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Tandarts Heeswijk
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5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl
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IS VOORLEESKAMPIOEN BERNHEZE 2017
Dit jaar was er een grote op-
komst van voorleeskampioenen, 
nooit eerder deden er zo veel 
basisscholen mee. Dat maakte 
de strijd extra spannend, omdat 
er veel concurrentie was. Alle 
kinderen waren even zenuwach-
tig en alle voorleeskampioenen 
waren stuk voor stuk een kei in 
voorlezen.

Deze editie was een bijzonde-
re editie. Er waren een heleboel 
voorleeskampioenen, vier daar-
van kwamen uit groep 7 en zes 
uit groep 8, en er waren dit jaar 
zelfs drie jongens die meededen. 
Dit tot groot genoegen van de 
jury.
De kwaliteit lag heel dicht bij 
elkaar, wat het voor de jury las-
tig maakte om een winnaar te 
kiezen. De jury bestond dit jaar 
uit Marie-Jose Cornelissen van 
Bibliotheek Heesch, schrijfster 
Anita van den Bogaart en burge-
meester Marieke Moorman. 

Uiteindelijk is de keus gevallen 
op Estée van Driel, die RKBS Het 
Mozaïek in Heeswijk-Dinther 
vertegenwoordigde. Zij las voor 
uit het boek ‘De waanzinnige 
boomhut met 39 verdiepingen’, 
geschreven door Andy Griffiths 
en Terry Denton. De jury vond 
dat Estée rustig voorlas, heel 
goed in het verhaal zat, met wis-
selend stemgebruik en veel emo-
tie voorlas. 

Estée gaat Bernheze vertegen-
woordigen op de regiokampi-
oenschappen in Goirle.

HEESCH - Er barstte een spannende strijd los in CC De Pas afgelopen donderdag. Daar kwamen tien 

klassen van tien verschillende basisscholen uit Bernheze bij elkaar om te strijden om de titel ‘Voorlees-

kampioen Bernheze 2017’, gesponsord door Boekhandel Ceelen. De tien kinderen waren op hun eigen 

school al voorleeskampioen geworden en nu ging de strijd om de beste voorlezer van de gemeente.

Herkent u 
een echte 
boef?

Veel plezier als je eropuit trekt, maar laat je huis veilig achter. 

De heftigste kater loop je op als blijkt dat je huis overhoop is gehaald. 

Laat het lijken alsof er iemand thuis is en vraag de buren om op te letten. 

Meld verdachte omstandigheden op telefoonnummer 0900 - 8844. 

WWW.MAAKHETZENIETTEMAKKELIJK.NL
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Estée zat goed in het verhaal 
 Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 

Zondag 5 maart Concert door 
3MA’, Nederlandse en Engelse 
folksongs met meerstemmige zang 

en akoestische muziek. De sfeer 
van de liedjes is verhalend, geïnspi-
reerd op het dagelijks leven, soms 
verstild en soms uitdagend humo-
ristisch. De aanvang is om 15.00 
uur en de entree is € 5,-.
    
Zaterdag 11 en zondag 12 maart 
expositie Objecten door Marion 
de Goeij. De machines, die op 
het CHV-terrein in Veghel staan, 
bleken een grote inspiratiebron: 
“Mooie dingen inspireren, heb-
ben kracht en roepen hun eigen 
energie op.” De openingstijden 

van deze expositie zijn van 11.00 
tot 17.00 uur en de toegang is 
gratis.

El Olivo is Spaans voor 
‘de olijfboom’ en daar 
zijn er heel wat van 
te zien in El Olivo. 
Het draait in deze film 
echter om één olijfboom 
in het bijzonder. In 
dit nieuwe drama van 
actrice Icíar Bollaín heeft 

die boom veel symbolische en letterlijke waarde 
voor een Spaanse familie, wiens onderlinge 
relaties allemaal bepaald zijn en worden door 
hun interactie met de boom. Vooral de jonge vrouw Alma hangt alles op 
aan de olijfboom en trekt de hele familie mee in haar maffe queeste om 
de boom terug uit Duitsland te krijgen.

Zondag 5 maart, aanvang 15.30 uur. Entree: € 5,-. 
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.

Filmhuis de Pas presenteert: El Olivio

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze 
voorstelling, laat dit dan voor 26 februari weten via info@de-pas.nl.

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

AANGENAAM
GENOTEN!

“Streekproducten - een souvenier uit He� ch”

www.bonfromage.nl
’t Dorp 69 HEESCH
0412-453759 

Schaepmanlaan 103 OSS
0412-767273 

©3MA’ ©MariondeGoeij

De Eeterij gaat voor vers uit eigen 
keuken met groot assortiment

Koffiedrinkers kunnen terecht van-
af 10.00 uur waarna de keuken 
opengaat om 11.00 uur. Everista 
en medewerkers Patrick en Anita 
zijn er klaar voor. Een gezellig hap-
je eten met een lekker drankje erbij 

en daarna genieten van een nage-
recht, want ook daar is aan ge-
dacht. Het heerlijk yoghurt-soft-
ijsje is zo goddelijk fris dat dit ook 
voor de komende zomermaanden 
een hardloper zal zijn. 

Verse friet
Bijzondere en gezonde produc-
ten; daar zijn Tonnie en Everista 
helemaal voor te vinden. 
Zo hebben ze gekozen voor 
verse friet. Een arbeidsintensief 
werkje, maar zeker de moei-
te waard. Ze hebben een ech-
te lekkere hamburger uit eigen 
keuken: ‘Tonnies Hamburger’ is 
naast de zalmburger en de pa-

nini hete kip een gerecht dat zal 
zorgen voor een vaste klanten-
kring. Ook de lunch met het ‘Ad 
de Laatje’ en de Nisseroise tosti 
zorgt, net als het diverse brood 
met carpaccio, brie, zalm, eier-
salade, filet americain en paté 
als beleg, voor een enorme keus 
voor de gast. 
Een lekker hapje eten; een 
broodje met een snack of een 
broodje gezond, een bordje 
friet met een snack of een com-

pleet menu - met onder andere 
schnitzel, spareribs en saté -, het 
kan allemaal. 

Meenemen
Alle gerechten kunnen ook inge-
pakt worden om er thuis van te 
genieten. Op dinsdag 21 febru-
ari ging De Eeterij voor het eerst 
open. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met zaterdag van 

10.00 tot 22.00 uur en zondag 
van 12.00 tot 22.00 uur. Zo is 
er tijdens carnaval al de moge-
lijkheid om te komen eten tus-
sen het feestgedruis door. Vanaf 
zondag met aparte openings-
tijden: zondag van 12.00 tot 
22.00 uur, maandag en dinsdag 
van 16.00 tot 22.00 uur.

Met de komst van De Eeterij is 
Nistelrode een gezellige, lekkere 
en betaalbare ‘eeterij’ rijker! 

NISTELRODE – Het gaat een aanvulling van het uitgaansaanbod 
worden, dit nieuwe initiatief van Tonnie van Es en Everista Ikanu-
bun. Het café en de zaal op de hoek van De Wan en ’t Laar heeft 
plaatsgemaakt voor De Eeterij. Voor de inwoners van Nistelrode en 
het winkelend publiek een mogelijkheid om even lekker te eten. Zes 
dagen in de week de hele dag geopend. 

V.l.n.r.: Tonnie, Everista, Patrick en Anita

Alle gerechten kunnen ook ingepakt 
worden om er thuis van te genieten
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Waakzaam en dienstbaar
Afgelopen weekend draaide ik een nachtdienst mee met de 
politie. Ik wilde eens ervaren wat er tijdens een willekeurige 
nacht in onze gemeente gebeurt op het gebied van veiligheid en 
openbare orde.

Met een extra warme jas en snacks meld ik mij op het bureau. 
Mijn ‘dienst’ start met de gezamenlijke briefing voor de 
nachtploeg. We nemen aandachtspunten door en horen hoe de 
koppels zijn samengesteld. Ik mag mee met onze wijkagent Loek 
Snijders (Heeswijk-Dinther en Loosbroek) en een collega-agent 
uit Oss. Ons werkgebied die nacht is Bernheze en een deel 
van Oss. Via een eigen portofoon kan ik de gesprekken met de 
meldkamer volgen. Dat blijkt belangrijk, want via de portofoon 
komen specifieke meldingen voor ‘onze’ auto binnen. Als die er 
niet zijn, hebben we tijd voor algemene surveillance. 

Slechts twee keer krijgen we die nacht een melding: 
geluidsoverlast - een achttienjarige houdt iets te luidruchtig een 
verjaardagsfeest - en een automobilist met afwijkend rijgedrag. 
Op die laatste gaan we met zwaaiende lichten en in vliegende 
vaart af, maar de vogel is gevlogen.

Verder blijft het rustig. We rijden door alle kernen, inspecteren 
afgelegen plekken en verdachte auto’s en bezoeken De 
Lunenburg in Loosbroek. Er is een feest en ook hier is niets aan 
de hand. De rustige sfeer is mede te danken aan de beveiligers 
van De Lunenburg, die zelf grote verantwoordelijkheid nemen in 
een goed verloop van de avond.

Het valt me op hoe scherp, alert, kundig en 
ontspannen de agenten zijn. Een goede 

mix om met gezag te kunnen handelen. 
Als ze me vele uren later weer veilig 
afleveren, verontschuldigen ze zich 

haast voor het gebrek aan spanning. 
Voor mij was het hoe dan ook een 
bijzondere ervaring. Ik heb met 
eigen ogen gezien dat de politie is 
wat ze zegt te zijn: waakzaam en 
dienstbaar.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Het valt me op hoe scherp, alert, kundig en 
ontspannen de agenten zijn. Een goede 

mix om met gezag te kunnen handelen. 
Als ze me vele uren later weer veilig 
afleveren, verontschuldigen ze zich 

haast voor het gebrek aan spanning. 

supervrijwilliger Corry stopt 
node met koffieschenkgroep

Het zorgen voor anderen zit Cor-
ry in het bloed. Ze had een baan 
in de thuiszorg. Ze was en is op 
diverse terreinen actief als vrij-
williger en specifiek om mensen 
te helpen die het even moeilijk 
hebben. Al meer dan veertig jaar 
is Corry vrijwilliger voor de kerk 
in Heesch. Vroeger in de Em-
mauskerk bij pastoor Scheepens, 
tegenwoordig bij de Petrus’ Ban-
den Kerk. Ze brengt blaadjes van 
de kerk rond, is vrijwilliger bij het 
mortuarium en sinds twee jaar 
zelfs koster. Dat betekent dat ze 
zorgt dat de kerk warm is als de 

dienst begint en dat de spullen 
klaar liggen. Daarnaast maakt ze 
de deur open voor mensen die 
moeite hebben met lopen; ze 
begroet mensen en maakt een 
praatje met hen. 

Koffieschenkgroep
In de Petrus’Banden Kerk is Corry
ook al jaren coördinator van de 
koffieschenkgroep, die uit zo’n 
acht vrijwilligers bestaat. Twee 
keer per maand verzorgden zij 
na de dienst van zondagoch-
tend de koffie, zodat het koor 
en mensen die de mis hebben 
bijgewoond even kunnen bijpra-
ten. Vaak waren er wel 30 à 40 
deelnemers. 
Corry bewaart bijzondere herin-
neringen aan een van de vrijwil-
ligers van de koffieschenkgroep: 
Gerrie van de Akker. Corry: “Een 
aantal jaren geleden bedacht ik 
dat mensen met een beperking 
wellicht ook betrokken kunnen 
worden bij de kerk. Ik vind dat er 
ruimte moet zijn voor iedereen, 
ook in je hart!” Via Dichterbij 
kwam ze in contact met Gerrie, 
die graag wilde helpen. Corry: 
“Ik behandelde haar hetzelf-
de als de andere vrijwilligers en 
leerde haar de fijne kneepjes van 
het gastvrouwschap: koekjes 
met de suikerkant naar boven en 
de lepeltjes op de goede plek. Ze 
vond het geweldig!” 

Helaas is Gerrie vorig jaar over-
leden. Tijdens haar ziekbed kon 
Corry haar troosten met de toe-
passelijke woorden van een te-
geltje in de keuken van de kerk:

Voor de laatste bijeenkomst wa-
ren alle oud-medewerkers uitge-
nodigd. 

Corry vertelde over haar ervarin-
gen in de afgelopen jaren en had 
voor iedereen een woord van 
dank en een roos.

HEESCH – Twee keer in de maand op zondagochtend verzorgde Corry Arts-van der Zanden-Vissers (72) 
met een aantal vrijwilligsters de koffie na afloop van de viering in de Petrus’ Banden Kerk. Afgelopen 
zondag was dat voor het laatst. Vanaf de veertigdagentijd is er alleen nog een viering op zaterdagavond. 

Corry Arts-van der Zanden-Vissers Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Er moet 
ruimte 
zijn voor 
iedereen, 
ook in je 
hart!

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100 A, 5473 AT Heeswijk - Dinther
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
T 073 - 782 01 67 Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Van Grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100a, 5473 at Heeswijk-Dinther, 0413-291980 

Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167 
Heilig Hartplein 6a, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106

www.vangrunsvenhaerkens.nl

€ 6.000,- voor samenLoop voor hoop
HEESCH - Afgelopen vrijdag werd de Hollandse avond met een Iers tintje gehouden met als doel zo-
veel mogelijk geld te genereren voor de SamenLoop voor Hoop Heesch. Het was de hele avond feest 
in een bomvolle kantine van HVCH. 

Het was dan ook zeer verheugend toen na afloop bekend was geworden dat de netto-opbrengst van 
alleen dit evenement al ruim € 6.000,- bedroeg en dit op de actiepagina van de Vriendengroep Tafel 
7 HVCH kan worden bijgeschreven. Tot slot wil de vriendengroep hierbij iedereen bedanken, zoals de 
artiesten die belangeloos hebben opgetreden, discotheek Remote Rental, bestuur HVCH en natuurlijk 
niet te vergeten de Vrienden van Tafel 7 HVCH.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

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

Hoogstraat 11     5384 BJ Heesch      0412-453608

Dry Needling
Efficiënte Behandelmethode bij pijn & stijfheid

Fysio Steins
Hoogstraat

Laverhof trots op kwaliteitscertificaten PREZO
HEESWIJK-DINTHER - Op maan-
dag 13 februari ontving Peter 
Beijers, bestuurder van Laver-
hof, uit handen van de heer Mari 
van der Made van Perspekt, drie 
PREZO kwaliteitscertificaten. 

Laverhof ontvangt de certificaten 
voor hulp bij het huishouden in 
Heeswijk-Dinther, zorg thuis en 
dagactiviteiten in zowel Schijndel 
als Heeswijk-Dinther. “Een resul-
taat waar we trots op zijn!”, zegt 
Peter Beijers.

Een wens komt uit op Laarstede

Vol trots presenteren Ingrid Kling 
en Linda van den Heuvel de Be-
leefTV aan de bewoners in een 
huiskamer, waar de bewoners 
vol verwondering kijken naar 
de mogelijkheden van de tv. In 
totaal beschikt de afdeling over 
vier huiskamers die gedeeld wor-
den door zes bewoners. De Be-
leefTV, met touchscreen, heeft 
het formaat van een normale tv. 
Voor het gemak kan de tv zowel 
horizontaal als verticaal gebruikt 
worden.

De BeleefTV is ontwikkeld voor 

mensen met dementie. Samen 
met medewerkers of familie 
kunnen de bewoners verschillen-

de spellen spelen en herinnerin-
gen ophalen met de tv. In deze 
spellen staat plezier, beweging 
en vooral herkenning voorop. 
Ook foto’s, liedjes en pylogoon-

journaals van vroeger zijn hierop 
terug te vinden. 

Door de BeleefTV te gebruiken 
worden de bewoners op een po-
sitieve manier gestimuleerd.

“We hadden het geld ook aan 
een grote organisatie kunnen 
doneren, maar nu kunnen we 
zelf zien wat voor moois er met 
het geld gedaan wordt”, vertelt 

de zoon van de gulle schenker. 
Ingrid is erg blij met deze gulle 
actie: “Wij hadden wel de wens 
om een BeleefTV aan te schaffen, 
maar zoals in de meeste zorg-
organisaties liet het budget dat 
niet toe. We zijn dan ook hart-
stikke blij met deze gulle gift. Dit 
is een droom die uitkomt.”

NISTELRODE – Een droom kwam uit voor de bewoners en medewer-
kers van de afdeling kleinschalig wonen van Laarstede. Op woens-
dag 15 februari werd een BeleefTV onthuld aan de bewoners, ge-
schonken door een van de bewoners.

Ingrid en Linda Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: DMBK

Bewoners kunnen verschillende 
spellen spelen en herinneringen 
ophalen met de televisie
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Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

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

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

Nu

€ 99,95
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3,95

Carnavalskraker van Bon Fromage 

en de bakkers Lamers

10 witte bollen +
10 verse eieren 

samen  6,00

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

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

geldig t/m 1-3-2017

     ’n paard in de gang 
of ’n bloemetjes gordijn
 er zullen altijd 
         rijstevlaaien zijn

     ’n paard in de gang 

         rijstevlaaien zijn

tips van de bakkers

worstenbroodjes

onze kampioenen

6 stuks  9,00 7,95

ook verkrijgbaar bij 

Jumbo van Bergen Ussen en Vierhoeksingel 2,50
normaal  3,85

bij aankoop van 2 broden: 

Rijstepunten 
met slagroom

2 stuks

Kent u nog de rijstepap van vroeger? Die maken 
wij nog altijd zelf. Alleen, wij maken er vlaaien 
van. In ’n enorme pan op ’t vuur. En maar roeren, 
luchtig doorspatelen, op smaak brengen; lekker 
ouderwets, ouderwets lekker! 

Voordat er vlaaien van gemaakt 
worden hebben wij allemaal 
al ’n kommetje op. 
Onweerstaanbaar!

Zo begint Superhelden. Een ver-
haal over de schuchtere Camille, 
die zich het liefst terugtrekt in 
haar eigen wereldje met de strip-
verhalen die ze zelf tekent. Om 
haar uit haar isolement te halen 
willen haar ouders en school dat 
ze bij de schoolband gaat, wat ze 
zelf eigenlijk helemaal niet wil. 
Maar ze leert er nieuwe mensen 
kennen: Michael, Luke en Calum. 
Ze raken bevriend en langzaam-
aan wordt ze opener en gaat ze 
mensen vertrouwen. Maar dan 
gaat het helemaal mis….. 

Beleven
Anne van Driel (18) studeert 

communicatie aan Fontys Hoge-
school Eindhoven en houdt van 
schrijven. Dat zie je terug in haar 
schrijfstijl; ze schrijft vlot en het 
boek leest als een trein. En hoe-
wel de gedachten en demonen 
van Camille - na een traumati-
sche gebeurtenis uit haar verle-
den- heftig zijn, geeft het boek 
ook hoop. Het laat je lachen, hui-
len, hopen en beleven. 

Fanfictie
‘Superhelden’ valt onder Fanfic-
tie: verhalen geschreven vanuit 
bekende bestaande personages, 
maar met een geheel verzonnen 
verhaallijn. Waarom dit genre?

Anne: “Fanfictie is echt heel 
groot op internet. Op Wattpad 
kun je allerlei verhalen online le-
zen, daar ben ik al langer fan van. 
Gewoon lekker lezen op je tele-
foon of laptop. Op Wattpad zag 
ik de categorie Fanfictie. 
Dat sprak me heel erg aan en 
op een gegeven moment ben ik 
zelf een fanfictie-verhaal gaan 
schrijven en posten, gebaseerd 
op de Australische boyband 
5SOS (5 Seconds Of Summer). 
Mijn hoofdpersonage is Michael. 
Die heeft in reallife veel meege-
maakt, dat inspireerde me en 
daarmee begon mijn verhaal. Ik 
zette steeds een hoofdstuk op 

Wattpad, en het verhaal sloeg 
aan. Daarna kwam ik bij uitgeve-
rij FanFlicks terecht: een uitgever 
die alleen maar Fanfictie publi-
ceert. Zij maakten van Superhel-
den mijn eerste echte papieren 
boek.” 

Het boek heeft een open eind. 
Daar heeft Anne bewust voor 
gekozen. Want, lacht ze beschei-
den, deel twee is al in de maak! 
Superhelden is te bestellen bij uit-
geverij Fanflicks, Bol.com of in de 
boekhandel. 

Nu nog even wachten op deel 
twee!

Superhelden: eerste eigen boek voor young adults 
van Anne van Driel uit Nistelrode 

NISTELRODE - Boos gooi ik het fotolijstje kapot op de grond. Glas verspreidt 
zich over de vloer van mijn slaapkamer, maar het kan me allemaal niet meer 
schelen. Hij laat me in de steek. Hij laat me verdomme in de steek. 

Anne van Driel Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen 

Fan� ctie is 
echt heel 
groot op 
internet. 
Op Wattpad 
kun je allerlei 
verhalen 
online lezen, 
daar ben ik 
al langer fan 
van.



  
Woensdag 22 februari 20176

ziekenvereniging 
horizon verzorgt extra 
ontspanningsmiddag

In het restaurantgedeelte van 
het zorgcomplex kreeg iedereen 
bij aanvang een lekker gebakje 
dat gesponsord was door bakker 
Hans van Berkom. Verschillende 
vrijwilligers van de ziekenver-
eniging waren present voor de 
bediening en verzorging waar 
nodig. De ruim zeventig aan-
wezigen genoten van het leuke 
optreden van Brabantse Toon uit 
Oss die op zijn Brabants een ca-
baret presenteerde. 

Al met al was het een gezellige 
middag die maar liefst drie uur 
duurde maar waarbij niemand 
zich verveelde. Brabantse Toon 

had bovendien, in het kader 
van de voorbije Valentijnsdag, 
voor alle dames een roos mee-
gebracht, die door voorzitter Jan 
van der Leest werd uitgedeeld.

HEESCH - In verband met het veertigjarig jubileum van de zieken-
vereniging vorig jaar werd afgelopen zaterdag een gezellige ont-
spanningsmiddag georganiseerd voor de bewoners van zorgcen-
trum Heelwijk. Omdat vele bewoners uit het zorgcentrum vorig jaar 
niet in staat waren om aan de feestelijkheden buitenshuis deel te 
nemen, hoopte Horizon Heesch op deze manier alsnog iedereen uit 
haar doelgroepen bij het jubileum te kunnen betrekken. 

Kort nieuws

Geslaagd
HEESCH - Mathijs Waege-
makers, oud-leerling van het 
Maaslandcollege, slaagde 
verleden jaar, op 8 janua-
ri 2016, aan de Universiteit 
van Twente voor zijn eerste 
master; Industrial Engineering 
and Management, specialisa-
tie: Production and Logistic 
Management. Dit jaar, op 17 
februari, slaagde hij ook aan 
de Universiteit van Twente 
voor zijn tweede master; Ci-
vil Engineering and Manage-
ment, specialisatie: Transport 
Engineering and Manage-
ment.

Lezing 
over nano-
technologie

HEESCH - Professor Dr. Paul 
Koenraad geeft een lezing 
getiteld ‘Nanotechnologie, 
wat betekent dat voor ons’ 
bij Sterrenwacht Halley. 
Koenraad is hoogleraar foto-
nica en halfgeleidernanofysi-
ca aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven. Hij is ook 
amateurastronoom en voor-
zitter van de KNVWS-ver-
eniging Galaxis in ‘s-Her-
togenbosch. Deze lezing is 
op vrijdagavond 24 februari 
om 20.00 uur. Entree voor 
niet-leden is € 5,-.

Terwijl we in de sterrenkun-
de op alsmaar grotere schaal 
kijken en de werking van het 
universum begrijpen, is er in 
de techniek een beweging die 
de andere kant op gaat. 
Dankzij diepgaand onder-
zoek van natuurkundigen, 
scheikundigen en biologen 
begrijpen we steeds beter 
hoe de natuur en het leven 
op de atomaire en moleculai-
re schaal werkt. Deze kennis 
wordt steeds vaker gebruikt 
om nieuwe producten te ma-
ken. In deze voordracht zal 
professor Koenraad een hel-
dere introductie op dit actuele 
thema geven en de mogelijk-
heden en onmogelijkheden 
van deze technologie bespre-
ken. Ook zal hij ingaan op de 
maatschappelijke discussie 
over dit onderwerp.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
5383 KT Heesch
www.sterrenwachthalley.nl.

IN MEMORIAM: 

Onze Henk 

Gaf hem wat steekwoorden
en hij schreef een gelegenheidslied.
Opgeluisterd met gitaar-akkoorden,
gaf hij het de ‘henkie-beat’. 

Veel liedjes van zijn hand
verschenen op vinyl en ceedee.
Stonden in de top-50 van Brabant
en wij zongen ze allemaal mee. 

De carnavaleske in Snevelbokkenland,
vanaf ‘t prille begin was hij daar bij. 
Met humor in teksten van zijn kant,
luisterden wij ons allemaal blij.

In de carnavalsmis werden we stil,
als hij zong; “Vrede vur hil de aarde. 
En vur alle mensen van goeie wil,
die mekaar in liefde aanvaarden.” 

Diep in zijn hart was hij theosoof,
hij schreef een Brabantse dialectmis.
Hierin verbond hij cultuurhistorie en geloof,
Zo zijn de Missa Unitatis en Fraterna ook zijn erfenis.

Hij wandelde aan de hand van God,
wilde zelfs priester worden in de kerk,
maar zijn liefde, Maria, wendde dat lot,
een ‘mooi staaltje van Gods werk’. 

Want als priester kon hij niet trouwen, 
waren Bart en Hanneke nooit geboren,
kon hij geen zangcarrière opbouwen 
en was hij alleen in de kerk te horen. 

Als troubadour had hij veel groter bereik.
Met hem als Dinthers en Brabants icoon,
voelden wij ons meer dan rijk,
maar hij zelf bleef o zo gewoon!

Niets bracht hem van de wijs.
Niet de staande ovaties.
Niet het Lintje of de Ad de Laat-prijs.
Frank en vrij zong hij zijn creaties.

Hij zong over vroeger, keer op keer,
en hij is zelf verleden tijd, nu...... 
want ‘onze Henk’: hij is niet meer.
We zijn hem kwijt…gossakkeju!

Hieke Stek
Gemeentedichter van Bernheze

Een aantal jaren geleden is hij 
internationaal chauffeur gewor-
den. Op de gildeapp kunnen 
we hem door heel Europa vol-
gen met piekpunten waar hij die 
dag aanwezig is; zo houden we 
toch nog contact. Zijn beroep 
zorgt ervoor dat Bart niet altijd 
meer aanwezig kan zijn op de 
oefenavonden en dergelijke. 
Maar toch probeert hij altijd bij 

evenementen, of als ze als gilde 
er op uit trekken, aanwezig te 
zijn. En dat waardeert de over-
heid enorm! Bart heeft een echt 
gildehart, het geweer waar zijn 
opa altijd mee schoot hangt bij 
Bart binnen aan de muur; uiter-
aard wel onklaar gemaakt. Bart 
is ook jeugdkoning geweest en 
is de initiatiefnemer geweest om 
de jeugdkoning een wisselschild 
te schenken. 

De overheid heeft daarbij be-
sloten een zilveren speld te 
schenken aan een jeugdkoning 
als herinnering aan zijn of haar 
jeugdkoningsjaar. De overheid 
schonk Bart een mooie herinne-
ring in de vorm van een zilveren 
herinneringspeld die opgespeld 
werd door onze koning Ben van 
Daal.

bart van boxtel 25 jaar 
lid bij het sint-Wille-
brordusgilde heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Als zesjarige is hij in 1991 lid geworden van 
het gilde. Zijn ouders waren ook enthousiast en steunden Bart zodat 
hij mooi opgroeide in het gilde. Zijn opa Toon Haazen schoot zich 
in dat jaar tot koning en herhaalde dat nog een keer in 1995. Bart 
is tamboer in het gilde, hij schiet met de kruisboog en hanteert het 
vendel. Bart is een heel trouw lid en aanwezig bij diverse activiteiten.

Bart van Boxtel

Foto: Lianne Gabriëls
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 23 februari t/m 1 maart
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Shoarmapakket
inclusief 10 
broodjes en saus

€ 11,11

Spareribs 
kant& klaar

100 gr. € 0,95100 gr. € 0,85

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kipcajun

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

Maandag 27 en dinsdag 28 februari 
gesloten

Brocolli 500 gram € 0.98
Verse frites 1 kilo € 1.50
confetti salade 200 gram  € 1.50

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

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

Actie geldig van 15 t/m 25 februari 2017

‘T  DORP  60B  HEESCH

Openingstijden:

Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag  9.30-17.30 uur
Woensdag  9.30-17.30 uur
Donderdag  9.30-17.30 uur
Vrijdag  9.30-21.00 uur
Zaterdag  9.30-17.00 uur

Carnavalsmaandag 
gesloten!

Jubilarissen vogelvereniging 
De oranjewever

Een 50-jarig jubileum is bijzon-
der, vandaar dat de vereniging 
deze mensen, Miet van der 
Heijden en Theo van der Cam-
men, afgelopen zondag eens 
goed in het zonnetje heeft ge-
zet. Districtsvoorzitter van Oost 
Noord Brabant Peter Verkuijlen 
was aanwezig namens de NBvV 
voor het uitreiken en opspelden 
van de jubileumspeldjes. 

Lambert Jansen, voorzitter van 
de vereniging vertelt: “Er zijn al 
mooie woorden gesproken en de 
jubileumspeldjes zijn uitgereikt 
maar toch wil ik nog even stil 
blijven staan bij de jubilarissen. 
Miet is op 24-jarige leeftijd lid 
geworden van de vereniging en 
Theo was 25 jaar. Nu, 50 jaar la-
ter, zijn zij beiden nog steeds lid. 
Dit zegt iets over Miet en Theo, 

maar ook over de vereniging.”
Namens de vereniging ontvin-
gen Miet en Theo een blijvende 
herinnering aan dit 50-jarig jubi-
leum. Met de herinnering, een 
gegraveerde spiegel met naam, 
logo en datum, wil de vereni-
ging aangeven hoe dankbaar zij 
is voor het vele werk dat Miet en 
Theo beiden in de afgelopen 50 
jaar hebben verzet. 

VORSTENBOSCH/NISTELRODE - Vogelvereniging De Oranjewever bestond afgelopen januari 51 jaar. 
De oprichters van toen zijn er helaas niet meer. Wel zijn er nog twee leden in hun midden die sinds een 
jaar na de oprichting zeer nauw betrokken zijn bij de vereniging. Deze leden zijn 50 jaar jaar lid van De 
Oranjewever én van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). 

Lambert Jansen, Miet van de Wetering en Theo van der Cammen

ereleden van sint-Willebrordusgilde 
schenken borstschild en rozetschilden

HEESWIJK-DINTHER - Stan-
daardruiter Rien Verkuijlen was 
zeer vereerd met deze schen-
king die bestond uit een prach-
tig borstschild en rozetten als 
schildjes voor zijn paard. 

Het paard ‘Dora van de Gouver-
neur’ staat hier trots op 9-jarige 
leeftijd op de foto geheel uitge-
dost om op wedstrijden en bij 
optredens compleet te kunnen 
verschijnen. Het schild, gemaakt 
van wit messing, is ontworpen 
door zilversmid Andriessen in 
Lieshout. De standaardruiter 
is nu geheel operationeel met 
de prachtige paardendeken en 

het prachtig ontworpen vaan-
del. Het kleed en het vaandel 
zijn beide geborduurd door Pe-
ters borduurwerken uit Hees-

wijk-Dinther. Het logo van het 
gilde past mooi in het wit en in 
kleur. Het logo is ontstaan uit 
het schilderij van de Heilige Wil-
lebrordus dat in het kasteelmu-
seum van Heeswijk ten toon ge-
steld is. Nogmaals dank aan de 
ereleden voor deze schenking.

STANDAARDRUITER 
NU GEHEEL 

OPERATIONEEL

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

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 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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KBO Bernheze
kbo bernheze
Carnaval voor senioren: alternatief en traditioneel

Digitaal belasting- 
aangifte doen of 
toeslagen aan-
vragen/wijzigen: 
hoe moet dat?

NISTELRODE - Bibliotheek Nis-
telrode organiseert samen met 
KBO Nistelrode een informatie-
ochtend over digitale aangifte 
en het aanvragen en wijzigen 
van toeslagen. De bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 7 maart 
van 10.00 tot 11.30 uur in zaal 
Menzel van CC Nesterlé.

Veel mensen vinden het lastig 
om de stap te zetten naar digitale 
belastingaangifte of het digitaal 
aanvragen of wijzigen van toe-
slagen. Om dit laagdrempeliger 
te maken zal de heer Wim Tim-
mers van de KBO je tijdens deze 
ochtend meenemen in de digitale 
wereld van de Belastingdienst.
Tijdens deze ochtend zullen de 
volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 
DigiD aanvragen en machtigen, 
de berichtenbox van de overheid, 
het aanvragen en wijzigen van 
huurtoeslag en/of zorgtoeslag 
en de belastingaangifte. De heer 
Timmers zal toelichting geven bij 
deze onderwerpen en daarnaast 
zal hij aan de hand van een demo 
de digitale belastingaangifte 
doorlopen zodat je vervolgens 
zelf thuis aan de slag kunt met je 
eigen gegevens.

Heb je interesse? 
Aanmelden voor deze ochtend 
kan tot en met 3 maart via con-
tactnistelrode@nobb.nl, 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
via kbonistelrode@gmail.com. 
Ook kun je je opgeven aan de 
balie van de bibliotheek of schrif-
telijk door een briefje te stoppen 
in de brievenbus van het secreta-
riaat van KBO Nistelrode aan de 
Hoogstraat 14.
De toegang is gratis.

Ludieke middag 
in carnavaleske 
sferen
NISTELRODE - Dit jaar geen 
seniorencarnaval zoals in voor-

gaande jaren. KBO Nistelrode en 
Stichting Carnaval hebben een 
alternatief programma voor onze 
senioren, twee weken na de vas-
tenavond en één week voor half-
vasten. 

Rien

Het programma biedt muziek 
en dans. Prins Frenk d’n Urste 
is met zijn gevolg aanwezig. De 
hoofdmoot wordt gevormd door 
een ludieke voordracht van Rien 
Vermaire uit Hilvarenbeek. In het 
Brabants dialect weet hij het pu-
bliek te boeien met nostalgische 
verhalen over vroeger. 

Rien Vermaire ‘Ouwe Vèrrekes’
Zijn voordracht gaat over de tijd 
van rond de oorlog, toen het var-
ken nog een centrale rol speelde 
in menig huishouden. Rien be-
speelt zijn publiek met beelden-
de anekdotes en ouderwetse 
tradities. Zijn jeugd in Oisterwijk 
en zijn werk bij het slachthuis in 
Tilburg dienen als inspiratie voor 
zijn ludieke voordracht. Rien ge-
niet met volle teugen van ieder-
een die hij aan het lachen maakt. 
Dat belooft een vermakelijke 
middag te worden. 

Zondag 12 maart in CC Nesterlé
Inloop vanaf 13.30 uur met kof-
fie/thee. Het programma duurt 
van 14.00 tot 16.30 uur. De 
entree is € 5,- inclusief kopje 
koffie of thee, twee consump-
ties en hapje in de pauze. Aan-
melden kan tot uiterlijk 3 maart 
door de strook in te leveren op 
Hoogstraat 14 in Nistelrode of 
in de brievenbus van CC Nester-
lé. Mailen naar kbonistelrode@
gmail.com kan ook.

Jaarvergadering
VORSTENBOSCH - KBO af-
deling Vorstenbosch hield op 
woensdag 15 februari haar 
goedbezochte jaarvergadering. 
De notulen en het verslag van 
het jubileumjaar 2016 werden 

zonder aanmerkingen door de 
aanwezige leden goedgekeurd. 

Foto: Jo van den Berg

Ook financieel bleken de cijfers 
op orde en de kascommissie ver-
klaarde dat alles gecontroleerd 
was. Jos van de Lisdonk en Cor 
Ottenheim werden voor een 
nieuwe bestuursperiode herko-
zen. Gastspreker Dirk Geenen 
bracht aan het einde van de ver-
gadering een leuk verhaal over 
zijn inbreng in het natuurbeheer. 
Met de nodige humor sprak hij 
met trots en passie over zijn werk 
als schaapsherder. Veel aanwezi-
gen wisten zijn losse presentatie 
erg te waarderen.

biljartfinale 
bandstoten

Foto’s: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - Op woens-
dagavond 15 februari hebben de 
biljarters van KBO Vorstenbosch 
de competitie bandstoten afge-
sloten met een finale tussen de 
twee poule-winnaars Piet van 
den Heuvel (Hz) en Theo Hurk-
mans. Laatstgenoemde werd de 
winnaar.

Grandioos 
senioren 
carnavalsfestijn
HEESCH - Stichting Carnavals-
viering Heesch, OPA’S en KBO 

Heesch organiseren een fantas-
tische middag voor alle 55-plus-
sers uit Krullendonk. Er wordt 
een zeer gevarieerd programma 
gepresenteerd. 

De zaal is dinsdag 28 februa-
ri open om 13.00 uur, het pro-
gramma begint om 14.00 uur en 
zal tot 17.00 uur duren. Dit alles 
vindt plaats in CC De Pas.
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door ‘Rondom 50’. Prins 
Porcellus XLVI, zijn Adjudant en 
de Raad van Elf geven acte de 
présence. En wat te denken van 
hofkapel de Dors(t)vlegels? Laat 
je verrassen door de rest van het 
programma! KBO Heesch wenst 
jullie allemaal een fijne en gezel-
lige middag. Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Dartkampioen
HEESCH - Het dartseizoen 2016 is 
officieel afgesloten. Het was weer 
een leuk en ontspannen jaar. 

De winnaar was, met grote voor-
sprong, ‘onze Jo’. Jo Bosma ont-
ving uit handen van kartrekker 
Emile Bonte de prijs en de felici-
taties. Kun jij goed darten? Kom 
dan meedoen. Kun je het nog 
niet, kom het dan leren! Bel naar 
Emile Bonte: 06-20301140.

Paralympische
sporters

HEESWIJK-DITHER - KBO 
Dinther was onlangs gast-
heer voor twee paralympische 
sporters afkomstig uit Hees-
wijk-Dinther. 

Kenny van Weeghel en Joep 
van Lankveld presenteerden op 
woensdagmiddag 15 februari 
uiterst professioneel hun zeer in-
teressante levensverhalen. Vooral 
de inspanningen die zij leveren 
om in hun sporten, wheelen en 
geweerschieten, tot wereldpres-
taties te komen maakten heel 
veel indruk bij de veertig toehoor-
ders. Verschillende keren werden 
zij daarvoor met een hartelijk ap-
plaus beloond. 

Na de pauze trad het accorde-
onorkest Gruppo Dal Segno op. 
Zij brachten een uur lang prachti-
ge en aangenaam klinkende luis-
terliedjes ten gehore.

zilveren 
kbo-speld voor 
Fien van Uden

NISTELRODE - In de jaarverga-
dering van KBO Nistelrode op 7 
februari is Fien van Uden afge-
treden als bestuurslid. Na negen 
jaar was zij statutair niet meer 
herkiesbaar. 

Voorzitter Jan Heijmans keek 
in zijn toespraak terug op haar 
functioneren. Gedurende haar 
bestuursperiode was zij belast 
met de distributie van het leden-
magazine Ons en de maande-
lijkse berichten van de afdeling. 
Fien heeft de eigenschap goed 
te kunnen luisteren en observe-
ren, waarna ze kort maar krach-
tig haar visie naar voren brengt. 
Verder was ze bereid mee aan 
te pakken waar dat nodig was, 
zoals tijdens de ontspannings-
bijeenkomsten. “We kunnen te-
rugkijken op een goede en pret-
tige samenwerking”, zegt Jan 
Heijmans. 

Als blijk van waardering voor 
haar verdiensten heeft KBO-Bra-
bant besloten Fien te onderschei-
den met de zilveren KBO-speld 
met oorkonde. Onder luid ap-
plaus van de aanwezigen werd 
de speld bij Fien opgespeld. 
En uiteraard hoorden daar ook 
bloemen bij.

Lariestraat 8 | 5473 VL  Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328 / 06-1088 8567
info@vanderwijst-salarisadvies.nl | www.vanderwijst-salarisadvies.nl

•  Totale HR dienstverlening in goede handen
•  Voor elk personeelsvraagstuk een 
 deskundige bij de hand

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat 

Van der Wijst Salaris & Advies voor uw onderneming kan betekenen.

• Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke kwesties
• Verzorgen van uw personeels- 
 en/of salarisadministratie

Blijk van 
waardering 
voor haar 
verdiensten

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Gestart als speciaalzaak in audio/video en witgoed, aangevuld 
met klein-huishoudelijke artikelen en elektromaterialen, stortten 
wij ons volledig in het diepe. Toch lukte het ons, mede door 
goede service en eerlijk advies, om binnen de kortste keren een 
plaats in deze hectische markt te verwerven. Toch besloten wij 
om na zes mooie jaren in deze branche het roer om te gooien. 

Onze keuze viel toen op verlichting, elektrotechnische materi-
alen, cadeauartikelen en service-artikelen zoals gloeilampen en 
batterijen. Het grote voordeel van onze winkel was dat we het 
alleen af konden, zonder personeel. 

We hebben het tot de dag van vandaag met veel plezier vol 
kunnen houden. De belangrijkste reden dat we er nu mee stop-
pen is het feit dat we geen opvolging of personeel hebben. We 
staan vaak beiden in de winkel en daardoor is het moeilijk voor 
ons om ons bezig te houden met andere dingen. Hannie’s gro-
te passie is bijvoorbeeld de kleurenanalyse waarmee zij bepaalt 
welke kleuren het beste bij iemand passen. Deze activiteiten 
wil ze verder uitbreiden met diverse workshops en stijladvie-
zen. Hiervoor wordt een stuk van de winkel gereserveerd zodat 
Hannie de ruimte heeft. 

Ger wil toch nog enigszins in de handel blijven door bij Living 
for All in Uden een stand te huren waarin hij trendy meubels, decoratie en lampen aanbiedt. Dus je ziet 
het; wij gaan nog lang niet op onze lauweren rusten, maar krijgen op deze manier wel meer vrijheid om 
onze tijd naar eigen keuze in te delen. De rest van de winkel gaan we proberen te verhuren. 

Aangezien de winkel helemaal leeg moet, starten we met een totale leegverkoop waarin we proberen om 
tot het laatste gloeilampje leeg te raken! Dus pak je voordeel en kom snel want op=op. Tot slot willen wij 
iedereen hartelijk bedanken voor de klandizie en het vertrouwen dat we altijd hebben mogen ontvangen 
en wensen iedereen het beste voor de toekomst.

Hannie en Ger Heesakkers

heesakkers Lichtvisie sluit 
na 30 jaar haar deuren
HEESWIJK-DINTHER - Het zal voor velen al geen verrassing meer zijn, want in een dorp gaat nieuws snel 
rond. Begin april gaan wij, Hannie en Ger Heesakkers, stoppen na 30 jaar met veel plezier onze winkel 
aan de Abdijstraat te hebben gehad. 

Ger en Hannie Heesakkers

Donderdag 23 februari: 
Filmavond met ‘De helleveeg’

NISTELRODE - Tijdens de film-
avond op donderdag 23 februari 
verschijnt de film De Helleveeg 
op het witte doek bij CC Nester-
lé. Een bitterzoet familiedrama 
naar het boek van A.F.Th. van der 
Heijden waarin een Brabantse 
jongen gefascineerd raakt door 
zijn lichtzinnige tante.

Tiny Egberts is een pittige en imposante verschijning die alle mannen 
in Brabant gek weet te maken. Zal ze ooit de juiste man vinden en 
zich als een correcte vrouw weten te gedragen? De reden van de 
moeizame band tussen Tiny en haar familie blijkt erg complex te zijn. 

IJzersterk drama
De Helleveeg is een ijzersterk drama over de band van een familie. 
Hannah Hoekstra zet een overtuigend personage neer, zowel de Tiny 
in haar jonge jaren als een bejaarde Tiny. Ze won niet voor niets een 
Gouden Kalf voor haar hoofdrol. Ook de rest van de cast laat sterk 
acteerwerk zien, wat De Helleveeg een aangrijpend 
drama maakt. Donderdag 23 februari – 
aanvang 20.15 uur. Kaartjes à € 5,- zijn voor 
aanvang verkrijgbaar bij de kassa. 

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

Wat je uitstraalt, krijg je terug
NISTELRODE - Sinds 22 februari 1992 is Marya Schoenmode uitgegroeid tot een 
begrip in de wijde omgeving. In totaal 600m2 winkeloppervlak met een uitgebrei-
de collectie van ruim 150 topmerken in schoenen en tassen, inmiddels over drie 
winkels verspreid. In de winkels Marya Schoenmode, Tamarisshop, Kids&Shoes en 
online in de webwinkel blijft de collectie mee veranderen met de trends van het 
seizoen. 

Naar aanleiding van het jubileum 
kunnen de klanten extra acties 
verwachten. Zoals onder andere 
voor elke klant een leuke attentie.

Over precies een maand zal een 
jubileumkrant uitkomen en ook 
het hele team van Marya Schoen-
mode zal nog feestelijk stilstaan 
bij het jubileum. 
Vijfentwintig jaar geleden werd 
de eerste schoen bij Marya 

Schoenmode verkocht. En al die 
jaren heeft Marya met dezelfde 
passie en gedrevenheid haar on-
derneming gerund. 

De schoenen, de inkoop, de 
trends, de beurzen en alles wat er 
mee verwant is, volgt de onder-
neemster met passie. Met haar 
man Rens en haar zoons Sjoerd 
en Joris, kunnen ze spreken van 
een familiebedrijf. 

Met een heel team van enthousi-
aste medewerkers werken ze hard 
en met klantvriendelijkheid aan 
een goede service, met als doel: 
zorgen voor tevreden klanten. 
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

P

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van woensdag 01 maart tot en met zondag 5 maart 2017

ZONDAG 26/02 GESLOTEN

VROEGE VOGEL

FILMS
5,50*

FILMS VÓÓR 

12.00 UUR

van woensdag 01 maart 

tot en met zondag 5 maart

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY service bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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SPOOR 8Weijen 77, 5388 HM NistelrodeOpeningstijden:ma.-vr.: 9.30-17.30 uurza.: 10.00-17.00 uur

Ontdek wat SpOOr 8 te bieden heeft en geniet 
van StOelmaSSageS, Skincare & viSagie 

wOrkShOpS, meridiaan QigOng, 
yOgaleS en nOg veel meer.

Het volledige programma is te vinden op www.spoor-8.nl 

entree is € 15,-,  je ontvangt € 5,-  aan goodcoinskorting
(kijk op www.goodclub.nl)

3

Facebook
T H U M B  U P  A N D  S Y M B O L S

Share

Like

share

Spoor-8-Nistelrode

proeverij 
bij Spoor 8

Zaterdag 

4 maart 

tussen 

10.00 en 

17.00 uur

Hartje Maashorst; centrum voor spirituele groei 
door begeleiding en ontwikkeling

lezingen - workshops - groepsactiviteiten

Palmenweg 5, 5388 SG Nistelrode, www.hartje-maashorst.nl, 0412-611577

Los door het bos
Bed en Breakfast De Maashorst

Centrum Maia - Mandalart
Natuurlijk Behandelen

Nellie Timmers Den Dekker Natuurgeneeskundige

VERBINDEN EN DIENSTBAAR AAN DE MAASHORST

Centrum Timmers
I.v.m. carnaval MEDITATIE-

AVOND op 10 maart 
DRUMCIRKEL op 12 maart

Opening VVV-informatiepunt

Paul Rademaker, mede initia-
tiefnemer van De Nistel noemt 
deze opening een mijlpaal. “Een 
dorp als Nistelrode behoort een 
VVV-informatiepunt te hebben, 
want service naar de bezoekers 
en promotie van ons mooie dorp 
en natuurgebied De Maashorst 
is zeer belangrijk. Het is tevens 
wederom een mooie manier 
voor integratie tussen onze me-
dewerkers met een verstandelij-
ke beperking en de bezoekers”, 

zegt Paul Rademaker, initiatief-
nemer van De Nistel.

Kwaliteit agentschappen
Directeur VVV Noordoost Bra-
bant Rein de Laat vertelde dat 
een VVV-informatiepunt niet 
overal geopend kan worden; het 
moet een plek zijn met meer-
waarde. Zoals bij De Nistel, het 
straalt passie voor mensen uit. 
Wethouder Rien Wijdeven is 
blij met het nieuwe VVV-agent-

schap in Bernheze, zo aan de 
poort van De Maashorst.

VVV producten 
Er zijn fietsknooppunten- en 
wandelkaarten, diverse fiets- en 
wandelroutes en informatiebro-
chures verkrijgbaar. 

Voor openingstijden van ont-
moetingsplek De Nistel kijk op 
www.de-nistel.nl.

NISTELRODE - Vanaf heden kan iedereen bij ontmoetingsplek en zorgonderneming De Nistel terecht 
voor toeristische informatie. Afgelopen zondag zetten directeur VVV Noordoost Brabant Rein de Laat, 
wethouder Rien Wijdeven, Paul Eijkelmans en Paul en Kim Rademaker hun handtekening voor het 
VVV-informatiepunt.

V.l.n.r.: Paul, Kim, Rein, Paul en Rien

Archeologische rijkdom bij 
Natuurcentrum De Maashorst
NISTELRODE - Bij natuurcen-
trum De Maashorst is op dit 
moment een kleine wisselten-
toonstelling ingericht over de 
archeologische vondsten van De 
Maashorst. 

Natuurlijk is de hoofdrol weg-
gelegd voor de vorstin van de 
Maashorst, die een paar jaar 
geleden is gevonden op het 
urnenveld van Slabroek. Maar 
ook andere vondsten, zoals 
de Romeinse put in de hal van 
het natuurcentrum, krijgen ex-

tra aandacht. Bekende Uden-
se amateurarcheologen zullen 

bovendien een heus spreekuur 
houden in het natuurcentrum op 
woensdagmiddag 1 maart van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 
Hierbij mogen eigen vondsten 
aan de specialisten getoond 
worden.

SPREEKUUR VOOR 
EIGEN VONDSTEN

Wij zijn op zoek 
naar nieuwe collega’s 

Leerling-hovenier
Als leerling-hovenier volg je een beroepsopleiding. Je bent enthousiast, leergierig 
en gemotiveerd om door te groeien tot een vakbekwame hovenier. Samen met  
een collega zorg je voor de aanleg en het onderhoud van uiteenlopende 
projecten. Deze vacature kan ook als stage worden ingevuld voor een beroeps-
opleiding niveau 2 of 3. De minimumleeftijd is 17 jaar.

Hovenier
De hovenier is verantwoordelijk voor de aanleg- en onderhoudswerkzaam-
heden van uiteenlopende projecten. Wij zijn op zoek naar een collega met een 
gedegen vakkennis. Het liefst iemand die letterlijk en figuurlijk ruim kan denken. 
Een rijbewijs BE is noodzakelijk.

Voel jij je aangesproken stuur dan je motivatie en cv naar chrisjan@lipsgroen.nl.

ontwerp   aanleg   onderhoud

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08
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Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Prentenboekentip van de bibliotheek: 
Bobbi leert zwemmen / Monica Maas

Bobbi is een populaire serie boeken voor peuters vanaf twee jaar. De lieve 
verhaaltjes zijn op rijm geschreven.
In dit deel gaat Bobbi op zwemles en volgen we het hele proces van de 
eerste keer watervrij maken tot en met het behalen van het zwemdiploma. 
Op de linkerpagina staat telkens een vierregelig rijmpje en de rechterpa-
gina is helemaal gevuld met een leuke illustratie waarop veel te zien en te 
ontdekken is. Knuffelolifant Ollie en Bobbi’s knuffelzeehond zijn altijd van 
de partij en doen even hard mee. 
Dit nieuwe boekje over Bobbi is een leuke toevoeging op de eerste (peuter-)
zwemlessen. Op de website van de schrijfster en illustratrice Monica Maas is 
een bijpassend waterdiploma te downloaden (www.monicamaas.nl).

Filmmiddag voor de jeugd
De Grote Vriendelijke Reus 

De verfilming is in handen van 
de legendarische regisseur Ste-

ven Spielberg in samenwerking 
met Disney. Het is de eerste film 

van Spielberg waarbij het team 
achter kaskraker E.T. weer be-
trokken is. Het boek won diverse 
prijzen en is één van de bekend-
ste kinderboeken aller tijden. Dit 
jaar is het precies 100 jaar gele-
den dat de legendarische kinder-
boekenschrijver Roald Dahl werd 
geboren. 

De film wordt vertoond op don-
derdag 2 maart in CC Nesterlé.
Aanvang: 15.00 uur. 
Kaartjes à € 2,50 (inclusief ranja 
voor kids) voorafgaand verkrijg-
baar bij de kassa.

NISTELRODE - In ‘De Grote Vriendelijke Reus’, gebaseerd op Roald Dahl’s wereldberoemde gelijkna-
mige boek, maakt het eenzame weesmeisje Sofie kennis met de magische reuzenwereld. Wanneer ze 
’s nachts wakker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoerd. Maar Sofie heeft niets te 
vrezen; het is de Grote Vriendelijke Reus. Een reus die misschien eigenaardige woorden gebruikt maar 
geen vlieg kwaad doet. Sofie komt er echter al snel achter dat zijn soortgenoten minder vriendelijk 
zijn en samen met de GVR smeedt ze een plan om alle kinderen in de wereld te beschermen tegen de 
kwaadaardige reuzen. 

Heb je je wel eens afgevraagd 
waarom het ene kind kan reke-
nen als de beste en het andere 
kind met twee jaar al kan praten 
als Brugman? Brain under con-
struction is een lezing waarbij 
Hans Manders door middel van 
film- en beeldmateriaal uitlegt 
hoe het brein van baby tot puber 
zich ontwikkelt. De verschillende 
stadia van deze ontwikkeling ko-

men aan bod en worden gelar-
deerd met praktijkvoorbeelden. 
En essentieel voor ouders met 
pubers; de niet te onderschat-
ten invloed van alcohol op het 
puberbrein komt ook uitgebreid 
aan bod.
 
Een greep uit de reacties:
 
“Ik heb genoten van het en-
thousiasme van Hans. Hij bracht 
het boeiend en het was goed te 
volgen voor de leek. Na afloop 
had ik sterk het gevoel dat álle 
ouders deze presentatie moeten 
zien. De rol die we als ouder 
spelen is belangrijker dan we 
denken.”

“Het was erg interessant te ho-
ren wat een ingenieus netwerk 
ons brein is! Het verhaal wordt 
boeiend verteld en mooi in 
beeld gebracht. De omgeving 
is heel belangrijk voor de ont-
wikkeling van het brein van het 
kind. De lezing is trouwens ook 
voor pubers een aanrader!”

het brein in beweging: 
‘brain under construction’
HET BREIN ONTRAFELD: VAN BABY TOT PUBER

BERNHEZE - Voormalig huisarts Hans Manders uit Heesch verzorgt 
twee inspirerende lezingen over de wonderlijke wereld van het zich 
ontwikkelende baby-, kinder- en puberbrein De eerste lezing is op 
dinsdag 7 maart en de tweede is op dinsdag 28 maart. De lezingen 
zijn ten behoeve van SamenLoop voor Hoop.

Hans Manders

Kaarten kosten € 10,- en zijn te koop aan de kassa of te bestellen 
via: www.de-pas.nl/agenda/evenement.
De opbrengst komt ten goede aan SamenLoop voor Hoop.

kennismaken met muziek! 
Muziekfeest!

Kom meedoen! 
Elke dinsdag van 15.45 tot 16.15 
uur in CC Nesterlé in Nistelrode.
Je krijgt les van een ervaren do-
cent die jou de basisbeginselen 
van muziek maken leert. De kos-
ten voor 15 lessen zijn € 55,-.

Ben je enthousiast na deze kennis-
makingslessen dan is er na de zo-
mervakantie een vervolg mogelijk 
van muzieklessen, op een blaasin-
strument (afhankelijk van de be-

schikbaarheid bij de fanfare).

Meld je aan!
Zit jij op de basisschool en ben je 
8 jaar of ouder? Dan ben je van 

harte welkom. Meld je aan bij 
opleidingen@fanfarenistelrode.nl.
Dion Verstegen of Daniëlle Dort-
mans nemen dan contact met je 
op.

NISTELRODE - Kom samen met een vriend of een vriendin kennis maken met muziek. Muziek maken 
is leuk! Van 14 maart tot aan de zomervakantie bieden we jou muziekles aan, je leert de algemene be-
ginselen van muziek maken, een eerste liedje op de blokfluit spelen en je maakt kennis met de blaasin-
strumenten van de fanfare. Altijd al eens op een trompet, bugel, saxofoon, trombone of bariton willen 
spelen? Grijp nu je kans!

Van alles is er te koop wat inte-
ressant is voor kinderen tot on-
geveer 12 jaar. Onder andere 
kinderkleding en babyspullen 
in allerlei soorten en maten. De 
gebruikte spullen of partijgoede-
ren worden te koop aangeboden 
door particulieren. De organisa-
tie organiseert al meer dan 12,5 
jaar kinderbeurzen in de regio. 
De beurzen lopen nog steeds 
erg goed. Als je alle kinderspul-
len nieuw moet kopen wordt dat 
vaak veel te duur. 

Bovendien kun je vaak net zo 
goed volstaan met gebruikte kle-
ren en spullen. Dat zie je onder 
andere bij kinderboxen en kin-
derstoeltjes, auto- en fietsstoel-
tjes. Deze artikelen zijn meestal 
meteen verkocht op de beurs. De 
deelnemers gaan tevreden naar 
huis als zij hun spullen verkocht 
hebben en de nieuwe eigenaars 

zijn ook tevreden met hun aan-
koop. Daarom is het nog steeds 
zo leuk om de beurzen te orga-
niseren. De openingstijden van 
de beurs zijn van 10.30 tot 13.00 
uur en de entree is € 2,-. De vol-
gende beurs dit voorjaar is op 2 
april bij Fitland in Mill. 

Voor meer informatie kijk op 
www.babykinderbeurs.nl of volg 
ons op facebook.

baby- & kinderbeurs 
rusheuvel oss 5 maart
OSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 5 maart een grote 
baby- en kinderbeurs gehouden De organisatie van de baby- en kin-
derbeurs verwacht wederom een grote drukte. De beurs, die twee 
keer per jaar bij de Rusheuvel wordt gehouden, is inmiddels een 
begrip voor Oss geworden. Er staan ruim 100 deelnemers en je kunt 
er makkelijk parkeren. 

VAN ALLES TE KOOP 
VOOR KINDEREN 

TOT 12 JAAR
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Onze deur staat voor jou open!

Aanmelden  
Elde College

Elde College Schijndel
Entree via bezoekersingang Putsteeg 4

Dinsdag 7 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur
Woensdag 8 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur

Elde College Sint-Michielgestel
Kapelbergstraat 6

Dinsdag 7 maart 14.00 - 16.30 uur14.00 - 16.30 uur14.00 - 16.30 uur
Woensdag 8 maart 14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur

elke dag een uitdaging

Onze deur staat voor jou open!Onze deur staat voor jou open!Onze deur staat voor jou open!
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Download het aanmeldingsformulier op 
www.eldecollege.nl/

aanmeldingsformulier 
vul dit in en neem mee

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

Filmhuis De Pas presenteert de 
kinderfilm: Huisdiergeheimen

Van Ganzenveer tot Muis
BERNHEZE - Cube staat voor Cultuureducatie Bernheze. Cube vormt de verbindende factor tussen 

cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag culturele 

activiteiten voor kinderen. Dit keer Erfgoedproject ‘Van Ganzenveer tot Muis’ bij het Museum voor 

Religieuze Kunst in Uden.
Cultuureducatie Bernheze

Doodstil schuifelen ze achter el-
kaar aan, de monniken, hun han-
den devoot in de mouwen van 
hun habijt gestoken, capuchons 
over de hoofden. De lange ref-
tertafels staan al klaar voor de 
ontvangst van het illustere gezel-
schap. 

Maar eerst nemen de monniken 
plaats op stoeltjes in een kring. 
En dan gaan de capuchons af, 
handen piepen tevoorschijn, 
ogen stralen en monden lachen. 
Want stilte mag dan bij monni-

ken horen, déze monniken zijn 
en blijven toch de kinderen van 
groep vier van basisschool De 
Bolderik uit Heeswijk-Dinther. 
Spannend is het wel, in zo’n echt 
oud klooster. Ademloos luisteren 
de kinderen naar wat er wordt 
verteld over monniken. Over 
perkament en schrijven met inkt, 
met een echte ganzenveer. Want 
dat is precies wat deze monnikjes 
vandaag ook gaan doen. Voor ie-
dereen ligt al een mooi vel papier 
klaar, met daarop een sjabloon 
van een gotische letter. Tezamen 

vormen de letters het alfabet. De 
kinderen mogen de letter met 
potlood overnemen, dan wordt 
het sjabloon verwijderd en mo-
gen ze hun letter met een heuse 
ganzenveer en inkt overtrekken. 
Het blijkt echt monnikenwerk, 
maar deze monniken in spe gaat 
het prima af. En als alle letters in 
inkt zijn overgenomen mogen 
deze worden ingekleurd. 

Met kleurpotlood, wat voor deze 
hedendaagse monniken toch een 
aanzienlijk stukje handiger werkt. 

Tussendoor mogen ze in groepjes 
met handschoentjes aan voor-
zichtig een oud, heel groot boek 
- een graduale - doorbladeren. 
Of ze dat boek ook kunnen op-
tillen? Nou, dat blijkt zelfs voor 
de stoerste jongens nog een hele 
uitdaging. Net zo’n uitdaging als 
het schrijven met ganzenveer 
en inkt. Ze hadden er wat voor 
over, de monniken van toen. 
Déze monniken vinden het stie-
kem behoorlijk indrukwekkend. 
En dat eindeloze oefenen van 
hoofdletters, kleine letters, losse- 

en aan-elkaar-letters op school? 
Daar draaien ze vanaf nu hun 
hand niet meer voor om. Met 
een hele dosis kennis, ervaring, 
mooi getekende letters én het 
levendig ervaren van een stukje 
geschiedenis keren de kinderen 
terug naar school. Mooi hoe Erf-
goed er ook hier weer in slaagt 
het heden en verleden tastbaar 
te laten samensmelten. Weer een 
pareltje van een project uit het 
Cube-aanbod!

De Cube-Verwonderaar.

Foto’s: Marcel van der Steen 

opening hullie hùfke 
tijdens carnavalsvakantie
UDEN - Alweer een nieuwe attractie bij 
Hullie in Uden: Hullie Hùfke, deze wordt 
geopend tijdens Hullie carnavalsvakantie. 
Kom jij kijken wat er nu weer nieuw is?

Er is de afgelopen weken hard gewerkt 
bij Hullie in Uden. De binnenskelterbaan 
is verdwenen en is omgetoverd tot een 
sfeervolle gezellige ‘buitentuin’ namelijk 
Hullie Hùfke. Hierin bevindt zich een groot 
speeltoestel speciaal bedoeld voor de al-
lerjongste kinderen. Zij kunnen hier lek-
ker ravotten, kruip-door-sluip-door en het 
speeltoestel spelenderwijs ontdekken. 

De ouders kunnen hier gezellig omheen 
zitten, terwijl ze hun kinderen in de gaten 
houden. Ook vanuit Hullie knutselhoek 
kun je voortaan naar Hullie Hùfke kijken, 
want er komen extra ramen in. Hullie heeft 
een vernieuwde menukaart waar voortaan 
vier keer per jaar de gerechten gewisseld 
gaan worden. Zo zie je maar weer, Hullie 
slogan past precies: lekker spelen en heer-
lijk eten!

Tijdens Hullie carnavalsvakantie is Hullie 
dagelijks geopend zonder carnavalspro-
gramma. Dus wil je het carnavalsgeweld 
even ontlopen, kom dan lekker naar Hul-
lie!

Openingstijden Hullie 
carnavalsvakantie 2017
Tijdens Hullie carnavalsvakantie is 
Hullie als volgt geopend:
Vrijdag 24 februari 
van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 25 februari 
van 10.00 tot 19.00 uur.
Zondag 26 februari 
van 10.00 tot 20.00 uur.
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag 4 maart van 10.00 tot 19.00 uur
Zondag 5 maart 10.00 tot 20.00 uur.

Kijk voor 

het actuele 

carnavals-

programma

www.mooibernheze.nl/

agenda
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CoLUMN
ONNO

DE VOORWAARDELIJKE 
VERPLICHTING IN HET 
BESTEMMINGSPLAN
Bestemmingsplannen maken is een vak 
apart. Daar komt heel veel bij kijken. 
En dan heb ik het niet alleen over de 
onderzoeken die nodig zijn of de te 
doorlopen procedure. Maar ook over 
het bestemmingsplan zelf. 
Soms moet een bestemmingsplan 
flexibel zijn. Soms moet heel 
gedetailleerd worden geregeld wat wel 
en niet mag. Er moeten hoe dan ook 

keuzes worden gemaakt, mogelijkheden worden geboden, maar ook 
grenzen worden gesteld. Want flexibiliteit voor de één kan immers op 
gespannen voet staan met de (rechts)zekerheid voor de ander. 
Waar ook voor gekozen wordt, vast moet staan dat in ieder geval nog 
voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening.

De voorwaardelijke verplichting
Soms wordt een ontwikkeling in een bestemmingsplan mogelijk 
gemaakt, maar wordt daar tevens een verplichting aan gekoppeld. 
We spreken dan van een voorwaardelijke verplichting. U kunt hierbij 
denken aan het mogelijk maken van de uitbreiding van een bedrijf, 
waarbij de nieuwe bebouwing landschappelijk moet worden ingepast. 

wat is een voorwaardelijke verplichting? 
Dit is een regel in het bestemmingsplan waarmee wordt bepaald 
dat een nieuwe functie wel is toegestaan, maar alleen als óók de 
benodigde maatregelen worden getroffen. Als (in het voorbeeld) 
de ondernemer gebruik wil maken van de mogelijkheid om 
de bebouwing uit te breiden, dan is hij ook verplicht om deze 
landschappelijk in te passen.
Zolang de ondernemer zijn plannen nog niet uitvoert, hoeft hij niets 
te doen. Maar zodra hij gebruik wil maken van de planologische 
mogelijkheden, dan is hij verplicht om de landschappelijke inpassing 
uit te voeren.

Hoe wordt zo’n maatregel geborgd? 
Een afspraak met (in het voorbeeld) de ondernemer is doorgaans niet 
genoeg. Derden kunnen aan zo’n afspraak namelijk geen rechten 
ontlenen. 
De maatregel zal daarom moeten worden afgedwongen via de regels 
van het bestemmingsplan. Dit moet dan via een voorwaardelijke 
verplichting.

De vorm van de voorwaardelijke verplichting
De voorwaardelijke verplichting moet zeker aan een aantal eisen 
voldoen. De rechter heeft meermaals bepaald, dat zaken als 
rechtszekerheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid noodzakelijk 
zijn. Wat betekent dat? 
In het voorbeeld van de ondernemer betekent dit, dat niet 
volstaan kan worden met alleen de voorwaarde dat de bebouwing 
landschappelijk moet worden ingepast. Duidelijk moet ook zijn hoe 
die landschappelijke inpassing vormgegeven moet worden. 

Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

EEN GOEDE VOORWAARDELĲ KE 
VERPLICHTING IS RECHTSZEKER, 
UITVOERBAAR EN HANDHAAFBAAR

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

VOOR EEN 
SCHERPE PRIJS

Kwaliteit

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

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

Compleet 
nieuwe grote
showroom!
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BERNHEZE BOUWT
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DUURZAAM BOUWEN

HEESCH - De groene stroom die Elly en Johan Verdiesen eerst hadden was hen niet ‘groen’ genoeg. Reden 
om over te stappen naar BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie. Door berichten in plaatselijke kranten 
en gesprekken met anderen die al bij BECO aangesloten waren, hebben ze de stap gezet om zich bij BECO 
aan te sluiten. “En dat bevalt goed”, zeggen Elly en Johan.

Op enig moment zagen ze met 
eigen ogen dat er bij de Amer-
centrale in Geertruidenberg elke 
dag volle schepen met kolen ver-
brand moeten worden om elektri-
citeit op te wekken. Toen ging bij 
Elly (64) en Johan (65) de knop 
om. Elly, voormalig secretares-
se gynaecologie bij ziekenhuis 
Bernhoven en Johan, voormalig 
gymdocent op het Titus Brands-
malyceum, waren al bewust met 
energiebesparing bezig. Een huis 

met goede spouwmuurisolatie, 
vloerisolatie, zuinige A+ of A++ 
apparaten en zoveel mogelijk 
ledlampen zijn voor hen bewus-
te keuzes. “We willen natuurlijk 
geen energie verspillen”, zeggen 
Elly en Johan.

Ook met drie, inmiddels uitwo-
nende, kinderen was aandacht 
besteden aan zuinig omgaan met 
energie regelmatig een actueel 
onderwerp. Simpele dingen als 

deuren sluiten, lampen niet on-
nodig laten branden, letten op 
energieverbruik van nieuwe ap-
paraten en dat soort zaken. 

“Dat zal, naar wij aannemen, in 
elk huishouden toch wel gebeu-
ren”, zo stellen Elly en Johan. In 
ieder geval is het nu voor hen een 
prima ervaring geweest om de 
stap te maken naar zo’n lokaal 
initiatief als BECO. “Daar zijn we 
blij mee”, zo zeggen ze. 

‘bij beco verbranden ze geen volle 
schepen steenkolen’ 

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
 Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Maak een melding

Vraagt u zich ook wel eens af of een 
product kleiner of anders kan worden 
verpakt? of heeft u een idee om een 
verpakking milieuvriendelijker te maken? 
Bijvoorbeeld omdat u een verpakking te 
groot vindt? of omdat u die moeilijk kunt 
scheiden bij het afval? 

ga dan naar de website 
www.meldpuntverpakkingen.nl of naar www.facebook.com/
meldpuntverpakkingen. 
U ontvangt binnen maximaal zes weken het antwoord op uw 
melding of vraag. 

Deze wordt ook op de website geplaatst. Dit gebeurt uiteraard 
anoniem: uw gegevens worden alleen gebruikt door het 
Meldpunt Verpakkingen bij de behandeling van uw melding. 
De gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en ook niet 
gepubliceerd bij uw melding op de website.

DUUrzAAMheIDtIP
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het staat in de sterren…

Al pratende maakte mijn nichtje de 
opmerking dat ze het moeilijk vond 
een studiekeuze te maken. Er volg-
de een welgemeend advies: ‘Als je 
het niet weet, dan volg je gewoon 

fysica op wetenschappelijk niveau. 
Altijd een goede keuze.’ Ik respec-
teer haar advies maar deel een an-
dere mening. 
In mijn werk kom ik vaak mensen 
tegen die vroeger ooit een keuze 
hebben gemaakt omdat anderen 
dat zeiden of omdat anderen dat 
deden. Op latere leeftijd komen ze 
erachter dat het werk ze geen vol-
doening geeft. 
Op dit moment is het ‘hot’ om te 
praten over passie in je werk. Dat 
klinkt voor velen, en ook voor mij, 
wat hoogdravend. Waar ik wel 
100% voor ga is dat je voor iets 
kiest waarin je goed bent, waarin je 
plezier hebt en waar je enthousiast 
over bent. Daarbij de nadruk op 
‘je’. Want wat voor anderen geldt, 
hoeft niet op jou van toepassing te 
zijn. 

Of je nu staat voor een studie-
keuze, een heroriëntatie of een 
gedwongen verandering, als je op 
deze basis een keuze maakt geloof 
ik erin dat het werk je het beste af-
gaat en dat de omgeving dat ook 
zo ervaart. 

En zoals Ghandi ooit gezegd heeft: 
‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef 
je nooit meer te werken’. 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl.

BERNHEZE - Afgelopen week hadden we onze nichtjes uitgenodigd voor een bezoek aan de sterrenwacht. Tijdens de pauze kwam ik samen met 
mijn nichtje met één van de medewerkers in gesprek over de opleiding die ze gevolgd had. 

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach 
en eigenaar van Infl usso in Heesch

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

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

•	 Complete	boekhouding

•	 Fiscaal	advies

•	 Salaris-	en	personeels-
	 administratie

Kort nieuws
succesvol 
keeztoer-
nooi 

NISTELRODE - Zo’n ander-
halve week geleden is het 
eerste keeztoernooi gehou-
den in Zaal ‘t Tramstation. 

De avond van vrijdag 10 fe-
bruari is prima verlopen en 
de organisatie wil iedereen 
bedanken voor de gezellig-
heid, de hulp en deelname. Er 
kan een mooi bedrag overge-
maakt worden naar Samen-
Loop voor Hoopteam Samen 
Sterk. De winnaars van deze 
avond waren Yvonne en Ge-
rard. Het volgende keeztoer-
nooi staat alweer vast en zal 
plaatsvinden op vrijdag 24 
maart. Zorg dat je erbij bent!
Opgeven via 
keezetoernooi@gmail.com.

ook een 
eggerlaan 
in Lieshout

L I E S H O U T / V O R S T E N -
BOSCH - Enige weken ge-
leden heeft de Eggerlaan in 
Vorstenbosch nieuwe naam-
borden gekregen. 

De oude naamborden heeft 
Jan Smolenaers gekregen en 
één daarvan gaf hij af aan 
de familie Petter-Egger en 
de andere had hij beloofd 
aan de familie van de Bigge-
laar-Voets in Lieshout. Dus 
Jan is naar Lieshout gereden 
met het naambord en deze 
werd geplaatst bij de ingang 
van het Kabouterbos dat 
naast hun huis ligt. 

De familie was er erg blij mee. 
Dus vanaf nu is er ook een 
Eggerlaan in Lieshout.

uw gasspecialist
in de regio...

openingstijden:
GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22
Schaijk
0486-461956
www.gashandelwillemsen.nl

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag geopend van 
8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op 
woensdag, zaterdag en zondag.
In het kampeerseizoen mei t/m 
augustus zijn wij op zaterdag
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

GASSERVICE OSS
Galliersweg 45
Oss 
0412-748888
www.gasserviceoss.nl

Maandag t/m vrijdag geopend 
van 8.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend van 9.00 tot 
12.00 uur. Gesloten op zondag.

Wat voo r 
anderen geldt 
hoeft niet 
o� jou 
van toepa� ing 
te zijn

Update aangenaam heesch 
HEESCH - Het centrum van 
Heesch wordt deze dagen voor-
zien van 32 banieren. 

Het plaatsen van de banieren 
is onderdeel van de campagne 
Aangenaam Heesch. Heesch wil 
met deze campagne laten zien 
dat het aangenaam vertoeven is 
in het dorp. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat Heesch zich onder-
scheidt van de omliggende ker-
nen door haar toegankelijkheid 
en gastvrijheid. Het dorp scoort 
hoog op sfeer en beleving en 
heeft een verrassend aanbod in 
een gezellige sfeer die vertrouwd 

aanvoelt. Heesch profileert zich 
met de campagne Aangenaam 

Heesch steeds meer als een dorp 
voor en door levensgenieters.

Foto’s: Marcel van der Steen
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Met carnaval hebben we de volgende openingstijden: 

 

Carnavéééél tijd 
voor voordelige
boodschappen!

 

 

 

 

 

 

Vrij 24 februari 07.00 - 22.00 

Za 25 februari 07.00 - 21.00 

Zo 26 februari 10.00 - 20.00 

Ma 27 februari  07.00 - 21.00 

Di 28 februari 07.00 - 21.00 

Vrij 24 februari 08.00 - 21.00 

Za 25 februari 08.00 - 21.00 

Zo 26 februari 10.00 - 18.00 

Ma 27 februari  08.00 - 21.00 

Di 28 februari 08.00 - 21.00 

Heesch Nistelrode

Boodschappendoen bijJumbo is eenfeestje.

e
HALVE
PRIJS*

Jupiler, Bavaria  
of Grolsch

 
* e
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Bernhezer Dag van de Duur-
zaamheid 8 april 2017: podium 
voor alle duurzame initiatieven
Een paar jaar geleden brachten 
we als Stuurgroep triple P al veel 
duurzame ondernemers bij elkaar 
tijdens het Duurzaamheidscafé 
Samen Sterker. circa vijfenzes-
tig enthousiaste initiatiefnemers, 
waar ook u toe behoorde, ont-
moetten elkaar daar met als doel 
om elkaar te leren kennen en ver-
bindingen tot stand te brengen. 
Met de Bernhezer Dag van de 
Duurzaamheid willen we nu 
een volgende stap zetten door 
mensen uit de regio met deze 
duurzame ontwikkelingen te la-
ten kennismaken door middel 
van een duurzaamheidsmarkt. 
Het is de bedoeling om de tal-
loze prachtige initiatieven die 
er in de omgeving zijn te laten 
zien en mensen vooral ook prak-
tisch op weg te helpen. op deze 

markt kunnen consumenten/
inwoners antwoord krijgen op 
vragen als: Wat kan ik allemaal 
doen om mijn woning energie-
zuiniger te maken? En wat kan ik 
nog meer doen om mijn steentje 
bij te dragen aan een duurzame 
maatschappij. ook middelbare 
en basisscholen worden betrok-
ken bij de Bernhezer Dag van de 
Duurzaamheid. Hierover zal de 
komende periode meer bekend 
worden gemaakt.

Locatie 
De Bernhezer Dag van de Duur-
zaamheid vindt plaats op zater-
dagmiddag 8 april van 13.00 tot 
17.00 uur op de inspirerende, 
duurzame locatie van SgS Search 
aan Meerstraat 7 in 
Heeswijk-Dinther. Deze locatie 
is centraal gelegen en heeft een 
fraaie heemtuin waar genoeg 
ruimte is om een mooie markt op 

te bouwen.
Aanmelden bestaande en 
nieuwe duurzame initiatieven
Bent u nog steeds actief op het 
terrein van duurzaamheid en/of 
duurzaam ondernemen? Biedt u 
bijvoorbeeld duurzame produc-
ten aan of bent u op een ander 
manier actief met een duurzaam 
project of initiatief in de regio? 
of bent u een particulier en heeft 
u ideeën of voorbeelden die u 
graag met anderen wilt delen? 
Meldt u dan aan via 
c.derikx@bernheze.org en verze-
ker u van een plaats op de markt 
van de Bernhezer Dag van Duur-
zaamheid van 8 april 2017. aan 
uw deelname zijn geen kosten 
verbonden.

Initiatiefnemers
De Bernhezer Dag van de Duur-
zaamheid is een initiatief van 
Stuurgroep triple P bestaande 
uit Rabobank oss Bernheze, ge-
meente Bernheze, BEco Bern-
hezer Energie coöperatie, ZLto 
Bernheze en SgS Search B.V. 

De stuurgroep is in 2012 op-
gericht met als doel bevlogen 
mensen met goede ideeën over 
duurzaamheid met elkaar in con-
tact te brengen en een podium te 
bieden.

Is het lastig voor u om uw huis 
schoon te maken? En wilt u af 
en toe een extra schoonmaak-
beurt in huis? 

Maak dan gebruik van de rege-
ling Huishoudelijke Verzorging 
toelage (HVt). Met deze toela-
ge krijgt u huishoudelijke hulp 
voor een kleine eigen bijdrage.

Voor wie is de Huishoudelijke 
Verzorging Toelage (HVT)
• U bent 75 jaar of ouder.
•  U maakt geen gebruik van 

huishoudelijke hulp via de 
Wmo, omdat u de eigen bij-
drage te hoog vindt.

•  U krijgt ondersteuning via 
de Wmo, WLZ of ziektekos-
tenverzekering, bijvoorbeeld 
voor verpleging, verzorging, 
huishoudelijke hulp, vervoer, 
woningaanpassing, rolstoel of 
begeleiding.

•  U bent elke week actief als 
mantelzorger.

Waar kunt u deze toelage 
aanvragen?
U vraagt de Huishoudelijke Ver-
zorging toelage aan bij een zorg-
aanbieder die ook de huishoude-
lijk hulp via de Wmo verzorgt. U 
vindt een overzicht van deze aan-
bieders op www.bernheze.org.
Daar staat ook meer informatie 
over de kosten.

Als u eigenaar of huurder bent 
van een woning of bedrijf, dan 
krijgt u jaarlijks een aanslag-/ 
beschikkingsbiljet met daarop 
onder andere de WOZ-waarde 
van uw pand. 

Nieuwe WOZ-waarde 
voor uw woning
We hebben de WoZ-waarden 
voor 2017 van de woningen in 
Bernheze nog niet vastgesteld. 
Uw WoZ-beschikking 2017 en 
de daarbij horende aanslag oZB 
eigenaar woningen en Rioolhef-
fing eigenaar woningen krijgt u 
daarom later dan gebruikelijk. 

U ontvangt wel eind februari de 
aanslag afvalstoffenheffing vast 
bedrag 2017 en de afrekening 
Diftar over 2016 (ledigingen en 
kilo’s).

Waarderingskamer
De Waarderingskamer houdt 
toezicht op de kwaliteit van de 
WoZ-taxaties die gemeenten 
doen. Vorig jaar hebben we een 
verbetertraject in gang gezet 
om het proces rondom het vast-
stellen van de WoZ-taxaties te 
verbeteren. Vanuit deze verbe-
terslag heeft de Waarderingska-
mer na hun controle laten weten 
nog niet te kunnen instemmen 
met het bekendmaken van de 
WoZ-waarden voor 2017. Dit 
is de reden dat u uw WoZ-be-
schikking op een later moment 
dan gebruikelijk zult ontvangen. 
Via onze website www.bernheze.
org en deze gemeentepagina in-
formeren we u over het moment 
waarop we uw beschikking gaan 
sturen en het taxatieverslag be-
schikbaar komt.

Nieuwe WOZ-waarde 
voor uw bedrijf
Uw bedrijf is dit jaar opnieuw 
getaxeerd. De zogenaamde 
WoZ-waarde geldt voor het be-
lastingjaar 2017. 
Via www.bernheze.org kunt 
u een taxatieverslag voor be-
drijven opvragen. U kunt het 
verslag ook schriftelijk opvragen 
(gemeente Bernheze, ter atten-
tie van Belastingen, Postbus 19, 
5384 Zg Heesch). 

Niet eens met uw WOZ-waarde
als u denkt dat de WoZ-waarde 
van uw pand niet juist is vastge-
steld, horen we dat graag. U kunt 
contact met ons opnemen door 
gebruik te maken van het reactie-
formulier op www.bernheze.org
of bel ons via 14 0412. U kunt 
binnen zes weken na dagteke-

ning van het aanslag-/beschik-
kingsbiljet gemeentelijke belas-
tingen ook schriftelijk bezwaar 
maken. Hiervoor kunt u gebruik 
maken van het standaard be-
zwaarformulier op onze website.

Hulp bij uw WOZ-bezwaar
Bent u van mening dat de 
WoZ-waarde van uw pand te 
hoog is, dat iets anders op uw 
aanslagbiljet niet klopt of wilt 
u graag hulp bij het indienen 
van een bezwaarschrift of het 
invullen van een reactieformulier?

Maak dan een afspraak om dit 
samen met een medewerker van 
het team belastingen en basisre-
gistraties te doen. 
We kunnen de afspraak in onder-
ling overleg ook in de avonduren 
plannen.

Uitnodiging participatie bernhezer 
Dag van de Duurzaamheid
Zaterdag 8 april 2017 

huishoudelijke
Verzorging 
toelage

Op zaterdag 25 februari en zon-
dag 26 februari 2017 vinden 
er in onze dorpskernen carna-
valsoptochten plaats. Hierdoor 
rijden de bussen mogelijk via 
een andere route, op andere 
tijdstippen en vanaf andere hal-
tes dan u gewend bent. 

Voor meer informatie betreffen-
de busroutes in Brabant oost 
tijdens de carnavalsdagen kunt u 
gratis bellen met arriva klanten-
service, 0800-02 32 545 of kijk 
of www.arriva.nl.

omleidingen 
Arriva bussen 
tijdens carnaval

Woz-waarde en gemeentelijke belastingen 2017

GeMeenteberIChten

PrAktIsChe InForMAtIe

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

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

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

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

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

AGenDA

15 maart
tweede Kamerverkiezingen

Er zijn in Bernheze tal van initiatieven op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte 
economie. Samen levert dit een grote verscheidenheid aan duur-
zame producten en diensten op. Maar welke initiatieven zijn er nu 
precies? Waar vind je die als bewoner van de regio? En hoe kun je 
er gebruik van maken? De leden van de Stuurgroep Triple P hoorden 
deze geluiden steeds vaker en namen het initiatief voor de Bernhe-
zer Dag van de Duurzaamheid in het voorjaar van 2017. Een markt 
waar inwoners en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. We no-
digen u van harte uit om aan deze dag mee te doen.

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
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op maandag 6 maart 2017 start 
de reconstructie van de Nieuwe 
Hescheweg. Deze werkzaam-
heden duren zes weken (tot 14 
april). Het betreft de hoofdrijbaan 
vanaf rotonde Brierstraat tot kruis-
punt Julianasingel. 

Omleidingen 
automobilisten worden omgeleid 
via de N329 (weg van de toe-
komst) en de cereslaan. Bewoners 
en bedrijven blijven vanuit één 

richting bereikbaar. 
Fietsers kunnen gebruik blijven 
maken van de naastgelegen fiets-
straat en de amelsestraat.
Bussen krijgen een omleiding via 
de Willibrordusweg. Passagiers 
moeten rekening houden met een 
korte vertraging.

Wat gaat er veranderen
De huidige rijbaan bestaat uit be-
tonplaten. Door de ongelijke lig-
ging ontstaat geluidsoverlast. 

We gaan de hele weg asfalteren, 
waardoor er minder geluidsover-
last is. tussen de St. Wilperslaan 
en de Benedictuslaan komt een 
dassen- en kleinwildtunnel. Bij 
de Benedictuslaan maken we een 
middengeleider voor oversteken-
de recreatieve fietsers.

Vooruitlopend op deze werkzaam-
heden, start Brabant Water op 20 
februari 2017 met het vervangen 
van de watertransportleiding in de 
berm. Deze planning is afhanke-
lijk van weersomstandigheden. Na 
Pasen voeren ze nog een aantal 
kleine werkzaamheden uit. 

Meer informatie
Neem dan telefonisch contact op 
met de heer J. van alphen, direc-
tievoerder namens de gemeente 
oss, tel. 06-14 77 86 42.

In de week van 13 maart halen 
we snoeihout in het buitenge-
bied op. U kunt zich tot 5 maart 
2017 aanmelden bij de gemeen-
te, telefoon 14 0412, of op de 
website het ‘aanvraagformulier 
ophalen snoeihout’ invullen. 

Voorwaarden
Het snoeihout wordt verwerkt in 
een biomassa-energiecentrale.
Daarom kan alleen hout dat aan 
kwaliteitseisen voldoet worden 
gebruikt voor het opwekken van 
energie. U vindt deze op 
www.bernheze.org.

Werkwijze
al u uw snoeihout wilt laten op-
halen hebben we de volgende 

informatie nodig: uw naam en 
adresgegevens, (mobiel) tele-
foonnummer waar u overdag 
bereikbaar bent, adresgegevens 
van de locatie waar het hout ligt, 
plaats van herkomst van het hout 
en een inschatting van de hoe-
veelheid kubieke meters. Wan-
neer u geen adresgegevens van 
de locatie kunt opgeven, kunt 
u een beschrijving van de plek 
doorgeven. 
U krijgt geen bevestiging van 
de aanmelding. We kunnen niet 
precies van tevoren aangeven 
op welke dag we het snoeihout 
ophalen. Bij grote belangstel-
ling kan het voorkomen dat het 
snoeihout in de opvolgende
week wordt opgehaald.

nieuwe hescheweg afgesloten Gemeente haalt snoeihout 
buitengebied op 
Aanmelden tot 5 maart 2017

oFFICIËLe bekenDMAkInGen

Pand gesloten wegens 
overtreding artikel 13b 
Opiumwet

op 20 januari 2017 
- Hadewychstraat 15.
Heesch (3 maanden)
op 24 januari 2017 
- De Morgenstond 19. 
Heeswijk-Dinther (1 jaar). 

Besluit aanwijzing 
inzamelaars textiel

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij 
op 7 februari 2017 heeft besloten 
om de volgende organisaties aan 
te wijzen als inzamelaar voor wat 
betreft de deelstroom textielafval:
-  Stichting Behoud kerkgebouw 

St. Servatius Dinther;
-  Stichting textielinzameling 

Heeswijk;
-  Stichting Vrienden van onze 

Missionarissen Nistelrode;
-  Stichting Fancy Fair Vorsten-

bosch;
-  Stichting Behoud antoniuskerk 

Loosbroek.
Inzage: Het besluit ligt met ingang 
van 15 februari 2017 gedurende 
zes weken tijdens openingstijden 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch.
Reageren: Binnen de termijn van 
inzage kunnen belanghebbenden 
tegen het aanwijzingsbesluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift instel-
len bij het college van burgemees-

ter en wethouders van Bernheze, 
Postbus 19, 5384 Zg Heesch.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding maken uitweg
-  a.J. van osch, Heuvel 15, 5476 

Kg Vorstenbosch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:12, 
lid 1 onder a, van de aPV Bern-
heze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar Leeghandseweg, 
kadastraal bekend NtRo0, sec-
tie g, nummer 141 in Vorsten-
bosch.

-  J.J.P. Dobbelsteen, graaf Wer-
nerstraat 11, 5473 cD Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de aPV Bern-
heze 2014 een melding ge-
daan van het maken van een 
uitweg naar graaf Werner-
straat 11 in Heeswijk-Dinther.
Deze meldingen zijn op 17 
februari 2017 geaccepteerd. 
Verzenddatum:17 januari 2017.

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Buurtvereniging Riet akker voor 

het organiseren van het 50-jarig 
jubileum Riet akker op 11 juni 
2017 van 15.00 tot 22.00 uur 

op locatie (gedeelte) akkerweg, 
5476 Vt Vorstenbosch. tijdens 
het jubileum is een gedeelte van 
akkerweg (tussen nr. 2 en nr. 6)
afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. De 
beschikking is verzonden op 17 
februari 2017.

-  Buurtvereniging De La Salle-
straat voor het organiseren van 
een buurtbarbecue op 18 juni 
2017 van 15.00 tot 21.00 uur 
op locatie, (gedeelte) De La 
Sallestraat, 5384 NK Heesch. 
tijdens de barbecue wordt een 
gedeelte van De La Sallestraat 
(vanaf graanakker tot Mgr. Van 
de Hurklaan) afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voet-
gangers. De beschikking is ver-
zonden op 20 februari 2017

-  Stichting ’t Slippend Wiel voor 
het organiseren van een Mega-
trekkertrekspektakel en gazon-
maaierrace op 12 maart 2017 
van 8.00 tot 24.00 uur en een 
feestavond op 10 maart 2017 
van 18.00 tot 2.00 uur op lo-
catie Nistelrodesedijk ong. (t.o. 
nr. 6), 5472 LB Loosbroek. tij-
dens het evenement is Nistel-
rodesedijk van Justitieweg tot 
aan Berkenvenseweg afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikking is 
verzonden op 17 februari 2017.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de aPV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door:
-  c.a.L. Vos-Verstegen voor het 

organiseren van een 25-ja-
rig huwelijksfeest op 25 maart 
2017 van 20.00 tot 1.30 uur 

op locatie goorstraat 20, 5384 
PR Heesch. Er is een geluidsont-
heffing verleend tot 1.00 uur. 
De toestemming is 20 februari 
2017 verzonden.

-  Stichting De Kreuge voor het 
plaatsen van een kunstijsbaan 
op de parkeerplaats aan Molen-
hoeven in Loosbroek. De kunst-
ijsbaan is geopend op 27 en 28 
februari van 13.00 tot 18.00 
uur en van 1 tot en met 5 maart 
2017 van 10.00 tot 22.00 uur. 

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Heilarensestraat 42

Bouwen garage
Datum ontvangst: 14-02-2017

Heesch
-  Bosschebaan ong.

oprichten woonhuis met bijge-
bouw
Datum ontvangst: 15-02-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Hoofdstraat t.h.v. nr. 98

Kappen leilinde (dreigend 
gevaar omvallen)
Verzenddatum: 13-02-2017

-  De Morgenstond 21
Bouwen kelder (wijziging eerder 
verleende vergunning.)
Verzenddatum: 13-02-2017

-  Brouwersstraat 18
Vervangen dak

Verzenddatum: 16-02-2017
-  Dodenhoeksestraat 14

Handelen met gevolgen 
beschermde monumenten 
(isoleren dak )
Verzenddatum: 13-02-2017

-  Fokkershoek 8a
Uitbreiden gildehuis
Verzenddatum: 16-02-2017

Heesch
-  ’t Dorp 107

Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum:13-02-2017

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. omdat dit be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt deze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heesch
-  ’t Dorp vanaf nr. 2 tot Pastoor 

Scheepensstraat
Kappen 17 platanen, 
31 moeraseiken en 29 lindebo-
men (herinrichting centrum)
Verzenddatum: 14 februari 2017

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

onderstaande omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heesch
- amelseind 2
 Veranderen woonfunctie en 

gebruik bijgebouw voor aan 
huis verbonden bedrijf 

 Verzenddatum: 20 februari 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
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toneelvereniging efkes Anders 
viert 30-jarig jubileum

Zeven regisseurs hebben door de 
jaren heen de spelers begeleid: 
Harrie Reins, Rémy Albers, Ko-
tje van Kilsdonk, Astrid Radoes, 
Willie de Groot, Anneke van den 
Heuvel en vanaf dit jaar Maartje 
van der Meij. En een kleine hon-
derd spelers genoten in de afge-
lopen dertig jaar van het plezier 
bij het repeteren, van de kick bij 
de voorstellingen, de trots bij het 
applaus en de roes van het na-
genieten! Daarnaast liep er altijd 
een clubje harde werkers binnen 
de vereniging rond zoals de de-
corbouwers, kledingverzame-
laars en licht- en geluidmannen. 

Voor al deze mensen is er op 
zaterdag 22 april een reünie in 
zaal ‘t Tramstation. Als het goed 
is heeft iedereen inmiddels een 
uitnodiging ontvangen. Mocht 
je als oud-lid, geen uitnodiging 
hebben gekregen, meld je dan 
aan bij Sjoerd van der Linde via 
sjoerd.eefke@gmail.com. 
Er zijn al veel aanmeldingen 
binnen en het wordt gegaran-

deerd een gezellige avond met 
bijbuurten en herinneringen op-
halen. Maar… Efkes Anders zou 
zichzelf verloochenen als er niet 
óók te genieten valt van een 
‘stukske toneel’! 

De huidige toneelspelers wor-
den die middag verrast met een 
geweldig cadeau: een workshop 
toneel door niemand minder dan 
Peter Faber, één van Nederlands 
meest bekende acteurs vertelt, 
verbeeldt en speelt vol humor 
wat toneelspelen is en kan zijn! 
Dankzij een donatie van Stich-
ting Charity Cup Nistelrode 
heeft Efkes Anders deze topac-
teur kunnen uitnodigen! 

De jubileummaand april start 
uiteraard met twee toneelavon-

den. Efkes Anders speelt op za-
terdag 8 en zondag 9 april het 
stuk ‘Amateurs!’, een toneelstuk 
van Wannie de Wijn, bewerkt 
door regisseuse Maartje van der 
Meij. 
Elf amateurtoneelspelers van Ef-
kes Anders kruipen in de huid 
van… amateurtoneelspelers en 
daarmee krijgt het publiek een 
kijkje achter de schermen en 
beleeft mee hoe het er vooraf-
gaand aan een voorstelling aan 
toe gaat. 

de kaartverkoop 
voor ‘amateurs!’ start 
op maandag 6 maart 
Kaartjes zijn te koop bij:
-  CC Nesterlé tijdens openings-

tijden.
-  Bloemisterij Ari-Jenne. 
 Hier graag contant betalen.

NISTELRODE - De maand april staat voor de leden van toneelvereniging Efkes Anders 

in het teken van het 30-jarig jubileum. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tussen 

het repeteren voor de voorstelling door wordt er gewerkt aan een jubileumdag. Dertig 

jaar geleden, in april 1987, is Efkes Anders opgericht door Leo van den Bogaard en 

Martien van de Akker namens Stichting Promotie Nistelrode. In die 30 jaar zijn er veel 

uitvoeringen geweest. Van kluchten tot thrillers en van kinderstukken tot blijspelen. 

30 jaar
Efkes

Anders

Een worksho� 
ton� l doo r 

niemand minder 
dan Peter Faber, 

één van 
Nederland� m� st  
bekende acteu�  

vertelt, 
verb� ldt en 

sp� lt vol humor 
wat ton� lspelen 

i� en kan zijn

WWW.bernheze.orG

ProCeDUres
openingstijden zie colofon

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

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

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

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

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 Ma ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 Ea ’s-gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GeMeenteberIChten

GEZELLIGHEID EN 
BIJBUURTEN
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e Pas is tijdens de Samen-
Loop voor Hoop een 
soort van uitvalsbasis 

voor de organisatie en de vrij-
willigers. Een perfecte locatie, 
want het culturele centrum ligt 
in het hart van het parcours. 
In De Pas komen bijvoorbeeld 
bedjes te staan voor mensen 
die even willen uitrusten na hun 
wandelbeurt. “En binnen is er 
koffi e, het hele etmaal rond”, 
aldus Wilco. “Dus ook voor de 
vrijwilligers die ‘s nachts nog 
even door moeten.”

Verenigingsleven
De wandeltocht wordt breed ge-
dragen in Heesch, merkt hij. En 
dat doet hem deugd. “We zijn 
hét gemeenschapshuis van het 

dorp en staan midden in het 
verenigingsleven. Daardoor zien 
we hoe enorm de SamenLoop 
nu al leeft. En het mooie is dat er 
tal van nieuwe samenwerkingen 
ontstaan. Mensen zoeken elkaar 
op allerlei manieren op.”

Aanloop
In de aanloop naar de SamenLoop 
vinden er ook in De Pas diverse 
activiteiten plaats. Op 11 februari 
konden bezoekers bijvoorbeeld 
genieten van zes bands tijdens de 
jaarlijkse benefi etavond Nothing 
Else Matters. Deze muzikanten 
traden belangeloos op voor het 
goede doel: al het geld gaat naar 
de KinderLoop. Daarnaast geeft 
voormalig huisarts Hans Manders 
in De Pas twee bijzondere lezing-

en met de titel ‘Brain under Con-
struction’. Daarin maakt hij de 
bezoekers wegwijs in de won-
derlijke wereld van het brein.

‘Geweldige opbrengst’
De Pas wordt bovendien door 
deelnemende teams benaderd 
om mee te werken aan avonden 
om geld te genereren. Wilco 
geeft aan dat De Pas daar zoveel 
mogelijk aan meewerkt. “We 
stellen onze accommodatie met 
liefde en plezier beschikbaar voor 
dit evenement. En als ik het ent-
housiasme van nu meet, dan 
weet ik zeker dat De Misse 
helemaal vól staat in juni. En 
laten we hopen op een geweldige 
opbrengst. Want dáár gaat het 
allemaal om.”                  ◄

De Pas: het hart van 
de Heesche SamenLoop
Het duurt nog een paar maanden, maar de SamenLoop voor Hoop maakt 
volgens Wilco Schrijvers al de nodige tongen los in Heesch. En hij kan het 
weten, als directeur van Cultureel Centrum De Pas. “Het is mooi om te zien 
dat er nu al enorm veel geld is opgehaald.”

Volg ons op Facebook en Twitter

Facebook: www.facebook.com/
SamenLoopvoorHoopHeesch
 

Twitter: twitter.com/samenloopheesch

Website: www.samenloopvoorhoop.nl  

www.samenloopvoorhoop.nl/heesch

WILT U ONS OOK 
STEUNEN?

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

t.n.v. KWF SamenLoop Heesch

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

Volg ons op Facebook en Twitter

Twitter: twitter.com/samenloopheesch

  

D

l vanaf het eerste 
uur houdt de Sa-
menLoop Hanne-

ke en Suzan bezig.  Snel 
nadat bekend werd dat 
er een SamenLoop in 
Heesch zou plaatsvinden, 
besloten ze ieder een 
eigen team te starten. 
Hanneke zit in het vrien-
denteam ‘We goan d’r 
vur’ en Suzan in ‘Vibb 
for life’, een groep van 

vrouwelijke ondernemers 
uit de gemeente Bernheze. 
Hanneke: “We zijn erg be-
trokken bij de SamenLoop, 
omdat we zelf geliefden 
aan kanker hebben verlo-
ren. Maar ook vanwege 
onze regionale betrokken-
heid: Heesch gaat ons 
aan het hart. Superleuk 
dus dat we alle com-
missieleden in een hippe, 
paarse outfi t mochten 

steken.”

Mannen
Suzan vervolgt: “Women-
Works bestaat ruim vijf jaar 
en we hebben veel lan-
delijke en regionale klan-
ten. Mensen denken vaak
dat we alleen bedrijfskle-
ding voor vrouwen verko-
pen. Maar niets is minder 
waar: ook voor een hippe
herenoutfi t kun je bij ons

terecht. Naast praktische  
veiligheidskleding en veilig-
heidsschoenen voor alle 
branches helpen we je ook 
als je op zoek bent naar 
eigentijdse kleding voor 
evenementen en outdoor-
activiteiten. Deze kleding 
kan bedrukt en gebor-
duurd worden, en is altijd 
even stijlvol. En vergeet 
niet: naast bedrijven is óók
iedere inwoner van Heesch 

die op zoek is naar een 
mooi shirt met een fi jne 
snit bij ons op de juiste 
plek. Wist je trouwens dat 
als je via WomenWorks 
je teamshirt bestelt, er 
€ 2,50 naar SamenLoop 
voor Hoop gaat? En al die
shirts kunnen jullie natuur-
lijk op 10 en 11 juni uitge-
breid bewonderen!         ◄

A

Op 10 en 11 juni 2017 vindt in Heesch de eerste Sa-
menLoop voor Hoop plaats. Dit is een 24-uurs wandel-
estafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar 
kanker. Tijdens deze estafette lopen teams hun rondes 
op een vast parcours en vinden er rondom het parcours 
verschillende activiteiten plaats. Alles staat daarbij in 
het teken van de voortdurende strijd tegen kanker.

Wilco Schrijvers

Lezingen 
Hans 
Manders
De lezingen Brain 
under Construction 
van Hans Manders 
vinden plaats op 7 en 
28 maart. De entree 
bedraagt € 10. Kaart-
jes zijn te bestellen 
op de website van De 
Pas: www.de-pas.nl. 
De opbrengst komt 
ten goede aan 
SamenLoop voor 
Hoop.

WomenWorks….
en vergeet de mannen niet!
Hanneke van Vucht en Suzan de Weerd zijn echte SamenLoop-fans: ze hebben allebei een eigen SamenLoop-team, 
organiseren diverse sponsoracties en steken tijdens de SamenLoop op 10 en 11 juni alle commissieleden in een 
hippe, paarse outfi t. En last but not least: Hanneke is ook actief binnen de sponsorcommissie van de SamenLoop.

Hanneke van Vucht en Suzan de weerd
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1977-2017
In de afgelopen veertig jaar heeft 
Den Bongerd zich meer dan be-
wezen. Veel oud-leerlingen en 
leerlingen kunnen dat bevesti-
gen. Den Bongerd was van gro-
te waarde voor kinderen die het 
even niet konden redden op de 
grote scholengemeenschappen. 
Maar wat gaat er nu gebeuren? 
Zijn deze kinderen geholpen 

met een status aparte in de zo-
genaamde koersklassen? Dat is 
een grote vraag. De gebundel-
de expertise op Den Bongerd is 
krachtig en sterk. Deze expertise 
verdelen over de overige scholen 
zou wel eens tot verlies van kwa-
liteit kunnen leiden. 
Er is immers geen team meer van 
specialisten waarop men kan te-
rugvallen. Het betreft ook kin-

deren uit Bernheze waarvan er 
met regelmaat op Den Bongerd 
terecht kwamen. 
De extra zorg en begeleiding 
werd als zeer nuttig en waar-
devol ervaren. Worden de oude 
schoenen al weggegooid voordat 
er nieuwe schoenen getest zijn? 
Daar wil de SP Bernheze nadruk-
kelijk voor waarschuwen. Bezint 
eer gij begint!

SP: zorgzaam onderwijs blijft nodig 

Deze afgelopen weken werd bekend dat Hooghuis Lyceum locatie Den Bon-
gerd in Oss de deuren gaat sluiten. Den Bongerd is een zorgschool voor kin-
deren die het even niet redden op de grote scholen voor voortgezet onderwijs, 
VO-scholen. In 1977 werd gestart met Den Bongerd. Henk Toebast stond aan 
de basis van de school. Nu, na veertig jaar, dreigt sluiting. Maar wat de SP 
vooral bezig houdt is de vraag: “wat gaan we doen met deze kinderen?” Die 
hebben wél de juiste zorg, begeleiding en onderwijs op maat nodig. 

Cor van Erp, fractievoorzitter 

Af en toe moet je de teugels kun-
nen laten vieren. Veel mensen 
hebben er al lang naar uitgeke-
ken: het is weer carnaval! 
Even niet luisteren naar politieke 
verhalen met een belerend vin-
gertje of een alwetend oordeel, 
maar naar slappe klets van zever-
aars en zwetsers in de ton. We 
hebben vier dagen (of meer) ple-

zier 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-
ken te lezen of vergaderingen te 
bezoeken. Alleen af en toe (bij)

lappen en meedoen in de polo-
naise wanneer Dikke Leo de Prui-
menpolka weer eens inzet.
Volgende week mogen we weer 
dansen naar de pijpen van de co-
alitiepartijen, maar nu gaan we 
gewoon onze eigen gang. 
Geen verschil in rang of stand, 
iedereen is gelijk. Veel plezier al-
lemaal.

Blanco: 11 bier en een gebakken ei 

Het is weer tijd om de verantwoordelijkheid voor een weekje over te dragen. 
De Raad van Elf 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.

Marko Konings, fractievoorzitter

De eerste spreker was Caroline 
van den Akker, van Driestroom-
huis Nistelrode. Zij wist een 
duidelijke boodschap over te 
brengen naar onze kandidaat-Ka-
merleden middels een brief van 
een bewoner en samen te vatten 
waar een onderneming als het 
Driestroomhuis in de huidige re-
gelgeving vastloopt. 
Kandidaat-Kamerlid René Peters 
was de tweede spreker van de 
avond en hij verwoordde hel-
der zijn plannen voor de zorg. 
“We zijn erbij gebaat”, zo sprak 

René, “dat er hulp op maat ver-
leend wordt in plaats van een 
regel te volgen of recht te be-
nutten, waarbij we dikwijls zien 
dat er tegen hoge kosten aan 
het oorspronkelijke doel voorbij 
gegaan wordt.” Hierna was het 
de beurt aan sprekers John van 
Krieken, vanuit zijn onderneming 
Smarthome Engineering en Huub 
Fransen vanuit Fransen Gerrits 
Mengvoeders. Zij gaven ons een 
inkijk in het reilen en zeilen binnen 
een onderneming/familiebedrijf. 
Kandidaat-Kamerlid Stijn Steen-

bakkers gaf hier vervolgens zijn 
visie op en gaf aan wat volgens 
hem van belang is voor Brabant. 
Stijn vindt dat Brabant haar eerlij-
ke deel moet krijgen wanneer het 
gaat om geld voor infrastructuur 
en cultuur en streeft naar een 
gezonde financiële sector met 
meer aandacht voor het MKB en 
familiebedrijven. CDA Bernheze 
wil bovengenoemde sprekers en 
aanwezigen van harte bedanken 
voor hun input op deze geslaag-
de avond. CDA Bernheze, her-
kenbaar, actief en betrokken.

CDA: Drukbezochte avond zorg en 
economie

Op 9 februari organiseerde het CDA Bernheze een themabijeenkomst. 
Deze avond spraken drie sprekers uit onze eigen omgeving en daarnaast 
waren twee regionale kandidaat-Kamerleden aanwezig om hun visie te 
geven op zorg en economie.

Lidy van der Valk, commissielid

Gymnasium bernrode 
bezoekt het provincie-
huis van noord-brabant

Terwijl de ene helft van de leer-
lingen een rondleiding kreeg 
door het provinciehuis, speelde 
de andere helft een quiz met vra-
gen over het provinciebestuur. 
De winnaars mogen een dagje 
meelopen met CDA-medewer-
ker Ernst van Welij, die behalve 
voor de provinciale óók voor de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer 
werkt.
 
Na de quiz gaf Stijn een presen-
tatie over zijn werk als Statenlid 
én over de Tweede Kamerverkie-
zingen op 15 maart, waarbij hij 
op plaats 24 van de CDA-kan-
didatenlijst staat. Ook gingen 

de leerlingen onder leiding van 
Stijn in debat over onder ande-
re uitbreiding van de Efteling en 
drugsbestrijding, twee typisch 
provinciale thema’s.
 
Tijdens de rondleiding door het 
provinciehuis zagen de leerlin-
gen de zogenaamde ‘Staten-
zaal’, waar alle grote debatten 
en vergaderingen plaatsvinden. 

Ook namen ze een kijkje in de 
atoombunker onder het gebouw 
en klommen met de trap naar de 
23e verdieping. 
Steenbakkers na afloop van het 
bezoek: 
“Fantastisch om deze leerlin-
gen in ons provinciehuis te mo-
gen ontvangen. Het is één van 
de plekken waar over hun toe-
komst wordt beslist, dus heel 
belangrijk om ze daar iets over 
mee te geven. Dat ik zelf op 
Gymnasium Bernrode heb geze-
ten, maakte het voor mij extra 
bijzonder. Deze school heeft me 
gevormd tot wie ik ben, en daar 
ben ik nog iedere dag dankbaar 
voor.”

‘S-HERTOGENBOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Op 13 februari brach-
ten vier klassen van Gymnasium Bernrode een bezoek aan het pro-
vinciehuis van Noord-Brabant. Stijn Steenbakkers, oud-leerling van 
de school en nu Statenlid én kandidaat-Kamerlid voor het CDA, had 
de leerlingen uitgenodigd.

Stijn Steenbakkers

Groepsbezoek Gymnasium Bernrode

Christinastraat 4 - 5384 KL Heesch - 0412-452087 

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

Dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak

Nu 20% korting
op alle horloges 

Aktie is geldig t/m 1 maart 2017
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informatie voor de kernen

Ik ben

D66: We zijn met elkaar verbonden
Pepe van Herpen uit Heeswijk-Dinther volgt de opleiding 
International Business and Languages aan de Avans Hogeschool 
in ‘s Hertogenbosch. 

“Ik bereid me voor op internationaal zakendoen. De wereld is 
veel groter dan Bernheze en dat boeit me. Ik ben net terug van 
een stage in Chili, nu rest nog een half jaar school en dan hoop 
ik af te studeren in een ander land. Ik ben internationaal gericht 
en leer en ervaar dat samenlevingen op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar zijn verbonden. Bij alles wat we doen, 
moeten we ons afvragen welke effecten dat heeft op anderen 
in deze wereld. Europa wordt steeds meer ons binnenland en 
dat is een goede ontwikkeling. Internationale samenwerking 
en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld 
met minder oorlog en conflicten. D66 handelt daarbij steeds 
pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. Daarnaast 
staat de partij pal voor cultuur, kunst en onderwijs. Dat zijn 
fundamentele kernwaarden van een land. Daarom vertrouw 
ik op D66.”

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Het feit dat je in carnavalstijd 
op ‘Lokaal-terrein’ in een dorps-
kroeg staat, geeft blijkbaar al aan 
dat je iemand uit het dorp kent – 
want wat doe je daar anders? Dat 
schept waarschijnlijk een soort 
vertrouwen: het is goei volluk! En 
met goei volluk kun je gerust wat 
losjes kletsen en lekker dansen. Je 
kunt zelfs proberen om het over 

politiek te hebben. Ik zeg bewust 
‘proberen’ want aanraden zou ik 
het niet. Ik stel voor om het drie 
dagen lang over niets te hebben 
en gewoon lekker Lokaal van 
carnaval te genieten! Ons kent 
ons immers en dat zorgt er mede 
voor dat het altijd gezellig is! 
Wees erbij in de mis en tijdens de 
sleuteloverdracht, wees het pu-

bliek langs de optocht en kijk wat 
voor pracht en praal er voorbij 
rijdt… kortom, wees getuige van 
alles. Geniet van de eerste tot de 
laatste ‘deun’ van het carnaval. 

Of... ga lekker op wintersport of 
drie dagen lang iets anders leuks 
doen… maar geniet!

Lokaal: Carnaval vier je Lokaal

Vorig jaar carnaval. Ik ging een biertje pakken in Den Bosch. Stap een kroeg 
in vol met rood-witte sjawls. Ik voelde mij wat onwennig in het feestgedruis 
met mijn Snevelbokkensjawl. Aan de bar probeerde ik een gesprek te begin-
nen met mijn buurvrouw. Zij was in een schaterlachend-druk-gesprek met 
een ander. Ik kwam er niet tussen. Hier niet…nergens niet. Teleurgesteld 
keerde ik naar huis. Ik reed langs onze dorpskroeg. Eentje hier dan! “Hey, 
Hiek...waar bleef je nou! Biertje?” 

Hieke Stek

Maashorst
De Maashorst moet het parade-
paardje worden van de regio. Een 
uniek natuurgebied met mooie 
landschappen, grote grazers, rust 
en routes voor extensieve recrea-
tie. De Maashorst draagt bij aan 
een aantrekkelijke woonomge-
ving. Een belangrijke voorwaar-
de voor nieuwe bedrijven bij het 
kiezen van een regio voor het 
oprichten van een nieuw bedrijf. 
Belangrijke bedrijven kijken ver-
der dan een bedrijventerrein. Een 

mooie Maashorst helpt tegen 
het wegtrekken van werknemers 
naar de grote steden.

Bestuurders aan zet
De Maashorst is nog niet af. 
Grote grazers zijn nodig om de 
natuur te beheren. Zonder gro-
te grazers is het beheer onbe-
taalbaar. Grote grazers zijn pu-
bliekstrekkers. Recreanten zijn 
welkom in De Maashorst. Maar 
er zijn regels nodig. De echte re-
creant begrijpt dat. Het is jammer 

dat een kleine groep recreanten 
meent het recht te hebben alle 
paden te mogen gebruiken. Dat 
is niet mogelijk als je een ander 
ook zijn plezier gunt. 
In andere natuurgebieden gaat 
het goed. Wordt het niet eens 
tijd dat de bestuurders in Noord-
oost-Brabant krachtig doorpak-
ken en vraagstukken oplossen in 
De Maashorst?

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: recreatie op de paden

In en rond het natuurgebied De Maashorst is er onrust over de toeganke-
lijkheid voor recreanten. Helaas duurt deze onrust nu al een aantal jaren. 
De verantwoordelijke bestuurders slagen er niet in de onrust weg te nemen. 
Kunnen ze dit niet of willen ze dit niet? Progressief Bernheze zou het wel 
weten. Duidelijke routes aanleggen voor fietsers, mountainbikers, ruiters en 
menners en degelijke hekwerken en roosters zodat iedereen makkelijk begra-
zingsgebieden in en uit kan.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Checklist grip op je financiën
- Krijg je wel eens hulp bij je 

bankzaken (invullen van ac-
ceptgiro’s, bankoverschrij-
vingen en/of internetbankie-
ren). Van wie ontvang je deze 
hulp?

- Geef je je pinpas wel eens af? 
wie beschikt over je pincode?

- Heb je een en/of rekening en 
spaarrekeningen? Op wiens 
naam staan deze? Wat is je 
relatie tot deze persoon?

- Heb je iemand een mach-
tiging gegeven van een of 
meerdere bankrekeningen? 
wie zijn gemachtigd? Wat is je 
relatie met deze personen?

- Betaal je de vaste lasten (zo-
als huur/hypotheek, energie, 
water, OZB, zorgverzekering) 
via een automatische incasso? 

Om welke betalingen gaat 
het?

- Vinden er bankbetalingen 
plaats, waarvoor je geen op-
dracht hebt gegeven?

- Regel je zelf je belastingaan-
gifte? Zo nee, wie helpt je 
daarbij?

- Ontvang je je AOW, pensioen, 
huurtoeslag en zorgtoeslag op 
je eigen bankrekening?

- Hoe vaak controleer je je bank- 
afschriften?

Wil je meer informatie of heb 
je belangstelling voor een voor-
lichtingsbijeenkomst over dit on-
derwerp, neem dan contact op 
met een ouderenadviseur in je 
gemeente.

ANBO-ouderenadviseur 
Henk Verschuur, Heesch.

Financiële uitbuiting 
ouderen

BERNHEZE - Regel je zelf je geldzaken, of krijg je daar hulp bij? Ook 
dan is het van groot belang om zelf de regie en het overzicht te hou-
den. Zorg dat je baas blijft over je eigen geld. Naar schatting 10% 
van de senioren loopt nu of in de toekomst het risico om op de een 
of andere manier financieel te worden uitgebuit. Helaas gebeurt dit 
blijkens onderzoek vaak door een mantelzorger of familielid. Zoiets 
hoeft jou natuurlijk niet te overkomen, zeker niet wanneer je deze 
checklist invult. Dan heb je namelijk steeds goed zicht op wie toe-
gang heeft tot jouw financiën.

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
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Van heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

op welke partij ga jij stemmen op 15 maart?
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Tekst?

crocus (nog op) vakantie Zie oplossing pagina 34

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van oogcoNtact en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:
Frenk Nagel 
uit Nistelrode

Winnaar:
Linda Raaijmakers
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Paperpoint

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

MooiBernhezertjes

te koop

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

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

heesakkers lichtvisie 
stopt!
Grandioze opheffingsuitverkoop 
van plafonniers, hang-,tafel-, en 
vloerlampen enzovoort.
Ook kado-artikelen, gloei-, en 
ledlampen, TL-buizen enzovoort. 
Kom snel want op= echt op!
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

alle kado-artikelen 
nu met maar liefst 
50% korting
Scoor nu een leuk cadeau of 
woonaccessoire voor weinig.
Kom snel want op=echt op!
Heesakkers Kadoshop

Abdijstraat 12, 5473 AE 
Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl.
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

aangeboden

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

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

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

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

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

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

gevraagd

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

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

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

lege cartridges 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

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

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

Al bijna 700.000 De-spaarpunten
BERNHEZE - De spaaractie van Douwe Egberts waarde punten voor de Voedselbank voor Oss en Om-
geving is een groot succes. We hebben een tussenstand: 691.189 DE-spaarpunten. 

Nog tot en met de eerste week van maart zijn waardebonnen van Douwe Egberts in te leveren.
600 punten = pak koffie 250 gram. Als de Voedselbank voor Oss en Omgeving de miljoen punten haalt, 
dan levert dat bijna 2.000 pakken koffie op. De punten zijn in te leveren in Heesch bij CC De Pas, Albert 
Heijn en Speelgoed van der Doelen.
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Carnavalsnieuws
Ton Verstegen Prins Carnaval in Snevelbokkenland

De prins werd onthuld in een 
bomvolle Snevelbokkenstal die 
sneller uitverkocht was dan op 
andere dagen. 
Oud-prins Sander van der Steen 
werd met een natte broek het 
podium afgedragen en was of-
ficieel omgedoopt tot oud-prins. 
Na een video, gemaakt door de 
oud-adjudanten die in de regio 
HDL à la Boer Zoekt Vrouw op 
zoek gingen naar de perfecte 
boer als prins, kwam Ton letter-
lijk en figuurlijk uit de geit. De 
oud-adjudanten trokken hem er 
uit en zo kon de nieuwe prins 
eindelijk het grote geheim ont-
hullen: Prins Ton d’n Twidde! 

Tweelingbroer
Ton presenteerde zijn broer Mark 
als zijn persoonlijke adjudant. 
Na Joost en Stephan van der 
Pas (2015) en Sander en Nick 
van der Steen (2016) zijn Ton en 
Mark het derde broederduo dat 
de scepter zwaait in Snevelbok-
kenland. De twee zijn zelfs twee-
lingbroers. Mark is getrouwd met 
Nathalie en samen hebben zij 
drie kinderen. Prins Ton is single. 
“Ik ben de eerste prins die het 
thuis voor het zeggen heeft!”, 
sprak hij trots.
De prins is werkzaam bij Fries-
landCampina DMV als proces-
specialist. Voorheen was hij bin-
nen het bedrijf procesoperator 

en ploegleider. Ton groeide op in 
Heeswijk-Dinther en genoot zijn 
middelbare schooltijd op het Elde 
College in Schijndel. Later stu-
deerde hij aan de MAS in Boxtel. 
Sinds 2010 woont Ton in Loos-
broek, waar hij betrokken is als 
vrijwilliger bij buurtvereniging de 
Bergmolen.

Vanaf jongs af aan is Ton betrok-
ken bij zwem- en waterpolover-
eniging Gorgo. Al vijftien jaar be-
kleedt hij bestuursfuncties binnen 
de vereniging. Uiteraard speelt 
Ton zelf ook waterpolo, dat is 
een van zijn hobby’s. Daarnaast 
houdt hij van wintersport, zee-
vissen en op vakantie gaan. Van 
carnaval vieren is hij niet vies. 
Al verschillende keren sleepte 
hij prijzen in de wacht met een 
praalwagen die hij maakte met 
vriendenclub Skon Volk. Een ech-
te carnavalsvierder dus!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Ton Verstegen (35) is vrijdag-
avond onthuld als prins Ton d’n Twidde van Snevelbokkenland. 
Samen met zijn tweelingbroer Mark als zijn persoonlijke adjudant 
gaat hij het carnaval tegemoet. Ton komt uit Heeswijk-Dinther, maar 
woont sinds 2010 in Loosbroek.

Prins Ton d’n Twidde en Adjudant Mark 

2,5 kilometer lampjes
De Kreuge deelt 2,5 kilometer aan lichtslang uit voor de verlichte optocht

Tijdens de inschrijfavond en in de wan-
delgangen vernam de optochtcommissie 
al dat er heel veel mooie plannen zijn en 
dat werd bij het uitreiken van de verlich-
ting nog eens bevestigd. Voorzitter Gui-
do van Menzel vertelt: “2,5 Kilometer, 
dat zijn echt héél veel lampjes. Dat is zelfs 
meer dan de route lang is. We hebben 
gelukkig weer veel inschrijvingen mogen 
ontvangen. En dat van heinde en verre. 

Veel bouwers uit Loosbroek en Hees-
wijk-Dinther zijn weer van de partij, maar 

ook deelnemers uit bijvoorbeeld Boekel, 
Schijndel en Keldonk weten onze sfeer-
volle optocht te vinden.”

Route 
Dorpsstraat (start vanaf de parkeerplaats 
van uitgaanscentrum Lunenburg), 
Dorpsstraat, Krommedelseweg, Pastoor 
de Grootstraat, Jan Dobbelsteenstraat, 
Donatusstraat, Schaapsdijk en 
Molenhoeve. De optocht wordt 
ontbonden op het Dorpsplein.

LOOSBROEK – In vele schuren wordt er weer volop gebouwd voor de verlichte op-
tocht in Loosbroek, die op carnavalszaterdag om 19.11 uur van start gaat. En dat 
de plannen van de bouwers groots zijn, bleek afgelopen week. Stichting De Kreuge 
stelt gratis verlichting beschikbaar aan de wagenbouwers en loopgroepen. Afgelo-
pen week werd er maar liefst 2,5 kilometer aan lichtslangen uitgereikt.

Foto: Jan Gabriëls 

Schijndel • Boschweg 119 • 073-549 35 86
Boxtel • Breukelsestraat 59 • 0411-21 08 96
Heeswijk-Dinther • Hoofdstraat 74 • 0413-29 21 18
Sint-Michielsgestel • Rietzanger 1 • 073-551 22 46
Sint-Michielsgestel • Campanulastraat 11 • 073-551 77 01
's-Hertogenbosch • Graafseweg 179-181 • 073-822 33 15

Bestel nu gemakkelijk en online via www.bakkerijvandoorn.nl
Acties zijn geldig van 1 tot en met 28 februari 2017.

WORSTEN-
BROODJES

HONING CHOCOLADE
CAKE NIEUWNIEUW

4.95

10 voor

11.00

4+1
gratis

BOSSCHE
BOLLEN
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Vr. Dubbel fout
Za. Weet je moeder wel 

dat je hier band Straatnaamonthulling en sleuteloverdracht

Zo. Mark with a K ¤ 7.50 entree • 18+
 Bronte mêrge - Playbackshow

Ma. Optocht M.m.v. De Pierebloazers 
 en DJ Terrence & DJ Harm

Di. Tonproaters
 Doe je ding dong show

Carnaval Vorstenbosch 2017

www.piereslikkers.nl

Bronte mêrge - Playbackshow

 en DJ Terrence & DJ Harm

Tonproaters
www.piereslikkers.nl

‘een goed begin van het 
carnaval op zondag’
SHOW TIJDENS HET ONTBIJT

Zowel liefhebbers van carnaval 
als degenen die zich niet in het 
feestgedruis storten, verenigen 
zich met elkaar tijdens De Ont-
bijtshow. De titel verklaart me-
teen dit fenomeen. Met z’n allen 
gezellig ontbijten en gelijktijdig 
vermaakt worden met een aan-
tal optredens. Voor de organisa-
tie ervan tekenen Marianne van 
Berloo, Nicole van Zutphen, Els 
Vogels en Sabine van Lamoen. 
Laatstgenoemde is overigens 
ook degene die de hele ochtend 
aan elkaar kletst. Dit jaar wordt 
het een Blauwe Zondag, “Al 
bende nog zo blauw, het komt 
nie zo nauw. Een goei ontbijtje 
erin. Zin in!”, roepen van Berloo, 
Vogels en van Lamoen. Dit is 
ook meteen het thema. Ze ver-
volgen: “We bedenken altijd zelf 
iets dat we aansluitend aangrij-
pen om door te voeren in aan-
kleding en vermaak.” 

De focus ligt om te beginnen op 
het luxe fairtrade ontbijt. “Mini 
croissantjes, allerlei soorten 
broodjes, brood, beleg, een ge-

kookt- en gebakken eitje, muesli, 
yoghurt, koffie/thee, sap en ran-
ja. Het is een uitgebreid en ge-
varieerd ontbijtbuffet”, sommen 
de dames op. Wie nog ‘blauw’ 
is van een avondje ervoor, geen 
zin heeft om zelf te lopen of zich 
wel eens wil laten bedienen door 
ex-hoogheden - die zich eerder 
lieten bedienen - kan ervoor kie-
zen om een VIP-tafel te reserve-
ren. “Voor een kleine meerprijs 
krijg je een tafel dicht bij het 
podium én een ex-hoogheid die 
alles wat je lust voor je gaat ha-
len. Je hoeft maar met je vingers 
te knippen”, lachen van Berloo, 
Vogels en Van Lamoen. Terwijl 
iedereen eet zijn er optredens 
van onder anderen de dansma-
riekes en de jeugdraad. De ove-
rige optredens blijven nog even 
een verrassing. Met hulp van 
plaatselijke sponsoren wordt er 
een loterij gehouden. 

De hoofdprijs wordt geschonken 
door Van der Pas Banden en Ac-
cu’s. Verder is er het fotohokje 
zodat iedereen zich, al dan niet 

blauw, kan laten vereeuwigen. 
Met behulp van vele vrijwilligers 
hebben genoemden het er druk 
mee, maar ze verheugen zich 
er op. “De ontbijtshow is altijd 
een goed begin van het carna-
val op zondag. Lekker eten en 
vervolgens met een volle buik 
de optocht gaan kijken. Jong 
en oud schuift aan en het is al-
tijd kei gezellig.” Mee eten kost 
€ 7,50 voor volwassenen en 
€ 3,50 voor kinderen. Mensen 
met een speciaal dieet en dege-
nen die een VIP-tafel willen moe-
ten zich vooraf aanmelden via 
ontbijtshow@snevelbokkenland.nl.

HEESWIJK-DINTHER – Het is, volgens de organisatie, een goed begin van het carnaval op zondag. Met 
elkaar gezellig genieten van een luxe ontbijtje en gelijktijdig vermaakt worden tijdens De Ontbijtshow 
in de tot Snevelbokkenstal omgetoverde sporthal De Zaert. Dit alles vindt plaats op zondag 26 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur. Wie slim is reserveert een VIP-tafel en laat zich de hele ochtend door ‘ex-hoog-
heden’ bedienen en met een beetje geluk ga je met een prachtige prijs naar huis die je ook nog eens 
pakkend kan laten vereeuwigen.

Marianne, Els en Sabine Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Je laten 
bedienen 
door ex-
hoogheden

Prinses Leahyanne heeft erg veel 
zin om dit jaar met haar klasge-
nootjes en alle andere kinderen 
een grandioos carnaval te vieren. 
Ze hoopt op veel plezier en lol bij 
alle leuke dingen die ze als prin-
ses mag ondernemen. 
Haar leus voor komend carnaval 
is: “Rom op de trom, want car-
naval is de bom!” Wessel zat al 
jaren te wachten totdat hij ein-
delijk kans kon maken om prins 

Wessel d’un Urste te worden. 
Gelukkig voor hem is zijn naam 
gegrabbeld en wordt hij dit jaar 
geen piraat, soldaat of superman. 
Nee, het wordt een steek en de 
prinsencape. Laat hem maar met 
de scepter zwaaien! Zijn spreuk 
is: “Mè een hoop man, maoken 
we er een skon fisje van!” Dat 
moet wel lukken met prinses Lea-
hyanne en prins Wessel. Zij èn wij 
hebben er zin in! Alaaf!

Onthulling prins en prinses carnaval 
op basisschool Sint Albertus

LOOSBROEK - De spreuk van de Kreuge is dit jaar: ‘Losbroek hoalt 
alles ut de kast’! Dat is ook precies wat maandagochtend op basis-
school Sint Albertus gebeurde. De jeugdprins en -prinses kwamen 
letterlijk uit een kast om zich vervolgens te presenteren aan de kin-
deren van de school. 

Prinses Leahyanne en prins Wessel Foto: Michel Roefs

LeIJGrAAF
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Dikke- of dunne 
Frites
2,5 kilo

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

Rundvleeskroket 25%
16 stuks

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

Frikandel
40 stuks40 stuks

OviOvi

Worstenbroodjes
15x2 stuks
Worstenbroodjes
15x2 stuks
Worstenbroodjes
15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks15x2 stuks

BeckersBeckersBeckersBeckersBeckersBeckersBeckersBeckersBeckers
Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,797979797979

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 febr. t/m dinsdag 28 febr. 2017. 
www.diepvriesspecialist.nl  
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 febr. t/m dinsdag 28 febr. 2017. 
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 febr. t/m dinsdag 28 febr. 2017. 

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 

Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 febr. t/m dinsdag 28 febr. 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 febr. t/m dinsdag 28 febr. 2017. 

Hotwings
1 kilogram1 kilogram

DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

€ 0,30 € 0,30 € 0,
per stukper stukper stuk

GRATIS
spaarkaart

artikel

Tostiburger
met smulsaus of 
tomaat-ui saus 

per stuk

Diepvriesspecialist

GRATIS tegen 
inlevering van 
GRATIS
inlevering van 
GRATIS tegen 
inlevering van 

 tegen 

10
inlevering van 

10
inlevering van 
 spaarpunten

1,99

Mini loempia
36 stuks

Dorada

€ 6,99

5,49

€ 9,95

6,99

€ 5,99

4,79

€ 3,09

2,29

Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,Normaal 11,

Super
stunt

6,99

Super
stunt
Super
stunt
Super

Cool hé, 
normaal 

geopend met 
carnaval!

geopend met 
carnaval!

geopend met 
max. 10 

per klant

100 gram 
per stuk

Diepvriesspecialist
€ 1,29

0,89

4 voor 
€ 3,00€ 3,00€ 3,

Pronkzitting hDL verder 
zonder Cees en henk 

Na een luid applaus maakte emotie plaats 
voor plezier. Er is namelijk maar één ma-
nier om Van Herpen en Habraken op de 
juiste manier te eren en dat is om er sa-
men een hele mooie carnaval van te ma-
ken. Tijdens de pronkzittingen gebeurde 
dat zeker. De dansmariekes, die dit jaar 
opgesplitst zijn in een jonge groep en een 
oudere groep, openden de show met hun 
gardedans. Later op de avond kwamen de 
dansmariekes terug met hun showdans, 
waarin zij dansten op liedjes uit Peter Pan. 

Er viel ook veel te lachen. Tonpraoter Peer 
van Daal trad op als goochelaar Peerke 
Pilatuspas. “Wij hebben allemaal iets ge-
meen. Geen van ons allen weet wat ik ga 
zeggen”, sprak hij. Rob de Backer en Sieg 
Roefs stonden in de ton als de aannemers 
Theo en Tonnie. Tonpraoter Rien van Ge-
nugten uit Sint-Oedenrode, die tweede 
werd op het Brabants kampioenschap 
tonpraten, maakte het publiek aan het 
lachen als Jan de Carnavalsman. 
Hij heeft tijdens de carnaval struggles met 
zijn vrouw Mien. 

Alles met Bietjes speelde een dameswed-

strijd tussen het Dintherse AMT (Alles 
Met Tietjes) en het Loosbroekse WHV 
(Wij Hebben Vagina’s). De Hofdames 
hadden dit jaar opnieuw een sterke act 
als een soort poppenspelers. IJzersterk 
waren de Heikneuters met hun steeds te-
rugkomende, maar nog steeds succesvol-
le, concept waarin zij typetjes uit het dorp 
nadoen, dit maal bij Vega-Vetzak; een 
vegetarische snackkraam. Zij hadden het 
onder andere over het jatten van pannen 
bij Marskramer. “Het zijn toch niet voor 
niets steelpannen!?” Na hun act presen-
teerden de Heikneuters Jan Strik als Don 
Juan. Zijn persoonlijke adjudanten zijn 
Nick de Laat en ‘bijna zwager’ Chris van 
den Heuvel.
Ook de act van de ex-prinsen was als 
vanouds spectaculair. Opnieuw kwamen 
zij het podium op als cascadeurs, waar-
na zij dansten op een nummer van The 
Blues Brothers en nummers uit Sister Act 
waarbij één van de ex-prinsen spectacu-
lair de lucht in werd geheven. Toos en Pa-
tries deden voor de elfde keer mee aan de 
pronkzitting en sloten deze af met liedjes, 
waarna het publiek nog van de pronkzit-
ting nagenoot op de afterparty.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Stichting Carnaval HDL kende een bijzonder 
pronkzittingweekend. Vorig jaar overleed erevoorzitter Cees van Herpen en afgelo-
pen week stierf ‘mister carnaval’ Henk Habraken. “Carnaval zal in Snevelbokkenland 
nooit meer hetzelfde zijn”, sprak voorzitter Marjo Lucker, waarna de hele zaal voor de 
twee carnavalshelden applaudisseerde. 

Jan de Carnavalsman en De Hofdames  Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Wim van der Lubbe

Theo en Tonnie Een enthousiast publiek

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Alles voor de 
CARNAVAL!

snertbal 3.0
HEESWIJK-DINTHER - Om het carnaval geheel in muzikale stijl af te sluiten zal er op 
dinsdag 28 februari Snertbal 3.0 plaatsvinden. 

Na twee eerdere succesvolle jaren heeft ook hier weer Paul van Lokven, in samenwerking 
met blaaskapel de Pindullekes, een muzikaal en smaakvol programma in elkaar weten te 
zetten. Deze bourgondische middag zal vanaf 12.00 uur van start gaan in De Toren.
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‘Ik sta graag op een podium’
Tonproater Freddy van den Elzen

Als klein menneke was Fred-
dy van den Elzen, zo claimt hij, 
dodelijk verlegen. Toch ontwik-
kelde de timmerman zich in de 
jaren die volgden tot een veel-
gevraagd tonproater. “Ik kreeg 
er op enig moment erg in dat als 
ik een grapje vertelde, mensen 
dat leuk vonden. Ik was, en ben 
nog steeds, aangesloten bij de 
plaatselijke fanfare waardoor ik 
regelmatig op een podium stond. 
Dat bij elkaar opgeteld maakte 
dat ik, toen ik zo’n 17 of 18 jaar 
was, mijn schroom overwonnen 
had”, vertelt van den Elzen, om 

er droogjes aan toe te voegen: 
“Ik kan trouwens ook niet tegen 
stiltes. Die vul ik op met praten.” 
Daar is geen letter van gelogen. 
Van den Elzen babbelt aan één 
stuk door. In 2000 werd hij ge-
vraagd om als tonproater deel te 
nemen aan een zittingsavond in 
zijn woonplaats. Met een door 
anderen geschreven tekst, maak-
te hij zijn debuut. 

Na twee jaar ‘leenteksten en ty-
pes’ begon hij zelf te schrijven en 
bedacht hij zijn eigen typetjes. Zijn 
babbelkunsten werden ontdekt. 

“De beste buutreders werden 
destijds met halfvasten gevraagd 
op een avond in Boekel waar de 
besten van Brabant stonden. De 
organisatie daarvan ging overal 
kijken en luisteren. Plots kreeg 
ik een uitnodiging. Het was een 
enorme eer”, blikt Freddy terug. 
Vanaf dat moment ging het snel. 
Freddy rolde van het ene in het 
andere. Hij nam deel aan de Bra-
bantse Kampioenschappen, deed 
jaren mee aan het bekende Keije-
bijters Kletstoernooi in Helmond 
en won talloze prijzen. Inmiddels 
is zijn naam als tonproater dusda-
nig gevestigd dat hij, zeker van-
af oktober tot eind maart, ‘plat’ 
gebeld wordt om overal in Bra-
bant, Limburg en zelfs België op 
te draven. Hoewel het kan voor-
komen dat hij op één avond wel 

drie keer in de huid kruipt van 
zijn alter ego, verveelt het hem 
nooit. “Je moet elke keer scherp 
zijn, elk publiek is anders en ik sta 
graag op een podium”, meldt hij. 

Intussen heeft hij een hele col-
lectie typetjes en buuts. Bijna elk 
jaar komt er eentje bij. Dit jaar 
presenteert hij zich als school-
meester. Inspiratie voor een ty-
petje en tekst haalt hij uit het da-
gelijkse leven, maar: “Een buut is 

niet gelijk goed. Er zit een groot 
verschil in of je iets 5 of 50 keer 
doet. Het moet rijpen. Het ver-
haal wordt gevormd naarmate 
je het vaker doet. Je lanceert het 
en vervolgens ga je er dingen af- 

en bijhalen”, legt hij uit. Over de 
toekomst is hij kort: “Ik blijf dit 
doen zolang ik en het publiek er 
nog zoveel plezier in hebben. Als 
ik een keer echt geen zin heb, 
weet ik dat het genoeg is ge-
weest en stop ik ermee.”

VORSTENBOSCH – Het zijn drukke tijden voor tonproater Freddy 
van den Elzen uit Vorstenbosch. Vooral in het weekend kruipt hij 
op één avond soms wel drie keer in de huid van een ander. Toch 
verveelt het hem nooit, want: “Je moet elke keer scherp zijn, elk 
publiek is anders en ik sta graag op een podium.”

Freddy van den Elzen Tekst en foto: Wendy van Lijssel Freddy als Schoolmister  Foto:Yvonne Rosenhart

‘Ik blijf dit doen zolang het 
publiek en ik er plezier in hebben’

Schaatsbaan siert dorpsplein Loosbroek in carnavalsvakantie

De schaatsbaan van tien bij dertig 
meter wordt op carnavalsmaan-
dag om 13.11 uur geopend door 
de nieuwe prins carnaval en bur-
gemeester Marieke Moorman. 
“Voorheen hebben we altijd de 
11-stratentocht gehad. Dat was 
een succes, maar we zochten iets 
vernieuwends”, vertelt Hoezen. 
Marcel Kanters ging op onder-
zoek uit en stuitte op een kunst-
ijsbaan. 
Na het aanvragen van een of-
ferte was het idee al snel rond: 
Loosbroek krijgt, net zoals eer-
der Nistelrode, een schaatsbaan. 
Dankzij Stichting Pallet uit Loos-
broek en een bijdrage van de ge-
meente kan de schaatsbaan mo-
gelijk worden gemaakt.

Wintersfeer in Loosbroek
Het plein zal in de vakantie ver-
sierd worden met verlichting en 
naast de ijsbaan komen chaletjes 
en bankjes te staan. “We halen 
de winter naar Loosbroek”, doelt 
het bestuur van de Kreuge op 
de ultieme wintersfeer die ge-
creëerd wordt. ‘s Avonds zijn er 
mogelijkheden om op het ijs te 
ijshockeyen en op zaterdag is er 
discoschaatsen. Naast sfeerver-
lichting en een mooie aankleding 
zal ook de muziek niet ontbreken 
om voor een gezellige sfeer te 
zorgen.

Carnavalsmaandag
Op carnavalsmaandag zijn er, 
naast het schaatsen, diverse an-

dere spellen te doen rondom 
de ijsbaan en binnen bij café-
zaal Kerkzicht. Gedurende de 
schaatsdagen is ook cafetaria 
Revival geopend. Vorig jaar hield 
De Kreuge op maandag de Kreu-
gecross, maar deze activiteit zal 
aanstaande carnaval niet op het 
programma staan. 
De Kreuge sluit niet uit dat er 
met carnaval 2018 opnieuw een 
ijsbaan ligt. “Misschien kunnen 
we hier op doorpakken”, zegt 
De Kreuge.
De schaatsbaan blijft liggen tot 
zondagavond, dus heel Bern-
heze kan een week lang van de 
schaatsbaan genieten. De kunst-
ijsbaan is in de vakantie geopend 
van 11.00 tot 21.00 uur. Een 

dagkaart kost € 3,- en een week-
kaart kost € 11,-. Schaatsen kun-
nen worden gehuurd en zijn bij 

de prijs inbegrepen. Dagelijks zijn 
vrijwilligers aanwezig voor een 
toeziend oog. 

LOOSBROEK - Met een schaatsbaan op het plein haalt Stichting De Kreuge de wintersport naar Loos-
broek. En de schaatsbaan ligt er met carnaval een hele week, ideaal voor de schooljeugd die vakantie 
heeft. “Carnaval duurt in Loosbroek een paar dagen langer!”, jubelt Bart Hoezen van De Kreuge.

De Kreuge klaar voor de carnaval Tekst: Matthijs van Lierop
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VRIJDAG BIERCANTUS

ZATERDAG MIDDAG: BOERENBRUILOFT 
AVOND: OPENINGSBAL

ZONDAG AVOND: 
BAND STAAL MET GLAZEN

MAANDAG JOHN DE BEVER

DINSDAG JOHN WEST
FAUDTE BRUILOFT

MAANDAG
BAND STAAL MET GLAZEN

MAANDAG
DINSDAG

MIDDAG: BOERENBRUILOFT 

BIJ
CAFÉ - ZAAL ‘T TRAMSTATION NISTELRODE www.jeugdcarnavalhdl.nl - Sporthal de Zaert  - Heilige Stokstraat 1 - 5473 GK Heeswijk-Dinther - 06-27464650

jeugdcarnavalHDL - e-mail: stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com

MET ELKE AVOND EEN ANDERE DJ

TE GEKKE CARNAVALSAVONDEN

KOOP JE BANDJE IN DE VOORVERKOOP,

       WANT VOL = VOL       
DAAGSBANDJES  

IN  DE 

VOORVERKOOP
VOORVERKOOP
VOORVERKOOP

www.jeugdcarnavalhdl.nl

CV Goedzat is het goed zat
‘We worden altijd weggezet als zuipwagen’

Vijf jaar geleden werd CV Goed-
zat opgericht. Een titel die om te 
beginnen passend was, zo wordt 

eerlijk uit de doeken gedaan door 
de groep die bestaat uit elf jon-
gemannen van twintig jaar, die 

bijna allemaal uit HDL komen. 
“We zagen leeftijdsgenoten die 
met een ‘zuipwagen’ mee deden 

aan de optocht waarbij er snoei-
harde hardcore gedraaid werd. 
Dat wilden wij ook. Vervolgens 
kochten we een wagen, bouw-
den iets, om aansluitend al onze 
vrienden en daar weer vrienden 
van, hierop welkom te heten om 
er met iedereen een feest van te 
maken”, vertelt woordvoerder 
Bram van der Pas. Hoewel het be-
oogde feestje vanaf dat moment 
jaarlijks gevierd wordt, kwamen 
ze er ook door in de problemen. 
Vanwege misdragingen werden 
ze jaren geleden bij een optocht 
in de regio gediskwalificeerd. 
Hoewel de mannen claimen dat 
het allemaal ‘overtrokken’ was 
en er een jaar later een mooie 
praalwagen werd gebouwd, lukt 
het niet om het opgedane stem-
pel, weg te poetsen. Iets waar de 
heren van balen. 
“Hoewel we zo begonnen zijn, 
hebben we de afgelopen jaren 
ook échte wagens gebouwd 
zoals onze Legowagen en ver-
leden jaar eentje met poppen. 
We worden echter niet serieus 
genomen en altijd weggezet als 
zuipwagen”, melden de mannen. 
Ze voegen toe: “Wij steken ook 
veel tijd, geld en energie in het 
bouwen van een wagen. We zijn 
bijna dagelijks in de loods en zet-
ten er veel dingen voor opzij. Dat 

zouden mensen en optochtorga-
nisaties ook moeten zien.” De 
heren zijn niet enthousiast over 
de wagen van dit jaar. “Om-
dat we heel lang geen bouw-
plek hadden, kunnen we door 
tijdgebrek dit jaar niet uitpak-
ken zoals we eigenlijk wilden.” 
Goedzat doet niet mee voor de 
prijzen, maar wel voor de gezel-
ligheid. Dat plezier gaan ze in de 

optochten in Loosbroek, Hees-
wijk-Dinther en Vorstenbosch 
gewoon maken. Vanwege hun 
stempel en alle bouwperikelen 
zijn er twijfels om volgend jaar 
door te gaan. “Dat gaan we na 
carnaval bekijken.” Het feit dat 
ze voor het 5e jaar deelnemen is 
reden voor een feest. 

Dinsdag 28 februari is iedereen 
uitgenodigd voor hun ‘5 Years 
Anniversary Party’ van 17.00 tot 
22.30 uur op het parkeerterrein 
achter Lunenburg in Loosbroek. 
Kaartjes zijn via hun Facebook-
pagina te reserveren en bedoeld 
om de onkosten te dekken.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – Het is het vijfde jaar dat ze met een wagen aan de optocht(en) 
deelnemen. Meer reden hebben de (jonge) mannen van CV Goedzat niet nodig om een feestje te orga-
niseren voor iedereen. Dinsdag 28 februari is er hun ‘5 Years Anniversary Party’ met medewerking van 
een aantal dj’s in Loosbroek. Terwijl ze nog bijna dagelijks doende zijn met de wagen, is het nog maar 
de vraag of er volgend jaar weer een komt, want: “We worden altijd weggezet als zuipwagen.” En dat 
is iets waar ze eigenlijk klaar mee zijn.

 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

5 YEARS 
ANNIVERSARY 

PARTY

HEESWIJK-DINTHER - In samen-
werking met Paul van Lokven en 
Katja Brooijmans van de Konink-
lijke Fanfare zal de eerste editie 
van ‘De vrienden van de Konink-
lijke Live’ plaats gaan vinden op 
maandag 27 februari. 

Tijdens deze bijzonder muzikale 
carnavalsmaandag gaan diverse 
muzikale vrienden van de ko-
ninklijke fanfare zorgen voor een 
spectaculair feestje. Vanaf 13.30 
uur zullen diverse plaatselijke 
coverbandjes, blaasbende’s, dj’s, 
zangers en dansers zorgen voor 
een vernieuwende carnavals-
maandag in zaal De Toren. 

De vrienden 
van de 
koninklijke 
Live
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uw specialist 
op FInAnCIeeL & 
FIsCAAL gebied

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancyvragen.” 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens 
een gratis toegankelijk spreekuur 
op ons kantoor in Heesch (Ceres- 

laan 4, naast de Rabobank). 
Iedereen kan hier vrijblijvend 
binnenlopen om vervolgens in 
gesprek te gaan met een van de 
aanwezige specialisten, waarbij 
ze worden voorzien van een ba-
sisadvies. 

Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserver-
en via 0412 - 45 90 00 (receptie 
Van Soest & Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen 
of gewoon binnen komen lopen.

Frank: ‘Naast het persoonlijke contact en klantenbezoek informeren wij
klanten met digitale nieuwsbrieven en informatieavonden over belangrijke
ontwikkelingen’

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 

15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

onze diensten o.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Geldig van maandag 20 februari t/m zondag 26 februari 2017. Week 8. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.  
**Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten).

Coca-Cola of Fanta
2 flessen à 1000 ml

alle combinaties mogelijk

1.79
2 STUKS

3.163.163.

Vismarine
gerookte Noorse zalmfilet

pak 100 gram

OP=OP

1.99
3.753.753.

0.99
Alvita bananen

PER KILO

1.891.891. 11.385.69
1+1 GRATIS*

Sun vaatwastabletten
2 pakken à 24/38 stuks naar keuze
alle combinaties mogelijk

bijv. 2 pakken
vaatwastabletten classic à 38 stuks

M
ET E

XTRA

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!

Bij elke € 5,- aan boodschappen**  
ontvang je 1 spaarzegel

Meer informatie op coop.nl/tapasMeer informatie op coop.nl/tapas

ZEGEL

SPAAR  NU VOOR DE UNIEKE HANDGEMAAKTE  TAPAS THUISSET!
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hVCh Jo13-1 op weg naar spanje

Vorig jaar is Marcel met zijn zoon 
Stef naar Denemarken gegaan. 
Daar heeft Stef samen met zijn 
team van toen ook meegedaan 
aan een internationaal toernooi. 
Dit jaar wilde Stephan Reijnaart, 
de trainer van het team, opnieuw 
deelnemen aan een internatio-
naal toernooi. Zo kwam hij uit 
bij het toernooi in Lloret de Mar, 
Spanje. Daar wilde hij graag 
heen, als dat mogelijk was.

Nadat Marcel in gesprek is ge-

gaan met de ouders van de spe-
lers van JO13-1 was iedereen 
aangestoken door zijn enthou-
siasme. Er werd gezocht naar 
sponsors om dit avontuur mo-
gelijk te maken, door zowel de 
ouders als de spelers. De spelers 
hebben onder andere een trai-
ningsmarathon gehouden om 
geld in te zamelen. Dit alles heeft 
er toe geleid dat zij een heleboel 
sponsoren hebben. Zo veel zelfs 
dat alles tot in de puntjes gere-
geld wordt. De spelers, begelei-

ding en familie vertrekken in een 
bus inclusief belettering ‘HVCH 
JO13-1 op weg naar Spanje’, 
de hotels zijn geregeld en zelfs 
de wedstrijdkleding wordt op 
dit moment gemaakt in Spanje. 
Naast geld zijn er ook goederen 
en diensten gesponsord, zoals 
een knipbeurt voor alle spelers en 
een avond met zijn allen frietjes 
eten.

Het team wordt behandeld als 
een heus professioneel voetbal-

team. Op 12 maart vindt er in het 
stadion van FC Oss een perscon-
ferentie plaats, waarin de spelers 
en hun begeleiders de wedstrijd-
kleding presenteren en waar een 
veiling plaats zal vinden. 

Op 12 april vertrekt de bus naar 
Spanje, gevuld met 15 spelers, 
drie begeleiders en 27 familiele-
den van de spelers. De drie aan-
voerders, Stef Bonte (12), Luke 
Verhoeven (12) en Lars van Alp-
hen (13) hebben er zin in. Alle 
spelers verblijven in een hotel, 
waar de begeleiders een oogje 
in het zeil houden terwijl de fa-
milie verderop in Lloret de Mar 
verblijft. Maar stiekem tv kijken 

is er volgens de jongens niet bij, 
ze moeten wel fit zijn voor de 
wedstrijden. En over het feit dat 
zij het enige Nederlandse team in 
hun categorie zijn, maken zij zich 
ook geen zorgen. “Gewoon han-
den schudden en ‘good game’ 
zeggen.” En daarbij is het vol-
gens de heren ook wel makkelijk 
dat de tegenstanders de aanwij-
zingen van de coach niet kunnen 
verstaan. 

De avonturen van de heren, in-
formatie over de veilingitems en 
over de sponsoren is te vinden in 
de Facebookgroep ‘HVCH JO13-
1 op weg naar Spanje’.

HEESCH – Het team JO13-1 van HVCH, voorheen de D1, staat aan de vooravond van een bijzonder 
toernooi. Tijdens Pasen nemen zij deel aan de Jordy Cup, een internationaal voetbaltoernooi in Spanje. 
Marcel Bonte en Patrick van Niftrik, de twee kartrekkers van deze reis, hebben dit door hun enthousi-
asme zo groot gemaakt als het nu is.

Het team JO13-1 van HVCH Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel Bonte

spirit en Inspiration europacup winnaars

Emeralds 266 punten 3e plaats 
en 3e plaats van de Europacup!
Gwen 290 punten 1e plaats en 
2e plaats Europacup!
Guusje 285 punten 4e plaats
Lise 270 punten. 
Lindsey 264 punten.

Miracle 279 punten 1e plaats en 
2e plaats van de Europacup!
Spirit 274 punten 1e plaats en 
Europacupwinnaar!
Untouched 288 punten 2e 
plaats en 2e plaats Europacup!
Jade 286 punten 3e plaats

Diamonds 269 punten 
3e plaats.
Touch 287 punten 1e plaats.
Martje en Marlon 274 punten 
2e plaats.
Inspiration 287 punten 1e plaats 
en Europacupwinnaar!

HEESCH – Na de opening op zaterdag, met de volksliederen van de vier deelnemende landen, kon het 
toernooi beginnen. Een sportieve dag waarin DV Dancing Kids laat zien dat ze internationaal de num-
mer een op de hielen zit. Spirit en Inspiration domineerden hun categorie in CC De Pas op het podium. 

dansen
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Foxsport Voetbaldag 

HEESCH - Zo’n 350 jeugd-
voetballers van HVCH namen 
woensdag 15 februari op een 
zonovergoten veld deel aan de 
FOX Sports Voetbaldag.

Deze dag werd gewonnen door 
HVCH-lid Maxx van Uden. Hij 
won de voetbaldag met een in-
gestuurd filmpje van een goal die 
hij maakte. Daarmee sleepte hij 
niet alleen de weekprijs maar ook 
de maandprijs in de wacht. 
De voetbaldag bestond uit een 

drietal trainingsronden die wer-
den gegeven door Hans Kraaij jr. 
en een aantal ervaren FOX Sport 
trainers. De dag duurde van 
13.30 tot 18.15 uur. Alle deelne-
mers kregen na afloop een cer-
tificaat van deelname en HVCH 
werd nog eens extra verrast met 
50 wedstrijdballen. Het certifi-
caat moest natuurlijk door Hans 
Kraaij jr. van een handtekening 
worden voorzien, dus vormden 
zich rijen enthousiaste kinderen 
rondom Hans. 

Terwijl de jeugdige voetballers de 
oefeningen afwerkten, konden 
de in groten getale aanwezige 
toeschouwers, waaronder veel 
ouders en opa’s en oma’s, aan een 
quiz meedoen onder leiding van 
Hans Kraaij jr. De voetbaldag zou 
eigenlijk vorige maand al worden 
gehouden, maar moest afgelast 
worden omdat het veld vanwe-
ge de weersomstandigheden te 
slecht was om op te spelen.
Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl.

Jeugdige voetballers die deel mochten nemen aan de voetbalclinic Foto: Marcel van der Steen

Hans Kraaij jr met Maxx van Uden

Na de rust was het wachten op 
het volgende Dintherse doelpunt. 
Zoals zo vaak golden er ook hier 
andere voetbalwetten en VOW 
scoorde - overigens een knap 
doelpunt - de 2-1. Een doem- 
scenario diende zich aan, maar 
gelukkig herpakte Avesteyn zich 
en scoorde via Richard van Hou-
tem de 3-1. Het eerder genoemde 
doemscenario kondigde zich weer 
aan en VOW scoorde uit een 
scrimmage de 3-2. Daarna was 
het nog 20 minuten ‘billenknij-
pen’ voor de Dinterse supporters. 
VOW drong aan en na een ‘mis-
peer’ van onze Dintherse keeper 
viel bijna de 3-3. Hier was geluk-
kig voor Avesteyn geen sprake 
van, waardoor er een winstpartij 
bijgeschreven kon worden. 

Winst voor Avesteyn
VEGHEL/ HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de heenweg was de wedstrijd in gedachte, iedereen voorbereid 
op een complexe wedstrijd tegen VOW. Avesteyn startte voortvarend en had een duidelijk veldover-
wicht in het begin van de wedstrijd. Zonder dat dit tot directe kansen leidde werd het blijkbaar voor 
VOW moeilijk om het overwicht tegenstand te bieden. Dit leidde tot een tweetal situaties waarbij 
Avesteyn een penalty kreeg. Op ‘on-Eindhovense wijze’ werden beide pingels op onberispelijke wijze 
binnen geschoten door Martijn Swartjes. 

voetbal

Foto: Ad van Doorn

Prinses Irene Vrouwen 
winnen van virtueel koploper 
NISTELRODE - In een prachtige 
wedstrijd wonnen de Prinses Ire-
ne-vrouwen met 3-1 van de vir-
tueel leider Fortuna Wormerveer. 

Met een uitblinkende Suwi Nun-
muan, die naar de mening van 
deze verslaggever bij geen enke-
le eredivisieploeg zou misstaan, 
aan het hoofd van de verdedi-
ging. Daarnaast ontpopte Rens-
ke van den Brand zich steeds 
meer als een teamspeelster, die 
ook nog eens over veel scorend 
vermogen beschikt. Deze over-
winning was echter vooral een 
teamprestatie, waarbij iedereen 
er echt voor ging en er uitste-
kend werd gevoetbald. Voor 

rust scoorde van den Brand twee 
keer. Vlak voor het eindsignaal 
strafte Niki van Wijk een blun-

der van de - verder uitstekend 
keepende - Wormerveerse doel-
vrouw af.

voetbal

korfbalsters Prinses Irene 
winnen eenvoudig
SCHIJNDEL/NISTELRODE - Een 
belangrijke wedstrijd werd zon-
dag afgewerkt tegen het Schijn-
delse Avanti. 

Ze zijn weliswaar rode lantaarn-
drager, maar in deze fase is geen 
tegenstander te onderschatten. 
Prinses Irene zette een monsters-
core neer van 8-24. Laura van de 
Ven nam in haar eentje eenderde 
van de Prinses Irene-doelpunten 
voor haar rekening. Door de 
winst van de medekoplopers 
Altior en De Peelkorf is het erg 
spannend bij de laatste wedstrijd 
van het seizoen op 5 maart. 
Prinses Irene speelt dan tegen 
het zeker niet te onderschatten 
Olympia/DOS. De andere twee 
koplopers spelen tegen elkaar in 
Heeswijk-Dinther. Bij winst is er 

zeker promotie voor de Nistel-
rodese vrouwen naar het hoog-
ste niveau. Wie dan kampioen 
wordt is weer afhankelijk van de 
uitslag van de wedstrijd tussen 
Altior en De Peelkorf. Twee van 
de drie kandidaten promoveren. 

korfbal
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Laura van de Ven

VA L K E N S W A A R D / H E E S -
WIJK-DINTHER - Afgelopen 
weekend waren de regiokampi-
oenschappen en de toestelfinales 
van divisie 3 in Valkenswaard. 

Nina Eijmberts van Sine-Cura 
begon zaterdag tijdens het re-
giokampioenschap haar wed-
strijd netjes op vloer en sprong. 
Met wat schoonheidsfoutjes op 
brug en balk behaalde Nina als-
nog een keurige 11e plek, waar-
door ze naar de landelijke halve 
finale door mag stromen!
Op zondag turnde ze de toestel-
finales. Nina had zich geplaatst 
voor drie toestellen, namelijk 
vloer, brug en sprong. Ze liet 
hier strakke oefeningen zien. Zo 
kreeg ze voor haar vloeroefening 

een keurige 11.80 punt en kreeg 
ze voor haar twee verschillende 
sprongen over pegasus een ge-
middelde van 11.725 punt. Met 
dit punt behaalde ze zelfs de 
bronzen medaille!

bronzen medaille voor nina

turnen

Nina Eijmberts
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KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Heeswijk-Dinther - Badminton - BC Argus 1e Seniorenteam Heeswijk-Dinther - Badminton - BC Argus 2e Seniorenteam

Loosbroek - Korfbal - Korloo D1 Heeswijk-Dinther - ZaalHockey - HDL MC1 Nistelrode - Judo - Buelsports 
Pieter van Oort Districtkampioen

WhV pakt punt in slotfase

Na rust hetzelfde spelbeeld: een 
fanatiek voetballend WEC drong 
WHV terug op eigen helft, maar 
het was wachten tot de 66e mi-
nuut voordat er iets gebeurde. 
Steef Rovers van WEC controleer-
de de bal duidelijk met de hand 
maar de scheidsrechter zag het 

niet en WEC profiteerde van een 
moment van onachtzaamheid in 
de verdediging door de 1 – 0 te 
scoren voor WEC. WHV was niet 
onder de indruk en in de tijd die 
daarop volgde kwamen er aan 
beide kanten kansen om te sco-
ren. Marco Lunenburg wist te 

scoren, maar hij stond net buiten-
spel en Harold Lunenburg raakte 
de paal, maar scoorde niet. Het 
aantal gele kaarten was niet te 
tellen, in een - overigens sportieve 
- wedstrijd waarin fel werd gestre-
den voor elke bal. In de laatste vijf 
minuten gooide WHV alles naar 
voren en dat resulteerde in de ge-
lijkmaker. Een bal werd door Ra-
mon Kézér voorgegeven en deze 
belandde uiteindelijk bij Twan van 
der Doelen, die met een diagonaal 
schot de keeper van WEC wist te 
verslaan. 1 – 1 in de 86e minuut.

WIJBOSCH/LOOSBROEK - In een meer spannende dan goede wed-
strijd heeft WHV in de slotfase een punt gepakt, uit bij WEC in Wij-
bosch 1-1. WHV begon goed, want in de 1e minuut was het al bijna 
raak door Roel Lunenburg, maar de bal ging er net niet in. Hierna 
dicteerde WEC het spel en drong WHV terug op eigen helft en WHV 
mocht van geluk spreken dat het bij de rust nog 0 – 0 stond. 

voetbal

Goed spel korloo dames; veel 
kansen, geen doelpunten
GUTTECOVEN/LOOSBROEK 
- Zondag stond voor de dames 
van Korloo de verre uitwedstrijd 
tegen Gazelle op het program-
ma. Na een goeie warming-up 
begon Korloo aan de wedstrijd.

Korloo opende direct met goed 
spel en creëerde ook veel kan-
sen. De eerste tien minuten bleef 
dit het beeld van de wedstrijd; 
goed spel maar geen doelpun-
ten. Dat veranderde na een 
kwartier waarin Gazelle twee 
keer een afstandsschot benutte. 

Na de vakwissel waren de dames 
van Gazelle meteen trefzeker, 
3-0. De tweede bal in dit twee-
de aanvalsvak werd goed benut 
en Eline maakte het enige veld-
doelpunt van de wedstrijd: 3-1. 
Wederom het betere spel en de 
beste kansen, maar dat telt niet, 
alleen de doelpunten; daar word 

je op afgerekend. Wederom kon 
Gazelle verder uitlopen naar een 
5-1 voorsprong. Door een dom-
me fout kreeg Korloo een straf-
worp toegekend die Femke goed 
benutte, wat zorgde voor een 
ruststand van 5-2. En zoals be-
kend hoeft drie punten verschil 
in korfbal geen probleem te zijn.

Na rust begon Korloo wederom 
sterk aan de tweede helft. De 
marge werd steeds groter; vijf 
doelpunten. 
Het lukte Korloo niet om ook 
maar een bal door de korf te krij-
gen. Vijf minuten voor het eind 
kon Femke wederom aanleggen 
voor een strafworp en de stand 
op 7-3 zetten. Gazelle bepaalde 
de eindstand op 8-3.

Een rare wedstrijd waarin een 
goed spelend Korloo het schot-
technisch collectief liet afweten.

korfbal
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elf keer nummer een bij DV Dancing kids

HEESCH – Twee dagen toernooi 
vergt een goede conditie van de 
dansers. Op het nationaal toer-
nooi kwamen gezelligheid en 
mooie resultaten bij elkaar. 

Emeralds 271 punten 1e plaats
Lise 274 punten 2e plaats
Lindsey 268 punten 3e plaats
Minigarde 231 punten 1e plaats

Spirit 275 punten 1e plaats
Melody 240 punten 2e plaats
Miracle 276 punten 1e plaats
Release 232 punten 3e plaats
Karakter Minioren 224 punten 
2e plaats
Gwen 289 punten 1e plaats
Guusje 285 punten 2e plaats
Jade 287 punten 1e plaats
Untouched 292 punten 1e plaats

Diamonds 267 punten 1e plaats
Touch 290 punten 1e plaats
Inspiration 289 punten 1e plaats 
Martje en Marlon 278 punten 1e 
plaats
De organisatie bedankt via deze 
weg iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen aan het twee-
daagse toernooi van de dansver-
eniging in CC De Pas. 

dansen

DE BESTE 
KANSEN 

TELLEN NIET
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de oplossing

Vechtlust Dos’80 niet beloond

Vechtlust
De geplaagde Heesche ploeg, 
immers op de laatste plaats ge-
situeerd, heeft heel veel moeite 
om wedstrijden om te zetten in 
winst. Na een uitermate zwakke 
start, keek DOS’80 al snel tegen 
een 2-8 achterstand aan. Ver-
dedigend was de boel niet op 
orde. Door een enorme vecht-
lust aan Heesche zijde wisten 
zij toch langzaamaan de grip op 
de wedstrijd knap terug te ver-
overen. Met goed uitgespeelde 
aanvallen wist DOS’80 de rust 
in te gaan met een 15-13 voor-
sprong; een kleine sensatie hing 
in de lucht.

Uit de handen geglipt
De tegenstander uit Best kwam 

getergd uit de kleedkamer en 
wist weer orde op zaken te stel-
len. 
Lange tijd hielden de ploegen 
elkaar volledig in evenwicht. 
Breekpunt werd een gemiste 
strafworp van DOS’80 bij een 
21-21 stand. Meteen daarop 
scoorde Aristos in hun volgende 
aanval. 
“Dat was de nekslag”, vertelt 
een teleurgestelde aanvoerder 
Joost Verhoeven. “We waren 
er zo dichtbij en lieten de winst 
hierdoor uit onze handen glip-
pen.” Uiteindelijk stond er een 
geflatteerde einduitslag op het 
scorebord: 22-27. Aanstaande 
dinsdag spelen de heren in Val-
kenswaard een inhaalwedstrijd 
tegen VHC.

HEESCH - Zaterdagavond speelden de heren van handbalvereniging DOS’80 in sporthal ’t Vijfeiken 
tegen middenmoter Aristos uit Best. Het lukte de gastheren andermaal niet om een overwinning uit het 
vuur te slepen. Gezien de veerkracht en werklust hadden zij recht op meer, maar het liep anders.

handbal

Joost Verhoeven
 Foto: Ruud Schobbers

UDEN/NISTELRODE - Afgelo-
pen zaterdag turnden de juni-
oren van V&K 3e divisie Maud 
van der Wielen uit Nistelrode, 
Maud Bevers uit Vorstenbosch, 
Sabine Pashouwers en pupil 1 
Silke Dortmans hun regiofinale.

Maud van der Wielen zette de 
hoogste score neer op sprong en 
brug en eindigde die dag op een 
mooie tweede plaats, waarmee 
ook zij zich plaatst voor de lan-
delijke halve finale!

Maud plaatst zich voor 
landelijke halve finale

turnen

De wedstrijd ging in het begin 
gelijk op, Oranje Wit gaf geen 
krimp, maakte het Altior best las-
tig en kwam telkens weer langs-
zij tot aan 7-7. Daarna was het 
de beurt aan Altior en die ging 
rusten met een voorsprong van 
7-9. Na rust werd Altior steeds 
sterker en was Oranje Wit geen 
schim meer van wat ze liet zien 
voor rust. Altior scoorde er nog 
rustig op los en boekte wederom 
een ruime overwinning. Eind-
stand 8-16. 
Spes 2 – Altior 2: 13-16
Oranje Wit 2 – Altior 3: 15-8
NDZW 2 – Altior 4: 6-13
NDZW MW1 – Altior MW1: 
6-10
Klick R1 – Altior R1: 1-3
Altior A1 – ONA A1: 15-16
Swift B1 – Altior B1: 4-6
EDN/DSV B2 – Altior B2: 4-11

Altior B3 – De Kangeroe B1: 4-4
Altior C1 – Celeritas C1: 9-1
Korloo D1 – Altior D2: 3-3
Altior E1 – Rooi E1: 9-2
Altior E2 – Celeritas E1: 4-8
Altior E3 – Astrantia E1: 4-2
Rooi F1 – Altior F1: 0-26
Rietvogels F1 – Altior F2: 3-13
Korloo W1 – Altior W1: 10-8 
Strafworpen: 4-3.

Altior blijft op koers
LEUNEN/HEESWIJK-DINTHER - Vastberaden om met de overwin-
ning naar huis te gaan, om zo in de race te blijven voor promo-
tie naar de topklasse, ging Altior zondag 19 februari op bezoek bij 
Oranje Wit. 

korfbal
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slamdunk ’97 hU20 – tenderfeet hU20
HEESCH - Slamdunk ’97 he-
ren onder 20 moest afgelopen 
weekend in Heesch aantreden 
tegen Tenderfeet heren onder 
20 uit Heeswijk-Dinther, een 
Bernhezer derby.

Het eerste kwartier begon voor 
beide teams uiterst moeizaam, 
het scoren bleek erg lastig te zijn, 
na vier minuten was de stand 
nog niet geopend, uiteindelijk 
kon Tenderfeet de score openen 
waarna beide teams wat meer 
rust in het spel konden vinden. 
Eindstand eerste kwart 7-4.

In het tweede kwart begon 
Slamdunk wat beter te combi-

neren en aanvallen uit te spelen, 
verdedigend kreeg Tenderfeet 
het hierdoor moeilijk. De heren 
van Slamdunk stonden uitste-
kend te verdedigen, waardoor 
Tenderfeeet zeer moeilijk tot 
scoren kwam. Eindstand tweede 
kwart 22-7.

In het derde kwart werden er 
van beide kanten mooie aanval-
len opgezet en op sommige mo-
menten uitstekend verdedigd, 
hierdoor was het een leuke wed-
strijd voor het - helaas - klein-
schalig publiek. Qua score ging 
het gelijk op met een nipt over-
wicht voor Slamdunk. Eindstand 
derde kwart 37-20.

Het vierde kwart werd door 
Slamdunk rustig uitgespeeld met 
nog een paar mooie individuele 
acties aan beide zijden. 

Scorend was Slamdunk ook nu 
weer iets beter, wat uiteindelijk 
bleek uit een eindstand van 49-
28 in het voordeel van Slamdunk 
’97.

Een kleine smet op deze wed-
strijd was het uitvallen van één 
van onze topspelers met een 
enkelblessure, gelukkig hebben 
we in verband met carnaval een 
paar weken geen wedstrijden, 
waardoor we hopelijk het gemis 
kunnen beperken.

basketbal

Vierde plek voor Wiese op 
toestelfinale balk

Het is voor Wiese echt een over-
gangsjaar. Waar andere turn-
sters ruim 2,5 jaar op dit niveau 
bezig zijn, moet Wiese nog een 
hele inhaalslag maken. Maar ze 
liet dit weekend zien al een heel 

eind op weg te zijn. Op het rek 
met lusjes turnde ze dit keer zes 
prachtige reuzendraaien, zowel 
voorover als achterover, met 
rechte benen. Op balk turnde ze 
een prachtige oefening en viel 

net naast het podium. 
Haar vloeroefening wordt met 
de week stabieler en de losse 
radslag en de drie flikflakken 
werd beloond met een 9,333. 

Op sprong werd zowel de over-
slag, als de yourchenko uitste-
kend geturnd en ook daar kwam 
ze maar 0,1 te kort voor het 
podium. Kortom ze turnt op dit 
hoge niveau al lekker mee en 
elke week is er vooruitgang te 
zien. 
Op 18 maart mag Wiese zich 
proberen te plaatsen voor de 
halve landelijke finale.

VALKENSWAARD/HEESWIJK-DINTHER - Dit weekend waren in Valkenswaard de toestelfinales turnen 
vanaf divisie 3. Wiese komt sinds dit jaar uit op het hoogste niveau N1 in de leeftijdscategorie Pupil 1 
en mocht aan alle vier de toestellen deelnemen. Sinds september turnt Wiese op het hoogste niveau bij 
turnvereniging Tabitta in Boxtel. Elke week gaat ze daar ruim 13 uur trainen. 

turnen

Foto: Sandra Janssen

HAAR OEFENING 
WORDT MET DE 
WEEK STABIELER

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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 WWW.MOOIBERNHEZE.NL INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Op www.mooibernheze.nl houden wij de bezoekers op de hoogte 
van de nieuwsitems in Bernheze. Alle kernen komen aan de beurt, 
net als hier in ‘Mooi Gespot’. Herken je de foto hierboven, laat ons 
weten wat de titel is van het bericht waar deze foto bij hoort. En 
wellicht win jij een waardebon van € 25,- van een supermarkt bij 
jou in de buurt. Mail het antwoord voor 5 maart naar 
info@demooibernhezekrant.nl.

De winnaar wint een waardebon van € 25,- en staat over twee 
weken in de krant vermeld.

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heesch
Coop Heeswijk-Dinther
Dagwinkel Vorstenbosch
Dagwinkel Loosbroek

De winnaar van week 6 is: Dorie van Boxtel
Het antwoord was: Bouwen in eigen beheer voor ouderen (CPO)

Home Nieuws

Agenda Bedrijven

VERENIGINGEN
Verenigingen mogen hun informatie en agendapunten en 
nieuwsbericht sturen naar: info@mooibernheze.nl en de informatie 
komt gratis op de website.

BEDRIJVEN
Uw bedrijf maatschappelijk betrokken met een bedrijfspresentatie, 
24/7 online op MooiBernheze.nl voor € 149,- per jaar 
(prijs exclusief btw).

U krijgt een bedrijfspresentatie met daarbij de mogelijkheid om het 
hele jaar door nieuwsitems en agendapunten te plaatsen. 

Inclusief: deze agendapunten komen ook gratis op agenda van 
DeMooiBernhezeKrant.

Fotoalbum

win € 25,- voor uw boodschappen
MooiBernheze.nl geeft alle verenigingen, stichtingen en mooie initiatieven in 
Bernheze een podium op de website www.MooiBernheze.nl. Kent u de website? 
Al tien jaar maken we er een sport van om de inwoners van Nistelrode, Heesch, 
Loosbroek, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch online op de hoogte te houden. 

MOOI
GESPOT

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl

heeswijk en rhode in 
slotfase naar 1-1 gelijkspel

Na rust lieten de pijntjes waar-
mee veel spelers in het team 
van Marc van de Ven speelden 
zich steeds meer gelden, want 

het balbezit van de thuisploeg 
nam verder toe. Grote kansen 
bleven voor beide doelen echter 
lang uit. Toen de meeste mensen 

langs de lijn zich al verzoenden 
met een doelpuntloos gelijkspel 
in deze zeer sportieve wedstrijd, 
die door de uitstekende scheids-
rechter Hoeks in goede banen 
geleid werd, vielen er alsnog 
twee goals. Danny Aarts werd 
na fel verdedigend werk knap 
vrijgespeeld richting het Rho-
de-doel en schoot tien minuten 
voor tijd uiterst kalm de 0-1 bin-
nen. 

De middenvelder leek daarmee 
matchwinner te worden, maar 
de kopsterke Geert Oerlemans 
knikte zeven minuten later de 
verdiende 1-1 op het scorebord 
uit een scherp indraaiende vrije 
trap. 
In de overvolle kantine werd 
deze puntendeling vervolgens 
gebroederlijk gevierd!

ST.OEDENRODE/HEESWIJK-DINTHER - Op sportpark De Neul de beter voetballende ploeg, maar Hees-
wijk had (ondanks het gemis van enkele sterkhouders) de beste kansen. Na een kwartier viel een voor-
zet van de sterk spelende Danny Aarts bovenop de lat boven Paul van Heesch en diezelfde doelman 
had enkele prima reddingen in huis op schoten van Arjen Haast en Wouter van Dijke. Heeswijk had zijn 
zaakjes verdedigend gezien goed op orde, al zorgde Simon van de Wetering met enkele knappe dribbels 
voor dreiging voor het doel van Patrick Lunenburg.

voetbal

Heeswijk verdedigt uit met Stef Adank en Marck Cieraad
 Foto: Hans Heesakkers

WAALWIJK/NISTELRODE - In 
Waalwijk kon Prinses Irene 
geen punten toevoegen aan het 
seizoentotaal. 

Het werd na een 1-0 ruststand 
een verdiende 2-1 overwinning 
voor WSC. Bij een 2-0 stand, 
scoorde Tim van der Heijden in 

de 77e minuut de 2-1. Prinses 
Irene ging daarna met vier spit-
sen spelen en koos voor oppor-
tunisme. Bijna had dat nog suc-
ces gehad, maar scheidsrechter 
Michielsen weigerde vlak voor 
tijd de bal op de stip te leggen, 
nadat Van Vught naar de grond 
werd getrokken.

WsC is Prinses Irene de baas
voetbal

Foto: T. Bevers
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DONDERDAG 23 FEBRUARI

Spreekuur Dorpsplein 
Heesch
CC De Pas Heesch

Informatiepunt Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koffieochtend voor 
senioren
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Skincare 
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode 

Film: Helleveeg
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9

VRIJDAG 24 FEBRUARI

Lezing: Paul Koenraad 
over nanotechnologie
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 6

ZONDAG 26 FEBRUARI

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 28 FEBRUARI

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Maximum Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 1 MAART

Kasteleinsbal/ 18+
Lunenburg Loosbroek

Spreekuur Archeologie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 11

HEESCH
VRIJDAG 24 FEBRUARI  

Sleuteloverdracht
CC De Pas

Brouwersbal
’t Tunneke

ZATERDAG 25 FEBRUARI

Jeugdoptocht

Carnavalsmis
Petrus’ Banden kerk

Prijsuitreiking 
Jeugdoptocht
CC De Pas

REMIX 2.0
Checkpoint

Carnavalsbal
CC De Pas

ZONDAG 26 FEBRUARI  

Grote optocht

Op De Eier
Café De Pas

Prijsuitreiking Optocht
CC De Pas

REMIX 2.0
Checkpoint

MAANDAG 27 FEBRUARI  

Biggenbal
CC De Pas

Boerenbruiloft
’t Tunneke

REMIX 2.0
Checkpoint

Carnavalsbal
CC De Pas

DINSDAG 28 FEBRUARI 

Seniorenbal
CC De Pas

OINK feest voor 
de allerjongsten
CC De Pas

REMIX 2.0
Checkpoint

After Party Krullendonk
CC De Pas

Verbranding Varken
De Misse

VORSTENBOSCH
VRIJDAG 24 FEBRUARI

Carnaval voor senioren
Pierehol 

Aftrap met Dubbel Fout
Pierehol

ZATERDAG 25 FEBRUARI

Straatnaamonthulling 
& Sleuteloverdracht
Mr. Loeffenplein

Kindermiddag 
Pierehol

Weet Je Moeder Wel 
Dat Je Hier Band
Pierehol

ZONDAG 26 FEBRUARI

Bronte Mêrge
Pierehol

Playbackshow t/m 15 jaar
Pierehol

DJ Mark With a K
Pierehol

MAANDAG 27 FEBRUARI

De Optocht 

Prijsuitreiking & 
Gekostumeerd Pierebal
Pierehol

DINSDAG 28 FEBRUARI

Tonproaters
Pierehol

Doe je Ding Dong Show
Pierehol

NISTELRODE
VRIJDAG 24 FEBRUARI 

Het scholenbezoek 
en optocht
De Kanz en Beekgraaf

Straatnaamonthulling 
Jeugdprins(es)

Carnavalscantus 
Station Carnaval ’t Tramstation

ZATERDAG 25 FEBRUARI 

Ziekenbezoek

Straatnaamonthulling
Prins Frenk d’n Urste

Boerenbruiloft
Station Carnaval ’t Tramstation

Carnavalsmis 
St. Lambertuskerk

Sleuteloverhandiging 
& Openingsbal
Station Carnaval ’t Tramstation

ZONDAG 26 FEBRUARI 

Carnavalsoptocht

Prijsuitreiking
Station Carnaval ’t Tramstation

Extra BOBZ
Het Dorpshuis

Optochtbal
Station Carnaval ’t Tramstation

MAANDAG 27 FEBRUARI 

Bezoek Laarstede

Kindermatinee
Station Carnaval ’t Tramstation

Zotte Moandagavondbal
Station Carnaval ’t Tramstation

DINSDAG 28 FEBRUARI 

De Faudte Bruiloft
Station Carnaval ’t Tramstation

Afsluitbal 
Station Carnaval ’t Tramstation

De Veermanverbranding
Raadhuisplein

LOOSBROEK
VRIJDAG 24 FEBRUARI

Zinnin! The Party!
Café-Zaal Kreuge-zicht

Kom d’r mar inn Party
Café Kreuge-Zicht

ZATERDAG 25 FEBRUARI 

Verlichte Optocht

Prijsuitreiking & Lichtjesbal
Café-Zaal Kreuge-zicht

ZONDAG 26 FEBRUARI

Gratis Carnavalsontbijt
Café-Zaal Kreuge-zicht

Kreuge On Tour

Aansluitend 
11- Vatentocht
Café-Zaal Kreuge-zicht

Zinnin! The Party!
Café-Zaal Kreuge-zicht

MAANDAG 27 FEBRUARI 

Straatcarnaval en 
opening schaatsbaan
Dorpsplein

Snertbal
Café-Zaal Kreuge-zicht

Dweilen met De Kreuge

DINSDAG 28 FEBRUARI 

DolleDinsdagDisco
Café-Zaal Kreuge-zicht

HEESWIJK-DINTHER
VRIJDAG 24 FEBRUARI

Jeugdpronkzitting 
Snevelbokkenstal

After party
Snevelbokkenstal 

ZATERDAG 25 FEBRUARI

Carnavalsmis
St. Servatiuskerk 

Sleuteloverdracht 
Snevelbokken
Zaal de Toren 

Jeugdoptocht HDL
Plein 1969 

Super Kids
Snevelbokkenstal 

Party Night 12 t/m 16 jaar
Snevelbokkenstal 

ZONDAG 26 FEBRUARI

Ontbijtshow Snevelbokken
Snevelbokkenstal 

Optocht Snevelbokken
Start: Plein 1969 

Prijsuitreiking Optocht
De Toren

Kindermatinee met 
Ballonnenclown Pinkie
Snevelbokkenstal 

Party Night 12 t/m 16 jaar
Snevelbokkenstal 

MAANDAG 27 FEBRUARI

Carnavals bridgedrive
CC Servaes 

De vrienden van de 
Koninklijke Live
Zaal De Toren

Kindermatinee met 
goochelaar Dries & 
Draaimolen
Snevelbokkenstal 

Boven Bouw Bal 
Basisschool groep 5,6,7 & 8
Snevelbokkenstal

Party Night 12 t/m 16 jaar
Snevelbokkenstal 

DINSDAG 28 FEBRUARI

Snertbal 3.0
Zaal De Toren

Boerenbruiloft
Laverhof

Kindermatinee met spel 
dans & draaimolen
Snevelbokkenstal 

Boven Bouw Bal 
Basisschool groep 
5,6,7 & 8
Snevelbokkenstal 

Party Night 12 t/m 16 jaar
Snevelbokkenstal


