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‘Je wilt als luisteraar
lekker onderuit zakken’
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BERNHEZE – Lynne van
Erp uit groep acht van
basisschool Emmaus
in Heesch is gekroond
tot ‘Voorleeskampioen
Bernheze 2019’. De jury
van de voorleeswedstrijd,
die afgelopen donderdag
plaatsvond in CC De
Pas, stond voor de
pittige opgave een
winnaar te kiezen
uit de crème de
la crème van
Bernheze op
het gebied van
voorlezen.
TEKST: TEUN CEELEN
FOTO’S: MARCEL VAN
DER STEEN

Jongens
ontbraken in
de wedstrijd

De negen deelnemers aan de
wedstrijd kwamen eerder als
kampioen uit de bus op hun
scholen in Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Heesch. Lynne had niet
verwacht te winnen en wil graag
door naar de regionale finale op
16 maart in Goirle, vertelde ze
presentatrice Imke Donkers.
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Die toegang heeft ze.
Tevens ontving
ze een boekenbon.
De jury was lovend over Lynne,
die voorlas uit ‘Dagboek van een
Muts’ van Rachel Renée Russell:
“Prachtig en rustig gelezen. Fijne
stem om naar te luisteren, waarbij je als luisteraar lekker onderuit

wilt zakken. Je straalt kalmte uit.”
De driekoppige jury (Annika Verhallen, Rein van Moorselaar en Marjan Bogaerts)
beklemtoonde dat iedereen op
eigen wijze goed las. Jongens
ontbraken in de wedstrijd. In het
publiek zaten ze wél, en lezen
doen ze ook nog steeds.

bazing van de hoofdpersoon bij
het ontdekken van de mummie
goed overgebracht. Ze leest heel
rustig. Fijn om naar te luisteren.”
Ella Verhagen (’t Maxend, boek
‘Mathilda’) koos een “mooi fragment uit een goed boek”. “Je
hebt een fijne, duidelijke stem en
bouwt de spanning goed op.”

Al gingen er wel behoorlijk wat
vingers de lucht in toen Imke de
zaal vroeg naar de aanwezigheid
van niet-lezers. Om hen bij de les
te houden, trapte ze af met een
filmpje van Dylan Haegens, die
vlogt en strips maakt. En met
succes: de leerlingen hingen
daarna aan de lippen van de
kampioenen.

Vivian Wolsky (De Beekgraaf,
boek ‘De schoolreis’), zorgde
voor contact met het publiek en
maakte de jury nieuwsgierig naar
de verdwenen boterhammen.
Loïs Jonkers (de Toermalijn, boek
‘Eigenlijk ben ik een flamingo’)
wist met haar “duidelijke, goed
verstaanbare stem” de dieren in
het boek tot leven te wekken.
Lynn van Loosbroek (De Kiem,
boek ‘De Griezels’) toonde zich
vaardig in de tempowisseling.
“Ze houdt in en versnelt op het
juiste moment.”

De jury prees iedereen die
voorlas. Suus van de Broek
(’t Palet, boek ‘Floor regelt
door’) koos “een leuk fragment”, dat ze “grappig en
spannend” voorlas. “Iedereen is
benieuwd naar hoe het afloopt
met de vis op de toonbank.” De
vertelkracht van Sylvie Vos (het
Mozaïek, boek ‘Lekker bezig
(zeker weten!’)) stelde het publiek in staat ‘mee te voelen’. Ze
bracht de teleurstelling van de
vakantie over.
Over Jonie Schouten (Sint
Albertus, boek ‘Dummie de
Mummie’): “Jonie heeft de ver-

Van de toehoorders werd geen
ononderbroken stilte verwacht.
Ze kregen ruimte om hun kandidaten aan te moedigen met
een yell. De beste kwam van
’t Maxend, die hiervoor een
workshop in de bieb ontving. De
Toermalijn kreeg een workshop
cadeau voor het winnen van de
quiz.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Sport
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Krant niet ontvangen?
Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Hullie tom-Du en pizzawerkwinkel in carnavalsvakantie
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UDEN - Tijdens Hullie carnavalsvakantie is Hullie dagelijks geopend
en hebben we extra activiteiten. Voor het eerst is er een Hullie TomDu shop-for-a-day-event en wegens groot succes komt Hullie Pizzawerkwinkel terug. Kom jij tijdens Hullie carnavalsvakantie mee genieten?
Sinds een aantal jaren is er geen
carnavalsprogramma meer bij
Hullie, maar Hullie is wel dagelijks geopend tijdens de carnaval.
Op donderdag 7 en zaterdag 9
maart vinden weer Hullie Pizzawerkwinkels plaats. In Hullie
knutselhoek kunnen kinderen

kapper en visagist maken de kids
mooi en vervolgens worden ze
gekleed in de nieuwste Tom-Du
items. Daarna mogen ze bij een
echte fotograaf op de foto. En
extra leuk: iedereen die op de
foto gaat krijgt 10% korting op
het setje kleding dat hij/zij draagt
en ze maken kans om model te

Geen carnavalsprogramma,
maar wel dagelijks geopend
tijdens de carnaval
zelf hun pizza koksmuts versieren en daarna mogen ze onder
begeleiding zelf hun pizza gaan
maken. Daarna gaat deze in
de oven en wordt het heerlijk
smullen. Bij voldoende animo
(minimaal 4 kinderen, minimaal
6 jaar) worden de pizza werkwinkels gehouden om 15.30
uur. Hullie Pizzawerkwinkel kost
€ 5,- per kind. Reserveren via
entree@hullie.nl

worden voor de officiële Tomdu fotoshoot voor de catalogus.
Daarnaast kunnen de kids lekker
komen spelen bij Hullie terwijl de
ouders verder shoppen! ;-)

Op vrijdag 8 maart vindt voor het
eerst Hullie Tom-Du shop-for-aday event plaats. Hullie Masjienekaamer wordt verbouwd tot
een ruimte met een podium. Een

Deze extra activiteit vindt plaats
tussen 11.30 en 15.30 uur. Er
zijn naast de normale entreeprijs
geen extra kosten verbonden
aan deze activiteit.

Kom langs voor de nieuwe zomercollectie en de vele koopjes!
Alle gemaakte foto’s worden als
service ook nog op Hullie Facebookpagina gezet, zodat je ze er
zelf af kunt halen.

Superhelden terug
in INCREDIBLES 2
NISTELRODE – Ook deze vakantie weer op donderdagmiddag een
leuke film voor de hele familie: INCREDIBLES 2.

In ‘The Incredibles 2’ staat Helen
centraal. Bob blijft thuis met de
kinderen - Violet, Dash en JackJack - om te proberen de dagelijkse problemen van het normale
leven te overwinnen. En dat is
een moeilijke transitie voor iedereen, nog meer omdat niemand
zich bewust is van de opkomende
krachten van baby Jack-Jack. Als
een nieuwe schurk een briljant en
gevaarlijk plan heeft, is het aan
de familie en Frozone om te proberen samen te werken en daar
een stokje voor te steken. Maar
dat is moeilijker dan je zou denken, al zijn ze allemaal incredible!

is baby Jack-Jack. Die blijkt een
superkrachtroulette: soms spontaan ontbrandend, dan weer in
het wilde weg laserstralen afvurend met z’n oogjes.”
De film speelt op 7 maart en
begint om 15.00 uur. Kaartjes à
€ 2,50 (inclusief een glaasje ranja voor de kids) zijn verkrijgbaar
vanaf 14.30 uur. Er is geen pauze.

De Volkskrant - vier sterren:
“Incredibles 2 is gewoon heel erg
leuk, met herkenbare gezinsperikelen en commentaar op sociale
media. [...] Geheim wapen in de
finale superstrijd, en de hele film,

Katertip
Een kater is een teken van het lichaam dat zij
stoffen mist. De beste manier om van een kater
af te komen is het volgende:
Drink meteen na het wakker worden een glas
water. Neem vervolgens een paracetamol met een
kop koffie of glas cola (dan werkt de paracetamol
namelijk sneller). Probeer wanneer de paracetamol
enigszins werkt een kopje soep te drinken. Het
zout zorgt ervoor dat je vocht vasthoudt. Zorg
daarna voor wat vitamines, voornamelijk vitamine
C door iets van fruit te eten. Na zo’n vijftien tot
dertig minuten is de kater verdwenen, want dan
heeft het lichaam alle stoffen opgenomen die
ontbraken en jou dat slechte gevoel gaven!

Kloosterkapel kunst-, cultuur- en educatieagenda
Yoga in de Kloosterkapel
Al geruime tijd is de inspirerende
Kloosterkapel de thuisbasis voor
yogalessen.
Yoga-Nidra
Op donderdag 28 februari
vindt om 19.30 uur een nieuwe
Yoga-Nidra plaats. Na een eerste
les nu een Yoga-Nidra met een
nieuw thema. Deze yogales over
slaap (nidra), liggen en luisteren
is onafhankelijk van de eerste les
te volgen. Wees welkom! Kosten
€ 5,-, contant te betalen. Aan-

melden bij Lea van den Bergh,
0413-342656.
Yoga
Tijdens de carnaval slaan we het
even over maar op maandag 11
maart (om 18.45 uur en 20.15
uur) gaan we verder met yogalessen door Lea.
Vanaf dinsdag 12 maart worden
om 19.00 en 20.15 uur yogalessen gegeven door Sandra Botman. Sandra neemt de lessen
over van Lidy Donkers en begint

dan met een reeks van tien lessen. Naast haar reguliere lessen
in Nijmegen aan verschillende
doelgroepen heeft Sandra met
‘Uniform Yoga’ tevens menig
politiemedewerker tot meer rust,
kracht, en flexibiliteit gebracht.
Nu komen haar kwaliteiten ook
beschikbaar in de Vorstenbossche
Kloosterkapel. Kom het ervaren
tijdens de proefles op 12 maart of
meld je aan via
sandra@uniformyoga.nl of
06-41209856.

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

Wij leveren ontbijtboxen en borrelboxen
op locatie al vanaf 2 personen
Ga voor meer informatie naar www.traiteurplank.nl
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prins guido dun urste tekent
voor unne skonne carnaval
SNEVELBOKKENLAND - Aan het gezoem van namen wie oh wie er met carnaval als heerser van HDL uit
de hoge hoed van Stichting Carnaval HDL zou komen, kwam afgelopen weekend eindelijk een einde.
Verpakt in een door de Dames van Loosbroek hilarisch opgediend sprookje, werd de kikker gekust en
veranderde deze in Prins Guido dun Urste uit Loosbroek. Hij wordt in alles bijgestaan door zijn broer
Emiel van Menzel. Beide heren tekenen voor unne skonne carnaval!

maal niet mee bezig. Dacht ook
dat ik te oud zou zijn. (Guido is
44 jaar). Toen ik echter begin januari door ex-prins Wilson Bosch
verzocht werd om op zaterdagochtend naar kantoor te komen,
had ik wel zo’n vermoeden”,
vertelt hij daags na zijn onthulling.

Ik laat alles
wat staat te
gebeuren
lekker over
me heen
komen
Emiel en Guido tekenen voor unne skonne carnaval

Guido van Menzel werd in Den
Bosch geboren, maar groeide
op in Loosbroek en is een zoon
van Annie en Bert van Menzel.
Hij is al 20 jaar gelukkig met Josine van Santvoort en vader van
Guus, Noor en Mats en werkt als
projectleider/BIM-modelleur bij
Bosch & van Oers Bouwkundigen BV in Dinther. Guido is sociaal en ondernemend.
Hij was 25 jaar leider/coördinator bij de kindervakantieweek
(Stichting Ranja), al tientallen jaren voor en achter de schermen
actief lid van cabaretvereniging
De Zandkruiers, tien jaar bestuurslid van FC De Lekke Tube

Tekst: Wendy van Lijssel

Loosbroek (omdat hij ook graag
fietst) en verder jaagt hij achter de bal aan in het vijfde van
WHV. Het is niet het einde van
de lijst, want tien jaar geleden
stond hij mede aan de basis van
Stichting De Kreuge waar hij als
voorzitter sturing geeft. Niet zo
raar, want carnaval vieren is hem
met de paplepel ingegoten.
Dat hij nog ooit met veren zou
pronken als heerser van HDL
schoot jaren terug nog wel eens
door zijn hoofd, maar had hij nu
niet meer verwacht. “Jaren terug
werd mijn naam regelmatig genoemd en dan denk je daar wel
eens over. Nu was ik daar hele-

Tijdens de carnaval
zijn we van
donderdag 28 februari
t/m dinsdag 5 maart vanaf
17.00 uur geopend
Kijk op onze website voor
onze carnavalskaart

Heuvel 4 - Vorstenbosch - 06-83990552
www.bbqrestaurantsmook.nl - info@bbqrestaurantsmook.nl

Zijn gedachte bleek juist. Na
overleg met Josine was de kogel
door de kerk. Prins Guido dun
Urste heeft samen met zijn broer
adjudant Emiel zin in het feest
en is blij dat hij niet meer op zijn
woorden hoeft te letten. Dat
moest hij de laatste tijd natuurlijk wel. “Ik ben bij De Kreuge
bij van alles betrokken. Terwijl ik
al wist er niet bij te kunnen zijn,
werden er voor het komende
carnaval allerlei taken verdeeld”,
meldt hij om lachend te besluiten: “Ik ben opgelucht dat het
nu bekend is. Ik laat alles wat
staat te gebeuren lekker over
me heen komen en teken samen
met iedereen voor unne skonne
carnaval.”

Repaircafé
Heesch

HEESCH - De reparateurs van
Repair Café staan woensdag 6
maart weer voor jou klaar in de
La Sallestraat 3, bij Checkpoint.
Kapotte kleding, fietsen en elektrische apparaten worden zorgvuldig bekeken en indien mogelijk hersteld. Gun je spullen een
tweede leven en steek er zelf
ook nog wat van op! Loop van
13.00 tot 16.00 uur eens binnen
om de gezellige bedrijvigheid te
ervaren. Voor meer informatie
bel met 06-44458161.

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Wedstrijdje
‘Ies een beetje kapot he, die doer? Noe ies kastje niet zo mooi
meer, vind jij wel? Ik denk nog maar iets minder waard, die kastje.
Veertig euro en ik neem mee. Vijftig euro ies te veel voor kastje,
want doer kapot. Oke? Ik neem noe mee. Daaag, meneer.’
Ik stamelde ‘ja prima’ en voor ik het wist kreeg ik twee briefjes
van twintig euro in mijn handen geduwd en het kastje verdween
vliegensvlug door de voordeur naar buiten. Weg was het dressoir
van mijn overleden vader. Ik keek naar de twee Poolse mannen die
geroutineerd het loeizware ding in hun busje aan het tillen waren.
Dit waren waarschijnlijk de makkelijkste onderhandelingen die ze
ooit hadden gehad. Ik had het hele gesprek alleen maar geknikt
naar ze en hun taaltje proberen te ontcijferen en voor ik het wist
was de verkoop beklonken. Lachend sprong het stel daarna hun
busje in om daarna triomfantelijk hun duim naar me op te steken.

‘Onderhandelen vind ik voornamelijk een vervelend
tijdverdrijf dus deze Polen-Nederland
hoefde ik ook niet te winnen’
Terwijl ze wegreden, probeerde ik te begrijpen wat er zojuist
gebeurd was. Ik had zojuist het dressoir van mijn vader een tientje
onder de prijs verkocht, maar dat is niet waarom ik me de verliezer
van het spel vond. Materialisme is me vreemd en onderhandelen
vind ik voornamelijk een vervelend tijdverdrijf, dus deze PolenNederland hoefde ik ook niet te winnen.
Het was denk ik het feit dat ik helemaal mijn best niet had gedaan
voor de spullen van mijn vader. Hij was juist de man
die overal wel een wedstrijd in zag en ik had me
zomaar naar de slachtbank laten leiden. Zonder
tegenstribbelen had ik het geld uit mijn, of
eigenlijk zijn portemonnee laten kloppen, alleen
maar omdat ik er vanaf wilde zijn. Terwijl hij
misschien een wedstrijdje voor de eer van zijn
interieur best had kunnen waarderen. Ook al was
het maar een vriendschappelijke interland.

blieker@bernhezemedia.com
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gEZonDHEiD in BaLanS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column
Ilona Kling en Irene Kusters

Nieuw: Huidtherapie in Krullendonk!
Per 1 april opent Huidgericht een vestiging in het nieuwe
gezondheidscentrum aan de Gildestraat in Krullendonk. Terwijl
veel mensen op zoek zijn naar het perfecte carnavalspak, zoeken
wij naar nieuw meubilair voor in de nieuwe behandelkamer.
Wat word jij met carnaval? Huidtherapeut?
Huidtherapie is een beroep dat nog niet iedereen kent maar wel
voor iedereen interessant kan zijn. Vroeger konden mensen met
huidklachten alleen terecht bij een huisarts, schoonheidsspecialist
of een dermatoloog. Dit is veranderd, want door de kennis van
artsen en schoonheidsspecialisten te bundelen ontstond de basis
voor een nieuw beroep: huidtherapeut.
Samenwerken = Carnaval
Met reeds onze locatie bij De Wevers en de nieuwe
locatie in Krullendonk werken we steeds meer samen
met thuiszorgorganisaties in deze dorpen. Maar ook in
Snevelbokkenland en bij de Piereslikkers zijn wij wel eens te
vinden mocht dit nodig zijn voor oedeemtherapie.

‘Met de juiste kennis, hulpmiddelen en behandelingen
worden mooie resultaten behaald’
Huidtherapie is een paramedisch beroep waarbij samenwerking
essentieel is. Met een nieuwe locatie in het gezondheidscentrum
kunnen wij dit in de praktijk perfect realiseren met huisarts,
fysiotherapeut, diëtist en anderen om ons heen. Eigenlijk is werken
in een gezondheidscentrum dus een soort carnaval. Een mooie en
goede carnaval maak je tenslotte ook niet alleen, maar samen.
Behandelingen
Met de juiste kennis, hulpmiddelen en behandelingen worden
mooie resultaten behaald. De specialisaties van huidtherapeuten
Ilona & Irene zijn:
- Huidtherapie: Een voorbeeld van een huidprobleem wat ook na
de carnaval snel opspeelt is acne. Door weinig slaap, ongezond
eten, verminderde hygiëne en veel alcohol komen de puistjes
weer tevoorschijn.
- Oedeemtherapie/steunkousen: Dikke benen van het vocht door
het lange staan voor of achter de bar? Vermoeide benen tijdens
het lopen van de optocht? Steunkousen zijn hiervoor een goed
hulpmiddel. Deze kunnen worden aangemeten bij Huidgericht.
- Lasertherapie: Loop je de polonaise en besef je dat je vergeten
bent om je oksels te scheren? Maak dan een afspraak voor
definitief ontharen. Laserbehandelingen zijn perfect voor
ongewenste haargroei.
Dus voor nu ‘Alaaf’ en ‘we vatte dur nog enne’ bij de opening van
de nieuwe locatie in Krullendonk.
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

nieuw!
online aanmelden
voor een afspraak
www.fysiocentrumheesch.nl

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

Verdilaan 48/Cereslaan 12b | Heesch | T 0412-45 70 67
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Hooghuis Heesch zoekt
samenwerking met
Educatief en Creatief
centrum De Eijnderic
HEESCH - In de week van 8 april neemt het Hooghuis Heesch voor
het eerst de centrale examens D&P af. De overheid is voornemens
om vanaf 2021 alle leerlingen binnen de theoretische leerweg van
het VMBO ook een praktijkvak te laten volgen. Met de afname van
het centraal schriftelijk praktijk examen Dienstverlening & Producten (D&P) heeft Hooghuis Heesch dit nu al ondervangen.
D&P is een volledig nieuw vak,
wat voortborduurt op het oude
intersectorale programma (PIT)
dat al jaren aangeboden werd.
Waar het intersectorale programma al bezig was met de
‘21st century skills’ als PowerPoint, Excel en Word, gaat D&P
echt wat verder. Leerlingen leren
nu ook werken met Photoshop,
ze leren videowerken, moeten
een app maken en een website
vormgeven.
Met de diverse keuzevakken in
leerjaar 3 kunnen ze zich breed
oriënteren op de toekomst door
5 keuzes te maken uit 25 verschillende vakken als robotica,
gamedesign, voeding en bewegen en nog vele andere vakken.

HEESWIJK-DINTHER - Werken voor je plezier bij Buro Lima? Wij zorgen voor een hoop lol!
Als professional, stagiair of vrijwilliger. Kom kennismaken en rondkijken bij Buro Lima tijdens onze open
avond op maandag 11 maart van 19.00 tot 20.30 uur.
Wees welkom. Stuur een mailtje naar
info@burolima.nl voor de details. Tot dan!
Buro Lima, Raadhuisplein 22, Heeswijk-Dinther.

Jubileumconcert Vivace

De Eijnderic beschikt over een semi-professionele keuken met alle
benodigde voorzieningen om vijf
leerlingen tegelijk te examineren. Daarmee kan het Hooghuis
Heesch alle 100 examenleerlingen examineren in een week tijd.

Met alle benodigde
voorzieningen om vijf leerlingen
tegelijk te examineren
Dit jaar worden alle vaardigheden voor het eerst getoetst
middels een centraal schriftelijk praktijkexamen. Een van de
examenonderdelen is het onderdeel koken. Om de leerlingen optimaal de ruimte te geven
voor hun kookexamen heeft het
Hooghuis Heesch contact opgenomen met Educatief en Creatief
centrum de Eijnderic. De Eijnderic is een vrijwilligersorganisatie
die een breed aanbod aan culturele activiteiten biedt aan de
inwoners van Bernheze.

Werken bij Buro Lima

Bovendien is het fijn dat de leerlingen in alle rust hun examen
kunnen afleggen, zonder dat ze
hierbij gestoord worden door andere leerlingen.
Mogelijk kunnen het Hooghuis
Heesch en de Eijnderic in de toekomst meer voor elkaar betekenen, denk bijvoorbeeld aan het
uitwisselen van docenten en het
aanbieden van stagiaires. Met
het afnemen van het examen
bij de Eijnderic is een eerste stap
gezet.

HEESWIJK-DINTHER - Koor
Vivace uit Heeswijk-Dinther
bestaat 20 jaar en dat wordt
gevierd met een concert in
Bernrode op zaterdag 6 april om
20.00 uur met als titel ‘Vivace,
daar zit al 20 jaar muziek in!’
Dat doet het koor natuurlijk
niet alleen. Sopraan Kathelijn
van Dongen werkt mee aan dit
concert. Zij heeft haar opleiding
aan het conservatorium gedaan
en heeft gezongen bij gerenommeerde gezelschappen als
Opera Zuid en de Nederlandse
Reisopera.
Het koor vindt het ook belangrijk
lokaal talent een podium te bieden en slagwerker Tom van Zut-

phen zal Vivace gaan begeleiden
en heeft een aantal solostukken
in petto op marimba. Tom is Nederlands kampioen geweest en
heeft het hoogste diploma behaald in zijn klasse.
Repertoire
De liederen die Vivace ten gehore brengt komen uit het repertoire van de afgelopen 20 jaar. Uiteraard is er inmiddels ook nieuw
repertoire, dus in ieder geval genoeg variatie met bijvoorbeeld
musicalstukken en popliedjes.
Fotowedstrijd
Vanwege dit jubileum is er een
fotowedstrijd
georganiseerd
door Vivace met als thema:

‘Daar zit muziek in!’ Foto’s met
dit thema, kunnen nog tot 15
maart ingezonden worden naar
fotovivacehdl@gmail.com.
Op www.koorvivaceheeswijkdinther.wordpress.com
staan de spelregels.
Al sinds 2002 is de vaste dirigent
Rein Boeijen, die met zijn muzikaliteit, geduld en vooral ook positiviteit het koor naar een hoger
niveau heeft weten te brengen.
Iedereen is van harte welkom
te komen luisteren op 6 april in
Bernrode.
De entree bedraagt € 7,50 en bij
de koffie of thee is een smakelijke verrassing!
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KBO HEESCH

KBO Bernheze
KBO op zoek naar
bestuursleden
HEESCH - Zoals je al meerdere keren hebt kunnen lezen in
de INFO (het maandblad van
KBO-HEESCH) is het bestuur
naarstig op zoek naar opvolging
van twee vertrekkende bestuursleden. Het betreft de commissie
Vakanties -Evenementen -Reizen
(VER) en de post Communicatie.
Evenementen zijn gebeurtenissen die jaarlijks terugkeren, zo-

als Sint- en Kerstviering en de
meerdaagse reis. Dit in tegenstelling tot activiteiten die wekelijks plaatsvinden, zoals fietsen of
biljarten. ‘Communicatie’ is veel
minder concreet; wie deze functie ambieert zal vertrouwd moeten zijn (of moeten geraken) met
de sociale media zoals het inhoudelijk beheren van de website of
het opzetten van een Facebookpagina.
Communicatie via papier zoals het maandblad INFO en het
weekblad DeMooiBernhezeKrant
is de andere poot waarop nieuws

Bestuursleden
gezocht
verspreid kan worden.
Degene die zich aangesproken
voelt om als bestuurslid zitting
te nemen zal de redactieraad van
de INFO voorzitten, met medebestuurders beleid moeten opzetten en uitvoeren en contact
onderhouden met het werkveld.
Heb je belangstelling voor een
van genoemde posten? Neem
dan contact op met de voorzitter
van KBO-HEESCH, Piet Ceelen,
via voorzitter@kboheesch.nl of
de secretaris, Carla Admiraal,
secretaris@kboheesch.nl.

Kleuren en symbolen in de liturgie
HEESCH - Roze pudding op de derde zondag in de advent, palmtakjes verbranden tot as, een rood
kazuifel met Pinksteren, chrysanten met Allerzielen en wierook branden. We zijn er allemaal mee vertrouwd. Maar weten we ook wat het allemaal betekent? We staan in de parochie De Goede Herder
(Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch) een avond stil bij de rijkdom aan kleuren
en symbolen in de liturgie en wellicht kunnen we er ook samen actief mee aan de slag gaan. Een avond
in geuren en kleuren die geleid wordt door Wies en Jack de Groot.
De liturgie van de kerk is vol van
symbolen. Te veel om in één
avond te noemen, laat staan om
te verklaren. Wie die symbolen
kent en doorgrondt, begrijpt niet
alleen de liturgie beter maar zal
de liturgie beter beleven. Dat wil
zeggen in zichzelf ervaren waar
de symbolen naar verwijzen. En
wie thuis aan de slag wil kan

ideeën opdoen voor een eigen
kijktafel, een opstelling van eenvoudige symbolen vol betekenis
waarmee je in eigen omgeving
ook een plek creëert van rust en
bezinning.
Je bent van harte welkom op
donderdag 7 maart in het parochiecentrum van de Petrus’ Ban-

den kerk aan de Kerkstraat 2.
We beginnen om 20.00 uur.
Vooraf aanmelden is gewenst
in verband met de organisatie.
Je kunt dit doen tot maandag 4
maart via pastoraal werkster Annemie Bergsma, (0412-451215
of a.bergsma@parochiedgh.nl.
Er zijn aan de avond geen kosten
verbonden.

Internationale dag voor de Vrije Zondag
HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Op 3 maart is het
de Internationale Dag voor de
Vrije Zondag. Een goed moment
om er eens bij stil te staan of wij
nog het recht hebben om te herademen of samen te zijn.
Of we onszelf nog wel tijd gunnen om de werkelijkheid van het
leven dieper te ervaren. Wetten
moeten niet alleen de economie
beschermen, maar de hele mens.
Mensen willen samen ook andere dingen doen dan winkelen.
Een vrije zondag trekt een grens

tussen voor ons bepaalde en
zelfbepaalde tijd. Het biedt een
tegengewicht tegen de trend
om van ons hele leven werk- en
consumptietijd te maken. Activiteiten op de zondag zouden een
uitzondering moeten blijven en
werken op zondag niet de norm.
Een Europese koepel van verenigingen, met onder meer kerken
en vakbonden, trekt jaarlijks ten
strijde tegen de uitholling van de
zondagsrust door economie en
politiek. De liberalisering van de
openingstijden is volgens deze
alliantie slechts een opstapje naar

de 24-uurseconomie. Is de echte reden voor deze liberalisering,
ondanks argumenten als mensen
kunnen dan shoppen wanneer zij
willen, niet het maken van meer
winst? Er zijn vrijheden waarvan
de waarde economisch niet berekend kan worden. Zondagen
zijn een moment om opnieuw op
adem te komen met huis-, geloofs- en plaatsgenoten. Dit recht
mag niet worden opgeofferd aan
het winstmotief van bedrijven.
Voor meer informatie: parochie
De Goede Herder, 0412-451215
of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Gildebroeder Harrie
Langenhuizen
HEESWIJK-DINTHER - Met gilde-eer is maandag 18 februari afscheid genomen van gildebroeder Harrie Langenhuizen. Harrie is
geboren op 31 augustus 1933 en gestorven op 12 februari 2019.
Harrie kwam op 23-jarige leeftijd in 1956 bij St. Barbaragilde
in Dinther als vendelier. Afgelopen maart tijdens de contactavond zou hij worden gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap, met een korte

Hij zou gehuldigd
worden vanwege zijn
40-jarig lidmaatschap
onderbreking in de jaren ‘70.
In die 40 jaar heeft Harrie ruim
20 jaar in de oudpapiercommissie gezeten en regelde de middagploeg om het papier op te
halen. De laatste jaren gingen
steeds moeizamer en vergden
veel van zijn krachten.
Daarom verhuisden Harrie en
zijn vrouw naar Oss, maar Harrie
bleef het gilde trouw en kreeg
ook regelmatig bezoek van enkele van zijn medebroeders.

Harrie was een rustig en bedachtzaam, maar gezellig mens
en aan zijn hele houding, met
name zijn gezicht, kon je duidelijk aflezen hoe intens hij van zijn
gilde genoot.
Het gilde wenst zijn vrouw Nellie en de kinderen nogmaals veel
sterkte.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley staan op vrijdag 1 maart de deuren weer open voor het publiek. Het programma begint om 20.00
uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Het is leuk en interessant voor
alle leeftijden.
De telescopen worden op de
rode planeet Mars gericht en op
verre nevels en sterrenhopen.
Verscheidene bekende en minder bekende sterren en sterrenbeelden, bijvoorbeeld de mooie
sterrenhoop
Zevengesternte,
Orion, Cassiopeia, Grote- en
Kleine Beer, Sirius, Aldebaran en
Poolster, worden bekeken. Het
moet wel onbewolkt zijn om de
hemellichamen te kunnen zien!
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden
presentaties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is

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

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 4 maart 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

1. Wie maakte van zijn hobby zijn beroep?

2. Waarin is vd Lee Staal gespecialiseerd?

Bos bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Wat organiseert Horizon Heesch?

4. Wat is afgelopen weekend losgebarsten in Snevelbokkenland?

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur*
(*zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

5. Wie nodigt Scouting Mira Ceti uit?

Winnaar vorige week:
Nellie van den Brand
Het antwoord was:
BEEKJE
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uitnodiging oud-stafleden
ter gelegenheid van 50 jaar
Scouting Mira Ceti

Aanbiedingen geldig van
28 februari t/m 6 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

NISTELRODE - In Nistelrode werd op 1 februari 1969 een nieuwe scoutinggroep opgericht, onder de
naam ‘Katholieke Verkenner Mira Ceti groep’. Op 1 februari 2019 bestond zij dus 50 jaar! Een mooie
reden om dit samen met vele oud staf- en bestuursleden te vieren.
Ruim 1.100 jongeren en vrijwilligers zijn lid of actief geweest
vanaf 1969. Dat zijn een heleboel mensen om te bereiken.

RECEPtiE oP
ZatERDag
13 aPRiL
Helaas lukt het ons niet om al
deze personen te benaderen
met een persoonlijke uitnodiging, vandaar deze oproep om
jou als oud-staflid op de hoogte
te stellen. Indien je geen uitnodiging hebt mogen ontvangen
beschouw dan dit bericht als uit-

Maandag 4 en dinsdag 5 maart
gesloten i.v.m. carnaval

Mira Ceti

1969

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

2019

nodiging en meld je aan via het
onderstaande mailadres.
Scouting Mira Ceti wil jou graag
van harte uitnodigen voor haar
receptie op zaterdag 13 april van
16.00 tot 19.00 uur op Scout-

VERSE FRIET 1 kilo € 1.95
RUCOLA 125 gram € 1.25
VERS GEPERST SINAASAPPELSAP
500 ml € 1.75, 1 liter € 2.95

centrum Achter de Berg.
Vanwege de inventarisatie en
inkoop vragen wij jou om je
vóór 21 maart aan te melden via
50jaar@miraceti.nl.
Graag tot 13 april!

Zachte melkbollen
Nu 8+4 gratis
Eggy Breaky
Nu

3,25

Omeletbroodjes met spek & kaas

Het voorjaar komt eraan!
Moes & Tuin heeft er al zin in!
Diverse soorten pootaardappelen liggen klaar en ook de plantuien,
sjalotten en knoflook. Er zijn ook biologische soorten.
Voor in uw kasje of broeibak hebben wij al sla- en andijvieplantjes.
De koolplantjes voor in de koude grond, volgen binnen twee weken.
U kunt al spinazie zaaien en tuinbonen zetten.

Weekendknaller!
Nisseroise Weversbol
& Bergse Knollebol
Carnavalssoes gevuld met
slagroom en boswandeling

Alleen geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

1,50

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

Graag tot ziens in Vinkel op: woensdag, donderdag, vrijdag vanaf
9.30 uur, dinsdag en zaterdag na 14.00 uur. Op dinsdag- en zaterdagochtend staat Moes&Tuin op de weekmarkt in Oss.

Maanda
g4
en din
5 maasrdtag
gesloten

Van Rijckevorselweg 23a - 5382 JJ Vinkel - Tel: 06 - 15 64 11 10
info@moesentuin.nl - www.moesentuin.nl
Vorstenbosch
0413-363645

Chaplin
Chaplin is een prachtige, jonge kater met een geschatte geboortedatum van 17 april 2015. Hij is nog piepjong en op zoek
naar een gouden mandje! Toen Chaplin net bij ons binnen
kwam was hij enorm bang. Zo gauw je bij hem in de buurt
kwam zette hij het op een lopen en liet je hem niet met
rust dan hield hij je op gepaste afstand. Ondertussen zit
Chaplin al een hele poos bij ons in het asiel en heeft hij al
grote stappen gemaakt. Hij vindt het heerlijk om met een
hengel te spelen en komt bij zijn vaste vrijwilligers maar al
te graag zijn bordje vleesvoer halen.
We zijn op zoek naar mensen die hem het laatste zetje in de
socialisatie willen geven. Ben jij dit? Kom dan gauw naar Hokazo
om kennis te komen maken met hem!

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden

Nistelrode
0412-611282

Kant en klare
gehaktballen
4 + 1 gratis

Zaterdag 2 maart om
14.00 uur gesloten
tot en met woensdag
6 maart in verband
met carnaval

Kip Cajun

Ontbijtspek

100 gr.

€ 0,85

100 gr.

€ 1,40

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BernhezeFAMiLieBeriChten

Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon heel bijzonder.
Met veel verdriet en vol bewondering voor zijn levensstijl delen
wij u mede dat onze lieve pap, schoonvader en trotse opa
plotseling is overleden

Haar handen hebben voor ons gewerkt, altijd zorgend, hartelijk,
dankbaar en genietend van alles wat het leven haar gaf. Heel
rustig is zij, na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan,
onze lieve zus, schoonzus, tante, oudtante en vriendin

Rieky Martens

Piet van der Heijden
* Nistelrode, 22 juni 1935

† Uden, 22 februari 2019

Wereldgebedsdag
in Dinther

✩ Dinther, 23 augustus 1947

† Dinther, 19 februari 2019

echtgenoot van

Riek van der Heijden-Hoefnagel †

Will en Henk †
Tiny
Nelly en Jan
Wim en Agnes
Ad en Annie
Toon en Nolda
Maria en Rien
Ans en Jan

levenspartner van

Lien van Gemert
Ine en Ad
Marloes en Arjan, Daan, Han en Inge
José en Jos
Stijn, Anne, Job, Sil, Guusje

Neven en nichten
Achterneven en achternichten

Pieter en Natasja
Drieck, Antje
Loo 24
5388 SB Nistelrode
Ons pap is thuis. Hier kunt u persoonlijk afscheid van hem
nemen op dinsdag 26 februari vanaf 14.30 uur.
De avondwake wordt gehouden op woensdag 27 februari om
20.00 uur in de Sint Lambertuskerk, Laar 40 te Nistelrode.
Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst die voor ons pap
wordt gehouden op donderdag 28 februari om 11.30 uur in
bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn
laatste rustplaats bij ons mam op begraafplaats Loo, Loo 19A te
Nistelrode.
In plaats van bloemen wordt een donatie aan de Hartstichting
gewaardeerd. Collectebussen zullen hiervoor in de kerk staan.

Een woord van dank

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling,
lieve woorden, kaarten, berichtjes en alle hulp die we hebben
mogen ontvangen na het overlijden van ons pap en opa

Jan Wijnen
Jullie steun en medeleven heeft ons erg goed gedaan.
Familie Wijnen
Nistelrode

Dieneke
Correspondentieadres:
De Kempen 69
5461 HL Veghel
Op maandag 25 februari hebben wij vanuit de St. Servatiuskerk
te Dinther afscheid van Rieky genomen.
Rieky was erg begaan met het Koningin Wilhelmina Fonds, ter
haar gedachtenis is hiervoor een rekeningnummer geopend. Als u
deze gedachte wilt ondersteunen: KWF NL92INGB0000012817
o.v.v. U1900821

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van
onze zeer gewaardeerde vrijwilligster

Rieky Martens
Rieky heeft als vrijwilligster op haar eigen toegewijde manier,
een bijdrage geleverd aan het Welzijn van de bewoners
van Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd.
Wij zijn dankbaar voor haar vrijwillige inzet en
wensen haar familie heel veel sterkte toe.
Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers
Raad van Bestuur
Stichting Laverhof
Heeswijk/Uden/Schijndel

Herinneringen zijn
altijd dichtbij
Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

HEESWIJK-DINTHER - In de Protestantse Kerk aan de Kerkstraat 2
in Dinther is er vrijdag 1 maart
19.00 uur weer een viering ter
gelegenheid van Wereldgebedsdag.
Deze gebedsdienst heeft de titel
‘Welkom, God nodigt je uit!’ De
orde van dienst wordt elk jaar
door het comité van een ander
land samengesteld, dit jaar door
vrouwen uit Slovenië. De werkgroep Wereldgebedsdag HDL
verzorgt deze viering met medewerking van het Willibrorduskoor.

honDERDuiZEnDEn
mEnsEn voELEn
ZiCh DooR gEBED
vEREnigD En
BEmoEDigD
Wereldgebedsdag heeft een
lange traditie. In 1887 riepen
Amerikaanse vrouwen op tot
een gebedsdag in hun land en
deze oproep is uitgegroeid tot
een wereldwijde dag van gebed
waaraan door 170 landen wordt
deelgenomen. Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de
wereld rond en honderdduizenden mensen voelen zich door
gebed verenigd en bemoedigd.
Door Wereldgebedsdag krijgt
het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
Op deze bijzondere dag is de
hele christelijke wereld solidair
en maakt de dienst heel duidelijk
dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!
Om onze gebeden ook praktisch
ten uitvoer te brengen, zamelt
het Nederlands Comité Wereldgebedsdag geld in voor diverse
doelen in de landen die daarvoor
gekozen zijn.
In ons land wordt sinds 1929
deelgenomen aan de jaarlijkse
viering van Wereldgebedsdag.
In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief
die bijeenkomsten en vieringen
organiseren. Ook in onze dorpen
Heeswijk, Dinther en Loosbroek
is zo’n werkgroep actief. De gebedsdiensten worden afwisselend gehouden in de R.K. kerken
van HDL en in de Protestantse
kerk van Dinther.
Voor meer informatie kijk op
www.wereldgebedsdag.nl.

9

Woensdag 27 februari 2019

Eerste jeugdcursus
Ruimtevaart bij Halley

Koperen jubileumactie
24-uurs Solexrace Festival

HEESCH - Sterrenwacht Halley organiseert dit voorjaar voor de eerste keer een jeugdcursus over ruimtevaart. De cursus bestaat uit vier
lessen op de zaterdagmiddagen 23 en 30 maart, 6 en 13 april, telkens van 16.00-17.30 uur.
Hij is bedoeld voor kinderen van
8 t/m 12 jaar. Het cursusgeld
bedraagt voor de vier lessen samen € 15,– (voor jeugdleden van
Halley: € 7,50). Voor meer informatie en aanmelding kan men
terecht bij Werner Neelen,
info@sterrenwachthalley.nl.
Vermeld als onderwerp: jeugdcursus.
Het is nu een halve eeuw geleden, dat de ruimtevaart een
hoogtepunt bereikte: in 1968 en
1969 vlogen voor het eerst mensen naar de maan en landden ze

zelfs op het maanoppervlak. In
de cursus blikken we terug op die
tijd, maar wordt ook veel verteld
over raketten, de space-shuttles,
het Internationale Ruimtestation
ISS, André Kuipers en toekomstige reizen naar andere planeten.
Maar er staat meer op het programma. De kinderen bouwen
zelf raketten, die zij in de laatste
les met waterkracht lanceren.
Spectaculair! Ook is er natuurlijk
gelegenheid om door de grote
telescoop van de sterrenwacht te
kijken.

Drakenspeurders
gezocht!
HEESWIJK-DINTHER - Ben jij een echte drakenspeurder? Kom draken speuren in het kasteel, je komt ze overal tegen! In de winkel van
het kasteel is de drakenspeurtocht dagelijks voor alle kinderen af te
halen. Ga op zoek en tel zo veel mogelijk draken!
Breng je een bezoek aan de
kasteelkeuken? Vraag daar aan
je vader, moeder, opa, oma of
andere gezellige mensen, die
jij meegenomen hebt naar het
kasteel, om het verhaal van de
Draak en de Keukenmeid voor te
lezen. Kun je het je inbeelden?
Een draak voor het keukenraam?
Iedere woensdagmiddag om
15.00 uur is er een speciale kinderrondleiding. Wil je zeker zijn
van een plaatsje? Reserveer al-

vast online je ticket, dan doe je
zeker mee!
Meer info vind je op
www.kasteelheeswijk.com.

HEESWIJK-DINTHER - Op 23, 24 en 25 augustus wordt dit jaar voor de dertiende keer het 24-uurs
Solexrace Festival georganiseerd. De organisatie vierde 23 februari jongstleden haar koperen jubileum
(12,5 jaar) met bekendmaking van de eerste namen van het elk jaar groeiende driedaagse muziekfestival, uitbreiding Brascross en aankondiging Goed Koperen Jubileumactie. De inschrijvingen voor de
24-uurs Solexrace en de moddervette Brascross gaan 9 maart van start.
Goed Koperen Jubileum actie
Een koperen jubileum moet gevierd worden, vindt de organisatie. Op 23 maart start de Goed
Koperen Jubileum actie met extra korting ondanks de BTW verhoging. Deze extreem voordeel
actie duurt precies 12,5 dagen.
Elk jaar trekt het festival weer
meer en meer bezoekers en ook
het muziekprogramma groeit
daarin mee. De eerste namen
zijn WC Experience, Nirvana by
Teenspirit, Steam, Danzany & de
Feestneger, Buren van de Brandweer en Zanger Kafke.
Inschrijvingen
Naast het aantal festivalbezoekers groeit ook het aantal
deelnemers elk jaar. De online
inschrijvingen voor de 24-uurs
Solexrace en de Brascross starten
9 maart om 12.00 uur.

De inschrijvingen
voor de 24-uurs
Solexrace en de
moddervette
Brascross gaan
9 maart van start

Afgelopen jaar zat de No Fear
Crossklasse binnen een paar
uur vol en de organisatie waarschuwt dat het in de verwachting ligt dat het dit jaar zelfs nog
sneller gaat in bepaalde klassen.
De Brascross breidt dit jaar uit
met de spiksplinternieuwe damesklasse, ‘De Stoppelvrije
klasse’.
De minimale leeftijd om mee te
mogen doen is 16 jaar voor de
24-uurs Solexrace en 5 jaar voor
de Brascross. Inmiddels is met
de 24-uurs Solexrace al bijna
€ 300.000,- opgehaald voor
Kika (kinderen kankervrij)
Meer informatie over reglementen, inschrijvingen en voordeel is
te vinden op
www.24uurssolexrace.nl.
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Hij maakte van zijn hobby zijn beroep!
Paul slaat zich een slag in de rondte
TEKST EN FOTO: WENDY VAN LIJSSEL

dagend maar: “Mijn broer heeft
dezelfde slagwerkgenen als ik.
Hij had inmiddels een slagwerkschool geopend in de regio. Hij
had het zo druk dat hij me vroeg
om op mijn vrije dag als slagwerkdocent en dirigent bij hem
te werken. Dat deed ik. Het resultaat is dat ik in overleg met
hem uiteindelijk mijn baan aan de
wilgen heb gehangen en fulltime
in dienst ben bij Beat It Muziekeducatie dat intussen uitgegroeid

ders. Dat maakt het afwisselend
en nooit saai.” Resoluut: “Muziek brengt je samen!”
Hij zag van kinds af aan slagwerk een enorme sprong maken.
“Het is allang achterhaald dat
je met slagwerk alleen ‘marsen’
speelt. Het instrumentarium is
enorm groot en gevarieerd. Je
kunt er echt popmuziek mee maken. Zet er een gitarist bij en een
zanger(es) en je speelt de meest
swingende dance medleys”, stelt
hij.
Zijn baan maakt dat hij zowel
overdag als in de avonduren
werkt. Het weekend wordt verder doorgaans opgeslokt met een
variatie aan concerten die alle
onder zijn hoede spelende groepen opvoeren en tot slot verzorgt
hij ook workshops op onder andere scholen.

Paul van Lokven

HEESWIJK-DINTHER – Toen hij zich als 8-jarige aansloot bij de Koninklijke Fanfare
St. Willibrord in Heeswijk had Paul van Lokven niet kunnen bevroeden dat hij van
zijn hobby zijn beroep zou maken. Intussen is hij echter al jaren slagwerkdocent en
dirigent van maar liefst acht slagwerkbands in de wijde omgeving en daar de hele
week, inclusief weekend, met heel veel plezier, druk mee doende. Hij slaat zich dus
letterlijk een slag in de rondte.
Met een vader en broer die erbij
aangesloten waren, is het niet verwonderlijk dat ook Paul als jong
menneke lid werd van de Koninklijke. Vanwege zijn astma destijds
kreeg hij wel het advies om een
blaasinstrument te gaan bespelen. Het was echter aan dovemansoren gericht. “Mijn broer
trommelde en ik vond dat ook
vet en stoer”, blikt Paul terug.
Terwijl hij uiteraard simpel begon
op een snare-trommeltje met
‘enemutte, tweejemutte’, ontwikkelde hij zich onder leiding
van de vereniging door de jaren
heen tot een allround slagwerker. “De fanfare stimuleert je om
door te groeien. Ik heb mijn A,
B, C en D-diploma gehaald, een
instructeursopleiding gevolgd en
mijn papieren als tamboer maître.
Dat is degene die voorop loopt bij

een fanfare of harmonie”, somt
hij op. Intussen bespeelt hij elk
slagwerkinstrument. Zowel ongestemd zoals alle soorten trommels, als gestemd wat staat voor
melodische slagwerkinstrumenten zoals xylofoon en marimba.
Hoewel hij er ook toen al tot over
zijn oren inzat, was het tot circa
zeven jaar geleden niet zijn werk.
“Ik ben als tiener begonnen als
vakkenvuller in een plaatselijke
supermarkt en heb me door de
jaren heen opgewerkt tot assistent-bedrijfsleider van een dergelijke onderneming. Die was
écht groot. Daar werkten 180
mensen en er ging wekelijks voor
veel geld de deur uit. Ondertussen studeerde ik Small Business &
Retail Management”, zegt Paul.
De baan was dynamisch en uit-

Het niveau
waarop
gespeeld
wordt en de
muziekstukken zijn
elke keer
anders

is tot een ware muziekschool”,
vat Paul het samen.
Paul lééft slagwerk en heeft acht
slagwerkbands onder zijn hoede.
Hij dirigeert jeugd- en volwassenen en verzorgt lessen in Veldhoven, Zijtaart, Riethoven, Oploo,
Dinther en Nistelrode. Volgens
hem verveelt het nooit. “Geen
enkele vereniging of dorp is hetzelfde en het niveau waarop gespeeld wordt en derhalve ook de
muziekstukken zijn elke keer an-

HET IS ALLANG
ACHTERHAALD
DAT JE MET
SLAGWERK ALLEEN
‘MARSEN’ SPEELT
Of er ook andere hobby’s zijn is
de vraag. Paul lachend: “Ik drink
graag een speciaalbiertje met
goede vrienden. Verder ben ik
nog steeds lid van De Koninklijke Fanfare zodat het óók hobby
blijft”, om vervolgens te melden
dat hij er al acht jaar in het bestuur zit en mede sturing geeft
aan allerlei activiteiten zoals de
jaarlijks Toermee, de bloemenactie, maar ook de horecacommissie.
“Ik vind het leuk om dingen te
organiseren”, verklapt hij en besluit. “Met carnaval organiseer
ik op maandag vanaf 14.00 uur
‘De Vrienden van de Koninklijke
Live‘ en op dinsdag vanaf 12.00
uur het ‘Snertbal’ bij De Toren. Ik
ben trouwens ook doende met
de viering van het 60-jarige jubileum van de slagwerkgroep van
De Koninklijke”. Met een knipoog: “Dat is mijn eigen clubje.”
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Het Zonneschijntje ontvangt cheque
van € 7.000,- van Nothing Else Matters

ACTIVITEITENAGENDA
DO. 7 EN
VRIJ. 8 MAART

SMALLFOOT – KINDERFILM

AANVANG: 13.30 UUR

Een slimme jonge yeti vindt iets waarvan
hij niet wist dat het bestond: een mens.
Het nieuws over deze ‘Smallfoot ‘ zorgt
voor oproer binnen de onwetende yetigemeenschap; Wie of wat leeft er nog meer
in de wijde wereld buiten hun eigen besneeuwde dorpje?
Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. Een animatie-avontuur voor alle
leeftijden.

MA. 11 EN
DI. 12 MAART

THE GUILTY (DEN SKYLDIGE)
THRILLER

AANVANG: 20.00 UUR

Als bij een alarmcentrale de noodoproep van een ontvoerde
vrouw plotseling wordt verbroken begint Asger Holm, met
zijn telefoon als enige hulpmiddel, aan een zoektocht naar
deze vrouw en haar ontvoerder. Al snel blijkt de zaak veel groter dan hij dacht. Een zenuwslopende, gelaagde thriller van
Gustav Möller, die met minimale middelen een zeldzaam sterk
filmdebuut aflevert.

VRIJ. 15
MAART

TIM AKKERMAN
SINGS THE BOSS

AANVANG: 20.15 UUR

Hij steekt het niet onder stoelen of banken:
Tim Akkerman is een enorme Bruce Springsteen fan. Zijn songs, prachtige teksten, maar
vooral uitmuntende live performance zijn
een grote inspiratiebron voor de voormalig
frontman van Di-rect. In navolging van zijn
uitverkochte clubtour, kon een akoestisch
theatervervolg niet uitblijven. Met het album ‘The Goast Of
Tom Joad’ als onuitputtelijk bron van inspiratie zal Tim
Akkerman een onvergetelijke avond vullen met een grootse
ode aan The Boss.

VRIJ. 15
MAART

MICK STENDER & BAND
CAFÉOPTREDEN

AANVANG: AANSLUITEND AAN
CONCERT TIM AKKERMAN

De uitreiking van de cheque

OSS/HEESCH – Stichting Het Zonneschijntje mocht afgelopen vrijdag een bedrag van maar liefst
€ 7.000,- ontvangen als resultaat van het benefietconcert van Nothing Else Matters. In Cultureel Centrum De Pas overhandigden enkele leden van de organisatie de cheque aan Rianne Eijsvogels. De opbrengst was tot stand gekomen mede door een dienstenveiling.
Nothing Else Matters is een jaarlijkse benefiet-avond waar vijf
bands belangeloos optreden
voor een goed doel.
Op 2 februari speelden: Factor 3,
Finders Keepers, The Blue Moon
Rockers, The Velvet Roses en
natuurlijk de band Co-incidental,
de initiatiefnemers van Nothing
Else Matters voor het goede
doel. Dit jaar werd als goed doel
gekozen: Stichting Het Zonneschijntje.

Stichting Het Zonneschijntje organiseert voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben diverse activiteiten.
Een grote groep kinderen gaat
onder andere op vakantie naar
een kampeerboerderij in Nederland. De cheque werd in ontvangst genomen door Rianne
Eijsvogels die zichtbaar onder de
indruk was van de uiteindelijke
opbrengst: “Zo’n groot bedrag
hadden we echt niet verwacht.”
Namens Het Zonneschijntje be-

dankte zij de organisatie van
Nothing Else Matters en overhandigde ze aan de aanwezige
organisatoren een roos, als blijk
van waardering.
De organisatie kan trots zijn op
dit grote bedrag en gaf meteen
een nieuwtje vrij voor het vervolg: de volgende editie van
‘Nothing Else Matters’ wordt
gehouden op zaterdag 7 maart
2020. Zet het in je agenda, dit
wil je niet missen!

Innemend en diepgaand:
muzikale zoektocht van Robin Borneman
NISTELRODE - Vorige week vrijdag presenteerde hij in uitverkocht Doornroosje in Nijmegen deel drie
van de trilogie Folklore. Zijn reis van zes jaar is af. Maar zijn grote reis – bestemming onbekend – begint nu. En wij mochten erbij zijn. In CC Nesterlé. Wat een groot artiest. Gitaren, synthesizers en de
singer-songwriterskracht van Robin Borneman.

Na afloop van het optreden van Tim Akkerman bouwen Mick
Stender & band nog een gezellig feestje in het Theatercafé van
De Pas. De 21-jarige songwriter omschrijft zijn stijl als Americana / Alternatieve Country. Inspiratie haalt de Heeschenaar
uit het dagelijkse leven. Samen met zijn band speelt Mick het
publiek omver met goede teksten, snoeiharde solo’s en een
strakke ritmesectie.

VRIJ. 22
MAART

BJORN VAN DER DOELEN –

EERWAARDE VADER ZEGEN MIJ WANT
IK HEB GEZONDIGD THEATERTOUR

AANVANG: 20.15 UUR

Van der Doelen bewees zich afgelopen jaren een karakter op
het podium, in staat om te luisteren en te vertellen, te vermaken en te vervoeren. Eind 2018 verscheen zijn 5de studioalbum ‘Eerwaarde Vader zegen mij, want ik heb gezondigd’.
Nu trekt Van Der Doelen met zijn Huursoldaten langs de
Nederlandse theaters om zijn zonden te overzien en op te
biechten. Een verhaal waar geen plek is voor gelul, maar voor
louter ware woorden.

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

Robin Borneman verrast met ‘Folklore III: The Cradle Tree’ in CC Nesterlé

Tekst: Noortje Peek Foto’s: Marcel van der Steen

Een combinatie die verbaast,
verrast en ontroert en de luisteraar meeneemt op een muzikale
queeste.
Gedragen door de bandleden
horen we Amerikaanse stijlen
en invloeden; de donkere roots
van de bayou, blues, folk, country. Liedjes met veel symboliek.
De muziek is filmisch, soms
mini-hoorspelen. Van klein en
kwetsbaar tot bombastisch en
overweldigend.

De hoofdpersoon in het avontuur is een reiziger op zoek naar
zijn identiteit. Hij ondergaat veel
beproevingen, strijdt, en belandt
in deel drie in een fase van bezinning en rust. Daar klinkt Robin Borneman lichter, vrolijker.
Opgelucht en bevrijd - hij heeft
zijn pad gevonden. Ingetogen
zingend komt zijn fraaie stem
met alle nuances tot zijn recht.
Invloeden van Tom Waits,
16 Horsepower en Johnny

Cash creëren een spookachtig
landschap, maar de omfloerste
warmte van Nick Drake en Leonard Cohen en de vrolijkheid
van Hakuna Matata zijn nooit
ver weg. In ‘I’ve been around’
hoor je Tom Waits terug, zijn
grote inspiratiebron. En daarmee
is de cirkel weer rond. In 2013
werd hij ontdekt via YouTube
toen hij een nummer van Waits
zong. Door Trans-Siberian Orchestra, een twintigkoppig Amerikaans rock-orkest. Een man die
uitverkochte stadions in Amerika
bezweert met zijn rauwe stem.
Robin Borneman. Diepzinnig,
gevoelig, filosofisch. En in Oss
geboren.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/album
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professioneel metaalspecialist: Vd Lee Staal
‘iK MaaK gEEn pRutSWERK’
met zijn compagnon
Leon”, zegt Theo.
Van concurrentie is
geen sprake. “We
werken ook wel
eens samen. Het is
mooi als familie samen sterk te staan in
deze industrie.”
Niels, Ivonne en Theo

Door de jaren heen
ontwikkelde Theo
zich tot een allround
professioneel
metaalspecialist.
Toen de gelegenheid zich uiteindelijk aandiende richtte hij, samen met zijn vrouw Ivonne, vd
Lee Staal op.

‘Een Van der Lee werkt
graag met zijn handen’

Theo van der Lee

Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Marcel van de Steen

NISTELRODE – Zeg je staal, dan zeg je Theo van der Lee uit Nistelrode. Hij groeide als menneke op met
het materiaal en had het werken ermee al in de vingers voor hij naar de middelbare school ging om er
zich verder in te specialiseren. Als vd Lee Staal is hij dagelijks te vinden in zijn professionele werkplaats
aan het Maxend 59 waar hij aan de diverse werkstations, opspantafels en alle andere daarvoor nodige
machines en gereedschappen, bezig is met vakwerk op maat.
Het Maxend en staal. Het loopt
als een rode draad door het leven
van Theo van der Lee die vanaf
1996 aan het Maxend 59 zijn
bedrijf vd Lee Staal heeft. “Mijn
ooms hadden Van der Lee Stalinrichting aan het Maxend 47.
Daar kreeg ik de liefde voor het

werken met staal zo’n beetje met
de paplepel ingegoten. Ik begon
er met vegen en later mocht ik
aan de draaibank draadsnijden
aan ankers. Nog voor het einde van de basisschool leerde ik
er al lassen”, blikt hij terug. De
keuze om er zijn beroep van te

maken was dan ook zo gemaakt.
Er volgde een vakopleiding en
zijn werkplek bij Van der Lee
Stalinrichting ging over in een
baan bij van der Lee Staalbouw
aan Maxend 55 wat gelijk ook
zijn geboortegrond is. “Momenteel runt mijn neef Joost die zaak

Een bedrijf aan huis waarbij de
werkplaats dusdanig vernuftig
ingericht is dat, zo meldt Theo, hij
in de relatief kleine ruimte (bijna)
alles kan maken. “ Zoals traphekken, binnen- en buitentrappen,
balkonhekken, tafelonderstellen,
haspelkarren, onderdelen voor
scootmobielen,
reclamezuilen,
hekwerken en de laatste tijd veel
stalen deuren. Staal is een mooi
materiaal.
Je kunt het op allerlei manieren
bewerken en vervormen en zo
van alles maken, dat dan meteen
ook heel stevig en nauwkeurig
is”, stelt Theo.

Theo maakt ook producten die
bijvoorbeeld in de beton verdwijnen en onzichtbaar zijn. Hoewel
hij ook dat fluitend doet, is mooi
zichtwerk zoals een trap of stalen
deuren natuurlijk leuker, zo bekent hij. Wat hij ook maakt, Theo
gaat voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Resoluut:
“Ik maak geen prutswerk.”
Dat staal in de genen zit blijkt.
“Mijn zoon Niels is al veel in de
werkplaats en volgt een vakopleiding metaal”, meldt Theo
trots. Dat is hij ook op zoon Bart
die gekozen heeft voor houtbewerking. Een Van der Lee werkt
graag met zijn handen is de slotconclusie en woont en werkt aan
het Maxend.

Maxend 59, 5388 TW Nistelrode
0412-611448, 06-13668268
info@vdleestaal.nl
www.vdleestaal.nl
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Helpende handjes
voor succesvolle
kledingbeurs gevraagd!
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428
J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

HEESCH - De maandelijkse tweedehands kledingbeurs heeft door overweldigend succes behoefte aan vrijwilligers (m/v) om het team te
versterken op de vrijdagochtend om de kleding
en de accessoires mooi in de rekken te leggen
zodat de professionele uitstraling behouden kan
blijven. Mocht je belangstelling hebben of je wilt
meer informatie bel dan 06-19940313.

Huldiging van jubilarissen
Zonnebloem
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - De jaarvergadering van de
Zonnebloem afdeling Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch vond dinsdag 19
februari plaats in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Er waren op deze avond 42 vrijwilligers aanwezig. Tijdens de vergadering werden vrijwilligers gehuldigd voor hun
jarenlange vrijwilligerswerk.
Marijke Verhagen had voor iedere vrijwilliger een persoonlijk woordje.
Op deze vergadering werd er afscheid
genomen van Mientje van Venrooij die al
tien jaar in het bestuur zit. Marijke sprak
mooie woorden en bedankte haar voor
de fijne samenwerking en het secuur en
correct maken van de notulen al die jaren.
Gelukkig blijft Mientje wel vrijwilliger.

Iedere eerste vrijdag van de maand vindt er een
verkoop plaats van gedragen volwassen en kinderkleding plus accessoires zoals schoenen, tassen,
sieraden enzovoorts. De artikelen worden voor jou
verkocht; tien procent gaat naar de kledingbeurs
(voor onkosten) en negentig procent is voor jou,
als inbrenger van de kleding en/of accessoires.
Van 9.00 tot 12.00 uur is de inbreng en van 14.00
tot 20.00 uur is vervolgens de verkoop. De beurs
vraagt geen entree. De eerstvolgende beurs is in
verband met carnaval een week verzet en zal nu
plaatsvinden op vrijdag 8 maart.
Tijdens deze beurs gaat het wintergoed eruit. De
mogelijkheid om niet verkochte artikelen op te halen is zaterdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
Op de beurs van 5 april kan zomerkleding ingebracht worden!
Opvragen van jouw persoonlijke nummer (kleding
moet geprijsd aangeleverd worden) en meer info
via 06-19940313.

ook Dank vooR jaREn
sECuuR En CoRRECt
makEn van notuLEn

Mientje van Venrooij, Marietje van de
Velden, Ria Kanters, Mieke van de Akker,
Petra Dobbelsteen, Anne Wijgergangs, Hannie
van de Pas. Niet op de foto: Nellie van Cleef

In de pauze werden de vrijwilligers nog
getrakteerd op een drankje en een hapje.

Mientje van Venrooij, Marietje van de Velden en Ria Kanters ontvingen een zilveren
zonnebloeminsigne en het beeldje ‘De
waardering’ voor hun tienjarig jubileum.
Petra Dobbelsteen, Nellie van Cleef, Annie Wijgergangs en Mieke van de Akker
zijn twintig jaar lid en Hannie van de Pas is
maar liefst dertig jaar vrijwilliger. Ook ontvingen de jubilarissen een mooie bos bloemen voor hun jarenlange inzet. Voorzitter

Na de pauze werd er een PowerPoint presentatie vertoond met de foto’s van de
afgelopen vakantie met acht gasten en
vrijwilligers in de Looz Corswarem Hoeve.
Hierna had Wilma Brekelmans nog twee
‘hersenkrakers’ in petto. Het was weer een
gezellige avond. Een woord van dank aan
het personeel van het Willibrordcentrum
voor de goede zorgen is hier zeker op zijn
plaats.

Lions Club Bernheze bezorgt bewoners
Driestroomhuis Met Elkaar prachtige dag

Horizon Heesch organiseert dagtochten

HEESCH - Ziekenvereniging
Heesch biedt aan diverse categorieën mensen activiteiten
aan.

gekozen worden uit twee bestemmingen, zodat iedereen van
een zo passend mogelijke activiteit kan genieten. Dit jaar zal er
op 30 maart een bus vertrekken
richting Amersfoort voor een bezoek aan het dierenpark. Vervolgens zal op zaterdag 6 april een
groep afreizen naar Sevenum
om te gaan genieten van een
dagje Toverland.

Speciaal voor mensen met een
beperking die in diverse tehuizen in Heesch wonen en jongeren met een beperking die bij
hun ouders wonen organiseert
de Horizon een dagtocht. Er kan

De uitnodigingen voor deze dag
zijn inmiddels verstuurd en de
voorbereidingen zijn al weer een
tijdje in volle gang. We gaan er
weer geweldige dagen van maken!

BERNHEZE - De bewoners van Driestroomhuis Met Elkaar en hun
begeleiding zijn zondag 13 januari een dag naar de Efteling geweest
dankzij een grote financiële bijdrage van de Lions Club Bernheze!

ook volop! Tussen de middag
kregen alle bewoners een lekker
frietje met snack en frisdrank!

In Driestroomhuis Met Elkaar
wonen zeventien (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Bij dit wonen

Ondanks het slechte weer was
het een fantastische dag!

krijgen ze 24-uurs begeleiding.
Dankzij de Lions Club konden de
bewoners een dag genieten en
ontspannen en dat deden ze dan

Lions Club Bernheze Bedankt!
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gemeenteberichten

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

Aangepaste
openingstijden
carnaval

Het gemeentehuis is op de
volgende dagen gesloten.
- 4 maart 2019
- 5 maart 2019
Op 5 maart is Burgerzaken
open tussen 10.00 en 11.00
uur voor het aangeven van
geboorte en overlijden.

Naar de gemeente?
Maak een afspraak.

Woensdag 27 februari 2019

Volgende fase voor herinrichting Laar in Nistelrode

Heeft u vragen over uw
aanslagbiljet van BSOB?

De gemeente Bernheze is in januari gestart met de herinrichting van
Laar in Nistelrode. Het betreft het gedeelte vanaf van Tilburg Sport
tot en met de Parkstraat. Het project heeft grote gevolgen voor het
verkeer in Nistelrode. Doorgaand verkeer is gestremd, de winkels
zijn bereikbaar via de omleiding.

Bel BSOB of kom naar de inloopavond
in het gemeentehuis

Vanaf 2 maart - dus voor carnaval - is de kruising Laar-Heuvelstraat weer open voor het
verkeer. Woensdag 6 maart - na
carnaval - start de aannemer met
het opbreken van de bestrating

op het Laar vanaf de kruising De
Wan/De Hoef met Laar tot Cultureel Centrum Nesterlé.
Vanaf 6 maart is dit wegvak afgesloten voor verkeer.

Gemeente haalt snoeihout
buitengebied op
In de weken na 11 maart 2019 halen we snoeihout in het buitengebied op. U kunt zich tot 4 maart aanmelden bij de gemeente, telefoon
14 0412, of op de website het ‘aanvraagformulier ophalen snoeihout’
invullen.

Kies voor Brabant
Op woensdag 20 maart 2019
zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant maakt in uw omgeving.
Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook
invloed op de samenstelling van
de Eerste Kamer. De leden van de

Provinciale Staten kiezen in mei
de leden van de Eerste Kamer. Zo
telt uw stem dus dubbel.
Wilt u weten welke partij het beste bij u past? Raadpleeg de Stemwijzer. Op www.brabant.nl/verkiezingen vindt u alle informatie.

Ervaringsonderzoek werk en
inkomen
Alle inwoners die een uitkering
krijgen van de gemeente Meierijstad, Bernheze of Boekel ontvangen binnenkort een vragenlijst thuis van onderzoeksbureau
BMC.

agenda
13 maart 2019
16.00-19.00 uur
Inloopspreekuur belastingen
Gemeentehuis, De Misse 6
Heesch
14 maart 2019
Vergadering gemeenteraad
19.30 uur
Gemeentehuis, Heesch
20 maart 2019
Verkiezingen provinciale
staten en waterschap
19 mei 2019
Feest 25 jaar Bernheze
De Kersouwe,
Heeswijk-Dinther

De vragen gaan onder andere over het contact met de gemeente Meierijstad en de kwaliteit van de dienstverlening. Door
ons te vertellen wat er goed gaat

en wat er beter kan, kunnen we
onze inwoners beter van dienst
zijn. De antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk. Dit betekent dat geen persoonlijke gegevens nodig zijn. Wij horen graag
uw mening.
U kunt de antwoordformulieren
binnen twee weken opsturen
aan gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Waterschapsverkiezingen
Op woensdag 20 maart 2019
zijn de waterschapsverkiezingen.
In Bernheze zorgt waterschap Aa
en Maas voor schoon, voldoende en gezond water in sloten en
beken. Het waterschap maakt
ook het afvalwater van inwoners
en bedrijven schoon en zorgt
voor veilige dijken.
Er zijn veel ontwikkelingen op
watergebied die om keuzes vragen. Keuzes die bepalen waaraan uw belastinggeld wordt

besteed, bijvoorbeeld klimaat,
landbouw, natuur of innovaties.
Bestuurders van het waterschap
beslissen hierover. Door te stemmen op de politieke partij van
uw voorkeur, oefent u invloed
uit op deze keuzes.
Wilt u weten welke partij uw belangen het best behartigt? Op
www.aaenmaas.nl/verkiezingen
vindt u alle informatie.

Deze week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost- Brabant
(BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Heeft
u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar
BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs op het inloopspreekuur.
Veranderingen aanslagbiljet
Het uiterlijk van het aanslagbiljet
is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de
acceptgiro. Wilt u het bedrag
van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen
via onlinebankieren of met een
overschrijvingsformulier
van
uw bank. U kunt ook kiezen
voor automatische incasso. Een
machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet.
Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan
kunt u bellen met BSOB via 088551 00 00. BSOB is t/m donderdag 28 februari extra bereikbaar
van 9.00 tot 18.00 uur. Daarna is
BSOB weer bereikbaar op werk-

dagen van 9.00 tot 16.00 uur.
U kunt ook binnenlopen met
uw vraag. BSOB organiseert een
inloopspreekuur op 13 maart
2019, van 16.00 tot 19.00 uur
in het gemeentehuis in Heesch.
Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig
om vragen te beantwoorden.
Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.
Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
de website www.bs-ob.nl. Hier
kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen
via het digitaal loket.

Officiële Bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Openbare bekendmaking
Op woensdag 6 maart 2019 komt
de commissie Bezwaarschriften
Bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De
commissie behandelt dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door betrokkene is ingediend tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 11 december
2018, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het
oprichten van een vrijstaande
woning tussen huisnummer 3a
en 5 in de Raadhuisstraat in Heeswijk-Dinther.
19.45 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Achmea
Rechtsbijstand door betrokkene
is ingediend. Het bezwaarschrift
richt zich op het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 26 november 2018,
waarbij betrokkene onder oplegging van een dwangsom is gelast
om een mestbassin aan de Hazelbergsestraat in Heeswijk-Dinther
te laten keuren en een kwaliteitsverklaring te overleggen dan wel
de opslag van mest in dit bassin te

staken en gestaakt te houden.
20.30 uur: Behandeling van het
bezwaarschrift dat door Berkvens-van Wijk Advocatuur is ingediend namens betrokkene. Het
bezwaarschrift richt zich tegen het
besluit van de burgemeester van
22 oktober 2018 waarbij op grond
van artikel 13b van de Opiumwet
betrokkene is gelast mee te werken aan de sluiting van zijn woning aan de Antenburgt in Heesch.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens
de Wet basisregistratie personen
staan ingeschreven. Dit blijkt uit
het adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Bernheze heeft daarom besloten om hun persoonsgegevens niet meer bij te houden en
hen uit te schrijven uit Nederland.
Hierop volgt een inschrijving in de
RNI (Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- K. Wojdyla,
geboren 09-07-1998

gemeenteberichten
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- L. Wojdyla,
geboren 04-10-2017
Besluitdatum: 22-01-2019
- K. Cebo, geboren 04-10-1975
- Z. Hegyaljai,
geboren 25-02-1980
- A. Esvég, geboren 05-11-1969
- A. Bogdán,
geboren 01-08-1990
- S. Lorinczi,
geboren 11-06-1998
- C.G. Bors,
geboren 06-02-1964
Besluitdatum: 23-01-2019
- R Tolnai, geboren 11-07-1996
- N. Rézmuves,
geboren 28-01-1998
- A. Gudovics,
geboren 12-01-1988
Besluitdatum: 24-01-2019
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken
van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Collectevergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een collectevergunning verleend in de vorm van
een goede-doelenweek aan:
- Stichting Goede Doelen Week
Loosbroek voor het houden van
een openbare geldinzameling
van 3 t/m 9 juni 2019 voor de
volgende instellingen: Stichting
Nationaal Fonds Kinderhulp,
Nationaal Epilepsie Fonds, Longfonds, Fonds Gehandicaptensport, Hartstichting, Nierstichting
Nederland, Nationaal MS Fonds,
Diabetes Fonds Nederland, HandicapNL, KWF Kanker Bestrijding, Stichting Nationaal Reumafonds, Nederlandse Brandwondenstichting. De vergunning is
verzonden op 21 februari 2019.
- Stichting Goede Doelen Week
Heeswijk-Dinther voor houden
van een openbare geldinzameling
van 8 t/m 11 april 2019 voor de
volgende instellingen: Stichting
Nationaal Fonds Kinderhulp, Hart-

stichting, Nierstichting Nederland,
Nationaal MS Fonds, Maag Darm
Leverstichting, Diabetes Fonds
Nederland, HandicapNL, Rode
Kruis, KWF Kanker Bestrijding,
Hersenstichting Nederland, Stichting Nationaal Reumafonds, Nederlandse Brandwondenstichting,
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte kind, Natuurmonumenten, Amnesty International. De vergunning is verzonden
op: 21 februari 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Kampvuur
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 19 februari
2019 besloten een kampvuurontheffing te verlenen aan Kampeerboerderij De Vrije Lust, Vinkenstraat 21, Nistelrode van maart tot
en met oktober 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsstichting De Wevers
voor het organiseren van het
Openbaar Carnaval Nistelrode van 1 t/m 5 maart 2019
van 12.00 tot 02.00 uur op het
Tramplein, Nistelrode. Het Raadhuisplein (vanaf huisnummer 3)
en het Tramplein tot aan de Lindestraat zijn op 28 februari, vanaf 18.00 uur tot 5 maart 2019,
15.00 uur afgesloten voor alle
verkeer behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn verzonden op 22 februari 2019.
- Jenco Stables voor het organiseren van paarden-ponywedstrijden op 11 mei, 18 mei,
1 juni en 24 augustus 2019 van
08.00 tot 18.00 uur bij Jenco Stables, Kampweg 29a. Tijdens deze
wedstrijden is een gedeelte van
de Kampweg (vanaf de Grote
Heide tot de Molenweg) afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers.
- T. van Doorn, voor het organiseren van een baby- en

kinderbeurs op 17 maart en
3 november 2019 van 10.00 tot
13.00 uur in Cultureel Centrum
de Pas, De Misse 4, Heesch. De
beschikking is verzonden op 25
februari 2019.
- Buurtvereniging De Drie Dreven
voor het organiseren een rommelmarkt op 5 mei 2019 van
10.00 tot 16.00 uur in de straten
Lijsterbesdreef, Kastanjedreef en
Lindedreef,
Heeswijk-Dinther.
Deze straten zijn op 4 mei 2019
vanaf 18.00 uur tot 6 mei 2019,
19.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetganger. De beschikkingen zijn verzonden op 26 februari 2019.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- PHV Steeds Paraat voor het organiseren van een politiehonden
praktijdwedstrijd op parkeerterrein bij Uitgaanscentrum Lunenburg, Dorpsstraat 39, Loosbroek.
De toestemming is verzonden op
25 februari 2019.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, voor:
- het maken van een 2de uitweg
naar de Berktstraat 2, Heesch
- het maken van een 2de uitweg
naar de Heibloemsedijk, ten behoeve van de Meerstraat 36,
Heeswijk-Dinther
- het verplaatsen van een uitweg
aan de Johan Frisostraat ten
behoeve van de Irenestraat 39,
Heeswijk-Dinther.
Deze meldingen zijn op 19 februari 2019 geaccepteerd. Verzenddatum: 19 februari 2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Nistelrode
- Loosbroekseweg
(t.h.v. Heuvelstraat)
Kappen 1 kastanje (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Loosbroekseweg (t.h.v. nr. 45)
Kappen 1 berk (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Donzel (t.h.v. nr. 8)
Kappen 1 kastanje (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Menzel (t.h.v. nr. 59)
Kappen 1 linde (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Dintherseweg 5
Gedeeltelijk slopen woning
en verbouw woning
Ontvangstdatum: 15-02-2019
Vorstenbosch
- Molenweg (t.h.v. nr. 5)
Kappen 1 eik (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Hondstraat (t.h.v. nr. 5)
Kappen 1 els (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Eggerlaan ong.
Oprichten 7 woningen
Ontvangstdatum: 18-02-2019
Heesch
- Schrikkelvenstraat (nabij zandpad)
Kappen 1 eik (slechte staat)
Ontvangsdatum: 15-02-2019
- Schoonstraat (t.h.v. nr. 49)
Kappen 1 eik (slechte staat)
- Lindenlaan 11
Splitsen en verbouw boerderij en
handelen met gevolgen voor beschermde monumenten
Datum ontvangst: 15-02-2019
Heeswijk-Dinther
- Heeswijkseweg 5
Verbouw woning
Datum ontvangst: 15-02-2019
- Raadhuisplein 20
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. realisatie bed & breakfast
Datum ontvangst: 18-02-2019
- Kleijne Hove ong.sectie C nr.
6334 KA01
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Oprichten woning met bijgebouw
Datum ontvangst: 20-02-2019
- Hoofdstraat 76
Uitrit aanleggen
Datum ontvangst: 19-02-2019
- Vorstenbosseweg 3
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 21-02-2019
Loosbroek
- Weilanden tussen Nistelrodesedijk en Laageindsedijk
(sectie D 577/579/580/704/705/
1032/1368/1369)
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. jaarlijks
terugkerend meerdaags festival
Datum ontvangst: 18-02-2019
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Nistelrode
- Bedrijvenweg 14a
Oprichten loods
Verzenddatum: 18-02-2019
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21 en 23
Her(ver)bouw bedrijfsgebouw
en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 18-02-2019
- Rietbeemden 13
Oprichten woning en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 21-02-2019
Vorstenbosch
- Rietbeemden 15
Oprichten woning en handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 21-02-2019
Heesch
- Bosschebaan nabij nr.17
Oprichten bijgebouw (wijziging
eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 21-02-2019
- De Gerst 7 en 9
Vernieuwen nokken
Verzenddatum: 25-02-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
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Genieten van
de zon
Bellinda van den Helm,
commissielid Progressief Bernheze
De afgelopen weken was het prachtig
weer. Hoewel het nog winter is, leek het
wel lente. Veel mensen zijn al in hun tuin
aan de slag gegaan. Een Elfstedentocht zit
er dit jaar niet in, door al die zon. Maar het
zou wel mooi zijn als iederéén van de zon
zou kunnen genieten.
Er is al veel geschreven over het
zonnepark dat aangelegd gaat
worden naast het gebied waar
het bedrijventerrein Heesch-West
moet komen. De discussie ging
vooral over ‘hoe hoog?’, ‘hoeveel?’ en ‘waarom daar?’. Maar
de belangrijkste vraag is nog
niet beantwoord: ‘Wie gaan ervan profiteren?’ Wat Progressief
Bernheze betreft gaan alle inwoners van de gemeente Bernheze
ervan profiteren.
De reden daarvoor is eenvoudig.
Als je draagvlak wilt voor duurzame energie, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen er baat
bij heeft. Vaak worden windmolens en zonneparken door bedrijven of instanties aangelegd. Zij
krijgen dan een groen etiket en

wij mogen dan energie bij hen
kopen.
Als een gemeente duurzaam wil
zijn, dan betalen we er allemaal
aan mee. Als we allemaal betalen, dan mogen we er ook allemaal van meegenieten. Dat noemen wij eerlijk delen.
Wij willen dat de gemeente bij
ieder duurzaamheidsproject eist
dat een deel van de opbrengst
ten gunste komt van de inwoners. Dat kan bijvoorbeeld door
het maken van een spaarpot
voor maatschappelijke projecten.
Daarvoor staat Progressief Bernheze, vanzelfsprekend.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

Waterschap belangrijk voor de
Maashorst!
Adri School, CDA-kandidaat Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
De droge zomer van 2018 staat ons nog goed op het netvlies. Bruine
velden, gazons verdroogd, vissen redden uit bijna droog gevallen
sloten; iedereen heeft daar zijn ervaringen mee opgedaan. Door de
extreme droogte van de afgelopen zomer is het grondwaterpeil gezakt. Bomen en gewassen met hun wortelstelsels die het water uit de
ondergrond zuigen en beregening uit het grondwater hebben hiertoe
bijgedragen. Sloten zijn op een aantal plaatsen drooggevallen.
Vissen zijn in de problemen
gekomen door droogval. Reddingsacties door waterschap en
leden van visverenigingen waren
nodig! Zij hebben de vis gevangen en verplaatst naar sloten
met voldoende water. Door infiltratie van neerslag en maximale
aanvoer van Maaswater vanuit
Limburg, is het grondwaterpeil
inmiddels in een groot gedeelte
van onze regio hersteld.
De Maashorst daarentegen
heeft nog steeds een te lage
grondwaterstand. Dit baart ons

zorgen. De inrichting van dit gebied heeft geen mogelijkheid tot
wateraanvoer. Voor dit gebied is
de hoop gevestigd op veel neerslag. Ons waterschap, Aa en
Maas, heeft een rol als het gaat
om het beheer van het water in
onze sloten.
We hebben als CDA in het bestuur van het waterschap een
goede inbreng omdat we een
goede verdeling hebben in kennis en spreiding over het waterschapgebied. Zo is het CDA altijd
in uw buurt!

Stem daarom 20 maart CDA en
geef De Maashorst een stem bij
het waterschap!
CDA: altijd in de buurt!
cda.nl/bernheze

Over energie, Bernheze en
betaalbaar
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Op 6 februari was er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Oss. Het ging
over de toekomst van de energie in de regio.
Dat had rechtsreeks met Bernheze te maken. En met de portemonnee van de
inwoners van Bernheze. De SP Bernheze was aanwezig op deze bijeenkomst.
De SP komt op voor de belangen van de inwoners van Bernheze en wil voorkomen dat u grote rekeningen krijgt in de toekomst. Zeker als u van het gas
afgekoppeld wordt in 2030. Dan moeten er betaalbare oplossingen zijn voor
de inwoners van Bernheze.
Betaalbare oplossingen
Lekker makkelijk wat minister
Wiebes allemaal roept. Hij zegt:
“In 2030 moet iedereen van het
gas af zijn”. Even zo het probleem over de schutting gooien.
Daar is men in Den Haag erg
goed in. Maar u zit met de gebakken peren. De SP staat echter pal voor de belangen van de

inwoners van Bernheze. Tijdig
wil de SP kijken naar de stappen die inwoners van Bernheze
moeten zetten. Vooral mensen
met een eigen huis hebben hulp
nodig. Voor de voorraad sociale
huurwoningen zijn immers de
woningbouwverenigingen verantwoordelijk. De bouwverenigingen hebben de opdracht om

Maasland

’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand:
11.00-12.00 uur.
Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de
maand: 19.00-20.00 uur.
Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

voor 2030 de bestaande sociale
huurwoningen los te hebben van
aardgas. Maar de inwoners met
een eigen huis, zullen zelf aan
de bak moeten. De SP wil echter
vanuit de gemeente komen tot
een plan van aanpak samen met
de inwoners. Daarvoor zullen we
de komende maanden voorstellen ontwikkelen en bespreken.

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen
Behartiging
’t Dorp 142,
5384 ME Heesch
0412-763700
Inloopspreekuur:
Maandag- en
woensdagavond: 19.0020.00 uur
1e woensdagochtend van
de maand: 11.00-12.00 uur.

informatie voor de kernen
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Dat snap je toch niet!
Arianne van de Gein, burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken
VVD-Bernheze

Van debat naar
de bar
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Soms lees je ineens een berichtje waarvan je denkt, hier snap ik helemaal
niets van. Neem nu het idee van kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks
om 70-plussers niet meer zo maar nog een nieuwe hartklep, een kunstheup
of een dure kankerbehandeling te geven.
Kennelijk zijn we allemaal fit genoeg om tot ons 67ste te werken, maar drie jaar later moeten
we eerst een geriater raadplegen
om ons te laten informeren over
wat de gevolgen van de behandeling kunnen zijn.
Vreemd dat je dat dan niet meer
gewoon samen met je behandelend arts mag bespreken, maar
dat er een extra specialist aan
te pas moet komen. Weer extra
kosten en de vraag is waarvoor?

Is een geriater ineens de deskundige bij uitstek die bepaalt wat
de gevolgen zijn van een hartoperatie of een operatie aan de
knie als je 70 jaar of ouder bent?
Ik denk van niet en vind het dan
ook een belachelijk idee, onnodig
vertragend en verwarrend. Tot je
69ste kon je dat prima zelf overzien met behulp van je specialist,
maar daarna ineens niet meer?

de zinvolheid van een bepaalde
behandeling en dan mogen ook
best de kosten in de afweging
meegenomen worden. Maar dat
geldt op alle leeftijden en niet per
se vanaf 70 jaar.

Natuurlijk is het van groot belang
dat er goed gekeken wordt naar

Reageren?
info@vvdbernheze.nl

GroenLinks is een partij die zich
vooral richt op de jongeren, maar
om dan zo met 70-plussers om te
gaan...?

De D66 Bernheze Commissie
Maatschappelijke Zaken
Sascha Kraus-Hoogeveen,
commissielid Maatschappelijke
Zaken

Vandaag mag ik onze commissieleden Maatschappelijke Zaken
onder uw aandacht brengen.
Onze commissie Maatschappelijke Zaken bestaat uit (v.l.n.r.)
Luuk Verstegen (raadslid), Sascha Kraus-Hoogeveen (burgerlid), Annemieke Boellaard
(raadslid), Mary Oosterwijk
(burgerlid) en Jeanine van der
Giessen (steunfractie). Met veel
plezier en enthousiasme lezen

Het is weer tijd om de verantwoordelijkheid voor een weekje over te dragen. De
raad van 11 doet een stapje naar voren,
en wij een stapje terug. In plaats van uit
de mouwen, gaan nou de hendjes de lucht
in. Voor een weekje willen we liever een
bloemetjesgordijn zijn, dan de baas van
Bernheze. Weg met de malaise want het is
nu tijd voor de polonaise. Nu telt nog maar
één Marieke: de dansmarieke.
Af en toe moet je de teugels kunnen laten vieren. Veel mensen
hebben er al lang naar uitgekeken: het is weer Carnaval! Even
niet luisteren naar politieke verhalen met een belerend vingertje
of een alwetend oordeel, maar
naar slappe klets van zeveraars
en zwetsers in de ton. We hebben vier dagen (of meer) plezier
en maken ons even nergens druk
om. De prinsen zwaaien met
hun scepter en de dansmariekes
gooien hun benen nog eens flink
de lucht in.
Eindelijk heb ik weer eens ruim
de tijd om met mijn vrienden op
stap te gaan. Ik hoef geen stuk-

Elke week treft u een leuk stukje
van een van onze actieve leden
in deze krant aan. Maar wie zijn
wij eigenlijk?

wij alle stukken voor de commissievergaderingen en komen we
bij elkaar om alles door te spreken.
Zijn er zaken die u graag onder
onze aandacht wilt brengen als

commissie Maatschappelijke Zaken? Spreek ons dan gerust aan
of stuur ons een berichtje via
ikben@d66bernheze.nl!

‘Nu telt nog maar
één Marieke: de
dansmarieke’
Volgende week mogen we weer
dansen naar de pijpen van de coalitiepartijen, maar nu gaan we
gewoon onze eigen gang.
Geen verschil in rang of stand,
iedereen is gelijk. Veel plezier allemaal.

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Marko: ‘Van debat naar de bar’

De jeugd heeft de toekomst!
Dit is een uitspraak, die velen en ook ik in een eerdere column wel eens heb
gebruikt: in relatie tot woningbouw, maar ook bij de ontwikkelingen op het
gebied van klimaat, speelt het effect voor de generaties na ons een belangrijke rol. Terug naar de basis voor onze jeugd. Gelukkig groeit het grootste deel
van onze kinderen redelijk onbezorgd op tot (jong) volwassenen. Toch geven
zeven partijen van zorg- en jeugdhulppartijen in Nederland de urgentie aan
van maatwerk voor zo’n 200.000 schoolkinderen en hebben onlangs gezamenlijk een petitie aangeboden: zij willen maatwerk en vragen te investeren
in werving en behoud van (specialistische) deskundigheid van personeel. Lokaal vindt het óók extreem belangrijk dat we blijven zorgen voor een goede,
hoogwaardige jeugdhulpverlening…want ook in Bernheze is dat nodig!

Namens Lokaal
Gerjo van Kessel, raadslid

ken te lezen of vergaderingen te
bezoeken. Alleen af en toe (bij)
lappen en meedoen in de polonaise wanneer Dikke Leo de
Pruimenpolka weer eens inzet.

maakt werk van jouw recht

bernheze.d66.nl

Op dit moment staan we als gemeente aan de vooravond van verlenging
van de regionale inkoop voor specialistische hulpverlening voor de jaren
2020-2024. Voor ons als Lokaal zijn de volgende zaken
van belang: geen wachttijden voor 1e lijns-jeugdzorg,
soepelere omschakeling naar specialistische jeugdzorg
en integrale hulpverlening voor het gezin. Dit alles om
te komen tot een betere jeugdzorg, waarbij zoveel als
mogelijk de problematiek in een vroeg stadium wordt
opgelost. Iedereen wenst onze jeugd toch een onbezorgde toekomst?!
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie
is deze Bernhezenaar?

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Ma-wo-do-vrij-za open.
Di en za-middag op afspraak
en zondag gesloten.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
woordzoekermaken.nl
vorige week:
Roy Cuypers
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
Derk Kappers
kan293851
de staatsloten
uit Nistelrode
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Carnaval

Bouwkavel in de
bebouwde kom van
Nistelrode
Locatie: Blauwesteenweg.
Grootte circa 500 m2.
Informatie: 06-50242139.
Kledingkast Kixx

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

_____________________

Datum _____________________

ij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

F K S X O T O C J

K A T

J

F Q N D N E D E L K R E V B K

O S A B O G

I

T W C F E E S T

W E G M E V M P H

I

V V M P P

C R U T G K H N L C K P Y D N

C P E J

I

I

I

D V Y

N T M S H L S T K D G N Z M
I

R O L X

Twee
schuifdeuren, in zeer
I K
goede staat. Te koop in verband
met
overlijden.
J plotseling
R
Kan per direct opgehaald
worden.
A N Is inmiddels
gedemonteerd. Prijs: € 100,-.
Afmetingen:
2 m (b), 0,75 m
S A
(d), 2,15 m (h).
P W
Kleur:
antraciet/grijs. Nistelrode,
info: 06-42137104.

H E F G V T W L K Y M

V E Z O K W E W I W K

U

J K

F R T M V O G F

T H C O T P O R E D N

I

L V E R S

B N F X N U A M E K

I

I

I

E R

Trampoline
om in te graven

KIPSALON BERNHEZE
I allerlekkerste
D
De
kip.
We hebben meer dan
F soorten
V kipproducten
20
en snacks in ons assortiment.
E woensdag
N
Elke
geopend van
14.00-18.30 uur.

Doorsnede 4.20 meter zo goed
als nieuw!
Nistelrode - 06-53415146.
Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

te huur

Opslagunits in
Nistelrode
Afmeting 24/40 of 48 m2
Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

aangeboden
Oliebollenkraam in
Snevelbokkenland
Tijdens carnaval op Plein 1969
in Heeswijk-Dinther.
Openingstijden zie
oliebollenkraam.net.
Mario & Christa Bok.

H E T U V C

Wil je een zoekertje plaatsen?

Z E Zoek:
A ALAAF,
Y SCARNAVAL,
Q N CARNAVALSMIS,
P V F FEEST,
P KINDEROPTOCHT,
H R I G G Tot
X 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
OPTOCHT, POLONAISE, SERPETINES, VERKLEDEN, VERSIEREN

Y S A E Y C O F E R Q H V D R K Q

Zwerfkeien

1 kub. meter. Gratis op te halen
in Nistelrode, 06-53415146.
Mulder dakpannen

250 m2 opslagloods
+ 20 m2 zolder.
Roldeur van 250(h) x 290(b) cm.
Delst 5 Nistelrode.
Info: 06-53210106.

Woordzoeker:

X L M Q K N D M R Q F X G U F

Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

±180 stuks. Gratis op te halen in
Nistelrode, 06-53415146.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

TE KOOP
GEVRAAGD
Complete inboedels
Gebruikte eiken meubelen.
Barok en antiek.
06-21839778.
Landbouwmachines
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

P M L Q A P L R O M Q E J S S B Q

VIER JAAR
H K A T U L O T H C O T PGARANTIE!
O Q UosU- car na val
R U I C Y T P L A I X E G J G S P

Tekst?

X S L A V A N R A C O K Y G N B Q

ALAAF

EEST

POLONAISE

VERSIEREN

CARNAVAL

CARNAVALSMIS

KINDEROPTOCHT

OPTOCHT

SERPETINES

VERKLEDEN
gespecialiseerd
Sinds 1967

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het

in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

Zie oplossing pagina 30
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Kinderopvang Humanitas
biedt kinderen ruimte
om te ontwikkelen
heesch – Kinderdagverblijf Piekobello, BSO de Rebbels en BSO de Toversteen bieden kinderen de ruimte om te ontwikkelen. Dat begint al bij de leeftijd van 0 jaar. “In
onze grote grondbox kunnen baby’s veilig op ontdekking gaan. We faciliteren een
leerrijke omgeving voor alle leeftijden.”

Onze pedagogisch medewerkers zien dagelijks hoe de kinderen zich ontwikkelen
in de opvang. “Het is fijn dat je op die
manier onderdeel kunt zijn van de voortgang van het kind. Om dat te bevorderen
zoeken we steeds vaker de samenwerking
op met andere partijen rondom het kind.
Dat is onze nieuwe missie: ‘de kracht van
samen’.”
Samenwerken
Die samenwerking vindt bijvoorbeeld
plaats met de basisscholen “We hebben
de kans om samen activiteiten te ondernemen, maar het gaat ook om een goede
overdracht en een doorgaande ontwikkellijn. Ook andere samenwerkingen zoals
met de verpleegkundige van het Centrum
voor Jeugd en Gezin, verenigingen of het
verzorgingshuis zijn belangrijk. We gaan
voor de kracht van samen. We willen laten
zien dat we een partner zijn in de opvoeding en dat alle vragen welkom zijn. Op

Ook in de lente kunt u terecht
bij Fysio Steins | Hoogstraat!
heesch – De temperaturen stijgen, de lente is in aantocht! Dit is de periode van het
jaar waarin er meer pollen en stuifmeelkorreltjes door de lucht zweven. Voor sommige
mensen is dit helaas een bron van niesbuien, rode en jeukende ogen. Een hooikoortstape geeft verlichting voor zowel kinderen als volwassenen. Door de tape enkele malen
te herhalen, kan mogelijk medicijngebruik worden verminderd en komt u gemakkelijker het voorjaar door. Bij onze praktijk kunt u terecht voor deze tape-techniek.

die manier bieden we ouders een steuntje
in de rug. De opvang heeft deskundigen in
huis die ouders kunnen ondersteunen waar
nodig. Het kind mag hier zijn wie het is en
ouders moeten zich hier thuis voelen.”

Wilt u de zomer graag fit en slank beginnen? Kom dan snel in actie, want bij Fysio
Steins kunt u vanaf half april terecht voor
een cursus begeleid sporten en afvallen.

Activiteiten
“We vinden het belangrijk om te zorgen
voor een vertrouwde, veilige omgeving
met persoonlijke aandacht. Baby’s worden hier bijvoorbeeld echt één op één op
schoot gevoed. Voor de BSO geldt dat kinderen altijd mee mogen denken op het gebied van activiteiten. En niets is verplicht.
We organiseren veel activiteiten. Soms zijn
dat activiteiten in de wijk of sociale activiteiten om de ontwikkeling te bevorderen”.

Een hooikoortstape geeft
verlichting voor zowel
kinderen als volwassenen
Onze praktijk is ook gespecialiseerd in de
Mulligan-methode. Binnen deze behandelmethode stimuleren we pijnvrij bewegen in de lichaamsdelen waarin u in uw
dagelijkse activiteiten klachten ervaart.
Vraag bij uw therapeut naar de mogelijkheden voor deze behandelmethode.

Kinderdagverblijf Piekobello
en BSO de Rebbels
Herderstraat 6, Heesch

Heeft u last van zwelling, pijn en bewegingsbeperking na een operatie of letsel?
Een gespannen en vermoeid gevoel? Dan
is er mogelijk sprake van lymfeoedeem.
Onze drie oedeemfysiotherapeuten kunnen u helpen bij het verminderen of stabiliseren van dit probleem. Ze gaan samen
met u aan de slag om met de juiste technieken uw oedeem onder controle te krijgen. Ook voor lipoedeem kunt u bij ons
terecht voor advies en/of behandeling.

BSO de Toversteen
’t Vijfeiken 36, Heesch

Heeft u nog vragen, neem dan contact
met ons op.

www.kinderopvanghumanitas.nl
073-7119400

Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch
0412 - 453608
info@fysiosteins.nl - www.fysiosteins.nl
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auto & motor

nieuws

Weet wat je moet doen!

Vast in de ‘wintersport’ sneeuw

Zo kom je er weer uit
Lekker op wintersport sla je een besneeuwd weggetje in. En toen... zat je muurvast in de sneeuw. En
natuurlijk is er geen hulp in de buurt.
1. Probeer vooral niet met (veel) gas de auto los te wurmen: hij zal zich alleen maar ingraven.
2. Graaf met de hand het sneeuw rond de wielen weg.
3. Gebruik bij voorkeur een plastic rijplaat die je achter de aangedreven wielen legt.
4. Rijd rustig achteruit en blijf doorrijden tot je zeker weet dat je helemaal vrij bent.
Als je tijdig sneeuwkettingen monteert is de kans om vast te komen zitten in de sneeuw een stuk kleiner.
bron: www.anwb.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
Audi A1 1.2 Tfsi Admired wit two tone
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009
vol opties 66.000 km
2013
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
C3C-Max
1.4 automaat
Ford
Focus
1.8i 16V airco
Ghia 55000km2007
..2006
Ford
1.4 16V1.0
5-drs.
.......................
2006
OpelFusion
Astra station,
turbo
edition
Honda
Civic 1.4
16V 5-drs.
zonnedak,
66.000
km automaat .........2005
2016
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Opel Corsa
Cosmo,
km,
Mazda
6 1.8 1.4
Clima
77.00052.000
km. ................
2003
xenon,
zeer
luxe
Mini Cooper .............................................2015
2007
Mini
.................................
2008
OpelCooper
Corsa 1.6
1.0 16V
turbo,
29.000 km, airco 2016
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel
Insignia
2.0,
CDTi
sports,
tourer
2015
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Corsa
MerivaEasytronic
1.4 turbo,Z1.OXV
airco, 55.000
km ..2014
Opel
12V 3-drs.
2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Mokka X 1.4, turbo black edition
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
navigatie, 6.000 km!
2018
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel
Zafira
1.8
Cosmo
navigatie
Opel Zafira 1.9D ......................................2009
2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003

Renault Megane station, 1.4 Tce airco,
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
navigatie, 113.000 km
2011
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Renault
km,
PeugeotMegane
206 2.0 1.2
16VTce,
GTI 23.000
.........................
2001
bose uitvoering,
vol leer
2016
Peugeot
206 1.4i 16V
85.000 km. ............
2006
Peugeot
2061.4
cc Tsi
1.6 automaat,
16V quiksilver
Seat
Ateca
vol55.000km
opties, ..2004
Peugeot
..2004
16.000206
kmrally car 20i 16v heel apart en snel
2017
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Seat
IbizaClio
1.21.2 16V airco 64.000 km. .....
2011
Renault
2006
RenaultS-cross
Clio 1.61.0
16Vjetboost,
airco ........................
Suzuki
automaat, 2003
Seat
Ibiza 1.4
16V km!
Sensation 49.000 km2018
... 2006
vol opties,
8.000
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Renault
Kangoo
1.29.000
TCe, navi,
clima,
Suzuki Swift
4-drs.
km. ..................
2010
vol opties,
km km. ..................
2014
Toyota
Aygo57.000
airco 20.000
2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Wordt
verwacht:
Volvo XC70
d5 automaat .......................... 2005
Renault
GrandXJR
Scenic
Motor Yahama
1300 1.2,
grijs Tce
zwartbose,
......... 2003

uitvoering 44000 km
2017
Peugeot
2008 1.2 allure, panoramadak, - www.autotrack.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
- www.trekhaken.nl
navi, 33.000 km
2016

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autoscout24.nl - www.trekhaken.nl

Onze service
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Audi A3 1.6 TDI Sportback Ambition
Plus, PDC, navi clima, xenon, 2013

• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011

• Audi SQ5 313 PK! Camera, leder/alcantara,
zwenkbare trekhaak, 20 inch, enz.! 2014

• Renault Captur 0.9 Tce Leder, Camera,
PDC V + A , Stoelverw., enz. 2015

• BMW 320i High EXE: leder, sportstoelen,
el. zonnedak Navi, PDC, trekhaak, 2008

• VW Beetle 1.2 TSI, airco, centr.
vergr, wit, 99.000 km 2012

• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
en
nieuw binn
• Nissan Quashqai 2.0 i, Acenta, 140pk, navi,
panormadak, camera, 74.000 km, 2010
wordt verwacht
• Nissan Quashqai 2.0 tekna, 140pk, navi,
panormadak, camera, 103.000 km, 2011

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Opel Astra 1.6i, clima, pdc, stoelverw., 2010

• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013

www.autobedrijflangens.nl

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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De verkeersregels op de skipiste
BERNHEZE - Veel mensen gaan met carnaval op wintersport. Wintersportvakanties
worden steeds populairder en dus worden de skipistes steeds drukker. Om ongelukken te voorkomen, heeft de Internationale Ski Federatie verkeersregels voor op
de piste opgesteld. De regels zijn naast voor skiërs ook voor snowboarders.

3.

4.

5.
6.

Ook op de piste hou je je
aan de verkeersregels

7.

Iedere skiër moet de pisteregels kennen en zich eraan houden. Heel logisch,
want op de weg houd je je toch ook aan
de verkeersregels? Houd je je niet aan
de regels en veroorzaak je een ongeluk,
dan ben je financieel aansprakelijk en
kun je in het ergste geval strafrechtelijk
worden vervolgd. Dat wil je natuurlijk
voorkomen. Het is daarom verstandig
de volgende regels uit je hoofd te leren:
1. Je moet je zo gedragen dat je voorkomt dat je anderen in gevaar
brengt of schade toebrengt.
2. Je moet op ieder moment op tijd

8.
9.

10.

kunnen stoppen of uitwijken. Pas je
snelheid aan aan je niveau, de conditie van de piste, de sneeuw- en
weersomstandigheden en de drukte
op de piste.
Als je een ander van achteren nadert, moet je je spoor zo kiezen dat
je degene voor je niet in gevaar
brengt. Iedereen die onder je skiet
heeft voorrang.
Je mag van alle kanten inhalen. Zorg
wel dat je genoeg afstand houdt zodat je degene die je inhaalt niet in
zijn bewegingen belemmert of in
gevaar brengt.
Voeg na een pauze voorzichtig in.
Zorg dat je hierbij geen gevaar voor
jezelf of anderen vormt.
Vermijd oponthoud op smalle plaatsen op de piste en sta na een val zo
snel mogelijk weer op.
Te voet klimmen of dalen mag alleen aan de zijkant van de piste. Let
erop dat je goed zichtbaar bent bij
kruisingen.
Let op markeringen, borden en opmerkingen van het veiligheidspersoneel.
Je bent verplicht hulp te verlenen
bij ongevallen. Waarschuw de reddingsdienst en zorg dat aankomende skiërs het slachtoffer ontwijken
door een kruis te maken met je ski’s.
Blijf bij het slachtoffer
Bij een ongeval moeten alle betrokkenen zich kunnen legitimeren met
een geldig identiteitsbewijs.
Bron: Rabobank

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS
Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
78 Dkm Airco
2006
2007auto’s
€ 2950,- en Hyundai
•Citroen
In- C1
en1.0-12V
Verkoop van
lichteAtosbedrijfsauto’s
2007
C3 1.4i Exclusive
•Citroen
Wielen
en banden2006 € 2999,- Kia Picanto 1.0
Citroen C4 2.0-16V VTS

2005

€ 2950,-

Mercedes C-klasse Estate 220CDi

Een
greep uit2009voorraad
Opel Meriva 1.6 Automaat
Citroen C4 1.6 VTi Automaat
€ 3450.-

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen
C4 Picasso
panoramadak
2009
Audi
A4 blauw
Metalic
div. opties
2001
Citroën
C5
br.1.8
grijs
met.
2004
Citroen C4 Grand Picasso 7 pers. 2010
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
Xsara
Picasso 1.8-16V
2002
2 Citroen
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Citroën
Xara1.2
Pic.1.8
gr. met.
2004
Fiat Panda
Emotion
2004
Citroen Xara Coupé
1999
Fiat
Panda
1.2
Edizione
Cool
2007
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
Dodge
Ram van
2.5 td, blauw met. 2004
2001
Ford Street
Ka zwart
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
FordFocus
Ka 1.3stationcar, 16 16v
2009
Ford
2002
Ford
FocusAccent
stationcar,
2002
Hyundai
1.4i zwart
2010
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Hyundai
Atos
Multi
2002
Ford Transit connect, ex btw
2004
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

€ 4.950,7950,€€4.750,€€3.950,6750,€ 3.900,999,€€4.950,€€4.950,2750,€ 1.500,3250,€€2.750,€€1.999,3750,€ 1.999,4900,€€3.499,€€2.750,3750,€ 650,€
1850,€ 3.250,€ 7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

Peugeot
1.4 28dkm
MPV
Mazda 2Partner
automaat,

€ 2750,€ 2999,-

2008

€ 7900,-

2005

€ 4499,-

1987 € 8.250,-

2003
2005 €€2499,6.450,-

f zwart, verlaagd, div opties
2002 €€3950,3.800,Mazda 323
Renault
Clio 1.2-16V
2009

Bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther

Zorg dat u er bij bent op de derdeUitnodiging
bijeenkomst over
de Traverse
in Heeswijk-Dinther.
Zo Heeswijk
tweede
bewonersavond
Traverse
blijft u geïnformeerd over de plannen. U krijgt middels een gedetailleerde
tekening
22 november
a.s. een
beeld van de hele Traverse.

Waar en wanneer
We houden deze op 20 maart 2019 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode
aan de Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt
Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de h
gewoon binnen lopen.

Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de
Heeswijk-Dinther?
Of heeft u de bewonersavond in juli al bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betro
Wat gaan we doen
van de Traverse,
dan nodigenover
wij uo.a.
van de
harte
uit voor de tweede bewon
Tijdens de avond wordt het herinrichting
voorlopig ontwerp
gepresenteerd
inrichting,

groenstructuur, uitritten, parkeervakken,
pleinen en markante plekken op de Traverse.
Waar en wanneer
We houden
deze op 22
2018 om 19.30
uur in deen
aula
Nadien heeft u de mogelijkheid
het ontwerp
opnovember
grote tekeningen
te bekijken
isvan
er Gymnasium B
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gew
ruimte voor vragen en/of opmerkingen.
Tevens zal mevrouw Van de Kamp, van het
Brabants Kenniscentrum Kunst
Cultuur,
een korte toelichting geven over deelname
Wat en
gaan
we doen
avond
bestaat
uit twee
delen.
Eerst een plenair
deel;
eendie
presentatie,
aan de werkgroep Kunst. WeDezijn
op zoek
naar
ca. 10
betrokkenen
uit het
dorp
in deze waarin we
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op d
werkgroep willen gaan brainstormen
over
kunst
op
de
Traverse.
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond
gedachten willen wisselen.

Ook úw Traverse
Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties
De komende maanden gaanschetsontwerpen.
we verder metDe
deeltrajecten
de avond
Traverse,
dewe
zogenaamde
uitkomsten vanop
deze
nemen
weer mee in de plannen
ontwerp.
‘straatavonden’. We gaan hierbij
op detailniveau in gesprek met bewoners en lokale
ondernemers van een bepaald straatdeel.
Ook úw Traverse!
We willen samen met u van De
provinciale
Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u e
weg naar een dorpsstraat! creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond.

Graag tot ziens op 20 maart.Graag tot ziens op 22 november.
Projectgroep Traverse
Projectgroep Traverse

Samen van provinciale
weg naar dorpsstraat
Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

FLYERACTIE

Tel.: 14 0412
Wellichttraverse@bernheze.org
heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de
E-mail:
Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de Brouwerstraat) in
Heeswijk-Dinther?
Of heeft u de bewonersavond in juli al bijgewoond? Als u betrokken bent of zich betrokken voelt bij de
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond.

Waar en wanneer
We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.
Wat gaan we doen
De avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de eerste
bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van
gedachten willen wisselen.

Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de
schetsontwerpen. De uitkomsten van deze avond nemen we weer mee in de plannen en het uiteindelijke
ontwerp.

A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.750 stuks)
Ook úw Traverse!
De Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u een dorpsstraat
creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig is. Wat voor u
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond.
Graag tot ziens op 22 november.
Projectgroep Traverse

Normaal € 685,-.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Tel.: 14 0412
E-mail: traverse@bernheze.org

Geldig voor verspreiding met
DeMooiBernhezeKrant op
Woensdag 13, 20, 27 maart
Woensdag 3, 10, 17, 24 april

ttering

autobele

Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,-

Renault
Twingo
1.2 autom.youngtimer
Air
2008
Mercedes
250 TD
1996 €€4499,5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Cabriolet
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Renault 206
Laguna
break
1.6 16v 2002
2000 €€3450,1.450,Peugeot
CC 2.0-16V
Zwart
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Peugeot
CC 2.0-16V
2005
Renault 206
Twingo
grijs metalic
2003 €€4950,2.750,Rover 25307
5-drs
metalic
2002 €€5750,2.999,Peugeot
CC bl.,
2.0-16V
Zwart
2004
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

www.g a afg raf

is ch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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Zakelijke rompslomp? Ja, graag!
Als ondernemer weet je als geen ander wat het runnen van een bedrijf inhoudt. Dat er nogal wat bij
komt kijken hoeft niemand je nog uit te leggen. Jij hebt je zaakjes graag goed voor elkaar. Vooral
ook aan de zakelijke kant. Dan is het fijn als je al die bijkomstigheden als financiën, belastingen en
salarisadministratie met een gerust hart kunt overlaten aan specialisten in dit vakgebied. Van Soest
& Partners is zo’n specialist. Al ruim veertig jaar zijn wij die vertrouwde partner die voor jou en je
bedrijf graag de zakelijke puntjes op de i zet. Een geruststellende gedachte. Zakelijke rompslomp?
Ja, graag!
Experts
Met onze professionele dienstverlening hebben
we de kennis en knowhow in huis om jou die optimale ondersteuning te kunnen bieden. En voor
ingewikkelde of gecompliceerde vraagstukken
maken we gebruik van de expertise van onze
partners.

partners hebben we alle expertise in huis die nodig is, ook bij ingewikkelde of gecompliceerde
vraagstukken. Als specialist, als sparringpartner
en coach, maar vooral als accountantskantoor
met een breed en compleet aanbod in professionele dienstverlening.

Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht
dat jij en je bedrijf verdienen
Zo hebben we partners op het gebied van financiering, fiscaliteit, juridische vraagstukken en
personeels- en organisatievraagstukken. Allen
professionele experts die voor jou de beste oplossing zoeken.
Ontzorgen
Ontzorgen, dat is waar wij voor staan. Of het
nu gaat om de complete financiële administratie,
het samenstellen van de jaarstukken of het opstellen van de fiscale aangifte: wij zorgen dat jij
er geen omkijken naar hebt.
Bij ons krijg je dat stukje persoonlijke aandacht
dat jij en je bedrijf verdienen. Want zoals jij achter jouw bedrijf staat, staan wij achter het onze.
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers We zijn er voor onze klant. Samen met onze

Vragen?
Kom gerust eens bij ons langs of maak een vrijblijvende afspraak. Met een kop koffie erbij bekijken we graag wat we voor je kunnen betekenen. Voel je welkom!

Heesch - Cereslaan 4
Heeswijk-Dinther - Plein 1969 1a
0412- 459000 - info@soestacc.com
www.soestacc.com
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100% BoB... 0% op!

Snevelbokkenjeugd

BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (gemeenten Oss en Bernheze) vraagt tijdens
carnaval extra aandacht voor de BOB-campagne. Zoals bekend richt de BOB-campagne zich op het
voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Dit gebeurt door automobilisten en hun passagiers te
stimuleren samen de BOB-afspraak te maken en die consequent na te leven. Koninklijke Horeca Nederland staat zeer positief tegenover deze actie!
Horecagelegenheden in de gemeenten Bernheze ontvangen
hiervoor een nieuwsbrief met
BOB-poster van VVN afdeling Maasland. In de gemeente Bernheze heeft afgelopen
zaterdagochtend de uitreiking
plaatsgevonden aan wethouder
Peter van Boekel bij café/zaal ’t
Tramstation in Nistelrode, de residentie van CS de Wevers. Dit
onder toeziend oog van prins
Rini d’n Twidde en gevolg.

Met Prins Rini II, op de voorgrond, samen voor een veilige carnaval

BOB... natuurlijk ook met carnaval! Samen gaan we voor NUL
VERKEERSDODEN BRABANT!

gezellig carnavalsconcert
SNEVELBOKKENLAND - Afgelopen zondag 24 februari startte om
11.11 uur het muziekkorps van
Koninklijke Fanfare St.Willibrord
het traditionele carnavalsconcert.
Met de leuze ‘Laot oew eige ziejn
en heure’ speelden alle muzikanten van de fanfare, in opleiding
én al opgeleid, jong én oud,
slagwerker én blazer, een deun
mee in de vele muziekstukken.
Dit jaar lieten ook tientallen basisschoolkinderen van zich horen.
Op uitnodiging van de Koninklijke Fanfare hadden zij een muziekinstrument
meegebracht,
soms zelf gemaakt. Allemaal
werden ze naar voren gehaald
en mochten ze onder leiding van
Paul van Lokven hun eerste op-

treden maken.
Tijdens het officiële gedeelte liet
Prins Guido dun Urste horen dat
hij nog flink zal moeten oefenen
voordat hij volgend jaar, in navolging van de inmiddels oudPrins Driekus, ook opperbazuin-

blazer genoemd mag worden.
Het concert leverde een hele
medley op van sfeervolle muziekstukken. Variërend van de
‘Aristocats’ tot het gezongen
‘Leef’ en van ‘You are welcome’
tot de ‘Kensington medley’.

HEESWIJK-DINTHER - Voor carnavalsvrienden ‘Jong en Oud te samen’ gaat de optochtencampanje carnaval 2019 bijna starten. Na een verjonging in 2018 is de groep weer druk bezig geweest, ondanks wat
bezettingsproblemen. Constructiebouwers hadden geen tijd, maar met wat onverwachte ondersteuning
is er weer een mooie wagen opgebouwd door onze jeugd.

Een trein trekt een carnavalsfabriek voort. Transportbanden
laten het proces zien en uit de
schoorsteen komen rook en
mooie muziekklanken en de
kraan voorziet de harde werkers
van een drankje. Hiermee biedt
Jong en Oud te samen weer een

discoshow om met leeftijdsgenoten (en natuurlijk zonder je ouders) helemaal uit je dak te gaan
op de feestmuziek van de dj’s.

Gedurende vijf dagen zijn er elke
dag activiteiten, voor elk wat
wils. Het feestgedruis begint op
vrijdagavond met ‘d’n dolle vrijdag’ met onder andere de onthulling van de jeugdraad. De
middagen zijn speciaal voor de
gezinnen. Nieuw dit jaar zijn de
Kidz-DJ-middagen op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag
met live muziek van feestband
‘the Bandits’. Verder zijn er elke
middag volop activiteiten voor
de jongste jeugd, zoals een draaimolen, ballonnenclown, goochelaar, spelletjes et cetera. Voor de
kinderen van de groepen 5, 6, 7
en 8 is er op maandag- en dinsdagavond van 18.00 tot 20.00
uur het inmiddels bekende ‘Boven Bouw Bal’, een spetterende

Voor de middelbare schooljeugd (tot en met 16 jaar) zijn
er de ‘Party Nights’, waarbij de
‘Snevelbokkenstal’ omgetoverd
wordt tot de grootste en vetste
discotheek van Brabant met een
spectaculaire licht- en lasershow
die zijn weerga niet kent. De
Party Nights in sporthal de Zaert
staan al jaren bekend om een
onvergetelijke carnavalservaring
met de beste muziek gedraaid
door onze eigen dj’s. Op het afgesloten buitenterrein staan onder andere een mobiele snackbar
zodat je wat dat betreft ook niets
tekort komt.
Bijna alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Kaartverkoop voor de
Party Night discoavonden is alleen online via
www.jeugdcarnavalhdl.nl waar
ook het complete programma te
vinden is.

Van Krullendonk
tot Snevelbok

C.V. Jong en oud te samen
optochten campagne 2019
De oude grote wagen is wederom naar het oud ijzer en op een
nieuw geschonken wagen is een
volledig nieuw kijkspektakel opgebouwd. In het thema van dit
jaar, Carnaval Fabriek, laten we
zien hoe onze carnavalsattributen worden geconstrueerd.

SNEVELBOKKENLAND - Ook dit jaar is het voor jong en oud één
groot feest tijdens carnaval in sporthal de Zaert in Heeswijk-Dinther.
De sporthal is voor deze gelegenheid omgetoverd tot de feestelijk
versierde ‘Snevelbokkenstal’; het carnavaleske centrum van HDL.

volledig zelf gebouwde creatie met veel oog voor details in
wagen en kostuums. Rond de
wagen is er weer volop kijkplezier met diverse acts en spektakel. In de afgelopen maanden
is door onze jeugd een ongelofelijke hoeveelheid werk verzet.
Jong en Oud draagt hierdoor zijn
steentje bij aan een viertal mooie
optochten in de regio.
Ook de organisatie rond de vier
optochten is door onze jeugd
volledig overgenomen, een knap
stuk werk waarvoor Jong en
Oud te samen ooit is begonnen.

Elk jaar met Bernhezer carnaval
gaat geest en lichaam weer flink los,
zoeken wij naar prins en bal,
nog echt geen tijd voor ‘paternos’.
Nee, we zoeken naar de mooiste lok
op straat, in kroeg, in Krullendonk
en geitje drinkt dan met haar bok
liefst elke dag een Snevelbokkendronk.
Waar de Zandkruiers samen zijn,
gaat d’optocht door de maneschijn,
terwijl in het ijverige Weversrijk
’t getouw zich spoelt in elke wijk!
In Birrekoal en Kuussegat
daar komen wij ook heel misschien,
want laten ons ‘héél gère ziejn’,
maar struinen meest langs eigen pad.
We schudden los alle dagelijkse lasten
om straks weer goed te kunnen vasten.
Ad van Schijndel

Gelukkig zijn er steeds mensen
bereid om ruimte en materiaal
ter beschikking te stellen en zo
indirect een steentje bij te dragen aan een mooie carnavalsoptocht. We willen hiervoor iedereen ontzettend bedanken. Alaaf!
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Carnaval losgebarsten in Snevelbokkenland
Vissers. “Jij kunt wel Prins zijn,
maar een Koning(s) staat daarboven”, liet Rens de nieuwe Prins
lachend weten. De relatiesfeer
van Peer (van Daal) had deze
keer een hoog waarheidsgehalte toen hij verhaalde over ‘ons
An’, maar natuurlijk was ook de
dikke duim gebruikt. In Fred’s
Barbershop werden de kapsels
van de ex-Prinsen onder handen
genomen terwijl besproken werd
‘wat er van die mensen terecht is
gekomen.’
Tekst: Wendy van Lijssel Foto’s: Ronald van Hastenberg

SNEVELBOKKENLAND – Met de onthulling van Prins Guido dun Urste en zijn adjudant (broer) Emiel is ook in HDL het carnaval losgebarsten. In de tot Snevelbokkenstal verbouwde sporthal de Zaert was het afgelopen weekend al volop bal tijdens, om te beginnen, de Pronkzittingen. ‘Loat oew eige ziejn’ was niet aan dovemansoren gericht, want velen genoten van een bomvol programma met de onthullingsact,
sketches, tonproaters, liedjes en dans, muzikaal begeleid door blaaskapel ’t Kumt Wel. Ook het carnavalsconcert van Koninklijke Fanfare
Sint Willibrord en de Prinsenreceptie waren druk bezocht.
De eerste uitverkochte Pronkzitting werd vrijdag afgetrapt met
twee ‘Belse’ politieagenten die
het publiek ‘amai’ fijntjes wezen
op de do’s en don’ts van deze
avond. Het vertrouwde Snevelbokkenlied werd vervangen door
het Stichtingslied HDL, maar was
voor menigeen nog onwennig.
‘We kunnen los’ werd echter zeker wat later op de avond volop
toegepast.
Voor dat zover was, werd met
een luid applaus stilgestaan bij
het plotselinge overlijden van
Ere-President Piet Jacobs, waar-

na het programma aanving met
de opkomst en ontmanteling
van intussen voormalig prins
Drikus en gevolg. Na de gardedans van maar liefst twee groepen dansmariekes, was het tijd
voor de onthulling van de nieuwe heerser. De Dames van Loosbroek maakten er een sprookje
van waarin een heks aan de hand
van het ‘Prinses in acht stappen
boek’ hilarisch vertolkt Doornroosje, Sneeuwwitje, Assepoester, maar ook Ariël, Pocahontas,
Roodkapje, Rapunsel en zelfs
Maxima op liet draven! De kwakende kikker op de achtergrond

Het slotakkoord was in deze voor
De Kornuiten en Toos en Patries
die hem met z’n allen nog een
stevig muzikaal zetje gaven voor
een dj het roer overnam en iedereen zoals het Stichtingslied al
eerder aangaf ‘los’ kon. Het was
nog lang onrustig.

De kwakende kikker op de achtergrond
werd met een kus de mond gesnoerd
werd met een kus de mond gesnoerd waarna, ook tot verrassing
van deze dames, dorpsgenoot
Prins Guido dun Urste verscheen.
Hij tekent voor unne skonne carnaval met broer Emiel aan zijn zijde. Alles mé Bietjes doopten zich
deze avond Alles mé Verkens en
knorden over het podium. Hoe
de merchandise naar een hoger
plan te tillen lieten De Hofdames
zien met een fietssleutel- bier-

matras-op de eier-, Kreuge- en
AVG-pak. Als het Theo & Tonnie
trio wisten Rob & Sieg de lachers
op hun hand te krijgen, waarna
er een showdans volgde met de
dansmariekes.
De Heikneuters maakten aansluitend vanuit café Laverloos, hun
nieuwe Don, Rens Konings, bekend. Hij wordt bijgestaan door
adjudanten Stan Bosch en Rick

Mini Kneuters vieren ook feest!
‘WE WiLLEn HEt ViRuS DooRgEVEn’
HEESWIJK-DINTHER – Ze willen het carnavalsvirus dat ze zelf hebben, doorgeven aan hun kinderen zodat ook zij, als ze groot zijn, het leuk
vinden om zich onder te dompelen in het feestgedruis. Dat is samengevat de reden dat Selly Dobbelsteen, Yvette Dekkers en Cindy van der
Steijn een jaar geleden, als kweekvijver, carnavalsclub de Mini Heikneuters opgericht hebben. Ongeacht leeftijd is elk kind welkom om aan
te sluiten en mee te doen om vooral lekker samen te feesten.
“Wij vinden het belangrijk dat
carnaval als feest doorgegeven

wordt aan de jeugd. We willen
graag dat carnaval ook hier in

Bovenste rij v.l.n.r.: Toes en Joes. Onderste rij v.l.n.r.: Dre, Izzy, Sammie,
Mik, Puck en Dex
Tekst en foto: Wendy van Lijssel

het dorp een bruisend feest blijft
en dat onze kinderen carnaval
kunnen blijven vieren. Om dat
voor elkaar te krijgen moeten
we niet met onze armen over
elkaar af gaan zitten wachten,
maar zullen we hen zelf met het
carnavalsvirus moeten besmetten en het met de paplepel ingeven.” Dat is de stelling van Selly,
Yvette en Cindy.
Eentje die twee jaar geleden tijdens carnaval op tafel kwam en
waar na het feest op doorgeborduurd werd. “We zijn eerst in
overleg gegaan met De Heikneuters. Roy van der Heijden geeft
sturing aan die groep. Wij zijn
géén Heikneuters, maar omdat
we wel in die vriendenkring zitten, kon hij ons wel adviseren
over hoe we dingen aan moesten pakken. Hij was direct enthousiast, want uiteindelijk is

dit ook een mooie kweekvijver
voor die club. Ze beginnen als
mini, worden midi en uiteindelijk
maxi”, lachen de dames.

Carnaval als feest
doorgeven
aan de jeugd
Verleden jaar namen de Mini
Heikneuters voor het eerst deel
aan de jeugdoptocht en ook dit
jaar zijn ze er weer bij. Het is gelijk het belangrijkste wat de Mini
Kneuters doen.
“We bedenken en bouwen, zo
goed en zo kwaad als het gaat,
met onze jonge leden én ouders
iets voor de optocht. Het vooraf
bedenken én uiteindelijk maken
en de voorpret die dat geeft,
hoort ook bij carnaval vieren en

is ook iets wat wij graag overdragen”, menen de dames.
De ‘club’ telt intussen zestien
leden. Quinn, Ties, Lisa, Liv, Els,
Fien, Ráff en Déxx konden er niet
bij zijn maar gedurende het gesprek zijn Izzy (9), Joes (7), Mik
(5), Dre (4), Puck (5), Dex (3),
Toes (6) en Sammie (1) druk aan
het spelen in echte ‘Heikneuter
shirtjes’. “Die hebben we verleden jaar gekregen. Ze groeien er
echter razendsnel uit. Sommige
kunnen we doorspelen aan elkaar, maar uiteindelijk krijgen we
een tekort”, zeggen de dames
die toevoegen na te denken over
andere eigen kleding.
Dat dit ook blauw zal zijn laat
zich raden want: “We willen dat
heel HDL blauw gaat zien”, om
serieus te besluiten met: “We
willen graag groeien. Iedereen
mag meedoen. Enthousiast zijn
en mee willen doen. Meer is er
niet nodig.” Een lidmaatschap
kost € 11,- per kind. Voor informatie bel met 06-19645689.
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Unieke plaatjesactie bij CS de Wevers Vier het leven…
WEVERSRIJK - In het 52-jarig bestaan van Carnavalsstichting De Wevers is er dit jaar een bijzondere
ontwikkeling. Dit carnavalsseizoen zijn er namelijk 11 Ex-prinsen die nog lid zijn van CS De Wevers.
Ondanks dat deze ‘prinsen’ hun glans door de jaren heen een beetje hebben verloren - en nu als
Ex-prinsen door het leven gaan - gaat deze club mensen nog elke keer met de stichting op pad en dragen hun steentje bij.
11 prinsenplaat
jes
esentje

Volle kaart voor pr

Mario en Berry; de Raad van Elf heeft er vele uren ingestoken

Om dit heugelijk feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan,
heeft de fanatieke Raad van Elf
een actie op touw gezet. Weken
aan voorbereiding zijn er vooraf
gegaan en vele uren zijn er ingestoken door de Raad van Elf
om deze actie tot een succes te
maken. Het resultaat mag er dan
ook zijn. Tijdens de carnaval kun

je namelijk ‘prinsenplaatjes’ sparen bij de residentie van CS De
Wevers.
Hoe dan?
Bij aankoop van een zakje munten bij café ’t Tramstation, in de
residentie van CS De Wevers,
krijgt men een zakje plakplaatjes van de prinsen. Tevens zijn er

plaatjesboekjes bij de residentie
af te halen.
Elke carnavalsdag; vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag, is er voor de eerste 11 spaarders met een volle spaarkaart
een cadeau. Men kan de volle
spaarkaart inleveren bij een van
de leden van de Raad van Elf en
de mooie attentie bemachtigen.
Nog meer reden om dit jaar carnaval te komen vieren bij Station
Carnaval.
Zie het volledige programma op
www.de-wevers.com

Bruisend straatcarnaval tijdens
Carnafestival in Loosbroek

LOOSBROEK - Na een bijzonder druk bezochte eerste editie van het Carnafestival
vorig jaar, organiseert stichting de Kreuge op carnavalsmaandag het Carnafestival editie 2019. Het Dorpsplein in Loosbroek wordt omgebouwd tot een festivalterrein met
muziek, lekkere drankjes en hapjes en vooral héél veel leuke activiteiten voor de jeugd.
Op maandag 4 maart wordt er vanaf 14.11 uur onder andere geschminkt en geknutseld, is er een stormbaan en een DJ-workshop.
DJ-workshop
“Een van de meest bijzondere activiteiten
is de DJ-workshop”, vertelt Guido. “Tijdens deze workshop leren de kinderen alles over de knoppen van de DJ-set, scratchen, mixen en beatmatching en mag er
natuurlijk gedanst worden. Maar er is nog
veel meer. De kinderen kunnen zich laten
schminken, er is een beautyhoek, ze kunnen cakejes versieren, zich uitleven op de
stormbaan en ga zo maar door. Natuurlijk
wordt het festival aangekleed met relaxte
loungehoeken, is er heerlijk ‘festi-food’,
wat lekkers te drinken en wordt er gezelli-

ge muziek gedraaid.”
Snertbal met Kidz-DJ
De maandagmiddag wordt vanaf 16.00
uur traditioneel afgesloten met het Snertbal. Bij café-zaal Kerkzicht kunnen, na het
Carnafestival, de handen gewarmd worden aan een heerlijke kom snert én gaan
de voetjes van de vloer. De Kidz-DJ zorgt
namelijk voor een enorm groot (dans)
feest, met zijn knotsgekke en interactieve show. “Het wordt een supergezellige
middag voor jong en oud”, sluit Guido af.
“We zien oew gère op ons Carnafestival!”

Vier de carnaval
HEESWIJK-DINTHER - Op de
dag vóór carnaval, vrijdag 1
maart, organiseert Berne Abdijbier voor de eerste keer Vier het
leven…Vier de carnaval.
Carnaval is het volksfeest
vóórafgaand aan Aswoensdag.
Aswoensdag is in de katholieke
traditie het begin van de veertig
dagen durende Vastentijd die
loopt tot en met Paaszaterdag.
Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn
er veertig vastendagen, waarbij
de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt
voorafgegaan door Vastenavond en carnaval.
Berne Abdijbier is met een carnavalsterras bij de Abdij van Berne
(Abdijstraat 51) op 1 maart geopend om de start van de carnaval in te ‘bloazen’. Op het terras
zijn feesttentjes in een gezellig
aangeklede carnavalsstijl. Lokale
‘bloaskapellen’ zullen ‘inbloazen’ voor de carnaval. Er zullen
vuurkorven branden en de verse ‘neije’ Prins met zijn adjudant

en ‘Road van Elluf’ zullen Berne
Abdijbier ook met een bezoek
vereren. Speciaal voor deze eerste ‘Vier de Carnaval’ zullen er
carnavalsemblemen van Berne
Abdijbier te koop zijn. Het wordt
een feestelijke carnavalsstart.
Deze bijzondere avond start om
19.00 uur en eindigt om 23.00
uur.
Wees welkom, de toegang is gratis. Doe een dikke carnavalsjas
aan en kom bij het Proeflokaal
samen toasten op deze ‘Vier het
leven…Vier de carnaval’.
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jeu de boules

ad Cuijpers
wint wintercompetitie
NISTELRODE - Vorige week dinsdag vond weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de jeu de boulesclub Die Lé met aansluitend
de prijsuitreiking van de wintercompetititie. Voor de derde keer in
successie mocht Netty Raijmakers, weduwe van de eind 2015 overleden medeoprichter en eerste voorzitter van de jeu de boulesclub,
de naar haar man vernoemde wisseltrofee uitreiken aan de winnaar.
Deze keer was Ad Cuijpers degene die de ‘Jos Raijmakers-wisseltrofee’ in ontvangst mocht nemen.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking vond de algemene ledenvergadering plaats, waarin
de bestuursleden Mathieu Arts
en Peter Ludwig met algemene
stemmen werden herkozen.
Aansluitend op de ledenvergadering vond de prijsuitreiking
plaats van de onderling gehouden wintercompetitie, die afgewerkt werd in de periode vanaf
week drie tot en met week zeven en waaraan dit jaar 36 leden
deelnamen.
Van de vijf gespeelde wedstrijden waren er drie leden die alle
wedstrijden hadden weten te
winnen en dus was het doelsaldo beslissend voor wie nummer
1, 2 en 3 zou worden.
De eindstand van de wintercom-

petitie 2019 ziet er als volgt uit:
1e plaats Ad Cuijpers:
10 punten +28
2e plaats Piet v.d. Ven:
10 punten +28
3e plaats Cor Verhoeven:
10 punten +20
4e plaats Peter Ludwig:
8 punten +29
5e plaats Jos v.d. Lee:
8 punten +28
Na afloop van de prijsuitreiking
vond vervolgens de trekking
plaats van de zomercompetitie
2019. Met 34 teams wordt daarin vanaf 12 maart in drie poules
weer een volledige competitie
afgewerkt.
Dit moet uiteindelijk in november van dit jaar een winnaar opleveren.

team tanoshii/Conscius Sports
scoort prima op judo toernooi
BORGERHOUT/NISTELRODE
- Afgelopen zondag was team
Tanoshii/Conscius Sports aanwezig in Borgerhout, België
voor deelname aan het jeugd judotoernooi georganiseerd door
JC Yoshi Kwai.
Team Tanoshii/Conscius Sports
had dit keer maar twee deelnemers voor het toernooi, maar dat
mocht de pret zeker niet drukken.

Karin van Dijk mocht als tweede
deelnemen aan dit internationale judotoernooi en wist al haar
wedstrijden met overmacht te
winnen. Karin, normaal gesproken uitkomende in het aangepast judo (G-Judo), deed dit keer
mee aan een regulier judotoer-

nooi en dat met grote inzet en
overtuiging dat ze het ging maken! Karin werd met trots eerste
én kampioen van de dag in haar
gewichtsklasse.
Meester Walter van Well heeft
genoten van het optreden en
van het weerzien met George
Michel Sensei van de Cjjf Budo.
Team Tanoshii/Conscius Sports
is bijzonder trots op deze twee
kanjers voor deelname aan dit
leuke judotoernooi.

goede resultaten Sine-Cura

OISTERWIJK/HEESWIJKDINTHER - Afgelopen weekend was de regiofinale en de
toestelfinale van divisie 3 in
Oisterwijk. Siena, Nina en Lynn
wisten zich vanuit de voorwedstrijden voor deze wedstrijd te
plaatsen.
Lynn en Nina mochten op zaterdag de regiofinale turnen.
Beiden turnden een goede wedstrijd, maar helaas was balk vandaag niet favoriet. Ondanks dat
behaalde Lynn een negentiende plaats en Nina een twaalfde
plaats. Nina weet zich hiermee
voor de halve finale te plaatsen!
Op zondag mocht Siena haar regiofinale turnen. Ze turnde een
nette wedstrijd en behaalde een
keurige zeventiende plaats. Ook
was er die dag de toestelfinale
van Lynn en Nina.
Lynn kwam in actie op balk,
maar helaas moest ze een val incasseren. Nina kwam in actie op
sprong, brug en vloer. Op vloer
turnde Nina een strakke oefening, helaas kwam ze 0.2 punt
tekort voor een medaille.
Gefeliciteerd met de resultaten!

budo

Mayson Raaijmakers was als
eerste aan de beurt om voor het
eerst mee te doen aan een judotoernooi. Hij zat in een poule
met vier andere deelnemers en
wist twee wedstrijden met de
volle punten te winnen, waardoor hij een goede tweede plek
mee naar huis wist te nemen.

turnen

tennis

V.l.n.r.: Lynn, Siena en Nina

Bomenpark open 2019

HEESCH - Tennisvereniging de Hoef heeft vorige week voor de tweede maal het Bomenpark Open tennistoernooi georganiseerd. Het leek wel een zomertoernooi, want wat hebben de spelers en bezoekers
kunnen genieten van de mooie voorjaarsdagen en natuurlijk prachtige wedstrijden. Zij werden daarbij
voorzien van een lekker hapje en drankje. Het kon niet beter!
Het toernooi was vol bezet en de
organisatie bedankt dan ook alle
deelnemers voor hun deelname
en flexibiliteit bij wijzigingen.
Op zondag 24 februari zijn de
halve finales en finales van alle
poules gespeeld. Wie de winnaars zijn geworden zie je hieronder. Zij hebben allen een
boomstammetje gewonnen van
onze hoofdsponsor restaurant
‘t Bomenpark dat gebruikt kan
worden voor een heerlijke lunch,
diner of gewoon lekker een
drankje op het terras of gezellig
binnen bij de open haard.
HE3: Frank de Kleijn
HE4: Jim van der Veen

voetbal

HE5: Luc van der Ven
HE6: Bram Jonker
HE7: Yuri Gietman
HE8: Nick van Hoorn
DE5: Iris Smulders
DE6: Nathalie de Groot
DE7: Nicole van den Elzen
DE8: Nathalia van Gogh
HD5: Guus Abbenhuis/
Luc van der Ven
HD6: Daan van Cuijk/Maik Arts
HD7: Vince van der Heijden/
Sander Noz
HD8: Erwin Stadhouders/
Ricky Tiber
DD4: Evy van der Heijden/
Elma van der Wielen
DD5: Nicole van den Elzen/
Carmen Wijgers

DD6: Erica Dollevoet/
Joëlle Pennings
DD7: Frencis Hoeks/
Leony Taalman
DD8: Parone van Amstel/
Marian van de Kuit
GD5: Werner Nelissen/
Vera van Kasteren
GD6: Herbert en Cindy van
Essen
GD7: Frans en Monique
Pennings
GD8: Frank Schrijvers/
Marion van Oort
Een dank aan alle deelnemers, hoofdsponsor restaurant
‘t Bomenpark en alle sponsoren
die leuke prijzen hebben verzorgd voor de dagelijkse loterij.

Een driepunter voor HVCH

OIRSCHOT/HEESCH - In een
matige wedstrijd werden de drie
punten mee naar Heesch genomen.
Al in de vierde minuut was het
0-1 door Tom Hekerman. Twee
minuten later had Joey Vissers

DRiE PuntEn
mEE naaR hEEsCh

www.humstijl.nl

de 0-2 op z’n schoen, maar miste. Nog voor rust scoorde Jordy
Veld uit een vrije trap wél. Oirschot kon hier niks tegenover
stellen. Spits Lars van Lee moest
helaas met een hoofdwond naar
het ziekenhuis.

Foto: Ruud Schobbers
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Heeswijk verliest ruim van Volharding: 0-4
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Orangebag.nl sponsor shirts
tweede team VV Heeswijk

VIERLINGSBEEK/HEESWIJK-DINTHER - Heeswijk startte nog aardig, met beter spel aan de bal en meer
scherpte in de duels dan in de openingsfase tegen DAW een week eerder. De eerste lange bal van de
bezoekers uit Vierlingsbeek resulteerde echter na vijftien minuten in een tegendoelpunt.
bij een voor Heeswijk teleurstellende 0-2 ruststand naar binnen.
In de tweede helft was de eerste
kans voor Heeswijk-verdediger
Joep van Grinsven die goed mee
opkwam en een voorzet van Van

heeswijk kon
geen vuist maken

Foto: Hans Heesakkers

Spits Tim Brouwer anticipeerde
beter op de bal die tussen Gerke
van den Akker en Niek van Zutphen viel en prikte de 0-1 binnen. Heeswijk probeerde de rug
te rechten. Coen van Beljouw
wist enkele malen zijn man te
passeren en een goede voorzet
af te leveren, maar bij de blauw-

witten ontbrak de bezetting voor
het doel. Volharding was daarentegen effectief en verdubbelde door een combinatie tussen
Brouwer en Jasper Lenkens nog
voor rust de marge. Een van richting veranderd schot van aanvoerder Sleddens ging rakelings
naast en zo gingen de ploegen

Beljouw voorlangs kopte. Een
van richting veranderd schot van
Volharding viel daarna binnen en
met 0-3 was de wedstrijd definitief gespeeld. Heeswijk kon geen
vuist meer maken om terug in de
wedstrijd te komen.
Ook de aanvallende wissels van
trainer Sijbers brachten daar
geen verandering in. Brouwer
tekende na matig uitverdedigen
nog voor de 0-4 en de gedecideerd leidende arbiter Van der
Ven floot na negentig minuten
af.

HEESWIJK-DINTHER - Het tweede seniorenteam van Heeswijk heeft
er een nieuwe outfit bij dankzij de bijdrage van Orangebag.nl. De
heer en mevrouw Sluiter hebben de tenues die nodig zijn voor de
warming up en als er niet in de eigen kleuren gespeeld mag worden
geschonken. Afgelopen zondag werden de tenues overhandigd en
in gebruik genomen.
Met Orangebag.nl is Voetbalvereniging Heeswijk weer een
shirtsponsor rijker. Volgens voorzitter Peer Verkuijlen is de vereniging daar heel blij mee omdat
alle teams er goed uit moeten
zien. De tenues voor zo’n 30
teams kosten veel geld en daarom is steun van sponsoren zeer
welkom. De teams staan er goed

op en dat verplicht de spelers om
de naam van de club en de sponsor goed uit te dragen.

Avesteyn probeert de overwinning over de streep te trekken.
Echter valt de 1-1 door een onoplettend Avesteyn.

hoofd van Rick Vissers belandt.
De bal valt in het doel en niet veel
later fluit de scheids voor de laatste keer. Zwaarbevochten, maar
de drie punten blijven in Dinther!

In de 92ste minuut mag de ploeg
uit Dinther toch nog juichen door
een goede vrije trap die op het

Nu een week rust en dan mag
het vaandelteam aantreden tegen Cito op het eigen sportpark.

Orangebag.nl is een online kledingshop voor vrouwen, mannen
en kinderen. De familie Sluiter is
hiermee in Heeswijk-Dinther gestart en is inmiddels gevestigd in
Veghel.

Avesteyn wint moeizaam van Vorstenbosch
HEESWIJK-DINTHER - Op een zonovergoten zondag mocht het eerste elftal van Avesteyn aantreden tegen het altijd lastige Vorstenbosch. De laatste jaren heeft Avesteyn maar weinig punten gepakt
tegen de bezoekende ploeg. Avesteyn begint slordig op een moeilijk
te spelen veld. Alhoewel het niet scherp is probeert Avesteyn het
spel te maken.
De eerste helft typeert zich door
een counterend Vorstenbosch en

een niet secuur Avesteyn. Net
voor rust dringt Avesteyn aan en

na een voorzet van de linksback
weet Rens van Vugt de bal over
de keeper te koppen. Ruststand
1-0 voor de thuisploeg.
Na rust zet het slordige spel voort.
Vorstenbosch drukt meer naar
voren en dit leidt tot ‘langeballenvoetbal’ van beide ploegen.

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Video Design Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk

06-22066338

NosTos
radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl
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Roel Lunenburg schiet WHV
met drie treffers langs Tongelre
EINDHOVEN/LOOSBROEK - In een wedstrijd die niet goed maar wel spannend was, was het de thuisploeg die de wedstrijd beter begon en via Thijs Lunenburg dichtbij de 1-0 was, maar de goede keeper
Thijs Beekmans van Tongelre wist de bal uit het doel te houden.

handbal

Dames DOS’80/Olympia’89
verslikken zich

kende wedstrijd bekroonde met
zijn tweede goal. Een voorzet
van Tim Buunen schoot Thijs Lunenburg tegen goalie Beekmans
en zijn broer was alert en schoot
de rebound binnen. De bezoekers waren even van de leg en
WHV profiteerde optimaal. In
de 69ste minuut was het wederom Roel Lunenburg die na een
mooie assist van Thijs Lunenburg zijn valse hattrick maakte;
3-1. WHV dacht dat ze er al
was maar Tongelre toonde veerkracht en scoorde in de 73ste
minuut de 3-2.
Hierna waren het de bezoekers
die het heft in handen namen
zonder echt tot uitgespeelde
kansen te komen. In de 36ste
minuut was het echter WHV dat
de score opende. Een vrije trap
werd door Teun van Mil vlug genomen en Roel Lunenburg wist
de 1-0 te scoren. Net voor rust

wist de ploeg van Hakkim Arrabany echter te profiteren van
een fout achterin bij WHV, 1-1.
Na de rust hetzelfde spelbeeld.
Een wedstrijd ging leuk op en
neer en het was wachten wie er
ging scoren. Gelukkig was het
Roel Lunenburg die zijn uitste-

De rappe linksbuiten Boubacar
Diallo ging ervandoor en legde keurig breed zodat de spits
kon binnenwerken. Het laatste
kwartier ging het op en neer met
kansen aan beide zijden. Gelukkig voor WHV bleef het 3-2 en
bleven de punten in Loosbroek.
Op naar carnaval...
Quinty Kuijpers

snowboarden

Podiumplek voor Nisseroise
snowboardcrosser
FOLGARIA/NISTELRODE - Terwijl de meeste Brabanders zich
opmaken voor carnaval of een
week skiën in Oostenrijk, was
Nienke Poll afgelopen week op
trainingsstage in het Italiaanse
Folgaria.

afgeworpen. Nienke heeft vorige
week donderdag voor het eerst
een podiumplek op een officiële
FIS wedstrijd weten te bemachtigen, ze is tweede geworden! En
dat nog wel op de thuisbaan van
haar Italiaanse tegenstanders.

Een mooie plek voor snowboarders want er ligt een prachtig
parcours om te crossen, snowboardcross welteverstaan. Met
vier snowboarders tegelijk naar
beneden, over allerlei obstakels.
Wie het eerst beneden is wint.
Aan het einde van de trainingsweek was er een wedstrijd van
de FIS, zeg maar de FIFA van de
skiërs en snowboarders. Al het
trainingswerk heeft zijn vruchten

Ook tijdens de tweede wedstrijddag op vrijdag is ze tweede
geworden. Twee maal zilver! Ze
is er superblij mee. Veel tijd om
te rusten heeft ze niet, komende week doet ze namens Fontys
Sporthogeschool Eindhoven mee
aan de Universiade in Krasnoyarsk, midden in Siberië. Wil je
meer weten? Volg haar dan via
Instagram (@NienkePollSBX) en
Facebook.

Nienke Poll

Nieuwe kunstgrasmat VV Heeswijk
in gebruik genomen
HEESWIJK-DINTHER - Dit weekend rolde de bal weer op het kunstgrasveld van voetbalvereniging Heeswijk. De afgelopen maanden is de oude mat vervangen door een spiksplinternieuwe variant. Dit tot
grote tevredenheid van voorzitter Peer Verkuijlen. “Het ligt er prachtig bij en zaterdag en zondag is er
door verschillende jeugd- en seniorenelftallen op gevoetbald. Iedereen is blij met de nieuwe mat, maar
het is nog wel een beetje wennen.”
Eind december werd begonnen
met de vervanging van de ver-

ouderde kunstgrasmat. Voorzitter Verkuijlen: “Het was echt

heel hard nodig en we zijn ontzettend blij dat we nu af zijn
van het rubber dat op de oude
kunstgrasmat lag.” Weersomstandigheden zorgden hier en
daar voor wat vertraging maar
de afgelopen weken ging het
hard met als gevolg dat de mat
op vrijdag werd goedgekeurd en
er afgelopen weekend dus al op
gespeeld is.
Door de nieuwe kunstgrasmat beschikt voetbalvereniging
Heeswijk weer over drie wedstrijdvelden en kan er weer volle
bak gespeeld en getraind worden.

Foto: Ruud Schobbers

EINDHOVEN/HEESCH - Zondagmiddag namen de dames van
DOS’80 het op tegen PSV. DOS’80 kwam aanvallend niet goed in
haar spel en mede daardoor werd er verloren met 19-17. Door deze
nederlaag hebben de Heesche handbalsters nog slechts één punt
voorsprong op rivaal GHV uit Goirle. Met nog twee wedstrijden te
gaan kan DOS’80 zich geen misstap meer permitteren. Beide wedstrijden zullen gewonnen moeten worden om zich tot kampioen te
kunnen laten kronen.
Moeizaam
Op voorhand wist DOS’80 dat
er een lastige uitwedstrijd op het
programma stond. Verdedigend
had de Heesche formatie haar
zaakjes op orde. Aanvallend verliep het echter moeizaam. Het
tempo lag te laag waardoor PSV
zich verdedigend goed kon instellen. Er werden zeker kansen
gecreëerd, maar in de afronding
liet men mogelijkheden liggen.
Zo liep DOS’80 steeds tegen een
achterstand aan en als DOS’80
op gelijke voet wist te komen,
was het PSV dat aan het langste
eind trok. Met een 9-8 achterstand werd de kleedkamer opgezocht.

De oplossing

Tij toch niet kunnen keren
De tweede helft leek een exacte
kopie van de eerste helft. Verdedigend werd er een schepje bovenop gedaan en dat resulteerde
in een kleine voorsprong halverwege. Het tij kon niet gekeerd
worden en naast een uitstekende PSV-goalie stond de paal ook
menigmaal in de weg.
Aanvallend bracht DOS’80 toch
te weinig. PSV nam het roer over
en wist DOS’80 met lege handen naar huis te sturen.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 16 maart in sporthal ’t
Vijfeiken in Heesch. De toegang
gratis.

bernheze sportief
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Korfbal Prinses Irene B1
in het nieuw
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dansen

Toernooiweekend Dance Team Nistelrode

Foto: Teun Bevers

NISTELRODE - De sponsor van
de B1, WTI installatiewerk,
heeft de meiden van de B1 van
Prinses Irene van nieuwe trainingsjassen voorzien.
Zo komen ze namens Prinses Irene professioneel voor de dag bij

hun wedstrijden en tijdens hun
warming-up.
Namens Prinses Irene, de speelsters en begeleiding een grote dank aan William en Evelien
Toonen voor de sponsoring van
de mooie trainingsjasjes!

voetbal

Ereleden Dance Team Nistelrode, Tinneke Bremer en Willy Bevers

Prinses Irene geeft in slotseconden overwinning weg

BERNHEZE - Ondanks het mooie weer afgelopen weekend heeft CC De Pas in twee dagen heel veel
bezoekers gehad. Dance Team Nistelrode had zaterdag de Internationale top op bezoek en zondag stond
een nationaal danstoernooi op de agenda. Met een mooi programma vol verschillende dansstijlen was
het een genot voor familie en vrienden om de optredens te komen bekijken.
Dance Team Nistelrode heeft
internationaal en nationaal een
goed weekend gehad. Zaterdag
tijdens het internationale toernooi was het erg druk, met een
paar honderd deelnemers en
daarbij een volle zaal bezoekers.
Op zondag waren er twee speciale momenten.

WIJCHEN/NISTELRODE - Strijdend Prinses Irene speelde afgelopen zondag in Wijchen tegen
de gedegradeerde hoofdklasser
Woezik.
Vooral in de eerste helft een prima pot voetbal. Na een 0-1 ruststand, door een prachtig doelpunt van Rody van Schijndel,

konden de mannen van Van Tilburg Mode & Sport toch de drie
punten niet mee naar Nistelrode
nemen. Iets voor de 90ste minuut scoorde Stijn Rambach de
1-1. In de vierde minuut van de
blessuretijd kreeg Prinses Irene
nog een dot van een kans, maar
de inzet viel helaas op het dak
van het doel.

De ‘Hans van Heumen’-trofee
werd deze keer als aanmoedigingsprijs in de juniorenklasse
uitgegeven aan Drieck van der
Heijden. Hij mocht hem in ontvangst komen nemen voor zichzelf en zijn zus Antje. Hun opa
was net voor dit weekend gestorven. Toch wilden ze allebei
hun groep niet in de steek laten
en hebben ze gewoon mee gedanst!
Later op de middag, na een
spetterend optreden van de
groep Touch, kwam het hele
bestuur het podium op. Tineke

Het bestuur
van Dance
Team
Nistelrode
is heel trots
op al haar
dansers en
trainsters
Bremer, al vijf jaar erelid van
Dance Team Nistelrode, kreeg
een mooi speldje uitgereikt om
zichtbaar te maken dat ze erelid is. Daarna werd een van de
grootste fans van de vereniging
het podium opgeroepen met de
tekst ‘KNALLEN!’, wat hij altijd

door de zaal schreeuwt als aanmoediging voor de dansers. Willy
Bevers, voorheen bestuurslid
van Dancing Kids, werd voor al
zijn verdiensten voor de vereniging uitgeroepen tot erelid. Ook
hij kreeg een mooie onderscheiding opgespeld.
Maxime Boumans zorgde voor
een momentum tijdens dit toernooi. Op zondag kreeg Maxime
voor haar dans van de jury: drie
keer 100 punten!
Het bestuur van Dance Team
Nistelrode is heel trots op al haar
dansers en trainsters. Zij hebben dit weekend laten zien hoe
mooi de danssport kan zijn om
aan deel te nemen, maar ook om
naar te kijken! Het is een echte
topsport! Onze gast, cabaretier
Mark van de Veerdonk, was helemaal overdonderd door alles
wat hij de meiden op het podium zag doen. Zijn woorden waren: “Dit is echt TOPSPORT!”
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Heeswijk-Dinther
Vrijdag 1 maart
Vier het leven…
Vier de carnaval
Abdij van Berne
D’n Dolle vrijdag
Snevelbokkenstal
Zaterdag 2 maart
Jeugdoptocht
Carnavalsmis
St. Servatiuskerk
Sleuteloverdracht
De Toren
Kidz-DJ met
ballonnenclown Pinkie
Snevelbokkenstal
Party Night
Snevelbokkenstal

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Zondag 3 maart
Grote optocht
Ontbijtshow
Snevelbokkenstal
Kidz-DJ met ballonnenclown
Pinkie en draaimolen
Snevelbokkenstal
Party Night
Snevelbokkenstal
Maandag 4 maart
Carnavals Bridgedrive
CC Servaes
Kindermatinee
Snevelbokkenstal
Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal
Party Night
Snevelbokkenstal
Dinsdag 5 maart
Boerenbruiloft
Cunera/De Bongerd
Kindermatinee
Snevelbokkenstal
Boven Bouw Bal
Snevelbokkenstal
Party Night
Snevelbokkenstal

Heesch

Vrijdag 1 maart
Sleuteloverdracht
CC De Pas
Bouwersbal
’t Tunneke

Kinderanimatie &
Playbackshow
Pierenhol

Carnavalsmis
Petrus’ Bandenkerk
Remix 2.0
Checkpoint

Sleuteloverhandiging
Station Carnaval ’t Tramstation

Carnavalsbal
CC De Pas

Zondag 3 maart
Grote optocht

Zondag 3 maart
Grote optocht

Prijsuitreiking & optochtbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Dinsdag 5 maart
Boerenbruiloft
Cunera/De Bongerd

Op de Eier
CC De Pas

Maandag 4 maart
Bezoek Laarstede

Kinderanimatie
Pierenhol

Remix 2.0
Checkpoint

Kindermatinee
Station Carnaval ’t Tramstation

Tonpraters
Pierenhol

Maandag 4 maart
Biggenbal
CC De Pas

Zotte Moandagavondbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Doe je ding dong show met
afsluiting DJ Tony Terrific
Pierenhol

Boerenbruiloft
’t Tunneke

Dinsdag 5 maart
De Carnavalympics
Station Carnaval ’t Tramstation

Remix 2.0
Checkpoint

Afsluitbal
Station Carnaval ’t Tramstation

Carnavalsbal
CC De Pas

De Veermanverbranding
Raadhuisplein

Dinsdag 5 maart
Seniorenbal
CC De Pas
OINK-feest
CC De Pas
Remix 2.0
Checkpoint
After Party Krullendonk
CC De Pas

Nistelrode

Vrijdag 1 maart
Jeugdoptocht
Het scholenbezoek
De Kanz en Beekgraaf

Viering Wereldgebedsdag
Kerkstraat 2 Heesch
Pagina 8

Eetpunt
Heeswijk-Dinther & Loosbroek

Zaterdag 2 maart
Ziekenbezoek

Carnavalsmis
St Lambertuskerk

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Avondopenstelling
Financieel Centrum Heesch

Bronte mêrge
Pierenhol

Straatnaamonthulling

Vrijdag 1 maart
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Studiegroep Nagarjuna Taiji37vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Carnavalscantus
Station Carnaval ’t Tramstation

Zaterdag 2 maart
Jeugdoptocht

Donderdag 28 februari
Peuteruurtje
Bibliotheken Bernheze

Yoga
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Straatnaamonthulling
Jeugdprins
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Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 6
Zondag 3 maart
Koffieconcert: La Tempesta
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vorstenbosch

Vrijdag 1 maart
Carnaval Jong Nederland
Blokhut de Roets
One Shot
Pierenhol
Zaterdag 2 maart
Straatnaamonthulling
Sleuteloverdracht
Pierenhol
Bronte mêrge,
playbackshow & DJ Adaro
Pierenhol

Maandag 4 maart
Optocht
DJ Harm & DJ Terence
Pierenhol
Kinderanimatie
Pierenhol

Loosbroek

Vrijdag 1 maart
D’n Dolle Kreuge Tour
Vertrek vanaf Zaal Kreuge-zicht
Zaterdag 2 maart
Verlichte Optocht
Lichtjesbal met topcoverband Bag On Wheels
Café-Zaal Kreuge-zicht
Zondag 3 maart
Gratis Kreuge-ontbijt
Zaal Kreuge-zicht
Kreuge On Tour
Maandag 4 maart
Carnafestival
Dorpsplein
Carnafestival & Snertbal
Café-zaal Kreuge-zicht
Dweilen

Zondag 3 maart
DJ Adora 18+
Pierenhol

Dinsdag 5 maart
DolleDinsdagDisco
Café-Zaal Kreuge-zicht

Maandag 4 maart
Poedja-Visualisaties Meditatie - Taijiwuxigong Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Matineeconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 6 maart
Repair Café
Checkpoint Heesch
Pagina 3
Checkpoint
De la Sallestraat 3 Heesch

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel
Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Lezing: fabels en feiten over
geneeskracht van kruiden
Heemkamer Nistelrode

Kienmiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

