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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Sportkampioenen Bernheze 2015

Bij Lunenburg in Loosbroek werden de sporters vastgelegd door fotograaf Michel Roefs

SPORTVRIJWILLIGER 2015: 
JaN SCHUURmaNS, trainer 
schietsportvereniging 
Hedilo, Heeswijk-Dinther.
Motivatie: de heer Schuurmans 
is sinds 2007 trainer bij schiet-
sportvereniging Hedilo uit Hees-
wijk-Dinther. Sinds 2007 traint 
hij elke week zowel de junioren, 
als senioren van de vereniging. 
Vooral zijn bijzondere band met 
de jeugd maakt hem geschikt als 
trainer. Elke training bij de jeugd 
begint traditioneel met een high 
five of een box, iets wat bij de 
jeugd aanslaat en gewaardeerd 
wordt. Zijn kennis over de schiet-
sport, maar vooral zijn gedre-
venheid als trainer, maken hem 
onmisbaar voor deze vereniging.

SPORTMAN JEUGD 2015:
RaIVO DaNKERS: 
mOTORCROSS, Heesch
Europees en wereldkampioen in 
twee weken. raivo was zelf niet 
aanwezig; hij is op trainingskamp 
in Spanje, waar hij zondagoch-
tend gevallen is en een scheurtje 
in zijn schouderblad heeft opge-
lopen. De prijs werd in ontvangst 
genomen door zijn moeder.

SPORTVROUW JEUGD 2015:
ESLI VaN LEUKEN
TaEKWONDO, Heesch
Esli heeft meerdere kampioen-
schappen behaald. Op het NK is 
ze twee keer eerste geworden en 
een keer derde. Daarnaast is ze 
naar Tsjechië geweest voor wed-

strijden waar de top van Europa 
traint. Hier heeft ze de kwartfi-
nale bereikt op het onderdeel 
sparren. Eind april was ze met de 
Nederlandse selectie naar het EK 
in Italië. 
Hier wist ze de kwartfinale te be-
reiken, maar met 1 punt verschil 
verloor ze van de uiteindelijke 
nummer één. Nog maar 15 jaar 
oud; een topprestatie.

SPORTPLOEG JEUGD 2015: 
VOETBaLVERENIGING 
aVESTEYN, F1 
Heeswijk-Dinther
Voorjaarskampioen hoofdklasse
regio districtsbekerwinnaar zuid
Kampioen district zuid w2.
Najaarskampioen 2015.

bErNHEZE - wethouder wijdeven huldigde op zondag 31 januari - tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Uitgaanscentrum lunenburg 
in loosbroek - ruim 300 jeugdige sportkampioenen. ook maakte hij aan het eind van de middag de sportman, sportvrouw, sportploeg en 
sportvrijwilliger 2015 bekend. hieronder vindt u de namen van de gekozen kandidaten.

Jan Schuurmans

Esli van Leuken

Team Avesteyn F1

Gedrevenheid
Waardering
Topprestatie
Kampioenschap
en
successen
vieren

Deadline aanleveren 
redactie i.v.m. carnaval

zondag 7 februari

Voor foto’s en hetcarnavalsnieuws kijk opwww.mooibernheze.nl

Het team van DeMooiBernhezeKrant
wenst iedereen een fijne carnaval

Het team van DeMooiBernhezeKrant
wenst iedereen een fijne carnaval

Alaaf!Alaaf!
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Glas in Lood & Pretex beeld maken

GLAS IN LOOD
Glas in lood is een oud ambacht 
waar veel belangstelling voor be-
staat. Tijdens deze cursus leert u het 
hele proces van glas in lood maken. 
U maakt uw eigen ontwerp, kiest 
zelf de glassoort en de kleuren. Aan 
de orde komen onder andere glas 
snijden, glas in lood zetten en sol-
deren. Ook krijgt u uitleg over de 
aan te schaffen materialen. Naast de 
basismaterialen, zult u nog glas en 
lood nodig hebben, dit wordt door 
de docent verzorgd. 
10 lessen:  
Start: vrijdag 19 februari 2016  
15.00 - 17.30 uur
Prijs: € 140,- 
Materiaalkosten: € 25,-

PRETEX BEELD MAKEN
In twee lessen leert u een beeld van 
pretex te maken. Pretex is een de-
coratieverharder die gebruikt wordt 
voor het verharden van materialen 
als textiel, gips en klei. In de eerste 
les bouwt u uw eigen beeld op en 
in de tweede les starten we met het 
beschilderen. Het enige dat u zelf 
mee hoeft te brengen is een aard-
appelschilmesje en een schaar. Voor 
de overige materialen zorgen wij. 
De materiaalkosten variëren van 
€ 12,50 tot € 30,-, afhankelijk van 
het formaat van uw beeld en betaalt 
u tijdens de les aan de docente. 
zaterdag 5 maart 2016
9.30-15.00 uur 
en zaterdag 12 maart 2016
9.30-12.30 uur. Prijs € 34,- p.p.
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Advertenties:
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Bezorgklachten
offi ce@bernhezemedia.com
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooi-
Bern-hezeKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er kunnen ech-
ter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Meditatiecursus, expositie en Jeugdatelier
Donderdag 4 februari, eerste 
meditatie-avond o.l.v. Nell Cree-
mers. Kosten € 10,- en aanvang 
20.00 uur. T/m mei zal Nell Cree-
mers deze meditaties begeleiden. 
13 en 14 februari, Expositie schil-
derijen van Danielle van broek-
hoven. Deur open van 11.00 tot 
17.00 uur. Toegang gratis.

elke herinnering is onvolledig! 
Danielle van broekhoven pro-
beert de herinneringen aan 
plaatsen, wandelingen en reizen 
levendig te houden middels schil-
deren. Je zou het landschappen 

kunnen noemen, maar het is voor 
haar geen vereiste dat het eindre-
sultaat verwijst naar een bepaald 
landschap. Het zijn verfwerken, 
worstelingen op doek, experi-
menten in verf, die door de kun-
stenaar waard zijn bevonden om 
te tonen. De natuur is slechts een 
houvast dat zij als schilder nodig 
blijkt te hebben. 

correctie
In tegenstelling tot ons eerdere 
bericht, start het eerste jeugdate-
lier op woensdag 17 februari.
Het Jeugdatelier Vorstenbosch is 

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, 
die graag tekenen, schilderen en 
andere creatieve dingen maken. 
Vanwege het succes van de eer-
ste serie jeugdateliers, gaan we 
door met de nieuwe reeks van zes 
middagen vanaf 17 februari, om 
de veertien dagen. De volgende 
middagen zijn op: 2, 16 en 30 
maart, 6 en 20 april. Kosten voor 
deelname aan de zes woensdagen
zijn: € 30,- per kind.

Meer informatie of aanmelden: 
mail naar info@sarahlinde.nl of 
bel 06-51641701.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl
www.eijnderic.nl / 0412-454545

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

We zitten in de finale...
bij de laatste 3 winkels in Nederland

Onze TOP3 voor de komende week
* Wintermix    * Wake-up Mix    * Kaneelmix

Kom proeven... 
3 bakjes voor € 5,-

Op 7 maart 2016 wordt de 
winnaar bekendgemaakt.

NIEUWE LOOK!

Al een aantal maanden zijn we 
druk in de weer met een nieuwe 
look! De winkels hebben de 
nodige aanpassingen doorstaan 
en nu gaan we onszelf ook in 
het nieuw steken. 

In samenwerking met een 
lokale bedrijfskleding 
leverancier, hebben we 
gebrainstormd over 
de nieuwe uitstraling. 
Stoer, sportief, maar 
uiteraard moet het 
wel werkzaam en 
ook comfortabel zijn. 
Uiteindelijk zijn we 
uitgekomen op een 
fijne jeansblouse en 
een comfortabel vest, 
voor de wat koudere 
dagen. 

Omdat we sinds een half jaar ook een pilot-store zijn van 
onze SmaeQ kazen leverancier, worden we door dit bedrijf 
voorzien van halterschorten en dat maakt het plaatje 
compleet. Natuurlijk hebben onze medewerker(ster)s 
hierin een stem en ook de klanten zijn al om hun mening 
gevraagd. Op woensdag 3 februari worden de laatste 

puntjes op de i gezet en gaat ook de promotiecampagne 
van start rondom de verkiezing beste Notenspecialist van 
Nederland, waar we met nog twee andere finalisten strijden 
om deze mooie titel. best spannend allemaal, want op 7 
maart wordt de uitslag bekendgemaakt. We hebben bewust 
gekozen om de noten onder de aandacht te brengen, 
omdat hier veel gezonde voedingsstoffen in zitten en een 
handje noten per dag is voor iedereen een ‘must’. Kiezen 
voor lokaal ondernemen en gezonde voeding, dat zijn zaken 
die niet mogen ontbreken bij een ondernemer van deze tijd. 
Naast service en aandacht voor de klant natuurlijk.
 
Wij ontmoeten u graag in onze winkels…

 
bon Fromage Team Oss & Heesch
Ton en Elly bens

CoLUMN
Ton Bens

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

Eetwinkel

KIEZEN VOOR LOKAAL ONDERNEMEN EN GEZONDE 
VOEDING, DAT ZĲ N ZAKEN DIE NIET MOGEN 

ONTBREKEN BĲ  EEN ONDERNEMER VAN DEZE TĲ D 
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Die van Jas van Janus van orikus 
wint De Hisse Kwis 2015!

Dit jaar won het team ‘Die van 
Jas van Janus van Orikus’ de 
eerste prijs! Na jarenlang al in 
de top 10 te hebben gestaan, 
zijn ze dit jaar eerste geworden. 
Op de tweede plek eindigde het 
team ‘Van Herpen en consorten’ 

en op de derde plek het team 
‘Hofkapel de Dors(t)vlegels’. 
Ook dit jaar sloot DJ Jon de 
avond af met een gezellige after-
party. De organisatie kijkt terug 
op een geslaagde editie van De 
Hisse Kwis en hoopt jullie vol-
gend jaar allemaal weer terug te 
zien! 
Meer foto’s op 
www.mooibernheze.nl 

HEESCH - tijdens een gezellige prijsuitreiking in cc de pas op vrij-
dag 29 januari, is de winnaar van de hisse kwis 2015 bekendge-
maakt. 

Dit wordt mijn eerste bijdrage aan DeMooiBernheze-
Krant zonder gedicht. Degenen die deze rubriek 
lezen omdat ze benieuwd zijn naar een nieuwe 
poëtische pennenvrucht, moet ik deze keer teleurstel-
len. Ik beloof hun dat ik over twee weken weer mijn 
plicht als gemeentedichter van Bernheze zal doen. 

Nu wil ik u de proloog laten lezen van mijn roman 
‘Vroeger komt nooit meer terug’, die ik op zondag 17 
januari gepresenteerd heb in het bezoekerscentrum 

van de Kilsdonkse Molen. 

In de voorafgaande nacht word ik in alle vroegte wakker van de krant die 
nogal ruw door de brievenbus wordt geschoven. Als een halve minuut later 
het zaterdagse magazine op de deurmat ploft, weet ik het plotseling zeker: 
we zullen de eeuwige stad niet bereiken, althans niet de aardse variant 
daarvan. Ons vliegtuig zal immers neerstorten.
De twee ganggenoten die niet meegaan, zullen aan het langste eind trek-
ken. Bij onze afscheidsviering zullen ze een prominente rol spelen. Mijn 
broer Henk zal de dienst op de hem eigen manier strak leiden, waardoor 
hij zijn emoties de baas weet te blijven. Dat hij de enige juiste beslissing 
heeft genomen door vanwege zijn vliegangst niet mee te gaan, zal hem op 
de been houden. 
Ook Jozef zal geen traan om ons laten. Dat Henk hem, dwars door een gat 
in de tijd heen, heeft kunnen bereiken, is al een wonder op zich. Dat won-
der zal nog worden vergroot, doordat hij, nog altijd gekleed in een smet-
teloze witte blouse en een zwarte pantalon, met zijn Spaanse gitaar een 
eresaluut aan ons zal brengen. Zijn buikje is nog net zo rond, zijn wangen 
zijn nog net zo rood, zijn haren nog net zo zwart. Alleen in zijn baardje, 
dat vele trends overleefd heeft, zal Henk twee grijze haren ontwaren. 
Na afloop van de dienst zal Jozef voor Henk op een warmhoudplaatje door 
zijn moeder gekookte spaghetti opwarmen. Jozef zal er een glas wijn bij 
nemen, Henk een glaasje seven-up. Nadat Jozef ook nog enkele knoflook-
teentjes verorberd heeft, zullen ze een kwartier lang herinneringen ophalen 
aan de jaren 1977 tot 1981 in het klooster. Dan zal Henk op zijn horloge 
tikken en zeggen dat het tijd is om te gaan. 

De roman speelt zich afwisselend af in Nijmegen en in Rome, aan het eind 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw en in 2014. Hij gaat over de wis-
seling der seizoenen, een onbereikbare geliefde, fases in een mensenleven, 
haar dat verdwijnt of steeds grijzer wordt, de schijnbare tijdloosheid van 
de eeuwige stad. Over de tijd die onherroepelijk voorbij gaat en de poging 
daar weerstand aan te bieden door er een boek over te schrijven.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar het vervolg: ‘Vroeger komt nooit 
meer terug’ is te koop bij bol.com of via de site www.bravenewbooks.nl/
hansmanders.

MooI VAN HANS MANDERS

Eindelijk de felbegeerde eerste plek voor team ‘Die van Jas van Janus van Orikus’ Foto’s: Ad Ploegmakers

Stralende winnaars

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  van 244,- nu 199,-

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

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

CarNavalsMaaNdag 
en -diNsdag 

GESLOTEN
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oproep voor reünie aan ex-VptZ
vrijwilligers uit de regio uden-Veghel

bErNHEZE - Op maandag 24 oktober 2016 wil de organisatie VPTZ 
regio Uden-Veghel een reünie houden voor alle (ex-)VPTZ vrijwilligers. 
Omdat wij niet meer de juiste mailadressen van onze ex-vrijwilligers in 
ons bezit hebben, willen wij u via deze oproep vragen u op te geven 
voor deze reünie via ons mailadres: info@svptz.nl. Mocht u nog ex-vrij-

willigers kennen waarmee u hebt samengewerkt, zou u hen dan hierop willen attenderen en vragen ons 
te mailen. Hartelijke groeten, coördinatoren VPTZ regio Uden-Veghel.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Jong volwassenen met een beperking begeleiden 
bij het omgaan en trainen van een hulphond.

Blinq is op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om jong 
volwassenen met een verstandelijke beperking te leren omgaan 

met een hulphond, te assisteren bij pubtrainingen, 
mee te helpen met de verzorging van de honden, uitlaten

en wandelen, samen denkspelletjes te doen. 
De werktijden zijn op de donderdagen.

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

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, www.ons-welzijn.nl 
of mail naar ank.meertens@ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

e verzorgen onszelf steeds beter, geven steeds 
meer geld uit aan schoonheidsproducten, aan 
uiterlijke verzorging. daarin moeten ook de 
voeten meegenomen worden, maar dat wordt 

weleens vergeten. iedereen heeft wel eens vermoeide 
voeten. de hele dag worden je voeten belast. heb je veel 
moeten staan of veel gelopen, dan hebben je voeten ook 
rust en verzorging nodig. Verzorging door middel van 
wisselbaden; van koud naar warm of een voetenbadje met 
een verzorgende olie en daarna een goede, verzorgende 
voetencrème. Verwen je voeten, verwen jezelf, want je merkt 
dat, als je voeten ontspannen zijn, je jezelf ook beter voelt. 
Krijg je toch klachten aan de voeten door teveel eeltgroei, 
wat likdoorns, kloven en andere pijnlijke klachten kan geven, 
dan is het tijd om dit door de pedicure te laten behandelen. 
Want door de pijnklachten die je dan hebt, ga je anders 
lopen en wil je je voeten ontzien. Blijf je hiermee doorlopen, 
dan kan dit weer andere klachten veroorzaken, doordat je 
de pijn in je voeten wilt verminderen. daardoor verandert je 
loophouding en creëer je andere lichamelijke klachten.

Genoeg belangrijke redenen om je voeten goed te 
behandelen. dit kan gedeeltelijk thuis, maar een pedicure 
behandeling is daarbij ook vaak nodig. Als pedicure geef 
ik een totale voetbehandeling, kijk en luister naar jouw 
voetklachten en geef jouw voeten de aandacht die ze 
verdienen.

zorg goed voor jezelf,
zorg goed voor je voeten,
de groeten aan je voeten.

COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

Je VoeteN: 
drAAGVlAK 
VAN Je liChAAM

W
Eén glaasje kan toch geen kwaad? 
Het is carnaval! 
Veel ouders geven hun kinderen veel vertrouwen met betrekking tot het gebruik van alcohol. Vaak 
horen we ouders zeggen: “Mijn kind drinkt niet zolang hij/zij geen 18 jaar is.” Is dat ook werkelijk 
zo? Wordt het vertrouwen in de werkelijkheid niet geschaad? 
Gek genoeg staan ‘we’ weleens oogluikend toe dat ‘ons’ kind - onder de 18 jaar - een glaasje wijn 
of een pilsje met ‘ons’ meedrinkt. Met de feestdagen en het komende carnaval, zien we ook veel 
ouders last hebben van deze groepsdruk. 

Wel wordt hiermee het signaal afgegeven aan de kinderen, dat je best af en toe eens mag schipperen 
met een afspraak/wetgeving, dat het zo belangrijk niet is. Het advies van de ervaringsdeskundigen 
en specialisten is echter resoluut: Zeker niet doen tot aan het 18de levensjaar! Alcohol is 
aantoonbaar slecht voor jongeren, zeker in de groei. 

14 april organiseert Burenhulp, samen met specialisten, een informatieavond over alcohol en 
drugsgebruik in ons dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom in CC Nestelré, waarvoor u zich 
kunt aanmelden via info@burenhulpnisseroi.nl. Zo weten wij hoeveel koffie/thee we moeten zetten. 
GRATIS entree.

Eén glaasje kan toch geen kwaad? 

Zijn uw zorgen te groot om te wachten tot 14 april, misschien kan Burenhulp nisseroi u de weg 
wijzen naar hulp of geruststelling; te bereiken via www.burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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‘Echte belangstelling doet wonderen’

‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com
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Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

2 rijstepunten met slagroom

Rijstepunten van zelfgekookte rijstepap kom je niet vaak meer tegen. 

Wij maken ze nog en houden die traditie hoog. 

Omdat ze het verschil maken. Bespoten met

een heerlijke laag luchtig geklopte slagroom 

en afgemaakt met fl interdunne, echte chocolade. 

                           
Eens geproefd, altijd fan!

2,50
3,80

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

MAAR MET CARNAVAL DOEN WE  ALLEMAAL
WEER NORMAAL

maandag 8 en dinsdag 9 februari 

zijn wij ivm carnaval gesloten

6,95 6 WORSTENBROODJES

Hoe kom je anders de carnavalsdagen door?

De worstenbroodjes zijn ook verkrijgbaar bij

Jumbo Ussen en Vierhoeksingel

8,60

carnavalskraker van Bon Fromage & de bakkers Lamers

10 VERSE EIEREN EN 10 WITTE BROODJES 

samen   6,00 3,95 
geldig t/m 10-2-2016

Het belangrijkste dat Intense met 
deze nieuwe accommodatie biedt 
is de winkelfunctie met een ruim 
assortiment producten en behan-
delingen, binnen komen lopen 
zonder afspraak en een grotere 
capaciteit wat betreft behandel-
ruimten. Maar voordat het zover 

is, gaat Karin eerst met zwanger-
schapsverlof: “Tot ik weer aan 
het werk ga, kun je bij ons bin-
nen komen lopen, op vrijdag en 
zaterdag, voor een korte behan-
deling (harsen, epileren, manicu-
re, pedicure of een gratis advies. 
Je kunt bellen voor een afspraak 

op de dag zelf of gewoon bin-
nenlopen. 

Karin is identiek aan de sfeer die 
ze met Intense wil bieden, de 
rust zelve: “Naast de inloopmo-
gelijkheid, is het voor de meeste 
mensen natuurlijk fijn om een 

afspraak te kunnen maken. We 
hebben een breed scala aan be-
handelingen en producten. Of 
het nu gaat om huidverzorging, 
huidverbetering, ontspanning, 
voeding of gewicht of een van de 
legio behandelingen, voor alles 
wil ik voldoende tijd vrijmaken 
voor mijn klanten. En voor de 
toepassing van de echte speciali-
saties die we in huis hebben. We 
zijn trots dat we alleen met de 
allerbeste merken en apparaten 
werken. Dat zorgt ervoor dat we 
voor iedereen een passende be-
handeling hebben.” 
Op de open dag zullen Karin en 
haar team u rondleiden in de 

nieuwe salon. Het resultaat mag 
er zijn en dat willen ze graag la-
ten zien. In vol ornaat; zoals we 
kennen van Karin en haar team 
van Intense. Met mooie presen-
taties, leuke verrassingen en een 
sprekende, nieuwe huisstijl. De 
complete beleving wacht!

Uitnodiging voor 13 februari Kromstraat 3:

Veel verrassingen tijdens open dag
Intense feel good - look amazing
Nistelrode – Een nieuwe accommodatie én een nieuwe huisstijl. Daarbij 
passen een nieuwe pay-off: ‘feel good - look amazing’, past perfect bij de 
bekende aanpak en de nieuwe huisstijl van Intense. Wanneer u de prachtige 
salon binnenloopt, krijgt u vooral een gevoel van ‘professionaliteit en even 
tijd voor jezelf’ uit de hectiek, terechtkomen in een wereld van intensie-
ve behandelingen, ontspanning en rust. Een beleving die we goed kunnen 
gebruiken in een tijd dat we in minder tijd toch hetzelfde resultaat willen 
hebben.

Kom kennismaken met 
het team en/of met de 
nieuwe salon tijdens de 
open dag op 13 februari 
van 12:00 tot 16:00 uur 
op Kromstraat 3, 
5388 ES Nistelrode.

V.l.n.r.: Suze, Karin en Renee

f e e l  g o o d  —  l o o k  a m a z i n g

Nieuwe accommodatie 
met winkelfunctie

Met het winnen van de Beauty Award is er een verdere professi-
onalisering ingezet en met een ruime locatie is het mogelijk om 
onze filosofie nog verder tot in de puntjes te verfijnen. 

In tIen jAAr tIjd heBBen we ons op Meerdere vlAkken 
gespecIAlIseerd:
Diverse lasertechnieken. O.a. voor het verwijderen van pigment-
vlekken, tatoeages, permanente make-up, laser ontharen en het 
behandelen van schimmelnagels met laser.

Huidversteviging en -verstrakking met de Venus Freeze en cold 
laser.
Uitgebreide huidanalyse met het Multi Analysis Centre.

Diverse huidverbeterende behandelingen: peelings, microderma-
brasie, mesotherapie en bindweefselmassage.
 
Structuurverbetering met dermapen en microneedling.

Afslanken met Powerslim.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
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. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
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
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

VierGENERATIES

Overgrootoma - Mien Brugmans-Beks, 82 jaar uit Keldonk
Oma Wilma van der Velden-Brugmans, 56 jaar uit Vorstenbosch
Susan van den Heuvel-van der Velden uit Vorstenbosch
Lot van den Heuvel, Vorstenbosch, geboren 6 december 2015
Oma Ely Dominicus-Brugmans, 54 jaar uit Vorstenbosch
Sanne van den Crommenacker-Dominicus uit Vorstenbosch
Juul van den Crommenacker uit Vorstenbosch, geboren 18 november 2015.

2x
Vier 

generaties

Workshop Muziekbende 

De workshop bestaat uit 15 we-
kelijkse lessen van 45 minuten 
en vinden plaats in CC Nesterlé. 
Spelenderwijs komen alle facet-
ten van muziek maken aan bod: 
melodie, ritme, samenspel, no-
tenschrift en instrumentenken-
nis. bij voldoende aanmeldingen 
start de workshop dinsdag 16 
februari van 17.30 tot 18.15 uur.
Na afloop van de workshop 
vindt er overleg plaats of een 
vervolg wenselijk is. Verschil-
lende blaasinstrumenten, waar 
mogelijk mee doorgegaan kan 
worden, worden dan gedemon-
streerd. 

Later kun je ook deel gaan uit-
maken van ons jeugdorkest 
Happy Fiep, waarmee wij re-
gelmatig naar buiten treden 
voor een optreden of concert. 
Je wordt deskundig opgeleid tot 

muzikant bij Fanfare St. Lamber-
tus Nistelrode. Voor uitgebreide 
informatie/kosten en inschrijving 
verwijzen wij naar onze website 
www.stlambertusnistelrode.nl/
opleiding.

Voor eventuele vragen: Monique 
van Leuken tel.: 0412-613286.

NISTELrODE - schrijf uw zoon/dochter in voor een muzikale work-
shop en laat ze het plezier ontdekken van muziek maken bij jeugd-
opleiding Fanfare st. lambertus. een geschikte leeftijd om deel te 
nemen is vanaf 8 jaar. 

HEESWIJK-DINTHEr - op car-
navalszondag, 7 februari, zin-
gen de chanteurs gregoriens de 
eucharistieviering in de Abdij 
van heeswijk. 

Het koor zingt de wisselende 
gezangen van de 5e zondag en 
verder de vaste gezangen uit de 
XIe gregoriaanse mis. Tijdens het 
communiceren klinkt, in samen-
spraak met de communio, het 

Magnificat, dit in de betreffen-
de kerktoon van de communio. 
Celebrant tijdens deze viering is 
bernard Kersten O’Praem. 

Het koor staat onder leiding van 
dirigent bert de Win en organist 
Jan de Laat bespeelt en begeleidt 
op het Adema Schreurs orgel.
De viering begint zondag 7 fe-
bruari om 10.30 uur. U bent van 
harte uitgenodigd.

Les chanteurs Gregoriens
Zingen in Eucharistieviering in de Abdij van Heeswijk

Visietech Technical Products BV uit Schijndel is een jong, modern en 
schoon bedrijf dat zich richt op de productie- en toelevering van (fi jn-)

mechanische onderdelen. (zie website: www.visietech.com).

Per direct zijn we zoek 
naar enkele nieuwe collega’s (M/V)

De werkzaamheden bestaan uit het laden en ontladen van productie 
machines (draai- en freesbanken). Maar ook diverse andere werk-
zaamheden die direct van toepassing zijn op ons productieproces, 

zoals bijv. producten afbramen, monteren, enz. 
Heb jij die technische affi niteit, werk je nauwkeurig 
en werk je graag in teamverband reageer dan snel!

Het betreft hier een 0-uren contract, waarbij de werktijden in overleg 
worden afgestemd.

Belangstelling? Stuur dan je sollicitatie naar: 
gracia@visietech.com.

Je ontvangt uiterlijk einde februari 2016 bericht.Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

MUZIEK MAKEN 
MET PLEZIER 
ONTDEKKEN

We starten met het actualiseren 
van de bestaande beregenings-
vergunningen. Hiervoor krijgen 
de vergunninghouders van put-
ten in beschermd gebied een 
(concept)vergunning thuisge-
stuurd. De vergunninghouders 
worden gevraagd om de gege-
vens te controleren en indien no-
dig te verbeteren.

Na de administratieve actualisa-
tieslag, brengen twee medewer-
kers een bezoek aan alle perce-
len die binnen de beschermde 
gebieden vallen. De precieze be-
grenzing van deze gebieden zijn 
op een kaart aangegeven die te 
vinden is op www.aaenmaas.nl/
beregening. Tijdens het bezoek 
wordt bekeken of het aantal 
putten in de praktijk klopt met 

de beregeningsvergunningen en 
of de putten zich nog steeds op 
de opgegeven plek bevinden.

Inloopmiddag
Woont u in de gemeente bern-
heze en heeft u vragen over de 
toegezonden (concept)vergun-
ning en/of vragen over de con-
troles? 

Op 15 februari organiseert wa-
terschap Aa en Maas tussen 
14.00 en 16.00 uur een inloop-
middag bij het districtskantoor te 
Loosbroek adres: Dorpsstraat 18, 
5471 Nb Loosbroek. Met vragen 
kunt u uiteraard ook telefonisch 
terecht. U kunt bellen naar het 
algemeen telefoonnummer van 
Aa en Maas, 
tel. 088-1788000.

Grondwaterputten 
opnieuw in kaart

bErNHEZE - de komende maanden brengt waterschap Aa en Maas 
alle grondwaterputten in beschermde gebieden opnieuw in kaart. 
dit doen we omdat de gegevens verouderd zijn en we precies willen 
weten hoeveel en waar de putten in deze gebieden liggen.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 4 t/m 11 februari
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

VERSE FRIET 1 kilo € 1,50
SALADE VAN DE WEEK 200 gram €1,50
KIWI GREEN 5+2 gratis

Maandag  8 en dinsdag  9 februari gesloten.
Fijne carnaval.

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Wij wensen iedereen 
een fijne Carnaval toe!

Gesloten:
zaterdag 6 februari vanaf 15.00 uur 

maandag 8, dinsdag 9 en
woensdag 10 februari.

Donderdag 11 februari 
zijn wij weer geopend.

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

‘t Wever-
inneke

Brioche
(roomboterdeeg)

gevuld met bosvruchten

3,95

Zachte 
melkbol

8 + 4
GRATIS

Gevuld 
stokbrood

Stokbrood gevuld 
met kruidig gehakt, 

ananas, kaas & ui

3,90

Maandag 8 
en dinsdag 9 

februari gesloten 
i.v.m carnaval

Worsten-
broodjes

8 + 2
GRATIS

Nistelrode 
Bibliotheek

Heesch Bibliotheek

Piekobello Heesch

Voorleesontbijt bernheze
bErNHEZE – eindelijk was het dan weer zover; het jaarlijkse voorleesontbijt. duizenden kinderen in 
heel nederland genoten van het voorleesontbijt op school, kinderdagverblijf of in de bibliotheek. ook 
in Bernheze werd er deze week gezellig ontbeten en voorgelezen waarvan iedereen genoot, zoals te zien 
is op onderstaande foto’s.

Klein Drakenstein 

Heeswijk-Dinther

BS De Bolderik
Heeswijk-Dinther

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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KBO Bernheze
Kbo HeescH
Door samenwerking een krachtige club

Jaarvergadering 
Kbo Vorstenbosch

VOrSTENbOSCH - de jaarver-
gadering op woensdag 27 janu-
ari kende een grote belangstel-
ling. Meer dan 100 leden waren 
aanwezig. 

In het kader van het jubileum-
jaar begon de vergadering met 
het uitpakken van een cadeau, 
bestaande uit nieuwe koffie- en 
theekopjes. De koffiekopjes zijn 
voorzien van het verenigingslogo 
en zijn betaald uit de opbrengst 
van de rabobank Clubkas Cam-
pagne. 
De voorzitter keek terug op 
2015; voor KbO Vorstenbosch 
een goed jaar. Het ledenaantal 
steeg en staat nu op 302 leden. 
Een op de zes inwoners van Vor-
stenbosch is lid. De KbO activi-
teiten trokken in 2015 ruim 7400 
deelnemers. Momenteel verrich-
ten 68 leden vrijwilligerstaken. 
KbO Vorstenbosch mag zich dan 
ook met recht een vereniging 
‘VOOr OUDErEN, DOOr OU-
DErEN’ noemen. Alle vrijwilligers 
werden bedankt voor hun inzet 
in het afgelopen jaar en hun be-
reidheid om ook in 2016 weer te 
helpen bij diverse activiteiten.
Voor KbO Vorstenbosch is 2016 
een diamanten jaar. En dat laat 
de vereniging natuurlijk niet on-
gemerkt voorbijgaan. De com-
missie heeft, naast de twee grote 
feestdagen op 3 juni en 7 okto-

ber, nog een aantal verrassingen 
in petto. 
De notulen en het jaarverslag 
van 2015 werden - zonder aan-
merkingen - goedgekeurd. Ook 
de jaarrekening omvatte geen 
problemen. Agnes van brakel en 
Nellie van der Spank zijn herko-
zen en Nelly van de Ven is offici-
eel aan het bestuur toegevoegd. 
Nelly van de Ven is tevens de 
nieuwe coördinator van Graag 
Gedaan (rigom) geworden.
bestuurslid Theo rooijakkers de-
monstreerde namens de compu-
terinstructeurs het ‘KbO brabant 
Cubigo Platform’. Daarna bleek 
er voldoende belangstelling om 
gezamenlijk het Cubigo pro-
gramma verder uit te werken. 
Op maandagmorgen 15 februari 
krijgt dit project een vervolg.
Als afsluiting van de vergadering 
presenteerde het bestuur een his-
torisch beeldoverzicht van KbO 
Vorstenbosch, ‘TOEN EN NU’. 
Naast de organisatorische ge-
schiedenis, kwamen daarbij ook 
veel leden van het eerste uur, 
ouders van de huidige leden, in 
beeld. Dit leverde veel momen-
ten van herkenning op.

Kbo Heesch 
viert carnaval

HEESCH - de leden van kBo 
vieren op dinsdag 9 februari 
vanaf 14.00 uur hun carnaval in 
cc de pas.

Velen kennen die traditie al lang 
en elk jaar opnieuw komen de 
feestvierders na afloop met 
vrolijke gezichten naar buiten. Dit 
jaar is er ook weer een carnaval, 
met prachtige optredens van 
tonproaters en muzikanten. Zij 
zullen u weer amuseren en een 
vrolijke middag bezorgen.
U bent op 9 februari om 14.00 
uur welkom in de grote zaal van 
CC De Pas. Kom op tijd voor een 
goed plaatsje. Het carnavalsfeest 

begint om 14.00 uur en zal rond 
17.00 uur eindigen. Wij hopen 
velen van u te mogen begroeten. 

belastingaangifte 
2015 bij Kbo HDL

HEESWIJK-DINTHEr/LOOS-
brOEK - de belastingin-
vullers van kBo hees-
wijk-dinther-loosbroek helpen 
van 7 t/m 11 maart alle 65-plus-
sers uit heeswijk-dinther én 
loosbroek, met hun belastin-
gaangifte over 2015. ook niet-
kBo-leden! de heren g. van den 
Berg, g. van dijk en g. ooster-
hof houden daartoe zitting in cc 
servaes te dinther.

binnenkort ontvangen veel men-
sen een uitnodiging tot het doen 
van aangifte inkomstenbelasting 
over 2015, die moet vóór 1 april 
2016 ingeleverd worden. 
De KbO’s bieden u hulp bij het 
invullen. Ook uw huur- en/of 
zorgtoeslag wordt berekend en/
of gecontroleerd. Zeer belangrijk 
voor 2015 én voor 2016.
De kosten zijn € 10,-. Het invul-
len en/of controleren gebeurt 
per computer en duurt ongeveer 
één uur. Wilt u van dit aanbod 
gebruik maken? Lever dan een 
aanmeldingsformulier in op een 
van onderstaande adressen. be-
langrijk is dat u daarop aangeeft 
wanneer u niet kunt. U krijgt be-
richt op welke dag en tijd u ver-
wacht wordt.

U heeft geen Digid-code nodig. 
Wel heeft u één of twee (bij part-
ners) machtigingscodes nodig, 
die de belastingdienst u in een 
witte enveloppe toegezonden 
heeft. Heeft u deze niet ontvan-
gen? bel dan 088-1236555.
Wat u verder nog allemaal mee 
moet brengen ziet u op het aan-
meldingsformulier. 
Het aanmeldingsformulier is ver-
krijgbaar bij onderstaande perso-

nen en dient, gelijktijdig met de 
betaling, uiterlijk 20 februari te 
worden ingeleverd bij:
•	 Rien	de	Visser,	Meerstraat	21	

in Heeswijk: 0413-294174 
•	 Kees	Kuijpers,	Wilgendreef	15	

in Dinther: 0413- 296143
•	 Betsie	van	Zutphen,	

Schaapsdijk 16 in Loosbroek: 
0413-229692

besturen KbO Heeswijk-Dinther-
Loosbroek.

Mies spierings 
wint 13e ladder-
competitie

HEESCH - kBo-bridge heesch 
maakte 27 januari de uitslag 
bekend van de dertiende 
laddercompetitie. Mies spierings 
behaalde maar liefst een score 
van 62.116%. hij kreeg daarvoor 
een attentie aangeboden.

Tweede werd Albert van Uden 
met 60.961% en een gedeelde 
derde/vierde plaats was er voor 
Ans van Zandwijk en bert van de 
Hurk met 60.697%. Philomene 
en Piet van Kuppeveld kwamen 
met 50.448% het dichtst bij de 
50.00%. Er was voor Piet een luxe 
bridgepen en voor Philomene een 
set met kaarsjes. Voor de twee 
dames die het laagst gescoord 
hadden, waren twee boekjes 
beter bridge beschikbaar. Met 
iets extra’s bij de koffie en voor 
iedere speler een consumptie, 
werd het opnieuw een gezellige 
bridgemiddag.

Wilt u meer weten over deze 
bridge-inloop, dan kunt u contact 
opnemen met Willy Muytjens, 
0412-613417.

Vrijwilligeravond
Kbo Heeswijk

HEESWIJK-DINTHEr - Alle vrij-
willigers van kBo heeswijk 
werden op 28 januari door het 
bestuur bedankt voor hun in-
zet, tijdens een bijeenkomst met 
een hapje en een drankje. In de 
kBo-ruimte werd iedereen bij 
binnenkomst voorzien van koffie 
of thee en een gebakje. 

In een korte toespraak benadruk-
te voorzitter Cor Verberk, dat de 
KbO alleen dankzij de tomeloze 
inzet van het grote aantal vrij-
willigers kan bestaan. Hij gaf een 
korte opsomming van alle activi-
teiten waaraan de leden kunnen 
deelnemen en legde daarbij de 
nadruk op de noodzaak en het 
belang van de vrijwilligers. Voor 
sommige activiteiten, zo bena-
drukte hij, zou aanvulling van 
vrijwilligers welkom zijn. Hij deed 
dan ook een dringende oproep 
om in de naaste omgeving te 
kijken of er mensen zijn die zich 
hiertoe geroepen voelen.

Daarna volgde een lezing door 
ben Hartman die – in het kader 
van het Jeroen boschjaar – on-
derzoek verricht naar de doedel-
zak in het werk van Jeroen bosch 
en zijn navolgers. Het werd een 
lezing met veel humor, anek-
dotes en wetenswaardigheden, 
waarin hij vooral de nadruk legde 
op allerlei figuren en details in de 
werken van deze grote Neder-
landse meester.

Onder het genot van wijn, bier of 
frisdrank, werd het al met al een 
heel gezellige avond, waarin het 
buurten met elkaar vooral cen-
traal stond.

Kbo Heesch sluit het jubileumjaar feestelijk af
Martien van Iersel geëerd met de zilveren speld met gouden lintje en erelid van de KBO Heesch

Maar de bijeenkomst had nog 
een verrassing in petto: Martien 

van Iersel werd eens goed in 
het zonnetje gezet. Namens het 
hoofdbestuur van KbO brabant, 
spelde Wim van Erp Martien de 
zilveren speld met gouden lintje 
op, de hoogste onderscheiding 
binnen de KbO. 

En meteen daarna volgde de 
benoeming van Martien - door 
voorzitter Loet Kuijlaars - tot ere-
lid van de vereniging KbO Afde-
ling Heesch. Martien werd door 
de genodigden spontaan geëerd 

met een staande ovatie: het is 
hem duidelijk gegund!

Martien van Iersel heeft ruim 
acht jaar klaargestaan om de 
KbO Heesch verder tot bloei te 
brengen. Hij had er bijna een 
dagtaak aan. Werkweken van 
meer dan 20 uur, waren meer 
regel dan uitzondering. Niet als 
de man die vooraan stond, maar 
als noeste werker op de achter-
grond. 
Martien, de KbO-leden heb-

ben veel aan je te danken en 
dat hebben zij je laten weten! Jij 
hebt laten zien, dat alleen door 
samenwerking wij hier in Heesch 

van ónze KbO zo’n krachtige 
club hebben kunnen maken, 
want alleen bereik je dit niet. 
Heel hartelijk bedankt!

HEESCH – de viering van het 60-jarig jubileum van kBo heesch werd op vrijdag 29 januari afgesloten 
met de presentatie van het boek: ‘60 jaar samen op weg, 60 jaar actief’: 112 bladzijden vol met herin-
neringen. Mooi werk van de jubileumcommissie en vooral van peter spijker, de samensteller van het 
boek. veel teksten van Marijke van donzel, prachtige foto’s van Bert wijnen en harrie smits en teke-
ningen van johan van der steeg. Burgemeester Marieke Moorman en wethouder jan glastra van loon 
ontvingen het eerste exemplaar, alle genodigden kregen een exemplaar mee naar huis en een ploeg 
vrijwilligers was ondertussen bezig om alle kBo-leden een gratis exemplaar thuis te bezorgen.

Martien ontvangt de hoogste 
onderscheiding binnen de KBO

Bloemen, een oorkonde en alle lof voor Martien Foto’s: Ad Ploegmakers

5 tips: 
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     van Bernheze voor Bernheze

Bernheze is rijk aan bedrijven. ook in het aanbod 
van auto’s, garages en auto-onderdelen hebben we in 
deMooiBernhezekrant genoeg te bieden. we kennen 
de ‘automensen’ of… nog niet allemaal? In deze rubriek 
stellen we twee-wekelijks automensen voor en zo weet 
je waar je op d’n duur terecht komt, wanneer je de 
advertenties op deze pagina’s volgt. 

nAAM onderneMer: Joost van Grunsven 

BedrIjFsnAAM: Taxibedrijf van Grunsven & Van Grunsven 
Autobanden                                                      

Adres: Burgemeester Woltersstraat 66

woonplAAts: Heesch

Ze kUnnen Me kennen vAn (hoBBY-verenIgIng): 
Geboren en getogen in Heesch en natuurlijk van de zaak.

Medewerkers AAntAl: 11

hoelAng heB je het BedrIjF? 
Vader Piet (bekend als Piet den Taxi) is in 1960 gestart met het 
taxibedrijf. In 1985 heeft hij de verkoop van autobanden/velgen 
toegevoegd, wat de laatste jaren erg is gegroeid. Momenteel 
werkt vader Piet, samen met zijn zoons Jeroen & Joost in de 
zaak. 

ZelF opgestArt oF overgenoMen? Vader Piet is de 
oprichter van het bedrijf.

wAt Is je ‘tAAk In je ZAAk’? 
Naast taxi rijden, doe ik ook de bandenverkoop en alles wat 
daarbij komt kijken.

heB je nog wensen oM eens vAn ‘tAAk In de ZAAk’ 
te wIsselen?
Nee, ik vind mijn werk erg leuk en doe het met plezier.

wAt Is de specIAlIteIt vAn je BedrIjF? 
Dat we de prijzen van de banden/velgen scherp proberen te 
houden en dat we alle merken autobanden hebben, waarvan 
veel uit voorraad leverbaar. En anders zorgen we dat het zo 
spoedig mogelijk geregeld wordt.

wAt vInd je dAt je ZelF het Beste kAn? 
Zorgen dat de klant altijd tevreden bij ons wegrijdt.

klAnten vInden hIer: Veilig vervoer op maat en een 
uitgebreid assortiment goede autobanden en velgen.

Telefoon: 0412-451490
www.taxivangrunsven.nl & www.vangrunsvenbanden.nl.

    

JOOST VAN GRUNSVEN:
“Er voor zorgen dat de klant altĳ d 
tevreden bĳ  ons wegrĳ dt”

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Veilig op weg naar
wintersportgebied

wie ongeschonden over besneeuwde of gladde wegen 
wil rijden moet zijn rijstijl daar wel op aanpassen. daarom 

geven wij 5 tips voor het rijden bij gladheid.

1. houd afstand
Heel belangrijk is het om bij gladheid meer afstand te houden dan normaal. Als je voorganger plotse-
ling remt, heb je de ruimte en tijd om dat op te vangen. Het is dus uit den boze - ook al heb je haast 
- om dicht achter iemand te gaan rijden, of hard op een ander af te rijden, om duidelijk te maken dat 
je wil dat hij of zij opzij gaat. Ook op het laatste moment invoegen is onverantwoord.

2. kijk ver voor je uit
Een tweede belangrijke techniek: blijf zo ver mogelijk voor je uit kijken, dan stuur je meestal vanzelf de 
goede lijn. En ook dat gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt. Zo lang je nog gewoon 
rijdt en niet slipt, lijkt het of alles veilig is in de vertrouwdheid van je auto, maar elk beetje veiligheids-
marge is nodig in deze omstandigheden.

3. trek rustig op
Optrekken vanuit stilstand leidt soms tot enge glijpartijen. Of we geven teveel gas waardoor de slip-
pende banden zich dieper in de sneeuw ingraven en de auto helemaal niet meer van zijn plek komt. 
Wegrijden in z’n twee kan wel helpen. Maar het belangrijkste is weinig gas geven en de koppeling heel 
rustig laten opkomen. Dat kan overigens ook prima in de eerste versnelling. Het klinkt tegenstrijdig, 
maar het kan soms ook helpen om bij het wegrijden veiligheidssystemen als ESC (ESP) uit te zetten. De 
correcties van dergelijke systemen maken het wegrijden in sneeuw moeilijker. Probeer al je handelingen 
geleidelijk te doen. Stuur rustig, rem niet abrupt. En stuur bochten niet te scherp in.

4. remmen: soms hard, soms helemaal niet
Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het AbS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga 
dus niet steeds een beetje ‘pompend’ remmen. AbS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Het 
is dan zaak zowel je rem als je koppeling -  bij voorkeur tegelijkertijd – hard in te trappen. Schrik niet 
als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort. AbS zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien 
(anti-blokkeren dus) en daardoor kun je blijven sturen als dat nodig is.
Soms kun je juist beter helemaal niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Je kunt beter je gas loslaten 
om vaart te minderen. Geef pas weer gas als je de bocht uit bent. Mocht je de bocht toch niet goed 
hebben ingeschat en zie je de vangrail op je afkomen, blijf dan vooral kalm. Ga niet enorm aan je stuur 
lopen trekken; je kunt de auto beter laten glijden en rustig je stuur in de juiste rijrichting draaien. Zodra 
je weer grip hebt, ga je dan vanzelf de goede kant op. De vangrail raken is onplezierig, maar kan ook 
helpen je auto weer in het juiste spoor te krijgen.

5. Blijf ook met winterbanden extra alert
Ook met winterbanden onder je auto zal je rekening moeten houden met de omstandigheden. Nor-
maal gesproken is je remweg als je twee keer zo hard rijdt al vier keer zo lang. bij gladheid wordt dat 
nog versterkt. En winterbanden mogen dan een kortere remweg hebben dan zomerbanden, als je hard 
rijdt wordt dat effect volledig opgeheven.
Sommige mensen denken dat het helpt de bandenspanning te verlagen. Ze redeneren dat de banden 
dan meer contact maken met de weg en dat zou moeten resulteren in extra grip. Helaas: te slappe 
banden gaan ten koste van de stabiliteit. Daar komt nog bij dat winterbanden sowieso wat zachter van 
structuur zijn dan zomerbanden. Om ze optimaal te laten functioneren, is de juiste bandenspanning 
nóg belangrijker.

bron: ANWb

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Veilig op weg naar

wie ongeschonden over besneeuwde of gladde wegen 
wil rijden moet zijn rijstijl daar wel op aanpassen. daarom 

5 tips: 
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M.i.v. 1 januari 2016
óók geopend op
DONDERDAG !!!

Retselseweg 5    Heeswijk-Dinther    06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur    do 9.00-17.00 uur    za 9.00-16.00 uur

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

Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Ford Transit 105.000 km met 
   navi imperial  2011
Honda cr-v automaat 25.000 km 2013

Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014

Kia Picanto 5drs 2005 
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

Citroen C1 collection zwart airco 5drs 45.000 km 2012          
Renault clio TCE  rood  expression  navi  airco 36.000 km 2013
Toyota corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008
Volkswagen tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

afmetingen van auto’s en aanhangwagens

personenauto
De maximale hoogte van een personenauto is 4 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter op verharde wegen en 2,20 
meter op onverharde wegen
De maximale lengtes van een personenauto zijn:
•	 personenauto	maximaal	12	meter
•	 personenauto	plus	aanhanger	totaal	maximaal	18	meter

Aanhangwagens
De maximale hoogte van een aanhanger is 4 meter.
De maximale breedte is 2,55 meter.
De maximale lengte (incl. dissel):
•	 maximaal	12	meter
•	 middenaswagens	maximaal	8	meter
•	 auto	plus	aanhangwagen	maximaal	18	meter

Uitstekende lading
Een personenauto of samenstel van voertuigen mag in de lengte 
niet meer uitsteken dan:
•	 maximaal	1	meter	achter	de	auto
•	 niet	meer	dan	maximaal	5	meter	vanaf	de	achteras
Voor ondeelbare lading gelden afwijkende regels:
•	 niet	meer	dan	maximaal	1	meter	achter	de	auto	uitsteken
•	 niet	 meer	 dan	 0,5	 maal	 de	 lengte	 van	 het	 voertuig	 met	 een	

maximum van 5 meter vanaf de achteras
•	 maximaal	1	meter	voor	de	auto	uitsteken	
Lading mag niet aan de voorzijde van een aanhangwagen uitste-
ken.
Lading mag in de breedte uitsteken mits de totale breedte (voer-
tuig incl. lading) maximaal 3 meter is.

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

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Voor meer informatie
De Morgenstond 6 - 5473 HG  Heeswijk-Dinther

0413-292933  /  06 - 21187670
ketelaarstrainingcenter@kpnmail.nl

www.ketelaars-opleidingen.nl

Training en/of opleiding
• Containerwagenchauffeur

• Heftruckchauffeur
• Bovenloopkraan

• Reachtruckchauffeur

TRAININGS-
CENTRUM
KETELAARS
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Glaasje op? Laat je rijden! Veilige carnavalsdagen!

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

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van LieshoutAutobedrijf W. van Dijk

Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
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Ford Ka 51 kW  ���������������������������������������� 2011

Ford Fiësta nw model 1�0  1�3 en 1�6  �2011-2013

Ford Fiësta 1�3 ����������������������������������������������� 2006

Ford Fiësta 1�4  ��������������������������������������� 2005

Ford Fiësta 1�6  ��������������������������������������� 2009

Ford Focus 1�0 3 cil 74 kW ���������������������� 2012

Ford Focus 1�4i  �������������������������������������� 2007

Ford Focus 1�6 D  ����������������� 2006-2007-2013

Ford Focus 1�6 77 kW  ���������������������������� 2012

Fiat Punto 800 cc ������������������������������������ 2012

Opel Corsa 1�2  ��������������������������������������� 2012

Peugeot 107  ������������������������������������������� 2013 

Peugeot 206 �������������������������������������������� 2007

Peugeot 207  ������������������������������������������� 2008

VW Golf ��������������������������������������������������� 2013

VW Polo TD BlueMotion 5 drs ����������������� 2011

StationwagonS:

Ford Focus 1�6D  ������������������������������������� 2010

Ford Focus 1�6D 77 kW  �������������������������� 2013

BeStelwagenS:

Ford Transit 85 kW  ��������������������������������� 2005

alle sale nu:

50% 
KORTING*

DE LAATSTE 10 DAGEN 
ZIJN INGEGAAN...

* geldig op de originele verkoopprijs.

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF HEERLIJKE THEE 
BIJ DE KOFFIEPUNTEN

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

50% 
KORTING

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT 

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

afmetingen van auto’s en aanhangwagens

Markering bij uitstekende lading
Uitstekende lading moet rood-witte gemarkeerd worden in de vol-
gende gevallen:
•	 De	 lading	steekt	 in	de	 lengte	meer	dan	1	meter	uit	achter	de	

auto
•	 De	lading	steekt	in	de	lengte	meer	dan	1	meter	uit	aan	de	voor-

zijde van de auto
•	 De	lading	steekt	in	de	breedte	meer	dan	0,10	meter	uit.
’s Nachts moet er gemarkeerd worden met verlichting: voor wit 
licht, achter rood licht.
bron: ANWb

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

CarnaVaLSMaandag en -dinSdag geSLoten
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ACTIVITEITENAGENDA

JEUGDFILM: ‘JACK BESTELT 
EEN BROERTJE’
AANVANG: 13.30 UUR
ENTREE: € 4,-

Jack heeft twee moeders en 
wil heel graag een broertje. 
Als Jack ontdekt dat zijn 
moeders hem via internet 
besteld hebben, gaat er een 
wereld voor hem open. 
Hij bestelt een broertje!

GER COPPENS EN 
HAAR APOSTELEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: €12,50

In haar voorstelling bezingt Ger de dagelijkse zaken van 
het Brabantse land. Hierbij wordt ze ondersteund door 
haar apostelen, die er met o.a. accordeons, mandolines, 
gitaar en doedelzak een prachtige voorstelling van maken.

THE YOUNG ONES
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Jonge bands krijgen de kans om zich te tonen aan het 
publiek. Wellicht een eerste stap op weg naar een mooie 
carrière? Voor de editie van 12 februari staan The Generals, 
Plus Thirty One en Leech op het a�  che.

FILM: ‘THE MAZE RUNNER’
AANVANG: 19.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Mysterieuze science-� ction� lm waarin de puber Thomas 
ontwaakt in de openingsscène bovenop een lift. Hij weet 
zijn naam niet en heeft geen � auw idee wie de andere 
jongens zijn die hij ziet. Waar is hij? Hij gaat op onderzoek 
uit en wil het weten?

LIEDERENTAFEL
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,-

Het liederentafelorkest speelt de mooiste liedjes die u 
wilt horen. De liederenbundels staan vol met liedjes die 
erom schreeuwen om gezongen te worden. Kom gezellig 
meezingen!

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

VR. 22 
FEBRUARI

VR. 19 
FEBRUARI

VR. 12 
FEBRUARI

VR. 12 
FEBRUARI

WO. 17 
FEBRUARI

Feit is, dat hooggeplaatste Haagse 
politici, zoals de oprichter van de 
VVD, van haar diensten gebruik-
maakten. bovendien bleek blon-
de Dolly na haar dood, slechts 32 
jaar oud, extreem gefortuneerd 
te zijn. Ze bezat miljoenen. Hoe 

kwam zij aan zulke grote hoe-
veelheden geld en waarom werd 
het onderzoek naar haar moord 
door de hoofdcommissaris eigen-
handig in de doofpot gestopt? 

Sjaak bral neemt het publiek mee 
terug in de tijd, naar de schone 
schijn van de jaren vijftig en de 
verstikkende macht van regen-
ten. Hij spoorde bovendien de 
vermeende moordenaar (nu 87 
jaar oud) op en confronteerde 
hem met de bewijslast. 

een theaterthriller van de boven-
ste plank
Feit en fictie raken verstrikt in een 
razendknappe vertelling, die zo-
wel historisch als humoristisch is. 
Een theaterthriller van de boven-
ste plank - met een ontknoping 
die het publiek niet in de koude 
kleren gaat zitten.  
‘Humor met een geweldige char-
me’ (Patrick v.d. Hanenberg, 
Volkskrant).
‘Sjaak brengt een nieuw genre 
naar het theater: cabadrama.’ 
(Tomas ross).

NISTELrODE – een onopgeloste moord blijft altijd leven. Zo ook de moord op de haagse prostituee Blon-
de dolly, ruim 50 jaar geleden. tot op de dag van vandaag circuleren wilde verhalen. sjaak Bral maakte er 
een voorstelling over. de moord op Blonde dolly is te zien in het nesterlé theater op 20 februari.

Zaterdag 20 februari
kaarten: € 12,50
Meer informatie: www.sjaakbral.nl
deze voorstelling is een onderdeel van het 
drie-in-één cabaret-pakket, te bestellen 
via www.nesterle.nl, voor de speciale 
prijs van € 34,50 i.p.v. € 43,50.

Kaartjes via www.nesterle.nl

Sjaak Bral - De moord op 
Blonde Dolly 

Jheronimus bosch, kunstlezing 
in bibliotheek Heesch

In 2016 viert ‘s-Hertogenbosch 
met een manifestatie de te-
rugkomst van het werk van de 
wereldberoemde schilder Jhero-
nimus bosch, naar de stad waar 
hij zijn werk - meer dan 500 jaar 
geleden - maakte. Hoogtepunt 
van de manifestatie Jheronimus 
bosch 500 is een unieke ten-
toonstelling, die van 12 februari 
tot en met 8 mei te zien is in Het 
Noordbrabants Museum.

jheronimus Bosch
Kenmerkend voor bosch zijn de 
duivelse figuren, beroemde mon-

sters, engelen en heiligen, die zijn 
tekeningen en panelen bevolken. 
Zijn karakteristieke werk, vol il-
lusies en hallucinaties, wonderlij-
ke gedrochten en nachtmerries, 
verbeeldt onnavolgbaar de grote 
thema’s van zijn tijd: verleiding, 
zonde en rekenschap. 
Werkend in de periode rond 
1500, de overgang tussen mid-
deleeuwen en renaissance, 
weerspiegelen Jheronimus’ schil-
derijen en tekeningen op raad-
selachtige wijze de relatie tussen 
de mens, zijn omgeving en zijn 
schepper. 

Marie christine walraven
Kunsthistorica Marie Christine 
Walraven studeerde kunstge-
schiedenis in Leiden. 

Nu heeft zij reeds jarenlange er-
varing in het verzorgen van lezin-
gen en cursussen, onder andere 
bij De Muzelinck in Oss. 

kaartverkoop
Kaarten zijn te koop via 
www.bibliotheekheesch.nl én in 
alle vestigingen van de Noord 
Oost brabantse bibliotheken. 
Toegangsprijs € 7,- in voorver-
koop, voor bibliotheekleden 
€ 5,-.

HEESCH - kunsthistorica Marie christine walraven geeft op don-
derdag 18 februari een inleiding op de tentoonstelling jheronimus 
Bosch: visioenen van een genie. Aanvang 20.00 uur.

Deze cursus is voor iedereen 
die een digitale camera heeft of 
graag meer wil weten over de 
digitale fotografie en het bewer-
ken van foto’s.
De cursus wordt gegeven in 9 
lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op 
dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur, en/of maandagoch-
tend van 9.30 tot 11.30 uur. In 
overleg kan er ook op andere 
dagen lesgegeven worden.
De cursus wordt gegeven in 
kleine groepjes, waardoor er 

meer individuele aandacht ge-
geven kan worden.
Voor ouderen worden er speci-
ale cursussen fotografie en foto 
bewerken gegeven.

Kijk voor meer informatie over 
de cursussen op 
www.jolandonkersfotografie.nl 
en download de pdf met infor-
matie. Als je vragen hebt, kun 
je me natuurlijk altijd bellen of 
mailen. Jolan Donkers:
tel. 06-22064638 of mailen naar 
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Nieuwe cursus: Digitale 
fotografie en fotobewerking 
LOOSbrOEK – Binnenkort start er in loosbroek weer een nieuwe 
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. wil je meedoen, 
schrijf dan nu in.

www.mooibernheze.nl

informeert, Boeit 
en interesseert

Bezoek
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZONDAG 7 FEBRUARI 2016

GESLOTEN! FIJNE CARNAVAL!

MAANDAG 8 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

DINSDAG 9 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Mannenharten 2: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

WOENSDAG 3 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 15:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30

Dummie de Mummie: 
14:00 

Race naar de maan 3D: 
16:00

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Fissa: 

16:00

Sneekweek: 

20:00

Hateful Eight: 

19:45

Brasserie Valentijn: 
20:00

Star Wars The Force Awakens: 19:45

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2016

The Revenant: 

19:45

Hateful Eight: 

19:45

The Choice: 

20:00

Sneekweek: 

20:00

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
16:00

Race naar de maan 3D: 
16:00 

Woezel en Pip: 
16:00  

 

Fissa: 

16:00 18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:30 16:00

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de Mummie: 
13:30

Race naar de maan 3D: 
15:30 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45  

Bon Bini Holland: 
15:30

Fissa: 

18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Mannenharten 2: 
21:45 

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 10 februari t/m 14 februari  

alle films tot 12:00 uur:ZONDAG  

7 FEBRUARI  

GESLOTEN. 

FIJNE CARNAVAL!

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen

WOENSDAG 10 FEBRUARI 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00

Race naar de maan 3D: 
11:00 13:45 15:45 

Woezel en Pip: 
11:00 14:00 15:45 

Fissa: 

16:00 18:45  

Sneekweek: 

19:00 

Hateful Eight: 

21:15 

Brasserie Valentijn: 
21:45  

The Choice: 

19:00 21:45  

The Revenant: 

18:45 22:00

Robin Crusoe 2D: 
11:15 13:30

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

VOLG ONS OP FACEBOOK EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN 

AL ONZE ACTIES, PREMIÈRES EN SPECIALS!
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Arbeidsrecht 
Incasso 

 
 
  Voor juridische bijstand: 
   adviseren en procederen 
   bedrijven en particulieren 
   arbeidszaken en incassozaken 

 
 
 

 

   De Sikkel 10 
   5384 HS Heesch 
 
   T  0412-484256 
   E  info@kasdiran.com 
   I   www.kasdiran.com 
 

www.humstijl.nl

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl

Voor een hypotheek-
advies op maat
Als financieel advieskantoor kent u ons van de verzekeringen 
die we voor u regelen. Maar wist u dat wij ook gespecialiseerd 
zijn in advies over hypotheken? Dat kan voor u veel voordelen 
opleveren, omdat we u écht onafhankelijk advies kunnen geven. 
Uw voordeel daarbij is, dat we voor u de hypotheken van veel 
verschillende aanbieders naast elkaar leggen en voor u de juiste 
hypotheek weten te selecteren. Wij kijken daarbij naar prijs, 
voorwaarden op korte én op lange termijn, werkwijze van de 
aanbieder, etc. 

Een hypotheekadvies bestaat uit veel aspecten
Bij een optimaal hypotheekadvies komt veel aan de orde. 
U wilt immers uw hypotheek ook op langere termijn kunnen 
betalen én tegelijk plezierig kunnen leven. Daarom toetsen 
wij niet alleen wat de maximale hypotheeklening voor u kan 
zijn, maar meer wat de optimale hypotheekhoogte is. Soms 
is het namelijk beter om juist iets minder te lenen, dan wat 
er mogelijk is. Ook kijken we goed naar de bestendigheid 
van uw inkomen en dat van uw partner en we kijken naar de 
risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. 
Vanzelfsprekend kijken we ook naar de meest aantrekkelijke 
renteaanbiedingen. Kortom, met een hypotheekadvies van onze 
experts, bent u verzekerd van plezierig wonen in uw eigen huis. 
Wilt u een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek, neem 
dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

CoLUMN
HYPOTHEKEN

 ROB VAN HEUGTEN ROB VAN HEUGTEN

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Wist u dat...

• Rijschool Nistelrode: 10 rijexamenkandidaten achter elkaar 
voor de eerste keer geslaagd zijn.

• VS Authenthiek: sinds deze week Koninklijk management 
heeft.

• Excellent Verspreiding: enthousiaste bezorgers (vanaf 13 jaar)
zoekt voor deMooiBernhezekrant, info: 073-5443030.

• Heesch Koi: een vlog bijhoudt over zijn ‘koihunt’ in Tokyo, 
japan. volg hem via facebook of youtube.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

roefeldag geeft kijkje bij bedrijven voor de jeugd

De kinderen kunnen een dagje 
een kijkje nemen in de wereld 
waarnaar ze zo nieuwsgierig zijn. 
Ook kunnen ze deelnemen aan 
activiteiten bij bedrijven, organi-
saties en instellingen. Zij mogen 
in groepjes van vier kinderen, 
onder begeleiding van een vol-
wassene, een bezoek brengen 

aan drie roefel bedrijven. De 
bedoeling is dat zij tijdens dit 
bezoek te weten komen wat er 
zoal gebeurt bij dit bedrijf, door 
daar ook actief in mee te wer-
ken. Dit kan onder andere door 
werkzaamheden aan de kassa 
in de supermarkt, het planten 
van bloemen bij een hoveniers-

bedrijf, een muurtje metselen 
bij een aannemersbedrijf enzo-
voort.
Ieder jaar verlenen in de gehe-
le gemeente zo’n 130 bedrijven 
hun medewerking aan deze dag. 
Hierdoor is het voor ons mogelijk 
om een zeer uitgebreid aanbod 
te doen aan alle deelnemende 

kinderen. De roefeldag is voor 
de kinderen van de groepen (6), 
7 en 8 van de basisschool en het 
bijzonder onderwijs.

bErNHEZE – veel bedrijven hebben zich weer beschikbaar gesteld voor de jaarlijks terugkerende roe-
feldag. sinds 1999 organiseert stichting ranja de roefeldag voor de gehele gemeente Bernheze. dit 
jaar voor de 18e keer en de datum is bekend, het is zaterdag 18 juni 2016. roefelen is het Belgische 
woord voor snuffelen, nieuwsgierig maken, stimuleren tot onderzoek en de organisatie is heel blij met 
de vele ondernemers, deze hebben ze hard nodig om de jeugd kennis te kunnen laten maken met de 
verschillende bedrijfstakken.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo rookworst
Alle soorten, 2 verpakkingen 
à 100-375 gram   /                   /1,38 - 4,70 
Nu 1,04 - 3,53

Boerenkool, hutspotgroente, 
andijvie of verse zuurkool
2 zakken boerenkool à 300 gram, andijvie 
à 400 gram, hutspotgroente à 500 gram 
of schalen zuurkool à 500 gram                /                   /1,88 - 2,86 

Gehaktballen
Gebraden of half om half  
Bakje 2-6 stuks  /                   /1,75 - 4,49
Nu 1,31 - 3,37

 *  Alle combinaties mogelijk:  2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Alfa, Grolsch of Jupiler
2 kratten met 16 flesjes à 45 cl 
of met 24 flesjes à 25-30 cl   /                        /28,38 - 28,98
geen 18, geen alcohol

    Jumbo  , Heesch, Schoonstraat 8                                         
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 *  Alle combinaties mogelijk:  2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.
Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Alfa, Grolsch of Jupiler
2 kratten met 16 flesjes à 45 cl 
of met 24 flesjes à 25-30 cl   /                        /28,38 - 28,98
geen 18, geen alcohol

    Jumbo  , Heesch, Schoonstraat 8                                         
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praktische informatie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

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

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

Uw mening laten weten en 
informatie ophalen  
- Op www.bernheze.org/
 vluchtelingen staat veel infor-

matie, bijvoorbeeld een lijst 
van veelgestelde vragen, het 

collegevoorstel, nieuwsberich-
ten en overige informatie. 

- Brochures, folders en andere 
schriftelijke informatie dat tij-
dens de informatiemarkten te 
krijgen was, is voor u beschik-

baar bij de receptie in het ge-
meentehuis.

- U kunt u mening mailen naar 
vluchtelingen@bernheze.org.

- U kunt een brief sturen naar 
de gemeenteraad, via postbus 
19, 5384 ZG Heesch.

- U kunt uw mening schriftelijk 
kenbaar maken aan de frac-
ties van de politieke partijen in 
Bernheze.

Geen extra informatiemarkt
De bijeenkomsten die we hebben 
georganiseerd waren omgeven 

door strenge veiligheidsmaatre-
gelen. Een nieuwe informatie-
markt zou ook een aanzienlijke 
politie-inzet vragen. Daarom 
hebben we ervoor gekozen geen 
extra informatiemarkt te organi-
seren. We betreuren dat, omdat 
we het gesprek met onze inwo-
ners het liefst persoonlijk voeren.
Het democratisch proces houdt 
echter niet op. Wij nodigen u van 
harte uit uw mening aan de ge-
meenteraad door te geven. 

Hulp met formulieren
De formulierenbrigade helpt bij het 
invullen van formulieren voor o.a.:
-  bijzondere bijstand, de collectie-

ve zorgverzekering voor minima, 
‘bereken uw recht’ 
en andere regelingen;

-  kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen;

-  zorgtoeslag, huurtoeslag, en an-

dere toeslagen van de Belasting-
dienst (zowel voor de aanvraag 
als wijziging);

-  inschrijving werkzoekende op 
www.werk.nl en aanvragen van 
een uitkering Participatiewet 
voor levensonderhoud;

-  aanvragen DigiD;
-  aanmelding voor schuldhulp-

verlening en ordenen van uw 

administratie;
Neem uw DigiD-code mee bij een 
bezoek aan de Formulierenbriga-
de.

Uiteraard kunt u ook terecht bij 
Optimisd, Frisselsteinstraat 6 in 
Veghel. Kijk voor de openingstij-
den op www.optimisd.nl.

Lijn 90, 6 februari
Op zaterdag 6 februari 2016 
wordt de kindercarnavalsop-
tocht van Heesch georganiseerd. 
Van 13.00 tot 17.00 uur moe-
ten de Arriva-bussen van lijn 90 
(Grave-‘s-Hertogenbosch) om-
rijden waardoor bijna alle regu-
liere haltes vervallen. Reizigers 

kunnen in- en uitstappen bij de 
halte Stationsplein. 

Lijnen 157 en 305, 7 februari
De grote optocht van Heesch 
wordt op zondag 7 februari 
2016, georganiseerd. Voor lijn 
90 vervallen dan, tussen 11.00 
en 17.00 uur, bijna alle haltes 

en kunnen reizigers gebruik ma-
ken van haltes Stationsplein en 
Achterse Groes. De bussen van 
lijn 157 en 305 (Oss-Eindhoven) 
blijven in Heesch op zondag de 
normale route rijden. Tussen 
12.00 en 17.00 uur vervallen de 
haltes in Nistelrode, behalve de 
halte Noorderbaan.

Lijn 158, 7 februari
Op zondag 7 februari 2016 
wordt de optocht in Heeswijk- 
Dinther georganiseerd. Tussen 
12.00 en 18.00 uur vervallen 
alle haltes en kunnen de bussen 
van lijn 158 Heeswijk-Dinther 
niet aandoen. 

Voor informatie over busroutes 
in Brabant Oost tijdens alle car-
navalsdagen kunt u gratis bellen 
met Arriva klantenservice, tele-
foon 0800-02 32 545 of kijk op 
www.arriva.nl. 

Mogelijke komst asielzoekerscentrum Heesch

Formulierenbrigade van optimisd
Nu ook in Heesch

omleidingen Arriva-bussen tijdens carnaval 

U kunt voor hulp van de Formulierenbrigade van Optimisd voortaan 
ook terecht in Heesch, elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, in 
het kantoor van Maatschappelijk Werk Aanzet, Cultureel Centrum De 
Pas, De Misse 4b (2e verdieping) in Heesch. U hoeft geen afspraak 
te maken. 

AGenDA

4 februari 2016
Raadsvergadering, 
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch

18 februari 2016
Extra raadsvergadering, 
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch

oFFiciËLe beKenDMAKinGen

Drank- en horecawet
Aan Stichting Berne Abdijbier 
is vergunning verleend voor 
het uitoefenen van de para-
commerciële instelling Stichting 
Berne Abdijbier, Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk-Dinther. De 
vergunning is verzonden op 
1 februari 2016.
Procedures 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door: 
-  H. van Boxtel, voor het 

houden van een besloten feest 
op 14 mei 2016 waarbij 
gebruik wordt gemaakt 
van geluidsversterkende 
apparatuur op locatie 

Fokkershoek 25, 5473 VD 
Heeswijk-Dinther. 

-  R.B. Wilmink, voor het hou-
den van een besloten feest op 
16 juli 2016 waarbij gebruik 
wordt gemaakt van geluids-
versterkende apparatuur in de 
open lucht op locatie Nieuwe 
Erven 52, 5384 TB Heesch.

-  T. van Bakel voor het houden 
van een besloten feest op 
28 mei 2016 waarbij gebruik 
wordt gemaakt van geluids-
versterkende apparatuur op 
locatie Vergaertweg 4, 5384 
RS Heesch.

-  L.Heerkens voor het houden 
van een besloten feest op 
20 mei 2016 waarbij gebruik 
wordt gemaakt van geluids-
versterkende apparatuur op 

locatie Dorpsstraat 74, 5471 
NA Loosbroek.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling wijzigingsplan 
Donzel 10 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Donzel 10 in Nistelrode 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft het 
slopen van de bestaande wo-
ning en in plaats daarvan een 
tweekapper te bouwen aan 
Donzel 10 in Nistelrode.
Inzage: Het wijzigingsplan 
ligt met ingang van 4 februari 

2016 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Hee-
sch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden 
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.WPDonzel10-vg01) en 
www.bernheze.org. 
Beroep: Binnen de termijn van 
inzage kunnen uitsluitend be-
langhebbenden beroep instellen 
die tijdig hun zienswijzen op het 
ontwerp hebben kenbaar ge-
maakt of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Degene 

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

De gemeenteraad spreekt op donderdag 18 februari tijdens een extra 
raadsvergadering over de mogelijke komst van een azc in Heesch. 
Het is belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente zich kunnen 
uitspreken over dit onderwerp. U kunt uw reactie op het voorstel 
kenbaar maken. Wij verzekeren u dat wij alle meningen die u de 
gemeenteraad meegeeft, horen en serieus nemen. Mede dankzij uw 
mening kan de gemeenteraad een weloverwogen besluit nemen.

openingstijden 
gemeentehuis 
tijdens carnaval

In verband met carnaval is het 
gemeentehuis op 8 en 9 febru-
ari 2016 gesloten. Op 8 febru-
ari 2016 is de Burgerlijke Stand 
van 9.00 tot 10.00 uur alléén 
geopend voor aangifte van 
overlijden en geboorte.
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proceDures
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien 
in het gemeentehuis in Heesch en raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na pub-
licatiedatum met een schriftelijke in-
spraakreactie aan het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze 
reageren op de stukken. Neem voor het 

indienen van een mondelinge inspraak-
reactie contact op met de betreffende 
afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pub-
licatiedatum 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 beslu-
it bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schors-
ende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit beslu-
it bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schors-
ende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
2500 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van de-
gene die reageert, een omschrijving van 
het onderwerp, de reden waarom u be-
zwaar/zienswijze/bedenking indient en 
uw handtekening.

gemeenteBerichten

die beroep heeft ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de 
voorzitter van genoemde afde-
ling.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt 
het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek 
is beslist. 

Vaststelling wijzigingsplan Hof 
van Berne Heeswijk-Dinther 
(voorheen CPO Gymnasium)
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft het wij-
zigingsplan Hof van Berne in 
Heeswijk-Dinther ongewijzigd 
vastgesteld (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft de rea-
lisatie van maximaal 14 wonin-
gen, waaronder twee tweekap-
pers, acht rij- en hoekwoningen 
en twee keer twee tweekappers. 
Voorheen heeft dit plan ter in-
zage gelegen als ontwerpwij-
zigingsplan CPO Gymnasium in 
Heeswijk-Dinther, maar het col-
lege van burgemeester en wet-
houders heeft de naam gewij-
zigd, daar er geen sprake meer 
is van een CPO-ontwikkeling en 
Hof van Berne is tevens de naam 
van het project.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt 
met ingang van 4 februari 2016 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleeg-
baar en te downloaden via www.
ruimtelijkeplannen.nl 
(NL . IMRO.1721 .BPCPOGymnas i -
um-vg01) en www.bernheze.org. 
Beroep: Binnen de termijn van 
inzage kunnen uitsluitend be-
langhebbenden beroep instellen 
die tijdig hun zienswijzen op het 
ontwerp hebben kenbaar ge-
maakt of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 
EA ’s-Gravenhage. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan te-
vens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voor-
zitter van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 
in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 

Vaststelling wijzigingsplan 
Broekhoek 26 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Broekhoek 26 in Heesch 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft de re-
alisatie van een woning op het 
perceel gelegen naast Broekhoek 
26 in Heesch.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt 
met ingang van 4 februari 2016 
gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar en 
te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPBroekhoekong26-vg01) 
en www.bernheze.org. 
Beroep: Binnen de termijn van 
inzage kunnen uitsluitend be-
langhebbenden beroep instellen 
die tijdig hun zienswijzen op het 
ontwerp hebben kenbaar ge-
maakt, of niet kunnen worden 
verweten dat zij niet tijdig hun 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht. Een beroepschrift kan 
worden ingediend bij de afde-
ling 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 vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan treedt de dag na 
afl oop van de beroepstermijn 

in werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 

Ontwerpbestemmingsplan 
De Hoef 2, fase 3B Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de terinzagelegging 
bekend van het ontwerpbestem-
mingsplan De Hoef 2, fase 3B 
Heesch.
Inhoud: Voor fase 3B wordt een 
fl exibele regeling opgenomen 
voor de nog te realiseren wo-
ningen. Zodra meer zekerheid 
bestaat over de ontwikkeling 
van de gronden ten behoeve 
van woningbouw, kunnen direc-
te bouwtitels mogelijk gemaakt 
worden middels een uitwerkings-
plan. Daarnaast vindt er aan de 
Kampstraat-Hoefstraat een her-
verkaveling plaats van de reeds 
aanwezige bouwvlakken.
Inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
4 februari 2016 gedurende zes 
weken op afspraak ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar en te downloaden via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(NL.IMRO.1721.BPdehoef2fase3B-ow01). 

Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Bern-
heze, Postbus 19, 5384 ZG Hee-
sch. Indien u uw zienswijze mon-
deling wilt geven kunt u een af-
spraak maken met de heer E. van 
Dijk van de gemeente Bernheze. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Vorstenbosch
-  Broekkant 1

Aanbouwen werkplaats 
met wasbox

Datum ontvangst: 21-01-2016
-  Watersteeg 8a

Bouwen kantoor
Datum ontvangst: 28-01-2016

Heesch
-  Berktstraat 7

Aanpassen schuur (indoor 
paintballbaan)
Datum ontvangst: 24-01-2016

-  Windhalm 3
Aanbouwen woning
Datum ontvangst: 27-01-2016

-  Middelste Groes 13
Uitbreiden garage
Datum ontvangst: 28-01-2016

-  Bosschebaan 114
Plaatsen en verplaatsen 
reclameobjecten
Datum ontvangst: 22-01-2016

-  Gildestraat 10
Verbouwen/uitbreiden 
woonhuis
Datum ontvangst: 22-01-2016

-  Hooge Wijststraat 7
Veranderen gevel en plaatsen 
toegangspoort
Datum ontvangst: 22-01-2016

Heeswijk-Dinther
-  Hoofdstraat 78

Verbouwen pand
Datum ontvangst: 22-01-2016

-  Meerstraat 30 E 844
Plaatsen stacaravan
Datum ontvangst: 24-01-2016

-  De Essenburgh 11
Verbouwen schuur naar 
garage
Datum ontvangst: 26-01-2016

Nistelrode
-  Doolhof 8, 5388 RD

Vervangen oude weidestal
Datum ontvangst: 20-01-2016

-  Boestestraat 26
Vervangen schutting
Datum ontvangst: 23-01-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heesch
Rectifi catie DeMooiBernheze-
Krant week 3:
-  ’t Vijfeiken 23

Dit moet zijn: ’t Vijfeiken 26
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 12-01-2016

Vinkel
-  Halleyweg 1

Plaatsen zonnepanelen
Verzenddatum: 26-01-2016

Heeswijk-Dinther
-  Abdijstraat 55

Huidige woning vervangen 
door nieuwe woning
Verzenddatum: 28-01-2016

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

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn ingetrokken. Deze 
besluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Loosbroekseweg 37

Bouwen opslagloods
Verzenddatum: 26-01-2016

Heeswijk-Dinther
-  Nobisweg 15

Bouwen werkplaats met 
hygiënesluis
Verzenddatum: 26-01-2016

-  Vorstenbosseweg 9
Oprichten kaasmakerij
Verzenddatum: 26-01-2016 

-  Aa-Brugstraat 2
Maken zadeldak op bungalow
Verzenddatum: 26-01-2016

Heesch
-  Cruijsberg 13

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 26-01-2016

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebrei-
de procedure, niet worden gepu-
bliceerd. De bekendmaking van 
deze aanvragen vindt plaats via 
publicatie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  Lange Kruisdelstraat 7

Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 25-01-2016

-  Liniedijk 1
Veranderen melkrund-
veehouderij
Verzenddatum: 28-01-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
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Meer informatie en aanmelden www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228

 heesch@opdidakt.nl

Groepstrainingen
START in de week van 

1 februari 2016
Meld uw zoon of dochter nu aan!

•	 Begeleiding lezen en spellen 
•	 Begeleiding rekenen
•	 Studievaardighedentraining

•	 Faalangstreductietraining
•	 Sociale vaardigheidstraining
•	 Concentratietraining
•	 Brugklastraining

D66: bram van den tillart
Aankomende carnaval staat Bram alweer voor het 3e jaar present, als 
adjudant. Dit jaar van Prins Freddy den urste van de Piereslikkers in 
Vorstenbosch. Zelf was Bram in 2006 heerser van het Piererijk. 

Slagerij van den Tillart
In het dagelijks leven runt Bram de tweede vestiging van 
ambachtelijke Slagerij van den Tillart in Nistelrode. “Dit vak 
hebben we thuis met de ‘paplippel’ ingegoten gekregen. Mijn 
broer runt de slagerij in Vorstenbosch, overgenomen van onze 
vader en moeder. Daarvoor heb ik jaren gewerkt bij de Sligro en 
bij Heerkens Groente & Fruit. Het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan”. 

Saamhorigheid
“Al jaren vier ik carnaval in Vorstenbosch. Voorheen bij 
Bar de Ketel en - sinds mijn prins-zijn - ben ik actief 
bij de Piereslikkers betrokken. Heerlijk vind ik het om 
met alle inwoners, van groot tot klein, carnaval te 
vieren in het Pieregat. De samenhorigheid is hier 
groot, dat is de kracht van ons dorp. D66 gaat uit 
van de eigen kracht van mensen en daar sluit ik 
me graag bij aan!’

ik ben

Een belangrijke dienstverlening 
blijft hierbij ook intact, name-
lijk de individuele belangenbe-
hartiging. Elke eerste en derde 
maandag van de maand is het 
belastingspreekuur in basis-
school De Lockaert in Oss. In 
Heesch is er elke maandag in het 
FNV gebouw spreekuur, in Oss 

elke dinsdag in De Hille. beide 
van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt 
terecht voor individuele vragen 
over bijvoorbeeld ontslag, aan-
vraag WW of re-integratie.

Met het verder opbouwen van 
dit lokale netwerk, wil de bond 
meer zichtbaar worden voor de 

bewoners van Oss, bernheze en 
Landerd en daarmee bijdragen 
aan een goede leefomgeving 
voor iedereen. 

Na 26 jaar voorzitter te zijn ge-
weest, heeft Willy Hoppenbrou-
wers de voorzittershamer over-
gedragen aan Jenneke van den 
broeke. Samen met de overige 
bestuursleden, gaat zij de ko-
mende jaren verder bouwen aan 
een sterker lokaal netwerk. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
de website http://lokaalfnv.nl/
maasland.

Lokaal FnV Maasland 
bErNHEZE -tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari, is het 
nieuwe bestuur van lokaal Fnv Maasland gekozen. de vakbond 
gaat zich sterker op lokaal niveau richten, op het sociaal gemeen-
telijk beleid van oss, Bernheze en landerd, met als belangrijkste 
thema’s werk, inkomen en zorg. ook worden er in 2016 themabij-
eenkomsten georganiseerd voor senioren, uitkeringsgerechtigden 
en anderen. daarnaast worden ook dit jaar weer de vakbondsjubila-
rissen gehuldigd, tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

Motivering besluit 
Het mogelijk vestigen van een 
AZC in Heesch heeft veel teweeg 
gebracht. Van protesteren op een 
nette manier (complimenten voor 
deze mensen), tot belagen van 
het gemeentehuis. Ongeregeld-
heden, vuurwerk en een benzi-
nebom; die gelukkig niet afging. 
Voor de SP bernheze is belangrijk 
dat opvang van vluchtelingen 
nooit mag leiden tot ontwrichting 
van de samenleving. Voor Heesch 
was er sprake van een ‘overvalge-
voel’. 
bij ruim 6.300 handtekeningen is 
het signaal helder! De gesprekken 
met mensen op de informatie-
avond gaven een duidelijk beeld. 
bijna alle inwoners van Heesch 
(bernheze) willen zich inzetten 
voor vluchtelingen. Mensen in 

nood helpen, graag. Maar niet zo 
grootschalig en niet alleen in de 
kern Heesch. 

plan B
Nietsdoen is geen optie. Maar 
een mogelijke aanpak wordt eerst 
met de samenleving besproken. 
En daarna uitgewerkt. Stakehol-
ders (bedrijfsleven, verenigingen, 
organisaties) zijn mede aan zet. 
Zij waren immers ook belangrij-
ke partners in de veel besproken 
‘krachtig bernheze’ discussie. Ver-
der moeten we de dorpsraden, de 
kerncommissie en het burgeriniti-
atief betrekken. 
De SP gelooft altijd in samendoen 
met de inwoners. Dat kan alleen 
maar leiden tot een verantwoor-
de, breed gedragen hulp aan 
vluchtelingen.

SP: Geen AZc in Heesch 
voor 500 vluchtelingen

bErNHEZE - de sp afdeling Bernheze heeft, 
zoals afgesproken, haar standpunt nu be-
paald inzake het dossier AZc heesch. dit, 
na zorgvuldig doorlopen van het totale pro-
ces van meningsvorming. eerst is alle infor-
matie verzameld en is goed naar mensen 
geluisterd. na het uitgebreide ophalen van 
informatie, is de conclusie van de sp Bern-
heze dat er geen AZc voor 500 vluchtelin-
gen komt. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Sinds dit weekend gaan zij door het leven als prins en 
adjudant van Stichting Carnaval Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek. Sander van der Steen (29) is prins carnaval van 
Snevelbokkenland. Zijn broer Nick van der Steen (31) is 
adjudant.

Voetbal en zwemmen
In het dagelijkse leven is prins Sander bouwkundige 
en mede-eigenaar van V&S Authentiek Bouwen en 
boomhutten.nl. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij RKSV 
Avesteyn en tennist bij TV De Balledonk. Nick werkt 
als financieel manager bij Rorix, beter bekend als 
Sanitairwinkel.nl. Hij wisselt het droogje af met een 
natje bij waterpolovereniging Gorgo.

Steentje bijdragen
Beide heren zetten zich graag in voor hun 
woonplaats. “Net als D66, vinden wij dat, wat 
mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, 
veel belangrijker en effectiever is, dan wat de 
overheid kan doen. Wij dragen in elk geval ons 
steentje bij! Of zoals ons motto is: Loat ut mar 
krulle!” Deze inspirerende en wijze woorden 
zullen dit weekend zeker in de praktijk 
gebracht worden.

Wij zijn

D66: de gebroeders van der steen

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
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informatie voor de kernen

Voor de plaatsen in de regio  
Veghel: op maandag t/m vrijdag 
tussen 14.00 en 15.00 uur. 
Aanmelding: Anneke Hoekstra, 
tel. 06-23816453. Invuldagen: 
dinsdag en donderdag 8 maart 
t/m 12 april. Invullocatie: rOC 
De Leijgraaf, Muntelaar 10 -  
Veghel. Lokaal: ALC M&M. 
Voor de plaatsen Uden en om-

streken: op maandag t/m vrijdag 
tussen 17.00 en 18.00 uur.

Aanmelding: Louis Schuylen-
burch, tel. 06-13203105. Invul-
dagen: maandag en woensdag 7 
maart t/m 11 april. 
Invullocatie: Udens College, De 
rode school, ingang Schepen-
hoek 101.

invullen belastingfor-
mulier voor FnV leden
bErNHEZE - Fnv leden kunnen hun belastingformulier gratis laten 
invullen. U kunt hiervoor via internet een afspraak maken, vanaf 15 
februari tot 10 april, via www.afspraakmakenfnv.nl, of telefonisch.

We zijn bij de directe buren van 
het toekomstige AZC op de kof-
fie geweest, om te luisteren wat 
hun zorgen en bezwaren zijn. bij 
de hoorzitting hebben ruim zestig 
mensen hun verhaal kunnen ver-
tellen en afgelopen vrijdag was 
er een werkbezoek aan een echt 
AZC in Venlo, wat qua bouw en 
omvang vergelijkbaar is.

Daarnaast hebben wij ruim 40 
vragen gesteld aan het college 
en hebben we ons flink ingelezen 

in de complexe materie. Vrijwel 
iedereen vindt dat vluchtelingen 
opgevangen moeten worden, 
maar over de manier waarop, zijn 
veel verschillende meningen. 

Het is dan goed om te onderzoe-
ken hoe de huidige opvang tot 
stand is gekomen, hoe deze in de 
praktijk werkt en welke impact 
dat heeft voor de mensen die in 
de directe nabijheid van een AZC 
wonen. Pas dan kun je een stand-
punt innemen, je moet eerst alle 

voors en tegens op een rijtje heb-
ben.

Uiteindelijk zullen we op 18 fe-
bruari een definitief standpunt 
in moeten nemen als gemeente-
raad. Voor Politieke Partij blan-
co is in ieder geval duidelijk dat 
bernheze niet weg mag lopen 
voor haar verantwoordelijkheid 
in de problematiek rondom de 
vluchtelingen. Ook wanneer hier 
(financiële) offers voor gebracht 
moeten worden.

Blanco: AZc, ja of nee?

bErNHEZE - raadsleden, burgerleden en bestuursleden van politieke 
partij Blanco hebben de afgelopen weken zich op allerlei manieren 
gevoed met informatie over de mogelijke komst van een asielzoe-
kerscentrum (AZc) in heesch. op informatieavonden is gesproken 
met vertegenwoordigers van diverse betrokken instanties en natuur-
lijk met inwoners van heesch. 

Marko Konings, Politieke Partij Blanco

’s Avonds na afloop hebben we 
- als omwonenden - de handen 
ineengeslagen en zijn we onze 
bedenkingen en bezwaren ken-
baar gaan maken. Dat duurt tot 
aan de dag van vandaag voort en 
zal zo blijven, tot de beslissing is 
gevallen. 
Je probeert je de problematiek 
eigen te maken en met alle be-
trokken partijen te praten. Het 

vertrouwen groeit, dat de partijen 
in de raad hier zorgvuldig mee om 
zullen gaan. 

Waar we niet op zitten te wach-
ten is, dat de partijen in de raad 
op de stoel van het college gaan 
zitten en met een alternatieve 
oplossing willen komen. Als raad 
hoef je slechts de voorwaarden en 
de richting van de oplossing aan 

te geven, die je graag wilt zien. 

Als omwonenden, hebben we de 
afgelopen weken meer met elkaar 
te maken gehad dan in de vele ja-
ren, die sommigen er al wonen, 
daarvoor. 

Het heeft ons hechter en sterker 
gemaakt en samen blijven we 
vertrouwen houden. 

Lokaal: Wel in je achtertuin

bErNHEZE - ja, wat gebeurt er allemaal als datgene wat je liever niet 
in je achtertuin hebt, er dan misschien wel gaat komen? 
je gaat met een heel onheilspellend gevoel naar de besloten informa-
tiebijeenkomst, omdat je weet dat het eigenlijk maar over één ding 
kan gaan. dan blijkt het om vijfmaal zoveel bewoners en driemaal 
zo’n lange duur te gaan, als waar je rekening mee gehouden had. dan 
blijf je sprakeloos zitten en weet je niet hoe je reageren moet.

John van den Akker, Lokaal

Als een asielzoeker het AZC ver-
laat, omdat een woning beschik-
baar is of omdat de asielzoeker 
geen verblijfsstatus heeft en te-
ruggaat naar het land van her-
komst, vult een volgende vluch-
teling de vrijgekomen plek in.

noodopvang
Omdat er meer vluchtelingen 
naar Nederland komen dan een 
aantal jaren eerder, is er behoefte 
aan meer AZC’s. Het COA heeft 
in januari ongeveer 50.000 vluch-
telingen in opvang. Deze kunnen 

op dit moment niet allemaal in 
AZC’s. Een deel verblijft hierdoor 
in noodopvanglocaties: ten-
ten, kantoren, campings of crisis 
noodopvang locaties: gymzalen, 
sporthallen. 

Er is behoefte aan meer AZC’s. 
Niet alleen omdat er meer vluch-
telingen zijn, maar ook omdat be-
staande AZC’s sluiten.

AZc heesch
De gemeenteraad gaat een uit-
spraak doen over de vraag of er in 

Heesch, aan de ruitersweg, een 
AZC kan komen met 500 bed-
den voor een periode van 10 jaar. 
Een locatie waar vluchtelingen: 
mannen, vrouwen en kinderen 
een veilige plek krijgen, waar ze 
kunnen bijkomen van een enorm 
inspannende reis. Een reis die 
nodig was, omdat hun huis, hun 
woonplaats, hun land niet meer 
veilig is. 
Mensen op zoek naar een nieuw 
bestaan en met de hoop ooit 
weer terug te kunnen keren naar 
hun geboorteland.

Progressief Bernheze: Wat is een AZc

bErNHEZE - een asielzoekerscentrum (AZc) is een locatie waar een asielzoe-
ker woont tijdens de procedure voor asielaanvraag en het beschikbaar komen 
van een woning. In een AZc werken medewerkers van het centraal orgaan 
opvang Asielzoekers (coA). Asielzoekers hebben bij binnenkomst in neder-
land weinig bij zich. In een AZc zorgen de medewerkers van het coA dat 
vluchtelingen kunnen beschikken over de noodzakelijke basisvoorzieningen. 

Cent van den Berg, Fractievoorzitter Progressief Bernheze

Afgelopen week kwam het goe-
de bericht dat het buitengebied 
bekabeld zal worden. De provin-
cie heeft geld uit het breedband-
fonds toegekend. De enigste kink 
in die kabel, kan de Europese 
Commissie nog zijn, als die het als 
staatssteun ziet. Een goed voor-
uitzicht voor ons grote en mooie 
buitengebied. 

Glasvezel wordt gerealiseerd 
door MAbIb, de Maatschappij die 
breedband In brabant aanlegt op 
plaatsen waar geen coaxkabel is, 
zodat de toepassing ook komt, 
daar waar dat het hardste nodig 
is. Daarmee wordt de digitale be-
reikbaarheid en dus de leefbaar-
heid in het buitengebied flink ver-
beterd.

samenwerking Agrifood
CDA bernheze heeft glasvezel 
voor bernheze, met 100% dek-
king in de gehele gemeente, als 
verkiezingsprogrammapunt, sa-
men met de andere partijen in 

het coalitieakkoord opgenomen. 
Door vast te houden aan onze 
doelstellingen en onder te bren-
gen in de brede economische 
samenwerking van Agrifood Ca-
pital, is het resultaat bereikt. CDA 
bernheze heeft zich hiervoor van 
meet af aan ingezet. Daarmee 
wordt er nu prioriteit gegeven om 
daar van niets naar iets te gaan. 

Het zal voor bedrijven en be-
woners van het buitengebied 
eindelijk mogelijk zijn om direct 
een snelle internetverbinding te 
hebben. Zo hoeft bijvoorbeeld 
de schooljeugd niet meer naar 
de bibliotheek of een vriend(in) 
om aan hun schoolwerkstuk te 
werken. Als CDA bernheze zijn 
we dan ook blij, dat het mogelijk 
wordt om in 2016 met het aan-
leggen van glasvezel in het bui-
tengebied te starten, maar onze 
doelstelling blijft: heel bernheze 
glasvezel. Wilt u meer weten: de 
details vindt u op onze website: 
www.cda.nl/bernheze.

CDA: Glasvezel in het 
buitengebied goedgekeurd

onlangs heeft de provincie 
noord-Brabant € 35 miljoen be-
schikbaar gesteld voor de aanleg 
van glasvezel in het buitenge-
bied.

Erik van der Wijst, Erwin van Kessel Burgerleden CDA Bernheze

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

Nu ook op

DONDERDAG

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Carnaval is een spel, wie het niet naar 
zijn zin heeft mag niet meer meedoen
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Tekst?

(de) maan heeft de mooiste voice Zie oplossing pagina 31

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:

Thierry Dielissen uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Ellen van der Sangen

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

gevraagd

klassieke auto’s gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

Bidprentjes
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 
0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

oude/kapotte 
moBieltjes voor 
stg. opkikker
In te leveren bij bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

te koop

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

dagelijks verse tulpen
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren. 
richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.

opruiming - opruiming
heesakkers lichtvisie
Diverse hanglampen, 
vloerlampen, tafellampen, 
wandlampen en plafonnieres 
met kortingen tot wel 50%. 
Kom snel, want op=op! 
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther. 

opruiming - opruiming
heesakkers kadoshop
In onze kadoshop vind u 
diverse handtassen met 20% 
korting. Alle woonaccessoires 
met korting tot wel 30% en 
bovendien ruimen wij onze 

sieraden op met 20% korting. 
Oozoo-en collectie.
Heesakkers Kadoshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther. 

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

aangeBoden

een avondje uit bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

pedicure 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

kapteijns partYverhuur 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

wilt u iemand 
verrassen met een echt 
origineel kado!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.

Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 
06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

olieBollenkraam
Tijdens de carnaval op Plein 
1969 in SNEVELbOKKENLAND.
Open van 13.00 tot 19.00 uur.
Mario & Christa bok.

te koop/
te huur

te huur opslag/
Bedrijfsruimte, 180 M2, 
Heeswijk-Dinther
06-23721887.

relatie

nette BetrouwBare 
vrouw, 53 jaar zoekt eerlijke, 
betrouwbare spontane man. 
Leeftijd van 53 tot 60 jaar. 
06-23277401.

gezocht

oppas gezocht. Wie komt 
ons leven redden door op onze 
zoons van 3, 5 en 7 te passen 
en daarnaast licht huishoudelijk 
werk, inclusief koken te 
verrichten? In ieder geval vier 
dagen in de week na schooltijd, 
vakanties en studiedagen, 
begindatum in overleg, adres in 
Heeswijk. bij interesse graag een 
mail met kort CV en motivatie 
naar reyn@live.nl.

cursussen

reanimeren kun je 
leren!
In groepjes van 3 tot 6 personen
Ook voor cursussen EHbO en 
EHbO bij Kinderen
www.aed-thuis.nl.
Gersteveld 6. Heeswijk-Dinther
Info: 0413-291070.

MooiBernhezertjes

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

Salaris- en personeels-
administratie op maat

Als ondernemer zoekt u bekwaam personeel 
om voor u te werken. Uitbesteding van uw salaris- 

en personeelsadministratie bespaart u veel tijd 
en geeft u zekerheid.

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
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300 G900 G

9 STUKS

500 G

1.5 KG1 KG PER BOS

0.314 l

3.15/l

0.99
0.4 l

1.98/l

0.79
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9.52/kg
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

05 T/M 07 FEBRUARI05 T/M 07 FEBRUARI05 T/M 07 FEBRUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 03 februari

Culinaire soepen Piccalilly Zachte kaasjes

Shoarma met 
paprika*

Merguez*

Stoofperen BospeenMineola

Spruiten

Delicatessebolletjes
Mini-broodjes gevuld 
met stukjes fruit, 
rozijnen en noten. 

Ca. 700 g

De lente begint vroeg

Ook bij de dierenwei lijkt het of de lente al begonnen is. Op 
1 januari is er een kuikentje uit het ei gekomen en afgelopen 
week is het eerste Kameroenlammetje al geboren. We hou-
den het momenteel binnen omdat het buiten erg nat is. Als 
je het wilt zien, moet je een keer binnen komen lopen als er 
een vrijwilliger aanwezig is.
Verder zijn er jonge konijntjes geboren. In de komende we-
ken verwachten we er nog meer. Ook hiervoor geldt, als je 
eens binnen wilt komen kijken, ben je welkom. Op zater-
dagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur is er meestal iemand 
aanwezig.

samen werken aan een mooi parkje
Op 12 maart doen we mee met NLdoet. Wil je een keer 
meekijken en ook meehelpen, dan ben je op 12 maart van 
harte welkom. We gaan op deze zaterdag het klimtoestel 
van de geiten vernieuwen. Verder gaan we starten met het 
bouwen van de knuffelhoek voor de konijnen en cavia’s. 
ben je handig met je handen en wil je meehelpen, kom dan 
op zaterdag 12 maart. Van 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur 
gaan we aan de slag. Je kunt je opgeven via www.NLdoet.nl.
Ook als je je niet opgeeft, ben je welkom en zijn we blij met 
je hulp. breng - als het kan - je eigen gereedschap mee.

samen
Zoals je kunt lezen, willen we in dit nieuwe jaar weer ac-
tief aan de slag. ben jij die handige klusser die graag iets 
om handen heeft, kom ons dan helpen en meld je aan via 
NLdoet of kom gewoon op 12 maart.
Wil je als vrijwilliger aan de slag; loop op zaterdagochtend 
een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig zijn, neem con-
tact op met Mark Huyben via 06-46086925 of bel een keer 
aan op Verdilaan 31, recht tegenover De Geitenwei.

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Door Mark Huyben

Als u de titel weet van de cd die ger in 1990 uitbracht, dan maakt 
u kans op twee gratis kaarten.
Mail uw antwoord voor 13 februari door naar info@de-pas.nl.

Ger Coppens met haar apostelen in de Pas
HEESCH - Op vrijdag 19 februari staat Ger Coppens in de 
theaterzaal van de Pas, samen met haar muzikale apostel-
en. Ger is geboren in Boerdonk, als dochter van de molenaar 
en kasteleinsvrouw. Groeide op tussen graan en bier, tussen 
boeren en arbeidersvolk. Sjouwde rond met de kinderen uit 
haar dorp. 

Een jeugd tussen korenbloemen en klaprozen, 
waar ook de eerste H. Communie bij hoorde 
en de stuiver in de collecteschaal elke week. 
Vrij en onbezorgd, zoals je ieder kind zou 
wensen.
Ger bezingt in haar optredens haar dorp, haar 
mensen dicht om haar heen en haar ‘Servaas’. 
Sinds 1994 wordt ze hierbij begeleid door con-
ganist Ad van Overdijk en worden ze - samen 
met (geluids)man Jan Coppens - verwelkomd 
in vele Nederlandse dorpen en steden. begin 
2005 verrijkten Jan van Schijndel en Hent van 
den Heuvel haar liedjes met accordeons, man-
dolines, gitaar, mondmuziek en doedelzak. 
Sindsdien brengt zij haar repertoire als ‘De 
troubadeuse met haar apostelen’. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en kaarten zijn 
te reserveren via de website van de Pas of te 
koop voorafgaand aan de voorstelling.

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode - 06-53333364

• 100% grijsdekking
• 10 minuten inwerktijd
• PPD, fosfaat & recorsenol 

vrij!
• Argan oil voor betere 

haarkwaliteit
• Oplichten en inkleuren
 over geverfd of natuurhaar 

in 1 behandeling.
• Wellness kleuring met 

ultieme glans.
• Prachtige koele tinten

•
•
•

•

•
 over geverfd of natuurhaar 

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

raad & 
Daad 
inloop-
spreekuur

HEESCH - elke donderdagavond 
van 19.30 tot 21.00 uur houden 
de Bernhezer schuldhulpmaatjes 
hun raad & daad inloopspreek-
uur in cc de pas, Misse 4b, 
heesch In kantoor ons welzijn. 

SchuldHulpMaatje is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie die 
mensen wil helpen met (dreigen-
de) financiële problemen. Eén 
op de vijf Nederlanders worstelt 
daarmee. blijf daarom niet langer 
rondlopen met je probleem. 
 
Als je schulden hebt, helpt het 
niet altijd als iemand je geld 
geeft. Wat je dan nodig hebt is 
goede hulp. 

bij SchuldHulpMaatje bernheze, 
kan iedereen met geldproblemen 
aankloppen voor gratis hulp/
advies van een deskundige en 
betrouwbare vrijwilliger. Heb je 
vragen over geld of schulden? 
Kom dan naar het inloopspreek-
uur in bernheze. 
 
Meer over SchuldHulpMaatje en 
omgaan met geld vind je hier: 
www.eerstehulpbijschulden.nl.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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carnavalsnieuwscarnavalsnieuws

Op 8 februari om 14.30 uur 
kunnen genodigden en ongeno-
digden getuige zijn van de hu-
welijksinzegening door pastorke 
Jochem Goossens. De daggasten 
verzamelen zich om 12.30 uur en 
begeleiden het bruidspaar naar ’t 
Tunneke. 

De blue band zorgt onderweg 
voor de vrolijke noot en Jan van 
Schijndel voor paard en kar. Ter 
plekke treden het duo Pal & Hanz 
op. 
Ook komen de prinsen van Nis-
telrode en Heesch hun opwach-
ting maken, met gevolg. 

veiling
De veilig zal ook nu weer geleid 
worden door Jan van Schijndel. 
Een etentje, een rondleiding bij 

Heesen Yachts met bierproeverij, 
een optreden van de Helgobras 
en een digitale fotosessie van 
DeMooibernhezeKrant fotograaf 
Ad Ploegmakers, zijn maar een 
paar van de prachtige kavels 
die onder de hamer komen. De 

sponsoren waren ook nu niet zui-
nig met de kavels. 
Het goede doel: een elektrische 
deur voor Werkkracht in Heesch, 
zodat het gebouw rolstoelvrien-
delijk toegankelijk is. 

huwelijkse taken
De boerin kreeg als vrijgezel-
lenfeest een voorbereiding op 
‘t boerenleven en mocht vóór ’t 
ochtendgloren koeien melken en 
het bedje van de koeien spreiden 

(stal uitmesten). In de middag 
mocht ze mee als Pippi Langkous 
naar het 50+ bal in Oss. 
boer bennie werd in ’t Tunneke 
ingewijd in de handvatten om 
met Lucie om te gaan. 
beiden zijn actieve Heeschena-

ren, niet alleen als lid van de blue 
band. Lucie is secretaris van Fan-
fare Aurora en ben slagwerker 
van de band Helgobras. 
De bruiloft belooft bijzonder te 

worden. Pastorke Goossens voel-
de het paar uitgebreid aan de 
tand over hun geheime verleden. 
Er is muziek, dans en veilingka-
vels waar je ‘U’ tegen zegt. 

boerenbruiloft Heesch 
HEESCH – Boer Bennie (Ben goossens) van johan van grad Boerke viel niet op zijn knieën voor lucie 
(lucie van oort) van Antoine van harrie van hasje van driek woutere. op aandringen van de commis-
sie Boerenbruiloft en vanwege het schrikkeljaar heeft lucie Bennie gevraagd om haar boer te worden en 
Bennie zei volmondig ‘jA’. de vonk was overgeslagen tijdens de repetities van de Blue Band en wordt 
nu gebruikt om het huwelijk te smeden.

‘DE BRUID MOCHT HET BED 
VOOR DE KOEIEN SPREIDEN’

Boer Bennie en zijn bruid Lucie Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

sander d’n urste heerser snevelbokkenland

Zo’n 550 personen zagen Sander 
van der Steen (29) vrijdag ont-
huld worden tijdens een fraaie 
prinsenonthulling aan het begin 
van de pronkzitting. Het begon 
met een video, afgespeeld op 
een beamer, waarin een aantal 
ex-adjudanten een gezellige dag 
uit beleefden bij Kasteel Hees-
wijk. 

bij het - per ongeluk - omstoten 
van een vaas, vonden de adju-
danten een schatkaart. Na een 
lange zoektocht, werd de kist ge-
vonden en uiteindelijk kwam die 
in de Snevelbokkenstal terecht, 
waar de film werd gestopt en 
het verhaal door een toneelstuk 
werd afgemaakt. Op het podi-
um werd de kist opengemaakt, 
waarna Sander d’n Urste er uit 
stapte. 

Sander van der Steen is een ech-
te Dinthernaar en is bekend van 
zijn bedrijf V&S Authentiek bou-
wen, dat hij in 2010 oprichtte, 
samen met roel Verstegen. Het 

bedrijf richt zich op bouwen met 
authentieke bouwmaterialen, in 
een authentieke stijl. bouwen is 
altijd al Sander zijn ding geweest. 
Vandaar dat hij ook MTS bouw-
kunde studeerde op de Leygraaf 
in Veghel en vervolgens HTS 
bouwkunde op Avans Hoge-
school in Den bosch. De Stichting 
Carnaval HDL koos dit jaar voor 
een sportieve prins, want Sander 
speelt voetbal bij Avesteyn en 
daarnaast tennist hij bij tennis-
vereniging de balledonk. 
Sander woont in de Torenstraat, 
samen met zijn vriendin Suzan 
bekkers. Zijn motto is: Loat ut 
moar krulle! 

HEESWIJK-DINTHEr - sander van der steen is afgelopen vrijdag ont-
huld als nieuwe prins van snevelbokkenland. prins sander d’n Urste 
koos - net zoals de vorige prins - voor een familielid als adjudant. 
nick van der steen vergezelt zijn broer tijdens de carnaval in hdl.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Lianne Gabriëls 

stap uit en  verblijf vijf dagen op station carnaval

‘Bouwen is 
altijd al 
zijn ding’
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stap uit en  verblijf vijf dagen op station carnaval

Vijf dagen Carnaval; met hoofdletter 
C, met voor elk wat wils. Of het nu 
een carnavalscantus is om uit volle 
borst mee te zingen, een faudte brui-
loft, de kindermiddag met Kwintijn’s 
Carnavalsshow of de kneiterrrr span-
nende prijsuitreiking van de optocht - 
dit jaar groter dan groot! - … het ge-
beurt allemaal op ‘Station Carnaval’.
De stationsrestauratie is niet ver weg 
en elke plek op Station Carnaval zal 

je als carnavalsreiziger in alle staten 
brengen. Stap op en laat je langs de 
mooiste polonaises, de spannendste 
optredens, vreemdste uitdossingen, 
de meest verfrissende dorstlessende 
drankjes en de gezelligste bende bren-
gen. 

Een reis, waarbij foto’s maken echt 
een absolute must is, want je weet 
echt niet meer wat je allemaal meege-

maakt hebt, na vijf dagen carnaval in 
het Weversrijk.

Dus zet je mooiste feestneus op, trek 
je beste conducteurpekske of -kielle-
ke aan en dender met alle Wevers en 
Weverinnekes door vijf dagen Carna-
val..!

Whooooowhooooo!

NISTELrODE - All aboard!!! Iedereen instappen…! het weversrijk gaat vanaf vrijdag volle kracht vooruit! café – Zaal 
’t tramstation zal dan volledig omgedoopt zijn tot ‘station carnaval’. dé plaats om vijf dagen lang carnaval te vieren 
in een nieuwe entourage. een weergaloze feesttent sluit naadloos aan op de kindertent. neem je het andere spoor, dan 
beland je in een oergezellig bruin café, met daarachter een feestzaal, waar het tot in de late uurtjes dampend, stampend 
en stomend gezellig zal zijn. kedeng, kedeng!

Geslaagd Gouwe Kreuge 
bal in Krullendonk

HEESCH - Xrc services heeft op zaterdag 30 janu-
ari de 46e gouwe kreuge in ontvangst genomen. 
tijdens de officiële uitreiking werd de delegatie 
van het bedrijf toegesproken door prins porcus 
Xlv en zijn Adjudant, prins porcellus XXXIX en zijn 
adjudant en wethouder peter van Boekel, namens 
gemeente Bernheze. dit was de voorbode voor een 
bijzonder geslaagd gouwe kreugebal in café-zaal 
’t tunneke.

Tijdens een carnavaleske business borrel in ‘t Tun-
neke werden door Wim van der Doelen de diverse 
aanwezigen, oud Gouwe Kreuge winnaars en spon-
soren van Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH), 
op ludieke wijze aan de delegatie van XrC-services 
voorgesteld. Dit was het startschot voor een gezel-
lige, informele kennismaking tussen de delegatiele-
den en de geledingen binnen SCH. 
Om 20.30 uur begon het officiële gedeelte, waarbij 
de voorzitter van Stichting Carnavalsviering Heesch, 
Gerrit-Jan Leeijen het woord gaf aan de hoogwaar-
digheidsbekleders van Krullendonk dit carnavalssei-
zoen. Prins Porcellus XXXIX en zijn Adjudant namen 
het voortouw en legden uit waarom XrC services 
deze Gouwe Kreuge had verdiend. Prins Porcus XLV 
en zijn Adjudant vervolgden, met een ludieke uitleg 
wat de verschillende onderscheidingen binnen Krul-
lendonk betekenen, zodat ook de delegatieleden 
van XrC services konden begrijpen wat er speelt 
binnen het Krullendonkse Carnaval.
Na deze uiteenzettingen was het tijd voor de se-
rieuze noot. Prins Porcus XLV motiveerde waar-
om XrC services dit jaar de Gouwe Kreuge heeft 
verdiend, en - na het voorlezen van de oorkonde 
- namen Dave en rené het fraaie kleinood in ont-
vangst. Dave gaf namens de gehele delegatie, maar 
ook namens alle medewerkers aan bijzonder trots 
te zijn op deze onderscheiding. Hierna feliciteerde 
ook wethouder Peter van boekel XrC services met 
deze prijs. 
Meer foto’s op www.mooibernheze.nl.

0,30
per stuk

€ 2,99

2,22

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 3 febr. t/m dinsdag 16 febr. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist

33%
korting

Tostiburger
met smulsaus of 
tomaat-ui-saus
per stuks

Diepvriesspecialist

€ 1,29

0,77

Broodje frikandel
8 stuks

Diepvriesspecialist

Bami-, nasi goreng,
macaroni of spaghetti
400 gram

Welten v.a. € 2,99

2,00

naturel, appel of spek
Pannenkoeken
5, 10 of 15 stuks

Diepvriesspecialist
of Veldt

€ 4,59

3,33

€ 2,89

2,22

Mini frikandel
50 stuks

Diepvriesspecialist

€ 6,99

4,44

Kip- of varkenssaté
met saus
12 zakjes à 3 stokjes

Pasar
€ 11,89

8,88

Worsten-
broodjes
2x15 stuks - Beckers
Normaal 11,79

0,60
per stuk

Dikke- of dunne

Diepvriesspecialist

€ 3,49

2,89

ambachtelijk 
Erwtensoep
1 ltr.

Diepvriesspecialist

2 voor

5,55

6 voor

4,44 

Rundvlees
kroket

5 stuks.
Diepvriesspecialist

GRATis tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

2,99

Cool hé, 
normaal 

geopend met 
carnaval!

7,99
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carnavalsnieuwscarnavalsnieuws
op maat gesneden carnavalsviering voor iedereen van 0 tot 16 jaar
Stichting Jeugdcarnaval HDL pakt uit

Al decennialang zorgt Stichting 
Jeugdcarnaval HDL voor een op 
maat gesneden carnavalsfeest 
voor iedereen van 0 tot 16 jaar. 
De deuren van de - compleet 
in sfeer ingerichte - Snevelbok-
kenstal zwaaien vanaf vrijdag 

5 februari om 18.30 uur open, 
waarna er tot en met dinsdag-
avond festiviteiten en activiteiten 
zijn waar iedereen uit Heeswijk, 
Dinther, Loosbroek en de regio 
van harte welkom is. Zoals ver-
leden jaar, wordt er ook het ko-

mende carnaval weer een aantal 
vernieuwingen doorgevoerd. 

Speciaal voor kinderen van groep 
5 t/m 8 is er, zowel op maan-
dag 8 als dinsdag 9 februari van 
18.00 tot 20.30 uur, een boven-

bouwbal, zodat zij gezellig met 
elkaar hun eigen feestje kunnen 
bouwen. Ook de discoavonden 
voor jongeren van 12 tot 16 jaar 
zijn in een compleet nieuw jasje 
gestoken. “We gaan een vier-
daags festival houden. Het is 
elke avond Party Night met bij-
passende lichtshows, dagelijks 
een andere dj en verruimde ope-
ningstijden”, vertellen voorzitter 
Henri buermans, secretaris Kitty 
Kanters en penningmeester bert 

de Joode enthousiast. Deze Par-
ty Nights zijn alleen toegankelijk 
voor jongeren van het middel-
baar voortgezet onderwijs. Zij 
dienen zich te legitimeren met 
een schoolpas of ID. Een ticket 
kost € 3,- per avond, waarna 
zij een polsbandje krijgen. Het 
is echter ook mogelijk om in de 
voorverkoop een passe partout 
(4daags bandje) te kopen voor 
€ 10,-. “De voorverkoop is op 
woensdag 3 en donderdag 4 fe-
bruari van 19.00 tot 21.00 uur en 
op vrijdag 5 februari van 14.00 
tot 17.00 uur bij De Zaert. “Dat 
kan ook op zaterdag 6 februari, 
maar dan moet je waarschijnlijk 
in de rij”, waarschuwen Kitty, 
Henri en bert. Een laatste wijzi-

ging is dat de partygangers niet 
meer in of uit kunnen lopen. Er is 
een afgesloten buitenterrein mét 
frietwagen, zodat eventuele hon-
ger gestild kan worden.

Het is niet de enige verandering. 
Het alcoholbeleid voor 18+ is ge-
wijzigd. “Dit jaar wordt er niet al-
leen bij de Mini-na-aap Show en 
op zondagmiddag na de optocht 
een pilsje geschonken, maar ook 
bij het kindermatinee op maan-

dag en dinsdag. Het blijkt dat ou-
ders/verzorgers graag een pilsje 
drinken terwijl hun kinderen zich 
vermaken met activiteiten zoals 
ballonnenclown Pinkie op zon-
dagmiddag, het poppentheater 
en de goochelaar op maandag en 
de spelletjesmiddag op dinsdag”, 
aldus genoemde bestuursleden. 

Tot slot is er - dankzij de rabo-
bank Clubkas Campagne - nieu-
we bedrijfskleding voor het be-
stuur en de vele vrijwilligers en 
een nieuwe, kleurrijke, overzich-
telijke website met het hele pro-
gramma, foto’s en aanvullende 
informatie. 

Zie www.jeugdcarnavalhdl.nl.

HEESWIJK-DINTHEr – Iedereen van 0 tot 16 jaar een bij de leeftijd passend carnavalsfeest bieden in de 
tot snevelbokkenstal omgetoverde sporthal de Zaert in dinther. dát is wat stichting jeugdcarnaval hdl 
al decennialang doet en waar zij zich ook dit jaar, met hulp van ontelbare vrijwilligers, weer sterk voor 
maakt. voor het komende feest ligt als altijd een spetterend - op maat gesneden - programma klaar met 
een aantal vernieuwingen.

Groot feest in de Snevelbokkenstal Tekst en foto: Wendy van Lijssel

ELKE AVOND IS HET PARTY NIGHT MET 
BĲ PASSENDE LICHTSHOWS EN DJ’S

prijs Fairtrade ontbijt uitgereikt!

ontbijtshow
Afgelopen twee weken maak-
te u, bij iedere aankoop in de 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther, 
kans op twee toegangskaarten 
voor de ontbijtshow. Stichting 
Carnaval HDL organiseert al ja-

ren, op carnavalszondag, een 
ontbijtshow. Naast een Fairtrade 
ontbijt, kunt u dan genieten van 
een leuke, gezellige ontbijtshow, 
waar ook nog eens leuke prijzen 
te winnen zijn. Niet gewonnen? 
Jammer, maar niet getreurd. Op 

zondag 7 februari kunnen aan 
de kassa van de Snevelbokken-
stal - de Zaert - toegangskaarten 
gekocht worden.

Aanbieding van de maand 
februari
Nu de Wereldwinkel deze win-
actie heeft afgesloten, heeft 
ze voor u in de maand februari 
weer een leuke aanbieding. De 
Wereldwinkel Heeswijk-Dinther 
heeft de woksauzen en sambal in 
de aanbieding. U ontvangt maar 
liefst 15% korting. Tevens ligt er 
een gratis recept, gemarineerde 
ham met ananasstukjes, voor u 
klaar. Dan kunt u de woksaus en 
sambal gelijk uitproberen.

wereldwinkels in Bernheze
bernheze heeft drie Wereld-
winkels, te weten in Nistelrode, 
Heesch en Heeswijk-Dinther. 
Aanbiedingen en acties variëren 
per winkel. 

Dat maakt het zo leuk om af 
en toe eens binnen te lopen in 
een Wereldwinkel in een andere 
kern.

HEESWIJK-DINTHEr - Annemarie van erp ontving op zaterdag 30 
januari uit handen van pr medewerkster Marijke den otter, de door 
haar gewonnen prijs. “Ik kom regelmatig in de wereldwinkel”, al-
dus een enthousiaste Annemarie. “leuk dat ik nu ook met mijn aan-
koop een prijs heb gewonnen”. 

Marijke den Otter, PR medewerkster en Annemarie van Erp

Op maandag gesloten • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Eetcafé ’t Pumpke is met 

Carnaval gesloten.
Eetcafé ’t Pumpke is met 

Team Eetcafé ‘t Pumpke 

wenst u een hele gezellige Carnaval

Vanaf woensdag 10 februari
bent u weer van harte welkom.

Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Veevoer
Honden- en kattenvoer
Dierenbenodigdheden
Meststoffen
Zaai- en pootgoed
Tuingereedschap

U vindt ons op de 
Meerstraat 32 in Heeswijk
0413 291 403  
www.cvanlieshout.nl

Het adres voorCARNAVALS-
MAANDAG
GESLOTEN
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Van Nistelrode tot IJsselstein, 
van Dordrecht tot Eindhoven. 
Maar liefst 23 verschillende ka-
pellen gaan, met meer dan 325 
muzikanten, zorgen voor een 
waar spektakel. 

Op drie podia laten zij horen wat 
echte carnavalsmuziek is en hoe 
je carnaval moet vieren. 

Of je luistert naar Sambanda, 
de Hoetetoeters of Doe Mar 
Wa. Het carnavalt de zaal uit. 
Om te voorkomen dat je door 
het hossen zwak en hongerig 
wordt, wordt er volop snert en 

gehaktballen uitgedeeld. Voor 
de kinderen is er een speelpaleis 
aanwezig.

Op de laatste carnavalsdag van 
2016 kun je jezelf dan helemaal 
laten vollopen met echte carna-
valsmuziek. 

Vanaf 12.00 uur kun je genieten, 
swingen, hossen, en met snert 
in je ene hand en een gehaktbal 
in de andere hand, de sportieve 
bierfietsers aanmoedigen, terwijl 
het tempo en de sfeer worden 
bepaald door de opzwepende 
muziek.

snertbal
HEESWIJK-DINTHEr - Blaaskapel de pindullekes uit heeswijk hangt van gezelligheid en muziek maken 
aan elkaar. voor de tweede keer in successie willen zij die gezelligheid en muziek delen met anderen. 
opnieuw is paul van lokven erin geslaagd blaaskapellen bij elkaar te krijgen voor een levendig Bour-
gondisch carnavalsfeest en wel op carnavalsdinsdag 9 februari vanaf 12.00 uur in de toren.

Aan humor geen gebrek op 
pronkzitting snevelbokkenland

“De ex-prinsen zijn net als Patri-
cia Paay in de Playboy”, vertelde 
de Loosbroekse tonproater rob 
de backer, die optrad als taxi-
chauffeur Theo. “Het ziet er niet 
uit, maar je kijkt toch.”
Tonproater Tuur van de Gluur, 
in het dagelijks leven bekend als 
Peter Plouvier, maakte een mooi 
statement over het mogelijke 
AZC in Heesch. “In Loosbroek 
vangt Lunenburg elk weekend 
1.500 Polen op”, zei hij. Pe-
ter van Daal stond in de ton als 
hardrocksinterklaas en de vierde 
tonproater was Sabine van La-
moen als vrijgezel Annewil. Ook 
de Heikneuters waren erbij. Op 
een hoogwerker, omgetoverd 
tot luchtballon, zorgden zij voor 
de traditionele slappe klets. Ma-
rieke van Hemmen werd onthuld 
als ‘MaDONna’ van de Heikneu-

ters. Astrid van den broek van de 
Hofdames en Aniek Kuijs van de 
Plekkers zijn haar adjudanten. 
De Hofdames stalen de show 
met een humoristische imitatie 
van bejaarde vrouwen, die zich 
met een looprek zeer langzaam 
voortbewogen. Met een kunst-
gebit maakten zij flesjes bier 
open en daarna voerden zij ieder 
een eigen dansje op. De bezoe-
kers in de zaal gierden van het 
lachen. 
Alles met bietjes bracht het pu-
bliek aan het lachen met de laat-
ste mis in de Heeswijkse kerk. 
Een man deed voor het laatst 
een biecht. Hij bekende bijna de 
liefde bedreven te hebben met 
een ander. “’m er tegen aan-
wrijven is hetzelfde als ‘m erin 
stoppen”, antwoordde de pas-
toor boos. Uiteindelijk streelde 

de man met een biljet van vijftig 
euro de collectebus, maar hield 
zijn geld op zak. “Hé, je hebt 
niets in de collectebus gedaan!”, 
riep de pastoor. “Maar”, rea-
geert de man, “u zegt net zelf 
‘m er tegen aanwrijven is het-
zelfde als ‘m erin stoppen!” Ook 
op muzikaal gebied viel er in de 
Snevelbokkenstal veel te genie-
ten. Slagwerkgroep Veldhoven 
onder leiding van Paul van Lok-
ven, zorgde voor een geweldige 
show. Ook zangeressen Toos en 
Patries mochten niet ontbreken. 
Samen met oud-prins Joost van 
der Pas en de knappe danse-
ressen van de Doedjes maak-
ten zij er een mooi fisje van. De 
ex-prinsen traden op als Duitse 
en Oostenrijkse zangers. 
Uiteraard waren ook de eigen 
dansmariekes, met nieuwe mas-
cotte Fleur van der Pol, van de 
partij. Zij deden een fraaie gar-
dedans en later een showdans, 
waarbij zij dansten op liedjes uit 
de muscial Sister Act.   

HEESWIJK-DINTHEr/LOOSbrOEK - de pronkzitting van stichting 
carnaval hdl werd gesierd door maar liefst vier tonproaters. daar-
naast zat ook in de andere acts, zoals die van de hofdames en Alles 
met bietjes, veel humor. 

 Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Wim van der Lubbe
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Thijs van den Broek
Nistelrode - Hoi ik ben Thijs van den Broek, ik ben 
14 jaar en kom uit Nistelrode. afgelopen week heb 
ik stage gelopen bij DemooiBernhezeKrant. Hiervoor 
mocht ik een eigen pagina in de krant vullen. Het 
leek me leuk om de pagina over websites en apps te 
doen, omdat dat later ook de richting is die ik in wil. 
Ik wil deze richting in omdat het een grote toekomst 
heeft en het me erg interesseert. Hiervoor heb ik 3 
bedrijven binnen Bernheze geïnterviewd. Dat waren 
WEERDENBURG WEB WORKS, JUICE en WINGENS 
WEBDESIGN.

rick is eigenaar van de eenmanszaak Wingens 
Webdesign en is daarnaast nog vier dagen in de 
week werkzaam bij evenementenorganisatie Party-
crew. Voor rick is de prijs-kwaliteit verhouding erg 
belangrijk, hij wil kwalitatief goede websites leve-
ren voor een betaalbare prijs. 

rick is voornamelijk gespecialiseerd in design, daar-
door kan hij een website precies naar wens van de 
klant maken in een vormgeving die past bij het be-
drijf. 
Hij gebruikt diverse plug-ins en tools om websites 
goed vindbaar te maken op Google en zijn web-

sites zijn ook geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. 

Zijn klanten kunnen gebruikmaken van een goed 
werkend CMS (Content Management systeem); 
hiermee kan de klant zelf de website op een een-
voudige manier aanpassen.

In 1997 begon hij met scripten 
en drie jaar later startte hij het 
bedrijf. Op 1 januari 2000 was 
alles rond en gingen ze van start. 
Nu, 16 jaar later, zijn ze een zeer 
compact zelfvoorzienend bedrijf. 
Ze maken van het begin tot het 
eind echt alles zelf, ook de ma-
teriële items worden volledig zelf 
gemaakt. Tijdens het interview 
gaf Frank aan dat hij het fijn 
vindt om niet afhankelijk te zijn 
van een ander, dat brengt veel 
voordelen met zich mee. Zo rea-
liseren ze precies de wensen van 
de klant, maar doen daar nog 
graag een onverwacht leuk ex-
traatje bij. 

Frank geniet iedere dag weer van 
zijn uitdagende werk om precies 
te verwezenlijken wat de klant 

in gedachten heeft. De klanten 
kunnen ook met hun handige 
zelf gemaakte CMS (content 
management systeem) hun web-
site veranderen; van de titel tot 
de indeling toe. Het CMS van 
Weerdenburg Web Design is zo 
gemaakt dat er vele mogelijkhe-
den zijn, maar altijd netjes over-
zichtelijk en natuurlijk eenvoudig 
te bedienen. Frank is trots dat hij 
met zijn team als snel, veelzijdig 
en goed in het aanvoelen van de 
klant bekend staat. Ook maken 
ze bijna geen gebruik van open-
bare tools zoals Wordpress, ze 
doen dit allemaal via hun eigen 
CMS. 

‘Ik vond de stage een zeer
   leuke en leerzame ervaring’ 

Rick Wingens

Wingens Webdesign 
Sterk in prijs/kwaliteit voor het mKB

NISTELrODE - de 34-jarige Ferry van den graaf, 
directeur en software architect van juice Bv, be-
gon op zijn achtste met scripten, op zijn 14e be-
heerste hij al htMl. In 2007 besloot hij met eppo 
loeffen het bedrijf juice op te zetten. 

Ze begonnen klein, maar zijn nu in hun bijna 10-ja-
rig bestaan flink gegroeid. Ze hebben inmiddels 
al veel succes geboekt en veel mooie websites en 
apps gebouwd voor hun tevreden klanten, deze 
onderhouden ze meestal voor hun klanten. Daar-
naast hebben ze een geheel eigen platform gecre-

eerd genaamd Wiser, waar de mensen hun eigen 
website kunnen beheren en aanpassen. Op dit 
platform bouwen ze ook hun nieuwe websites en 
apps. Ferry zelf gaf aan dat hij iedere dag met ple-
zier naar zijn werk gaat en nog steeds betrokken is 
bij ieder product. 
Het liefst werkt juice met een hele reeks apps en 
websites, simpelweg omdat ze daar goed in zijn en 
ze zijn zeer nauw betrokken zijn bij de klant. De 
producten variëren van een app om niet contant te 
hoeven betalen op een festival, tot een pin bestel-
zuil. Het is dus een veelzijdig bedrijf.

Ferry van den Graaf

Juice: software op maat

Weerdenburg Web Design: 

Van eenvoudige websites tot uitgebreide 
software en alles wat er tussenin zit!

WeerdenburgWeb Works

Frank van Weerdenburg

HEESCH - weerdenburg web design is een bedrijf dat staat voor 
eenvoud, compactheid en vooral gebruiksvriendelijkheid. Frank van 
weerdenburg, directeur van weerdenburg web design, vertelt over 
hoe hij met het bedrijf begon. 

thijs: tegenwoordig gebruiken steeds meer bedrijven internet en social media; van een koor, 
zoals het vrouwen koor la orféon tot grote internationale bedrijven. het is gewoon leuk om 
van niks iets te maken door gebruik van letters en cijfers en dan te bedenken dat internet in 
1969 pas bestond en dat in 1996 pas de eerste echte smartphone op de markt kwam. Als je 
kijkt wat er in die paar jaar is veranderd, kun je zien dat er oneindig veel mogelijkheden zijn 
met software, websites en andere technische snufjes. ik vond de stage een zeer leuke en leer-
zame ervaring en weet nu wat beter hoe alles eraan toegaat op een kantoor en hoeveel werk 
het is om een goede krant te maken. 

HEESCH - de 28-jarige rick 
wingens begon zich op zijn 18e 
te interesseren in het maken van 
websites. oorspronkelijk is rick 
meer een designer dan develo-
per, toch heeft hij inmiddels de 
nodige kennis als developer ont-
wikkeld om een website naar de 
wens van een klant te kunnen 
maken. 
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ACTIE!ACTIE!ACTIE!

Heeswijk-Dinther
plein 1969 - 11

Markant 
saucijzenbroodjes 
of worstenbroodjes
verpakking à 4 stuks

Markant 
saucijzenbroodjes 

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

DE H
UI

SM
ER

K
EN

   
     

              VAN
 C

O
OP

1.00
1.69

max. 4 kratten per klant.

Geldig van maandag 1 t/m zondag 7 februari.

Shoarmareepjes
per kilo 4.00

0.40
0.80

PER 100 GRAM

Dr. Oetker 
bistro baguettes
pak à 2 stuks

0.99
1.42

Bavaria bier
krat 24 flesjes à 300 ml

KRAT

6.99
11.89

pedicurepraktijk brugmans steekt Altior
recreanten in het nieuw
HEESWIJK-DINTHEr - de recre-
anten van Altior werden vorige 
week - na heel veel passen en 
meten van nieuwe shirtjes - door 
linda Brugmans in het nieuw ge-
stoken. 

Linda, zelf speelster bij de recre-
anten en eigenaresse van Pedi-
curepraktijk brugmans in Hees-
wijk-Dinther, vond het zelf ook 
tijd voor iets nieuws. De praktijk, 
die onlangs verhuisde naar de Jan 
Habrakenstraat 5, is ook geheel 
nieuw, dus dat waren twee vlie-
gen in een klap. De dames kun-
nen er nu weer jaren tegen en 
willen dan ook Linda bedanken 
voor dit gulle gebaar en haar suc-
ces wensen in de nieuwe praktijk.

NON is competitief aangesloten 
bij de bossche (bedrijfs) Tafel-
tennis Federatie (bbTF), in het 
verleden opgericht door en voor 
bedrijven in en om den bosch. 
Nu zijn het bijna allemaal zelf-
standige clubs, waarbij wij op dit 
moment actief zijn met 3 teams. 
Deze competitieronden worden 
nagenoeg om de twee weken 
thuis gespeeld op de woens-
dagavond en de andere week 
op locatie bij de tegenstander, 
doorgaans een dinsdag- of don-
derdagavond vanaf 20.00 uur 
tot 23.00 uur.

Heb je de goede voornemens 
van 2016 om meer te gaan be-

wegen nog niet ingevuld en wil 
je graag in clubverband spor-
ten? Kom dan eens enkele keren 
een uurtje - ter introductie - een 
balletje mee slaan op onze trai-
ningsavond die, behoudens de 
schoolvakanties, tevens op elke 
maandag is, vanaf 19.00 uur. 

Dan wordt anderhalf uur recrea-
tief gespeeld. Een uur met wisse-
lende tegenstanders en een klein 
half uur in ’n onderling partijtje 
single of dubbel, als oefening. 
Een batje is voorradig, wel sport-
schoenen met zolen, geschikt 
voor de zaal, meenemen. 
Voor meer informatie: 
06-45848721. Graag tot ziens!

Wedstrijd tafeltennissen bij 
net over ’t netje

bErNHEZE – een keer per week is het mogelijk zo’n wedstrijd te 
spelen bij tafeltennisvereniging non, een gezellige club in sport-
zaal Bernrode, voor alle leeftijden, komende uit heeswijk, dinther, 
loosbroek en vorstenbosch.

Mooie 3e plaats voor nina!

Daarna draaide de wedstrijd 
door naar sprong. Met haar 
half in heel uit, behaalde ze een 
nette 11.875 punt. Het laatste 
onderdeel was brug. Ook hier 
liet ze een goede oefening zien, 
waarvoor Nina een 10.20 punt 
behaalde. Nina behaalde een to-

taalscore van 44.025 punt. Deze 
score bracht haar zelfs naar een 
podiumplaats! Nina werd 3e! 
Hiermee heeft ze zich gekwalifi-
ceerd voor de regiofinale en voor 
de halve finale van Nederland. 
Gefeliciteerd Nina met deze su-
per knappe prestatie! 

HEESWIJK-DINTHEr - nina turnde op zondag 31 januari haar twee-
de voorwedstrijd in de 3e divisie. Zij begon haar wedstrijd op balk 
en liet hier een keurige oefening zien, met alle elementen erin. Ze 
kreeg een 10.10 punt hiervoor. de wedstrijd vervolgde zich op vloer. 
hier turnde ze een strakke oefening, waarvoor ze zelfs een 11.85 
punt kreeg en 1ste werd op dit onderdeel. 

turnen
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Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Bouw 
reeds 
gestart

vanaf ca
. € 174.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

Een ploeg die nog volop kansen 
heeft om zich te plaatsen voor 
de play-offs voor het landkam-
pioenschap. Prinses Irene won, 
na een ruststand van 6-6, met 
21-18. De jongste speelsters van 
Prinses Irene: Gaby van Sant-
voort (17) en Maddy van Dijk 
(19), waren de topscorers, met 

ieder 4 doelpunten. Alle basis-
speelsters van Prinses Irene kwa-
men zondagmiddag tot scoren. 
Coach De Veer hoefde geen be-
roep te doen op speelsters van 
het succesvolle 2e team, die op 
de bank zaten. Dat 2e team is 
overigens heel dicht bij een kam-
pioenschap.

Korfbalsters prinses irene 
boeken belangrijke zege

NISTELrODE - In de strijd om handhaving in de topklasse, deed het 
1e korfbalteam van prinses Irene goede zaken. nadat vorige week 
verloren werd van de rode lantaarndrager Altior en de ploeg zich 
daarmee in een bijzonder moeilijke positie had gemanoeuvreerd, 
werd nu gewonnen van spes. 

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

Meisjes b team krijgt nieuwe tenues
nIstelrode - Fysio- en Manu-
ele therapie reyniers sponsort 
het meisjes B team van volley-
balclub tornado. Meisjes B is 
een gezellig team meiden, dat 
al enkele jaren met elkaar traint 
en competitie speelt. 

Vorig seizoen zijn ze met veel 
inzet kampioen geworden in 
de C-klasse. Gezien hun leef-
tijd, komen ze dit seizoen in de 
b-klasse uit. In deze klasse zitten 
een aantal sterke tegenstanders, 
maar de meiden gaan ervoor om 
ook dit seizoen tot een succes te 
maken. Het team meisjes b en 
bestuur van volleybalclub Torna-
do bedanken Fysio- en Manuele 
Therapie reyniers hartelijk voor 
de nieuwe tenues.

Staand v.l.n.r.: Norbert en Jacqueline Reyniers, Maartje , Mirte, Sanne, 
Emma, Anne, Jelke en Inge. Onder v.l.n.r.: Daniëlle, Nine, Frederike en 
Elze.

Mix 1 team heeft nieuwe tenues 
NISTELrODE - het recreanten 
mix 1 team van volleybalvereni-
ging tornado heeft nieuwe te-
nues, gesponsord door MArYA 
schoenen en tassen. 

Het recreanten mix 1 team is een 
enthousiast en strijdlustig team, 
dat al vele keren kampioen is ge-
worden. Dit seizoen zal een kam-
pioenschap moeilijk worden, maar 
de dames en heren geven nooit 
op. Het zijn echte vechters, die 
elke wedstrijd het beste van hun 
kunnen laten zien. Namens het 
team en bestuur van volleybal-
club Tornado, willen wij MArYA 
schoenen en tassen hartelijk be-
danken voor de nieuwe tenues.

Staand v.l.n.r: Rob, Lambert, Annelies, Marya (van MARYA schoenen en 
tassen) Theo en Thedy. Onder v.l.n.r.: Marc, Hans en Pieter. Op de foto 
ontbreken: Eefje en Edwin.

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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eerste beweegdiploma’s in bernheze uitgereikt op piekobello

Ook ouders zijn enthousiast. 
“Mijn kind beweegt thuis veel 
vrijer sinds ze de bewegingsles-
sen heeft gevolgd en ze kijkt er 
elke week naar uit. Ze beleeft er 
zoveel plezier aan”, aldus een 
blije ouder. En dan zijn er natuur-
lijk de kinderen zelf. Het was een 
genot om naar te kijken. Volop 

bewegende kinderen, “Pap, kijk 
eens wat ik kan” en hup door de 
kruiptunnel, rollen op de mat, een 
bal opgooien en vangen, door de 
hoepel en op het klimrek. 

Fantastisch om te zien hoeveel 
plezier en succesbeleving kinde-
ren met bewegen opdoen. Uit 

handen van juf Demi ontvingen 
maar liefst 38 kinderen van kin-
derdagopvang Piekobello waar-
schijnlijk hun eerste diploma in 
hun nog prille leven; Nijntje be-
weegdiploma 1.

bewegen=Fun is de naam van 
het tweejarig project voor kinder-
dagopvang organisaties en basis-
scholen in de gemeente bernhe-
ze. En dat bewegen ‘fun’ is, bleek 
gisteren dus tijdens het examen 
bij Piekobello in Heesch. De afge-
lopen 15 weken hebben kinderen 

uit de groep Spetters, bengels en 
Hummels - in de leeftijd van 3 en 
4 jaar - geoefend op verschillen-
de motorische onderdelen. 

Dat een kind zijn of haar zwem-
diploma haalt, is eigenlijk de nor-
maalste zaak van de wereld. Het 
behalen van een beweegdiploma 
is nog niet zo vanzelfsprekend. 

waarom het beweegdiploma?
Voor de doelgroep 2 – 4 jaar is 
er weinig veilig sport & beweeg 
aanbod. Gympoint en de ge-

meente bernheze zijn een tweeja-
rig samenwerkingsverband aan-
gegaan, waarbij beweeglessen 
voor de allerkleinsten inmiddels 
worden aanboden op twee kin-
derdagopvang organisaties en 
acht basisscholen in de gemeen-
te. 

Het beweegdiploma bestaat uit 
twee lessenseries beweegdiplo-
ma 1 (2 - 4 jaar) en beweegdi-
ploma 2 (4 - 6 jaar).

HEESCH - “het is zo mooi om te zien welke stappen kinderen de 
afgelopen 15 weken hebben gemaakt. de eerste les liepen ze nog 
met trillende beentjes over de bank, nu zijn er kinderen die over de 
bank rennen”. dat zegt demi jansen, die in het kader van het project 
Bewegen=Fun de 15 bewegingslessen heeft gegeven. 

Dames tV de Hoef kampioen

HEESCH - Het damesteam van Tennisvereniging De Hoef uit Heesch 
is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de KNLTb Wintercom-
petitie 17+ eerste klasse. Het team, onder leiding van Liza Toonen, 
won maar liefst zes van de zeven competitiedagen. Tegen T.C. Telro 
1 uit Nistelrode werd gelijkgespeeld. Op een competitiedag worden 
vier dubbelspellen gespeeld. T.C. Skinlo uit Schijndel en De Witte 
Schare uit Schaijk nemen respectievelijk de tweede en derde plaats 
in. Het damesteam uit Heesch promoveert volgende wintercompeti-
tie naar de hoofdklasse. 

tennisAvesteyn niet voorbij Volkel

Avesteyn startte de wedstrijd en 
deed in de eerste helft redelijk 
mee. Er waren situaties, waarin 
met verzorgd voetbal de oplos-
sing werd gezocht. Doorgaans 
lukte dit, maar niet altijd. bij een 
dreigende aanval, had eenvou-
dig ingegrepen kunnen worden 
door de bal te ‘ruimen’, waar op 
dat moment niet voor werd ge-
kozen. De voetballende oplos-
sing bleek niet de beste en uit de 
daarop volgende corner scoorde 
Volkel de 1-0. Dit was ook de 
ruststand. 

Na de rust viel ook de fatale 2-0, 
na een snelle spelhervatting. De 
Avesteyners stonden niet in po-
sitie, waarna Volkel de 2-0 kon 
scoren. Dit was niet het gevolg 
van een groot overwicht van 

Volkel, maar van de onervaren-
heid van de Dintherse formatie. 
Avesteyn liet de kop niet han-
gen, maar drong aan en kreeg 

nog een grote kans op 2-1. He-
laas gebeurde dit niet, waardoor 
Avesteyn deze wedstrijd met 
lege handen verliet.

VOLKEL/HEESWIJK-DINTHEr - ondanks dat nagenoeg al het amateurvoetbal afgelast werd vanwege 
de overvloedige regenval van afgelopen dagen, moest Avesteyn toch aan de bak, tegen volkel. dit heeft 
alles te maken met het feit dat volkel over een kunstgrasveld beschikt, wat prima te bespelen was. 
Avesteyn kon in de winterstop geen indruk maken in de diverse oefenduels. de langdurig geblesseerde 
spelers zijn herstellende, maar zijn nog niet zover dat ze mee kunnen doen. 

voetbal

raivo Dankers loopt schouderblessure op

raivo heeft de blessure opge-
lopen op het Grand Prix circuit 
van bellpuig. In een wavesectie 
gleed hij met zijn voet van de 
voetsteun af en dit had tot ge-

volg, dat hij de controle over de 
motor verloor. Even leek hij de 
machine nog recht te kunnen 
houden, maar helaas kwam hij 
toch ten val en raakte hierbij een 
hek.
Na de valpartij voelde hij ge-
lijk dat het in zijn schouder niet 
goed zat. Onmiddellijk is hij naar 
het ziekenhuis vervoert, waar er 
foto’s zijn gemaakt. Hierop is een 
barst/breukje in het schouder-
blad te zien. raivo zal op dins-
dag terugkeren naar Nederland 

om ook nog een MrI scan van 
zijn schouder te laten maken. 
Omdat er precies op de plek van 
het breukje ook een spier loopt, 
willen de dokters door middel 
van de scan bekijken of hier wel 
of niet iets mee aan de hand is.
 
Hoelang raivo buiten de strijd 
zal zijn, is op dit moment niet 
te zeggen. Wanneer er meer 
nieuws over de blessure van rai-
vo bekend is, zullen we je hier-
van op de hoogte stellen.
 
Via www.youtube.com/wat-
ch?v=AGaf292VKM0 kun je de 
valpartij van raivo bekijken.

SPANJE/HEESCH - raivo dankers van het hsF logistics Motorsport 
team is tijdens een trainingsstage van de knMv in spanje ten val 
gekomen. Bij de valpartij heeft de rijder uit heesch een schouder-
blessure opgelopen.

motorsport

Is basketball jouw sport?                                      
Slamdunk ‘97 zoekt
nieuwe leden!!

We zijn speciaal op zoek naar meisjes
en dames voor de U16 en U22 teams.
Ben je op 1 januari 2017  15 of jonger of 
21 of jonger kom dan kennismaken met 
basketball bij Slamdunk ‘97 in Heesch!

Kom vrijblijvend kennismaken op woensdagavond in het vijfeiken in Heesch.
Je kunt 3 proeflessen komen trainen zonder verdere verplichtingen. 

Meer informatie op www.Slamdunk97.nl
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De leerlingen van Willeke van 
Slooten, gediplomeerd dansdo-
cent, laten dan zien wat ze ge-
leerd hebben tijdens de ballet-
lessen. Als jij ook graag danst en 
op mooie muziek je fantasie laat 
gaan, dan is dit iets voor jou!
De belevingswereld is de basis 
van deze cursus. Spelenderwijs 
maak je kennis met vaste dans-
jes, improvisatie en verschillende 
danstechnieken, zodat je creati-
viteit, muzikaliteit, dansgevoel 
en fantasie leert ontwikkelen.
Dit nieuwe jaar zijn we begon-
nen met dansen over de win-
ter en nu zijn we bezig met het 

thema carnaval. De iets oudere 
kinderen - van groep 3/4 - heb-
ben ook al echte balletoefenin-
gen gedaan, zoals de plié, pas de 
bourree en jeté.
De kleuters beginnen om 15.45 
uur en de kinderen van groep 
3/4 om 16.30 uur.
De lessen zijn in de speelzaal van 
basisschool het Mozaïek.

Voor meer informatie: 
van.oorschot@ziggo.nl of 
tel. 0413-291335.
Tot ziens op donderdag 4 febru-
ari in de speelzaal van het Moza-
iek. De toegang is gratis.

open lessen balletschool

HEESWIJK-DINTHEr - Iedereen die interesse heeft in ballet kan 
donderdag 4 februari komen kijken naar de balletlessen op basis-
school het Mozaïek. 

dansen

de oplossing

bedaffers veroveren elf medailles op het 
nederlands kampioenschap langlaufen
Op de 7,5 km vrije stijl zes medailles en op de 10 km klassiek vijf medailles

1x Goud ging naar Ann Kete-
laars uit Mariaheide.
2x Zilver ging naar Tineke van 
der Donk uit Heeswijk en Matti 
baggerman uit Malden. 
3x brons ging naar Mariëtte van 
Hooff uit Geldrop, Katja Klein-
veld uit Gemonde en Wim Ke-
telaars uit Mariaheide. Op don-
derdag 28 januari stond de 10 
km klassieke wedstrijd op het 
programma en de bedaf-ploeg 
viel opnieuw in de prijzen, deze 

keer met vijf medailles; waarvan 
één speciale voor ons Vlaamse 
lid Jean-Pierre le blon. Uiteinde-
lijk deden acht bedaffers mee en 
werd het een mooie race.
Net als bij de wedstrijd vrije stijl 
(skating) een dag eerder, werd 
het een strijd tussen Katja Klein-
veld en Wim Ketelaars. Deze 
keer liet Wim Katja niet gaan. 
Daarmee behaalde hij brons in 
zijn leeftijdscategorie. Ann Kete-
laars behaalde goud, Matti bag-

german zilver en Tineke van der 
Donk brons.
Alle Nederlanders werd het ere-
metaal omgehangen onder de 
klanken van het Nederlandse 
volkslied.

Na afloop van de prijsuitreiking 
was het tijd voor een groeps-
foto van de achttien leden van 
bedaf. De vele uren training op 
de ski’s op het zand en de kunst-
stof loipe, maar ook op de rolski 
en skikes in en rond Uden, on-
der leiding van de beste trainers, 
hebben gezorgd voor deze ge-
weldige resultaten. We zijn trots.

rEIT IM WINKI/bEDAF - de wedstrijd 7,5 km vrije stijl (skating) 
werd woensdag 27 januari afgelegd. de puntentelling ging hierbij 
volgens leeftijdscategorie.

De trotse winnaars laten in een winters landschap hun medailles zien

Achttien keer goud en drie 
nK tickets voor Van buel sports!

De nummers 1 t/m 4 van dit 
kampioenschap plaatsten zich 
voor het NK-21, dat op zater-
dag 13 februari in Nijmegen 
gehouden wordt. Voor Van buel 
Sports zullen Martijn van Dalen 
(zilver) tot 81 kilogram, Martin 
Kip +100 kilogram en Senna van 
de Veerdonk onder 70 kilogram 
deelnemen.

De judoka’s kwamen op zondag 

31 januari thuis van het jaarlijkse 
Langstraattoernooi in Kaatsheu-
vel met maar liefst 18 x goud, 7 
x zilver en 4 x brons. 
1: Mika Kemps, Jesse van buel, 
Senn van buel, Jitske Seelen, Lizz 
Sieliakus, bente van Vugt, Ties 
van Dijk, Willem van den Hurk, 
Pieter Nelis, rowan van Leur, 
Tom Pijl, Stefan van Vliet, Denzel 
burke, Sies van der Horst, Kenley 
Schoonenberg, Niels Wilms, Saar 

van den broeke en ruben van 
Nuland.
2: Dilay en recay Yilmaz, Sem en 
Macx van Lent, Max van Uden, 
Morris van Perlo en Lester Snel-
len.
3: rik reinders, Angel van den 
Akker, Pien Ulijn en Niels van 
Wifferen.

HEESCH - tijdens het districtskampioenschap judo onder 21 jaar, 
werd in gilze op zaterdag 30 januari gestreden om de medailles. 

budo
Het pakte anders uit, niks luk-
te. bij Swift lukte alles en de 
dames gingen rusten met een 
10-4 stand op het scorebord. Na 
rust werd het alleen maar erger 
en kwam Altior er in het geheel 
niet meer aan te pas. Het werd 
een grote nederlaag. Swift won 
overtuigend met 30-8. 

Swift 2 – Altior 2: 14-10
bMC 2 – Altior 3: 6-6
Altior 5 – JES 2: 14-9
Altior 6 – Emos 4: 8-7
Emos MW1 – Altior MW: 3-15

Altior A1 – DOT/Klaverblad A2: 
18-5
Altior b1 – Swift b1: 4-6
Altior b2 – SCMH b: 7-6
Altior C1 – Swift C1: 7-1
Altior C2 – JES C1: 13-4
Altior C3 – Odisco C1: 6-1
MOSA ’14 D1 – Altior D2: 9-9
rooi E1 – Altior E1: 3-11
Flamingo’s E2 – Altior E2: 0-7
Altior E4 – rietvogels E1: 11-3
Altior F1 – rooi F2: 11-5
TOG F1 – Altior F2: 5-9
Alico W1 – Altior W1: 2-7
Strafworpen: 2-9.

Altior krijgt 
flink pak slaag
VELDEN/HEESWIJK-DINTHEr - Altior 1 ging op zondag 31 januari 
op bezoek bij swift 1 in velden. het zou sowieso geen makkelijke 
wedstrijd gaan worden, maar na het succesje van vorige week, was 
er misschien toch een beetje hoop. 

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

thierry begint het onK 
enduro met een overwinning in enter

broer Wesley begon ook veelbe-
lovend aan de dag, maar kwam 
aan het einde van de eerste ronde 
ten val en belandde hierbij in het 
water. 

Hiermee ging dusdanig veel tijd 
verloren, dat hij dit de rest van de 
dag niet meer goed wist te maken 
en uitkwam op een vijfde plaats in 
de E2 klasse.

John Lenders fotografie
Thierry Wesley

motorsport

ENTEr/VOrSTENbOSCH - thierry pittens, van pittens racing, heeft zaterdag in enter de eerste wedstrijd 
om het open nederlands kampioenschap enduro gewonnen. 
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bernHeZe sportieF

‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. 

B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi
Dressup InStyle
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke

Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysiotherapie Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport

Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingscentrum De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel

Praktijk Gabriellic
Praktijk Marneffe
Puur Haar
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van Den Akker horecaservice
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

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

www.mooibernheze.nl

de steUn vAn onderstAAnde BedrIjven geven onlIne een grAtIs podIUM voor Alle verenIgIngen en stIchtIngen:

Maar running Team bernhe-
ze bestaat niet alleen uit lopers. 
We maken onderdeel uit van een 
fantastisch team. Want zonder 
dit team zijn we nergens. Zij wer-
ken knal hard. Nu, maar straks 
ook, met Pinksteren. Het wordt 
voor iedereen afzien. Want, stel 
je voor, de fietsers moeten iedere 
keer 60 kilometer fietsen om de 
lopers te begeleiden, maar wel in 
een lager tempo dan dat ze ge-
wend zijn. En wat denk je van de 
chauffeurs, die iedere keer zwe-
tende en hijgende hardlopers in 
het busje krijgen. Zie je de besla-
gen ramen al voor je. Om over 
de lucht nog maar te zwijgen. 
Of de catering, die met liefde en 
plezier een lekkere maaltijd voor 
ons maakt, zonder luxe keuken 
of hulpmiddelen. Of voor de 
masseurs, die totaal geen me-
dewerking krijgen omdat we in 
slaap vallen op de tafels. En de 
pers krijgt het helemaal moei-
lijk. Want, hoe maak je mooie 
sfeerfoto’s als je alleen super ge-

concentreerde sporters in beeld 
hebt, met rode wangen, zweten-
de voorhoofden en kapsels die 
zelfs niet vallen onder de noemer 
bad hair day. 

Dus, lief team, als we het verge-
ten te zeggen. We zijn ontzet-
tend blij met jullie. Zonder jullie 
gaan we het niet redden. Over 
precies 100 dagen gaan wij sa-
men over de finish. Samen. Om-
dat we het met zijn allen hebben 
gered. En ons verzoek aan u. 
Vraag aan ons hele team hoe het 
met ‘ons’ gaat. Iedereen kan op 
zijn tijd even een steuntje in de 
rug gebruiken. 

Naast een persoonlijk steuntje 
kunt u ons ook financieel blijven 
steunen. Dat kan door sponso-
ring, een donatie of door deel-
name aan de SMS actie. Dit kan 
heel gemakkelijk, door het woord 
rTb naar het nummer 3553 te 
sms-en. Hiermee steunt u team 
181 voor € 1,50. Doet u mee?

Nog 100 dagen
BerNheze - Een verzoekje. aan u. Van ons als lopers van Roparun. Er zijn 
ontzettend veel mensen die aan ons vragen hoe het met ons gaat. Of we het 
volhouden qua trainingen. Of onze benen niet moe zijn. Of we onze voeding 
wel goed in de gaten houden. Ontzettend lief en leuk om te horen dat er 
zoveel mensen met ons meeleven. En ja, als we even in de dip zitten omdat 
het gewoon veel tijd en energie kost, dan is deze aandacht bijzonder prettig.

Running team Bernheze, zowel lopers als mensen achter de schermen, zijn er bijna klaar voor
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

heesch

vrijdag 5 feBruari

Brouwersbal
’t Tunneke 

sleuteloverdracht
CC De Pas 

zaterdag 6 feBruari

carnavalsmis
Petrus Emmaus Kerk Heesch

jeugdoptocht
Start Mozartlaan 

prijsuitreiking 
jeugdoptocht
CC De Pas 

remix 2.0
Checkpoint 

zondag 7 feBruari

op de eier
CC De Pas 

grote optocht
Start Mozartlaan

prijsuitreiking 
grote optocht
CC De Pas 

remix 2.0 
Checkpoint 

maandag 8 feBruari

Boerenbruiloft
’t Tunneke 

Biggenbal
CC De Pas 

remix 2.0
Checkpoint 

carnavalsbal
CC De Pas 

dinsdag 9 feBruari
oink
CC De Pas 

seniorenbal
CC De Pas 

remix 2.0
Checkpoint

afterparty krullendonk
CC De Pas 

verbranding varken
De Misse 

heeswijk-dinther

vrijdag 5 feBruari

jeugdpronkzitting
Snevelbokkenstal 

d’n urste deun
Zaal De Toren 

rum (roept u maar)
Café De Toren 

zaterdag 6 feBruari

carnavalsmis
St. Servatiuskerk 

sleuteloverdracht & 
huldiging ere-snevelbok
De Toren 

jeugdoptocht
Start Plein 1969 

mini-na-aap show
Snevelbokkenstal 

discoavond
Snevelbokkenstal 

noah
Zaal De Toren 

zondag 7 feBruari

ontbijtshow
Snevelbokkenstal 

optocht
Start Plein 1969 

prijsuitreiking optocht, 
mmoozz & 
kees van hondt
Zaal De Toren 

kindermatinee
Snevelbokkenstal 

discoavond
Snevelbokkenstal 

maandag 8 feBruari

kindermatinee
Snevelbokkenstal 

BovenBouwBal
Snevelbokkenstal 

discoavond
Snevelbokkenstal 

kindermatinee 
met dj & tilt
Zaal De Toren 

dinsdag 9 feBruari

Boerenbruiloft
Laverhof 

kindermatinee
Snevelbokkenstal 

BovenBouwBal
Snevelbokkenstal 

discoavond
Snevelbokkenstal 

snertbal
Zaal De Toren 

loosBroek

vrijdag 5 feBruari

zinnin! the party
Zaal Kreuge-Zicht

let’s get started
Café Kreuge-Zicht 

zaterdag 6 feBruari

verlichte optocht
Loosbroek

lichtjesbal met exploit
Café/zaal Kreuge-Zicht 

zondag 7 feBruari

ontbijt
Zaal Kreuge-Zicht

de kreuge on tour
Vertrek: Kreuge-Zicht 

11- vatentocht
Cafe Kreuge-Zicht 

springplein
Zaal Kreuge-Zicht 

zinnin! the party
Café Kreuge-Zicht 

maandag 8 feBruari

straatcarnaval nieuwe stijl
Dorpsplein 

snertbal
Café/zaal Kreuge-Zicht 

dweilen met de kreuge
Start: Kreuge-Zicht 

dinsdag 9 feBruari

dolledinsdagdisco
Café/zaal Kreuge-Zicht

vorstenBosch

vrijdag 5 feBruari

carnavalsbal senioren
Pierehol

Band: de heeren van
Pierehol 

zaterdag 6 feBruari

straatnaamonthulling & 
sleuteloverdracht
Pierehol 

kindercarnaval
Pierehol 

tienerbal
Pierehol 

gekostumeerd bal
Pierehol 

zondag 7 feBruari

Bronte mêrge
Pierehol 

playbackshow voor 
kinderen
Pierehol 

dj digital punk
Pierehol 

maandag 8 feBruari

optocht en straatcarnaval

dorpscarnaval
Pierehol 

prijsuitreiking optocht en 
gekostumeerd pierebal
Pierehol 

dinsdag 9 feBruari

diverse tonproaters
Pierehol 

doe je ding dong show
Pierehol 

dj spaceneedle
Pierehol 

nistelrode

vrijdag 5 feBruari

jeugdoptocht & 
scholenbezoek

jeugdprinses fenne 
straatnaam onthuling
Hoogstraat 

carnavals cantus 
sjonnie & anita
Station Carnaval

zaterdag 6 feBruari

Boerenbruiloft
Partycentrum ‘t Maxend

prins martijn d’n urste 
straatnaam onthulling
Korenstraat 

carnavalsmis
St Lambertuskerk 

openingsbal met 
rené schuurman
Station Carnaval 

feestavond all-in
Partycentrum ‘t Maxend

zondag 7 feBruari

optocht 
Nistelrode

extra carnavals BoBz
Dorpshuis 

optochtbal met stef ekkel
Station Carnaval 

open podium
Partycentrum ‘t Maxend

afvoeren jeugdprinses
Partycentrum ‘t Maxend

maandag 9 feBruari

kindermatinee
Station Carnaval 

zotte maondagbal met 
henk Bernard
Station Carnaval 

dinsdag 9 feBruari

faudte Bruiloft: 
into the movies
Station Carnaval 

afsluitbal met jeffrey 
heesen
Station Carnaval 

veerman verbranding
Station Carnaval

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

donderdag 4 feBruari
oud papier
Dorp Vorstenbosch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

vrijdag 5 feBruari
kaartavond kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

publieksavond halley
Halleyweg 1 Heesch

zondag 7 feBruari
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

les chanteurs gregoriens
Abdij van berne 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

dinsdag 9 feBruari
inloopspreekuur 
fysiotherapie hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 10 feBruari
kaartmiddag kBo-dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

5a helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Vanaf Nistelrode

open huis & labyrint 
lopen bij centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

workshop Biotensor bij 
centrum maia
Palmenweg 5 Nistelrode

kasteleinsbal
Lunenburg Loosbroek

donderdag 11 feBruari
dierencommunicatie voor 
gevorderden bij centrum 
maia
Palmenweg 5 Nistelrode


