op 29 maart a.s. tijdens 

het Gala in Grand Hotel Huis ter 
Duin in Noordwijk bekend wor-
den gemaakt. Badkamermarkt.nl, 
onderdeel van Totaalmarkt heeft 
de Thuiswinkel Award in 2010 
gewonnen en was vorig jaar nog 
runner-up achter webgigant Weh-
kamp. Achteraf bleek het verschil 
in aantal stemmen minimaal te zijn 
geweest, dus Totaalmarkt roept ie-
dereen op vooral te stemmen! Ga 
naar www.totaalmarkt.nl/stem-
men om uw stem op Totaalmarkt 
uit te brengen. Stemmen kan tot 
27 maart a.s.

NISTELRODE - Totaalmarkt.nl, het grootste online woonwarenhuis van 
Nederland, gevestigd te Nistelrode is genomineerd voor de belang-
rijkste prijs binnen de branche, de Thuiswinkel Award. Voor deze ver-
kiezing tot beste webwinkel, georganiseerd door branche-organisatie 
Thuiswinkel.org, gaan webwinkels (in 21 verschillende categorieën) de 
strijd aan om gekozen te worden tot beste webwinkel van Nederland.

discussie-avond ‘Centrum-
plan Heeswijk-dinther’
Werkgroep Centrum IDOP presenteert een alternatief centrumplan!

De werkgroep bestaat uit de vol-
gende personen: Antoon Ver-
haak, Katja Brooijmans, Tom van 
Zutphen, Margreet Verboon en 
Peer Verkuijlen. De opdracht die 
de werkgroep zichzelf stelde was; 
een oplossing te bedenken voor 
het plein, dat eigenlijk geen plein 
is. Het leeft te weinig, heeft geen 
sfeer en het is te stenig. Het cen-
trum in totaliteit is te onsamenhan-
gend. De grote lege plek van Ter 
Weer heeft het beeld nog slechter 
gemaakt. Tijd voor een impuls dus: 
voor het centrum, het plein en de 
lege plek van Ter Weer!
De Werkgroep Centrum schakelde 
zelf een externe stedenbouwkun-
dige in (Jos Verbakel), waarmee 
discussies hebben plaatsgevon-
den. Ook is met een groot aantal 
eigenaren en andere belangheb-
benden in en rondom het centrum 
gesproken over hun ideeën over 
de toekomst van het centrum en 

het plein. Jos Verbakel heeft en-
kele scenario’s ontwikkeld die het 
plein meer ‘smoel’ geven en het 
centrum weer samenhang. De 
werkgroep is over deze scenario’s 
in gesprek gegaan met wethouder 
Hans van de Pas. De wethouder en 
het College van B&W hebben een 
voorkeursscenario van de werk-
groep met open armen ontvan-
gen! Tegelijkertijd zit de gemeente 
ook niet stil. Ze probeert het plan 
Ter Weer opnieuw los te trekken, 
eigenaren aldaar te bewegen en 
eventueel nieuwe partijen te inte-
resseren voor de plek.
Er is de afgelopen maanden veel 
gebeurd achter de schermen. Tijd 
om het debat hierover aan te gaan 
met de inwoners van Heeswijk-
Dinther!
Dinsdag 27 maart organiseren we 
een discussie-avond over het plein 
en het centrum:
- de scenario’s en het voorkeurs-

scenario van de Werkgroep 
Centrum worden gepresen-
teerd, onder andere via een toe-
lichting van stedenbouwkun-
dige Jos Verbakel

- wethouders Hans van de Pas en 
Rein van Moorselaar zijn aan-
wezig om de gemeentelijke in-
zet toe te lichten

- een interactief debat vindt plaats 
over het voorkeursscenario: 
Wat moet of kan nog anders? 
Wat geven we de gemeente 
Bernheze mee? Wat geven we 
de ontwikkelende partijen mee? 
Wat kunnen we als inwoners 
zelf nog doen?

Het is vooral van belang dat er be-
weging komt in ons centrum. Zoals 
het er nu bij ligt is het voor veel in-
woners een doorn in het oog. Met 
een hoge opkomst kunnen we la-
ten zien dat het Heeswijk-Dinther 
menens is. Iedereen is van harte 
welkom! Dinsdag 27 maart, 19.30-
21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Abdijhuis, Heeswijk-Dinther
Namens de werkgroep Centrum, 
Antoon Verhaak (06-13778288)
Namens IDOP “Samen Sterk 
Heeswijk-Dinther”, Gertjan Arts 
(06-19112112)

heeswijk-dinther – De afgelopen maanden heeft de Werkgroep 
Centrum van het IDOP HaaDee hard gewerkt aan een alternatief plan 
voor ons centrum en het plein voor de bibliotheek en C1000 in het 
bijzonder. De aanpak van het centrum is een van de meest belangrijke 
agendapunten in het Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) ‘Samen 
Sterk Heeswijk-Dinther’. Niet voor niets is er daarom al snel een werk-
groep van inwoners van HaaDee aan de slag gegaan. 

www.demooibernhezekrant.nl
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Jaarlijkse gezinsdag ZLTo Bernheze
Huldiging jubilarissen

Als spreker was uitgenodigd Cor 
van de Heijden, die vertelde over 
de oprichting en ontwikkeling van 
CSU. Het schoonmaakbedrijf uit 
Uden is inmiddels uitgegroeid tot 
een bedrijf met 13000 werkne-
mers. Sinds Cor geen directielid van 
CSU meer is heeft hij zich ingespan-
nen voor een ontwikkelingsproject 
in Zambia. Samen met pater Toon 
van Kessel heeft hij in de Limimba 
Vally de landbouw opgekrikt en is 
het onderwijs van de grond geko-
men. Cor hield boeiend verhaal, 
een bedrijf uit het niets begonnen 
en de aandacht voor ontplooiing 
van de medemens in ontwikke-
lingsgebieden. Vervolgens was er 
aandacht voor de jubilarissen. Op 
de gezinsdag was niet aanwezig 
Gerard van de Laar uit Vorsten-
bosch. Maar omdat hij 40 jaar lid is, 
samen met zijn echtgenote Annie, 
is hij diezelfde middag nog in de 
bloemetjes gezet. ‘s-Avonds was er 
nog een gezellig samenzijn en wa-
ren vooral de jongere leden goed 
vertegenwoordigd.

Toen en nu: Heeswijk

Prentbriefkaarten of ansichtkaarten 
zijn eind 19de eeuw opgekomen. 
De postwet maakte het mogelijk 
om tegen een lager tarief een kaart 
met een afbeelding te versturen. 
Met de opkomst van de fotografie 
eveneens in die periode gaven de 
eerste kaarten vaak het aanzicht 
van een straat, gebouw of plein 
weer. De naam “ansichtkaart” laat 
zich zo gemakkelijk verklaren als 
term vanuit het Duits. Later raak-
te de term prentbriefkaart ook in 
zwang. Kaarten met straatbeelden 
en gebouwen kennen we nu voor-

al nog van de toeristische plekken 
maar waren in de afgelopen eeuw 
ook voor de Bernhezer dorpen ge-
bruikelijk.

De Hoofdstraat in Heeswijk met in 
het verlengde daarvan de huidige 
Gouverneursweg was de eerste 
provinciale klinkerweg. Het beeld 
van toen vergeleken met nu is 
wonderlijk weinig veranderd. Het 
oude raadshuis (1915), herberg 
“de Zwaan” en de huidige bakkers-
winkel van van Doorn (gebouwd 
als winkel/woonhuis ca 1850) be-

paalden toen het straatbeeld en nu 
nog steeds. Opvallend is dat zelfs 
de lindeboomstructuur bewaard is 
gebleven.
Natuurlijk is ook nog de hui-
dige kerk, gebouwd onder pas-
toor Maas in 1896, een dominant 
bouwwerk op een prominente 
plek. Met de aanwezigheid van zo 
te zien bouwmaterialen langs de 
weg valt deze kaart mogelijk te da-
teren rond 1930. Toen bouwde Jan 
van Aspert, dirigent van koren en 
fanfare, hier namelijk zijn woning. 

De grote verandering is op de 
straat te vinden. Waar nu dagelijks 
het autoverkeer het wegbeeld be-
paaltwas 80 jaar geleden de stoom-
tram Den Bosch-Helmond een op-
vallende verschijning. De rails van 
deze tramverbinding, die van 1883 
tot 1935 voor veel mensen de luxe 
van reizen met zich meebracht, liep 
vlak langs de huizen. Dat zorgde 
nog al eens voor ongevallen. De 
combinatie van luxe en ongevallen 

zorgde ervoor dat de tram al snel 
de bijnaam “De Goede Moorde-
naar” kreeg. Uit deze maatschap-
pij is later de BBA ontstaan die nu 
overgegaan is in Arriva. 

Honderd jaar geleden telde Hees-
wijk ca 1160 inwoners verdeeld 
over 225 huizen (volkstelling 
1909). In 2012 worden 1211 wo-
ningen met ca 3007 inwoners toe-
bedeeld aan de parochie Heeswijk.

HEESWIJK - Het huidige beeld geplaatst naast een oude ansichtkaart geeft een goed beeld van 
de wijzigingen door de jaren heen. Deze keer de Hoofdstraat in Heeswijk nu en ongeveer 
80 jaar geleden. 

door Frank Geenen

Meer informatie over geschiedenis van de Bernheze dorpen 
is te vinden bij de heemkundekringen. Zie voor Heesch 
www.de-elf-rotten.nl, voor Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
www.dewojstap.nl en voor Nistelrode en Vorstenbosch 
www.nistelvorst.nl.

BERNHEZE - Op vrijdag 2 maart hield ZLTO Bernheze haar jaarlijkse gezinsdag. 150 leden en partners waren 
naar Loosbroek gekomen waar de dag werd begonnen met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk. In 
zaal Kerkzicht werd de dag voortgezet met een koffietafel. 

Foto: Jo vd Berg. V.l.n.r. Voorzitter Herman krol; Heesch 50 jaar lid Sjef van Bakel met (zittend) echtgenote Grada; Nistelrode 50 jaar lid Jas Thijssen met 
(zittend)echtgenote Sjaan, Vorstenbosch 60 jaar lid Jan van de Kamp; 40 jaar Gedie Versantvoort met echtgenote Fien; Loosbroek 50 jaar lid Martien Roefs met 
(zittend) echt-genote Jo; Loosbroek 50 jaar lid Hendrik Dobbelsteen met Anna; Vorstenbosch 40 jaar lid Adri van Houtum met links echtgenote Tini; 
Dinther 40 jaar lid Harrie Hanegraaf met (zittend) echtgenote Mien; Heesch 50 jaar lid Tien van de Akker met echtgenote Tonnie en uit Heesch 50 jaar lid Tien 
van Wanrooy met vriendin Nelly.  

www.mooihdl.nl

hdl.nl
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MooiBernhezertje

UNIEK KADO GLASKUNST 
Handgemaakte/
geblazen Sieraden Askraal 
gedenksieraad 
0413-473588  
www.anjobrohm.eu

cURSUS
Cursus Bronsgieten in 
Bernheze.
www.charlesknotter.nl
tel. 06-50468112

GRAtiS AF tE HALEN
06-21497180

Wilt u ook een zoekertje 
plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

Gevlucht, veilig  aangekomen; dan weer mens worden
VluchtelingenWerk Bernheze helpt

Els Govers, projectleider taalcoach, 
wil eerst duidelijk maken dat eco-
nomische vluchtelingen niet be-
staan. De doelgroep waar zij voor 
werkt zijn mensen die gevlucht zijn 
uit hun land, met achterlating van 
bezittingen en dierbaren. De angst 
voor de dreiging is groter dan de 
angst voor het onbekende. Niet 
vertrekken kan gruwelijke gevol-
gen hebben. Ook na aankomst in 
Nederland zijn ze niet zeker van 
een veilige baken. Want wie kent 
niet de verhalen van mensen die 
jarenlang in asielzoekerscentra zit-
ten te wachten op een beslissing 
wel of geen verblijfsvergunning? 

Een nieuw bestaan
Nadat de verblijfsvergunning 
een feit is, kan de mens ‘vluchte-
ling’ gaan werken aan een nieuw 
bestaan in een land met andere 
gebruiken, andere taal, zonder 
netwerk en met weinig midde-
len en….. proberen weer mens te 
worden. VluchtelingenWerk Bern-

HEESCH – VluchtelingenWerk 
Bernheze, onderdeel van 
VluchtelingenWerk West-en 
Oost- Brabant & Bommeler-
waard, maakt geen onder-
scheid tussen mensen die ge-
vlucht zijn uit diverse landen 
van herkomst. Zij werkt met 
de vluchtelingen aan de eer-
ste stappen naar een nieuwe 
toekomst.

door Martha Daams

Halfvastenbal met the
picadilly’s

HEESCH - Noteer het in je agenda, 
aanstaande zaterdag 24 maart een 
supergezellige avond in café Bab-
bels met medewerking van The 
Picadilly’s. Deze geweldige band 
met puur Heesche muzikanten 
staat garant voor een TOPFEEST!

De avond start om 20.30 uur en 
eindigt in de kleine uurtjes…
Tijdens dit Halfvastenbal krijgt 
Prins Porcus XLI een laatste offi-
ciële taak: bekendmaking van de 
Krullendonkste club. Deze wordt 
uitgereikt aan de carnavalsclub die 
de meeste punten heeft verzameld 
in het afgelopen seizoen. 

De punten zijn verkregen door 
(enthousiaste) deelname aan eve-
nementen van Stichting Carna-
valsviering Heesch. Op deze avond 
worden CV-clubs nog eenmaal 
uitgedaagd om de laatste punten 
bij elkaar te verdienen, waarna de 
finale winnaar bekend wordt. Kijk 
ook op www.carnaval-heesch.nl. 

Ook worden de Prinsen en Adju-
danten ‘ontkleed’, waardoor zij 
weer door het leven kunnen gaan 
als gewone burgers. In hun bagage 
dragen zij een schat aan bijzondere 
en leuke carnavalservaringen mee.

Jeugdslagwerkers en -blazers Heeswijk 
dinther treden op in rosmalen

Het optreden is een prima voorbe-
reiding voor het solistenconcours 
dat zaterdag 24 maart aanstaande 
in Berlicum wordt gehouden. Het 
valt immers niet mee om voor een 
grote zaal muziek te maken. Een 
keer oefenen met de vrienden in 
de slagwerkgroep of het blazers-
ensemble is dan zeker welkom . 

In totaal hebben zo’n 175 jonge 
slagwerkers en blazers uit Rosma-
len en omgeving deelgenomen. 
Om 10.00 uur beet de slagwerk-
groep C van St. Servaes samen met 
het blazersensemble van de orga-
niserende muziekvereniging St. 
Cecilia het spits af. Slagwerkgroep 
C speelde onder leiding van Tonn 
van de Veerdonk een aantal mooie 
nummers. Na een aantal nummers 
werden de slagwerkers afgewisseld 
door de Slagwerkgroep B die voor 
nog wat meer vuurwerk zorgde.

In de tweede set speelde de jeugd-
slagwerkers van de St. Willibrord 
en het blazersensemble van de 
Cromvoirtse Fanfare. De jeugd-

slagwerkgroep speelde diverse 
nieuwe nummers die ook zullen 
worden gespeeld tijdens de voor-

stelling “Riverdance Percussie” die 
op 28 mei aanstaande op kasteel 
Heeswijk gespeeld wordt. Dat be-
looft iets bijzonders te worden met 
aparte instrumenten, een koor, vi-
oliste en natuurlijk dans.

In de derde set speelde het blazers-
ensemble van de Harmonie St. Ser-
veas samen met de slagwerkgroep 
van Harmonie St Michael uit Sint 
Michielsgestel. Het blazersensem-
ble speelde onder leiding van Arian 
Deckers die in de vierde set ook 
dirigeerde bij het blazersensemble 
van de Koninklijke St. Willbrord. 
Omdat Arian tussen de twee sets 
even druk was heeft Stephan Me-
gens het eerste nummer voor hem 
waargenomen. Zijn debuut als diri-
gent voor publiek en dat ging hem 
goed af. 

Het totale programma was on-
derverdeeld in 6 sets en tussen de 
sets werd van instrumenten gewis-
seld. Een mooie gelegenheid voor 
ouders, vrienden en klasgenoten 
van de muzikanten om de zaal te 

betreden bij het gewenste deel 
van het programma. Het resultaat 
was een voorstelling met gezellige 
drukte en veel diversiteit. Een in-
spirerende omgeving voor de jeug-
dige slagwerkers en jeugdblazers.

heeswijk-dinther – De jeugdslagwerkers en jeugdblazers van Harmonie St. Servaes en de Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord hebben zondag deelgenomen aan het programma “Jeugd en Muziek van Tegenwoor-
dig” in Rosmalen. Het programma is voor de tweede keer georganiseerd door muziekvereniging St. Cecilia. 
In totaal 12 groepen met daarin veel jeugdslagwerkers en jeugdblazers namen deel aan het programma in de 
fraaie theaterzaal van Perron 3 te Rosmalen.

Veelzijdige 
vormgeving 
en solide 
communicatie

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

Harmonie St. Servaes

Fanfare St. Willibrord
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Gevlucht, veilig  aangekomen; dan weer mens worden
VluchtelingenWerk Bernheze helpt

Foto: Marcel van der Steen

alles is gericHt op zelfredzaamHeid

heze helpt met de benodigde pa-
pierwinkel en wijst vluchtelingen 
de weg in de gemeente. Goede 
instructies zijn cruciaal, maar oh 
zo lastig. Een taal die volkomen 
vreemd is aan de eigen taal in een 
cultuur die heel anders is en wet-
ten die continue veranderen. Toch 
is alles gericht op zelfredzaamheid. 

Eenmaal daar aangekomen waar 
men een ‘thuis’ kan maken, gaan 
de vluchtelingen naar school voor 
inburgering. Op vrijwillige basis 
kunnen de inburgeraars, vluch-
telingen en migranten, dan om 
een taalcoach vragen. Men kan 
een beroep doen op de taalcoa-
ches van VluchtelingenWerk. De 
taalcoach geeft taalondersteuning 
aan het taalmaatje door elke week 
een uurtje Nederlands met elkaar 
te praten of samen activiteiten te 
ondernemen, bijvoorbeeld naar 
de markt gaan. Dit contact duurt 
3 maanden tot maximaal één jaar. 
We spreken hierover met ‘n taal-
coach, Dian Langenhuijzen. 

Dian is nieuwsgierig naar ‘de an-
der’. Dat is een groot voordeel om 
contact te leggen met de mensen 
waarmee zij werkt in het vluch-
telingenwerk. Zij praat met haar 
taalmaatje, over heel veel on-
derwerpen, zoals hoe je de tele-

foon opneemt, wat je zegt bij een 
doktersbezoek, maar ook over de 
keukenattributen en koken. Soms 
lezen ze samen de krant of gaan 
wandelen. Altijd is er wel iets om 
over te praten en zo de taalvaar-
digheid van het taalmaatje te 
verbeteren. Belangrijk is dat de 
taalcoach goed en verstaanbaar 

Nederlands spreekt, dat deze open 
staat voor andere culturen en geen 
vooroordelen heeft. Dian vindt het 
werk wat zij doet, op vrijwillige 
basis, heel leuk. Ze zegt: “Ik leer 
niet alleen veel van mijn taalmaa-
tjes, maar ik heb daarnaast leuke 
collega’s, ik krijg een uitstekende 
begeleiding en soms hebben we 
bijeenkomsten die bijzonder inte-
ressant zijn.” 

VluchtelingenWerk Bernheze 
zoekt naar vrijwilligers die als taal-
coach willen werken gedurende 
ongeveer twee uur per week. Een 
aanvullende didactische opleiding 
van één dag wordt verzorgd. Meer 
weten? Dinsdag 27 maart wordt 
een informatiebijeenkomst geor-
ganiseerd (19.30 - 20.30 uur). U 
bent van harte welkom op De Eg 
41 in Heesch. Aanmelden kan bij 
projectleider Els Govers: e.govers@
vluchtelingenwerk-wobb.nl of 06- 
241 89 275.

Nieuwe huisstijl markeert nieuwe
profilering van accountantskantoor
Oostendorp - Otten - Van Boekel presenteert nieuwe bedrijfsidentiteit

De lancering van de nieuwe naam 
- Oostendorp - Otten - Van Boe-
kel wordt ingewisseld voor het ge-
makkelijkere OOvB - behelst meer 
dan alleen maar een nieuw logo en 
frisse huisstijl. Het is vooral ook de 
markering van een nieuwe richting 
waarbij OOvB zich nadrukkelijker 
wil profileren als ondernemingsad-
viseur naast de vertrouwde dienst-
verlening op het gebied van ac-

countancy en fiscaliteit.
Als kernboodschap is gekozen 
voor: OOvB. Wel degelijk! Deze 
kernboodschap zal in een campag-
ne ondersteund worden door een 
uiting waarin telkens een ander pa-
radox centraal staat. “Kun je wel-
overwogen en tegelijkertijd ambiti-
eus zijn?”, “Kun je onderscheidend 
zijn zonder op te vallen?” “Wel de-
gelijk!”, is de conclusie van OOvB.

De accountant van vandaag kan 
niet meer volstaan met alleen maar 
achteraf registreren en corrigeren. 
Ondernemers weten over het al-
gemeen heel goed wat ze willen en 
hebben behoefte aan een accoun-
tant die vooral ook adviseur is. Die 
kennis en deskundigheid biedt bij 
investeringsplannen, die pro-aktief 
handelt bij financieringsvraagstuk-
ken, die op de hoogte is van stimu-
lerings- en subsidieregelingen, die 

de begeleiding kan verzorgen bij 
verkoop- en overnametrajecten, 
maar ook vertrouwenspersoon en 
adviseur is, die rekening houdt met 
de privé-situatie van de onderne-
mer. 

“OOvB is wellicht niet één van de 
opvallendste accountantskantoren 
in de regio”, zo bevestigt Jeroen 
van Boekel, één van de acht ven-
noten. “Dat zal onze bescheiden-
heid zijn”, glimlacht hij. “Toch 

weet ik dat de kwaliteit van onze 
adviezen en dienstverlening zich 
kan meten met de nationale be-
kende accountantsorganisaties”, 
aldus Van Boekel, die zelf jarenlang 
gewerkt heeft bij een bekende ac-
countantsfirma. “En dat terwijl 
onze tarieven een stuk aantrekke-
lijker zijn”, besluit hij.
Tegelijk met de nieuwe naam 
OOvB en de nieuwe huisstijl wordt 
een nieuwe website gelanceerd, 

www.oovb.nl. De mogelijkhe-
den van het internet worden ten 
volle benut om relevante infor-
matie beschikbaar te stellen voor 
ondernemers. Dat kan markt- of 
branche-informatie zijn, maar ook 
vakinhoudelijke informatie met be-
trekking tot accountancy en fiscale 
vraagstukken. Bovendien zal de af-
geschermde klantenomgeving bin-
nenkort verder worden uitgebreid 
om digitaal financiële informatie 
en rapportages uit te wisselen.

NISTELRODE - Op 20 maart, de start van de lente, zal Oostendorp - 
Otten - Van Boekel Accountants en belastingadviseurs een nieuwe be-
drijfsidentiteit (corporate identity) lanceren. Daartoe worden alle, ruim 
100 medewerkers, uitgenodigd voor een feestelijke ontbijtsessie op de 
‘wellness-boot’ in Mill. De lancering van een nieuw logo, nieuwe huis-
stijl én aangepaste naam, markeren het startpunt waarbij OOvB zich 
nadrukkelijker wil gaan profileren als ondernemingsadviseur naast de 
vertrouwde accountancy en fiscale dienstverlening. 

‘...en dat terwijl onze tarieven een stuk 
aantrekkelijker zijn’

Taalcoaches 
gezocht
BERNHEZE - Voorlichtingsavond 
over het taalcoachproject in Bern-
heze. Wilt u een vluchteling of 
migrant helpen bij het leren van 
de Nederlandse taal? Word dan 
taalcoach bij VluchtelingenWerk 
Bernheze en kom naar de voor-
lichtingsavond!

Dinsdagavond 27 maart, van 
19.30 uur tot 20.30 uur, De Eg 41, 
Heesch. 

Een taalcoach is een vrijwilliger die 
iemand helpt met het leren van 
de Nederlandse taal in de praktijk. 
Dit kost u ongeveer een tot twee 
uur per week. Het contact duurt 
doorgaans tussen de drie en twaalf 
maanden. 

Taalcoach zijn is interessant. Je ziet 
Nederland eens door andermans 
ogen. Vanuit VluchtelingenWerk 
krijg je training en begeleiding. 

Taalcoach worden in Bernheze? 
Bel: 06–241 89 275 en meld je aan 
voor de voorlichtingsavond. 
Mailen kan ook: e.govers@vluch-
telingenwerk-wobb.nl

Voor info: 
www.vluchtelingenwerk-wobb.nl
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De tuin in het voorjaar
21 Maart, lente. Het moment dat dag en nacht even lang zijn. We mogen weer 
spitten, zaaien, planten en verspenen. De tijd van buiten leven is aangebroken en 
oh heerlijkheid, als de zon nu nog gaat schijnen kan het humeur van de gemiddelde 
Nederlander niet meer stuk. Overal ontkiemen nieuwe planten en de eerste 
narcissen en hyacinten staan al in bloei. Het meeste zaaigoed moet nog gezaaid 
worden. Begin april begint de drukte in de tuinen pas echt. Maar toch, we hebben 
al diverse hoveniersbedrijven bezig gezien met het opruimen van tuinen en het 
snoeien van oud hout. Ook zijn er veel planten, struiken en zelfs bomen die de 
barre kou, zo laat in de winter, niet hebben overleefd. De nieuwe aanplant kan 
beter nog heel even wachten, maar niet lang meer.
Het zorgt ervoor dat we ons niet hoeven te vervelen in de tuin. 

Werk aan de winkel dus!

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19 FONS BAERKEN HOVENIER
ONDERHOUD - RENOVATIE - AANLEG

T 0412 85 25  38           info@baerken.net  
M 06 543 927 01

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

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

Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m do 9.00 -18.00 uur,  
vr 9.00-20.30 uur en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Bosviool 
12 stuks €3.99

HEESCH – Wonend in een groene wijk aan de rand van het centrum in Heesch kan ze heerlijk haar gang gaan. Het 
ontwerpen van tuinen doet haar goed en hierin kan ze al haar creativiteit en passie kwijt. Ga je hierin ook als professi-
onal door dan is alleen ervaring niet genoeg vindt de tuinontwerpster. ‘Een goede basis is wel een noodzaak.’ vertelt 
Anja en haar ogen lichten op als ze enthousiast over haar passie vertelt: ‘Ik wil weten waar ik over praat als ik een 
ontwerpschets voorleg. Het beplantingsplan bijvoorbeeld, moet kloppen als de hoveniers er mee aan de slag gaan.’ 

Ondernemen is leuk
Er kwam een naam: ‘Trendtuin’ 
werd het en ze pakte het meteen 
goed aan. Ze begon aan een 3-ja-
rige hoveniersopleiding, waarvoor 
ze slaagde in 2009 op haar 50ste 
jaar met een bijzonder hoge score. 
De tuinstylist weet dus waar ze 
over praat, ze heeft er kijk op én 
de nodige ervaring, maar het aller-
belangrijkste: ze denkt oplossings-
gericht. Ze denkt met de mensen 
mee, ze luistert naar wat ze willen 
en maakt dit, rekeninghoudend 
met het budget, tot een mooi tuin-
ontwerp. 

Een vrijblijvend gesprek zorgt voor 
de nodige informatie en wordt 
uitgewerkt tot een 3D tekening. 
Samen met de klant kijkt ze naar 
deze tekening en na goedkeuring 
van het budget, het ontwerp en de 
tuinstyling, wordt er een volledig 
beplantingsplan gemaakt en de 
styling uitgewerkt.
Anja werkt samen met vele hove-
niers, ook kunnen de klanten met 
groene vingers zelf aan de slag. 
Goede tips van Anja als hovenier 
zijn hierin heel waardevol. 

Foto: Ad Ploegmakers

VAN TRENDTUIN ONTWERPT TUINEN IN STIJL 
Uniek, persoonlijk en stijlvol

Anja
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Nieuwe shirts Vorstenbossche Boys d2g

Machinaal Timmerbedrijf Van 
Heertum B.V. is opgericht in 1970 
en een echt familiebedrijf. Wij zijn 
gespecialiseerd in het maken van 
houten kozijnen, ramen en deuren 
en onze opdrachten bestaan uit 
kleine opdrachten tot grote pro-
jecten.
Dit is de algemene omschrijving 
van het bedrijf, zoals het zich op 
haar website presenteert.

(www.van-heertum.nl)
De D2g speelt al vanaf het be-
gin van het seizoen in deze shirts, 
maar vanwege fabricagefouten in 
de shirts, zijn ze in de winterstop 
vernieuwd. 
De D2g speelde de najaarscompe-
titie met veel plezier in de shirts. 
Ze werden ongeslagen kampioen, 
met een doelsaldo van 95 goals 
voor en slechts 11 goals tegen.

Een zeer knappe prestatie van deze 
jongens en meisje in het 1e jaar op 
een groot veld! 
Ook in de voorjaarscompetitie is de 
D2g na 4 wedstrijden nog steeds 
zonder puntenverlies! 
Zou er weer een ongeslagen kam-
pioensschap inzitten voor deze 
sterspelers? Wij wensen ze in ieder 
geval veel succes toe, en we hopen 
ze aan het einde van de competi-
tie, weer op de platte kar door Vor-
stenbosch te zien rijden!
Bij deze willen wij firma van Heer-
tum BV nogmaals hartelijk bedan-
ken!

voetbal

VORSTENBOSCH - Machinaal timmerbedrijf van Heertum B.V. uit Vor-
stenbosch is reeds vele jaren sponsor bij voetbalvereniging Vorsten-
bossche Boys. In de hoedanigheid van reclamebordsponsor en ook als 
kledingsponsor. Begin van het seizoen werd besloten om onze D2g te 
voorzien van nieuwe shirtjes.

HEESWIJK-DINTHER - Het jeugd-
bestuur is blij dat v.v. Heeswijk 
Fmini2 door Vobra Special Pet-
foods in het nieuw is gestoken. 

Namens Vobra Special Petfoods 
heeft Frank van Zutphen, in het 
bijzijn van het voltallige Fmini2 
team, een bloemetje en een mooie 
nieuwe v.v. Heeswijk sjaal in ont-
vangst genomen bij de uitreiking 

van de nieuwe shirts. We wensen 
zowel het team van Vobra Special 
Petfoods als Fmini2 heel veel suc-
ces toe en we hopen dat v.v. Hees-
wijk Fmini2 goede prestaties neer 
blijft zetten met dit mooie nieuwe 
tenue. 

Vobra Special Petfoods is gespeci-
aliseerd in voedingen voor Honden 
en Katten. Website: www.vobra.nl

VV Heeswijk Fmini2 in 
het nieuw 
VOBRA Special Petfoods schenkt nieuwe shirts

voetbal

dames doS’80 ongeslagen kampioen
De dames van DOS’80 waren vo-
rige week eigenlijk al verzekerd 
van de titel in de derde klasse, 
maar dit weekend moesten zij ook 
hun laatste wedstrijd van het sei-
zoen tegen Helios’72 winnen om 
daadwerkelijk de naam ‘ongesla-
gen kampioen’ te kunnen dragen. 
De heren maakten het zichzelf 
moeilijker.

Dames: DOS’80 – Helios’72 (30-20)
De eerste ontmoeting tussen deze 
teams vond reeds plaats in decem-
ber. Toen sloot DOS’80 via een 
spannende wedstrijd de eerste 
ronde van het zaalseizoen af met 
een zege in haar voordeel: 9-14. 
Dit weekend troffen zij elkaar op-
nieuw, in de laatste wedstrijd van 
het seizoen. DOS’80 speelde op 
snelheid en scoorde gemakkelijk 
uit break-outs. Helios’72 was lang-
zamer, maar zeer trefzeker van 
afstand. Tot enkele minuten voor 
rust ging de score gelijk op. Via 
2-2 en 6-6 werd het 10-10. Vlak 
voor rust kreeg DOS’80 eindelijk 
vat op de afstandschoten van de 
sterke Udense linkeropbouwspeel-
ster en zo liep ze uit naar een rust-
stand van 14-11. Ook na een korte 
adempauze hield DOS’80 deze 
tactiek vast. Ondanks dat ze aan 
het begin van de tweede helft nog 
redelijk mee kon komen (via 17-11 
werd het 25-17), ontbrak het hen 

tegen het einde aan conditie. Ze 
kwam in de laatste minuten nog 
tweemaal tot scoren, maar kon 
niet voorkomen dat DOS’80 na 60 
minuten speeltijd zichzelf ‘onge-
slagen kampioen van het seizoen 
2011-2012’ mag noemen. 

Heren: DOS’80 – Helios’72 (22-23)
Ook de heren speelden dit week-
end een belangrijke wedstrijd. In 
de tweede klasse is er namelijk 
speculatie over een extra team 
dat zich vrijwillig terugtrekt, naast 
het degraderende team. Hierdoor 
komt er mogelijkerwijs een extra 
plaats vrij in deze klasse. In dat 

geval zou dus niet alleen de kam-
pioen van de heren promoveren, 
maar ook de runner-up. DOS’80 
stond bij aanvang tweede op de 
ranglijst met drie punten meer dan 
Helios’72, maar verloor dit week-
end nipt in de laatste seconden van 
de wedstrijd. 

Omdat alle herenteams qua pun-
ten erg dicht onder elkaar staan, 
is de laatste wedstrijd volgende 
week zaterdag alles bepalend. De 
heren spelen dan, uit in Mill, tegen 
MHV’89 2. Aanvang: 19.00uur. Ze 
kunnen alle steun gebruiken, dus 
kom allen kijken!

handbal

Foto: Ruud Schobbers

VORSTENBOSCH - Zoals ver-
wacht probeerde ELI de Boys van-
af het eerste fluitsignaal met hun 
snelle voorwaartse via   de vleu-
gels te bestrijden. Het eerste echte 
gevaar kwam van de Vorstenbos-
schenaren die via Jordy van Hees-
wijk in de 13de minuut scoorden.

Echter op aanwijzen van de grens-
rechter van ELI werd de goal om 
onduidelijke redenen zeer onte-
recht afgekeurd. Dit zorgde voor 
wat irritatie bij de Boys en ELI 
maakte daar goed gebruik van. 
Maar sluitpost Marijn Beekmans 
sleepte zijn team in deze fase er-
doorheen door 3x een doorgebro-
ken speler het scoren te beletten.
In de 39ste minuut zou Vorsten-
bosch dan toch op 0-1 komen door 
een beauty van Gilbert Langenhui-
zen die de bal van zeker 30 meter 
volley boven in de hoek joeg.
Even daarna zou het zelfs 0-2 

worden door Luuk van Kessel die 
een schot van Langenhuizen ver-
lengde.
Vlak na rust werd de wedstrijd in 
de 55ste minuut beslist door een 
eigen doelpunt van ELI 0-3. Nog 
maar nauwelijks hiervan bekomen 
stonden de mannen uit Lieshout 
al op een 0-4 achterstand,na een 
combinatie tussen de broers Luuk 
en Lee van Kessel scoorde de eer-
ste met een lage schuiver.
Na wat vruchteloze pogingen 
kreeg Eli in de 75ste minuut nog 
een grote kans om de score nog 
enigzins dragelijk te maken.
Maar Keeper Beekmans van Vor-
stenbosch weigerde te capituleren 
en maakte in de scrimmage drie 
geweldige reddingen achter elkaar.
Het slotakkoord zou echter voor 
de gasten uit Vortenbosch zijn die 
op 0-5 kwamen na een hard laag 
schot van Lee van Kessel.

ELi 1 - Vorstenbossche Boys 1

voetbal
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Na het kampioenschap in de 
hoofdklasse mocht Altior zondag 
18 maart j.l. proberen om in de 
Topklasse te geraken. Met een 
bus vol supporters en nog velen 
die met eigen auto kwamen vul-
den we de sporthal in Reuver. Ook 
de tegenstander, DSV uit Diessen, 
had veel supporters bij zich waar-
door er een leuke sfeer ontstond 
op de tribune.

De ploeg van Pieter en Tonnie 
was erg gespannen maar kende 
een prima start. De speelsters na-
men het heft in handen, scoorde 
zowel uit de doorbraak als uit het 
afstandsschot en Altior kwam dan 
ook al snel een paar doelpunten 
voor. De tegenstander werd re-
delijk van scoren afgehouden en 
met rust was het dan ook 5-2 in 
het voordeel van Altior. De tweede 
helft werd een andere wedstrijd. 
Waar DSV in eerste instantie van 
scoren werd afgehouden lukt het 
hen nu wel de korf te raken. Bij 
Altior leverde dit wat meer proble-

men op en het afkeuren van twee 
doelpunten door de scheidsrechter 
deed geen goed aan het vertrou-
wen. De voorsprong van 3 doel-
punten met rust werd weggeven. 
De ploegen scoorden om en om 
en zo’n tien minuten lang werd het 
heel spannend. Met nog 3 minu-
ten te gaan keek Altior tegen een 
achterstand aan en was het 10-12. 
Maar toch wisten de dames nog-
maals te scoren: 11-12. Het werd 
een thriller eerste klasse maar he-
laas was de wedstrijd voor Altior 
vandaag te kort.
11-12 was de eindstand. Altior 
toonde zich een waardige verlie-
zer, feliciteerde de tegenstandsters 
en bedankte het publiek. Zoals al 
gezegd, Altior 1 mag op herhaling. 
Komende zondag, 24 maart, speelt 
de ploeg tegen de nummer 7 van 
de Topklasse een promotie/degra-
datie wedstrijd. Deze wedstrijd is 
om half drie in Sporthal Donge-
wijk, Dongewijkdreef 40 in Tilburg 
en we hopen wederom op veel pu-
bliek. Tot dan !!

Altior 1 moet op herhaling
korfbal
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Danstoernooi in Beek (Monfertland)

Onze minioren garde; Melody 
won vandaag met 244 punten! 
Jammer dat deze categorie nog 
niet op het EK mag dansen. In de 
junioren vrije klasse solo eindigde 
Guusje van Thiel met 251 punten 
op een 3e plaats. Vera Oomen 
mocht vandaag voor het eerst in 
de sportklasse dansen en kreeg 
van de jury 258 punten. Lieke van 
de Ven werd gedeelde eerste met 
282 punten in deze categorie!

Garde Miracle werd met 270 pun-
ten 1e in de categorie junioren 
sportklasse. Modern Release werd 
3e in de categorie modern vrije 
klasse en in de sportklasse werd 
Spirit met 272 punten 1e! Cheyen-
ne Willemsen werd met 275 pun-
ten 4e in de categorie solo jeugd; 
Sharona Willemsen won vandaag 
met 282 punten. Moniek van Heu-
men won de categorie solo hoofd 
met 292 punten.

dansen

Heeswijk verspeelt punten tegen SSS ‘18

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalver-
eniging Heeswijk verspeelde zon-
dagmiddag voor de tweede week 
op rij punten in de 2e klasse H. 
Nadat vorige week nipt werd ver-
loren van Wittenhorst (1-0) was 
het nu SSS ’18 dat een punt stal 
in Heeswijk. Na 90 minuten stond 
er een 1-1 eindstand op het sco-
rebord.

De eerste kans van de wedstrijd 
was er één voor de bezoekers uit 
Overloon. Spits Van Raaij werd be-

reikt met een lage voorzet, maar 
kreeg zijn schoen niet voldoende 
tegen de bal en dus kon men in 
Heeswijk opgeluchtadem halen. 
Na die ‘wake up call’ nam Heeswijk 
het initiatief en gaf dat in de eer-
ste helft niet meer af. De beloning 
kregen de blauwwitte op slag van 
rust. Mark Dobbelsteen zag zijn 
vrije trap in eerste instantie geblokt 
worden, maar de rebound kegelde 
de middenvelder wel binnen en zo 
mocht Heeswijk met een lekker ge-
voel de kleedkamer in voor de rust.

Na de thee bleef Heeswijk het be-
tere van het spel houden. Turgay 
Arslan had dé mogelijkheid om de 
score te verdubbelen, maar miste 
oog in oog met de doelman van 
SSS. Een dure misser bleek later, in 
de 89ste minuut viel namelijk als-
nog de gelijkmaker. Stan van Raaij 
ontglipte de buitenspelval en kon 
de bal over doelman Lunenburg in 
het doel lobben. SSS vierde de ge-
lijkmaker als een kampioenschap, 
Heeswijk droop gedesillusioneerd 
af.

voetbal

nistelrode – De minioren, junioren en enkele solo’s jeugdklasse en 
hoofdklasse van DV Dancing Kids gingen vandaag naar Beek om nog 
een keer goede punten te halen voor de ranglijst voor het EK. Uit iedere 
categorie mogen alleen de drie beste deelnemen aan het EK. In som-
mige categorieën is het nog heel spannend!

Hein van Nuland in duel met doelpuntenmaker Van Raaij  Tekst: Koen Heesakkers. Foto: Selly van den Akker

HEESCH - Op zondag 18 maart is 
Majit Khodoyan uit Heesch kam-
pioen geworden tijdens het jaar-
lijkse judotoernooi In Beuningen. 
Voor de 15 jarige judoka was dit 
tevens zijn debuut bij de heren tot 
17 jaar onder 81 kilogram. 

Khodoyan weet maar liefst 4 par-
tijen op rij te winnen en grijpt het 
goud. Senna van de Veerdonk (11) 
wist met sterk en technisch judo 
bij de meiden tot 15 jaar onder 
40 kilogram in de finale te komen. 
Helaas kreeg Senna het niet voor 

elkaar om Frederique Kroon (14) 
te verslaan. Van de Veerdonk mag 
zeer tevreden zijn met zilver. Siebe 
van den Brink en David van Schijn-
del hebben na een afwezigheid 
van enkele jaren laten zien dat ze 
het spelletje nog niet hebben ver-
leerd en weten ook beiden in de 
finale te komen. Van den Brink bij 
de heren tot 81 kilogram en van 
Schijndel bij de heren tot 100 kilo. 
Ze slagen er echter beiden niet in 
om deze finales in winst om te zet-
ten en dus mogen ook zij het zilver 
in ontvangst nemen. 

Judoka’s Van Buel Sports pakken prijzen
budo

LOOSBBROEK - Korloo E1 tegen 
Nijnsel E1. De laatste zaterdag 
van de binnencompetitie heeft 
Korloo moeten korfballen tegen 
Nijnsel, de wedstrijd was in Sint – 
Oedenrode. Korloo was al heel de 
competitie goed bezig. 

Alle wedstrijden nog gewonnen 
en maar een gelijk gespeeld. Dit 
was hun laatste binnen-wedstrijd 
en met vol goede moed begonnen 
ze aan de wedstrijd. Het duurde 
even voordat het eerste doelpunt 
viel. Maar hij kwam er toch en 
even later kwam de 2-0. Toen ze 
dachten dat ze het zouden winnen 
scoorde Nijnsel 2-1 en het werd 
al gauw 2-2. Het publiek dat was 
komen kijken kreeg het benauwd 

maar Korloo wist dankzij deze en-
thousiaste supporters toch goed te 
presteren. Al gauw maakte Nijn-
sel Nijnsel geen kans meer. In de 
rust is het 3-2 gebleven. En Nijn-
sel heeft nog vele kansen gepro-
beerd te creëren, maar ze hadden 
geen kans tegen over Korloo. En 
Korloo won met 8-2. Het was een 
mooie maar ook een spannende 
wedstrijd. En ja hoor laat de cham-
pagne maar knallen want het kam-
pioenschap is binnen. 

De coaches waren dan ook su-
pertrots op de prestaties van de 
meiden, dat ze alle wedstrijden er 
tegen aan zijn gegaan en hebben 
gewonnen. Goed gedaan meiden, 
PROFICIAT!!!!

Korloo E1 Kampioen 
Zaalcompetitie 2011-2012
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Al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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2e korfbalteam
promoveert na een echte thriller

NISTELRODE - In Ravenstein werd 
de beslissingswedstrijd gespeeld 
tussen Be Quick 3 en Prinses Ire-
ne 2. De winnaar zou promoveren 
naar de reserve 1e klasse. Het was 
duidelijk dat deze wedstrijd een 
zeer gelijk opgaande strijd zou 
worden. 

Een volgepakte oranje tribune 
(SUPPORTERS BEDANKT DAT 
JULLIE ER MET ZOVELEN WA-
REN!!!), zag Pleun van Venrooij de 
score openen in de 6e minuut door 
een strafworp te benutten.
Be Quick reageerde direct en 
scoorde de gelijkmaker. De gehele 
wedstrijd was het super spannend 

en waren de dames aardig aan el-
kaar gewaagd. Vanaf de 3-3 nam 
Be Quick de voorsprong. Deze 
voorsprong, die maximaal 2 doel-
punten is geweest, werd steeds 
weer ingelopen door de Pr. Irene 
dames. Na de reguliere speeltijd 
stond er een 9-9 gelijkspel op het 
scorebord. Dit betekende een ver-
lenging van 2x 5 minuten. Ook in 
de verlenging nam Be Quick de 
voorsprong en scoorde de 10-9. 
De veerkracht van ons team was 
echter groot en weer scoorden we 
tegen wat een 10-10 eindstand op 
het scorebord bracht.
De beslissing moest dus uiteinde-
lijk door strafworpen tot stand ge-

bracht worden. Be Quick mistte 3 
strafworpen en Pr. Irene slechts 1; 
Dames respect! Wat zijn jullie koel-
bloedig. Onder luid applaus van 
onze supporters werd er een klein 
feestje op het veld gevierd, wat la-
ter in de kantine van Prinses Irene 
nog eens dunnetjes werd overge-
daan. Dames proficiat!
Opstelling: Pleun v. Venrooij (6x), 
Lieke Bakker (40e min. gewisseld 
voor Linda v. Venrooij (1x), Liza v. 
Wanrooij, Danielle Ketelaars (45e 
min gewisseld voor Laura vd Ven), 
Vivian v. Santvoort (2x), Simone v. 
Wanrooij (1x), Miranda vd Braak 
(35e min gewisseld voor Esther v. 
Venrooij), Sabine Beems.
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NISTELRODE - Prinses Irene won 
met 4-0 van Herpinia. De winst 
was zeker verdiend te noemen, 
maar de hoogte daarvan was iet-
wat geflatteerd. De mannen van 
Van Tilburg Mode & Sport begon-
nen furieus aan de wedstrijd.

In de 6e minuut scoorde Bekkers 
al de 1-0, maar toen waren er al 
twee geweldige kansen geweest. 
Janssen had voor Herpinia de 2-0 
op zijn voet, maar faalde oog in 
oog met de “Man of the Match” 

doelman Timmers. Ruud Wijnen 
bepaalde vanaf elf meter de rust-
stand op 2-0. In de 2e helft be-
gon Prinses Irene goed, maar in 
de loop van de wedstrijd ver terug 
en mocht niet klagen, dat een bal 
die tegen de hand van Ikanubun 
kwam, door scheidsrechter Wil-
lems niet als opzettelijk werd ge-
zien. In de slotfase was het op-
nieuw de ongrijpbare Bekkers die 
scoorde. Jorg van de Berg scoorde 
vlak voor tijd zelfs de 4-0, waar-
mee Prinses Irene te veel kreeg.

Geflatteerde overwinning 
prinses irene

voetbal

Verslag: A v. Lokven. Foto: T. Bevers

NISTELRODE - Helemaal naar Me-
demblik reisden de vrouwen van 
Prinses Irene. In totaal zo’n 350 ki-
lometer voor 90 minuten voetbal. 
Dan ook nog verliezen met 4-3 
door een volledig onterechte straf-
schop, dan heb je bepaald geen 
leuke zondag. 

Prinses Irene begon goed in de 
kop van Noord - Holland. Uit een 
corner van Jamie v.d. Nieuwendijk 
weet Leonie Haagmans in de 12e 
minuut de 0-1 te scoren.
Daarna nam Medemblik het initia-
tief en zette veel druk. Prinses Irene 
kon daar weinig tegenover stellen 
en keek bij rust tegen een 3-1 ach-
terstand aan.

Meteen na rust wist Inge van de 
Berg met het hoofd te scoren uit 
een vrije trap van, wie anders dan, 

Jamie v.d. Nieuwendijk. In de 68e 
minuut wist goaltjesdief Sanne Hu-
berts 3-3 te scoren, toen een pass 
van Meggy Wijnen totaal verkeerd 
werd beoordeeld door de Medem-
blik verdediging.
In de 83e minuut waren de rapen 
gaar. Door een scheidsrechtelijke 
dwaling kreeg Medemblik een pe-
nalty. Er was wat getrek en geduw 
bij een corner. Terwijl die nog niet 
is genomen, wijst de scheidsrechter 
naar de stip. 
Vanaf elfmeter werd Van Nuland 
gepasseerd en verloor de oranjebri-
gade totaal onnodig drie punten.
Shania van Nuland, Nikki van Wijk, 
Ilona den Dunnen, Jaimy Waals, 
Hilde Langens, Femke van Bre-
men (Meggy Wijnen 45e), Leonie 
Haagmans, Jamie van de Nieuwen-
dijk, Jody van Kessel, Inge van de 
Berg, Sanne Huberts

onterechte nederlaag 
prinses irene vrouwen

voetbal

dansfeest compleet door 
‘Zinineenfeestje.nl’
Ook voor allerjongste leden Dancing Kids een sporttas

“Eén groep had nog steeds de 
eerste blauwe tassen in gebruik; 
onze allerjongsten leden. Voor ons 
15-jarig jubileum wilde we graag 

dat alle leden de mooie nieuwe 
sporttassen zouden hebben. “, 
vertelt voorzitter Rose-Marie van 
Heumen, “Theo van der Heijden 

zei spontaan ‘ja’ toen wij hem 
kwamen vragen of hij wilde spon-
soren.” 

Theo en Marleen vd Heijden wer-
den bedankt namens het bestuur 
met een mooie bos bloemen en 
gingen hierna met de hele groep 
op de foto.

NISTELRODE - De allerjongste leden van Dv Dancing Kids werden ver-
rast met prachtige nieuwe sporttassen van ‘Zinineenfeestje’. De leden 
van Dancing Kids krijgen allemaal een ruime sporttas om te gebruiken. 
Deze zijn erg fijn voor de wedstrijden omdat ze stevig en lekker ruim zijn. 

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

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

BERNHEZE

25 MAArT 
openingswandeltocht NBWB
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe

Tijd vooruit zetten 
naar Zomertijd

29 MAArT 
open Coffee Bernheze
Locatie: Schoolstraat 14, 
Vorstenbosch

30 MAArT 
Toneelstuk 
“roberto Zucco” 
Locatie: Theaterzaal 
Het Hooghuis, Oss. 

30 MAArT 
openhuizendag

31 MAArT - 1 ApriL 
Expositie cursisten 
de Eijnderic
Locatie: Molen Zeldenrust, Oss
Zie pagina 6

1 EN 9 ApriL 
open ateliersroute 

6 ApriL 
Goede Vrijdag

8 - 9 ApriL 
pasen 

8 ApriL 
de Bernhezer Snuffelmarkt
Locatie: CC de Pas

HEESCH

T/M 25 MAArT 
open reisswolf 
Tennistoernooi
Locatie: TV de Broekhoek
 
22 MAArT 
Haagse cabaretier 
Sjaak Bral
Locatie: CC de Pas
 
23 MAArT 
Jaarlijkse KBo-dag
Locatie: CC de Pas 

Ledendag KBo-Heesch
Locatie: Heesch

24e open Heesche 
Bridgedrive 
Locatie: CC de Pas

24 - 25 MAArT 
St. pEp-projecten 
boekenbeurs
Locatie: CC de Pas
 
24 MAArT
Feestje met the picadilly’s
Locatie: Café Babbels 
Zie pagina 14

Toneeluitvoering van Jong van 
Harte
Locatie: CC de Pas 

25 MAArT 
Feest met Cowboy Billie Boem
Locatie: CC De Pas

29 MAArT 
improvisatiecabaret met 
op Sterk Water
Locatie: CC de Pas 

31 MAArT 
open Tennisdag met 
ballenkanon 
Locatie: Tennisvereniging De Hoef 

31 MAArT - 1 ApriL
Toneeluitvoering Arcadia
Locatie: CC de Pas 

1 ApriL 
Lentespektakel
Locatie: centrum Heesch

3 ApriL 
open Avond KBo Heesch
Locatie: CC de Pas 

6 ApriL 
Vier planeten te zien 
Locatie: Sterrenwacht Halley 

7 ApriL 
paas evenement 
Slamdunk’97: BB & dance
Locatie: ‘t Vijfeiken, Heesch 

NISTELRODE

23 MAArT
Bobz disco groep 7 & 8
Locatie: Dorpshuis 

25 MAArT 
Fietstocht: op zoek naar de 
grote grazers
Locatie: Natuurcentrum 
Slabroek 
Zie pagina 9

27 MAArT 
informatieavond voor ouders 
Locatie: Gebouw de KanZ

28 MAArT 
Fashion & Beauty dagen 
Van Tilburg
Locatie: Van Tilburg Mode & Sport

29 MAArT 
Complete vriendinnenavond 
Van Tilburg
Locatie: Van Tilburg Mode & Sport

30 MAArT 
Schuimparty
Locatie: Dorpshuis 
Zie pagina 11

31 MAArT 
Ecostyle grondtestdag 
LipsGroen
Locatie: LipsGroen Tuincentrum

1 ApriL 
Art dinner 
Locatie: D’n Bonte Wever
 
2 ApriL 
paasbingo 
Locatie: Kantine Pr. Irene
 
4 ApriL 
Heemkundekring Nistelvorst, 
buurtavond
Locatie: Heemhuis

LOOSBROEK

31 MAArT
Amnesia 14+
Locatie: Lunenburg

5 ApriL 
openbare jaarvergadering 
Kern-commissie Loosbroek
Locatie: De Wis

HEESWIJK-DINTHER

22 MAArT 
onderonsje dinther over 
taxivervoer
Locatie: CC Servaes 

Voorspeelavond Muzelinck 
Locatie: Zijlstraat 1a 
Zie pagina 6

23 MAArT 
Jupiler de pub Quiz
Locatie: Café Zaal de Toren

24 MAArT
Friday rock Show & 
Loeki de Vos
Locatie: De Zwaan
Zie pagina 16

24 - 25 MAArT 
Toneelvereniging 
Anders Als Anders 
Locatie: CC Servaes 

25 MAArT 
Snuffelmarkt
Locatie: In en rond het 
Willibrordcentrum 

25 MAArT 
Van Esch Tour in Heeswijk 
Locatie: Café Jan van Erp
 
25 MAArT
Gratis elektrische fietsen 
testen
Locatie: Bikers
 
27 MAArT
Werkgroep Centrum idop 
presenteert een alternatief
Locatie: Abdijhuis 
Zie pagina 12

30 MAArT - 1 ApriL 
Kasteel Fair
Locatie: Kasteel Heeswijk 

VORSTENBOSCH

23 T/M 30 MAArT
Biljartkampioenschappen
Locatie: De Schaapskooi
Zie pagina 3

25 MAArT
Naviering Vormsel
Locatie: St. Lambertuskerk

Biljartkampioenschappen 
Jeugd
Locatie: De Schaapskooi
Zie pagina 3

27 MAArT
Vraagbaak
Locatie de Stuik


