
In Door Het Oog Van De Naald 
strijden tien duo’s wekelijks met 
naald en draad wie de mooiste cre-
aties naait. Al tien jaar lang hebben 
Anja en Rianca elke woensdagoch-
tend les op de Modevakschool Na-
tionaal van Lyanne van den Broek 
in Schijndel. Het duo gaf zichzelf 
op voor de wedstrijd, net als le-
rares Lyanne met haar collega uit 
Coevorden. “Meer met het idee 
van: dan doen we gezellig met zijn 
vieren mee”, vertelt Lyanne. Zij 
kijkt het internationale programma, 
Sewing Bee op de BBC al jaren. “Ik 
wilde wel eens testen hoe ons ni-
veau is, in vergelijking met de rest 
van Nederland.” De intake van het 
programma vond plaats in oktober 

vorig jaar. Toen Lyanne op audi-
tie ging, moest het duo Anja en 
Rianca zichzelf nog opgeven. Een 
dag later mochten ook zij op in-
take. Dat leverde meteen leuke te-
levisie op. “Wat is het mooiste dat 
je ooit gemaakt hebt?”, werd aan 
Rianca gevraagd. “M’n drie kin-
deren”, antwoordde zij. “Wij zijn 
het droge humor-team.” Toch is 
het niet alleen maar lachen. “Het 
is behoorlijk werken onder stress. 
Je moet in een korte tijd presteren. 
Maar we doen toch echt mee voor 
de lol”, zegt Anja. 

hArD WerKen
Schetsen, tekenen, patroon knip-
pen, stoffen wassen voor gebruik; 

bij naaien komt meer kijken dan 
sommige mensen op het eer-
ste oog denken. Lyanne: “Ik help 
mensen vaak uit de illusie dat ze in 
één dag een kledingstuk kunnen 
maken. Als je net begint, maak je 
in een paar maanden tijd een of 
twee kledingstukken. Je vindt het 
leuk of niet.” 
Bij Door Het Oog Van De Naald 
wordt de druk nog eens extra op-
gevoerd. De juiste stof, het juiste 
model, in vier uur tijd een creatie 
maken is heel zwaar. Er wordt gelet 
op naaikwaliteit en functionaliteit. 
De eerste opdracht was het maken 
van een teamoutfit. Eenmaal door 
naar de uitzendingen had het stel 
toch wel wat verwachtingen. 

Rianca: “We hopen, wetend wat 
we zelf kunnen, zo ver mogelijk te 
komen.” “Daar doe je toch voor 
mee, het is toch een wedstrijd”, 
voegt Anja toe. Maar meedoen 
met een televisieprogramma is 
hard werken. “Als je je dag niet 
hebt, heb je pech. Je hebt tranen 
van valsigheid als iets niet lukt”, 
verklaart Rianca. 

nAAiMAAtjes
Al meer dan tien jaar zijn Anja en 
Rianca elkaars naaimaatjes. Rianca: 
“Ik naai al 33 jaar, Anja 15 jaar en 
we werken nu 10 jaar samen.” Ter-
wijl Rianca er elke dag een paar uur 
mee bezig is, probeert Anja 6 uur 
in de week te halen. De Heeswijk-

Dintherse Anja heeft dan ook vier 
jonge kinderen. De opnamedagen 
waren behoorlijk inspannend maar 
voor Rianca en Anja was het vooral 
belangrijk bij hun eigen smaak te 
blijven. Anja: “Dingen die ik vroe-
ger maakte, droeg ik nooit. Nu 
maak ik kledingstukken die ik ook 
echt draag.” Moeilijk om te maken 
vindt het duo haute couture: “Dat 
maak je bijna nooit, is een vak 
apart.” Anja is trots op haar trouw-
jurk die ze vijftien jaar geleden 
maakte. “Ik kreeg er hulp bij, maar 
was net aan de gang, wat een op-
dracht was dat”, blikt ze terug. 

Wat het naaien zo leuk maakt?
Rianca: “Rust. Tijd voor jezelf. Zo-
dra ik hier binnen kom lopen, ver-
geet ik alles wat achter me ligt.” 
Dromen zijn er ook nog. Rianca: 
“Elk seizoen heb je wel iets wat je 
wilt maken.” Het is lunchtijd, Anja 
neemt afscheid: ze moet de kinde-
ren van school halen. “Naai ze!”

  Jaargang 4 • Week 7	• 11 februari 2015

Mariëlle de Mol

pag. 3

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Carnaval

pag. 23

Valentijn

pag. 9

Bedrijfspuzzel

pag. 22

Woensdag 11 februari 2015

14 

   
      1 

            
2 
                  

3 
                                                                                                      

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                               4 
                                                                           

                                                                                                                                          

                                                         5 
            

6 
                                                                     

                                                                                                                                          

                              7 
                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                               8 
                                                                           

                        9 
                                                                                                                  

                                                                                                                                          

                                                                     10 
                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 11 
         

                                                                     12 
                                                                     

                                                                                                                                          

                  13 
                              

14 
                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                             15 
                                             

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

16 
                                                                                                                                          

                                                                     17 
                                    

18 
            

19 
                     

                                                                                                                                          

                              20 
            

21 
                                                                                                

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                       22 
                           23 

                                                                        

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

   24 
                                                                                                                                       

 

HORIZONTAAL1.  Autobedrijf in Heeswijk-Dinther waar vader en zoon samenwerken5. Restaurant met gevoel in 
Heeswijk-Dinther geopend 
op Valentijnsdag8. Bedrijf van Prins HDL

9. Wie is er in de race van ‘De gezelligste winkel van 
Brabant’10. Tweede generatie autobedrijf op Tramstraat in 

Nistelrode12. Gezelligste terras op 
 ‘t Raadhuisplein Nistelrode
13. Twee generaties zorgen voor schoonheid in Heesch

16. Kapsalon met 60-jaar ervaring in Heesch17. Veelzijdig tuincentrum in 
Heesch20. Eet- en drinkgelegenheid  

bij Van Tilburg Mode & Sport22. Bootcampbedrijf in Heesch
23. Lunch Café bij De Wit in 

Schijndel24. Cafetaria op het plein in 
Heesch

VERTIKAAL2. Eetgelegenheid in het oude gemeentehuis 

van Heesch3. Fietswinkel in Nistelrode met ‘extra’s’

4. Bij welke bank in Heesch krijg je rente op je 

betaalrekening6. Bedrijf met ‘los geld‘ in Heesch
7. Specialist in Heesch voor alle binnen- 

 en buitenzonwering11. Waar kun je terecht voor al jouw laser- 

graveer- & snijwerk in Nistelrode
14. Kleinschalige sportschool in Heesch

15. Het adres voor aanhangwagens in Heesch

18. Bedrijf voor tuinen met stijl in Heesch

19. Supermarkt een uit duizenden in Heesch

21. De gemeente waarin wij allen wonen

Nieuw en uitdagend, puzzel mee!

Deze eerste bedrijfspuzzel is de aftrap voor een serie puzzels die elke 

maand terugkomt. ONDER DE INZENDERS MET DE JUISTE 

OPLOSSING WORDT EEN WAARDEBON VAN € 50,- VERLOOT. 

Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina. 

Stuur het goede antwoord voor 16 februari 17.00 uur naar: 

info@demooibernhezekrant.nl.

Onder alle deelnemers van 

deze eerste bedrijfspuzzel verloten we een 

‘Bon Fromage geniet pakket’.  
Doe mee!

WIN
EEN

WAARDEBON 

VAN € 50,-!

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,

  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 

 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 185388 GG NistelrodeT. (0412) 61 20 76E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005

•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 

 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 

 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011

C1000 WiegmansSchoonstraat 85384 AN Heesch

Laar 8  -  5388 HE Nistelrode  -  Tel: 0412-671235 

info@orangerievantilburg.nl
www.facebook.com/orangerievantilburg

Ook wij serveren groente en fruit van de Ondernemer van het jaar 2014
De Wit SchijndelRooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel 

www.dewitschijndel.nl - facebook.com/leblancschijndel

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
ook

VERHUURAbdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941

www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
ook

VERHUUR

BINNENKORT OP WINTERSPORT?

Wij adviseren graag bij de beste keuze in winterbanden

      Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg) Ook verhuur

www.petersaanhangwagens.nl

AANHANGWAGENS

Schoonheids- en kapsalon, 
pedicure en manicureThea en Eline van Dijk

Oplossing:

TRV-Bernheze.nl

‘de groene, 
culturele, 
gastvrije 

gemeente’

0erend hard Zilvervloot
Sparen voor je kind
Op de 18e verjaardag krijgt je 
kind een bonus. Voor ieder jaar 
dat je hebt gespaard, krijgt hij of
zij 1% over de inleg die dan op 
de rekening staat. De bonus kan 
oplopen tot 10%.

Schoonstraat 2, Heesch

Tot

10%
Bonus

Rianca en Anja Tekst: Fieke van Doremalen Foto: Eigen beeld

AnjA schOuten uit heesWijK-Dinther in rtL4 prOGrAMMA ‘DOOr het OOG vAn De nAALD’

‘tranen van valsigheid als iets niet lukt’

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL - De uit Heeswijk-Dinther afkomstige Anja Schouten en de Schijndelse 
rianca Havinga zijn sinds twee weken te zien in het rTL4-programma Door Het Oog Van De Naald. De eer-
ste twee afleveringen zijn ze zonder kleerscheuren doorgekomen. “Wij zijn van de droge humor.” 

Door Het Oog Van De Naald is een competitie met 10 koppels onder leiding van Nicolette van Dam. Zij maken hun mooiste creaties voor de 
catwalk en BN’ers, alles speciaal op maat gemaakt. Couturespecialiste Nelleke rimmelzwaan en fashion- en lifestyledeskundige Maik de Boer 
zullen alles met een vakkundig oog beoordelen. Je ziet Door Het Oog Van De Naald elke woensdag vanaf 20.30 uur bij rTL4.

‘de juiste stof, 
het juiste model, 
in vier uur tij d’

Prins Joost d’n Urste Tekst: Matthijs van Lierop

Joost is getrouwd met Joyce van der Pas, wiens 
zus Wendy getrouwd is met Stephan. Joyce 
heeft Joost leren kennen toen haar vader Nico 
prins was in 1993. Inmiddels hebben Joost en 

Joyce drie kinderen: Sem (11), Owen (9) en 
Jay (7). Joost is bekend van zijn bedrijf Van der 
Pas Banden & Accu’s. Raad van elf-lid Janus 

Dortmans had Joost een tijd terug opgebeld en 
gevraagd of hij eens langs kon komen om naar 
zijn banden te kijken. Toen Joost bij Janus bin-
nenkwam waren voorzitter Marjo Lucker en 
opperbok Hans van Hemmen in de tuin. “Toen 
wist ik genoeg”, vertelt Joost. “Ik dacht dat 
Prins Carnaval niets voor mij zou zijn, maar ik 
kon het niet voorbij laten gaan. Met de 44ste 
keer carnaval wordt het een mooi jaar”, vertelt 
Joost. Ook Stephan heeft veel zin in de carna-
val. “Joost had geen betere adjudant kunnen 
kiezen.”   Meer foto’s op: www.mooihdl.nl

joost d’n urste nieuwe heerser 
in snevelbokkenland
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - In een volle Snevelbokkenstal is Joost van der Pas (41) 
vrijdag onthuld als nieuwe prins van Snevelbokkenland. Zijn broer Stephan staat hem tijdens 
carnaval bij als adjudant. Het motto van Joost: met un goeie grip lekker door de bocht!

‘met de 44ste keer carnaval 
wordt Het een mooi jaar’

De tOren cArnAvAL - 
HEESWIJK-DINTHER -  
LOOSBROEK - VORSTENBOSCH

FOLDer Deze WeeK
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Heb je na de carnavalsdagen be-
hoefte aan wat anders? Het pro-
gramma van de Kloosterkapel zorgt 
voor voldoende afwisseling.

Op donderdag 19 februari is er 
een lezing in de Kloosterkapel over 
onder andere ‘klassieke homeopa-
thie’ door Appie de Groot, aanvang 
20.00 uur, kosten € 5,-. Vorig sei-
zoen gaf hij ook al een lezing in de 
kapel over paranormale therapie. 
Deze avond was een groot succes. 
Daarom is hij opnieuw gevraagd 
voor dit seizoen.

Appie de Groot heeft al 25 jaren een 
fulltime praktijk als paranormaal 
therapeut en klassiek homeopaat 
in Uden. In 1992 heeft hij het di-
ploma voor Klassieke Homeopathie 
behaald aan de ANZN opleiding in 
Eindhoven. In al die jaren verbaast 
het hem nog steeds wat voor een 
kracht een homeopathisch middel 
kan hebben op mens of dier.

Wat is eigenlijk klassieke homeo-
pathie? Vanwaar het voorvoegsel 
‘klassiek’? Wat is het verschil met 
andere vormen van homeopathie? 

Hoe werkt de klassiek homeopaat? 
Waarom blijft de werking van de 
klassieke homeopathie een maat-
schappelijke discussie? Met welke 
klachten kun je naar een klassiek 
homeopaat? Allerlei vragen en ook 
andere aandachtspunten die tijdens 
deze lezing ter sprake komen.
Appie de Groot probeert de lezin-
gen altijd een praktische invulling 
te geven. Zo ook op deze avond. 
Met behulp van de naslagwerken 
van de klassieke homeopathie gaat 
hij de bezoekers een kijkje geven in 
deze keuken.

Eten, drinken & uitgaan

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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www.demooibernhezekrant.nl
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschLezing over klassieke homeopathie

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

Advertorial

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

MET CARNAVAL GESLOTEN

we zijn bezig ons proeflokaal 
en onze  keuken  te verbouwen 
helaas ontkomen we er niet aan 

onze deuren te sluiten van 
 13  t/m 26  februari. 

excuses voor het  ongemak!

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch • 0412 473074
www.bomenpark.nl • info@bomenpark.nl

Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes!

verbouwing_mb.indd   1 02-02-15   12:00

LE GOÛT DE FRANCE, NU BIJ UW EIGEN 
SLAGER

ie kent het niet, het goede Franse leven! Heerlijk op 
vakantie in Zuid-Frankrijk, aan de Mediterrane kust 
en genieten van al het goede dat dit prachtige land 

te bieden heeft. Lekker rondstruinen op de lokale markt in zo’n 
typisch pittoresk dorpje, om te proeven van de relaxte sfeer en 
alle heerlijkheden; zoals uitstekende wijnen, geurige olijfolie, verse 
oesters en zeer smakelijke worstjes. 

Sinds jaar en dag verkoop 
ik in mijn slagerij enkel 
het rundvlees van de 
rasrunderen van France 
Limousin, van zeer goede 
scharrelkwaliteit. De 
natuur heeft in alle rust 
zijn gang kunnen gaan 
en dat is te proeven. 
France Limousin heeft 

een echte, uitgebalanceerde smaak. Door de 
maat genomen is France Limousin vlees, mede 
vanwege de bergwandelingen van het rundvee 
aldaar, mager vlees. Daarmee bedoelen we dat 
het vlees geen overtollig vet heeft. Net een 
klein randje aan die stukken waaraan dat hoort 
te zitten en net die fijne dooradering in de 
delen die daarom vragen. Kortom, een heerlijk 
en eerlijk stukje vlees.

Door mijn enthousiasme voor hoogwaardige 
en eerlijke producten uit Frankrijk, ben ik altijd 
op zoek naar die (h)eerlijke smaak… zodoende 
is ons assortiment opnieuw uitgebreid met 

Franse Saucissons uit de Languedoc streek, fantastische Franse 
worstjes in vele diverse smaken. Het zijn de typische worstjes 

zoals u ze op de typische marktjes tegenkomt in Zuid-Frankrijk. 
De verse, gedroogde worstjes hebben een droogtijd van vier 
weken, ze worden op verschillende temperaturen gedroogd. 
Naast een intensief bereidingsproces, zijn alle toevoegingen 
aan de worsten natuurlijk. De worstjes zijn er in meer dan 25 
soorten, zoals knoflook, blauwschimmel, reebok, fazant-cognac, 
Armagnac, olijven, vijgen, etc.

De smaak is raak en de keuze is reuze, u bent van harte welkom 
om eens te komen proeven. 
Au revoir, Riny van Esch 

W

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

Geen Liederentafel
HEESCH - In de maand februari is er geen Liederentafel in De Pas in 
Heesch. De gebruikelijke derde woensdag van de maand komt te verval-
len, omdat dit de dag na carnaval is. Belangstellenden zullen dus even 
geduld moeten hebben tot de derde woensdag van maart. Iedereen is dan 
weer van harte welkom.

de smaak is raak 
en de keuZe is reuZe
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Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

CArnAVALSoUtFit 
In mijn veilige slaapkamer trek ik mijn outfit voor het eerst aan. Ik 
bekijk mezelf voor de spiegel en ik bedenk me dat ik er inderdaad 
belachelijk uit zie. Ik zou een Arabier moeten voorstellen, maar zelfs 
met mijn zelfgekweekte baard lijk ik er in de verste verte niet op. Deze 
carnavalshobbezak die ik aan heb, flatteert niet bepaald en waar in 
hemelsnaam moet ik m’n telefoon en portemonnee laten? Daar heeft 
die leverancier van Piet Seks natuurlijk niet over nagedacht. Vast een 
randstedeling die snel geld wil verdienen over de rug van die arme 
Brabanders en Limburgers, die geen fantasie hebben om zelf een 
carnavalspak in elkaar te naaien. Tientallen euro’s gaat ie verdienen 
aan een pak dat maar een avondje mee kan, omdat de stof niet tegen 
alcohol kan. Makkelijk cashen.

Als ik toch maar de deur uitstap om richting de kroeg te gaan, voel 
ik me bekeken. Nuchter in zo’n afgrijselijk pak je onder de mensen 
begeven, is echt een beproeving. Dat nu net de buurman zijn hond aan 
het uitlaten is en ik hem ook nog tegen het lijf moet lopen. Je ziet die 
grijns op zijn gezicht, alsof hij wil zeggen: ‘Weet je het echt zeker met 
die outfit?’

Met lood in mijn schoenen open ik de deur van de kroeg. Ik zie mijn 
vrienden al in de hoek bij de bar staan. Ze zien er al aangeschoten 
uit, dus ik hoop dat ze niet zoveel aandacht hebben voor m’n totaal 
mislukte creatie. Maar tegelijkertijd weten ze dat ik verkleden het 
enige leuke aan carnaval vind, dus het verwachtingspatroon is 
ongekend hoog. Ik probeer zo onopvallend mogelijk me aan te sluiten 
bij de groep door niemand aan te kijken. Als ik achteloos wat munten 
in de lappot probeer te gooien en per ongeluk twee plastic glazen bier 
omkegel, hebben ze me toch in de smiezen. Het lijkt alsof alle ogen op 
me gericht zijn tot ik luid hoor roepen: ‘Hé, Caspar ‘t spookje is er! 
Wilde gij ok un pilske?’

Column
d’n blieker

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Mariëlle de Mol ruilt motor in 
voor eigen keuzes

Mariëlle reed wedstrijden op haar 
crossmotor vanaf haar zesde. Van 
2008-2011 deed ze mee op WK-
niveau en haalde de zesde plaats. 
Ze is tweemaal Nederlands kampi-
oen bij Mon geweest en eenmaal 
bij het ONK van KNMV, boven-
dien werd ze tweede op het EK in 
de klasse 250 CC-4 takt. Ze mist 
het motorrijden nog steeds, maar 
erkent dat ze veel teruggekregen 
heeft voor haar besluit. Een fijn 
appartement dat ze deelt met haar 
vriend, een eigen bedrijf ‘De Mol 
Coaching, Verzorging en Manage-
ment in Sport’ en een brede ont-
wikkeling. 

Omschakeling
De omschakeling van hele dagen 
met haar hele wezen sporten naar 
hele dagen werken, was fysiek en 
emotioneel groot. Soms kan Mariël-
le haar energie niet voldoende kwijt 
en mist ze de motor als uitlaatklep. 
Toch heeft ze geen spijt van de stap. 
“Het geven van trainingen geeft 

me veel plezier. Het mooiste is, als 
ik zie dat de mensen vooruitgang 
boeken. Dat zie ik bij sportmassage, 
maar ook bij het coachen en trainen 
van motorcrossers.” 

Veelzijdig
Mariëlle traint onder anderen Rai-
vo Dankers tweemaal per week op 
fysiek niveau, geeft motorsport-
training bij de selectie van het 
KNMV (Koninklijke Nederlandse 

Motorrijders Vereniging) en gaat 
nieuwe trainers opleiden. Mooi dat 
de MT2 en MT3 diploma’s die ze 
op zak heeft, zijn erkend door NOC 
NSF. Daarnaast geeft ze zwemles 
aan kinderen - “Zo leuk als ik ze 
op hun eigen manier aanspreek 
en ze raken dan hun angst kwijt. 

Kinderen zijn eigenlijk altijd vro-
lijk” - en geeft ze les aan senioren 
‘bewegen voor ouderen’: “Oude-
ren zijn eigenlijk veel socialer dan 
mensen van mijn leeftijd (28). Ze 
praten met elkaar over van alles en 
nog wat. De oudste die op les zit 
is 90 jaar.”

Ontwikkeling
“Toen ik nog crosste, was ik en-
kel met mijn prestaties bezig. Mijn 

vader ging overal mee naar toe. 
Crossen op internationaal niveau is 
best stoer, maar ook heel individu-
eel. Nu ontwikkel ik me als mens. 
Ik doe zoveel ervaring op en heb 
tijd genomen voor bijscholingen. 
Nu wil ik kijken waar ik écht voor 
wil gaan.” De weg ligt open.

Mariëlle de Mol ruilde motor o.a. in voor fi tnessruimte Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Mariëlle de Mol uit Heesch heeft haar carrière als motorcrosser ingeruild voor een bureau, mas-
sagetafel en fitnessruimte. In 2013 vond ze dat ze moest kiezen tussen doorgaan met crossen of een bestaan 
opbouwen met de opleiding Sport & Bewegen in Tilburg en NHTV in Breda.

‘Ouderen praten met elkaar over 
van alles en nog wat’

Behandeling 
volgens afspraak 

Claudia Verhoeven

Schutsboomstraat 5 in Heesch
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Health, Beauty, Care

ZOrG eN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

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

BerNHeZe
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZOrG PANTeIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HeeSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HeeSWIJK-DINTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NISTeLrODe / VOrSTeNBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
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één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Allround 
haarstudio

Haarstudio  Hebbess
Hoogstraat 18 

5388 EC Nistelrode
06-26338828

Alleen op afspraak

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Diëtistenpraktijk  
Lieke  Bouwens

Tel: 06-29271242
Email: info@liekebouwensdietiste.nl
www.liekebouwensdietiste.nl

Holkampstraat 16
5383 KC Vinkel
Nederland

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Fysio p.A. de Groot bij Meer sports
Toegankelijk voor leden en niet-leden van de sportschool

Eigenaar Pim de Groot is Alge-
meen Fysiotherapeut en Manueel 
Therapeut i.o. Zelf heeft hij jaren in 
de fitnessbranche gewerkt en veel 
ervaring in de sport. Op het gebied 
van preventie en bij de behande-
ling van klachten, weet hij waar de 
belangrijke punten liggen.

Fysio P.A. de Groot maakt gebruik 
van alle faciliteiten binnen Meer 
Sports. Zo kan er zeer gericht met 
patiënten geoefend worden in de 

fitnessruimte en veel variatie wor-
den geboden in de behandelingen. 
Uiteraard staat de deur ook altijd 
open voor de mensen vanuit de 
fitness met gerichte vragen en/
of een verzoek tot extra fitness-

begeleiding. Zo kan iedereen met 
klachten verantwoord sporten. De 
praktijk is laagdrempelig en ook op 
maandag-, dinsdag- en donder-
dagavond geopend. 

Voor het maken van afspraken, bel 
06-34659852 of loop binnen! Fy-
sio P.A. de Groot is gevestigd in het 
pand achter de Lidl, gelegen aan 
’t Vijfeiken 14 te Heesch (Meer 
Sports).

Advertorial

HEESCH - Fysio P.A. de Groot is op 1 oktober gestart bij Meer Sports 
in Heesch. Deze praktijk is voor iedereen direct toegankelijk. Dit geldt 
voor zowel leden vanuit de sportschool, als niet-leden. Het is mogelijk 
om - zonder verwijzing van de huisarts - een afspraak te maken. 

Pim de Groot weet waar de belangrijke punten liggen

de praktij k is 
laagdrempelig

themabijeenkomst over hooggevoelig kind 
Centrum Jeugd en Gezin in bibliotheek Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Zoals som-
mige mensen intelligenter zijn 
dan anderen, zo zijn sommigen 
gevoeliger dan anderen. Iemand 
die zeer gevoelig is noemen we 
‘hooggevoelig’ of ook wel een 
‘HSP, Highly Sensitive Person’.

Joke Klein Ikkink van het Centrum 
Jeugd & Gezin Maasland houdt 

woensdag 25 februari in de bi-
bliotheek in Heeswijk-Dinther een 
themabijeenkomst over het hoog-
gevoelig kind. 
Een hooggevoelig persoon is meer 
dan gemiddeld gevoelig voor in-
drukken en prikkels en merkt meer 
signalen en details op. Alle indruk-
ken worden uitgebreider en inten-
siever gefilterd dan bij de gemid-

delde mens. Wat anderen normaal 
vinden, zoals mensenmassa’s of 
harde muziek, kan voor deze men-
sen snel te veel zijn; zij raken dan 
overprikkeld door letterlijk een te-
veel aan (sterke) prikkels.

erfelijk
Hooggevoeligheid is een eigen-
schap van het zenuwstelsel in 
combinatie met de hersenen. On-
geveer 20% van de bevolking is 
hooggevoelig. Het is waarschijn-
lijk een erfelijke eigenschap, die 
evenveel voorkomt onder mannen 
als vrouwen. Dit blijkt uit onder-
zoek van Elaine Aron, Amerikaans 
psychotherapeute en universitair 
docente en grondlegster van het 
begrip HSP.
Joke Klein Ikkink geeft tijdens de 
bijeenkomst handige tips en hand-

vaten en er is volop ruimte voor 
het stellen van vragen. 
De avond die om 20.00 uur begint 
is gratis toegankelijk. In verband 
met een beperkt aantal zitplaatsen 
wordt gevraagd vooraf aan te mel-
den. Dit kan telefonisch via 
0413-291054 of via email: 
contactheeswijkdinther@nobb.nl. 
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U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449

Linksaf de bodems…       rechtsaf de oven in…      laat de polanaise maar even voorbijgaan… het is tijd voor ’n rijstepunt

voor Ossekoppenrijk en Krullendonk

bij Hoevelaken linksaf

Van oudsher bakken wij  onze rijstevlaaien van 
zelfgekookte rijstepap. Het speciale recept van 
vader Wim Lamers is ’n heerlijke luchtige rijstepunt 
met daarop onze bekende allerlekkerste slagroom. 
Om het geheel compleet te maken bestrooien wij de 
rijstevlaaien met zelfgeschaafde chocolade van het 
beste van Callebaut. Al deze top ingrediënten samen 
zorgen voor ’n win-win rijstevlaaipunt.

tip van de bakkers:

carnavalskraker van Bon Fromage 

& de bakkers Lamers

10 witte bollen  + 10 verse eieren 

6,00 3,95

Kampioensworstenbroodjes

6 stuks  8,60

ook verkrijgbaar bij Jumbo van Bergen Ussen en Vierhoeksingel

TIJDENS CARNAVAL ZIJN WIJ MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

6,95 geldig t/m 18-2-2015

bij aankoop van 2 broden

2 Rijstepunten
met slagroom

1,95
normaal 3,78
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

LIGBAD PLAN
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TOILETSET 319,00

259,00
269,00

LIGBAD VIRGINIA

www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

predikaat Fairtrade komt stapje voor stapje dichterbij

In een fairtrade gemeente werken 
lokale overheid, bedrijven en bur-
gers samen om de verkoop en pro-
motie van eerlijke producten te sti-
muleren. Fairtrade-producten zijn 
producten die bijdragen aan een 
betere wereld. Deze producten zijn 

onder eerlijke handelsvoorwaar-
den verhandeld, met respect voor 
mens en natuur. Zo wordt bij fair-
trade het recht op vakbonden en 
het verbod op gedwongen of kin-
derarbeid nageleefd. De boeren en 
producenten ontvangen een eerlij-

ke beloning voor hun werk en pro-
duceren volgens strenge milieucri-
teria. Op dit moment bezoeken de 
leden van de Werkgroep Fairtrade 
Bernheze alle horecagelegenhe-
den. “Daar, waar we geweest zijn, 
is ons initiatief goed ontvangen”, 

aldus Jan Burger, bestuurslid van 
de werkgroep.
“Het minimale aantal hebben we 
al gehaald, dus ook hier kunnen 
we stickers gaan uitdelen, maar 
het zou leuk zijn als er nog meer 
horecagelegenheden meedoen. 
We denken dat dit ook wel gaat 
lukken, want de bereidheid is er 
zeker,” zegt voorzitter Bert Bakker. 

Scholen en kerken
Als volgende item op de agenda, 
staat een bezoekje aan scholen en 
kerken. Zij hebben inmiddels een 
brief met aankondiging gehad. 
Bakker: “Om zich ook Fairtrade te 
mogen noemen, moeten kerken 
en scholen aan andere voorwaar-
den voldoen dan supermarkten 
en horecagelegenheden, maar wij 

denken dat dit ook gaat lukken, er 
zijn genoeg mogelijkheden over.” 
Daarna komen overige bedrijven 
en sportclubs nog aan de beurt. 

“Het is natuurlijk belangrijk dat 
de gemeente achter onze plannen 
staat, het heeft in ieder geval de 
aandacht van de bestuurders en 
we hopen dat, wanneer het onder-
werp ter discussie komt in de com-
missievergadering, wij ook spreek-
tijd krijgen om onze plannen nader 

toe te kunnen lichten”, aldus beide 
heren. Dat het al wel leeft in de ge-
meente, blijkt wel uit het feit dat 
CV de Snevelbokken in Heeswijk-
Dinther op zondag 15 februari in 
hun ontbijtshow fairtrade produc-
ten uit de Wereldwinkel gebruikt. 

Meer weten over Fairtrade Ge-
meente? Kijk dan op 
www.fairtradegemeenten.nl Ook 
op Facebook zijn alle nieuwtjes van 
de werkgroep te volgen.Toos van Restaurant Het Sentiment: ‘Wij doen ook mee’ Tekst: Carla Admiraal

BERNHEZE - De Werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze komt stapje voor stapje steeds dichter bij haar 
doel: het behalen van het predikaat Fairtrade Gemeente. Als eerste werden hiervoor de supermarkten in 
onze gemeente benaderd. Inmiddels zijn er al drie supermarkten die voldoen aan de criteria en zij hebben 
inmiddels een Fairtrade sticker ontvangen. De vierde, en laatste, supermarkt krijgt binnenkort een sticker 
overhandigd.

om Zich ook fairtrade te mogen 
noemen, moeten kerken en scholen 
aan andere voorwaarden voldoen dan 
supermarkten en horecagelegenheden

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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KBO Bernheze
KBO Bernheze
Prijzen, bloemen en feestelijkheden

Lezing over 
50 jaar Molukse 
gemeenschap 
in nistelrode

NISTELRODE - Pascal Amukwa-
man geeft op donderdag 26  
februari in CC Nesterlé een pre-
sentatie over de Molukse ge-
meenschap in Nistelrode. 

In 2015 is het vijftig jaar geleden 
dat de Molukse bevolkingsgroep 
vanuit woonoord Donzel in de 
Nistelrodese woonwijk is komen 
wonen. In 2008 heeft Pascal een 
historisch fotoboek uitgebracht 
met als titel ‘50 jaar samen’. Zo-
wel Molukse Nistelrodenaren als 
Nistelrodenaren zelf vertellen in 
het boek hun verhaal over ‘50 jaar 
samen zijn in Nistelrode’. 

Eerst vertoont Pascal een introduc-
tiefilm over de voorgeschiedenis in 
Indonesië, waarmee hij het onder-
werp in een historisch perspectief 
plaatst. Vervolgens neemt hij de 
aanwezigen mee door de tijd; van 
aankomst van de eerste genera-
tie, de woonoorden en woonwij-
ken tot en met de situatie van de  
Molukse gemeenschap in Nistel-
rode. 
De lezing wordt georganiseerd 
door KBO en Bibliotheek Nistelro-
de. De toegang en de consumpties 
zijn gratis. Aanmelden voor deze 
lezing kan via een inschrijfformu-
lier van de KBO, aan de inlichtin-
genbalie in de bibliotheek én per 
email contactnistelrode@nobb.nl 
of kbo.nistelrode@home.nl. 
De ontvangst is om 18.30 uur met 
gratis koffie of thee. Tijdens de 
pauze worden een consumptie en 
Molukse hapjes aangeboden. De 
Zuidoost Molukse zanger Diego zal 
de avond opluisteren met Molukse 
en Nederlandse liederen. Ook is 
literatuur over de Molukkers in te 
zien. Einde circa 21.30 uur.

Geslaagd 
rikconcours jarige 
KBO heesch
HEESCH - Het was een drukte van 
belang in De Pas in Heesch op 
dinsdagmorgen 3 februari. Zo‘n 
65 kaartliefhebbers stonden om 
10.00 uur te popelen om aan het 
jubileum rikconcours van KBO 
Heesch te beginnen. 

Door de goede voorbereiding van 
de organisatoren had iedereen snel 
het toegewezen tafeltje met zijn of 
haar drie speelmaatjes gevonden. 
Na uitleg over de gang van zaken, 
konden - onder ‘t genot van kof-
fie/thee - de kaarten worden ge-
deeld. 

Er werd met verve gespeeld en 
soms heftig nagekaart. Maar 
steeds was gezelligheid troef. Na 
12 partijen werden de punten ge-
teld, door de jury verwerkt en op 
een scherm geprojecteerd.

Vervolgens werd van tafel en part-
ners gewisseld en begon een nieu-
we spelronde. De puntentelling 
daarna bracht grote verschuivin-
gen in de stand teweeg: iedereen 
kon zijn eigen prestaties aflezen en 
met anderen vergelijken.

Kampioen
Na de lunchpauze werden nog 
twee ronden gespeeld. Nadat de 
uitslagen hiervan waren verwerkt, 
brak het moment van de waarheid 
aan. Wie is de rikkampioen van het 
KBO Heesch rikconcours?

Het was Guus Loostroh met een 
score van +146 punten. Naast 
eeuwige roem, was een mooi le-
vensmiddelenpakket zijn deel. 
Daarna konden 16 deelnemers 
met de hoogste scores een keuze 
maken uit de door de plaatselijke 
middenstand beschikbaar gestelde 
prijzen. 

Het evenement werd georgani-
seerd in het kader van het zestigja-
rig bestaan van KBO Heesch.

KBO nistelrode 
begroet 700-ste 
lid tijdens 
carnavalsfeest

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
is dit jaar 60 jaar oud, maar er zit 
nog steeds groei in! 

Tijdens het 50+ carnavalsfeest af-
gelopen zondag, kwam secretaris 
Wim Timmers met de medede-
ling dat hij onlangs het 700-ste lid 
heeft ingeschreven. 

Die eer viel te beurt aan  
Johanna Beems-Schoonenberg uit 
de Hoogstraat, die nietsvermoe-
dend in de zaal aanwezig was. 
Zij werd verrast met een bos bloe-
men.

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

Logeren bij 
Laverhof

Wilt u als mantelzorger met een gerust 
hart op vakantie of wilt u even een korte 
adempauze voor uzelf? 
Hebt u tijdelijk verzorging of verpleging 
nodig, omdat u nog moet herstellen na 
een ziekenhuisopname?

Wij bieden logeermogelijkheden voor 
ouderen met dementie of lichamelijke 
aandoeningen. 

Voor meer informatie of om eens een kijkje 
te nemen in een van onze logeerkamers, 
kunt u contact opnemen met onze 
cliëntservicebureaus.

Schijndel: 073 - 544 33 33   
Heeswijk: 0413 - 29 81 13

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Neem eens een kijkje op www.laverhof.nl

Vrijwilligerspunt Bernheze

Het Vivaan Vrijwilligerscollege is op zoek naar een
 

enthousiaste vrijwilliger 
 

die kan helpen invulling te geven aan het PR plan. 
Belangrijke taak hierin is het bouwen van een 

website en deze onderhouden.

Vragen? Meer weten?
Loop even binnen,

Neem contact op met het vrijwilligerspunt
(0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

er werd met verve 
gespeeld en soms 
heftig nagekaart

Wim Timmers overhandigd Johanna 
Beems-Schoonenberg een bos bloemen

Muziek-
middag 
bij de 
zonnebloem
NISTELRODE  - De Zonnebloem 
organiseerde zaterdag 7 februari  
een Nisseroise Muziekmiddag 
voor 47 gasten van de Zonne-
bloem en 11 vrijwilligers. Na de 
opening met koffie en koek ging 
Muziekkapel  De Durzakkers van 
start. 

Zij bliezen er lustig op los en de 
gasten en vrijwilligers genoten er-
van. In de pauze was er tijd voor 
een loterij en gezellig bijkletsen. 

Tonny van Es zorgde voor een 
lekker hapje bij de borrel. Na de 
pauze keken ‘De Durzakkers’ de 
toekomst in. Zij kwamen op als 
75-jarige blaaskapel en met de 
nodige humor en mankementen 
maakten ze er een leuke show van. 
Ook Laurens Timmers deed een 
duit in het zakje; aan zijn optreden 
zat wel ‘een luchtje’. 

Ondertussen werd er ook nog een 
broodje kroket uitgedeeld en de 
polonaise werd ingezet. Een ge-
zellige middag. De Zonnebloem 
dankt muziekkapel De Durzakkers 
en Laurens Timmers voor deze 
mooie, aangename middag. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 19 februari 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

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

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

Turkse pizza

Desembodem met een 
pizzatopping van tomaat, 

rode ui en kaas

2,95
Zachte 

witte bollen
8 + 4 GRATIS

100 gram snijworst € 1,09

500 gram hamschijf € 2,95

Gehaktballen
kant en klaar 4 +1 gratis 

Van Mook

Carnavals-
cake

Onze vertrouwde Boeren-
cake in carnavalstenue

4,50

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

info@ceelengroentefruit.nl

Carnavalsmaandag en 
-dinsdag gesloten

Worsten-
broodjes

8 + 2 GRATIS

Broccoli 500 gram € 0,98

Mineola’s 10 stuks € 2,95

Exoot van de maand: Mango per stuk € 1,98

Finovion voor midden- en 
kleinbedrijf ‘om de hoek’
Jan Timmers biedt vooral financieel inzicht en overzicht voor uw bedrijf

De vraag kwam van het midden- 
en kleinbedrijf, maar Jan gaat niet 
over een nacht ijs. Ook voor het 
midden- en kleinbedrijf geldt dat 
ze op basis van hun cijfers hun 
strategie moeten bepalen. Wat 
heeft mijn bedrijf gedaan en wat 
is verstandig: ‘Investeren met de 
verworven verdiensten?’ of ‘Nog 
even doorgaan omdat de branche-
ontwikkelingen dat vragen?’

De accountant, met een groot soci-
aal netwerk in de regio, koos voor 
Finovion omdat dit kantoor zich 
onderscheidt van de grotere kan-
toren. Jan: “De wetten en regeltjes 
veranderen heel snel en Finovion 
heeft de financiële en fiscale kennis 
in huis die normaal gesproken al-
leen aanwezig is bij de grotere kan-
toren. De persoonlijke benadering 
naar de cliënten met korte lijnen 

en tijd voor de ondernemer, vind ik 
belangrijk en zo kan ik een financi-
eel klankbord zijn voor de toekomst 
van de ondernemer.” 
Finovion is een administratie- en 
financieel advieskantoor, dat het 
midden- en kleinbedrijf onder-
steunt bij het verkrijgen van meer 
grip op de zaak vanuit financieel 
oogpunt. Naast het verlenen van 
ondersteuning bij het traditionele 

accountantswerk, zoals het voeren 
van de administratie, belastingaan-
giften en het jaarwerk, is het de 
ambitie van Finovion om onder-
nemers inzicht te geven in hun cij-
fers. Op regelmatige basis worden 
de cijfers doorgenomen en worden 
acties naar de toekomst uitgezet. 
Hierbij vervult Finovion een klank-
bordfunctie naar de ondernemer. 
Finovion biedt haar diensten des-

gewenst aan tegen vaste maande-
lijkse bedragen. 

Een teamplayer, zo noemt Jan Tim-
mers zichzelf en dat heeft hij nodig 
wanneer hij voor de grote bedrij-
ven weggevallen functies tijdelijk 
opvangt. Met een schat aan erva-
ring en op de hoogte van de actua-
liteiten, kan hij vanuit kantoor aan 
huis ook het midden- en kleinbe-
drijf optimaal gaan begeleiden.

FinOviOn AccOuntAncy 
Bernheze
Korenstraat 5
5388 CR Nistelrode
0412-700509
www.finovion.nl

NISTELRODE – Grote organisaties, daar weet hij zijn weg, maar ook kleinere bedrijven en zzp’ers leggen hun 
vragen graag bij hem neer. Jan Timmers nam twee jaar geleden de stap naar het ondernemerschap en voegt 
daar nu een nieuwe tak aan toe. Met de organisatie Finovion achter zich, kan hij de vragen van MKB’ers en 
zzp’ers beantwoorden met een groot scala aan diensten en de beste specialisten. Hij biedt in feite het beste 
uit twee werelden: persoonlijk contact, met daarachter een grote organisatie. 

Jan Timmers is in Bernheze en omgeving als vast aanspreekpunt  Tekst en foto: DMBK

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Hij biedt in feite Het beste uit twee 
werelden: persoonlijk contact, met 
daarachter een grote organisatie

Filmhuis De Pas: hoe tem je een Draak 2
HEESCH - Filmhuis De Pas in Heesch vertoont op donderdag 19 en vrijdag 20 februari de kinderfilm Hoe tem je 
een draak 2.

Een weelderige animatiefilm met knuffelbare draken en grootse avonturen. Het leven op het eiland Berk is veranderd 
in de vijf jaar sinds de Viking Hikkie zijn draak Tandloos temde. Berk is een draken paradijs, een veilige haven voor 
alle draken in de omgeving. Voor de schapen is het allemaal een stuk gemakkelijker geworden; de lievelingssport van 
Vikingen en draken is een soort zwerkbal met wollige slurken. Hikkie doet vaak niet mee. Hij vliegt met Tandloos naar 
onbekende gebieden om ze in kaart te brengen.
Op een van hun avonturen ontdekt het onafscheidelijke duo een geheimzinnige ijsgrot, waar honderden wilde draken 

leven en een mysterieuze drakenrijder. Hikkie en Tandloos raken verzeild in een strijd om 
de vrede en moeten zich sterk maken voor hun idealen. Alleen samen zijn ze sterk genoeg 
om de toekomst voor mens en draak veilig te stellen.

Entree: € 2,50, aanvang 13.30 uur
Filmduur 102 minuten.

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

Jeanne van Amstel

Advertorial
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‘carnival des Animaux‘ terug 
naar De Misse

In 1972 vierde de Boerenleenbank 
haar 75-jarig bestaan in Heesch. 
Als waardering voor de Heesche 
gemeenschap schonk de bank een 
bronzen plastiek, ontworpen door 
de veelzijdige beeldend kunste-
naar en muzikant Hans Goddefroy, 
bestaande uit een toren van vrien-
delijk kijkende varkenshoofden die 
water konden spuwen. De fontein 
werkte helaas niet lang, maar de 
Heeschenaren, de Stichting Car-
naval voorop, herkenden zich in 
het geestige beeld en sloten het 
in hun hart. In mei 1973 onthulde 
Annemie Dosker het beeld.

Migratie
Verbouwing van De Pas, verbre-
ding van de Hoogstraat: steeds 
stonden de varkentjes in de weg. 
Uiteindelijk belandden zij op de 
hoek Mozartlaan-Hoogstraaat. 
Verweesd en weerloos werden zij 
tot wachters van een hondentoilet.

redding 
Getroffen door het trieste lot van 
het beeld, ging Jan van den Akker, 
technisch bijgestaan door Huub 
van Herpen, een beroep doen op 
mogelijke financiers om tot herstel 
en terugplaatsing van de brons-

plastiek te komen. Een taaie klus, 
maar het lukte.
De Rabobank volgde haar maat-
schappelijk gevoel, liet haar artis-
tieke pupil niet in de steek en ging 
terugplaatsing naar De Misse be-
kostigen. 

eind goed al goed
De varkentjes krijgen hun terechte 
plaats weer terug om het aanzien 
van De Misse en De Pas op te luis-
teren. Dankbaar zullen ze zijn. In 
maart/april zal het kunstwerk wor-
den geplaatst.

HEESCH - Het fonteinbeeld dat op de hoek Mozartlaan - Hoogstraat in Heesch stond, is weg. Na herstel 
krijgt het - dankzij een burgerinitiatief - de plaats waar het thuishoort. 

Carnival des Animaux bewaakte een hondentoilet Foto’s: Marcel van der Steen

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
José van Genugten
Nezahat Akbal
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Pepers-Volk (MaS)
0412-745181
info@vpbernheze.nl

THIJS SCHAFFerS

even voorstellen
HEESCH – Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is 
Thijs Schaffers, ik ben 26 jaar en ik woon in Heesch. 
Bij jongerencentrum Checkpoint ben ik al betrokken 
als vrijwilliger. Sinds 2010 ben ik hier namelijk ac-
tief als oprichter van de kickbokslessen. Deze lessen 
worden door mij gegeven op dinsdag en donderdag-
avond van 18.45-20.00 uur. Sommige mensen zul-
len mij misschien daarvan kennen. 
Met ingang van heden zal ik bij dit jongerencentrum 
nu ook als sociaal werker gedurende twee maanden 
15 uur per week werkzaam zijn. 
Op dinsdag en woensdag zal ik me bezighouden met 
het begeleiden van de Xplore uren van de scholieren 
uit het eerste jaar van het Hooghuis Lyceum. Dit zijn 
keuzevakken waar de leerlingen uit kunnen kiezen. 
Het doel hiervan is het samenwerken door middel 
van sport en spel te bevorderen.
Elke woensdagmiddag zijn er jongerenmiddagen 
voor kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen 
in Bernheze. Deze middagen staan er elke week di-
verse activiteiten op het programma. Op deze mid-
dag begeleid ik samen met een aantal stagiaires, de 
activiteiten voor de jongens.
Het programma voor de komende tijd is als volgt:

18-02 gesloten (vakantie)
25-02 zelfverdediging
 4-03 zaalvoetbal
11-03 steptoernooi
25-03 boksring
 
Ben jij, of ken jij iemand die het leuk vindt om mee 
te doen? Kom gerust een keer langs. Je kunt mee-
doen met een activiteit, of verdere informatie krij-
gen. Je kunt ook kijken op 
www.jongerenwerkbernheze.nl, of stuur een be-
richtje via Facebook. Heb je een idee voor een spor-
tieve of creatieve activiteit die er nu nog niet is, maak 
dit bespreekbaar en dan proberen we dit samen te 
realiseren. Elk idee is goed, van bijvoorbeeld voet-
baltoernooi tot breakdance workshop, kom langs en 
ontdek samen met mij, wat er mogelijk is.

Gewijzigde openingstijden 
bibliotheken

BERNHEZE - Tijdens carnaval gelden 
aangepaste openingstijden voor alle 
vestigingen van de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken.

ZONDAG 15 FeBrUArI 
zijn alle bibliotheken gesloten. 

MAANDAG 16 FeBrUArI 
zijn alle bibliotheken gesloten. 

DINSDAG 17 FeBrUArI 
zijn alle bibliotheken gesloten.

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES
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valentijntje à la vondel
Valentijntje, o zalig kijntje
cherubijntje, straal omhoog.
De ijdelheden die ik wil treden
lacht gij toe met korte boog.
Waarom zucht ik, waarom kuch ik
waarom vlucht ik voor jouw blik?
Moet ik beven voor jouw streven,
waarom bonst mijn rikketik?

Laat mij blinken, laat mij drinken
van jouw liefdesovervloed.
Dat de kelken niet verwelken
en de stampers blijven goed.
Valentijntje door jouw lijntje
trekt mijn lust met grote smart.
Wie jou kust, leeft zonder geintje,
voelt de vreugde in zijn hart.

Ad van Schijndel, 
14 febr. ‘15

Tekst?

zAterDAG vALentijnsDAG! Oplossing op pagina 31

in verband met Valentijn

Christinastraat 4, 5384 KL Heesch
0412-452087 

Openingstijden: vrijdag 9.30-20.00 
uur en zaterdag 9.30-16.00 uur.
En op afspraak.

SPECIALE TROUWRINGEN 
ACTIE

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE 
Tel.: 0412-611397

‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH 
Tel.: 0412-451848

Aangesloten bij Fleurop Interfl ora.

Met Valentijn verrassen 
we onze ‘stille’ geliefde

Wat is er nou mooier 
dan als verrassing een 
groot boeket bloemen 

laten bezorgen?laten bezorgen?

valentijntje à la vondelvalentijntje à la vondel

Woensdag 11 februari 2015

valentijntje à la vondelvalentijntje à la vondel

Valentijn uit Bernheze

Waarom zucht ik, waarom kuch ik

Valentijnsdag is een dag waarop 

geliefden elkaar extra aandacht 

geven met cadeautjes, bloemen, 

of kaarten. Valentijnsdag wordt 

gevierd op 14 februari. 

Paus Gelasius I riep in 496 14 

februari uit tot de dag van de 

Heilige Valentijn.
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mooi & online

online

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

COLOFON

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Leddux

• Van Schayk VOF
• V.O.F. Van Berloo
• Thelma kado’s
• Humstijl
• J. Meulendijk keukens
• Kringloopwinkel 
 De Snuffelhut
• Alette fotografie
• Maatwerk in Sierhekwerk

• Uce.nl
• Heeschkoi.nl

mooi & gezond

mooi & duurzaam

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.

cursus genealogie 
bij De Wojstap 
HEESWIJK-DINTHER - Heemkundekring De 
Wojstap start in maart met een cursus genealogie. 

‘Op zoek naar 
onze voorou-
ders met de 
computer’. Bart 
van Schijndel 
heeft onder 
deze titel in 
2012 en 2013 
een cursus ge-
nealogie ge-
geven voor De 
Wojstap. Die 
cursus hield on-
der meer in:
• Wat is genealogie?
• Hoe begin je? 
• Archiefonderzoek 
• Het bewaren, ordenen en opslaan van de 
 verzamelde gegevens 
• Genealogie en Internet 

Er is belangstelling voor herhaling, daarom wil De 
Wojstap ook in 2015 een dergelijke cursus organi-
seren. Het accent zal liggen op het gebruik van de 
computer en dit is ook het uitgangspunt van elke 
avond.

De cursus behelst zes donderdagavonden van 
20.00 tot 22.00 uur. 
De avonden zijn: 5, 12 en 19 maart en 2 en 9 
april en een ‘terugkom-avond’ op 7 mei. Bij zes 
deelnemers gaat de cursus door. Maximaal aantal 
deelnemers is twaalf; wie het eerst komt, het eerst 
maalt.

Kosten € 40,-. Voor leden van De Wojstap € 25,-. 
De cursus vindt plaats in de heemkamer Raadhuis-
plein 21a te Dinther. 
Opgeven vóór 24 februari bij: 
secretariaat@dewojstap.nl.

SLAGERIJ MEAT STORY

Raadhuisplaza 8 - Heeswijk-Dinther
 0413-289350

Wĳ  wensen u een 

hele fi jne carnaval

Henk Cilia en Mireille Story
Diverse gevulde 
broodjes
Diverse soorten saté 
kant en klaar

Voor de carnavalsdagen uit eigen keuken
ERWTENSOEP, 2e pak voor de helft
KANT EN KLARE GEHAKTBALLEN

bij 5 stuks + 

Kant en klare 
nasi- bamigerechten
en diverse stamppotten

Wij zijn met de carnavalsweek 
de gehele week gesloten.

KANT EN KLARE GEHAKTBALLEN
bij 5 stuks + 2 gratis

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

carnaval online volgen!
AGenDA – versLAGen – tOpintervieWs  - reDActiOneeL 

Blijf op de hoogte van alle 
carnavalsactiviteiten en bekijk 
de mooie foto’s gemaakt door het 
team DeMooiBernhezekrant op…

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER

Ook de carnavalsvierders zelf 

zorgen voor mooie sfeerfoto’s 

online op:

www.de-wevers.com

www.dehossendewevers.nl

www.krullendonk.nl

www.snevelbokkenland.nl

www.jeugdcarnavalhdl.nl

www.dekreuge.nl

www.piereslikkerfoto.nl

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

CHIQUITA
bananen       

€ 0,99kilo

€ 7,50Pond Kibbeling
Gratis saus

4 Haringen

Elke vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur 
op de markt in Nistelrode

4 Haringen
€ 5,00

€ 10,0020 voor

Carnavalsaanbied
ingen

€ 3,00à 10 stuks

BIJ AANKOOP € 5,00 = 
EEN ZAK BAKE-OFF 
BROODJES GRATIS

3 PAKKEN ZACHTE PUNTJES

WORSTENBROODJES

Kaashandel Cilius Duijster

Markt Nistelrode
Elke vrijdag tot 12.00 uurElke vrijdag tot 12.00 uur

Met leuke
aanbiedingen

op vrijdag 
13 februari 

2015

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

6.50jonge kaas
1 kilo 6.50

Dierenparkje Heelwijk oftewel ‘De Geitenwei’

Midden in Heesch hebben we een stukje (boeren)natuur waar 
iedereen van kan genieten, Dierenparkje Heelwijk oftewel ‘De 
Geitenwei’. Gelukkig zijn er heel wat meer dieren te zien dan 
alleen geiten. We hebben naast de geiten ook Kameroenschaap-
jes, een Hampshire Down schaap, hertjes, verschillende soorten 
kippen en eenden, konijntjes, duiven en een pony. Alle dieren 
kun je zien als je rondom het weitje loopt. Je mag ze ook voeren, 
maar let dan wel op wat goed is en wat slecht.

De dagen worden weer langer en dat zien we ook in de geiten-
wei. De eerste jonge dieren zijn alweer geboren. In december 
kwam geheel onverwacht een kip met twee kleine kuikentjes 
tevoorschijn uit de struiken bij de eenden. Begin januari hadden 
we alweer de eerste jonge konijntjes en het eerste jonge duifje is 
zojuist uit het ei gekropen.
Af en toe hebben we ook een logé, die zorgt dat er in het voor-
jaar weer jonge hertjes of geitjes komen. Momenteel is dat een 
mooi klein geitenbokje.

Kom ook eens ‘n keer kijken. Als er een vrijwilliger aanwezig is 
op het parkje, kun je altijd vragen of je even binnen mag kijken.
Lees je dit als volwassene en vind je het leuk om met dieren om 
te gaan, kom dan ook eens een keer kijken. Op zaterdagochtend 
is er regelmatig een vrijwilliger aanwezig en we zoeken nog ex-
tra vrijwilligers om mee te helpen.

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

‘Op een Haar’ gaat... 
… over Johan wiens lotto-getallen 
er alle zes heel dicht bij waren. 
“Hoe nipt kan het zijn?!”, riep hij 
tegen Hubert.
… over Sofie die een naam verzon, 
een wiegje kocht, een kinderka-

mer schilderde en nét niet zwanger 
bleek.
… over solliciteren en tests. Christa 
had nét geen sympathieke per-
soonlijkheid. Geen job… maar er-
ger: de buurvrouw wilde weten 
waarom.
… over kleine pech… maar ook 
over klein geluk. De gevolgen zijn 
groot. Over hoe het fenomeen 
‘nipt’ je te grazen neemt, maar je 

helpt als het klikt. Over een realiteit 
die absurder is dan fictie. ‘Op een 
haar’, een buitengewone caba-
retvoorstelling met typisch genie-
pige ingrediënten: Jo, Maarten en 
Wouter. 

Kaarten kosten € 12,50 en zijn te 
koop via www.nesterlé.nl. 
Telefonisch bestellen kan via 
0412-859001.

cabaret intgeniep in cc nesterlé
NISTELRODE – Cabaretgroep Intgeniep brengt op zaterdag 21 februari om 20.15 uur in CC Nesterlé het pro-
gramma ‘Op een Haar’ op de planken. een avond ontspannen met de cabaretvoorstelling met typisch genie-
pige ingrediënten: Jo, Maarten en Wouter.

‘CC Nesterlé, zo dichtbij, kom, geniet en ontmoet’

Nieuwe projecten zijn:
1. De nieuwe inrichting van het 

buitengebied.

2. Het aanleggen van een glasve-
zelnetwerk in geheel Bernheze.

3. Het organiseren van een speed 
date tussen de burgers en het 
gemeentebestuur.

4. Het inventariseren van de wer-
kelijke woningbehoefte voor de 
komende 5-15 jaar.

5. De meest aantrekkelijke snel-
fietspadroute door de kern tus-
sen Heesch en Uden/Veghel. 

Het werk van de dorpsraad heeft 
inmiddels geleid tot een goede sa-
menwerking met de gemeente. 

Voorbeelden hiervan zijn:
1. De door de raad goedgekeurde 

burgerinitiatief nota.

2. Het oprichten van een geza-
menlijk platform van de diverse 
dorpsraden dat eenmaal per jaar 
de jaarplanning met het college 
van B&W afstemt.

3. Het afstemmen van de in 
DeMooiBernhezeKrant gepu-
bliceerde verkeersmaatregelen 
rond de kerk.

4. Het vaststellen van een vaste 
standplaats van het prieeltje op 
de markt.

5. Het zorgplatform dat Burenhulp 
Nisseroi gaat heten en inwoners 
de weg wijst binnen het nieuwe 
welzijn- en zorgstelsel.

Nu besteden de leden veel tijd 
aan het project Burenhulp Nisse-
roi. Daarom zoeken zij een nieuwe 
voorzitter en secretaresse. 

Wie ook vindt dat het welzijn en de 
leefbaarheid door burgers bewaakt 
moet worden, kan zich aanmelden 
bij info@dorpsraadnistelrode.nl. 

De Dorpsraad Nistelrode zegt het 
jammer te vinden als door een ge-
brek aan burgerinitiatief welzijn en 
leefbaarheidbelangen achterge-
steld worden ten opzichte van die 
kernen waar de burgers de nieuwe 
uitdagingen van de gemeente wel 
oppakken. 

Dorpsraad nistelrode volop actief
NISTELRODE - De terugtrekkende beweging van de gemeente leidt tot meer betrokkenheid van de dorpsraad. 
De raad bepaalt de hoofdkaders, de dorpsraad betrekt de burgers en adviseert de details. Ook in Nistelrode. 

Elke vrijdag tot 12.00 uur

In verband met 

carnaval verplaatst 

naar het 

Tramplein
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Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 06-10184506
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch 
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

auto’s

www.5384sEautos.nl

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi A4 pro line 163pk  2007
Citroen C1  2011
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Ford Ka airco  2007
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra 1.6 16v 5-drs  2005
Opel Astra station 1.7 diesel  2006
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007
Opel Corsa 1.6 gsi iets aparts 1998
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010

Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 2010
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Clio 1999
Renault Megane 1998
Renault Megane 1.6D station car 2004
Renault Twingo 2000
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

BANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

A
u

tO
M

EN
SE

N

 Automensen
Van Bernheze voor Bernheze, Bernheze is rijk aan bedrij-
ven. Ook in het aanbod van auto’s, garages en auto-on-
derdelen hebben we in DeMooiBernhezeKrant genoeg te 
bieden. We kennen de ‘automensen’ of… nog niet alle-
maal? In deze nieuwe rubriek stellen we 2-wekelijks au-
tomensen voor en zo weet je op d’n duur waar je terecht 
komt, wanneer je de advertenties op deze pagina’s volgt. 

NAAM ONDerNeMer: Wilbèr van Gogh
Woonplaats: Heesch

MeNSeN KUNNeN Me KeNNeN VAN: het uitgaansleven en 
mensen die al wat langer in Heesch rondlopen; de KPJ in Heesch.

BeDrIJFSNAAM: Autobedrijf Wilbèr van Gogh

ADreS: Bosschebaan 92

IN: Heesch

HOeVeeL WerKSTATIONS: 4 werkplekken

HOeVeeL OCCASIONS: 8 stuks

MeDeWerKerS AANTAL: Wij werken zelf hier en hebben 
daarnaast nog een medewerker. In totaal werken we dus met z’n 
drieën.

HOe LANG HeB Je HeT BeDrIJF? 5 Jaar

ZeLF OPGeSTArT OF OVerGeNOMeN? Zelf opgestart, nadat ik 7 
jaar als ZZP-er heb gewerkt als automonteur.

WAT IS Je ‘TAAK IN Je ZAAK’? Allround / in-verkoop / 
klantencontact

HeB Je NOG WeNSeN OM eeNS VAN ‘TAAK IN De ZAAK’ Te 
WISSeLeN? Nee, het is goed zoals het nu is. De techniek is te 
mooi om te stoppen.

WAT IS De SPeCIALITeIT VAN Je BeDrIJF? Goede service verlenen 
met de juiste prijs/kwaliteit verhouding.

WAT VIND Je DAT Je ZeLF HeT BeSTe KAN? Het op de juiste 
manier repareren van auto’s.

Klanten vinden hier een betrouwbaar en eerlijk adres voor service, 
verkoop en reparatie.

WiLBÈr VAn gogH: 
‘De techniek is mooi’

Autobedrijf Wilbèr van Gogh

Team DeMooiBernhezeKrant feliciteert 
Prins Joost d’n Urste 

met zijn titel Prins van Snevelbokkenland
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de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

crommenacker Autombielen lanceert eigen App.
De klant optimaal bedienen met een zeer uitgebreide service!

Crommenacker Automobielen App
De enthousiaste ondernemer 
weet zijn focus goed te behou-
den en is klaar voor de introduc-
tie van een eigen Crommenacker 
Automobielen App. Na een flinke 
tijd van voorbereiding is de App 
nu gratis te downloaden in de 
App-store. Zoekt u op Cromme-
nacker Automobielen, dan komt 
de App tevoorschijn. Wanneer u 
zichzelf registreert, kunt u gebruik 
maken van alle gemakken zoals: 
online afspraken inplannen, een 
chat functie, automatische APK 
herinnering, hulp bij schade en/

of pech en u wordt op de hoogte 
gehouden van alle acties/ bijzon-
derheden.

Ton: “Bij Crommenacker Auto-
mobielen streven we naar een zo 
transparant mogelijke samenwer-
king met u als klant. Zo weet een 
klant bij ons vooraf wat de kosten 
zijn. Momenteel zijn we bezig met 
het samenstellen van een service-
pas. Hiermee kunnen vaste en 

nieuwe klanten, wanneer ze deze 
bij ons afsluiten, van een aantal 
voordelen genieten, zoals een 
gratis APK, pitstop check, gra-
tis vervangend vervoer en gratis 
pechhulp. Dit laatste zorgt ervoor 
dat de klant zijn dure ANWB lid-
maatschap op kan zeggen. Wat 
we uit willen dragen, is het gevoel 
dat de klant bij ons aan het juiste 
adres is voor alle (bedrijfs)autoza-
ken!”

Het Team; Pieter - technisch 
specialist, Ties - eerste monteur, 
Wouter – leerling monteur, Harrie 
– service en ondersteuning werk-

plaats. De werkplaatsreceptie, 
schadeafhandeling en verkoop 
neemt Ton onder zijn hoede: 
“Onze monteurs maken bij elke 
auto een technisch rapport en 
dit wordt overlegd met de klant. 
Hierdoor heeft de klant vooraf 
duidelijkheid over de te verwach-
ten kosten, iets wat enorm ge-
waardeerd wordt”. 
Ton besluit zijn betoog “Voor vra-
gen, advies, onderhoud, repara-

tie, APK, schade bent u bij ons op 
het juiste adres, ons motto is niet 
voor niets: Het adres voor al uw 
autozaken!” Crommenacker Au-
tomobielen is klaar voor de toe-
komst.

crOMMenAcKer 
AutOMOBieLen
Bedrijvenweg 11b
5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100
info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

‘met deze app willen wij  de continuÏteit 
in de werkplaats waarborgen en onze 
klanten ontzorgen’

NISTELRODE - Het bedrijf is ingericht met de meest moderne apparatuur om zo efficiënt mogelijk te wer-
ken en maximale service te bieden. Crommenacker Automobielen is opgestart door Ton van den Crom-
menacker op de Bedrijvenweg 11b te Nistelrode. Het bedrijf biedt een ‘klaar terwijl u wacht’ service in 
geval van een APK of andere dringende zaken; zoals schade of een lekke band. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee wordt ervoor gezorgd dat uw (bedrijfs)auto op de snelst mogelijke manier weer mobiel 
is. Mocht er niet direct een oplossing voorhanden zijn, dan staan er een aantal leenauto’s paraat.

•	 Caravan	check

•	 Velgen	en	sportvelgen

•	 Opslag	zomer-	
	 en	winterbanden

•	 Gespecialiseerd	
	 in	uitlijnen

Advertorial
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Kern heesch
BAsisschOOL DeLtA
Herderstraat 2, 5384 BS Heesch
Postbus 28, 5384 ZG Heesch
Tel. 0412-450678
e-mail: directie.obsdelta@stichtingoog.nl
www.basisschooldelta.nl
Peutermiddagen: donderdag 12 februari en 18 juni van 
13.45 - 14.45 uur. Tijdens deze peutermiddagen bent u sa-
men met uw kind van harte welkom om mee te spelen en 
werken in groep 1-2 en leiden wij u graag rond in de school. 
Inschrijving: tijdens de informatieavond, peutermiddagen 
en op afspraak.

Kern vOrstenBOsch
BAsisschOOL Op WeG 
Eggerlaan 8 
5476 KL Vorstenbosch       
Tel. 0413-367439
e-mail: info@bs-opweg.nl     
www.bs-opweg.nl 
Van harte welkom tijdens de inloop- en 
inschrijfmiddag voor ouders en kinderen:
dinsdag 10 maart van 13.15-15.15 uur. 
In de school staan alle deuren voor u open en de 
koffie/thee staat klaar!
Inschrijving: tijdens deze middag of op afspraak. 
Inschrijfformulieren zijn ook via de website te vinden.

Kern LOOsBrOeK
BAsisschOOL st. ALBertus
Dorpsstraat 44
5471 NB Loosbroek
Tel. 0413-229645
e-mail: info@albertusschool.nl
www.albertusschool.nl
Open middag voor ouders en kinderen:
dinsdag 10 maart van 14.30 – 15.30 
uur. Daarna gelegenheid tot inschrijven 
tot 17.00 uur. Indien u op deze dag 
niet in de gelegenheid bent, kunt u een 
afspraak maken met de directeur.

Kern nisteLrODe
BAsisschOOL ’t MAxenD
Maxend 6
5388 GL Nistelrode
Tel. 0412-611366
e-mail: directie@maxend.nl
www.maxend.nl
Informatieavond: maandag 
9 maart van 19.30 – 21.00 uur. 
Inloopochtend: woensdag 
11 maart van 9.00 – 10.30 uur.
Inschrijving: tijdens 
informatieavond, inloopochtend 
of op afspraak.

BAsisschOOL De BeeKGrAAF
De Beekgraaf 60
5388 CV Nistelrode
tel. 0412-617356
e-mail: info@beekgraaf.nl 
www.beekgraaf.nl
Informatieavond: maandag 2 maart 
van 19.30 - 21.00 uur.  
Kijkochtend: dinsdag 3 maart om 
10.30 - 12.00 uur.  
Inschrijving: tijdens informatie-
avond, kijkochtend of op afspraak

Kern heesWijK-Dinther
BAsisschOOL het MOzAïeK
Pastoor Maasstraat 15
5473 CG Heeswijk
e-mail: info@mozaiekheeswijk.nl
www.mozaiekheeswijk.nl
Inloopochtend & rondleiding: woensdag 25 februari 
& donderdag 26 februari van 8.30 - 10.30 uur. 
U ziet de school in actie! U & uw kind(eren) zijn dan van harte welkom!
Informatieavond: dinsdag 24 februari om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Inschrijving: tijdens de inloopochtenden, informatieavond en op afspraak. 
Uiterlijk tot 1 april 2015. U bent ook op andere dagen van harte welkom!

inschrijven LeerLinGen BAsisOnDerWijs Bernheze

vOOr het schOOLjAAr 2015-2016
WeLKOM

Bestemd voor ouders van wie een kind 
vóór 1 oktober 2016 vier jaar oud wordt. 
Om op korte termijn inzicht te krijgen in 
het aantal leerlingen, dat wij de komen-
de jaren op onze basisscholen kunnen 
verwachten, worden de ouders verzocht 
hun kinderen nu reeds aan te melden.
•	 Aangemeld	kunnen	worden	de	

kinderen die vóór 1 oktober 2016 
vier jaar worden.

•	 Uw	kind	wordt	definitief	toegelaten	
op de dag dat het vier jaar oud 
wordt.

Bij aanmelding is het verplicht het 
Burgerservicenummer (BSN) van uw 
kind(eren) door te geven. U kunt 
hiervoor één van de volgende zaken 
meenemen:
•		 de	identiteitspas,	als	uw	kind	die	

heeft;
•		 de	persoonslijst:	dit	is	een	brief	

van de gemeente die elke ouder/
verzorger heeft ontvangen na de 
geboorte-aangifte met daarop het 
BSN;

•		 de	zorgpolis	of	zorgpas	van	de	
zorgverzekeraar.

Binnen Bernheze kunnen de kinderen op 
de volgende scholen worden aangemeld:

KINDerPAGINA

engelse leerkrachten geven les 
op basisschool ’t Mozaïek

Basisschool ’t Mozaïek behoort tot 
een van de ruim duizend - van de 
zesduizend - basisscholen in Ne-
derland, waar kinderen al eerder 
dan groep 7 Engelse les krijgen. 
Op ’t Mozaïek krijgen alle klassen, 
ook groep 1, sinds vier jaar Engels.
Vrijdag, op de ‘English with the 
English-Dag’, kregen leerlingen 
les van drie Engelse leraren, in sa-
menwerking met Yvonne Scherp-
hof van Such Fun uit Den Bosch. 
De groepen 1 tot en met 4 werden 
een verhaaltje verteld, de groepen 

5 tot en met 8 kregen een work-
shop. 

Angry
Voor de onderbouw werd het ver-
haal van de drie biggetjes verteld 
aan de hand van veel gebaren. “I 
am angry”, zeiden de leerkrachten 
terwijl ze met hun voeten op de 
grond stampten. “I am hungry”, 
zeiden de leerkrachten terwijl ze 
met hun handen rondjes wreven 
over hun buik. Gebaren werden 
door de kinderen snel opgevolgd. 

Aan het einde van het toneelstukje 
konden de kinderen van de groe-
pen 1 en 2 al ‘thank you’ zeggen, 
tot groot genot van de Engelse le-
raren.
Volgens Yvonne Scherphof is het 
erg belangrijk dat kinderen vroeg 
beginnen met Engels. “Voor hun 
zevende jaar kunnen kinderen op 
een natuurlijke manier Engels le-
ren. We willen op deze manier 
er voor zorgen dat op een latere 
leeftijd geen angst bij de kinderen 
ontstaat”, vertelt ze. Een tweede 
voordeel voor de kinderen is, dat 
zij - naast Nederlands - ook bij het 
Engels met grammatica bezig zijn 
en op deze manier beter hun alge-
mene taalontwikkeling verbeteren. 

HEESWIJK-DINTHER – Basisschool ’t Mozaïek in Heeswijk-Dinther ont-
ving vrijdag drie speciale gasten. De onlangs afgestudeerde engelse 
leraren Joe, Mitch en Olivia kwamen de leerlingen van de Heeswijkse 
basisschool engelse les geven. 

Foto’s: Peter van de Steen
Om de leden voor hun inzet te 
bedanken, waren de Welpen  
Giuseppe afgelopen vrijdagavond 
uitgenodigd om koekjes te bak-
ken. De gastvrouw was een aardig 
kruidenvrouwtje. Opeens vielen 
echter alle lichten uit! Snel moes-
ten de welpen naar buiten. Wat 
bleek, de kruidenvrouw was niet 
meegekomen. Door het raam kon-
den de welpen zien dat het lieve 
kruidenvrouwtje was veranderd in 
een boze heks! Wat nog erger was, 
alle zaklampen waren foetsie! De 
heks had alles donker gemaakt en 
nu moesten de welpen stilletjes het 
gebouw in om hun zaklampen te-
rug te halen. 

Met gevaar voor eigen leven heb-

ben de welpen uiteindelijk alle 
zaklampen teruggehaald uit het 
gebouw. Toen de heks naar bui-
ten kwam, schenen de welpen met 
alle zaklampen in haar gezicht. De 
heks kon niet tegen licht en ver-
dween. In haar plaats verscheen 
het aardige kruidenvrouwtje weer! 
Ze was - dankzij de welpen - ver-
lost van de vloek van de weerheks. 
Het kruidenvrouwtje had na alle 
commotie wel behoefte aan koek-
jes, dus hebben de welpen met z’n 
allen koekjes gemaakt en lekker 
opgesmikkeld. Na een fantastische 
avond mochten de kinderen weer 
naar huis.
Lijkt Scouting jou ook leuk? 
Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingheesch.nl.

Welpen schijnen licht op 
de zaak

HEESCH - De jaarlijkse oliebollenactie van Scouting Heesch op 31 de-
cember was weer een groot succes, met dank aan de vele leden die de 
voorverkoop verzorgden. 
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Multidisciplinair Instituut voor:
  Psychologisch onderzoek
  Psychologische behandeling (GBGGZ)
  Behandeling vergoede dyslexie
  Remedial Teaching
  Huiswerk- en studiebegeleiding
  Dramatherapie

Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228  heesch@opdidakt.nl

cheque voor stichting heppie 
van piekobello

HEESCH - Kinderdagverblijf Piekobello uit Heesch heeft - samen met BSO rebbels en BSO Toversteen - een 
leuk bedrag gedoneerd aan Stichting Heppie. De cheque van € 544,90 is het eindresultaat van alle door kin-
deren gemaakte en verkochte artikelen van de kerstmarkt. 

Omdat ouders, opa’s en oma’s de gehele maand januari extra artikelen bleven kopen, is pas nu het eindtotaal 
bekend. Stichting Heppie kan hiermee weer, voor kinderen die het zwaar hebben, leuke onbezorgde weeken-
den en vakanties organiseren. Van kinderen voor kinderen.

Selfie-actie 
De selfie-actie is de afsluiting van 
een feestelijke campagne rondom 
de lancering van de nieuwe web-
site www.obsdebolderik.nl. Deze 
ging op woensdag 21 januari live. 
En om dat te vieren kregen alle 
leerlingen een poster mee, met 

als uitdagende opdracht ‘hang de 
poster op een opvallende plek en 
maak er een leuke foto of selfie 
van met jou zelf erbij’.  
Tijdens de weekopening werd een 
filmpje vertoond met daarin alle 
ingestuurde selfies. Daarna werd 

er met z’n allen van 10 terugge-
teld naar 1 en toen kwam de win-
nende selfie tevoorschijn. Winnaar 
Tijn was in de wolken en moet nog 
even nadenken welk vriendje hij 
meeneemt naar de film.

Samenwerken en samen vieren
Dat samenwerken en samen vieren 
is belangrijk is bij BS De Bolderik, 
blijkt ook nu tijdens de weekope-
ning. Joke Schopping, directrice, 
vult aan: “Op De Bolderik leer je 
met je hoofd, je hart en je handen. 
Je ontdekt en beleeft in én om de 
school. 

Op onze nieuwe website staat nu 
ook het filmpje met alle inzendin-
gen én natuurlijk de winnende 
selfie. De selfies laten zien dat de 
kinderen trots zijn op hun school!”

tijn sonder winnaar van 
De Bolderik ‘selfie-actie’

Tijn Sonder

HEESWIJK-DINTHER - Het was groot feest op basisschool De Bolderik 
in Heeswijk-Dinther tijdens de weekopening op  9 februari. Tijn Sonder 
uit groep 2 werd door de kinderraad als winnaar van de ‘selfie-actie’ 
uitgeroepen. Zijn foto was de grappigste en meest originele van alle 
vijftig inzendingen. Daarom mag hij met een vriendje naar de bioscoop. 

cabaret Max van den Burg in De pas

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Wilt u een 
schone auto?

Kom naar onze 
moderne Carwash!

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Op vrijdag 27 februari kunt u in De 
Pas zijn nieuwe voorstelling Amok 
zien. In Amok heeft hij zich bewa-

pend met zijn gitaar en doet hij een 
wanhopige poging om de lach aan 
z’n kont vóór te blijven. Hij dendert 

van links naar rechts, heeft een 
paar absurde dansjes voorbereid en 
is vooral niet bang voor rake, hilari-
sche typetjes en imitaties. De voor-
stelling in De Pas begint om 20.15 
uur en kaarten zijn o.a. verkrijgbaar 
via de website www.de-pas.nl.

HEESCH  - Max van den Burg is grappig, dat weet zijn publiek inmid-
dels al. Hij heeft de lach aan zijn kont hangen en weet in zijn eentje 
spectaculaire shows te maken. 

‘je leert met je 
hoofd, je hart en 
je Handen’
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De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

Maak een afspraak 
U kunt alleen op afspraak
terecht aan onze balies.
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis

Paspoort, rijbewijs of id-kaart 
ophalen?
Dat kan dagelijks zonder afspraak van 
8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 
uur en woensdag tot 19.00 uur bij de
receptie in het gemeentehuis.

prAKtische inFOrMAtie

Gemeenteberichten

AGenDA

20 FeBruAri 2015
Uiterste datum aanmelden snoei-
hout buiten de bebouwde kom

26 FeBruAri 2015
Speeddaten met de raad
De Wis, Loosbroek
19.30 uur

21 MAArt 2015
Schoonmaakdag buitengebied 
Bernheze. Aanmelden vóór 
8 maart 2015

Openingstijden gemeentehuis 
tijdens carnaval 
Het gemeentehuis is op maandag 16 februari en dinsdag 17 februari 
2015 gesloten. Voor aangifte van geboorte en overlijden is Burgerza-
ken in het gemeentehuis geopend op dinsdag 17 februari 2015 van 
10.00 tot 11.00 uur. 

De wildbeheereenheden (WBe’s) 
in Bernheze organiseren een grote 
schoonmaakdag. Wie helpt mee?

Zoals ieder jaar staat de derde za-
terdag in maart in het teken van 
de (nationale) schoonmaakdag. 
Dit jaar is dat op 21 maart. Parti-
culieren en verenigingen worden 
uitgenodigd mee te helpen het 
buitengebied schoon te maken. 
Het doel van de schoonmaak-
dag is alle zwerfvuil in het bui-
tengebied op te ruimen. Het ver-
oorzaakt daar vervuiling en een 
ongezonde situatie voor planten 
en dieren. De organisatie van de 
schoonmaakdag is in handen van 
Stichting Samenwerkingsverband 
Wildbeheereenheden Bernheze 
(WBE Aa en Leijgraaf, (Heeswijk-
Dinther, Loosbroek en Vorsten-
bosch), WBE Heesch en WBE 
Nistelrode. De gemeente stelt 
handschoenen, vuilniszakken en 
containers beschikbaar. Iedereen 
mag in principe meedoen. Voor de 
organisatie is het gemakkelijk wan-
neer dit in groepsverband gebeurt 
(verenigingen). Verenigingen die 
meedoen aan de schoonmaakdag 
ontvangen € 10,- per deelnemend 
verenigingslid voor de kas van de 
vereniging.

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich, met na-

menlijst van de deelnemers, vóór 
8 maart 2015 via de secretaris van 
hun vereniging opgeven bij de vol-
gende contactpersonen:
Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch 
en Loosbroek 
WBE Aa en Leijgraaf: 
Johan v.d. Bergh, Kerkstraat 37, 
5476 KB Vorstenbosch, 
telefoon 0413-34 26 56, 
e-mail: leabergh@hotmail.com.
Nistelrode
WBE Nistelrode: Thijs Fleskens, 
Dijkstraat 12, Nistelrode, 
telefoon 0412-61 26 78; 
e-mail: Thijs.fleskens@gmail.com. 
Heesch
WBE Heesch: T. v.d. Berg, 
Pastoor Boelenstraat 2, 
5384 GR Heesch, 
telefoon 0412-45 39 84, 
e-mail: tonvanbakel@xs4all.nl.

De contactpersonen geven meer 
informatie en een programma bij 
aanmelding. Als er veel belangstel-
ling van verenigingen/organisa-
tie is, kan het voorkomen dat het 
aantal deelnemers per vereniging 
wordt beperkt. Uiteraard streven 
we ernaar alle aangemelde vereni-
gingen mee te laten doen. Deelna-
me wordt vastgesteld in volgorde 
van opgave. Minimum leeftijd voor 
deelname is 16 jaar in verband met 
veiligheid. Helaas kunnen we geen 
uitzonderingen maken.

schoonmaakdag buitengebied 
Bernheze 
21 maart 2015 

Belangrijkste veranderingen:

1. Bij- en aanbouwen
Om te bepalen of u vergunningvrij 
kunt bouwen, wordt een bereke-
ning gemaakt van de maximale 
grootte van bij- of aanbouw. Alle 
bebouwing telt mee bij die bere-
kening, dus ook de bebouwing 
waarvoor u een vergunning heeft 
en de bebouwing waarvoor u eer-
der geen vergunning hoefde te 
hebben. Waar eerst maximaal 2,5 
meter diep vergunningvrij mocht 
worden aangebouwd aan het 
hoofdgebouw, mag dat nu maxi-
maal 4 meter diep zijn. Ook mag 
er op een groter perceel meer ver-
gunningvrij worden gebouwd dan 
op een kleiner perceel. Wel zijn er 
nieuwe voorwaarden gesteld op 
het gebied van ligging op het per-
ceel, grootte van het perceel en de 
oppervlakte van de bestaande be-
bouwing. De hoogte van de bijge-
bouwen mag minder zijn naarmate 
u dichter bij de erfgrens bouwt. U 
mag alleen bouwen op het achter-
erf.

2. Mantelzorg
Mantelzorgwoningen mogen ver-
gunningvrij gebouwd worden op 

het achtererf. Ook mogen be-
staande bijgebouwen voor man-
telzorg worden gebruikt. De be-
langrijkste voorwaarde is dat u 
kunt aantonen dat daadwerkelijk 
mantelzorg plaatsvindt (medische 
indicatie).

Wij helpen u graag
De berekening van de oppervlakte 
die u vergunningvrij mag bouwen 
is complex. De medewerkers van 
Vergunningen en Grondzaken van 
de gemeente Bernheze helpen u 
graag als u vragen heeft over de 
mogelijkheden op uw perceel. U 
kunt altijd een haalbaarheidstoets
indienen via www.bernheze.org. U 
heeft daar DigiD voor nodig. Dan 
kunnen wij kijken of uw plan past 
binnen de regels. U kunt ook een 
afspraak maken via 
www.bernheze.org of 
telefoonnummer 14 0412.

Zelf de wijzigingen doornemen?
U kunt de nieuwe regels zelf le-
zen op www.wetten.nl, wanneer u 
zoekt op ‘besluit omgevingsrecht’. 
De vergunningvrije regels staan in 
bijlage 2 van het Besluit Omge-
vingsrecht. 

Bouwen zonder vergunning 
Regels zijn veranderd

Als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen, 
hebt u vaak een vergunning nodig. Maar soms kunt u ook zonder ver-
gunning bouwen. Of u een vergunning nodig heeft, staat in het Besluit 
omgevingsrecht. De regels in dit besluit zijn onlangs veranderd. 

een uitdagende baan
Je zorgt voor de voltrekking van huwelijken en partnerschapregistra-
ties in de gemeente Bernheze. Je begeleidt de paren en je weet op een 
creatieve en persoonlijke wijze elke keer weer iets bijzonders te maken 
van hun speciale dag. Daarnaast voer je voorbereidende gesprekken 
met de bruidsparen. Tijdens dit gesprek verzamel je informatie die no-
dig is om een op het paar toegesneden toespraak te kunnen houden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Ga naar www.vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl voor meer in-
formatie en om te solliciteren. 

vacature
In de gemeente Bernheze worden per jaar ongeveer 140 huwelijken/
partnerschapregistraties voltrokken. Op dit moment gebeurt dat door 
vijf BABS’en (Buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand). 
We willen onze groep BABS’en uitbreiden en zijn op zoek naar een 
enthousiaste en betrokken:

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) (m/v)

verplaatsing markt nistelrode

Gemeente haalt snoeihout 
buitengebied op 

In verband met carnaval wordt de weekmarkt in Nistelrode op vrijdag 
13 februari 2015 verplaatst naar het Tramplein, tegenover de Rabobank.

De gemeente haalt van 2 tot en met 6 maart 2015 snoeihout in het bui-
tengebied op. U kunt zich daarvoor tot 20 februari 2015 aanmelden bij 
de gemeente, telefoon 14 0412 of via het ‘aanvraagformulier ophalen 
snoeihout’ op www.bernheze.org. 

Waar letten we op?
De focus ligt op de aanpak van 
stroperij, wildcrossen en (drugs)
afvaldumpingen. Maar overtre-
dingen als het verwaarlozen van 
dieren en illegale hennepteelt wor-
den ook opgespoord. Het hand-
havingsteam is 24 uur per dag en 
zeven dagen per week op pad in 
het buitengebied.

Melden
Het handhavingsteam roept ieder-
een op het buitengebied in de ga-
ten te blijven houden. Wie denkt 
dat er iets niet in de haak is, kan 
tegen lokaal tarief bellen met het 
speciale telefoonnummer 0900-
99 65 432. De melding gaat direct 
naar één van de instanties die sa-
menwerken in het handhavings-
team van Brabant.

Meer informatie
Alle informatie en het laatste 
nieuws vindt u op 
www.odbn.nl/ssib. 
U kunt zich via de website ook 
abonneren op onze SSiB Nieuws-
flits. Deze verschijnt ongeveer zes 
keer per jaar.

Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging halverwege 2009 
het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Het 
team houdt toezicht en treedt op in het buitengebied. en met succes! 

samen sterk in het Buitengebied  
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OFFiciËLe BeKenDMAKinGen

prOceDures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak inzien in het 
gemeentehuis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakreactie 
aan het college van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze reageren op de stukken. 

Neem voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de betreffende 
afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze con-
tact op met de betreffende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum een schriftelijke zienswijze indien bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op met de 
betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzenddatum van dit besluit bezwaar in-
dienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit bezwaar 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft 
geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 MA 

’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na publicatiedatum van dit besluit beroep 
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen 
schorsende werking. Er zijn griffierechten ver-
schuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 
een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de 

voorzieningenrechter van de rechtbank ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
de voorzitter van de afdeling verzoeken om 
een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn 
griffierechten verschuldigd. 

reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene die 
reageert, een omschrijving van het onder-
werp, de reden waarom u bezwaar/zienswij-
ze/bedenking indient en uw handtekening.

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

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 

evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgende 
evenementen/activiteiten een ver-
gunning/ontheffing verleend aan:
 - Protestante Kerk Nederland 

Dinther voor het organiseren 
van een rommelmarkt op 9 mei 
2015 van 10.00 tot 15.00 uur 
op locatie Kerkstraat 2, 5473 
GN Heeswijk-Dinther. De be-

schikkingen zijn verzonden op 5 
februari 2015. 

 - Stichting Carnaval De Piereslik-
kers voor het organiseren van 
de carnavalsoptocht 2015 vanaf 
14.11 uur. De route is als volgt: 
Heuvel, Kapelstraat, Eggerlaan, 
Schoolstraat, Kerkstraat, De Hel-
ling, Oude Veghelsedijk, Mr. 
Loeffenplein, 5476 KC Vorsten-
bosch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 5 februari 2015.

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

Besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
 - J.A.M. Horvers, 

geboren 17-03-1967
 - J.M. Lowicki, 

geboren 08-04-1987
Besluitdatum: 18-12-2014
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
bovengenoemde personen, neem 

dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
 - K. Cupial, 

geboren 23-11-1990
 - B.M.A. van Eindhoven, 

geboren 30-07-1979
 - K.M. Fyrnys, 

geboren 28-05-1992
 - P. Jaworska, 

geboren 16-09-1990
 - R.P. Kozakowski, 

geboren 20-09-1992

 - R.D. Mieszaniec, 
geboren 05-02-1965

 - L.T. Mikulski, 
geboren 16-03-1984

 - M.R. Oleszkiewicz, 
geboren 18-09-1990

 - J.P. Rutimirwa, 
geboren 21-05-1970

 - T.K. Swaltek, 
geboren 12-08-1987

 - J.M. Zygadlinska, 
geboren 02-01-1959

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrokke-
nen. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van bovengenoem-
de personen, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Wet ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan 
ruimte voor ruimte Loo 59, 
Nistelrode 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat in de ge-
meenteraadsvergadering van 5 fe-
bruari 2015 het bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte Loo 59, 5388 
SB Nistelrode is vastgesteld.
Inhoud: Dit bestemmingsplan heeft 
als doel een ruimte-voor-ruimtewo-
ning te realiseren en de bestaande 
woning te herbouwen op het adres 
Loo 59 in Nistelrode.
Inzage: Het bestemmingsplan ligt 
met ingang van 16 februari 2015 
gedurende zes weken op afspraak 
ter inzage in het gemeentehuis 
in Heesch en is te raadplegen via 
www.bernheze.org en www.ruim-
telijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPLoo59-vg01). 
Beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uitslui-
tend belanghebbenden beroep in-
stellen die: 
-  tijdig hun zienswijzen bij de ge-

meenteraad hebben kenbaar ge-
maakt;

 - redelijkerwijs niet kunnen wor-
den verweten dat zij niet tijdig 
hun zienswijze bij de gemeen-
teraad naar voren hebben ge-
bracht;

 - bedenkingen hebben tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp zijn 
aangebracht. 

U kunt uw beroepschrift indienen 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Degene die beroep heeft ingesteld 
kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist. 
Informatie: Met vragen kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
Y. Koudijs van het Domein Beheer, 
telefoon 14 0412.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - Monseigneur Dubbelmanstraat 17

Bouw terrasoverkapping
Datum ontvangst: 02-02-2015

 - Hoge Broekstraat 3b
Nieuwbouw woning
Datum ontvangst: 05-02-2015

Loosbroek
 - Achterdonksestraat 3

Bouw schuur en carport
Datum ontvangst: 30-01-2015

 - Koningsstraat 7
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, 
oprichten dierenverblijf
Datum ontvangst: 02-02-2015

Vorstenbosch
 - Eggerlaan 8, 

Vervangen goot
Datum ontvangst: 30-01-2015

Heesch
 - Bruijstenhof 3

Plaatsen woonwagen
Datum ontvangst: 04-02-2015

 - Watergat 2
Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening (recreatieve 
nevenactiviteit)
Datum ontvangst: 06-02-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - Elzenseloop ong.

Oprichten 10 woningen
Verzenddatum: 03-02-2015

 - Meerweg ong. 
Oprichten woning
Verzenddatum: 05-02-2015

Loosbroek
 - Achterdonksestraat 3

Bouw schuur en carport
Verzenddatum: 03-02-2015

Vorstenbosch
 - Eggerlaan 8

Vervangen goot schoolgebouw
Verzenddatum: 03-02-2015

Heeswijk-Dinther
 - Clemens van den Bergstraat 2

Uitbouw woonkamer
Verzenddatum: 03-02-2015

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

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Besluiten
Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
 - Hommelsedijk 4a

Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 05-01-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
 - een algemene gehandicaptenpar-

keerplaats op te heffen en een ge-
handicaptenparkeerplaats op ken-
teken in te stellen in de Pastoor 
Scheepensstraat bij de ingang van 
de Hoogstraat 42 in Heesch.

 - diverse verkeersmaatregelen te 
nemen op Laar, Lindestraat, Raad-
huisplein, Tramstraat en het kruis-
punt Kromstraat/Julianastraat in 
Nistelrode. 

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing. 
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Gemeente peilt woonbehoefte met enquête

De afgelopen jaren heeft de ge-
meente door de marktomstandig-
heden een achterstand opgelopen 
voor wat betreft woningbouw. 
Vooral voor starters was het erg 
lastig om een woning te kunnen 
bemachtigen. ”We hebben wel 
een aantal stimuleringsregelingen 

in het leven geroepen, zoals een 
starterslening en rentevoordeel 
geven op bouwgrond. We merken 
nu gelukkig dat de markt weer op 
gang komt”, legt wethouder Peter 
van Boekel uit. Hij is onder meer 
belast met de portefeuille ruim-
telijke ontwikkeling, bouwen en 

wonen. Tot het jaar 2020 mag de 
gemeente 160 woningen per jaar 
bouwen, maar dat aantal heeft 
Bernheze nog niet behaald: in 2013 
werden er 52 woningen gebouwd 
en in 2014 iets meer, zo’n 80. “Dit 
jaar hopen wij er meer dan 130 te 
kunnen bouwen, waaronder een 

aanzienlijk aantal huurwoningen”. 
Tot voor kort was het beleid van 
de gemeente ook dat eigen grond 
eerst bebouwd moest worden. 
“Dat heeft wel effect gehad voor 
onze bouwgrondexploitatie, maar 
de vraag is nu of je daar aan vast 
moet blijven houden. Als gemeen-
te willen we de positieve tendens 
vasthouden, mensen faciliteren en 

bouwactiviteiten ondersteunen. 
Dan moeten we nadenken over 
hoe ons woningbouwbeleid er in 
de toekomst uit moet gaan zien.” 

realistisch bouwen
Van Boekel vervolgt: “Van de 
provincie mogen we dan wel een 
bepaald aantal woningen per jaar 
bouwen, maar ze wil ook dat alle 
gemeenten hier goed over naden-
ken in verband met een te ver-
wachten krimp in de toekomst. De 
discussie is nu of je in alle kernen 
in Brabant moet blijven bouwen. 
Ons wordt gevraagd realistisch 
en naar behoefte te bouwen, an-
ders krijg je in de toekomst een 

gigantisch overschot aan wonin-
gen.” Om te weten welke woon-
behoefte er onder de inwoners van 
Bernheze leeft, ontvangt iedereen 
een enquête in de brievenbus. “Ik 
roep iedere inwoner op om deze 
in te vullen! De uitslag zal ons 
een goed beeld geven van wat er 
leeft en wat de wensen voor de 
toekomst zijn. Actief communice-

ren en wijzen op mogelijkheden, 
mensen de kans geven om mee te 
praten, dat is waar dit college voor 
staat. We willen draagvlak creëren 
in de gemeente en met onze in-
woners nadenken over bouwen in 
Bernheze.” Particuliere initiatieven 
als CPO (Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap) in onze dorpen 
zijn volgens Van Boekel mooie initi-
atieven. Steeds meer aandacht gaat 
tegenwoordig ook uit naar wonen 
in combinatie met zorg. “Niet voor 
niets zijn de regels voor het bou-
wen van een mantelzorgwoning 
versoepeld. Gezien de tendens om 
steeds langer zelfstandig te blijven 
wonen, is dat een goede zaak.”

Peter van Boekel Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

BERNHEZE – Het zal niemand ontgaan zijn dat de bouwactiviteiten in onze gemeente weer aantrekken. Maar 
waar is nu precies behoefte aan? En willen alle kernen wel hetzelfde? Om antwoord te krijgen op deze en 
andere vragen, houdt de gemeente Bernheze een enquête onder alle inwoners om de woonbehoefte te peilen 
en aan de hand van de uitslag het woningbouwprogramma en -beleid aan te passen. Binnenkort kan ieder-
een deze enquête in zijn brievenbus verwachten.

‘Je moet realistisch en naar behoefte bouwen’

in heeswijk-Dinther wordt gebouwd
Op verschillende locaties in 
Heeswijk-Dinther wordt volop ge-
bouwd of lopen de ontwikkelin-
gen voortvarend. 

CPO voormalige Cuneraschool
Vorige week zijn de 11 CPO-wo-
ningen op de woningbouwlocatie 
Cuneraschool opgeleverd. Bin-
nenkort zullen we bij de wonin-
gen voetpaden en parkeerplaatsen 
aanleggen. Ook starten we bin-
nenkort de bestemmingsplanpro-
cedure voor fase 2 van deze loca-
tie. Hierin zijn patiowoningen aan 
de Teerlingstraat en (zorg)appar-
tementen aan de Abdijstraat voor-
zien. Er volgt nog een informatie-

bijeenkomst voor omwonenden.

Heilaren-Noord
Aan de Windberg bouwt Muller 
Bouw 35 betaalbare grondgebon-
den koopwoningen. De verkoop 
vond in twee fasen plaats en het 
loopt goed. Van de 35 woningen 
zijn er nu 33 verkocht. De bouw is 
reeds gestart. 

Zijlstraat
Vorig jaar hebben wij via een prijs-
vraag de locatie aan de Zijlstraat 
uitgeschreven. Bouwbedrijf Van 
Wanrooij Ontwikkeling is hier als 
partij uitgekomen. De voorberei-
dingen lopen voor de ontwikkeling 

van 14 woningen op deze locatie in 
diverse categorieën. Dit jaar volgt 
hier nog nadere informatie over. 

Ter Weer
De omgevingsvergunning voor de 
bouw van 11 appartementen is 
ingediend. Als alles compleet en 
goed is ingestuurd kan de omge-
vingsvergunning verleend worden. 
Ontwikkelaar VGO gaat daarna 
starten met de bouw van de su-
permarkt, zorgvoorzieningen en 11 
appartementen.

Den Tol
Aan de Hoofdstraat op de plek 
van de voormalige sporthal D’n Tol 
ontwikkelt Muller Bouw een nieuw 
plan met 9 woningen. De wonin-
gen liggen aan een nieuwe straat, 
de Burgemeester Breukelstraat. Al 
eerder leverde Muller Bouw het 
kinderdagverblijf Klein Drakenstein 
van Kinderopvang Humanitas op. 
Naast deze bouwactiviteiten is ook 
de verkeerssituatie verbeterd en is 
er een ruime parkeerplaats aange-
legd. Het gaat om 7 patiowonin-
gen en 2 twee-onder-een-kapwo-
ningen. De patiowoningen zijn zeer 
geschikt voor senioren door het 
mogelijk maken van wonen, slapen 

en baden op de begane grond. De 
twee-onder-een-kapwoningen lig-
gen direct aan de Hoofdstraat. Ze 
bieden de toekomstige bewoners 
volop leefruimte over 3 ruime ver-
diepingen. Ook is er op de begane 
grond een garage/berging. De 
tweekapper en 5 patiowoningen 
zijn op dit moment in aanbouw.

Verkeersdrukte school
De basisschool Het Mozaïek ligt 
aan de noordzijde van de locatie 

Den Tol. Het halen en brengen 
van schoolgaande kinderen lever-
den grote verkeersdrukte op. De 
gemeente heeft met de bewoners 
van de Pastoor Maasstraat naar 
een passende oplossing gezocht. 

De route voor het halen en bren-
gen van de kinderen loopt via de 
nieuwe Burgemeester Breukel-
straat. De verkeerssituatie aan de 
Pastoor Maasstraat is hierdoor ver-
beterd.

enquêtes woonwensenonderzoek 2015, VUL Ze IN!
In januari kondigden wij het woonwensenonderzoek aan. Inmiddels 
worden de brieven verstuurd met de uitnodiging om mee te doen aan 
de enquête. Wij hopen op een zo groot mogelijke respons om een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften van onze 
inwoners. Wij gaan met de uitkomsten voor u aan de slag.

CPO woningen

Nieuwbouwplan D’n Tol
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InformatIe
 voor de

kernen

Pronkzittingen 

Mijn functie brengt me op uiteenlopende 
plekken en bij diverse evenementen. 
In de aanloop naar carnaval heb ik 
het voorrecht om alle pronkzittingen 
van Bernheze bij te wonen. Ik mag 
aanschuiven bij de Rooie Tèsneuzik 
in Heesch, voel me welkom bij de 
Weverszitting in Nistelrode, ben te gast 
bij de Piereslikkers in Vorstenbosch en 
maak de onthulling mee van de prins van 

Snevelbokkenland tijdens de pronkzitting in HDL. 

Dat is vier avonden genieten. Genieten van spitsvondige sketches, 
gevatte tonpraters, lenige dansgardes, mooie liedjes en pakkende 
muziek. En eerlijk is eerlijk: sommige grappen zijn voorspelbaar en 
zie je dus van verre aankomen. Maar ook dat hoort erbij.
Ik sta versteld van het talent dat zich op al die avonden laat zien. 
Ervaren lokale artiesten en jonge aanstormende talenten lijken zonder 
enige vorm van plankenkoorts het beste van zichzelf weg te geven, 
voor volle zalen.

Het hardst moet ik lachen als iemand even uit z’n rol valt, zelf ook in 
de lach schiet, maar al improviserend de sketch redt en die misschien 
nog wel leuker maakt. Ook heel amusant zijn de plaatselijke grappen, 
over mensen en gebeurtenissen uit het dorp. Ik kan nog niet altijd alle 
onderwerpen uit zo’n lokale sketch plaatsen, maar het gaat al heel veel 
beter dan een jaar geleden. Zeker als ik zelf lijdend voorwerp ben…

De vier pronkzittingen beloven veel goeds voor de komende carnaval. 
Die gaat ongetwijfeld spetterend worden. Iedereen die carnaval gaat 
vieren wens ik heel erg veel plezier toe. Voor wie er niet zo veel om 
geeft is er één schrale troost: na vijf dagen is het weer voorbij.

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Veedichtheid
In Bernheze is de veedichtheid 
hoog. Vandaar dat er, in de ogen 
van de SP, afstand gewenst was 
tussen burgers en stallen. De Raad 
van State aanvaardt echter het 
voorzorgprincipe niet. Europees 
recht wordt terzijde geschoven. 
Nu moet er een reparatie van 
het ingediende bestemmingsplan 
plaatsvinden. Dit terwijl een be-

langrijk onderzoek over afstan-
den en volksgezondheid door het 
RIVM nog niet klaar is. Verder 
wordt vanuit de provincie en van-
uit Den Haag gewerkt aan een 
model waarbij spreiding van die-
ren de kern is. De echte megastal 
(groter dan bouwblok 1,5 ha) is 
al in de ban. Het zou mooi zijn als 
we, op basis van ruimtelijke crite-
ria, kunnen komen tot spreiding 

van stallen over Brabant. Voor de 
SP zijn grote concentraties van 
dieren, dicht bijeen, geen optie. Er 
moet ruimte blijven. Verder dient 
het landschap aantrekkelijk te blij-
ven voor toeristen. Stallen die niet 
ruimtelijk ingepast zijn, vervuilen 
het landschap. Dat moet anders. 
De SP Bernheze is benieuwd hoe 
een en ander in de revisie van het 
bestemmingsplan gaat uitwerken.

SP: het bestemmingsplan buitengebied 
opnieuw 

BERNHEZE - Het bestemmingsplan buitengebied komt opnieuw aan de 
orde. een zeer klein, maar wel cruciaal onderdeel is afgekeurd. De SP 
Bernheze betreurt dat. Met name omdat de volksgezondheid kennelijk 
geen rol speelde voor de raad van State. Om de gezondheid en leef-
baarheid te bevorderen vond de SP een afstand van 1.000 meter tussen 
stallen en woonkernen verantwoord. een stal zou ook minimaal 250 
meter van een cluster huizen moeten staan. Dat moet nu anders. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Passend onderwijs is als gemeen-
telijke taak van start gegaan. Het 
Basisteam jeugd en gezin heeft 
vorm gekregen, als onderdeel van 
de Wet op de jeugdzorg (Wjz), 
en heeft de eerste stappen gezet. 
Stappen waarbij we weten dat we 
aan zo iets nieuws beginnen, dat 
dit onzekerheid met zich mee-
brengt. Veel moeten we nu gaan 
ervaren, om daar vervolgens uit te 
leren. Leren wat we goed doen en 
onze successen vieren, maar zeker 
ook bijstellen daar waar nodig. Je 

zou het kunnen vergelijken met 
het bouwen van een brug, terwijl 
we erop lopen.

We staan aan het begin van ons 
bouwwerk, met op papier mooie 
uitgangspunten, zoals de zorg 
dicht bij huis houden en voorko-
men in plaats van genezen. 

Maar om onze brug degelijk te 
bouwen, moeten we af en toe stil-
staan. Of misschien zelfs een stapje 
terug zetten om vooruit te komen. 

Dat stapje terug is eng, zult u 
waarschijnlijk als vervelend erva-
ren. Deel uw verhalen op tijd bij de 
betrokken instantie, gemeente of 
aan ons, CDA Bernheze 
(www.cdabernheze.nl). Zodat wij 
ervoor kunnen zorgen dat er zo 
snel mogelijk verder gebouwd kan 
worden en we trots kunnen zijn 
op de manier hoe wij onze brug 
neerzetten en uiteindelijk op ons 
bouwwerk. 
CDA Bernheze, Actief, herkenbaar 
en betrokken!

CDA: Leren met passend 
onderwijs

BERNHEZE - In het onderwijs staat leren centraal. Steeds opnieuw bekijk ik als 
leerkracht hoe de kinderen in mijn groep het meest vooruitgang boeken. Dit is 
met de ontwikkelingen in onze gemeente niet anders.

Lidy van der Valk, commissielid MZ CDA Bernheze
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www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

En op dat punt zijn wij het van 
harte met het college eens, daar 
hebben wij eerder zelfs ook al aan-
dacht voor gevraagd. Bergen plas-
ticzakken in het straatbeeld zijn 
nou eenmaal niet ‘sexy’. Maar met 
de manier waarop het college dit 
probleem aanpakt zijn wij het niet 
eens. De overvolle containers laten 
namelijk niet alleen een probleem 
zien (te kleine/weinig containers), 
maar ook een topprestatie! In onze 

gemeente hebben we het voor el-
kaar gekregen om in relatief korte 
tijd veel van onze inwoners ontzet-
tend enthousiast plastic te laten 
inzamelen. En als dat succes dan 
tot uiting komt, dan gaan we in-
binden en schrappen in voorzie-
ningen. Zo houden we onze inwo-
ners toch niet enthousiast?! Al die 
zakken die de afgelopen tijd in de 
containers gestopt werden, zullen 
thuis in de garage blijven liggen. 

Gemeente is van het probleem af, 
maar onze inwoners zitten er mee! 
Het is zaak om het scheiden van 
afval te blijven stimuleren. Dat doe 
je niet door te schrappen in voor-
zieningen, maar door deze juist 
uit te breiden of te verbeteren. En 
dan is één keer in de drie weken, 
in plaats van eens per vier weken, 
plasticafval ophalen niet genoeg. 
Want meer afvalzakken thuis, daar 
zit niemand op te wachten!

Progressief Bernheze: 
Wegens succes gestopt

BERNHEZE - Afgelopen week heeft het Bernhezer college bekendgemaakt in 
maart de containers voor plasticafval die in onze gemeente staan, te sluiten. De 
reden? Door de scheidingsdrift van de Bernhezenaren (u dus!) zaten de contai-
ners regelmatig (over)vol, waardoor er zakken naast de container belandden. 
Dat ziet er rommelig uit, dus moet verholpen worden.

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

‘het hardst moet ik lachen als iemand 
even uit z’n rol valt, zelf ook in de 
lacH scHiet’
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InformatIe
 voor de

kernen

Dat de ontsluiting van Heeswijk-
Dinther Zuid langer op zich laat 
wachten, heeft te maken met be-
zwaar- en onteigeningsprocedu-
res. Gelukkig gaat de ontwikke-
ling van het voormalige Ter Weer 
met voortvarendheid verder. Sug-
gesties om dit proces maar stil te 
leggen (hoeveel jaar is er al niets 
gebeurd?), om maar te wachten 
tot er voldoende animo is voor de 
appartementen of om als gemeen-
te maar te gaan optreden als wo-
ningcorporatie, zijn gelukkig van 

tafel geveegd. Tegelijkertijd kan 
de inrichting van het Plein 1969 
worden meegenomen. Aandacht 
verdient de woningbouwontwik-
keling op de voormalige locatie d’n 
Tol, het bijna voltooide CPO tra-
ject aan de Abdijstraat en de uit-
breiding van Heilaren-Noord met  
‘De Windberg’?
De digitale dienstverlening door 
de gemeente heeft een zodanige 
vlucht genomen dat de kosten 
voor het open houden van het ser-
vicepunt voor enkel een paspoort 

en/of rijbewijs die tien jaar geldig 
zijn, niet meer reëel te noemen 
zijn. Tot slot mag niet onvermeld 
blijven dat het project de Hees-
wijkse AA-Beemden, met een 
prima landschappelijke inbedding 
van de uitbreiding van Dijkhoff, in 
combinatie met een terugdringing 
van de verkeersbewegingen naar 
de Heilarensestraat, op dit mo-
ment op sympathie van Lokaal kan 
rekenen. Kortom Heeswijk-Dinther 
is in beweging! Ik wens u hele fijne 
ontspannen carnavalsdagen.

Lokaal: heeswijk-Dinther, stiefkind? Welnee!

BERNHEZE - In aansluiting op de bijdrage over de verkeersveiligheid 
door ons burgerlid Michel van de Linden, wil ik nog een aantal andere 
aandachtspunten kwijt die deze dorpskernen aangaat. Dit is mede in-
gegeven door voortdurende negatieve berichtgeving door de politieke 
partij die zegt vooral de belangen van Heeswijk-Dinther te behartigen, 

zonder overigens zelf met reële voorstellen te komen. In het laatste nummer van het maandblad de HaDeejer 
werd Heeswijk-Dinther door deze partij afgedaan als stiefkind. Ik prijs de redactie van het blad dat zij tot een 
andere slotsom kwam.

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

Ook mijn dochter speelde mee. Ze 
heeft een aantal jaren een saxo-
foonopleiding gehad, waar ze met 
heel veel plezier aan meedeed. 
En nog meedoet. Hoe belangrijk 
dat is, bleek zondag. Een opstap-, 
opleidings-, en groot orkest lieten 
zien wat er allemaal kan. Het op-
leidingsorkest maakte grote indruk 
met een voorstelling, waarbij ze 

leken aan- en uitgezet door een 
afstandsbediening. Ook de drum-
band had weer flink uitgepakt met 
speciale effecten. De honderden 
toeschouwers klapten de handen 
bijkans stuk. Wat een talenten zit-
ten er bij de fanfare! 

Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Er is geld tekort. We moeten 

bezuinigen en dat geldt natuurlijk 
ook voor de hafa’s. Dat weten ze 
en ze doen wat ze kunnen. Maar 
D66 is en blijft in gesprek om met 
name de jeugdopleidingen te steu-
nen en te waarborgen, waar mo-
gelijk. Ik wens u een fijne carnaval 
toe met veel muzikale ondersteu-
ning van onze jonge en natuurlijk 
ook oudere talenten.

D66: hulde aan de Koninklijke 
Fanfare st. Willibrord

BERNHEZE - Als trotse moeder was ik zondag getuige van De Tijdmachine. een 
fantastisch muzikaal en carnavalesk optreden van de Koninklijke Fanfare St.  
Willibrord uit Heeswijk. een tjokvolle sporthal de Zaert, omgetoverd tot Snevel-
bokkenstal, genoot met volle teugen van het muziekspektakel voor - en vooral 
dóór - jong en ouder. 

Marijke van Oorschot, Commissielid Maatschappelijke Zaken D66

CDA, Lokaal, SP en D66 vinden het 
nog moeilijk om het samen eens te 
worden en schuiven zaken daarom 
liever op de lange baan. Neem nu 
de sociale woningbouw. Terwijl 
bouwprojecten gelukkig weer van 
de grond komen is er echter nog 
een grote behoefte aan sociale 
huurwoningen. Wij vinden dat de 
gemeente een rol moet gaan spe-
len in het vlottrekken van de bouw 
hiervan. Coalitiepartij SP vindt dat 
ook, zo lazen we een paar weken 
geleden. Andere coalitiepartijen 
zijn dat echter niet van zins, en 
daarom gebeurt er niets. 
Wat zijn de gevolgen van onenig-
heid binnen de coalitie? Terwijl er 

nog veel dringende zaken gedaan 
moeten worden, staat er vrijwel 
niets op de politieke agenda. 
De laatste raadsvergadering duur-
de daardoor slechts 35 minuten! 
Wethouder Wijdeven van Lokaal 
heeft bijvoorbeeld al meer dan 
tien jaar de ontsluiting Heeswijk-
Dinther Zuid in zijn portefeuille. 
Volgens zijn eigen planning had 
deze weg, rekening houdend met 
aankoop, bezwaar en eventueel 
onteigening, al in 2013 klaar moe-
ten zijn, maar hij geeft nu grondei-
genaren de schuld van de vertra-
ging! Prins Joost zou betere grip 
gehouden hebben op deze mate-
rie. Alaaf!

Blanco: nou die 
handjes de 
lucht in?

BERNHEZE - Komend weekend lopen we weer in de polonaise en we-
reldproblemen worden tussen twee glazen bier opgelost. Tijd om even 
de boel de boel te laten en het gezag over te dragen aan de prinsen 
carnaval. Misschien kunnen zij met de raad van elf even een paar zaken 
vlottrekken, want bij de huidige coalitie in Bernheze gaan de handen 
niet uit de mouwen of de lucht in, ze zitten er liever bovenop.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke 
Partij Blanco

Meer informatie of inschrijven: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

Workshop
StyLish wonen

‘Word de ontwerper in eigen huis!’

Donderdag 19 februari om 19.00 uur 
Zaterdag 28 februari om 13.30 uur

Ondernemers meld u aan 
voor het Lente Podium

www.centrumheesch.nl

nog even en dan is het lente
HEESCH - Stichting Centrum Ma-
nagement Heesch heeft al zin in 
de lente. Met een aantal onderne-
mers uit het centrum zijn plannen 
gesmeed om op 12 april de lente 
goed in te luiden met het Lente 
Podium. 

De nieuwe mode, haardracht, ac-
cessoires en make-up voor het 
seizoen 2015 worden op die zon-
dag aan de bezoekers van Heesch 
gepresenteerd. Het Lentespektakel 
maakt plaats voor een happening 
door heel het centrum van Heesch. 
Elke winkelier die vindt dat 2015 
een jaar is om te vieren, met mooie 
nieuwe kleuren in het straatbeeld, 
zal de deuren openzetten en een 

catwalk – groot of klein – installe-
ren om de bezoekers te tonen wat 
dit jaar te bieden heeft.  

Muziek zorgt voor de juiste ach-
tergrond bij het kijken naar al dat 
moois of het genieten van iets lek-
kers op een van de gezellige terras-
jes. Voor de kinderen is er genoeg 
te doen en voor jong en oud is er 
keuze uit Italiaanse, Hollandse, 
Turkse of andere (inter)nationale 
lekkernijen van de diverse speci-
aalzaken uit het centrum. 

Aanmelden
Ondernemers van elders kunnen 
zich nog aanmelden. Stichting 
Centrum Management Heesch 

laat bezoekers via 
www.centrumheesch.nl  zien 
welke ondernemers in mode, 
schoonheid, gezondheid of daar-

aan gerelateerd aan het feest van 
de ontluikende lente meedoen. 
De centrum ondernemers zetten 
die dag hun deuren voor het win-
kelende publiek in elk geval wijd 
open. Aanmelden voor het Lente 
Podium bij Sanneke Ploegmakers, 
Dressup-Intsyle, ’t Dorp 86a, 
Heesch.

‘lente podium voor 
jong en oud’

Marjon van Houtert uit Nistelrode gaat meewerken op de frontoffice van 
de Bernhezer energie Coöperatie. BeCO levert  groene, eerlijke en duur-
zame stroom en gas aan particulieren, bedrijven en instellingen in de 
gemeente Bernheze. “Je kunt lid worden van BeCO, maar ook klant!” 

“Je kunt genieten van alles om je 
heen én er tegelijkertijd voor zorgen 
dat je ‘moeder aarde’ gezond over-
draagt aan de volgende generatie. 
BECO zorgt mede voor dat bewust-
zijn, daarom zijn wij lid. Nadat we 
de BECO energiekoffer ‘geleend’ 
hadden, zijn we overgestapt op 
ledverlichting. Ook hebben we de 
BECO zonnepanelen aangeschaft. 
We zagen meteen resultaat op 
onze energierekening en onze me-
ter loopt nu achteruit! BECO-lid zijn 
verdien je dus snel terug.”

BeWustzijn DOOrGeven
“We nemen onze jongens  
Chrisjan en Remco mee in ons 
idealisme: het bewuster omgaan 
met energie. Juist dat visuele van 
een terugdraaiende meter en de 
tuinverlichting met geïntegreerde 
zonnepaneeltjes laat hen zien dat 
de zon energie geeft en dat we die 
mogen gebruiken! Die bewust-
wording, daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen en daar ligt 
voor ons als ouders, maar ook voor 
scholen, een belangrijke taak.”  

Wij zijn bij BECO vanuit idealisme!

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls
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Laarhof 22
5388 GX Nistelrode

06 104 33 489
info@salonintense.nl
www.salonintense.nl

Unieke en revolutionaire 
behandelmethode voor gezicht 

en lichaam op het gebied van 
huidverbetering en -versteviging 

door een combinatie van Radio 
Frequentie en Magnetische Pulsen 

(MP2) technologie.

VenusFreeze is dé oplossing voor: 

–Huidverstrakking en -versteviging
–Rimpelreductie

–Anti-cellulitis en striae-vermindering
–Algehele contourverbetering

Kom langs voor een vrijblijvend 
adviesgesprek en gratis proefbehandeling.

Nieuw bij Salon Intense:
VenusFreeze Salon Intense opnieuw 

genomineerd voor Beauty 
Award

na

voor

Bel of mail: 06 104 33 489 / info@salonintense.nl

Easy

9 3 4 1

1 3 2 6

8 4 1 7

9 5 8 7

3 1 7 9

8 2 4 1

3 6 4 9

9 5 1 7

2 5 9 6

Puzzle #78264

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mooIBernHeZertJeS

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

AAnGeBODen

MeDisch peDicure 
nisteLrODe 
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

peDicure 
heesWijK-Dinther
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de winter 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

WeLKe KLeuren MAKen u 
het ALLerMOOiste?
Laat mij u helpen de juiste keuzes 
te maken met een persoonlijke 
analyse en make-upadvies.
Leuk om kado te geven en te 
krijgen, of voor een
vriendinnenavond.
Bel 06-51110053 Colorenta 
kleuranalyse Hannie Heesakkers
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
colorenta@ziggo.nl.

OLieBOLLenKrAAM
Tijdens carnaval op Plein1969 in 
Snevelbokkenland.
Open van 13.00 tot 19.00 uur.

BOeKen en pLAtenBeurs, 
voor de 24e keer
Oda School, Laan ten Bogaerde 7, 
te Sint-Oedenrode.
Openingstijden op Zaterdag 21- 
en zondag 22 februari van 10.00 
tot 17.00 uur.
De toegangsprijs is € 1-. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

te huur
OpsLAGruiMte 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

vAKAntieWOninG 
ALAnyA-turKije
6-pers appartement met 
zwembad.
300 meter van het strand.
Kijk op www.homeaway.nl 
onder huisnr: 1147997.

te KOOp

ALLe stOFzuiGerzAKKen 
en onderdelen uit voorraad 

leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl.

DAGeLijKs vers GepLuKte 
tuLpen
€ 2,- per bos, 
verschillende kleuren.
Richard van Doorn 
Vorstenbosseweg 1 Dinther.

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

GevrAAGD

LAnDBOuWMAchines 
o.a. hooimachine, harkmaaier, 
mesttank, ploeger, weisleep, 
kipper, frees maiszaaimachine, 
tractor, enz. en vee-/
paardentrailers. Tel. 06-19076959.

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Wim Rijkers uit 
Vorstenbosch

Winnaar:
Toon van de Ven
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Deze maatregelen moeten leiden 
tot een betere waterverdeling 
in het gebied rond de Leijgraaf. 
Zo worden in de Leijgraaf twee 
nieuwe automatische stuwen ge-
plaatst. Om de wateraanvoer naar 
het gebied te verbeteren, vinden 
ook werkzaamheden plaats in de 
Peelse Loop. De maatregelen ma-
ken deel uit van het project ‘GGOR 
Leijgraaf’.
 
Nieuw
De twee nieuwe stuwen liggen 
verspreid in het stroomgebied van 
de Leijgraaf. Eén stuw wordt aan-

gelegd ten noorden van Heeswijk 
Dinther en één stuw komt ten wes-
ten van Elsendorp. De aanleg van 
de stuwen zorgt ervoor dat water in 
het hoger gelegen gebied langs de 
Leijgraaf langer kan worden vast-
gehouden. Zo wordt droogte, en 
daarmee schade aan gewassen en 
natuur, voorkomen. Ook hoeft er 
minder beregend te worden. Door 
water bovenstrooms vast te hou-
den, kan daarnaast wateroverlast 
in de lager gelegen gebieden wor-
den tegengegaan. In het stroom-
gebied van de Leijgraaf, vanaf de 
aanvoerroute in Gemert-Bakel tot 

aan Bernheze, worden daarnaast 
nog eens 14 stuwen gerenoveerd 
en geautomatiseerd. Hierdoor kan 
snel worden gereageerd op de ac-
tuele (grond-) waterstanden.

Meer info: www.aaenmaas.nl/
nieuws/2015/02/start-
werkzaamheden-langs-de-
leijgraaf-en-peelse-loop.html

nieuwe stuwen stroomgebied Leijgraaf 
Maatregelen moeten leiden tot betere waterverdeling

HEESWIJK-DINTHER - Waterschap Aa en Maas start met de aanleg van 
nieuwe stuwen, verspreid in het stroomgebied van de Leijgraaf. eén 
stuw wordt aangelegd ten noorden van Heeswijk-Dinther en één stuw 
komt ten westen van elsendorp. 

suDOKu
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HOrIZONTAAL
1.  Autobedrijf in Heeswijk-

Dinther waar vader en 
zoon samenwerken

5. Restaurant met gevoel in 
Heeswijk-Dinther geopend 
op Valentijnsdag

8. Bedrijf van Prins HDL
9. Wie is er in de race van 

‘De gezelligste winkel van 
Brabant’

10. Tweede generatie 
autobedrijf op Tramstraat in 
Nistelrode

12. Gezelligste terras op 
 ‘t Raadhuisplein Nistelrode
13. Twee generaties zorgen 

voor schoonheid in Heesch
16. Kapsalon met 60-jaar 

ervaring in Heesch
17. Veelzijdig tuincentrum in 

Heesch
20. Eet- en drinkgelegenheid  

bij Van Tilburg Mode & 
Sport

22. Bootcampbedrijf in Heesch
23. Lunch Café bij De Wit in 

Schijndel
24. Cafetaria op het plein in 

Heesch

VerTIKAAL
2. Eetgelegenheid in het oude gemeentehuis 

van Heesch
3. Fietswinkel in Nistelrode met ‘extra’s’
4. Bij welke bank in Heesch krijg je rente op je 

betaalrekening
6. Bedrijf met ‘los geld‘ in Heesch
7. Specialist in Heesch voor alle binnen- 
 en buitenzonwering
11. Waar kun je terecht voor al jouw laser- 

graveer- & snijwerk in Nistelrode
14. Kleinschalige sportschool in Heesch
15. Het adres voor aanhangwagens in Heesch
18. Bedrijf voor tuinen met stijl in Heesch
19. Supermarkt een uit duizenden in Heesch
21. De gemeente waarin wij allen wonen

Nieuw en uitdagend, puzzel mee!
Deze eerste bedrijfspuzzel is de aftrap voor een serie puzzels die elke 
maand terugkomt. OnDer De inzenDers Met De juiste 
OpLOssinG WOrDt een WAArDeBOn vAn € 50,- verLOOt. 
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op deze pagina. 
Stuur het goede antwoord voor 16 februari 17.00 uur naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Onder alle deelnemers van deze eerste bedrijfspuzzel verloten we een ‘Bon Fromage geniet pakket’.  Doe mee!

Win
een

WAArDeBOn 

vAn € 50,-!

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

•	 Kia	Picanto	1.1 aut., el.ramen, airco, cv, 
 stuurbekr., 23.600 km, 2006
•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI AUT. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 76.000 

km, 2010
•	 Renault	Scenic	2.0 AUT. Business Line navi 
 lm-wielen ecc, cruise control trekhaak, PDC, ‘incl. 

nieuwe distributie’ 121.000 km, 2009

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

•	 Seat	Ibiza 1.4, 16v, airco, licht met. velgen, 2005
•	 Toyota	Corolla	verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam 
 voor/achter, 141.000 km, 2005
•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 

243.000 km, 2007
•	 VW	Golf		2.0	GTD	TDI,	navi, clima, xenon led, 
 18 inch, pdc v+a, 67.000 km, 2011
•	 VW	golf	1.6	TDI	clima,	pdc v+a, lm velgen privacy 

glas, 79.000 km, 2011

C1000 Wiegmans
Schoonstraat 8

5384 AN Heesch

Laar 8  -  5388 HE Nistelrode  -  Tel: 0412-671235 
info@orangerievantilburg.nl
www.facebook.com/orangerievantilburg

Ook wij serveren 
groente en fruit van de 

Ondernemer van 
het jaar 2014 De Wit Schijndel

Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel 
www.dewitschijndel.nl - facebook.com/leblancschijndel

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

BINNENKORT OP WINTERSPORT?
Wij adviseren graag bij de beste keuze in winterbanden

      Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg) Ook verhuur

www.petersaanhangwagens.nl

AANHANGWAGENS

Schoonheids- en kapsalon, 
pedicure en manicure

Thea en Eline van Dijk

Oplossing:
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Van niets naar iets
Er zijn van die mensen, die kunnen van niks iéts maken. 
Meestal geloof ik daar niet zo in, maar in dit geval is het 
echt werkelijk waar. Met eigen ogen gezien. Van bergen 
afvalhout waar ik bang van word. Want stel dat ík daarmee 
zou worden opgezadeld… wat ermee te doen? Naar de 
milieustraat? Vredesvuur stichten? Kachelhoutjes van 
maken? Ik zou het werkelijk niet weten. Dat geldt beslist 
niet voor Rik en Esther Ruigrok. Zij weten wel raad met oud 
hout. Ze maken er gewoon nieuwe meubels van. Hoe? Dat 
legt Rik ons graag uit.

We zijn met Bridges te gast bij Herso Meubelmakerij in 
Loosbroek. Als eerste zien we hoe een enorme machine een 
boomstam in de lengte in prachtige lange plakken zaagt. En nee, 
dit is niet zomaar een boomstam. Alles wat hier binnenkomt 
vormt een schakel uit een duurzame en verantwoorde ecologische 
keten. Het hout komt overal vandaan; oude meubels, vloeren, 

pallets, vaten, 
sloop… en soms 
uit Nederlandse 
bossen. Maar altijd 
FSC-gecertificeerd. 
Bij Herso wordt 
vooral ‘andersom’ 
gedacht. Niet 
uitgaan van de 
meubels en wat 
daar aan hout 
voor nodig is, 
maar beredeneren 
vanuit het hout 
en wat daar van 
te maken is. En 
dat is veel, heel 
veel. Elk stukje 
hout, ieder vezeltje 
wordt gebruikt of 
hergebruikt. Smalle 
latjes worden 
met biologisch 
afbreekbare lijm 

op elkaar geperst tot grote platen. Die platen worden vakkundig 
op maat gezaagd en geschuurd. En dan ontstaat zomaar weer een 
schitterende tafel in Brabants bont of Amsterdams blond, met een 
blad zo glad als een spiegel. 
En Rik gaat nog een stapje verder in zijn duurzaam verantwoorde 
denkwijze. Omdat hij zich realiseert dat het anders moet, dat de 
grondstoffen simpelweg op raken. Hergebruik van materialen, 
maar ook ruilhandel en bruikleen van producten passen in zijn 
strategie. 
Oók passend binnen die denkwijze: de soep die voor ons 
klaarstaat. Van Soupalicious. Zij maken biologische soep van 
onverkoopbare, maar gewoon bruikbare ingrediënten. Ze bieden 
werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 
en de helft van de winst gaat naar sociale doelen. Een 
bewonderenswaardig initiatief. Net zoals de meubelen van Herso. 
Ook wij moeten anders leren denken. Bewustwording, dat is 
waar het allemaal mee begint. Eenmaal thuis, duik ik meteen in 
de bult zooi op zolder. Die autoband wordt met gemak een poef. 
En die doorgezakte stoel ga ik opvullen en bekleden met oude 
gordijnstof. Moet jij eens opletten. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Onder alle deelnemers van deze eerste bedrijfspuzzel verloten we een ‘Bon Fromage geniet pakket’.  Doe mee!

Eerst werden Marit en Lenny ge-
kroond tot echte VIP KID’s zodat 
iedereen heel goed kon zien dat 
Lenny, Marit en hun gezinnen spe-
ciale gasten waren. Ook werd er 

geproost met (kinder)champagne 
en - zoals het bij echte VIP’s gaat 
- waren de paparazzi er bij!
De VIP KID’s hadden een instru-
ment mogen opgegeven waarvan 

ze meer wilden weten. Marit koos 
voor de saxofoon en Lenny wilde 
alles weten over de hoorn.
Voorafgaande aan het concert, 
mochten ze al even in de grote zaal 
en op het podium kijken. Er werd 
uitleg gegeven over het instru-
ment, wat noten zijn, hoe muziek-
lessen gaan en over Aurora. En ze 
mochten ook het instrument zelf 
proberen. Toen was het tijd voor 
het concert. De VIP KID’s kregen 
speciaal gereserveerde plaatsen en 
hun aanwezigheid werd door de 
presentator aangekondigd.
Lenny en Marit genoten net als 
de rest van het publiek van het 
Aurora-concert, een kleine polo-
naise en het staande applaus voor 
het orkest; het was voor de VIP 
KID’s en hun gezinnen heel bijzon-
der om mee te maken.

Lenny en Marit genieten als 
vip’s bij Aurora Mondial 

HEESCH - Lenny en Marit hadden op school een voucher geloot en 
mochten als VIP KID’s gratis naar het carnavalsconcert van Aurora 
Mondial. De twee winnaars mochten het hele gezin meebrengen.

Aftrap carnaval met D’un urste Deun 
HEESWIJK-DINTHER - Carnaval 
begint in Snevelbokkenland tradi-
tiegetrouw op vrijdagavond 13 fe-
bruari 21.00 uur in zaal De Toren. 

Vanaf 21.00 uur spelen De Pindul-
lekes, De Juinders, De Kornuiten, 
De Raddreijers en ’t Kumt Wel de 
spieren soepel en de muziekinstru-
menten warm voor het carnavals-
feest. 

Dit jaar wordt de traditie versterkt 
door The Fancy Gents, Ton van de 
Veerdonk & René Habraken. Als de 
uurtjes weer kleiner worden, geeft 
dit duo tijdens een tien nummers 
durende carnavalsballade de sfeer 
een extra schwung waardoor ieder-
een ongemerkt de carnavalsgriep 
overneemt en pas wil stoppen op 
dinsdagavond 24.00 uur.
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vriMDe vOGeL GespOt!

VRIMDE VOGEL GESPOT IN NISTELRODE!

Gesproken wordt onder anderen 
met René van Rooij van het duo 
Pap & Pudding, de Gebroeders Ko, 
de Dorini´s, Bennie Solo en - als 
klap op de vuurpijl - Lamme Frans 
van de carnavalshit ‘Wakker met 
een biertje’. 

Dj’s Justin, Stan, Roy, Hans en Bart 
van Radio Delta bereiden een uit-

gebreid programma voor met ver-
schillende items. Zo is er iedere 
dag een carnavalsquiz waaraan 
luisteraars mee kunnen doen. Car-
navalskenner Roy doet live verslag 
van de optocht in Heesch. 
Bekend en onbekend Brabant wor-
den aan het woord gelaten. Niet 
alleen artiesten kunnen hun zegje 
doen, ook vragen de dj’s aan luis-

teraars waar ze die avond heen 
gaan. En er is plek voor diegene die 
op de radio carnavalsnummers wil 
zingen. Luisteraars die tussen 14 
en 17 februari jarig zijn, worden 
op de radio in het zonnetje gezet. 
Zaterdag 14 februari, op Valen-
tijnsdag en de dag na vrijdag de 
dertiende, is de aftrap. 

Deze dag staat helemaal in het te-
ken van Valentijn. Zondag staat in 
het teken van de optochten. Op 
de maandag wordt er ouderwets 
carnaval gevierd en dinsdag wordt 
de carnaval nog eens goed nabe-
sproken.

Opgeven voor de carnavalsquiz, 
je zangkunsten laten horen, laten 
weten dat je jarig bent of even ver-
tellen wat je die avond gaat doen, 
kan door een e-mail te sturen naar 
bartgeurts@radiodelta.nl. 

radio Delta
Radio Delta is een radiostation dat 
24 uur per dag Nederlandstalige 
muziek uitzendt. Radio Delta is te 
beluisteren op www.radiodelta.nl. 
Hier is ook alles over de zender, de 
dj’s en evenementen te vinden. De 
carnavalsuitzending is zaterdag 14 
t/m dinsdag 17 februari elke dag 
van 12.00 tot 18.00 uur te horen. 

radio Delta in ‘t teken van carnaval
HEESCH - radio Delta verzorgt tijdens carnaval vier dagen lang elke 
dag een speciale radio-uitzending. Het is niet alleen elke avond feest, 
maar ook overdag blijft de luisteraar in de carnavalsstemming met 
feestmuziek, nieuwtjes, weetjes en live-optredens van artiesten. 

Zondag na de optocht 

geopend vanaf 16.00 uur

AquaRest - Meerstraat 30b Heeswĳ k-Dinther - 0413 291800 - www.aquarest.nl

Carnaval bij AquaRest 
met Jan en Alleman

Carnaval bij AquaRest 
met Jan en Alleman

VRIJDAG 13 FEBRUARI
Band LA LIGNA zorgt voor een gezellige
avond met live muziek, niet te hard maar
ontzettend leuk. Open vanaf 20.00 uur.

ZONDAG 15 FEBRUARI
Vanaf 20.00 uur MET JAN EN ALLEMAN, een Bossche carnavalsavond. 
Fiste zoas ’t Hurt: gezellige Bossche muziek in de bar van Aquarest, worbè ge ok nog 
gewoon kunt buurten. Met medewerking van DJ CARL V.

Disco-avonden voor de jeugd van Bernheze 
HEESWIJK-DINTHER - elke 
avond tijdens carnaval wordt er 
een flinke party georganiseerd 
in de Snevelbokkenstal (sporthal 
De Zaert) in Heeswijk-Dinther. 

Stichting Jeugdcarnaval HDL 
houdt dit jaar vier vette disco-
avonden voor de jeugd in de 
leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Neem 
je schoolpas mee, er staat con-
trole bij de deur. Omdat kinderen 
van deze leeftijd het iets langer 
volhouden, is de sluitingstijd ver-
lengd tot 0.30 uur.
Jongeren uit de wijde omtrek 
hebben inmiddels hun weg naar 
de Snevelbokkenstal gevonden. 
De Snevelbokkenstal is tijdens 
carnaval de plaats waar iedereen 
in HDL het naar zijn zin heeft. Dit 
jaar heeft Stichting Jeugdcarna-
val HDL een nieuwe DJ gecon-
tracteerd. De beste danceclassics, 
partyhits en natuurlijk de toppers 
van nu worden door de DJ op 
een spetterende wijze gepresen-
teerd. 

Met je ouders op veilige afstand 
kun je drie dagen tot 0.30 uur 
uit je bol gaan dus trek dus je 
mooiste carnavalsoutfit aan, doe 
je stoerste pruik op en kom naar 
de Snevelbokkenstal voor een 
avond om nooit te vergeten.

ZATerDAG 14 FeBrUArI 
20.30 - 0.30 uur
ZONDAG 15 FeBrUArI  
20.30 - 0.30 uur
MAANDAG 16 FeBrUArI 
21.00 - 0.30 uur
DINSDAG 17 FeBrUArI  
20.00 - 23.00 uur

Voor geen enkele activiteit die 
Stichting Jeugdcarnaval HDL or-
ganiseert wordt entree gevraagd. 
Wel wordt tijdens de activiteiten 
€ 0,50 gevraagd voor de garde-
robe. Het gebruik van de garde-
robe is verplicht. Dit in verband 
met het vrijhouden van vlucht-
wegen en om brandgevaar te 
beperken.

V.l.n.r.: Stan, Justin, Roy en Bart Tekst: Bart Geurts Foto: Marcel van der Steen

Laar 24  |  5388 HG Nistelrode  |  0412-610828

CARNAVALS-BORRELVOOR € 1,-

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG, MAANDAG 
EN DINSDAG VANAF 23.00 UUR OPEN

CARNAVALS
AFTER PARTY

EEN KAN 

BIER
VOOR 

€ 10,-
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Kantoorboekhandel
Ceelen

Bij Ceelen hen z’t nog Licheluk

eelen

Kantoorboekhandel - Heesch
Ceelen

DÈ CARNAVALSWINKEL 
VAN HEESCH!

 
•	 Grote	collectie	carnavalsspullen
	 (ook	in	de	‘hisse’	carnavalskleuren) 
•	 Pruiken,	schmink,	beenwarmers,	hoeden,	confetti,	
spray,	sjaals,	boa’s,	maskers,	etc.

‘t	Dorp	63-65,	5384	MB	Heesch,	T.	(0412)	45	17	82

Blaaskapel De Pindullekes uit 
Heeswijk viert al 22 jaar carnaval 
en blaast al 22 jaar op veel festi-
viteiten de hoogste deun. Zij zijn 
er in geslaagd tien blaaskapellen 
bij elkaar te krijgen voor een uniek 
Bourgondisch carnavalsfeest. 
Van Hoorn tot Eindhoven, Van Zij-
taart tot Heeswijk. Maar liefst tien 
verschillende kapellen, waaronder 
een oud-Nederlands kampioen, 
gaan met 170 muzikanten zorgen 
voor een gezellig festijn. Op twee 

podia laten zij horen wat carna-
valsmuziek is en hoe je als echte 
Bourgondiër carnaval viert. 
Op de laatste carnavalsdag van 
2015 kunnen bezoekers zich he-
lemaal laten vollopen met carna-
valsmuziek. Vanaf 12.00 uur kun 
je, met snert in je ene hand en een 
Pindullenlikeur in de andere hand, 
de sportieve bierfietsers aanmoedi-
gen, terwijl het tempo en de sfeer 
worden bepaald door de opzwe-
pende muziek.

Bourgondisch carnavals-
feest met De pindullekes
HEESWIJK-DINTHER - Muziek maken en luisteren? Lekker eten en drin-
ken? Lol maken? Carnaval vieren? Het kan op dinsdag 17 februari in De 
Toren in Heeswijk-Dinther. 

het is gewoon een gezellig feest!
Verschil in carnaval vieren tussen allochtone en autochtone kinderen minimaal

V.l.n.r.: Bas, Majid, Julia, Luna en Sjin Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

Deze echte sfeerband neemt het 
publiek mee terug naar de tijd 
dat de popmuziek uitgevonden 
werd. René, Gerard, Marc, Peer 
en Ton zullen een muzikale doos 
vol herinneringen openen als ze in 
een avondvullend programma de 
grootste nationale en internatio-
nale hits vol enthousiasme van het 
podium laten knallen. Zaal open 
21.00 uur.
Zondag 15 februari zal De Zwaan 
één grote dansvloer zijn. Direct na 
de optocht zullen Miss Piggy & 

Typisch Teun de lekkerste platen 
uit de speakers laten knallen. Na-
tuurlijk zullen er carnavalskrakers 
voorbij komen, maar ook liefheb-
bers van bijvoorbeeld rock & roll of 
disco zullen zeker aan hun trekken 
komen. Op maandag en dinsdag 
is De Zwaan vanaf 14.00 uur ge-
opend. Er wordt voor elk wat wils 
gedraaid in het café. In de zaal is 
er daarnaast de mogelijkheid om 
te biljarten. Alle dagen vrij entree. 
Info 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

carnaval in café De zwaan

HEESWIJK-DINTHER - De Herrie Davidson Band zal (carnavals)zaterdag 
14 februari De Zwaan in Heeswijk-Dinther in zijn voegen laten kraken. 

“Mijn ouders hebben mij meteen 
als clown verkleed”, vertelt Sjin 
(12), die op jonge leeftijd vanuit 
China naar Nederland is gekomen. 
“Nu vind ik het nog steeds een 
leuk feest en met z’n allen carnaval 
vieren bij ons op school vind ik het 
allerleukst”, gaat zij enthousiast 
verder.

Majid (12), oorspronkelijk uit So-
malië, moest wel even wennen 
toen hij al die verklede mensen op 
straat zag. “Ik vond het erg raar 
maar ook wel weer leuk om te zien. 
In het begin toen ik hier in Heesch 
woonde, heb ik niet meegedaan 
met carnaval, maar nu doe ik al een 
paar jaar mee, carnaval vieren op 
school is echt heel leuk en ook ga 
ik met mijn vrienden naar de kin-

deroptocht en de grote optocht in 
Heesch kijken.”
Julia (11) woont pas twee jaar in 
Heesch, nadat zij de eerste negen 
jaar van haar leven in Polen heeft 
doorgebracht. “In Polen werd ook 
carnaval gevierd, alleen hadden we 
daar geen optochten. Wel vierden 
wij carnaval op school, ik ging dan 
soms wel verkleed en soms niet.”
Ook Julia vindt het vieren van car-
naval op Delta ontzettend leuk, 
maar naar de optocht gaat ze niet 
kijken.

Horrorclown
Luna en Bas (beiden 10) wonen al 
wel hun hele leven in Nederland en 
zijn net zo enthousiast over carna-
val als hun klasgenootjes, die hier 
niet zijn geboren of maar voor een 

deel hier zijn opgegroeid.
Bas gaat zeker meedoen met de 
kinderoptocht en misschien gaat hij 
ook naar de grote optocht kijken. 
“Je kunt mij dan herkennen als 
horrorclown, want zo ga ik denk ik 
wel verkleed”, legt Bas uit.
Ook Luna gaat kijken naar de grote 
optocht in Heesch, maar met de 
kinderoptocht doet zij niet mee. 
“Het carnavalsfeest bij ons op 
school is erg gezellig, ik ben blij dat 
het bijna zo ver is”.
Op de vraag of er ook wat min-
puntjes zijn aan carnaval, geven de 
leerlingen van Delta bijna allemaal 
als antwoord: “Soms te veel her-
rie”.
Alleen Sjin heeft een ander pro-
bleempje en dat is het uitzoeken 
van verkleedkleding: “Maar als 
ik dan uiteindelijk weet wat ik wil 
worden en het juiste pak heb ge-
vonden, ben ik blij dat het toch 
weer gelukt is”.

HEESCH – Vijf enthousiaste kinderen vertellen over carnaval. Wat is er 
leuk aan en wat misschien ietsje minder? een gesprek met een aantal 
vrolijke tieners van basisschool Delta in Heesch. 

Advertorial

www.de-wevers.com
www.dehossendewevers.nlwww.krullendonk.nl
www.snevelbokkenland.nlwww.jeugdcarnavalhdl.nlwww.dekreuge.nl
www.piereslikkerfoto.nl

CARNAVAL 2015 
BIJ ’T TRAMSTATION 

NISTELRODE
ZATERDAG 14 FEBRUARI 

STARKOO 22.00 UUR
DE SNOLLEBOLLEKES  22.00 UUR

ZONDAG 15 FEBRUARI
HENK BERNARD 21.30 UUR 

MAANDAG 16 FEBRUARI 
 HENK DISSEL 22.30 UUR

TOEGANG

GRATIS

Munten uit de feesttent ook geldig bij ’t Tramstation
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een bijzonder kleurrijke 
carnaval voor Loosbroek

LOOSBROEK - Loosbroek viert dit 
jaar een bijzonder kleurrijk carna-
val onder het motto; De Kreuge 
geeft kleur aan de toekomst. 

Op zaterdag 14 februari wordt er 
carnaval gevierd in de kleur van de 
liefde, op zondag is goud en fout 
het thema, op carnavalsmaandag 
bekijken de carnavalsvierders het 
leven door een roze bril en op dins-
dag wordt het een bonte bende. 

Alle vertrouwde activiteiten ko-
men tijdens deze dagen voorbij; de 
verlichte optocht en het lichtjesbal, 
het carnavalsontbijt, De Kreuge 
On Tour, de 11-stratentocht met 
Snertbal en de DolleDinsdagDisco. 
Nieuw is de door café Kerkzicht 
georganiseerde Full Moon Carna-
valsparty op vrijdag.

Voor het uitgebreide programma 
kijk op www.mooihdl.nl.

‘jong en Oud te samen’ klaar 
voor optochtencampagne

HEESWIJK-DINTHER - Voor carna-
valsgroep ‘Jong en Oud te samen’ 
uit Heeswijk-Dinther staat de op-
tochtencampagne carnaval 2015 
weer voor de deur. 

‘Jong en Oud te samen’ heeft 
zichzelf voor de optocht van 2015 
naar eigen zeggen volledig over-
troffen. Het thema van de Stich-
ting ‘Witte Gè nog Wèsse deje, 44 
joar geleje’ zal alle eer aangedaan 

worden. ‘Jong en Oud te samen’ 
zal teruggaan naar het volk dat 44 
joar geleje Hezik, Dinther en Loos-
broek aandeed en hier het carnaval 
bracht. “We laten het publiek zien 
hoe het volk leefde onder het toe-
ziend oog van Prins Alaaf. Na 44 
jaar is de carnavalstraditie er nog 
steeds en is het elk jaar groot feest 
in HDL in de dagen voor de vas-
tentijd. Op de maandag trekken 
we traditiegetrouw naar Vorsten-

bosch, om daarna in Eerde de op-
tochtencampagne op de dinsdag 
af te sluiten. In de afgelopen vier 
maanden is er een ongelofelijke 
hoeveelheid werk verzet voor een 
- tot in de kleinste details - perfect 
uitgevoerde wagen. We bouwen 
samen, jong en oud en de bijdrage 
van zelfs de kleinste zal zichtbaar 
zijn op onze wagen. Iets waar we 
erg trots op zijn en wat we graag 
uitdragen.”

De Nisseroise 
Boeren Bruiloft
     

     é
én boer & één boerin

                 Maar wie? Weet ji  het?

Munten uit de feesttent ook geldig bij ’t Tramstation

Zaterdag 14 februari 
Zaal ’t Tramstation Nistelrode

Aankomst bruidspaar 13.30 uur

Iets ouds 
door iets nieuws

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag 8 februari hield de Koninklijke Fanfare uit Heeswijk haar jaarlijks car-
navalsconcert. De stemming was opperbest en werd, dankzij de meezingers, alleen maar beter. De muziektoon 
voor carnaval is gezet en wat de fanfare betreft kan carnaval losbarsten. 

Optochten Bernheze op Dtv
HEESCH – Op Dtv is maandagavond om 19.00 uur de optocht van 
Heesch te zien. Het om gaat om een integrale weergave. Dat wil zeg-
gen dat de hele optocht wordt uitgezonden. Aansluitend zijn ook sa-
menvattingen te zien van de andere carnavalsoptochten in Bernheze. 
De uitzending wordt dinsdagmiddag om 12.00 uur herhaald. Dtv is bij 
Ziggo digitaal te vinden op kanaal 41. 

www.de-wevers.com
www.dehossendewevers.nlwww.krullendonk.nl
www.snevelbokkenland.nlwww.jeugdcarnavalhdl.nlwww.dekreuge.nl
www.piereslikkerfoto.nl

carnavalsconcert De tijdmachine

Molenhoeven 43 - 5472 PX Loosbroek

Zaterdag 14 februari

Molenhoeven 43 - 5472 PX Loosbroek

Zaterdag 14 februari
Zaterdag 14 februari
Zaterdag 14 februari

Na verlichte optocht in zaal Kerkzicht Loosbroek

OLieBOLLenKrAAM

Tijdens carnaval op Plein1969 
in Snevelbokkenland.
Open van 13.00 tot 19.00 uur.
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Oud-prinsen stelen show op pronkzitting hDL

Na de ontkleding van Prins Bart en 
de onthulling van Prins Joost d’n 
Urste, werd de volle zaal getrak-
teerd op vele mooie acts. De oud-
prinsen traden twee keer ijzersterk 
op. De eerste keer lieten zij samen 

de zin ‘helemaal niks!’ zien op de 
vraag wat de oud-prinsen 44 jaar 
geleden deden, doelend op het 
thema witte gè nog wèsse deje, 44 
jaor geleje. En gelijk hebben zij… 
44 jaar geleden waren er geen 

oud-prinsen. De tweede acrobati-
sche act van de voormalige prinsen 
was indrukwekkender en was een 
lust voor het oog van de vrouwe-
lijke kijker. Ad en Arjen kwamen 
als conciërges het podium op. Ze 
werkten in het archief van carna-
val HDL. De dansmariekes deden 
een showdans en een gardedans 
en tonpraoters Sabine van Lamoen 
en Peter van Daal brachten de zaal 
aan het lachen. De Heikneuters 

onthulden na een humoristisch to-
neelstuk - gespeeld op een Franse 
camping, niet te verwarren met 
Vinkeloord - Luuk van Meurs als 
de Don. 

Samen met adjudanten Hans van 
Gerwen en Dennis Groot Bleumink 
wordt carnaval een groot baccha-
naal. De Oude en Enthousiaste 
Dansmariekes (doedjes) zorgden 
voor een spetterende dansact en 

maakten er - samen met de zange-
ressen Toos en Patries - een skon 
fisje van. De Hofdames, de Jan-
tjes en de muzikale inbreng van 
mede-oprichter van de stichting 
Henk Habraken completeerden de 
avond. 
Aan het begin van de pronkzitting, 
waarin in snel tempo op de afge-
lopen 44 jaar werd teruggeblikt, 
werd ere-president Piet Jacobs in 
het zonnetje gezet. 

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Op vele manieren stalen de oud-
prinsen de show tijdens de pronkzitting van Stichting Carnaval HDL. 
Het allermooiste wat gebeurde bij het aftreden van Prins Bart d’n Urste, 
was dat hij ein-de-lijk zijn vriendin Marloes ten huwelijk vroeg. Ze zei 
natuurlijk ja.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: DMBK

KNOTSGEKKE
CARNAVALS 

ACTIE

OP ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG MET CARNAVAL:OP ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG MET CARNAVAL:

HANEX CARWASH OSS / Singel 1940-1945 320b   

HANEX CARWASH HEESCH / Cereslaan 22

HANEX CARWASH

€5,00van €13,50  voor

ONS MEEST UITGEBREIDE
CARWASH PROGRAMMA

Schuimboog

Wassen

Velgen

Onderkant

Drogen

Acryl beschermlaag

Vrijdag 13 februari:
Vanaf 20.30 uur is de tent open.
Vorig jaar was de eerste editie een daverend succes. Dit jaar dus 
uiteraard geprolongeerd: De 2e CARNAVALSCANTUS IN HET 
WEVERSRIJK! Zing en drink mee… van 21.30 tot 23.00 uur. 
Om deel te nemen aan de Cantus moet je een kaartje hebben. 
Natuurlijk is iedereen welkom als toeschouwer.

Zaterdag 14 februari:
Vanaf 20.30 uur: Openingsbal met  De Timmer en Barend Show. 
Dat wordt weer feesten! En om 23.00 uur gastoptreden van De Vier 
Viltjes! Heel bekend van YouTube en zo.           
     
                                                               
Zondag 15 februari:
15.00 Prijsuitreiking met DJ.  Aansluitend carnavalsfeest tot in de late 
uurtjes. 15.00-20.00 uur: kindertent open met als vanouds: Bo & Babs. 

Maandag 16 februari:
15.00 - 20.00 uur op het grote podium in de grote tent kindermatiné 
met Bo & Babs.                                                                                                                                    
20.30 uur: zijn ze weer van de partij: 

Dinsdag 17 februari:
14.30 -17.00 uur Faudte bruiloft  met de verkiezing van het Faudte 
bruidspaar 2015. De faudte koppels strijden wederom om de eer. 
16.00 - 20.00 uur: Matinée met  dj’s Timmer en Barend .                                                                                               
14.30 -19.30 uur: kindertent open met Bo & Babs. 
20.00 uur: sluitingsbal met dj.

FEEST IN DE TENT IN NISTELRODE
Programma

Zorg dat je d’er bij bent

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

met de verkiezing van hetmet de verkiezing van hetmet de verkiezing van hetmet de verkiezing van het

De Jongens van REP

UITVERKOCHT!

dj’s Timmer en Barend .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                                .                                                                                               

Alle dagen

Apres ski plein

jeugdprins en -prinses basisschool st. Albertus
LOOSBROEK – De jeugdprins en -prinses werden maandag 9 februari, zoals elk jaar gedaan wordt, onthuld 
op basisschool Albertus in Loosbroek. Het was nu de tweede keer dat er gekozen werd uit kinderen van 
groep 7.

Elk kind kon zich aanmelden voor de verkiezing tot jeugdprins of -prinses. Een greep in de grote hoed ont-
hulde de namen van de gelukkigen voor dit jaar. Kaylan van Krieken mag zich deze carnaval prins noemen en 
Danique van Haaren is de carnavaleske prinses. 

Deze hele week hebben prins Kaylan en prinses Danique privileges. Dinsdag mogen ze de hele school trak-
teren. Woensdag mogen ze een half uur een activiteit kiezen in een klas naar keuze. Donderdag lunchen ze 
vorstelijk met de juffen en meesters en vrijdag staan zij in het middelpunt van de belangstelling als Stichting 
Carnaval HDL op school carnaval komen vieren. Jeugdprins Kaylan en -prinses Danique Foto: Michel Roefs
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90
p

fifty shades of Grey: 

20:00

Gooische vrouwen 2: 

19:45

Kingsman: the secret service: 
19:45

michiel de ruyter: 

20:15

vrijdaG 13 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

16:00

fifty shades of Grey: 

19:00 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

16:00

spongebob: spons op het droge 3d: 16:00

zaterdaG 14 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 19:00 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15 16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter: +12 

15:15

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

13.30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

zoNdaG 15 februari 2015

gesloten ivm carnaval

maaNdaG 16 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 20:15

Gooische vrouwen 2: 

20:00

Jack bestelt een broertje: 
13:15 16:00

Kingsman: the secret service: 
19:45 

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:00

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

diNsdaG 17 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 20:15

Gooische vrouwen 2: 

20:00

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:45 

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:00

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

doNderdaG 12 februari 2015

zaterdaG 21 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 19:00 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

zoNdaG 22 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 20:15

Gooische vrouwen 2: 

19:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:30

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

19:45

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

woeNsdaG 18 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 19:00 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

doNderdaG 19 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 20:15 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

vrijdaG 20 februari 2015

big Hero 6 3d Nl: 

13:15

fifty shades of Grey: 

15:45 19:00 21:45

Gooische vrouwen 2: 

19:00

Homies: 

21:30

Jack bestelt een broertje: 
13:15  16:00

Kingsman: the secret service: 
19:00 21:45

michiel de ruyter 12+: 

15:15

michiel de ruyter: 

20:30

Night at the museum: secret of the...: 18:30

paddington Nl: 

13:30

spongebob: spons op het droge 3d: 13:30 16:00

voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

14 februari

sameN met 

Je liefde  

Naar  

iNdustry

Tijdens de  

carNavals  

vaKaNtie  

zijn wij  

‘s middags  

GeopeNd!
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tornado Dames 1 
onderuit tegen koploper
NISTELRODE - De dames van Tor-
nado speelden zaterdag tegen de 
huidige nummer een van de com-
petitie, Bedovo. De uitwedstrijd 
bij Bedovo was er een om snel te 
vergeten, dus nu een nieuwe kans. 

De insteek van de ploeg uit Nistel-
rode om lekker vrij te spelen, voor 
het plezier te gaan en misschien 
een setje mee te pikken. Vol goede 
moed begonnen de dames van 

Tornado aan de wedstrijd. De eer-
ste twee sets hadden de volleybal-
sters moeite om in het spel te ko-
men. Vooral bij de servicepass ging 
het mis. Met veel moeite werden 
er 7 á 8 puntjes bij elkaar gesprok-
keld. De derde set ging het gelijk 
op. Ook deze set werd, met een 
minimaal aantal punten, verloren. 
De vierde set begonnen de dames 
vol goede moed, maar het mocht 
helaas niet baten: 4-0.

volleybal

NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene behaalden een zeer ver-
dienstelijk gelijkspel bij de nummer twee van deze competitie, eldenia.

Met een geweldige wedstrijdinstelling werd de strijd aangegaan. Na een 
1-0 ruststand voor de Arnhemse vrouwen maakte Femke van Bremen 
met een prachtig diagonaal schot de gelijkmaker. 

verdienstelijk 
gelijkspel prinses irene vrouwen

voetbal

Maak kennis met tennis bij telro
NISTELRODE - Benieuwd of tennis iets voor jou is? Dan heeft tennis-
vereniging Telro in Nistelrode een speciaal aanbod voor jong & oud. 

Dit houdt in: * 5 tennislessen van 60 minuten over een periode van 5 
tot 6 weken, start begin maart. * tijdens deze periode vrij tennissen op 
onze banen. Dit voor € 40,-. Aanmelden kan voor 22 februari, alleen 
of met een groepje, door naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum te mailen naar 
telrotraining@gmail.com.
Wie na deze tennislessen nog steeds enthousiast is, wordt uitgenodigd om lid te worden van TC Telro. 
TC Telro Zwarte Molenweg 11, Nistelrode.
(*onder voorbehoud van voldoende deelname).

Korloo in slotfase ten onder
LOOSBROEK - De korfbalsters 
van het Loosbroekse Korloo 1 na-
men het zondag - in Nistelrode - 
op tegen Spoordonkse Girls 1. 

De speelsters wisten dat dit een 
lastige tegenstander zou gaan 
worden. Maar ze gingen vol goede 
moed en met eigen doelstellingen 
de wedstrijd in.

De eerste helft was op de hand van 
Korloo dat goed in de wedstrijd 
zat. Spoordonkse Girls kon maar 
net bijbenen en Korloo ging na een 
paar mooie schoten met een tevre-
den gevoel de rust in. Ruststand 
5-5. Net na rust werd een welver-
diende voorsprong opgebouwd 
van 7-5. 
Door lange aanvallen op te zetten 

probeerde Korloo dit verder uit te 
bouwen, maar helaas kon het ver-
dedigingsvak het niet genoeg dicht 
houden. Ze kregen nog genoeg 
kansen, maar die werden niet af-
gemaakt. Na het merendeel van de 
wedstrijd op voorsprong te hebben 
gestaan, had Korloo uiteindelijk 
toch niet de langste adem. Eind-
stand 8 - 10.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

jubilarissen gehuldigd bij Bc Argus

Daarnaast zijn nog een flink aantal 
leden gehuldigd voor het 30- en 
25-jarig lidmaatschap. Hieruit blijkt 
maar weer eens dat deze snelle 
spelsport tot op latere leeftijd kan 
worden beoefend. Badmintonclub 
Argus is een actieve badminton-
vereniging in Heeswijk-Dinther 
met om en nabij de 100 leden. 

Hieronder ook al een aantal leden 
uit de dorpen rondom Heeswijk-
Dinther, met name uit Nistelrode. 
Een aantal leden speelt in com-
petitieverband. De meeste leden 
spelen recreatief badminton op 
de vaste maandagavond of op de 
donderdagochtend in Sporthal De 
Zaert. Om de sfeer te proeven bij 

de club kan er gratis drie keer wor-
den meegespeeld.
Voor meer info: www.bc-argus.nl  
of info@bc-argus.nl of 0413-
224214. Belangstellenden kunnen 
ook een keer langskomen op de 
speelavond of -ochtend. Er is altijd 
wel iemand om vragen te beant-
woorden. 

badminton

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de jaarlijkse feestavond bij zaal De Toren heeft badmintonclub BC Argus uit 
Heeswijk-Dinther haar jubilarissen gehuldigd. Bijzonder was de huldiging van de twee ereleden van de club 
met hun 40-jarig jubileum; Jo Putmans en Lily Blom-van Galen. 

Doelman Lunenburg is opnieuw de situatie meeste Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER/DEN BOSCH - Voor Heeswijk stond dit weekend 
de eerste competitiewedstrijd van 2015 op het programma op bezoek 
bij CHC in Den Bosch. 

Met een waterig winterzonnetje en de geur van de nabij gelegen  
Heineken-fabriek in de lucht, floot scheidsrechter Govers om half drie 
voor aanvang van de wedstrijd. Na 90 minuten was de uitkomst weer 
vertrouwd, Wouter van Dijke scoorde de 0-1 en doelman Patrick Lunen-
burg redde op de juiste momenten.

heeswijk middels 
vertrouwd recept naar driepunter

voetbal

Bernheze sportief

prinses irene richt vrouwenrecreantenteam op

Prinses Irene is altijd al bijzonder 
vrouwenvoetbal minded geweest. 
Er is door verschillende (oud-) 
voetbalsters gevraagd of op een 
soortgelijke wijze ook bij Prinses 
Irene een recreantenteam voor 
vrouwen ontwikkeld kan worden. 
Bij een paar verenigingen in deze 
regio is dat al het geval. De seni-
orencommissie is enthousiast over 
het idee. Vanaf nu kunnen belang-
stellenden zich aanmelden, waarbij 

geen leeftijdscriterium geldt! 
De opzet is om te starten met een 
wekelijkse trainingsavond (in over-
leg met speelsters) en een aantal 
vriendschappelijke wedstrijden 
tegen andere recreantenteams uit 
de regio. Voor vrouwen die graag 
op een recreatieve manier willen 
voetballen in teamverband, is dit 
een perfecte gelegenheid om de 
schoenen weer van de zolder te 
halen. 

Ook zou het mooi zijn als er een 
aantal begeleiders zich aan zouden 
melden, dus als je als oud-speelster 
niet meer kunt/wilt voetballen, 
maar wel graag betrokken wilt zijn 
bij het team, is een plekje in de be-
geleiding een uitstekende optie.
Bij voldoende animo wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd door 
de seniorencommissie met alle 
vrouwen om te kijken naar de 
exacte opzet en invulling van het 
recreantenteam. 
Aanmelden of extra informatie op-
vragen kan tot 23 februari bij Luuk 
van der Heijden: luuk_vd_heij-
den@hotmail.com / 06-23585130.

NISTELRODE - Bij het herenvoetbal kennen we sinds enkele jaren het 
35+ voetbal. er wordt dan gespeeld op een klein veld met 7 tegen 7. 
Prinses Irene in Nistelrode wil nu ook een recreantenteam voor vrou-
wen gaan oprichten. 

We voorzien u graag van een hapje en drankje.
Wij verzorgen voor u ook een sport- of feestmiddag/avond

Sportcafé de Zaert
Heilige Stokstraat 1 - Heeswijk-Dinther - 06-42968565

Na ’n uurtje sporten nog even ontspannen?
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Bernheze sportief

prinses irene 
en hvch oefenen

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene speelde zondag niet voor de competitie, 
omdat het veld van Nooit Gedacht was afgekeurd. er werd nu geoefend 
tegen buur en eersteklasser HVCH uit Heesch. De wedstrijd eindigde in 
een 3-3 eindstand. 

Voor Prinses Irene scoorde de eerstejaars A-junior Wibe van Rooij twee 
keer. Douwe Herckenrath maakte de 3-2, nadat voor HVCH Van de Star 
en Van de Voort hadden gescoord. In de slotfase bepaalde Van Eenber-
gen de eindstand op 3-3.

prinses irene 
korfbalsters blijven winnen 

NISTELRODE - Na een gewel-
dig feest vorige week trad Prinses 
Irene zondag aan tegen Heumen. 
Dit is de ploeg met de meest zui-
vere schutters van de hoofdklasse. 
Zij maakten als ploeg net zoveel 
doelpunten als de kampioenen uit 

Nistelrode. Dat zegt iets over hun 
effectiviteit. Prinses Irene kon op-
nieuw de juiste instelling tonen en 
won in een doelpuntrijk duel met 
19-16. Lotte Wilbers was met 4 
doelpunten topscorer.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Dames Dos’80 moeizaam 
langs hekkensluiter
HEESCH - De handbaldames van 
Dos’80 uit Heesch wisten afgelo-
pen zaterdag in sporthal ’t Vijfeiken 
ternauwernood te winnen van 
Habo, de hekkensluiter van de 
competitie.

Habo startte voortvarend en de 
Heesche dames waren onvoldoen-
de bij de les. Daardoor stond er na 
10 minuten een 0-3 stand geno-
teerd in het voordeel van de gas-
ten uit Boekel. Sabine van Nistel-
rooij wist vervolgens een strafworp 
te verzilveren, waardoor de stand 
iets draaglijker werd. Verdedigend 
had Dos’80 een lastige avond. 
Monique van de Kamp kreeg te 
maken met een 2 minuten tijdstraf 
en dat gaf Dos’80 juist de drive om 
er een tandje bovenop te gooien. 
Nadat ruim 10 minuten lang de 
stand 3-5 op het bord had ge-

staan, krabbelde de formatie van 
Joop Baltussen terug naar een 6-6 
ruststand.

Opmars
Na de rust kwam Dos voor het 
eerst in de wedstrijd op een voor-
sprong. Toch was het verzet van 
Habo niet gebroken, dat zou pas 
in de laatste 5 minuten van de 
wedstrijd gebeuren. Met nog 18 
minuten te spelen viel opbouwster 
Jaimy van Orsouw geblesseerd uit. 
En even later stonden beide teams 
weer op gelijke voet. Tot 5 minu-
ten voor het eindsignaal stond de 
winnaar van deze wedstrijd ze-
ker niet vast. Joyce van Heeswijk 
maakte in de eindfase het verschil, 
door tweemaal achter elkaar het 
net te vinden en zo meteen met 4 
doelpunten topscorer te worden. 
Een moeizame winst voor Dos was 

een feit, 14-12. De ploeg klimt 
hierdoor naar de derde plaats.

Joyce van Heeswijk
Foto: Ruud Schobbers

handbal

In het begin van de wedstrijd komt 
Altior vrij gemakkelijk tot scoren en 
weet tot een voorsprong van 1-5 
te komen. De dames uit Bladel zijn 
echter niet voor één gat te vangen 
en zetten direct een tandje bij. Dit 
resulteert in een snelle 3-5 en een 
ruststand van 5-7. 

In de tweede helft weet Bladella 
het de bezoekers nog moeilijker 
te maken met sterk verdedigend 
spel. Het hoge tempo van beide 

ploegen in de aanval, zorgt voor 
een spannende pot. Uiteindelijk is 
het Altior dat aan het langste eind 
trekt en in de slotfase tot 7-11 
weet te komen. 

Omdat titelconcurrent Oranje-Wit 
een punt verspeelde, kan Altior in 
de volgende wedstrijd strijden om 
het kampioenschap. Deze wed-
strijd vindt plaats op 1 maart om 
16.00 uur in sporthal De Zaert, 
met KV Rooi als tegenstander.

De Peelkorf 2 – Altior 2: 5-6
Bladella 2 – Altior 3: 13-7
Altior 4 – De Korfrakkers 4: 7-8
Altior A1 – Prinses Irene A1: 6-7
Altior B1 – MOSA’14 B1 5-3
Avanti C1 – Altior C2: 8-5
Celeritas C2 – Altior C3: 3-9
Altior D2 – MOSA’14 D: 8-7
Altior E1 – De Korfrakkers E1: 13-4 
strafworpen 2-4
Altior E2 – De Korfrakkers E2: 8-4
Altior E3 – Celeritas E2: 12-3
Avanti E3 – Altior E4: 0-14
De Kangeroe E1 – Altior E5: 3-5
De Kangeroe F1 – Altior F1: 10-6
Altior W2 – De Korfrakkers W2: 
4-7 strafworpen 9-3.

Altior trekt aan het langste eind korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

BLADEL/HEESWIJK-DINTHER - Altior trad zondag in Bladel aan tegen 
Bladella. Altior kan het zich niet veroorloven om punten te laten liggen 
in de strijd om het kampioenschap, dus de punten waren duur.

Tijdens haar voorzitterschap is een 
van de speerpunten steeds ge-
weest de jeugd te blijven binden 
aan de vereniging en dit is gelukt. 

Margreet was daarnaast veel bezig 
met het bijeen brengen en hou-
den van alle commissies. Ze werd 
door velen gezien als een gedreven 

voorzitter, die steeds goed afwoog 
wat belangrijk was. De laatste ja-
ren heeft ze ook veel aandacht 
gegeven aan duurzaamheid bij de 
tennisvereniging. 

Onlangs is er een enquete gehou-
den onder alle commissieleden, 
waaruit bleek dat men zich ge-
steund en gewaardeerd voelt door 
het bestuur. Naast haar bestuur-
lijke activiteiten als voorzitter, was 
ze ook iemand die veel tenniste. 
Aan bijna alle interne en externe 
activiteiten nam Margreet deel. 
Een fanatieke tennisster, die na 
de wedstrijd ook ruim de tijd nam 
voor een gezellig samenzijn, onder 
het genot van een pilsje.

We zullen Margreet ongetwijfeld 
nog veel op en naast de baan zien 
en wensen haar opvolger Wim 
Dortmans veel succes.

voorzitterswisseling bij tv de Balledonk 
HEESWIJK-DINTHER - Margreet Verboon heeft woensdag 4 februari, bij de jaarvergadering het stokje als 
voorzitter van TV Balledonk overgedragen aan Wim Dortmans. Margreet is negen jaar lang voorzitter ge-
weest van de tennisvereniging en daarvoor nog twee jaar penningmeester. Margreet laat een financieel ge-
zonde en dynamische club van ongeveer 700 leden achter. een club met een prima verzorgde accomodatie en 
met veel commissieleden die zorgen voor tennisactiviteiten op diverse speelniveaus en voor alle leeftijden. 

‘start to run met diabetes’

De cursus is geschikt voor mensen 
met diabetes type 1 of 2. Mensen 
met diabetes die veel bewegen, 
zijn beter ingesteld, hun insuline-
behoefte is minder en ze blijven 
langer fit. Tijdens de cursus is er, 
naast begeleiding bij het lopen, 
ook specifieke aandacht voor dia-
betes en een sportief leven. Iedere 
deelnemer krijgt een persoonlijke 
begeleider. 
De cursus wordt verzorgd door At-
letiekvereniging de Keien, een di-
abetesverpleegkundige van Bern-
hoven en een praktijkondersteuner 
vanuit Zorggroep Synchroon, de 
samenwerkingsorganisatie van 
huisartsen in de regio Oss-Uden-
Veghel. Het is uniek dat de eerste- 
en tweedelijns zorg in dit project 
samenwerken. 

Informatie
‘Start to Run met diabetes’ start op 
7 maart. Deelname kost € 47,50. 
Hiervoor ontvangt de deelnemer 
een hardloopshirt en een lidmaat-
schap van twee maanden van de 
Atletiekunie.

Aanmelden
Belangstellenden die onder behan-
deling zijn van een huisarts, kun-
nen zich aanmelden via 
info@synchroon.info of via 088 - 
876 52 02. 
Mensen die in behandeling zijn in 
Bernhoven, kunnen zich aanmel-
den bij hun diabetesverpleegkun-
dige, via 
diabetesverpleegkundige@
bernhoven.nl of telefonisch 
0413 - 40 22 60.

BERNHEZE/UDEN - De nieuwe groep ‘Start to run voor mensen met 
diabetes’ start op 7 maart. Op zeven zaterdagochtenden doorlopen de 
cursisten het reguliere programma ‘Start to run’, maar met speciale 
aandacht voor de combinatie diabetes en sport. 

Wim Dortmans en Margreet Verboon

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Bernheze sportief

De oplossing

AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bart Strijbosch BV.
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Built 4 Beauty Gym 2.0
C. van Lieshout en Zn B.v
C1000 Wiegmans
Café - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Cafetaria ‘t Tramplein
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Crommenacker Automobielen
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DTG Kaarsen
Eetcafé ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fransen Accountancy & Advies
Gaaf Grafisch
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Health Center Nistelrode
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice v.d. Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Hubo Nistelrode
Hullie Speelboerderij
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T. Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Skin & Body improvement
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: www.bernhezeMedia.nl

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV 

Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Bernheze Maasland
Rainbow Centre
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Stal het Kantje
Stichting Fazanterie ‘de Rooie Hoeve’
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
UCE Computers
Uitgaanscentrum Lunenburg
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Van Uden Bouwservice
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•www.Mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. de 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van MOOIbernhezeiT in België succesvol

In Overpelt konden eerst de so-
lodansers aangemoedigd worden. 
Met veel succes. Gwen Opstal kon, 
na een goede dans, meteen met 
279 punten naar de eerste plaats 
op het ereschavot. Geweldig wat 
een resultaat op Europees niveau. 
Ook de overige solo’s in de juni-
orenklasse presteerden goed. Vera 
Oomen behaalde de 3e plaats met 
276 punten. Gwen Opstal een 1e 
plaats met 279 punten. Mars juni-
oren Marshmallows en Garde juni-
oren Miracle behaalden allebei een 

tweede plaats, Marshmallows met 
271 punten en Miracle met 273 
punten. Mars hoofdklasse Untou-
ched, was compleet met 21 dan-
sers, met als enige tegenstander 
dit keer de Tigers uit Frankfurt. Het 
verschil was vandaag nog maar 
een puntje. Untouched behaalde 
een 2e plaats met 288 punten. 

De twee solo’s in garde hoofdklas-
se maakten het echt spannend in 
Overpelt. In een door Nederland 
gedomineerde categorie behaal-

den Demi en Kimberley een ge-
deelde eerste plaats met 290 pun-
ten. 
Garde Diamonds danste tijdens 
haar eerste IT van dit seizoen, met 
270 punten naar een 4e plaats. 
Touch danste in de hoofdklasse 
naar een 2e plaats met 290 pun-
ten. Als laatste de categorie mo-
dern; Euphoria behaalde met 279 
punten de 2e plaats. Inspiration 
in hoofdklasse sloot een bijzonder 
succesvolle dag af op de 1e plaats 
met 289 punten.

dansen

OVERPELT/NISTELRODE – dV dancing Kids, met allemaal dansers uit heel bernheze en omgeving (Uden-
Mill-nijmegen-Ysselstein), trad dit weekeinde aan op een internationaal toernooi in belgië. het was onge-
looflijk vroeg, zelfs voor de gepassioneerde dansers van dV dancing Kids, van wie sommigen voor het eerst 
op een internationaal toernooi dansten. 

Regiobank Boekel sponsort mini’s van Avesteyn

succesvol weekend 

voor Van Buel sports

HEESCH/RIJEN - Martin Kip is 
zaterdag op een derde plaats ge-
eindigd tijdens het nK judo voor 
heren onder 21 jaar tot 100 kilo-
gram. in rijen mochten de judo-
ka’s op zondag aan de slag tijdens 
het jaarlijkse Sprokkeltoernooi.

Goud was er voor Martijn van  
Dalen en Senn van Buel. 
Zilver voor Jesse van Buel, Scott 
Sieliakus, Daisy Bens en Laurens 
Wilms en brons voor Marin Boeijen 
en Senna van de Veerdonk.

budo

Mars hoofdklasse Untouched Foto: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER - de mini’s 
van avesteyn werden zaterdag 
in het nieuw gestoken. Peter 
van boxtel van de regiobank uit 
boekel was bereid gevonden om 
voor de jongste spelertjes van de  
dintherse voetbalclub nieuwe 
wedstrijdkleding te sponsoren. 

Net voordat de belangrijke wed-
strijd tegen de moeders gespeeld 
zou worden, werd de gelegenheid 
genomen om de sponsor te bedan-
ken. Peter van Boxtel wenste de 
spelers veel plezier met hun nieuwe 
outfit en de spelers, de leiding en 
het bestuur van Avesteyn dankten 
hem hartelijk voor deze bijdrage. 
Hiermee is weer een team van  
Avesteyn in het nieuw gestoken.

loes VAn puuR HAAR

www.mooinisseroi.nl



Woensdag 11 februari 201532 
  

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

heesCh
13 FeBruari
sleuteloverdracht
Locatie: De Pas

Bouwersbal
Locatie: ‘t Tunneke

14 FeBruari
jeugdoptocht

kinderdisco remix
Locatie: Checkpoint 

Feestband ar!e
Locatie: De Pas

15 FeBruari
op de eier
Locatie: De Pas

Grote optocht

kinderdisco remix
Locatie: Checkpoint 

16 FeBruari
Boerenbruiloft
Locatie: ‘t Tunneke

kinderdisco remix
Locatie: Checkpoint

Biggenbal
Locatie: De Pas

Carnavalsbal met 
slamm
Locatie: De Pas

17 FeBruari
kinderdisco remix
Locatie: Checkpoint

Verbranding varken
Locatie: De Misse

seniorenbal
Locatie: De Pas

oink-feest
Locatie: De Pas

after Party 
Locatie: De Pas

heesWijk-Dinther
13 FeBruari
D’n urste Deun
Locatie: De Toren

jeugdpronkzitting
Locatie: Snevelbokkenstal 

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 

Band: la ligna
Locatie: Aquarest

14 FeBruari
jeugdoptocht

Disco-avond voor 
12 t/m 16 jaar
Locatie: Snevelbokkenstal

mini-na-aap show 
Locatie: Snevelbokkenstal 

Carnavalsmis
Locatie: St. Servatiuskerk 

sleuteloverdracht en 
the Party Criminals
Locatie: De Toren 

herrie Davidson Band
Locatie: De Zwaan

15 FeBruari
Grote optocht

ontbijtshow
Locatie: Snevelbokkenstal

kindermatinee 
Locatie: Snevelbokkenstal

Disco-avond voor 
12 t/m 16 jaar
Locatie: Snevelbokkenstal 

Boven Bal 
Locatie: Snevelbokkenstal

kindermatinee 
Locatie: Snevelbokkenstal

mmoozz
Locatie: De Toren

Bossche 
carnavalsavond
Locatie: Aquarest
 
kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 

miss Piggy & 
typisch teun
Locatie: De Zwaan

16 FeBruari
Boerenbruiloft 
Locatie: Laverhof

Disco-avond voor 
12 t/m 16 jaar
Locatie: Snevelbokkenstal

kindermatinee 
Locatie: Snevelbokkenstal

Boven Bal 
Locatie: Snevelbokkenstal 

De toren Got talent 
en tilt
Locatie: De Toren

Carnavals bridgedrive
Locatie: CC Servaes

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie

17 FeBruari
Disco-avond voor 
12 t/m 16 jaar
Locatie: Snevelbokkenstal 

kindermatinee 
Locatie: Snevelbokkenstal 

snertbal
Locatie: De Toren

kienen
Locatie: Café Zaal Elsie

loosBroek
13 FeBruari

Wish this
Locatie: De Wis

Full moon 
carnavalsparty
Locatie: Café Kerkzicht

teenage 12+ 
Carnavals party
Locatie: Lunenburg

14 FeBruari
Verlichte optocht

Coverband noah
Locatie: Kerkzicht

15 FeBruari
Carnavalsontbijt
Locatie: Café Kerkzicht

Fout & Goud
Locatie: Café Kerkzicht

Blacklight Party
Locatie: De Wis

16 FeBruari
11 stratentocht

snertbal
Locatie: Café Kerkzicht 

17 FeBruari
Dolle dinsdag disco
Locatie: Café Kerkzicht

nistelroDe
12 FeBruari
Bezoek Prinses irene
Locatie: Sportpark 
De Schellen

13 FeBruari
jeugdoptocht

Carnavalscantus 
Locatie: Feest in de Tent

straatnaam onthulling 
jeugdprins
Locatie: Palmenweg

14 FeBruari
openingsbal
Locatie: Feest in de Tent

Boerenbruiloft
Locatie: Zaal ’t Tramstation

straatnaamonthulling
Prins Willy
Locatie: Kruisstraat

Carnavalsmis
Locatie: St. Lambertuskerk

starkoo en 
De snollebollekes
Locatie: Café zaal 
’t Tramstation

sleuteloverhandiging 
en openingsbal
Locatie: Party centrum 
’t Maxend

onthulling Wever 
van het jaar 
Locatie: Feest in de Tent

15 FeBruari
Grote optocht

extra BoBZ avond
Locatie: Dorpshuis

kindertent open 
met Bo & Babs
Locatie: Feest in de Tent

henk Bernard
Locatie: Café zaal 
’t Tramstation

happy hour  
Locatie: Party centrum 
’t Maxend

limburg Frühshoppen  
Locatie: Party centrum 
‘t Maxend

onthulling jeugdprins 
hossende Wevers
Locatie: Party centrum 
‘t Maxend

16 FeBruari
henk Dissel
Locatie: Café zaal 
’t Tramstation

Gezamenlijk ontbijt 
Locatie: Party centrum 
’t Maxend

onthulling hossende 
Wever van het jaar 
Locatie: Party centrum 
‘t Maxend

ons pap/mam 
is de beste 
Locatie: Party centrum 
‘t Maxend

kindermatinee met 
Bo & Babs
Locatie: Feest in de Tent

De jongens van reP
Locatie: Feest in de Tent

17 FeBruari
Faudte bruiloft
Locatie: Feest in de Tent

kindertent open 
met Bo & Babs
Locatie: Feest in de Tent

Veermanverbranding 
Locatie: Feest in de Tent

18 FeBruari
traditioneel 
haringhappen 
Locatie: Party centrum 
‘t Maxend

VorstenBosCh 
13 FeBruari
Band Baby Blue
Locatie: Pierenhol 

14 FeBruari
De heeren van 
Locatie: Pierenhol 

15 FeBruari
mark wiht a k 
Locatie: Pierenhol 

16 FeBruari
optocht
 
17 FeBruari
tonproaters 
Locatie: Pierenhol 

www.de-wevers.com
www.dehossendewevers.nlwww.krullendonk.nl
www.snevelbokkenland.nlwww.jeugdcarnavalhdl.nlwww.dekreuge.nl
www.piereslikkerfoto.nl

12 FeBruari
Poolse topfilm
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Peutermiddagen Bs Delta
Locatie: Herderstraat 2 Heesch
Pagina 14

onderonsje in loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek 
Loosbroek

13 FeBruari
reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

14 FeBruari
Valentijnsdag
Pagina 9

15 FeBruari
Vogelbeurs De oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

la Pellegrina en workshop
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

17 FeBruari
alzheimer Café
Locatie: Rooijsestraat Uden

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

18 FeBruari
open huis, labyrint lopen 
en reiki-oefenavond 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

kBo Dinther: themamiddag
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

19 FeBruari
oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Film: hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 7

stylish Wonen Workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

lezing appie de Groot
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

20 FeBruari
reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Film: hoe tem je een draak 2
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 7


