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De Verlichte Optocht werd vorig 
jaar voor het eerst georganiseerd 
door stichting De Kreuge. Tijdens 
deze eerste editie gingen de bou-
wers van ‘Jong en Oud Tesaam’ 
er met de hoofdprijs vandoor. Het 
publiek waande zich in Venetië 
met hun prachtig verlichte gondel. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor de Verlichte Optocht 2012 in 
volle gang. In vele schuren wordt 

er gewerkt aan mooie wagens en 
prachtige kostuums.
Deelnemers kunnen zich nog tot 
4 februari inschrijven via de website 
www.dekreuge.nl. Stichting De 
Kreuge stelt verlichting beschikbaar 
voor de deelnemers en ook voor 
technisch advies kunnen de deelne-
mers bij de stichting terecht.
“De eerste editie van de Verlichte 
Optocht was veelbelovend,” vertelt 

de voorzitter van De Kreuge Bert 
Vermeltfoort, “we werden over-
weldigd door het grote aantal en-
thousiaste deelnemers en het volop 
toegestroomde publiek dat rijendik 
stond in de straten. Vele bewoners 
langs de route hadden hun tuinen 
versierd met verlichting en op me-
nig straathoek warmde men zich 
aan een vuurtje, terwijl ze stonden 
te wachten op de prachtige stoet. 
Een bijzonder sfeervol beeld.” 

Dit jaar maken niet alleen de deel-
nemers van de optocht kans op een 
prijs, ook degene met de mooist 
versierde tuin kan rekenen op een 
mooie prijs.

Op 18 februari gaat de optocht om 
exact elf over zeven van start. De 
stoet trekt vanaf de parkeerplaats 
van uitgaanscentrum Lunenburg 
aan de Dorpsstraat (tegenover Vo-
bra) door de Dorpsstraat, Krom-
medelseweg, Pastoor de Groot-
straat, Jan Dobbelsteenstraat, 
Donatusstraat, Schaapsdijk en de 
Molenhoeven. De optocht wordt 
ontbonden op het plein voor café-
zaal Kerkzicht, tijdens carnaval om-
gedoopt tot ‘Kreuge-zicht’. Rond 
21.00 uur vindt de prijsuitreiking 
van de optocht plaats bij Kreuge-
zicht tijdens het lichtjesbal, dat 
wordt opgeluisterd door topcover-
band Noah en DJ Rob.
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Door Bernhezenaren

Te koop: Boonakker 45, Heesch
Ruime 2-onder-1 kapwoning: inhoud 415 m3, 

inpandige garage 55 m3, perceel 238 m2, 
woonopp. 145 m2. Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

www.huisinheesch.nl
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www.fietsplezierheesch.nl

Molenstraat 32  Heesch 
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl
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Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

De dames hebben het voor het zeggen
Onthulling bij jeugdzitting CS De Wevers

De slogan van de dames zegt ge-
noeg, ze hebben er zin in. Al was 
het op het Weverspodium in sport-
zaal De Overbeek nog allemaal een 
beetje onwennig, voor de degene 
die de dames kennen weten dat 
deze twee gezellige meiden er wel 
een feestje van kunnen maken. 
Beide zitten op de Basisschool De 
Beekgraaf in de klas van Meester 
Jan van Dooren en Meester Ad van 
der Sman. Prinses Nienke zit net als 
Adjudante Isa in groep 7a en beide 

zijn 10 jaar. Gisteren werden ze 
op hun basisschool feestelijk inge-
haald.
Nienke Poll is een dochter van René 
en Daniëlle en heeft een broertje 
Bart. Ze woont in de Boekweit-
straat en haar hobby’s zijn zwem-
men, trampoline springen en to-
neel. Dit natuurlijk samen met haar 

vriendinnen. Isa van den Berg is 
zo’n vriendin en zij woont lekker 

dichtbij op het Kerkveld. Eddie en 
Mariëtte zijn haar ouders en ze 
heeft een zus Marlon en broertje 

Bas. Isa gaat graag dansen, vol-
leyen en tekenen. 
Een hele stoet bezoekers kwam het 
tweetal feliciteren die natuurlijk bij-
gestaan werden door de commissie 
jeugdprins(es). 
Eindelijk mogen ze het vertellen en 
daar maakte ze deze middag met al 
het Nisserois talent op het podium 
en alle kinderen in de zaal een groot 
feest van. Kayra en Elze hadden sa-

men de 1ste prijs tijdens de jeugd-
zitting die met de presentatie van 
Clown Pinky een groot feest werd.

NISTELRODE - Het zal feest zijn deze week bij basisschool 
De Beekgraaf. Daar gaan vanaf vandaag tot en met de carna-
val een prinses en adjudante naar school. Prinses Nienke en 
Adjudante Isa mogen het eindelijk van de daken schreeu-
wen. 29 Januari werden ze bekend gemaakt en meteen door 
vele bezoekers gefeliciteerd. 

Voorzitter Hertwin van der Wijst 
geeft Prinses Nienke de scepter.
Foto: DMBK

‘met nienke en isA voorAAn in de rij 
mAken we iedereen Blij ’

Loosbroek geeft licht in het donker
LOOSBROEK - Carnaval in Loosbroek begint dit jaar 
sprankelend met de Verlichte Optocht op zaterdag-
avond 18 februari. Een bonte stoet met prachtige wa-
gens en kostuums zal door de donkere straten trekken 
om heel Loosbroek te verlichten. De optocht vertrekt 
om 19.11 uur vanaf de parkeerplaats van uitgaanscen-
trum Lunenburg aan de Dorpsstraat.

Wil jij ook meedoen?
Je kunt je inschrijven tot 4 februari. Meer informatie over het 
carnavalsprogramma in Loosbroek is te vinden op www.dekreuge.nl

Foto’s: Jan Gabriëls
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Aan de inhoud van 
DeMooiBernhezeKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er 
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worden ontleend. De uitgever 
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(H)eerlijk voor het   goede doel
‘Goed eten, daar worden Zij sterk van’

HEESCH - Hartelijk welkom werd ik geheten door Nancy de Werd en 
Carry van der Doelen om met ze te praten over hun Stichting Sulawees-
jes. Hoe het begon; al jaren waren er plannen tussen Carry en haar 
ouders om met Nancy en haar man Rick naar Indonesië te gaan. En wie 
kan je in Indonesië beter rondleiden dan iemand die er gewoond heeft. 
Nancy is geboren in Indonesië en woont vanaf haar 17e in Nederland. 

door Heidi Verwijst

Doe wat je graag doet; leef met plezier
Avila coaching gaat op zoek naar uw talent en balans

Ze zijn Lid van de VIV en de SR-
BAG en hierdoor hebben zij ver-
goedingsmogelijkheden via zorg-
verzekeraars van particulieren. Ze 
hebben het serieus aangepakt om 
zo voor nog meer mensen de mo-
gelijkheid tot persoonlijk coachen 
bereikbaar te maken. Dit met één 
doel: de mens coachen en trainen 
op het moment in zijn leven waar-
op de keuzes die zich voordoen 
niet meer logisch zijn. In groepjes 
of op persoonlijke basis.

Meerdere diensten in een bedrijf
Harry Vos woont al 30 jaar in Bra-
bant waarvan 25 jaar in Heeswijk-
Dinther. Harry was aan het werk 
als manager in de automatisering 
(ICT). De technische kant was 
koud, de regels volgen en erg za-
kelijk. Door zijn werkzaamheden 
als manager was hij veel de men-
sen aan het coachen en dat deel 
van het werk veroverde steeds 
meer zijn hart. Coachen en moti-
veren; het werd steeds belangrij-

ker, zo belangrijk dat hij er voor 
koos dit fulltime te gaan doen. 

Andrea Luijten was ook van koers 
veranderd. Zij werkte in het on-
derwijs en wilde ook iets heel 
anders. Andrea is zich gaan spe-
cialiseren op de energetische en 
emotionele aspecten van de mens. 
Zij werkt met NSR – Neuro Stress 
Release, een innovatieve methode 
om te achterhalen waar persoon-
lijke blokkades of sabotage op een 

emotioneel en vaak ook op fy-
siek en psychologisch niveau voor 
problemen zorgen. NSR vindt de 
oorzaak en maakt de weg weer 
vrij voor een goede emotionele 
en fysieke gezondheid. Denk aan 
gezondheidsklachten die niet over 
willen gaan, aan pijn in de rug of 

nek, maar ook wanneer gedachtes 
in een kringetje blijft draaien en je 
uit een cirkel wil komen.
Harry en Andrea geven workshops 
op het gebied talenttraining en 
persoonlijke ontwikkeling: ‘Haal 
meer uit je zelf’. 
In ons hectische leven is stressbe-
heersing een belangrijke factor tot 
gezondheid en om in balans te blij-
ven. Als talentmanager helpt Harry 
mensen zonder baan, hun talent te 
ontdekken. Ook mensen die een 
te drukke baan hebben, helpt hij 
uitzoeken wat ze het best kunnen 
afstoten, door uit te zoeken waar 
hun talent zit. 

Doelgroep voor beide onderne-
mers ligt dicht bij elkaar
De doelgroep is gezien de eigen 
ervaringen van de ondernemers 
gericht op doorstarters. 45-plus-
sers die door een eigen ervaring of 
door een reorganisatie op het werk 
uit willen zoeken waar de toekomst 
het best naar toe gaat. Zeker ook 
met het toekomstperspectief dat 
men tot de 67+ leeftijd moet blij-
ven werken, dan kan je maar beter 
iets doen wat je graag doet.
Ga voor meer informatie naar 
www.avilacoaching.nl

HEESWIJK-DINTHER - Harry en Andrea zien graag dat het andere men-
sen goed gaat. Bij dit welzijn voor de mens hoort een fijne baan of een 
goede tijdsbesteding. Harry Vos heeft zijn baan als manager in de tech-
niek opgegeven en Andrea Luijten heeft het onderwijs ingeruild voor een 
nieuwe uitdaging. Na een tijd van onderzoek en opleiding kwamen ze 
op het punt waar ze nu zijn: ondernemers die met hun bedrijf Avila coa-
ching, anderen helpen zich bewust te worden van hun mogelijkheden. 

‘Bewust met AvilA’

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007
Fiat Panda 4.200 km 2009
Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006
Ford Ka airco 2000
Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001
Hyundai Getz 30.000 km airco 2007
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km 2003
Mini Cooper 2007
Mini Cooper 1.6 16V 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.000 km 2005
Opel Corsa Easytronic Z1 OXV 12V 3-drs 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km airco 2010
Opel Zafira 1.9D 2006
Opel Zafira 2.0 DTH 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km 2002

Opel Zafira Y20 DTH 2005

Opel Insignia 1,9 cdti sports tourner 37000km 2011

Opel Zafira 1,8i 16v elegance  2002

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Peugeot 206 cc 1.6 16V Quiksilver 55.000 km 2004

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Suzuki Jimny 4+4 2000

Suzuki Swift 4-drs 9.000 km 2010

Toyota Aygo airco 20.000 km 2008

Volkswagen Golf cabriolet 85 kw 2.0 aut. 1994

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart 2003
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(H)eerlijk voor het   goede doel
‘Goed eten, daar worden Zij sterk van’

In Sulawesi kwamen ze in contact 
met een priester die vroeg of ze 
het echte leven van Indonesië wil-
den zien. Zo kwamen ze terecht bij 
een weeshuis in Makassar waar de 
kinderen uit conservenblikjes aten 
en met 115 personen op de grond 
sliepen. Er was geen geld om naar 
school te gaan. Meteen werd er 
actie ondernomen door het kopen 

van matrassen en borden, bestek 
en pannen.
Terug in Nederland bleef het 
weeshuis in gedachten bij Carry 
en Nancy en ze besloten Stichting 
Sulaweesjes op te gaan zetten. In 
de afgelopen 8 jaar is het weeshuis 
in Sulawesi op orde gebracht. Er 
wordt geslapen op matrassen, het 
weeshuis is na een brand in 2009 
(waarbij gelukkig niemand ge-
wond is geraakt) weer opgebouwd 
door de inzet van de stichting. In 
een korte tijd hadden ze €10.000,- 
bij elkaar en gingen met 7 vrijwil-
ligers (vooral bouwvakkers) naar 
Makassar om het weeshuis weer 
op te bouwen. De Stichting betaalt 
op dit moment alleen voor het on-
derhoud van het pand en de scho-

ling van de kinderen.
Door gebruik te maken van vrijwil-
ligers is de Stichting in staat om ie-
dere euro één op één te besteden 
voor hun doelstelling: het bieden 
van onderdak, onderwijs en me-
dische zorg aan kinderen. Elk jaar 
gaan Carry en Nancy naar Indo-
nesië om te kijken of het geld van 
hun stichting besteed wordt zoals 
besproken met de lokale partners.
Het nieuwe project van Carry en 
Nancy is een basisschool bouwen 
in Indonesië. In Tangerang onge-
veer 25 km van Jakarta zal deze 
school gebouwd gaan worden. De 
school gaat plaats bieden aan on-
geveer 60 leerlingen die nu in de 
kerk les krijgen. Het doel van dit 

project is de kinderen een betere 
toekomst te geven door onder-
wijs en persoonlijk aandacht. Het 
gaat hier niet alleen om wees- of 
kansarme kinderen maar ook om 
kinderen waarvan de ouders geen 
geld hebben om de kosten van de 
school of het uniform te betalen.
Om geld in te zamelen heeft de 
Stichting Sulaweesjes dit jaar voor 
de 2e keer een sponsordiner opge-
zet. Op zondag 5 februari tussen 
16:00 en 20:00 uur zorgt Nancy 
samen met familie en vrienden dat 
er een heerlijk Indonesisch buf-
fet klaar staat. Cultureel Centrum 
de Pas heeft zijn zaal beschikbaar 
gesteld. Heerkens Groente & 
Fruit gaat alle groente belange-

loos sponsoren, O`chelle heeft de 
loterijprijzen beschikbaar gesteld 
en Tandarts Milerski sponsort de 
muziekband. Benodigdheden en 
promotiemateriaal voor het bene-
fietdiner worden gesponsord door 
A.L. van de Wetering. Bij voorbaat 
willen Carry en Nancy hen hartelijk 
danken voor hun bijdrage. 
Houdt u ook van Indonesisch eten 
meldt u zich dan aan. U steunt 
hierbij een stichting waarvan we 
hebben kunnen lezen dat er geen 

geld aan de strijkstok blijft hangen. 
Kosten zijn € 30,00 per persoon, u 
mag dan zoveel eten als u wilt.
U kunt zich opgeven via Carry@
ochelle.nl, kaartjes kopen bij de 
O`chelle zaak in Heesch en Oss, 
CC de Pas in Heesch of u belt met 
06-21714926.

Kunt u helaas niet komen maar wilt 
u wel iets voor de Stichting Sula-
weesje doen kijken dan op www.su-
laweesjes.nl voor de mogelijkheden.

‘een Betere toekomst door onderwij s 
en persoonlij ke AAndAcht’

Aan tafel zitten Ria Bello en Guus 
van de Valk. Hun missie is het boed-
dhisme in zijn meest zuivere zin en 
volgens de traditie te handhaven. 
De oorsprong ligt in ervaringen die 
beiden hebben gehad in hun leven. 
Voor Ria kwam de wens al vroeg. 
Meditatie was voor haar een ma-
nier om het leven te leiden zoals zij 
dat voelde. 
Guus was toen nog druk met au-
tomatisering en had geen duidelijk 
pad, wist alleen dat hij meer met 
zijn gevoel wilde. Zijn verandering 
kwam toen hij kon ervaren wat me-
ditatie met hem deed. Het in con-
tact komen met z’n ware zelf was 
eerst confronterend, maar daarna 
een enorme verrijking.
Toen steeds meer mensen aan-
haakten bij de meditatiegroep wil-

de Ria ook een plek creëren waar 
mensen samen kwamen. Eerst was 
dat een klein hoekje. Maar via een 
zoektocht naar klanken die in haar 
weerklonken tijdens een meditatie 

kwam zij terecht bij Lama Karta in 
Hoei (België). De wens ontstond 
om het plekje meer betekenis te 
geven en Lama Karta was graag 
bereid om regelmatig de grens over 

te steken om in Vorstenbosch zijn 
kennis en ervaring te komen delen. 
Het idee van een tempel werd wer-
kelijkheid toen Lama Karta zijn toe-
stemming hiervoor gaf. 

De inzet om de zuiverheid van het 
boeddhisme te bewaren weerklinkt 
in de naam Karma Eusel Ling. Het 
betekent de tuin van ’t heldere 
Licht en is door Lama Karta bij de 
inwijding van de tempel gegeven. 
Niet alleen meditatie (het loslaten 

van gedachten), het zingen van 
mantra’s (klanken die het denken 
bevrijden) en onderricht worden in 
de tempel gegeven. Ook Tai Chi is 
onderdeel van de vele activiteiten 
binnen Karma Eusel Ling. Guus 
licht toe: “ik ben iemand die het 
denken niet zo gemakkelijk loslaat. 
Tijdens de Tai Chi oefeningen is 
het nodig om me dermate te con-
centreren dat ik heel gemakkelijk 
in het hier en nu ben. Ook dat is 
meditatie.”

De tuin van Karma Eusel Ling heeft 
veel te bieden en is vrij toeganke-
lijk. Een informatieve rondleiding 
of workshop kan ook. Er zijn al di-
verse scholen en bedrijven die de 
weg naar de letterlijke en figuur-
lijke tuin hebben gevonden voor 
een workshop of rondleiding. Op 
24 april is het 12,5 jaar geleden dat 
de tempel werd ingewijd. Dan zal 
er ook een open dag zijn voor de 
geïnteresseerden of nieuwsgieri-
gen onder ons.

Karma Euseling Ling
De Tempel is van niemand… en van iedereen

VORSTENBOSCH - Als je altijd al tegenover de kerk hebt wil-
len wonen en je eigen tempel hebt willen bouwen, wat is er 
dan mooier dan deze droom te verwezenlijken? In Vorsten-
bosch staat een verbouwde boerderij tegenover de kerk. In 
die boerderij is een prachtige ruimte waar het westen en het 
oosten verenigd worden in een tempel die bestemd is voor 
onderricht, meditatie en beoefening.

door Martha Daams

‘ik Ben iemand die 
het denken niet 
zo gemAkkelij k 
loslAAt’
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ZORG EN HULP

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

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

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

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

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40
Tel.: 0412-407020

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

De Horizon is zonder einde
Uitreiking Gouwe Kreuge 

Al eerder werden twee bestuurs-
leden van de Horizon door SCH 
onderscheiden als ‘Ridder van de 
Houteren Trog.’ Nu was het ge-
hele bestuur uitgenodigd om de 
Gouwe Kreuge in ontvangst te ne-
men. Naast het bestuur waren vele 
vrijwilligers aanwezig. De voorzit-
ter van SCH, Edwin v.d. Putten, 
opende de avond en stelde vast dat 
de herkomst van de naam Horizon 
niet zo gemakkelijk te achterhalen 
is. Wél dat de vereniging put uit 
120 vrijwilligers die gezamenlijk het 
leven van chronisch zieken en min-
dervalide mensen in Heesch aange-
namer maken.
Prins Porcus XLI nam samen met 
zijn adjudant en Jeugdprins Porcel-
lus XXXV en zijn adjudant het stok-
je over en wist dat hijzelf ook jaren 
vrijwilliger is geweest bij de Horizon 

en dan voornamelijk als cateraar bij 
Top Oss. Daarmee kon hij geld ver-
dienen voor Horizon. Ook heeft hij 
jaren meegedaan aan het door Ho-
rizon georganiseerde voetbaltoer-
nooi, maar nu niet meer. Daar kon 
Porcellus zich iets bij voorstellen. Hij 
geloofde ook niet in de handwerk-
capaciteiten van Prins Porcus. En zag 
hem zeker niet breien, haken, pun-
niken en wist terloops dat het fijn 
zou zijn als mensen gebreid zouden 
zijn. Hij hoorde op de handwerk-
middag van de Horizon: “Ik wou 
dat ik jou gebreid had, dan kon ik 
je tenminste weer uittrekken”. Tja 
ook oprichter van Vereniging de 
Horizon dr. Manders moest het 
ontgelden. Zo wist Prins Porcus dat 
hij een man had verzocht op zijn 

cholesterol te letten. De man rea-
liseerde zich dat hij dat regelmatig 
deed op de wc. Hij dacht dan “ goh 
de lèste rol”. 

Uiteindelijk werd het tijd voor meer 
serieuze zaken. Prins Porcus ging 
de onderscheiding uitreiken. Maar 
niet voordat Jeugdprins Porcellus 
en zijn adjudant een spaarvarken 
onthulden en dit onder aanmoe-
digingsmuziek van Hofkapel de 
Dors(t)vlegels in de zaal lieten vul-
len en aan Jan v.d. Leest, voorzitter 
van Vereniging Horizon overhan-
digden. Er waren veel gulle gevers!
Overwegingen van de Commis-
sie de Gouwe Kreuge bevatte een 
reeks van verdiensten, maar heel 
kort kwam het er op neer dat de 

vereniging al sedert 1976 bestaat 
(voortgekomen uit de toenmalige 
Zonnebloem). Initiatiefnemer was 
dr. Manders en daar mag hij nog 
steeds trots op zijn. In 1977 ging 
men voor het eerst een paar da-
gen weg, maar nu maken 2x per 
jaar chronisch zieken een uitstapje 
naar de Biestheuvel in Hoogeloon. 
Ze zijn actief met ontspannings-
avonden, autorondritten, en veel 
meer. Het belangrijkste hierbij is de 
goede onderlinge verstandhouding 
die het plezierig maken. De officiële 
motivatie is ook niet mis. Na 35 jaar 
nog steeds actief voor zieken. De 
maatschappelijke betrokkenheid is 
groot. Op vele manieren proberen 
zij geld bij elkaar te krijgen om het 
strakke programma elk jaar weer 

uit te voeren. Zo bemannen zij de 
garderobe bij (carnavals)evene-
menten, organiseren sporttoer-
nooien, bemannen de catering bij 
sportcomplexen, enzovoort. 

Eindelijk kon dan de Gouwe Kreuge 
met oorkonde worden uitgereikt 
aan Jan v.d. Leest, die duidelijk blij 
was met deze onderscheiding die 
niet alleen aan hem werd uitge-
reikt, maar symbool was voor alle 
vrijwilligers die de chronisch zieken 
en gehandicapten een warm hart 

toedragen. Deze maatschappelijke 
betrokkenheid mag nooit uit het 
oog verloren worden. Hij voegde 
voor het gemak ook maar meteen 
Prins Porcus, zijn Adjudant, Prins 
Porcellus en zijn adjudant aan de 
vrijwilligers toe.

Wethouder Van der Pas kon zich 
hier helemaal bij aansluiten. Vooral 
nu de vergrijzing hand over hand 
toeneemt en de overheid de hand 

op de knip moet houden is een ver-
eniging als de Horizon hard nodig. 
Deze keer is dan de eer niet aan 
een bedrijf te beurt gevallen maar 
aan een bedrijvige club. Een club 
die een hoge gunfactor heeft, maar 
dan voor chronisch zieken en men-
sen met een beperking. 

Vervolgens mocht Jacco Stam de 
eerste – en deze keer kleurige - 
Krulkrant overhandigen aan de le-
den van het Bestuur van Horizon. 
Omhangen met de onderscheiding 

van de huisorde, een krulkrant 
in de hand en een bos bloemen 
konden Bestuur en de vrijwilligers 
genieten van een feestelijk avond, 
opgeluisterd door Giddy Limit. 
Voor een foto-impressie kunt u kij-
ken op www.mooiheesch.nl

HORIZON, de naam geeft aan dat 
zieken en gehandicapten een hori-
zon wordt geboden om naar uit te 
zien.

HEESCH -  De Blue Band zorgde 28 januari voor een muzikaal 
onthaal en Stichting Carnavalsviering Heesch voor de gast-
vrije ontvangst. Ziekenvereniging HORIZON mocht dit jaar 
de 43e Gouwe Kreuge in ontvangst nemen. Het was voor 
het eerst dat deze aan een Heesche vereniging werd uitge-
reikt. Een terecht unicum. 

‘ik wou dAt ik jou geBreid hAd, 
dan kon ik je tenminste weer 
uittrekken.’

door Martha Daams

Foto’s: Ad Ploegmakers
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun 
dagelijkse leven.

Prins Pils d’n Urste
Afgelopen week bemerkte ik het voor het eerst. Ik merkte het toen ik 
de lokale dag- en weekbladen doorspitte op nieuwtjes die ik al lang via 
het roddelcircuit te horen had gekregen. Pas afgelopen week had ik het 
door…. Ik blijf hangen bij de foto’s van de Nieuwe Prinsen Carnaval!
Ik heb blijkbaar iets met en vooral tegen carnaval. Het intrigeert 
me dat elk dorp of gehucht dit jaar toch nog iemand heeft weten te 
strikken die het komend halfjaar elk weekend laveloos wil worden 
met dezelfde mensen, in dezelfde kleren en dezelfde verschrikkelijke 
hoempapa-muziek!

Maar blijkbaar ben ik één van de weinige in Brabant en omstreken 
die een hekel heeft aan carnaval. Toen ik vorig jaar na mijn ‘ik moet 
weg dit carnavalsweekend’-reis naar huis terugkeerde, zag ik tot mijn 
stomme verbazing dat heel Amsterdam en Utrecht in de trein stapte 
om in de Brabantse steden zich onder te dompelen in een vierdaagse 
Koninginnedag. Mijn verbazing ging nog verder toen ik hoorde dat 
deze uitgelaten ‘stadsmensen’ ook nog daadwerkelijk hadden geoefend 
op hun Brabantse accent om maar niet uit te toon te vallen… Dat ze 
niet verder kwamen dan een heel slecht uitgevoerde versie van de 
New Kids uitspraak ‘verrekte koekwaus’ deed zelfs mijn Brabantse 
tongvaltenen krommen.

Wat dat betreft ben ik echt een chauvinist. Carnaval hoort onder de 
rivieren te blijven en vooral voor de mensen onder de rivieren. Ook 
al heb je er als rasechte Brabander er een bloedhekel aan en wil je de 
carnavalsdagen het liefst onderduiken in een grif-verkeerde gemeente 
(dat lijkt je dan toch leuker), het moet en zal altijd blijven bestaan. Wat 
moet een Brabants dorp anders zonder een Prins Pils om trots op te zijn? 
En komend carnavalsweekend? Ook dit jaar zal je me niet al hossend 
aantreffen of in (god betere het) een polonaise. Ik kies eieren voor m’n 
bier en vertrek naar verre oorden. Waar ik vol trots vertel dat ik uit 
Brabant kom en ‘we’ gek zijn op carnaval!

Column
de BliekersDe koningin achterna

Dat is dus de reden dat Anneke 
van Nistelrooij ook háár hoofd-
doek klaar heeft gelegd. Zij gaat 
naar Oman. Niet voor handelsbe-
trekkingen. Zij gaat vanwege fa-
miliebetrekkingen. Sinds haar zoon 
en schoondochter besloten om in 
Oman als expats te gaan werken 

mist zij haar kleindochter Coco. 
Daar komt binnenkort verande-
ring in. Anneke gaat naar Oman 
toe om als babysit voor haar klein-
dochter te zorgen. Niet voor lang, 
maar daar denkt ze nu even niet 
aan. Haar gedachten zijn bij het 
weerzien, het lekkere weer, de 
nieuwe indrukken die zij gaat op-
doen en de bezoeken aan het na-
bije strand. Er zijn daarbuiten ook 
voldoende redenen om Oman aan 
te doen. Zo telt Oman maar liefst 
15 natuurgebieden en leggen er 
zo’n 20.000 zeeschildpadden hun 
eieren op het strand bij de stad Sur 
ongeveer 3 uur rijden van Muscat. 
Er zijn slechtere dingen om naar uit 
te kijken.

Naast haar zomerkleren gaat na-
tuurlijk een cadeautje voor Coco 
mee, maar ook een hoofddoek 
voor een toeristisch bezoek aan de 
moskee. 

HEESCH – Het sultanaat Oman met als hoofdstad Muscat stond uitge-
breid in het nieuws toen Koningin Beatrix en Prinses Maxima tijdens 
een bezoek in beeld verschenen met een hoofddoek om. Maar dat is 
niet het enige: Nederlandse bedrijven staan goed aangeschreven in de 
regio en hebben mooie grote orders in de wacht gesleept. Zo ook het 
bedrijf waar de schoondochter van de familie van Nistelrooij werkt. 

door Martha Daams

‘oman telt 
maar liefs 15 
nAtuurgeBieden’

Samen trots op resultaat
Wederom de beste Echte Bakker van de Regio

Ze zijn heel trots op hun team in 
de bakkerij maar ook in de winkel 
staan ze elke dag samen te zorgen 
dat ze dit niveau behouden. Zo is 
ook het personeel trots op hun Mi-
chel en Karin en dit gaven ze dan 

ook aan toen de officiële overhan-
diging voorbij was, overhandigde 
ze een mooi kado voor het bakker-
gezin.  Zij kunnen een keer lekker 
uit eten om bij te komen van de 
drukte.

Chris Scholtens gaf aan dat Van 
Mook de Echte bakker de laat-
ste jaren veel progressie gemaakt 
heeft. Twee jaar op een rij de beste 
Echte bakker van de Regio is heel 
knap, tevens omdat het soms om 
tienden van punten gaat. Het 
brood, het banket en de winkel 
worden meegenomen in het keu-

ringsrapport. Tevens zijn Karin en 
Michel in de ranglijst van de bak-
kers van de Echte Bakkersgilde 4 
plaatsen gestegen. Ze staan nu in 
de landelijke lijst van 208 echte 
bakkers op nummer 18, vorig jaar 
was dit nog nummer 22. 
Michel is een topper in de gevulde 
speculaas, hiervoor kreeg hij een 
punt van 8,17 wat het hoogste 

cijfer is in Nederland van de Echte 
Bakkersgilde. 

Met ‘De winnaar tracteert!’ heeft 
Van Mook de Echte bakker een 
feestweek om ook de klanten mee 
te laten genieten van hun prijs. Kijk 
op www.vanmook-echtebakker.nl 
voor meer informatie over de heer-
lijke producten in de aanbieding.

Michel en Karin samen met enkele 
medewerkers bij de officiële 
overhandiging van de beker.

 ‘iets met en voorAl tegen cArnAvAl’

Oma met foto van Coco  Foto: Ad Ploegmakers

NISTELRODE - Michel en Karin van Bakkerij Van Mook, de Echte bak-
ker hebben de beker weer in huis. Ze zijn voor het 2e jaar op een rij 
de beste Echte bakker van de Regio Nijmegen. Afgelopen donderdag 
kregen ze uit handen van Gildemeester Chris Scholtens en Martin Bom 
gespreksleider van de groep Echte Bakker Nijmegen de beker overhan-
digd. 
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Sportief
Bernheze

Een weekend waarin vele 
sporters nog eens terug konden 

kijken op een succesvol jaar 
2011. In CC Servaes Heeswijk-

Dinther werden de senioren 
gehuldigd en bij Lunenburg 
in Loosbroek werd de jeugd 
een medaille omgehangen. 

Honderden sporters kregen 
een medaille. Een ode aan al 

het harde werk, we lichten er 
een paar voor u uit. 

Waterskiën zonder ski’s: dat is 
blootvoetwaterskiën. Ten opzichte 
van de sport mét skiën is de snel-
heid iets hoger. Daarmee is de sport 
ook wat zwaarder, vraagt het een 
zwaardere training en is het risico 
op letsel groter. Binnen het bloot-
voetskiën zijn er net als klassiek 
de onderdelen slalom, figuren en 

springen. De schans die voor het 
springen wordt gebruikt is maar 
45 centimeter hoog. Het lukt de 
wereldtoppers om op blote voeten 
vervolgens nog ruim 25 meter ver 
te springen. Stanley beoefent de 
sport sinds 1986 en mag zich een 
ervaren “barefooter” noemen. 

VORSTENBOSCH - Stanley Cohen was een van de genomineerden voor 
de titel sportman van het jaar. Stanley, woonachtig in Vorstenbosch, 
won deze titel in 2010 vanwege zijn prestaties als blootvoetwaterskiër 
in 2009. Hij werd toen Nederlands kampioen. Deze keer was hij geno-
mineerd vanwege het onderdeel blootvoetschansspringen. In 2011 won 
hij hierin landelijk en internationaal verschillende prijzen. Zo won hij in 
augustus zilver in de klasse schansspringen op de Open International 
Dutch cup. Zijn prestaties in 2011 leverden hem een 46ste plaats op de 
wereldranglijst op.

Stanley Cohen
Blootvoetskiër Stanley Cohen uit Vorstenbosch

Wendy danste samen met haar 
zus, zeven jaar lang: “Ik heb garde 
en modern gedanst,” is haar ant-
woord op de vraag of ze ook ooit 
gedanst heeft: “en toen ik gestopt 
ben, ben ik verder gegaan met les-
geven aan de groepen en solo’s 
van de dansclub. Ik geef 2x per 
week les aan garde Miracle, garde 
Touch, mars Untouched, 1x per 
week aan solo Guusje, Vera, Lieke, 
Cheyenne en Sharona en 2x per 
week train ik Moniek.” 
Ook geeft ze les in het dagelijkse 
leven in groep 3-4 op basisschool 
Sint Jozef in Uden. Wendy zelf 
werd ook nog vernoemd bij de 
Bernhezer huldigingen  van de 
Sportkampioenen voor haar pres-
taties met haar eigen paard in de 
springsport. Het is ongelooflijk 
maar het lijkt of Wendy 48 uur in 
een dag heeft, want zo heeft ze 
ook nog  de opleiding tot jurylid 
gevolgd. Ze is jurylid bij de bond 
[NDO] en jureert in Nederland 
bij de danswedstrijden, maar ook 
voor Nederland op de internatio-
nale toernooien in België en Duits-
land.

Wendy werkt met Moniek vooral 
aan haar conditie: “De elementen 
in de dans kan ze erg goed uit-
voeren, de moeilijkheid ligt in het 
uitdansen van al deze elementen 
achter elkaar in een dans. Belang-
rijk daarin dat ze niet opgeeft bij 
een klein foutje maar doorgaat, zo 
zal ze haar conditie optimaal op-
bouwen.”

Moniek maakt zelf de choreogra-
fie van haar solodans, dat is wel zo 
makkelijk omdat ze natuurlijk goed 
kan bepalen waar ze wel en niet 
goed in is.  “Zo kan ik een dans 
maken, die perfect bij me past.”, 
vertelt Moniek en dat lijkt weer 
goed gelukt kunnen we conclu-
deren als ze verder gaat: “Op de 
internationale toernooien scoor ik 
tot nu toe erg goed en sta ik op de 
1e plaats, maar ik heb nog niet te-
gen al mijn concurrenten gedanst, 
dus het blijft erg spannend!”

Samen met alle leden van DV 
Dancing Kids werken ze toe naar 
het Europees Kampioenschap in 
’s Hertogenbosch. 

Blootvoetskiër Stanley Cohen uit Vorstenbosch

Moniek van Heumen
‘Natuurlijk heb ik een trainster
nodig die me tips geeft’

door Frank Geenen

VV Heeswijk

Vele sporters werden kampioen in hun eigen sport gehuldigd door Wethouder Rien Wijdeven en 
burgemeester Jan Boelhouwer.  Daarnaast werden enkele mensen extra geëerd voor hun prestaties. 

Sportman Bernheze 2011: 
JEAN VAN ERP (BILJARTEN/3-BANDEN)

Sportvrouw Bernheze 2011: 
MONIEK VAN HEUMEN ( DANSEN )

Sportclub Bernheze 2011: 
VV CLUB HEESWIJK, HEREN 1 ( VOETBAL )

Sportvrijwilliger van Bernheze 2011: 
JOHN BLOMMERS ( MOTORCLUB HEESWIJK )

NISTELRODE - Sinds 6-7 jaar is de trainster van Moniek haar zus, Wen-
dy. De 28-jarige Wendy van Heumen: “Ook al kan ik wel eens snel 
boos worden als het niet gaat zoals ik wil. Het is leuk en gezellig en 
we zijn we blij als we een goede training hebben gehad. Verder praten 
we tijdens een solotraining ook veel over de groepen en dansen van de 
andere Dancing Kids en hoe we die nog kunnen verbeteren. Ik denk dat 
we wel een goed team zijn.” 

sporters nog eens terug konden 

2011. In CC Servaes Heeswijk-

‘Natuurlijk heb ik een trainster

Foto’s: redactie DMBK
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De biljartcarrière van Jean begon 
ruim 30 jaar geleden op het biljart 
van zijn ouders in Café Zaal ‘Jan 
van Erp’. Op 8 jarige leeftijd werd 
hij al lid van de plaatselijke biljart-
vereniging O.N.A. en specialiseer-
de zich snel in het driebanden. Hij 
speelde al meteen een libre-moy-
enne van 1. In 1993 begon hij met 
driebanden op het grote biljart. 
Sinds die tijd ging het hard en het 
talent maakte grote stappen voor-

waarts. Sinds 1996 speelt hij mee 
in de wereldbekerwedstrijden en 
gooit steevast hoge ogen in het 
Europees kampioenschap drie-
banden. Hij won met zijn club het 
Nederlands kampioenschap drie-
banden voor clubteams in 2006 en 
2009 en 2011.

Wiskundige benadering
“Ik oefen gemiddeld twee uur per 
dag,”vertelt Jean. “Soms sta je 
zes uur aan tafel voor een partij, 
dan moet je echt topfit zijn. Het 
spel vereist veel zelfdiscipline en 
een hoge concentratie. Wanneer 
je een goede conditie hebt, ben je 
ook mentaal sterk. Daarom ben ik 
bij een hardloopvereniging en ac-
tief in het lokale fitnesscentrum. 
Ik sta in Nederland op de tweede 
plaats, na Dick Jaspers, de wereld-
kampioen van 2011. Hij is fulltime 
prof en slaapt bij wijze van spreken 
op het biljart. Ik heb er nog een 
baan bij. Daarom denk ik dat ik 
nog steeds beter kan, ik doe er in 
elk geval alles aan om de beste te 
worden. Het draait erom dat je de 
ballen kunt laten doen wat je wilt. 
Soms is het spel te moeilijk voor 

een leek. De precisie van spelen 
vraagt een wiskundige benade-
ring. Het is echt snel rekenen hoe 
je de bal moet laten rollen. Veel 
oefenen is dan ook de weg naar 
succes.”

Eigen supportersclub
De kampioen van het groene laken 
timmert flink aan de weg en bouw-
de inmiddels een indrukwekkende 
palmares op. Hij heeft dan ook een 
serieuze supportersschare. “Ik kom 
er eerlijk voor uit dat ik enorm trots 
ben dat voor mij in 2001 een sup-
portersclub is opgericht, met op 
dit moment circa 60 leden. Mede 
door hun financiële ondersteuning 
kan ik aan nationale en internatio-
nale wedstrijden deelnemen. Denk 
hier maar aan reis- en verblijfkos-
ten en materiaalkosten. 

Met hun steun kan ik er alles aan 
doen om nog wat stappen vooruit 
te maken. Ik wil hierbij graag alle 
leden en andere personen die mij 
ondersteunen heel hartelijk bedan-
ken en ik zal proberen om hun ver-
wachtingen waar te maken.” 

Jean van Erp
‘Ik doe er alles aan om de beste te worden’

HEESWIJK-DINTHER - Jean van Erp (38) uit Heeswijk werd afgelopen 
vrijdag uitgeroepen tot sportman van het jaar van Bernheze. Hij won 
met zijn team Van Donge & De Roo het landskampioenschap en zette 
individueel twee Grand Prix-toernooien op zijn naam; in Vlaardingen 
en Amsterdam.

Wethouder Wijdeven vraagt hem 
wat vaardigheden te laten zien en 
Pieter laat dit geen twee keer zeg-
gen en zo laat hij op het podium de 
Wethouder nog enkele vaardighe-
den van Taekwondo zien.
Dit alles is zover gekomen heeft 
Pieter te danken aan Mieke en Ali 
van Sportcentrum Tapia uit Oss. Zij 
hebben Pieter 13 jaar geleden de 
kans gegeven om tussen de andere 
sporters bij het sportcentrum Tapia 
Taekwondo te laten leren en uitoe-
fenen. Pieter geniet als de trainers 
tevreden over hem zijn.
De moeder verteldt me dat dit voor 

haar zeer bijzonder is. Voordat Pie-
ter bij Sportcentrum Tapio zijn sport 
uitoefende mocht hij alleen maar 
blokjesvoetbal doen en was er geen 
mogelijkheid om Pieter, die een ver-
standelijke beperking heeft, op een 
gewone vereniging te krijgen.
Pieter zelf geeft aan dat het niet 
moeilijk is om Taekwondo als sport 
te beoefenen en hij geniet er zicht-
baar van. Dit jaar is hij helaas geen 
sportman van Bernheze 2011 ge-
worden. Maar Pieter gaat gewoon 
door en hoopt dat hij volgende jaar 
weer in de prijzen valt, hij gaat er in 
ieder geval zijn best voor doen.

Pieter van Vught
Echt genieten
HEESCH - Pieter van Vugt, 34 jaar en een man met een verstandelijke 
beperking dingt vrijdagavond in CC Servaes mee naar titel Sportman 
Bernheze 2011. Even ervoor is hij al gehuldigd door Wethouder Rien 
Wijdeven omdat hij in 2011 Kampioen Taekwondo is geworden op het 
eerste NK stijlvormen in de G-klasse.

door Mathieu Bosch

De biljarter heeft een eigen 
website waar het wel en wee 
van de kampioen is te volgen: 
www.jeanvanerp.nl 

van zijn ouders in Café Zaal ‘Jan 
van Erp’. Op 8 jarige leeftijd werd 
hij al lid van de plaatselijke biljart-
vereniging O.N.A. en specialiseer-
de zich snel in het driebanden. Hij 
speelde al meteen een libre-moy-
enne van 1. In 1993 begon hij met 
driebanden op het grote biljart. 
Sinds die tijd ging het hard en het 
talent maakte grote stappen voor-

John Blommers
Sportvrijwilliger
van Bernheze
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mooi & in de streek mooi & op de markt mooi & in bedrijf mooi & online

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

COLOFON

Vishandel Venrooy

Kaas van Van den Herik

Uw Marktslager

Het Wafelhoekje

Bakkerij ‘t Stoepje

De Kaaskoning

Beauté Totale Didi

Van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

Van Schayk VOF

BBQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

Badkamermarkt.nl

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
Petrus Hoeve

Sportman
Sjef van den Berg 
Nederlandse Handboog Bond
Ik ben Sjef van den Berg, 16 jaar oud en ik schiet al sinds mijn zevende jaar. Mijn eerste vereniging was 
Ons Genoegen in Nistelrode. In april 2010 ben ik geselecteerd voor Jong Oranje. Hier word ik begeleid 
door oud-olympiër Ron van der Hoff. Dit zie ik als een eer.  Nu train ik 7 dagen in de week.Dit voorjaar 
ben ik uitgenodigd om in het nieuwe schooljaar deel uit te gaan maken van het CTO-team op Papendal. 
In augustus ga ik verhuizen naar Arnhem en met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik dan naast mijn 
MBO-opleiding aan de slag met een speciaal trainingsporgramma. Het CTO-programma wordt begeleid 
door bondscoach Wietse van Alten, en naast de training van het CTO blijf ik gewoon deel uit maken van 
de kernploeg Jong Oranje. 

Sportvrouw
Cassey van Wanrooij
uit Heesch van Sportcentrum Tapia 
(taekwondo)
Zij is sinds kort junior en speelt in de A-klasse, maar ze houdt zich bijzonder goed staande. Ze boekt 
goede resultaten op de Internationale toernooien en zij heeft dit jaar de 2e dangraad behaald met een 
prachtig examen. Zij was Nederlands kampioen sparren en behaalde zilver op de NK stijlvormen. Een 
zeer bijzondere prestatie als je bij beide disciplines van Taekwondo bij de Nederlandse top behoort.

Winnaar Sportploeg
Garde Miracle
van DV Dancing Kids Nistelrode
Garde Miracle danst in de categorie minioren. Om aan het Nederlands Kampioenschap mee te kunnen 
doen moeten er minimaal 260 punten worden gehaald in de voorrondes. Dit heeft Garde Miracle voor 
elkaar gekregen en dat is nog nooit in Nederland behaald door deze leeftijdscategorie. De trainsters 
Marlon vd Berg en Rose-Marie van Heumen hadden er veel vertrouwen in! Een heel enthousiast 
groepje! Op het NK dansten ze de sterren van de hemel.

Sportief Bernheze

Sportief
Bernheze
Lunenburg Loosbroek al jaren de ultieme plek voor de jeugd om 
gehuldigd te worden voor hun sportieve prestaties van afgelopen 
jaar. Burgemeester Jan Boelhouwer en Wethouder Rien 
Wijdeven hadden een druk programma in dit sportweekend 
waarin zo’n 1000 kampioenen uit heel Bernheze gehuldigd 
werden. Ook deze zondagmiddag waren de heren druk met 
alleen maar opgestoken duimen en een grote glimlach op het 
gezicht voor zoveel sport talent in ons mooie Bernheze. 
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mooi & in bedrijf

in bedrijf
DeMooiBernhezeKrant biedt u voor een 
betaalbare prijs de mogelijkheid om te 
adverteren in één van de Mooi & pagina’s.

Mooi & op de markt 

Mooi & in bedrijf

Mooi & online 

Mooi & in de streek 

Adverteren in Mooi & ....

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden

T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Wij verzorgen de advisering en 
verkoop van een uitgebreid assor– 
timent van beautyproducten en 
voedingssupplementen. Beauty-
producten voor anti-aging, gezicht, 
lichaam, handen en haar.

U kunt een gratis demo aanvragen 
via onze website of door contact 
met ons op te nemen.

Oprechte schoonheid 
 van buiten en van binnen.

*  In 1 dag geplaatst
*  15 jaar garantie
*  Onderhoudsvrij
*  Prefab dakkapellen
*  Kunstof, houten of aluminium kozijnen
*  Werkplaats open op zaterdag 
 van 10:00 - 14:00 uur
*  Gratis een vrijblijvende prijsopgave 
 aan huis.

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)

T. (06) 22 69 23 38

WILT U OOK AF 
VAN HUIDIRRITATIE 
NA HET SCHEREN
DAN IS IPL 
UW OPLOSSING! 

Maak nu een afspraak voor een  
GRATIS proefbehandeling voor 
ontharen met de unieke IPL me-
thode van Medcos en profiteer 
nog tot 29 februari 2012 van de 
volgende actie.

(deze actie is alleen geldig voor de lezers van 
de Mooi Bernheze krant. Dus geef bij het maken 
van uw afspraak aan dat het om deze actie gaat)

Combi Actie
IPL van Liezen & Oksels 

Nu € 99.00

Beauté Totale Didi 
Laar 57e, 
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

DIENSTVERLENING OP MAAT

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming 
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer 
van uw financiële administratie.

U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening  en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies. 
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming 
alsook privé. 

Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie 
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid. 

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94

WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Adverteren in DeMooiBernhezekrant heeft meer 
mogelijkheden dan u denkt, voor een betaalbare prijs. 
Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem  contact 
op met onze redactie, dan komen we vrijblijvend de 
mogelijkheden voor u op een rij zetten. Graag tot dan!

Informatie over de prijzen kunt u opvragen via 
advertentie@demooibernhezekrant of u kunt bellen met 
0412-795170.

Hier kan uw bedrijf staan

* Herstofferen meubels en kussens voor 
  uw caravan, camper of boot    
       * Ruime keuze aan meubelstofstalen
                  * Repareren van klassieke kleden

Speciale vooRjaaRSkoRting
Tapijten, vitrage, vinyl, overgordijnen, laminaat, luxaflex, 

kokos/sisal, velux gordijnen, rolgordijnen, rolhorren, 
vouwgordijnen en traplopers

Gratis meten & offertes
www.festontapijtenheesch.nl 

Broekhoek 52 -5384 vr Heesch - Tel: (0412) 4513 94

Al meer dan 25 jaar ervaring 
Voor een goed, eerlijk advies en de juiste service! 

Complete WoninginriChting

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl
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De Verlichte Optocht werd vorig 
jaar voor het eerst georganiseerd 
door stichting De Kreuge. Tijdens 
deze eerste editie gingen de bou-
wers van ‘Jong en Oud Tesaam’ 
er met de hoofdprijs vandoor. Het 
publiek waande zich in Venetië 
met hun prachtig verlichte gondel. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor de Verlichte Optocht 2012 in 
volle gang. In vele schuren wordt 

er gewerkt aan mooie wagens en 
prachtige kostuums.
Deelnemers kunnen zich nog tot 
4 februari inschrijven via de website 
www.dekreuge.nl. Stichting De 
Kreuge stelt verlichting beschikbaar 
voor de deelnemers en ook voor 
technisch advies kunnen de deelne-
mers bij de stichting terecht.
“De eerste editie van de Verlichte 
Optocht was veelbelovend,” vertelt 

de voorzitter van De Kreuge Bert 
Vermeltfoort, “we werden over-
weldigd door het grote aantal en-
thousiaste deelnemers en het volop 
toegestroomde publiek dat rijendik 
stond in de straten. Vele bewoners 
langs de route hadden hun tuinen 
versierd met verlichting en op me-
nig straathoek warmde men zich 
aan een vuurtje, terwijl ze stonden 
te wachten op de prachtige stoet. 
Een bijzonder sfeervol beeld.” 

Dit jaar maken niet alleen de deel-
nemers van de optocht kans op een 
prijs, ook degene met de mooist 
versierde tuin kan rekenen op een 
mooie prijs.

Op 18 februari gaat de optocht om 
exact elf over zeven van start. De 
stoet trekt vanaf de parkeerplaats 
van uitgaanscentrum Lunenburg 
aan de Dorpsstraat (tegenover Vo-
bra) door de Dorpsstraat, Krom-
medelseweg, Pastoor de Groot-
straat, Jan Dobbelsteenstraat, 
Donatusstraat, Schaapsdijk en de 
Molenhoeven. De optocht wordt 
ontbonden op het plein voor café-
zaal Kerkzicht, tijdens carnaval om-
gedoopt tot ‘Kreuge-zicht’. Rond 
21.00 uur vindt de prijsuitreiking 
van de optocht plaats bij Kreuge-
zicht tijdens het lichtjesbal, dat 
wordt opgeluisterd door topcover-
band Noah en DJ Rob.
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Jaargang 1 • Week 5 • 1 februari 2012

Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

Te koop: Boonakker 45, Heesch
Ruime 2-onder-1 kapwoning: inhoud 415 m3, 

inpandige garage 55 m3, perceel 238 m2, 
woonopp. 145 m2. Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

www.huisinheesch.nl

Sportief Bernhezer

pag. 6 

www.fietsplezierheesch.nl

Molenstraat 32  Heesch 
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

5 jaar MooiNisseroi.nl

pag. 17 

De koningin achterna

pag. 5 

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@lradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

De dames hebben het voor het zeggen
Onthulling bij jeugdzitting CS De Wevers

De slogan van de dames zegt ge-
noeg, ze hebben er zin in. Al was 
het op het Weverspodium in sport-
zaal De Overbeek nog allemaal een 
beetje onwennig, voor de degene 
die de dames kennen weten dat 
deze twee gezellige meiden er wel 
een feestje van kunnen maken. 
Beide zitten op de Basisschool De 
Beekgraaf in de klas van Meester 
Jan van Dooren en Meester Ad van 
der Sman. Prinses Nienke zit net als 
Adjudante Isa in groep 7a en beide 

zijn 10 jaar. Gisteren werden ze 
op hun basisschool feestelijk inge-
haald.
Nienke Poll is een dochter van René 
en Daniëlle en heeft een broertje 
Bart. Ze woont in de Boekweit-
straat en haar hobby’s zijn zwem-
men, trampoline springen en to-
neel. Dit natuurlijk samen met haar 

vriendinnen. Isa van den Berg is 
zo’n vriendin en zij woont lekker 

dichtbij op het Kerkveld. Eddie en 
Mariëtte zijn haar ouders en ze 
heeft een zus Marlon en broertje 

Bas. Isa gaat graag dansen, vol-
leyen en tekenen. 
Een hele stoet bezoekers kwam het 
tweetal feliciteren die natuurlijk bij-
gestaan werden door de commissie 
jeugdprins(es). 
Eindelijk mogen ze het vertellen en 
daar maakte ze deze middag met al 
het Nisserois talent op het podium 
en alle kinderen in de zaal een groot 
feest van. Kayra en Elze hadden sa-

men de 1ste prijs tijdens de jeugd-
zitting die met de presentatie van 
Clown Pinky een groot feest werd.

NISTELRODE - Het zal feest zijn deze week bij basisschool 
De Beekgraaf. Daar gaan vanaf vandaag tot en met de carna-
val een prinses en adjudante naar school. Prinses Nienke en 
Adjudante Isa mogen het eindelijk van de daken schreeu-
wen. 29 Januari werden ze bekend gemaakt en meteen door 
vele bezoekers gefeliciteerd. 

Voorzitter Hertwin van der Wijst 
geeft Prinses Nienke de scepter.
Foto: DMBK

‘MET NIENKE EN ISA VOORAAN IN DE RĲ 
MAKEN WE IEDEREEN BLĲ ’

Loosbroek geeft licht in het donker
LOOSBROEK - Carnaval in Loosbroek begint dit jaar 
sprankelend met de Verlichte Optocht op zaterdag-
avond 18 februari. Een bonte stoet met prachtige wa-
gens en kostuums zal door de donkere straten trekken 
om heel Loosbroek te verlichten. De optocht vertrekt 
om 19.11 uur vanaf de parkeerplaats van uitgaanscen-
trum Lunenburg aan de Dorpsstraat.

Wil jij ook meedoen?
Je kunt je inschrijven tot 4 februari. Meer informatie over het 
carnavalsprogramma in Loosbroek is te vinden op www.dekreuge.nl

Foto’s: Jan Gabriëls
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Zo, nu je weet waar we het over 
hebben het volgende; de gemeen-
te waar jij in woont en Maasdonk 
zouden graag samen willen gaan. 
Dat betekent 1 burgemeester, 1 ge-
meentehuis, nog drie voetbalclubs 
erbij, een extra Scoutinggroep maar 
geen extra middelbare school. De 
mensen van de gemeenteraad (de 
echte baas van een gemeente, en 
niet de burgemeester) hebben af-
gelopen tijd vaak in een kring bij el-
kaar gezeten. Veel woorden en pa-
pier (nee, een Ipad hebben ze niet) 
zijn er al verslonden over dit onder-
werp. Gelukkig realiseren zij zich, 
met Bernheze Solidair (een clubje 
fanatieke jonge mensen die zich 

met de politiek bemoeien) voorop, 
dat iedere jongere van 16 jaar en 
ouder hier iets over mag zeggen. 
Niet alleen je ouders mogen vertellen 
wat zij van #Maasdonk&Bernheze 

vinden, ook JIJ dus! In de komende 
periode zullen beide gemeentes 
koekjes gaan bakken, auto’s vol 
stickeren en twitteren om te vertel-

len en te laten zien wat die & nu 
betekend. Niet alleen de gemeente 
zal jullie voorlichten, ook wij van 
Bernheze Solidair zullen hier aan-
dacht aan geven. Wij zullen ons 
ook speciaal op onze jongeren rich-
ten. Of je nu gaat stemmen of je 
stem laat horen, er wordt aan jou 
een verantwoordelijkheid gegeven. 
De mening van onze jongeren telt, 
en dat is een recht waar je trots op 
mag zijn. Op school heb je de leer-
lingenraad, in Bernheze noemen 
we dat de gemeenteraad, zij vragen 
aan jou om te vertellen wat jij vindt 
van #Maasdonk&Bernheze.

Tot snel!

RT @BernhezeS: 
alle 16- en 17-jarigen mogen
meebeslissen over #herinde-
ling #Bernheze #Maasdonk. 
#durftevragen!

BERNHEZE - Durf te vragen, maar durf ook te spreken, wanneer komt daar een hashtag voor? Wij van Bernheze 
Solidair (@BernhezeS) zijn zeer blij dat alle jongeren uit de gemeente hun stem mogen laten horen over een 
eventuele samenvoeging met Maasdonk. Denk je nu, ‘Maasdonk, nooit van gehoord’. Even een korte vertaling 
dan maar: dit zijn de dorpen Geffen, Nuland en Vinkel. Die dorpen liggen tussen Den Bosch en Oss. 

Johan van Kessel, Bernheze Solidair @kesseljvan

Winter in 
Bernheze

Het wintert in Bernheze. Voor het 
eerst deze winter is een laagje sneeuw 
zichtbaar dat als poedersuiker over de 
daken lijkt te zijn gestrooid. De winter is 
ook de tijd van veel binnenactiviteiten. 
Het sportgala voor senioren en voor alle 

junioren werd gevierd. En een ding is zeker: wat een enorm talent zit 
er bij onze sporters. Ik denk dat dat mede komt door de prachtige 
sportvoorzieningen van Bernheze. Iedereen die wil kan een sport 
beoefenen. Het gemeenschapsgevoel in al onze dorpen zorgt er ook 
voor dat de drempel om te gaan sporten laag is: je kent altijd wel 
iemand bij een vereniging. 
Op weg naar al die bijeenkomsten in de gemeente bevind ik mij ook 
vaak ’s avonds op weg. En er is op die momenten één ergernis die ik 
graag met u wil delen. Het aantal fietsers op onze buitenwegen met 
slechte of soms zelfs zonder verlichting is onwaarschijnlijk groot. Ik 
wil dan ook een dringend beroep doen op ouders om ervoor te zorgen 
dat hun kinderen zeer goed zichtbaar zijn op onze (buiten-)wegen. 
Ik heb begrepen dat het aantal ongevallen in onze gemeente relatief 
meevalt, maar ik ben van mening dat ieder slachtoffer er een teveel is. 
En het leed dat er door ontstaat is enorm. Kortom: wie helpt mij mee 
om de winter veilig door te komen in Bernheze? Ik hoop dat u daar 
allen aan mee werkt.

Column

jan boelhouwer

Foto: Wim Roefs

‘wij zullen ons ook 
speciAAl op onze 
jongeren richten’

In zijn inleiding benadrukte wet-
houder Hans van der Pas dat het 
plan tevens aan de behoefte gaat 
voldoen voor meer huurwoningen 
en levensloopbestendige koopwo-
ningen. Hij vervolgde dat het hele 
plan al in het bestemmingsplan is 

opgenomen. 
Peer Wolters van Omni-Architec-
ten lichtte de plannen toe die tot 
stand zijn gekomen in samenwer-
king van Bouwbedrijf Muller uit 
Oss en de gemeente Bernheze. 
Uitvoering van de plannen start 

meteen na de zomer. De panden 
die gesloopt moeten worden om 
ruimte te maken voor dit plan zijn 
al in bezit van het bouwbedrijf. In 
het plan worden 4 commerciële 
ruimtes voorzien met in totaal een 
oppervlakte van 1100 m2, waar 
met grote zekerheid ook O’chelle 
terug zal keren na de bouw. Bo-
ven de commerciële ruimten zijn 
19 huurappartementen voorzien. 
14 appartementen van ongeveer 

80 m2 elk zullen € 650 per maand 
gaan kosten. De overige 5 appar-
tementen zullen iets groter worden 
en in de vrije sector verhuurd wor-
den. De 4 geplande stadswonin-
gen komen aan de achterzijde van 
dit complex en zullen te zijner tijd 
te koop worden aangeboden. 
De bevoorrading van de commer-
ciële ruimten en de parkeerplaat-
sen voor bewoners en winkeliers 
zijn óók aan de achterzijde van het 
complex gepland. 
Aan de zijde van de Pastoor Schee-
pensstraat blijven de markante bo-
men die er nu staan behouden op 
een pleintje met drie jeu de boules 
banen. Op de foto kunt u zien hoe 

de huidige situatie is en vindt u ook 
een art impressie van de toekom-
stige situatie. Er is een bouwtijd 
voorzien van zo’n anderhalf jaar, 
dus ergens in het voorjaar van 
2014 zal het Dorp er uitzien zoals 
op de art impressie van het archi-
tectenbureau. 
Hoewel de aanwezigen hun twijfel 
uitten over het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen en het vereiste 
aantal parkeerplaatsen, was men 
toch zeer te spreken over de plan-
nen.

‘n Nieuwe impuls voor Heesch
Nieuwe winkels en woningen in het centrum van Heesch

HEESCH - Donderdag 26 januari werd aan 45 belangstellenden het 
nieuwe aanzien van ’t Dorp gepresenteerd. Dit nieuwe aanzien zal ge-
realiseerd worden tussen Het Oude Raadhuis en de doorsteek naar de 
Pastoor Scheepensstraat.

De huidige situatie in het centrum 
van Heesch
 Foto: Marcel van der Steen



Woensdag 1 februari 2012 11
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe Informatie voor de kernen

Hotel Pistona is de thuishaven van 
deze vakantie, een gezellig 3-ster-
ren hotel gelegen in het centrum 
van Dibilch. Alle kamers zijn voor-
zien van bad/douche, wc, telefoon 
en televisie. Het hotel beschikt 
over een binnenzwembad, sola-
rium, sauna en een lift. Buiten is 
er een gezellige Biergarten in de 
grote tuin met terras.

De reis is inclusief halfpension, 
dit wil zeggen dat er ’s ochtends 
een uitgebreid ontbijtbuffet en 
’s avonds een dinerbuffet bij zit. 
Alle excursies zijn met Nederlandse 
gidsen. Tevens zal er een boot-
tocht op de Rijn zijn waar u aan 
kunt deelnemen en er wordt een 
gezellige muziekavond georgani-
seerd. Op de laatste avond zal er 
een afscheidsdiner zijn. Vertrek op 
maandag 4 juni vanuit Vorsten-
bosch en u komt op vrijdag 8 juni 
weer terug in Bernheze.

Kosten voor deze reis zijn € 369,00 
per persoon. (Toeslag éénper-
soonskamer is € 48,00 p.p., deze 
zijn maar beperkt aanwezig). 
Wilt u deze reis boeken (opga-
ve voor 1 maart 2012) of hebt u 
nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met Mien Kolk 0413-
364896 of Geert Verhoeven 0413-
341121/06-81703932.

5-daagse reis naar de 
Moezel in Duitsland
VORSTENBOSCH – De KBO organiseert samen met reisbureau 
Ema een vakantiereis naar Duitsland. Alle KBO afdelingen 
van Bernheze zijn welkom om mee te gaan. Een 5-daagse 
reis per luxe touringcar naar Dibilch. Dibilch is gelegen in de 
laatste bocht van de Moezel en ligt op korte afstand van de 
monding van de Rijn. 

Wij vinden dat de inwoners van een kern zelf het initiatief moeten ne-
men als zij behoefte hebben aan een dorpsraad en ook hoe zij die dorps-
raad willen inrichten. 

Voor Bernheze Solidair is een dorpsraad in eerste instantie een vereniging 
die oog heeft voor het wel en wee van een kern. Daar waar men belan-

genbehartiging als taak ziet. Dan zou de bestuurlijke inrichting van de dorpsraad ook zodanig moeten zijn, dat 
men draagvlak daarvoor heeft binnen de kern. 
In dat geval stellen wij ons voor dat het bestuur periodiek (bijvoorbeeld om de 4 jaar) door de inwoners van de 
betreffende kern uit niet-politiek betrokkenen wordt gekozen. De politieke betrokkenheid kan dan blijken uit 
vermelding op de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen.

MEE in
Bernheze
Inwoners van gemeente Bernheze 
kunnen vanaf 8 februari 2012 elke 
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur 
terecht bij MEE Noordoost-Bra-
bant bij het Wmo loket, De Misse 
6 in Heesch.

MEE biedt ondersteuning, advies 
en informatie aan mensen met een 
beperking en hun naasten op het 
gebied van opvoeding en ontwik-
keling, leren en werken, wonen 
en samenleven en wetgeving en 
geldzaken. MEE werkt deskundig, 
gratis en zonder verwijzing of in-
dicatie.

MEE biedt lokale ondersteuning
Waar mogelijk biedt MEE haar on-
dersteuning lokaal aan. Zo ook in 
de gemeente Bernheze. Heeft u 
een lichamelijke of
verstandelijke beperking, een 
chronische ziekte, niet-aangebo-
ren hersenletsel of een vorm van 
autisme? Dan is MEE er voor u en
uw naasten. Elke woensdag van 
9.00 tot 12.00 uur kunt u zonder 
afspraak terecht.
Maakt u liever wel een afspraak? 
Bel dan op werkdagen (0413) 33 
47 33.

EEN DORPSRAAD
is in elke kern noodzakelijk

Als een dorpsraad of kerncommissie goed functioneert, kan het een heel 
goede spreekbuis zijn richting de gemeente. Of ze in elke kern nood-
zakelijk zijn? Nee. Of ze in elke kern wenselijk zijn, misschien wel. Het 
initiatief moet wel van de bewoners zelf komen. Zij moeten het willen 
en organiseren.

Elk dorp heeft “zijn eigen verhaal”. Het leven in een kleinere kern heeft zijn charme. Onze dorpen staan bol 
van verenigingen voor sport, ontspanning, levensbeschouwing en cultuur. Prettig wonen en veiligheid in de 
directe leefomgeving zijn belangrijk. Een actieve betrokkenheid van bewoners met de eigen woonomgeving 
vinden wij daarbij ontzettend belangrijk. Het behoud van de eigen identiteit van de kernen is in onze ogen 
essentieel. Wij hebben als CDA fractie altijd gepleit voor een goede communicatie tussen gemeente en dorps-
raden. En zeker nu we praten over het groter worden van de gemeente (met mogelijk nog eens drie kernen) 
wordt de rol van de dorpsraden daarbij misschien nog wel belangrijker. CDA Bernheze, actief en betrokken!

Een goede betrokkenheid van inwoners bij de eigen woon- en leefom-
geving is heel belangrijk. Enerzijds betekent betrokkenheid dat men ver-
antwoordelijkheid neemt. En dat is belangrijk voor de leefbaarheid van 
het dorp of de wijk en voor een goede aansluiting van aanbod op vraag.

Anderzijds weten bewoners ook het beste wat er in de eigen buurt speelt 
en waar aandacht voor moet zijn. Die signalen zijn weer belangrijk om binnen het gemeentehuis tijdig en juist 
zaken in gang te zetten. Een dorpsraad, wijkraad of kerncommissie vervult een belangrijke rol in de wisselwer-
king tussen bewoners en het gemeentehuis. Dat hebben de dorpsraden en kerncommissie in Bernheze ook al 
bewezen. En deze rol zal nog belangrijker kunnen en moeten worden als gevolg van een veranderende rol van 
gemeente. Progressief Bernheze is van mening dat de gemeente dorpsraden in alle gebieden van de gemeente 
actief moet stimuleren en constructief moet ondersteunen. www.progressiefbernheze.nl

STELLING:

BERNHEZE/MAASDONK - De 
schoolsport kennismakingscur-
sussen zijn in een nieuw jasje ge-
stoken: Sjors Sportief zal het ge-
zicht worden van dit traditioneel 
erg succesvolle schoolsportpro-
ject andere regionale gemeenten. 
Volgende week krijgt ieder kind 
uit de gemeenten Bernheze en 
Maasdonk uit groep 4 t/m 8 het 
Sjors Sportief schoolsportboekje 
uitgereikt. 

Hierin staan zowat alle sportver-
enigingen binnen en buiten de ge-
meente die een kennismakingscur-
sus na schooltijd aan willen bieden. 
Meer dan 50 (!!!) verschillende 
sportcursussen worden aangebo-
den. Met name bedoeld voor het 
kind om zich op een laagdrem-
pelige manier te oriënteren op 
de ‘sportmarkt’ binnen onze ge-
meente zonder direct lid te hoeven 
worden. Per cursus zijn de kosten 
vrijwel altijd slechts 6 euro.
 
Uitreiken boekjes en 
Internetinschrijvingen
Gemeente Maasdonk had vorig 
schooljaar al de primeur; meer dan 
150 kinderen schreven zich in voor 

een sportkennismakingscursus.
Woensdag 15 februari vanaf 13.00 
uur vinden de internetinschrijvin-
gen voor kinderen uit de gemeente 
Bernheze en Maasdonk plaats op 
de website www.sjorssportief.nl. 
Deze prachtige internetsite is voor 
iedereen toegankelijk, maar er kan 
pas vanaf 15 februari vanaf 13.00 
uur worden ingeschreven. Voor 
meer informatie neem alvast een 
kijkje op de kindvriendelijke, inter-
actieve website www.sjorssportief.
nl en kunt u al een profiel voor uw 
kind aanmaken.

Winnaars gemeentelijke 
tekenwedstrijd
De tekentalenten van alle basis-

scholen uit de gemeenten, hebben 
al flink hun best gedaan om de 
mooiste omslagtekening voor het 
Sjors Sportief schoolsportboekje 
2011 – 2012 te fabriceren. In totaal 
werden meer dan 2000 sportteke-
ningen ingestuurd! De winnaars 
zijn inmiddels bekend: Yvar de Mol 
- 8 jaar - Basisschool St. Albertus 
te Loosbroek en Sanne Jansen - 
7 jaar - Basisschool De Toermalijn 
te Heesch. 

De winnende tekeningen krijgen 
de voor- en achterkant van het 
schoolsportboekje en mogen sa-
men met de hele klas een middag 
zwemmen in het Golfbad Oss. 
Proficiat!

‘Sjors Sportief’ van start
in gemeente Bernheze en
Maasdonk
Proefsporten voor alle basisschoolkinderen vanaf groep 4

NISTELRODE  - De dorpsraad pro-
beert de perfecte schakel tussen de 
inwoners en de gemeente te zijn. 
Daarbij is de inwoners van Nistel-
rode op de hoogte houden van es-
sentieel belang. Daarom gebruikt 
de dorpsraad social media zoals 
Twitter en Facebook. Voeg ons 
toe of volg ons om zelf ook op de 
hoogte gehouden te worden.

Het nieuwbouw project aan Laar/
Achterstraat begint enigszins op te 
schieten, het pand wat er stond is 
gesloopt en er worden nu verdere 
voorbereidingen getroffen.  Aan-
staande 7 februari vind er een in-
formatie avond plaats in Heesch bij 
de Rabobank over het CPO project 
voor deze locatie. 

Bent u geïnteresseerd zorg dan dat 
u erbij bent aangezien er veel dui-
delijkheid over het project zal wor-
den verschaft.  De avond begint 
om 19:45 uur bij de Rabobank aan 
de Cereslaan, Heesch. 

‘met de klas naar 
golFslAgBAd’

‘informatieaVond
lAAr/AchterstrAAt’

Bernheze

Om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat allemaal dezelfde stel-
ling. Wij vragen daarbij hun visie over deze stelling terug te sturen. Zo leert u de partijen goed kennen. 
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Enkele vragen bij Heesch-west

Men gaat uit van een grote be-
hoeftetoename aan bedrijfsgrond 
in de regio; de ramingen gaan uit 
van een behoefte van 250 hectare 
bedrijfsterrein tot 2020 in de regio 
Oss-Den Bosch; tot 2040 loopt 
deze behoefte op tot 325 hecta-
re. Deze behoefte ligt volgens de 
stuurgroep boven het aantal hec-
tare dat nu al aan bedrijfsgrond 
beschikbaar is of de komende jaren 
zal komen.

En passant blijkt echter dat deze 
cijfers nauwelijks worden onder-
bouwd door een gedegen behoef-
te-onderzoek.
Het zijn schattingen, ramingen, 
maar op basis waarvan?
Het reeds in opdracht van de pro-
vincie uitgevoerde behoefte-on-
derzoek naar nieuwe bedrijfsgron-
den hebben we nog niet gezien. En 
dat maakt ons nieuwsgierig.

Hoe groot is de behoefte aan een 
bedrijventerrein als Heesch-west 
nu werkelijk, terwijl bijvoorbeeld 
Vorstengrafdonk nog grotendeels 
braak ligt?
En minstens zo belangrijk: Voor 
welke bedrijven is er behoefte aan 
Heesch-west? Zou een kleiner ter-
rein, bestaand uit de tot nu toe 
aangekochte gronden niet ruim 
voldoende zijn?

Wethouder Hoeksema van Oss 
heeft gezegd dat we niet hoeven 
te vrezen het afvalputje van de re-
gio te worden. Dat is mooi.
Maar dan vragen wij ons wel af 
waarom er nu gesproken wordt 
over het vestigen van categorie 5 
bedrijven* op Heesch-west terwijl 
eerder de grens duidelijk werd ge-
steld bij categorie 4.
Dat baart ons zorgen, de gemeen-
te Bernheze-Maasdonk is een 

groene gemeente tussen stedelijk 
gebied van Oss, Uden-Veghel en 
Den Bosch en dat willen we graag 
zo houden.
Los van de behoefte aan bedrij-
venterrein Heesch-west als zoda-
nig en de positieve impuls wellicht 
op bijvoorbeeld de werkgelegen-
heid, vinden wij categorie 5 bedrij-
ven beslist niet thuishoren op deze 
locatie, in dit gebied.

Bij deze willen wij de gemeente-
raden van Bernheze en Maasdonk 
vragen om de ontwikkelingen die 
zijn ingezet zeer kritisch te volgen, 
de verschillende belangen goed te-
gen elkaar af te wegen en nee te 
zeggen tegen categorie 5 industrie. 

Tenslotte is de door ons in te ade-
men lucht al vervuild genoeg; nog 
meer luchtverontreiniging met alle 
negatieve gevolgen voor de volks-
gezondheid van dien kunnen we 
echt niet gebruiken!

Namens de fractie van D66 
Bernheze,
Annemieke Boellaard, secretaris

BERNHEZE - In het Brabants Dagblad van 24 januari jl. werd verslag 
gedaan van een bijeenkomst in Nuland betreffende het bedrijventerrein 
Heesch -west.
De  Raden van de vier betrokken gemeenten, te weten Den Bosch, Oss, 
Bernheze en Maasdonk, zijn tijdens die bijeenkomst op de hoogte ge-
bracht van de stand van zaken door een optimistische stuurgroep.

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

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

KoeKWoUsen
De Krullendonkers hebben de pronkzittingen al achter de rug en 
de Piereslikkers zitten er midden in. Ook in Nistelrode, Heeswijk-
Dinther en Loosbroek borrelt het carnavalsgebeuren al. De 
feestneuzen in Bernheze bereiden zich voor op het komende carnaval. 
Het carnaval is een oude traditie en van oorsprong eigenlijk een 
omkeringsritueel. Maatschappelijke rollen worden omgedraaid en 
normen over gewenst gedrag worden opgeschort. Vroeger leidde 
dit in optochten en op pronkzittingen ook nog wel tot het op de 
hak nemen van de lokale politiek. Maar die traditie hebben de 
carnavalsvierders verlaten. Daarvoor is de lokale politiek te saai 
geworden en het carnaval te leuk denk ik.

Buiten het carnaval worden de lokale politici nog wel voor 
koekenbakkers uitgemaakt als een lastig besluit op tafel ligt of 
wanneer een besluit niet voor iedereen goed uitpakt. Meestal volgt 
dan een betoog dat het goed bedoeld is, er verschil van mening moet 
kunnen zijn enz enz bla bla. 

Maar afgelopen week kwamen zowel het college van Bernheze als 
dat van Maasdonk er ruiterlijk voor uit dat zij koekenbakkers zijn. 

Als onderdeel van het communicatietraject over de voorgenomen 
samenvoeging van Bernheze en Maasdonk gaan de gemeentebesturen 
met de gemeenteraden koekjes maken en uitdelen. De bedoeling is 
“met dit koekje op een laagdrempelige wijze aan alle doelgroepen 
kenbaar te maken dat er iets gaat veranderen.” Aldus het 
communicatieplan dat de fuserende gemeenten hebben opgesteld. 
 “Bernheze-Maasdonk: dat is pas andere koek” of “Bernheze en 
Maasdonk kneden samen aan een nieuwe toekomst”. Wil men als 
leus gaan gebruiken. Ja, serieus, u leest het goed en nee, dit is geen 
carnavalsstunt of een poging van het gemeentebestuur om weer 
onderdeel van de optochten of de pronkzittingen te worden. 

Met het uitdelen van koekjes hopen beide gemeentebesturen 
natuurlijk dat inwoners de boodschappen voor zoete koek zullen 
aannemen. Maar Nisserooise Arnold liet deze week aan de commissie 
al weten dat het voor hem andere koek is. Hij waarschuwde de raad 
dat fusie mogelijk een bittere koek gaat worden. Een meerderheid 
van de gemeenteraad vond dat maar kletskoek. Tussen Bernheze 
en Maasdonk lijkt intussen alles wel koek een ei. Men waakt voor 
verslikken in de kruimels. 

Eerder dit jaar waren er in onze gemeente opnames voor de nieuwe 
film van onze buurjongens uit Maaskantje. Ik verwacht dat college 
en raadsleden daaruit hun inspiratie hebben opgedaan voor deze 
campagne. Als het carnaval de politiek niet meer pakt dan pakt 
de politiek wel het carnaval. Het zou me niet verbazen als we over 
enkele weken in de optochten een door de gemeenten gesponsorde 
promotietour voor de komende fusie voorbij zien komen. De verrekte 
koekwousen….

Met groet van Ad

Column
ad

PRIVATE LABEL beet de pits af met 
een set vette, superstrakke Rock-
nummers die ook nog eens erg 
goed gespeeld werden. En hoewel 
het zeker niet gemakkelijk is om als 
eerste in zo’n finale te spelen had-
den ze in no-time de aandacht van 
het publiek te pakken. 
Daarna was het de beurt aan de 
JAMMIN’ FOOLS. In een veertig 
minuten durende set speelden ze 
een greep uit hun repertoire. 
Het optreden barstte van levendig-
heid en jeugdig enthousiasme. 
Als derde speelde de band LIVE 
IT OUT. Met hun repertoire, dat 

voornamelijk uit eigen composities 
bestaat, wisten zij het publiek ruim 
een half uur te boeien. De zelf ge-
componeerde stukken, goed over-
dacht en afgewerkt, werden vol 
vuur en emotie gespeeld. 

De vierde band en hekkensluiter 
van de finale was POKEY AND THE 
HEADLIGHTS. Met covers die een 
tijdspanne van ruim vijftig jaar Rock 
& Roll bestrijken zetten zij de zaal 
op zijn kop. Door de interactie met 
het publiek en de grote schare fans 
die ze meegebracht hadden wisten 
ze een prima sfeer te scheppen. 

Maar dan... de uitslag, wie heeft 
er gewonnen? 
Zoals bekend had ook het publiek, 
dat via SMS mee kon stemmen op 
hun favoriete band, een dikke vin-
ger in de pap. Waar de jury vooral 
beoordeelt op muzikale kunde en 
kennis, beoordeelt het publiek op 
sfeer en gezelligheid.  Het heeft 
de jury aardig wat hoofdbrekens 
gekost maar uiteindelijk heeft het 
publiek via de SMS stemmen de 
doorslag gegeven en is de winnaar 
geworden.... POKEY AND THE 
HEADLIGHTS.
Bands in Battle was een fantasti-
sche happening waaraan de organi-
satie, de bands en het publiek veel 
plezier hebben beleefd. In 2013 zal 
er zeker weer een Bands in Battle 
plaatsvinden bij Café Zaal Jan van 
Erp in Heeswijk-Dinther.

Pokey and the Headlights
Winnaar Bands in Battle

HEESWIJK-DINTHER – De finale van Bands in Battle 2012 
was bijzonder spannend. De vier bands die via de voorron-
des waren doorgedrongen tot de finale zijn echt tot op de 
bodem gegaan en hebben het de jury erg lastig gemaakt.

door Peer van Vreede

‘Bernheze en mAAsdonk kneden 
sAmen AAn een nieuwe toekomst’
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Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

HEESCH - De EHBO cursus voor 
beginners 2011-2012 is afgeslo-
ten met een examen op 25 janu-
ari 2012. Alle kandidaten zijn ge-
slaagd. Wij willen hen van harte 
feliciteren en veel succes wensen 
met het behaalde diploma.

In dit vernieuwde examen kwamen 
verbandleer en het werken met de 
AED ook zeer uitgebreid aan bod. 
De kandidaten vulden elkaar zeer 
goed aan met hun verschillende 
ervaringen op het gebied van 
hulpverlening. De opleiding was 
zeer uitgebreid: ook kleine onge-
vallen en verbandleer kwamen aan 
bod. Zo kunnen de deelnemers na 
de cursus in veel verschillende situ-
aties adequaat eerste hulp bieden.

Het was een zeer gemotiveerde en 
enthousiaste groep. Ook een feli-
citatie aan Instructeur William van 
Zutphen die de lessen heeft ver-
zorgd en ook de praktische vaar-
digheden veelvuldig met de cursis-
ten oefende. 

Voor assistentie zijn wij onze lotus-
sen Eduard van de Biezen en Ton-
nie van Thiel zeer dankbaar omdat 
zij meesters zijn in het creëren en 
nabootsen van echte slachtoffers. 
Voor andere ondersteunende acti-
viteiten en het serveren van koffie/
thee waren steeds bestuursleden 
aanwezig.

Nogmaals van harte proficiat na-
mens het bestuur. 

Beginners EHBO geslaagdEx-leden organiseren
Mini-Boerenbruiloft
Huub en Marjo Govers worden in onecht verbonden

Met dit jaar weer een uniek 
bruidspaar voor op de huifkar van 
Adriaan de Wit bekend van de Ex-
Ex leden in de onecht verbonden 
zal worden. 
Aansluitend zal het onechte huwe-
lijk worden ingezegend door een 
(nog) gelovige voorganger van 

de Ex-leden. Verder staat het pro-
gramma nog vol van ludieke ac-
tiviteiten en gezellige muziek dus 
zeker een reden om de boerenkle-
ding weer uit de kast te halen en 
samen met de Ex-leden van CS De 
Wevers de mini boerenbruiloft te 
vieren.

Inloopochtend voor 

borstkankerpatiënten 

OSS – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt zijn, 
worden donderdag 2 februari weer 
hartelijk ontvangen door vrijwillige 
ervaringsdeskundigen in zieken-
huis Bernhoven, locatie Oss. Elke 
eerste donderdag van de maand 
krijgen zij de gelegenheid om met 
lotgenoten onderling te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Aula 
1 en duurt van 10.00 tot 12.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, toe-
gang is gratis. 

www.mooinisseroi.nl

Neem eens een kijkje op

NISTELRODE - Traditiegetrouw openen de Ex-leden van CS De Wevers 
de carnaval met een ludieke activiteit in de residentie van de Ex-leden, 
Partycentrum ’t Maxend. Nu voor het derde jaar organiseren ze weer 
een geweldige ‘mini-boerenbruiloft’. 

Gitaarconcert
Uden 
HEESCH - Op zondag 12 februari 
a.s. geeft gitarist Rolf van Meurs 
uit Heesch een exclusief gitaar-
concert in het museum voor reli-
gieuze kunst te Uden. 

Aanvang is om 15:00. Van Meurs 
studeert klassiek gitaar in het laat-
ste jaar aan het conservatorium te 
Tilburg bij Enno Voorhorst. Mas-
terclasses volgde hij o.a. bij Laura 
Young en Zoran Dukic. Hij is als 
gitaardocent verbonden aan MIK 
kunsteducatie en heeft een les-
praktijk aan huis. 

Op het programma van deze mid-
dag staat vooral oude muziek van 
bv. Sor en Legnani maar af en toe 
wordt er ook een uitstapje ge-
maakt naar moderne muziek van 
bv. Villa-Lobos. Voor iedereen die 
van gitaar muziek en van heerlijke 
melodieën houd is uitgenodigd. 
Het entreekaartje van het museum 
geeft toegang tot het concert. 

Een politieke brug

Om het nuttige met het aange-
name te verenigen had de Socia-
listische Partij Bernheze een pro-
gramma opgesteld waar Gaetano 
Mercurio de spits – zelfs letterlijk 
- afbeet met informatie over de 
producten en hun herkomst in zijn 
“Gastronomia Italiana” en de aan-
wezigen liet proeven van zijn spe-
cialiteiten. 
Cent van den Berg, fractievoorzit-
ter van Progressief Bernheze, ging 
vervolgens in debat met Herman 
Krol, voorzitter van de ZLTO Bern-
heze. Aanleiding was het nieuwe 
bestemmingsplan voor het buiten-
gebied in Bernheze waarbij Van den 
Berg de stelling neerlegde dat de 
veehouderij een andere weg moet 
inslaan en kwantiteit moet inruilen 
voor kwaliteit. Op dit moment zijn 

er 370.000 varkens in Bernheze en 
volgens Progressief Bernheze zijn 
een groot aantal ziekten te wijten 
aan het toenemende aantal stuks 
vee per oppervlakte. De discussie 
verliep aardig verhit en dus was 
de dichtkunst van Ad van Schijn-
del met zijn gedicht over de knut 
(de mug; red.) die het leven van de 
boer na de vogelgriep, de pest en 
de koeienziekte, zuur maakt, bij-
zonder toepasselijk. 
Troubadour Henk Habraken wist 
de toeschouwers te boeien met 

zijn overeenkomst tussen politiek 
en taal. Bij beiden geldt dat een 
foutje dat door iedereen gemaakt 
wordt, op den duur regel wordt 
en met zijn “uutjetuutjevèrekes-
snuutje, uutjetuutjeweg”. 
De column van Wouter ter Haar, 
economisch journalist van Brabant 
Dagblad, had als thema de poli-
tiek die bedreven wordt door de 
PVV.  En zo was het de beurt aan 
de speciale gast van de middag Sa-
det Karabulut, lid van de Tweede 
Kamer die in debat ging met Da-
niël Wolvers, job coach bij Sterker 
Personeelsdiensten. Onderwerp 
van het gesprek waren de bezui-
nigingen van de overheid met 
consequenties voor mensen uit de 
sociale werkvoorzieningen en het 
bestaansrecht van sociale werk-
voorzieningen. Daniël besloot dat 
iedereen binnen de sociale werk-
voorzieningen zich zou moeten af-
vragen wat zijn/haar toegevoegde 
waarde is voor de mensen die er 
werken. 
Na een korte presentatie van Sadet 
Karabulut mocht Ad van Schijndel 
nog een keer voor het voetlicht ko-
men om zijn gedicht ten gehore te 
brengen: “Bagge vangen bè kooi 
weer”, wat volgens hem tegen-
woordig niet meer nodig is sinds 
alle beesten een chip hebben en 
“van eiges goan”. 

Foto’s van deze bijeenkomst zijn terug te vinden op 
www.mooiheesch.nl

HEESCH - Annemieke van der Aa en Hans Lakwijk presen-
teerden op 29 januari politiek café Brug in het goed gevulde 
café van Cultureel Centrum De Pas, met muzikale bijdrage 
van Hout Simpel. 

Foto: Marcel van der Steen

We stellen u het bruidspaar aan u voor: 
Huub Govers:  Zoon van Kees van Frans Govers en Drieka van Frans van Perkes.
Marjo Govers:  Dochter van Jan van Janus van Geffen en Marie van Hanna Bôn.
Natuurlijk kan het onechte huwelijk niet doorgaan zonder de getuigen: Erna 
van Harrie van Hâs van Roeloffe en Rob van Cor van Has van Hannes Heine. 
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DANI
VAN DEN BERG
14 jaar oud
Heesch 

Dani heeft afgelopen 
week al een “Pluim” in 
ontvangst genomen van 
DeMooiBernhezeKrant.

BEZoRGER van de maand
januari

SUDOKU

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

Na betaling wordt Mooibernhezertje geplaatst.
Mailen mag ook: advertentie@demooibernhezekrant.nl

Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

Heeft u wat te koop? 
Bent u naar iets op zoek?

Probeer een Mooibernhezertje, verrassend succesvol!

LUCHTPOST
GEROLSTEIN

Vulkaaneifel

Zoals jullie in de voorgaande rubrieken hebben kunnen lezen, 
wonen wij sinds twee jaar in het Duitse Gerolstein. Hier run 
ik samen met mijn vriend Rien Romme een melkveebedrijf. 
Naast de boerderij, hebben wij twee vakantieappartementen. 
Deze liggen op ongeveer 1 km afstand van de boerderij en die 
verhuren we aan vakantiegasten.

Gerolstein is in ongeveer 2,5 uur met de auto van Nisseroi te 
bereiken. Gerolstein ligt in de Vulkaaneifel, je hebt hier een 
totaal andere omgeving dan in Bernheze.
De vulkaaneifel is een miljoenen jaren oud gebied, de 
overblijfselen van de vulkanen zijn nog goed te zien. De 
vulkaaneifel maakt deel uit van de Eifel. Het is een prachtig 
heuvelachtig gebied wat erg in trek is bij Nederlandse toeristen. 
Jong en oud, er is voor iedereen wat te doen! Je hebt hier in 
de buurt niet alleen mooie natuur, maar ook prachtige oude 
steden zoals Trier (de oudste stad van Duitsland) en Cochem. 
Wandelaars, fietsers en motorrijders kunnen zich ook goed 
vermaken in de Eifel!

Gerolstein heeft ongeveer 7500 inwoners, en is voorzien 
van vele faciliteiten. Van ziekenhuis tot treinstation en van 
kindercrèche tot gymnasium, we hebben hier alles bij de hand. 
Ook is het zo, dat vanuit verschillende kleinere dorpen de 
mensen inkopen doen en naar school gaan in Gerolstein. Deze 
dorpen zijn voor Nederlandse begrippen, erg klein. Een paar 
voorbeelden hier in de buurt zijn Bewingen met 116 inwoners 
en Kalenborn met 460 inwoners, deze dorpen liggen ongeveer 
10-15km buiten Gerolstein. Omdat wij in Gerolstein zelf 
wonen, zijn de afstanden naar de winkels altijd klein.

Het klimaat in de Eifel is vergelijkbaar met dat in Nederland. 
Op de winters na, die zijn hier kouder, ook ligt er meer sneeuw. 
De laatste twee winters waren erg wit en koud, deze winter 
hebben we vrijwel nog geen sneeuw gehad. Zodra het wel 
sneeuwt of glad is, moet je hier erg opletten. Je hebt hier met 
veel hoogteverschillen te maken, sneeuw en gladheid kan dan 
gevaarlijke situaties opleveren. Gerolstein ligt op ongeveer 450 
meter boven het zeeniveau.

Mocht u nou geïnteresseerd zijn in een vakantie in Gerolstein, 
dan kunt u een kijkje nemen op onze website: www.eifel-
vakantie.nl. Hierop staat allerlei informatie over onze 
vakantieappartementen, en wat wij u te bieden hebben! 
Mailen en bellen kan natuurlijk ook naar: ankedijk@hotmail.
com tel: +49 6591949475. Wij zouden het leuk vinden om u in 
het mooie Gerolstein te mogen ontmoeten!

Over 4 weken stuur ik weer een update over mijn leven in 
Gerolstein, tot dan!

Groetjes Anke van Dijk.

Wij, Rien Romme (28) en 
Anke van Dijk (23) zijn 
1 januari 2010 vertrokken 
uit het gezellige Brabant, en 
zijn verhuisd naar Gerolstein 
(Duitsland).

mooIBernHeZertJe

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

TE HUUR
Kleding; carnaval /boeren-
bruiloft / toneel / gala etc. 
Springkussen. Annie van
Dinther. 06-52593236

CURSUS
Cursus bronsgieten in 
Bernheze 
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112.

PRINS RAOjE
Aanmelden via
www.prinsraoje.nl
HDL

De knut
Ik weet nog hoe in mijn jeugd
bij ons de mond- en klauwzeer piekte
en een tiental jaren later 
een gekke-koeienziekte.
Ook kwam bij ons in het geniep
bij kippen de virale vogelgriep,
bij de varkens een gemene pest
gevolgd door de Q-koorts op het lest
die de geiten in onze schuren
met de dood liet bezuren.

Zo is ons hele boerenbestand
door virussen aangerand.

Nu overvalt de knut, een heel klein mugje
met een Duits Schmallenbergluchtje
opnieuw ons erf en onze stal 
met een ongekend virusbal,
zodat zelfs de makste moederschapen
niet meer rustig kunnen slapen.

Toch wil ik ook in 2012 
uit mijn jeugd en boerenvreugde putten
en neem me voor het hele jaar
nergens te gaan liggen knutten.

Ad van Schijndel, 
januari 2012
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Schrijven zit me in het bloed
NISTELRODE - Onlangs werd in 
Amersfoort haar zeventiende 
kinderboek gepresenteerd. 
En heel binnenkort verschijnt 
haar achttiende boek. Anita 
van den Bogaart klimt graag 
in de pen!

Zeventien boeken alweer. 
Was er een feestelijke presentatie?
“Ja, heel leuk. De uitgever had in 
Amersfoort een bijeenkomst geor-
ganiseerd voor een aantal auteurs 
en illustratoren. De uitgeverij is ge-
vestigd in Assen, dus zo heel vaak 
zien we elkaar niet, het contact 
loopt meestal via de mail of per te-
lefoon. Dan is het prettig elkaar zo 
nu en dan live te ontmoeten.”

En je achttiende boek komt eraan?
“Het achttiende boek wordt mijn 
eerste prentenboek: ‘Een hol voor 
Mol’. Het wordt uitgegeven bij De 
Vier Windstreken, bekend van on-
der andere ‘Het mooiste visje van de 
zee’. De illustraties van Iris Compiet 
in mijn boek zijn werkelijk prachtig.”

Hele dagen aan het schrijven?
“Schrijven zit me in het bloed. 
Naast mijn kinderboeken run ik 
mijn tekstbureau (Tekstbureau 
Schrijfstijl), en doe tekstopdrach-
ten voor bedrijven en organisaties. 
Bijvoorbeeld websites, artikelen, 

brochures, advertenties, presen-
taties, columns, enzovoort. Maar 
ik zit echt niet hele dagen aan de 
computer, ik moet regelmatig de 
deur uit voor een briefing, een 
overleg of een interview met een 
opdrachtgever. En natuurlijk be-
zoek ik scholen voor mijn kinder-
boeken. Vooral oktober is wat dat 
betreft een drukke maand, omdat 
dan de kinderboekenweek is.” 

Hoe gaat zo’n scholenbezoek
“Scholen nodigen schrijvers uit via 
de stichting Schrijver School en 
Samenleving. Ik bezoek scholen 
in het hele land. Soms ga ik al een 
dag eerder en plan een of twee 
overnachtingen in, afhankelijk van 
hoeveel uur ik op de school ben. 
Want er zijn scholen die je graag 
voor álle groepen boeken, en dan 
ben je er een hele dag of soms zelfs 

twee dagen. Ik maak van tevoren 
een programma dat aansluit bij het 
thema van de kinderboekenweek. 
Daar maak ik veel werk van. Inter-
actie met de kinderen vind ik erg 
belangrijk. De kinderen zijn altijd 
zo enthousiast, ik geniet daarvan!”

Boeken van Anita van den Bogaart zijn te koop via Uitgeverij Maretak: 
www.maretak.nl
Boeken bestellen (eventueel met persoonlijke boodschap erin) kan ook 
rechtstreeks bij Anita, via haar website www.anitavandenbogaart.nl. 
Een mail sturen is al voldoende.

het 18e Boek 
wordt mij n eerste 
PrentBoek

In een volle zaal, waarbij meer dan 
200 bezoekende muziekliefhebbers 
aanwezig waren, beten de jeugd-
slagwerkers de spits af. Zij brachten 
een zestal nummers ten gehore en 
lieten zien dat er potentie genoeg 
is om over een tijdje met de “grote 
slagwerkers” mee te doen. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. En 
fanfare St. Lambertus Nistelrode 
mag zich verheugen op nog meer 

aankomende leden. Want ook het 
jeugdorkest liet van zich horen. Zij 
hadden een aantal moderne mu-
zieknummers op de lessenaar staan 
zoals “dochters” en “Use some-
body”.  
Na deze optredens was het ver-
volgens de beurt aan de slag-
werkgroep. Twee nummers (Waka 
Waka en Barbers in tha house), die 
zij de avond van te voren al suc-

cesvol op de pronkzitting neerge-
zet hadden, werden nog eens uit-
gevoerd. Daarnaast aangevuld met 
twee andere swingende nummers.  

Na een korte wisseling was het de 
beurt aan de fanfare die als thema 
dans had. Ook hier heeft nieuwe 
jeugd zijn intrede gedaan. Zij wer-
den in het kort even voorgesteld 
aan het publiek. Na het openings-

nummer “Children of Sanchez” 
nam de voorzitter het woord en 
richtte zich tot Jan Verkuijlen en 

zijn vrouw Nelly. Vanwege 50 jaar 
lidmaatschap van de fanfare werd 
Jan gehuldigd. Na mooie woorden 
over zijn loopbaan bij de vereniging 
werd op Jan z’n uniform de gou-
den speld van de KNFM  gestoken. 
Wat als een totale verrassing voor 
iedereen kwam, was de benoeming 

van Jan Verkuijlen tot erelid van 
Fanfare St. Lambertus Nistelrode. 
Of zoals de voorzitter het zei: “we 
hebben jou nu voor levenslang aan 
onze club verbonden”. Een zicht-
baar ontroerde Jan nam de oorkon-
de daarna in ontvangst. 

Het programma werd voortgezet 
met echte dansnummers zoals o.a. 
Grease en Flash Dance. Tijdens het 
uitvoeren van deze nummers werd 
de fanfare afwisselend bijgestaan 
door zowel dansgroep Sacha Set-
ubun als balletstichting Nistelrode. 
Na afloop van het concert namen 
Jan en Nelly Verkuijlen vele felicita-
ties en gelukwensen in ontvangst. 
Met recht een “dansende” uitvoe-
ring van het midwinterconcert.

Ere-lid bij de Fanfare 
Jan ‘Butemars’ geniet volop en is trots op zijn nieuwe titel

NISTELRODE - Fanfare St. Lambertus Nistelrode heeft afgelopen zondag 29 januari 
Jan Verkuijlen niet alleen gehuldigd vanwege zijn 50 jaar lidmaatschap, maar hem ook met-
een tot erelid van de vereniging benoemd. Dit gebeurde allemaal tijdens een strak georga-
niseerd concert in Sporthal “de Overbeek”.

De tweede plaats was voor het 
team ‘Ruijs-Roefs’ die met 1100 
punten ook een mooi resultaat 
behaalde. De leden van ‘Fam. vd 
Hurk’ die vorig jaar de eerste editie 
van De Hisse Kwis wonnen kwa-
men dit jaar uit op de derde plaats 
met 1047.5 punten.
De avond begon met het doorne-
men van alle vragen van het vra-
genboekje. Tijdens het doornemen 
werd ook gepresenteerd hoeveel 

teams de vraag goed hadden en/
of er opvallende antwoorden wa-
ren gegeven.
Op 29 december 2011 namen er 
112 teams deel aan De Hisse Kwis 
2011. Dit is een stijging van 50%. 
In totaal hebben er ongeveer 1300 
personen deelgenomen aan De 
Hisse Kwis.
Voor meer informatie en de vol-
ledige uitslag kijk op www.dehis-
sekwis.nl .

De grote winaar: ‘De Knallers’
De Hisse Kwis 2011

HEESCH - Vrijdagavond 27 januari is in CC De Pas onder grote belang-
stelling de winnaar bekend gemaakt van De Hisse Kwis. Met 1.110 pun-
ten zijn zij, met een voorsprong van 10 punten op de nummer 2, de te-
rechte winnaars. ‘De Knallers’ is een vriendenclub met 15 personen die 
samen naar huis gingen met de felbegeerde wisseltrofee, een geldbe-
drag van 150 euro en met de eer een jaar lang de slimste van His te zijn.

‘leVenslanG 
AAn onze cluB 
verBonden’



Woensdag 1 februari 201216 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDeKunst en cultuur

HEESWIJK – DINTHER - Zaterdag 
4 februari in De Zwaan: The Fresh-
makers & Undone Dishes.

Have you ever seen the rain co-
ming down on a sunny day? Mis-
schien niet, maar toen de vier leden 
van The Freshmakers besloten hun 
krachten te bundelen waaide er in 
ieder geval wel een frisse wind over 
het Brabantse landschap. Achter 
deze verfrissende wind ontstonden 
de eerste klanken van een nieuwe 
band die oude klassiekers in een 
fris en fruitig jasje staken. Met  

covers van klassiekers als de Rolling 
Stones, Chuck Berry, Proclaimers 
en ZZ Top, maar ook Motorhead, 
Turbonegro en Volbeat. Undone 
Dishes is al lang geen onbekende 
meer in De Zwaan. Ze zijn weer op 
volle oorlogssterkte en hebben een 
setlist samengesteld met nummers 
van Black Sabbath, Bush, Danko 
Jones, Pearl Jam, Peter Pan Speed-
rock, Wolfmother en natuurlijk 
Triggerfinger.
Zaal open 21:00 uur, vrij entree 
info 0413-291575 www.dezwaan-
live.nl

De Zwaan pakt uit
Freshmakers Undone Dishes

Heemkundekring De Wojstap start
historische reeks
Heemkundekring De Wojstap (met 
als werkgebied Dinther, Heeswijk 
en Loosbroek) beschikt over veel 
materiaal dat in de loop van ruim 
dertig jaar is verzameld.
Dat zijn historische onderzoeken, 
gegevens over lokale families, 
boerderijen en andere gebouwen, 
resultaten van opgravingen enzo-
voorts, maar ook een grote verza-
meling foto’s. 

Het bestuur heeft het altijd jammer 
gevonden dat die gegevens niet 
onder een breed publiek verspreid 
konden worden. 
Daarom is nu het initiatief geno-
men om een serie boekjes op te 
starten, waarin het bestuur en de 
leden van De Wojstap gelegenheid 
hebben om de resultaten van hun 
onderzoek te publiceren. Het is de 
bedoeling om naast de Wojstap-
kroniek (waar beperktere ruimte is 
voor deze zaken) een serie te publi-
ceren, waarin de geschiedenis van 
onze dorpen wordt vastgelegd. 

Het eerste deel is een boekje ge-
titeld “Terugbladeren, beelden uit 
Dinther, Heeswijk en Loosbroek”. 
Het bevat voornamelijk foto’s, 
vaak in samenhang, waarbij in 
tekst een beknopte toelichting 
wordt gegeven. 

Bijvoorbeeld: de kerk van Heeswijk 
heeft sinds haar stichting in 1896 
wel vier verschillende torenspitsen 
gehad. Aan de hand van foto’s 
wordt verteld over het waarom, 
hoe en wanneer van die verschil-
lende spitsen.
Er wordt in het boekje o.a. aan-
dacht besteed aan:
- de pastoors en de kerk van 

Loosbroek
- boerenwerkzaamheden in vroe-

ger tijden 
- het mausoleum van de baron op 

het Heeswijks kerkhof
- klassen van jongens- en meis-

jesscholen van tientallen jaren 
geleden

- harmonie, fanfare, brandweer, 

zangkoren
- gebouwen, afgebroken of nog 

bestaand, zoals Café De Brug, 
Cuijpers, van Laanen

- kerken, molens, kloosters
- jeugdbandjes en voetballende 

notabelen

Het boekje bevat 48 mooi vormge-
geven pagina’s, is gebonden in een 
harde band en kost € 14,95. 
Het is verkrijgbaar:
- In Heeswijk-Dinther: bij Paper-

point, Henk Habraken en in de 
Heemkamer;

- In Loosbroek bij dagwinkel 
Schouten;

- In Veghel bij boekhandel Schel-
len.

De jongensschool stond aan de Schoolstraat. De foto dateert van ±1900.

NISTELRODE - Een gezellige kin-
dermiddag waarin we eerst lekker 
een uur naar buiten gaan om van 
alles te leren over vogels.

Hierna gaan we vogelhuisjes tim-
meren zodat de vogels lekker kun-
nen schuilen in de winter en straks 
in de lente fijn een nestje kunnen 
bouwen! Neem je je eigen hamer 
mee?

Geef je op tijd op voor deze leuke 

activiteit want vol is vol!
Woensdagmiddag 8 februari van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar.
Kosten n 6,50 per kind/volwasse-
nen gratis. 

Natuurcentrum Slabroek
Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
tel: 0412-611945 
www.slabroek.nl
gonnie@slabroek.nl

Kinderactiviteit op
Natuurcentrum Slabroek
Woensdagmiddag 8 februari: vogelhuisjes maken!

De Muziekbende en Het Slagwerk-
feest bestaan uit +15 wekelijkse 
lessen van 45 minuten. Na deze 
lessen kun je een verantwoorde 
keuze maken voor een muziekin-
strument. De Muziekbende is op 
de dinsdagmiddag en Het Slag-
werkfeest is woensdag aan het 

einde van de middag.
De Muziekbende en Het Slagwerk-
feest zijn onderdeel van Fanfare St. 
Lambertus.
Je kunt je opgeven tot en met 5 fe-
bruari want de workshops begin-
nen op 27 februari 
Stichting HAFA (harmonie/fanfa-

re) Opleiding Nistelrode.
Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Peter Timmers, T: 06- 23129748 
Monique van Leuken
T: 0412-613286

Wil jij ook een muziekinstrument bespelen?
Ontdek dan de wereld van de muziek bij De Muziekbende of Het Slagwerkfeest

NISTELRODE - Bij De Muziekbende maak je kennis met alle blaasin-
strumenten die je bij de fanfare kunt gaan spelen en leer je de eerste 
liedjes op de blokfluit. Op Het Slagwerkfeest kun je alle slagwerkin-
strumenten uitproberen. Op een slagwerkpadje maak je een start met 
het lezen van noten en ervaar je alle mogelijke ritmes. Je leert dus al 
meteen muziek maken!

HEESWIJK - In de aula van Bernro-
de speelden zondagmiddag vanaf 
13:00 uur meer dan 50 kinderen 
een muzikaal stuk voor een kriti-
sche jury. Allemaal leerlingen van 
de Koninklijke Fanfare St. Wil-
librord. De snare drum, xylofoon 
en vele blaasinstrumenten wer-
den bespeeld. Stephan Megens 
presenteerde de middag. Na elke 
optreden werden de kinderen ver-
blijd met een zakje chips.

DINTHER - Ook in Dinther was 
het in CC Servaes voorspeelmid-
dag. De jeugd van Harmonie St. 
Servaes in opleiding liet horen hoe 
goed ze het afgelopen jaar vooruit 
zijn gegaan. 

Het was een gevarieerd program-
ma van slagwerk, klassiek tot mo-
derne muziek en een grote diversi-
teit aan instrumenten.

Muzikale zondag in
Heeswijk-Dinther

Nieuwe werkplaats voor ‘Stijlvol Glas in Lood’
Edith en Francis verhuizen naar Het Retsel

Edith werkte een aantal jaren bij 
glas in lood bedrijf Jan Evers in 
Veghel. Daar leerde ze de kneep-
jes van het vak glazenier. In 2002 
stopte Jan Evers vanwege zijn leef-
tijd met zijn ambachtelijke bedrijf. 
Hierdoor nam Edith het besluit om 
als zelfstandige verder te gaan. En-
thousiast is ze aan de slag gegaan 
en 4,5 jaar geleden maakte ze sa-
men met haar partner Francis van 
de eenmanszaak een VOF. Ze wer-
ken nu samen in deze onderne-

ming waar ze glas in lood ontwer-
pen, vervaardigen en restaureren. 
Nu, 9 jaar na de oprichting, heb-
ben ze de te kleine werkplaats 
verlaten en het bedrijf is verhuisd 
naar Pakhuys 35 op industrieter-
rein Het Retsel. Een splinternieuw 
pand waar meerdere bedrijven 
hun onderdak zullen vinden. Een 
aanwinst is de showroom met 
bespreekruimte. Er is een grotere 
werkplaats en een ruime opslag 
met verkoop van glas, lood en ge-

reedschappen. Ook de royale par-
keergelegenheid is een welkome 
verandering. Na de zomervakantie 
wordt gestart met workshops glas 
in lood.  Een nieuw jaar, een nieuw 
begin voor Stijlvol Glas in Lood.

HEESWIJK-DINTHER - Edith laat me binnen in haar knusse atelier vast 
aan het woonhuis in de Hoofdstraat, waar ze met haar partner Francis 
en twee kinderen woont. Het warme, kleurrijke glas in lood komt je 
tegemoet en meteen weet je waar het atelier voor dient. ‘Stijlvol Glas 
in Lood’ heet het bedrijf wat eind 2002 ingeschreven werd bij de Ka-
mer van Koophandel.  De bedrijfsruimte aan huis werd te klein. Edith 
Janssen en Francis van Rooij besloten het bedrijf te verhuizen naar een 
ruimere locatie. Vanaf heden zijn de klanten welkom op het Retsel.

Kijk voor meer informatie op 
www.stijlvolglasinlood.nl

Advertorial

door Rian van Schijndel
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Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via
info@karmaeuseling.nl

NISTELRODE - Het E1 team van 
Prinses Irene mag eind februari 
naar de finale van het zaalvoetbal-
toernooi van het district Zuid 2 van 
de KNVB. Het team van de coaches 
Theo v.d. Doelen en Tim v.d. Ho-
gen won in sporthal ‘De Wervel’ de 
regiofinale, door in de allesbeslis-
sende wedstrijd met 2-1 te winnen 
van Daw E1. Een gelijkspel en twee 
overwinningen zorgden dat ze on-
geslagen kampioen werden. 

Grote man was aanvoeder Sjoerd 
v.d. Broek (foto), die alle goals 
maakte in de drie wedstrijden die 
werden gespeeld. De eerste wed-
strijd tegen Ses was Prinses Irene 
veel beter, maar kwam geheel te-
gen de verhouding in ‘n minuut 
of zes voor het einde op een 0-1 
achterstand. Sjoerd strafte even la-
ter beheerst een foutje af zodat de 
einduitslag 1-1 werd. 
In de tweede wedstrijd tegen Fes-
tilent E1 bleef het lang spannend. 
Sjoerd schoot met nog één minuut 
op het scorebord tegen de lat. 
Twintig seconden later knalde hij 
de overwinning binnen via een vrije 

trap. Tegen Daw E1 speelde het 
team zijn beste wedstrijd. Achterin 
zat het potdicht en na een minuut 
of drie kwam men op een 1-0 voor-
sprong. Drie minuten voor tijd werd 
het zelfs 2-0. Vlak voor tijd werd 
het nog even spannend, toen een 
vrije trap werd binnengeschoten. 
Even later was het juichen en kon 
men de beker in ontvangst nemen

Prinses Irene E1
naar finale Zuid 2

voetbal

HEESWIJK – DINTHER - Als trotse 
koploper in de Tweede Klasse H 
reisde voetbalvereniging Heeswijk 
afgelopen zondag vol vertrouwen 
af naar Ottersum voor het treffen 
met RKOSV Achates. 
De thuisploeg bungelt onderaan 
de ranglijst en verloor eerder dit 
seizoen kansloos met 3-0 in Hees-
wijk en dus was wel duidelijk wie 
de favoriet was voor deze ont-
moeting.

Heeswijk begon sterk aan de wed-
strijd en was al na twee minuten 
spelen heel dicht bij de openings-
treffer. Turgay Arslan knikte een 
vrije trap, genomen door Camiel 
van Doorn, buiten bereik van doel-
man Noij op de paal. Nadat Frank 
Dobbelsteen een goede mogelijk 
gekeerd zag worden door Noij, was 
het verrassend genoeg Achates 
dat genadeloos toesloeg. Een inzet 
van Maarten van der Burgt werd 
getoucheerd door een Heeswijks 
been en rolde tergend langzaam 
langs een verbouwereerde Patrick 
Lunenburg. In de tien minuten 
voor rust die nog restte had Hees-
wijk het lastig. Toch viel de gelijk-
maker. Mark Dobbelsteen krulde 

een vrije trap vanaf een metertje 
of 25 heerlijk tegen de touwen.

De tweede helft begon als de eer-
ste. Heeswijk nam het initiatief en 
Achates moest happen naar adem. 
Wederom was het Turgay Arslan 
met de eerste grote mogelijkheid. 
Waar in de eerste helft de paal 

in de weg stond, mikte Arslan de 
bal nu tegen de dwarsligger. Het 
bleek de enige echte grote kans 
in de tweede helft. Iets voor half 
vijf floot scheidsrechter Biest voor 
de laatste maal en dus verspeelde 
Heeswijk twee dure punten. Door 
het puntenverlies is Heeswijk weer 
koploper af.

Heeswijk vergeet te winnen in Ottersum
voetbal

Mark Dobbelsteen, doelpuntenmaker namens Heeswijk, tussen twee Achates-
spelers. (Foto; Selly van den Akker) 

Kees winnaar snerttoernooi Jeu de Boulesclub Die Lé

De activiteitencommissie had sa-
men met de wedstrijdcommissie 
een snerttoernooi georganiseerd 
voor haar leden. Er was voorzien in 
het spelen van 4 wedstrijden waar-
bij de leden steeds in een andere 
samenstelling het tegen elkaar 
moesten opnemen. Er kon ge-
speeld worden op het gras, in de 
bossen en soms werd zelf op het 

asfalt gespeeld. De temperatuur 
was net even boven het vriespunt 
en geen belemmering voor het 
spel. Er werd zoals we gewend zijn 
weer fanatiek gebouled en gestre-
den om elk puntje.
Tussen de wedstrijden door was er 
lekkere warme erwtensoep, die ie-
dereen zich goed liet smaken.
Ook was er gezorgd voor een hap-

je en een droogje tussendoor zodat 
niemand iets tekort kwam.
Na 4 wedstrijden kon de stand 
worden opgemaakt en kon even 
na 16.30 uur de prijsuitreiking 
plaats vinden. 
Kees van Oosten bleek alle 4 zijn 
wedstrijden te hebben gewonnen 
en het hoogste doelsaldo te heb-
ben behaald. Hij werd daarmee 
glorieus winnaar. Tweede werd 
Peter Ludwig met eveneens 4 
gewonnen partijen maar een iets 
lager doelsaldo. Derde werd Jan 
Wijnen met 3 gewonnen wed-
strijden. Als prijs ontvingen zij een 
pakket met o.a. worst, zult, e.d. 

Jenny Lindhout ontving de poe-
delprijs. Rond 18.00 uur werd het 

geheel afgesloten en kan weer te-
rug gekeken worden op een zeer 
geslaagd snerttoernooi.

Kees van Oosten neemt de 1e prijs in 
ontvangst.

NISTELRODE - Een gezellig snerttoernooi op zondag 29 januari 
van Jeu de Boulesclub Die Lé.
Zondag 29 januari jl. had de jeu de boulesclub Die Lé op de 
locatie van het voormalige zwembad Achter de Berg het ge-
bouw D’n Burcht van de scouting Mira Ceti gehuurd.

Foto’s: Anneke Verstegen

jeu de boules

2007 Leerde me dat er heel veel 
stichtingen en verenigingen zijn en 
de meeste besturen leerde ik ken-
nen. Ook veel bedrijven lieten me 
weten het initiatief te waarderen.  
Door de jaren heen volgen we vele 
bouwplaatsen en veel foto’s laten 
zien dat Nistelrode veranderd en 
blijft veranderen.  
Ook de dorpsraad ziet het levens-
licht. Heel veel onvoorstelbaar 
talent zien we op Mooinisseroi.nl 
voorbij komen.  En ook Heeswijk-
Dinther en Heesch kregen er een 
mooi site bij. 

2010 Mooinisseroi.nl krijgt een 
nieuw jasje; dit was niet voor ie-
dereen goed nieuws, sommige 
van u moesten net als ik echt even 
wennen aan de nieuwe opzet. Die 
nieuwe opzet onvermijdelijk wil-
den we een moderne website blij-
ven voeren. 

Wij blijven u overtuigen dat we 
heel veel moois hebben in Nistel-
rode. Gezien de groeiende bezoe-
kersaantal ook nu nog na 5 jaar, 
heeft u duidelijk behoefte aan een 
positief geluid. 

Versterking was nodig… teveel 
achter de pc en te weinig onder 
mensen.  Heidi kwam me verster-
ken op kantoor en ik kan weer 
naar de mensen, naar de bedrijven 
en u blijft ons zien verschijnen op 
de evenementen die u organiseert. 
Het nieuwe jaar gaan we in met 
Mooinisseroi.nl zoals van ons ge-
wend. Up to date en onder het 
volk met alles wat Nistelrode te 
bieden heeft. 

Ook Bernheze breed houden we 
u voortaan op de hoogte via De-
MooiBernhezeKrant.  Zodat ook 
uw buurvrouw, collega, neefje of 
zomaar iemand die u niet kent en 
te bescheiden is zelf op de voor-
grond te treden, wij voor u in het 
zonnetje kunnen zetten. Een nieu-
we uitdaging zoals MooiNisseroi.
nl 5 jaar geleden begon, wij gaan 
er van uit en gaan er hard voor 
werken dat de gedrukte versie met 

Mooi nieuws ook met uw steun 
een succes gaat worden. 

Gastvrij Nistelrode 
Meer dan 10.000 agendapunten 
per jaar, meer dan 100 nieuwsbe-
richten per maand, meer dan 1500 
unieke bezoekers iedere dag. Su-
per dat jullie met zo vele kwamen 
kijken elke dag, super ook dat jullie 
met z’n allen zorgen dat er genoeg 
moois te vertellen is. 

Nu 5 jaar MooiNisseroi.nl !  Dank 
jullie wel voor deze spannende, in-
teressante, buitengewone, specta-
culaire jaren. Dank jullie wel voor 
de boeiende, gevarieerde en gast-
vrije gesprekken. 
Ook bedankt aan de achterban en 
iedereen die Mooinisseroi.nl een 
warm hart toedragen en mij daarin 
steunden.  

Dank jullie wel en tot snel. Rian

Dank je wel achterban!
5 jaar MooiNisseroi.nl was indrukwekkend 
NISTELRODE - 5 jaar geleden, hoe spannend was die middag. Op mijn 
paasbest ontving ik Prins Edwin en wethouder Rien Wijdeven, zodat zij 
het startsein konden geven aan iets waar we niet van wisten wat het 
zou gaan betekenen.  Sinds januari 2007 kon iedereen op de eerste rij 
bij elk evenement, opening, informatiebijeenkomst, bouw en allerlei 
activiteiten. Mooinisseroi.nl van Nisseroise voor iedereen die geïnte-
resseerd is in Nistelrode.  Minder belangrijk was wie het doet, maar 
wel dat het gebeurd door iemand met een enorm gevoel voor normen 
en waarden.
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BERGHEM - Zondag 22 januari 
was het traditionele openings-
toernooi van het jaar binnen 
het semi-contact taekwondo: de 
Open Dutch Championships. Dit 
sterk bezette toernooi telde bijna 
400 deelnemers uit twaalf ver-
schillende landen.

Ook namens Taekyon Berghem 
deden een aantal deelnemers mee 
die aansprekende resultaten be-
haalden. 
Op het onderdeel tuls behaalde Ilse 
van Leuken bij de junioren dames 
een mooie 3e plek. Huberto van 
de Wetering presteerde hetzelfde 
bij de junioren heren met 1e dan.
Op het onderdeel sparring behaal-
de Eliza van de Wetering bij de se-
nioren dames A een mooie 3e plek.
Bij de meisjes A-klasse -150 cm 
wist Romy Staal beslag te leggen 
op het zilver. Hetzelfde presteerde 
Ken Dekkers bij de junioren A-klas-
se +70 kg en Hendry Bloks bij de 

senioren A-klasse-80 kg. Esli van 
Leuken wist al haar tegenstanders 
te verslaan en wist het goud bin-
nen te slepen bij de meisjes B-klas-
se onder de 150 cm. 

Het was een goede opening van 
het nieuwe jaar, waarbij direct de 
nodige resultaten geboekt zijn. De 
coaches kijken dan ook tevreden 
terug op dit lange, maar mooie 
toernooi.

Taekwondobudo

Winnaars trots op hun overwinning
HEESCH - Ook in de twaalfde 
ronde van de zaalcompetitie, te-
gen de teams van het Schijndelse 
Zephyr, blijven de seniorenteams 
van DOS’80 presteren. De dames 
wonnen nipt, na het spelen van 
een sterke tweede helft. De heren 
wisten tegen de koploper een rui-
mere marge op te bouwen.   

Dames-1: 
DOS’80 – Zephyr (13-12)
In oktober speelden de dames van 
DOS’80 en Zephyr ook al eens te-
gen elkaar. Toen startten de Hee-
sche handbalsters sterk, met een 
stand van 1-6 bij rust. Na een ma-
tige tweede helft, wonnen zij uit-
eindelijk met een lichte marge van 
drie doelpunten. Afgelopen zater-
dag leek het echter de omgekeer-
de wereld. In de eerste fase van 
de wedstrijd was het Zephyr, die 
de Heesche dames te slim af was. 
Door chaos te scheppen op de 

cirkel brachten zij de verdediging 
in de war en liepen zij uit tot 4-8 
bij rust. Na rust kwam DOS’80 in 
tien minuten  terug tot 10-8, mede 
door ijzersterk te verdedigen. On-
danks dat zij nog even gelijk had 
gestaan, heeft DOS’80 zich daarna 
niet meer gewonnen gegeven. 

Heren-1: 
DOS’80 – Zephyr (26-20)
Ook de heren speelden zaterdag 
tegen het Schijndelse Zephyr. On-
danks dat zij koploper zijn in de 
competitie, en los staan met een 
verschil van vijf punten, liep de 
score vrijwel de gehele eerste helft 
gelijk op. Zephyr speelde voorna-
melijk snelle aanval-len, DOS’80 
meer geconcentreerde. Na rust 
waren het de Heeschenaren die 
sterker uit de kleedkamer kwa-
men. Van 13-12 werd het dankzij 
een eveneens ijzersterke verdedi-
ging 20-13. Ondanks dat Zephyr 
nog wat fraaie aanvallen toonde, 
is de marge daarna nooit kleiner 
geweest dan vijf doelpunten. Een 
terechte zege voor de heren van 
DOS’80. 

Volgende week zondag spelen de 
dames weer, dan na de dames ju-
nioren, uit in Sporthal de Looierij 
tegen het Millse MHV’81. Aan-
vang dames-A: 12.10 uur. Aan-
vang dames-1: 13.20 uur.

DOS’80 wint dankzij
ijzersterke verdediging

handbal

NISTELRODE - De meiden van 
“Badkamermarkt.nl” leverden 
zondag in een wedstrijd met voor-
treffelijk prestatie. Bij de nummer 
2, BMC  uit Berlicum, werd met 
9-12 gewonnen. 

Coach Toine Verwijst wees bij aan-
vang van de wedstrijd nog eens 
op het belang. Volgens hem was 
het, al is het nog maar net 2012, 
dé wedstrijd van dit seizoen. Tot 
3-3 ging de strijd gelijk op. Vanaf 
de twintigste minuut waren de rol-
len omgedraaid en pakte de ploeg 
het initiatief. Door twee doelpun-
ten kort achter elkaar kwamen de 
oranjevrouwen op een 3-5 voor-
sprong, waarmee ook de thee werd 
opgezocht.
In de tweede episode werd de 
voorsprong meteen uitgebreid naar 
3-6, maar het antwoord was sterk. 
De witrode equipe kwam weer 
terug op één puntje 5 - 6. Bij een 

6-7 stand maakte Prinses Irene het 
verschil en was er de “vorentschei-
dung” in de wedstrijd. In die fase 

was Prinses Irene oppermachtig en 
scoorde drie keer op rij, via Lotte 
Wilbers, Ella v.d Graaf en Kristel v. 
Heumen. BMC bleek taai en bleef 
vol gas geven. Ze kwamen terug 
tot 8-10. Die bleven echter rustig 
en wisten opnieuw twee keer te 
scoren. In de slotfase gaf de goed 
leidende scheidsrechter Otter nog 
een terechte strafworp. Het doel-
punt dat daaruit werd gemaakt 
was slechts van belang voor de sta-
tistieken, want de overwinning zat 
toen al lang en breed in de pocket. 
Een prachtige overwinning op het 
moment dat het er op aan komt. 
De weg naar het kampioenschap 
ligt nu open, maar er wachten nog 
een paar zware tegenstanders. 
Opstelling en scores: Ella van de 
Graaf (4x), Marina v Venrooij (2x), 
Kristel van Heumen (2x), Robin v 
Pinxteren, Lieke v Griensven, Linda 
van Tilburg, Lotte Wilbers (4x), An-
nelies Thijssen 

Korfbalsters Prinses Irene winnen topduel
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Ella van de Graaf

NISTELRODE -  Het was een 
drukke week. Op woensdag een 
inhaalwedstrijd tegen de directe 
concurrent en op zaterdag een 
wedstrijd tegen een team onder-
aan in de ranglijst. Het waren 
wedstrijden met hoogte- en diep-
tepunten en met veel plezier en 
baalmomenten.
 
Woensdag 25 januari 
Tornado – Vollan
De vorige wedstrijd tegen Vollan 
was er een van hoog niveau, alsof 
er een kampioenswedstrijd werd 
gespeeld en Tornado trok toen 
met 3-2 aan het langste eind. Met 
deze wedstrijd in het achterhoofd, 
Vollan op de tweede plek en Tor-
nado op drie beloofde het dus een 
mooie wedstrijd te worden. En dat 
was het. Beide teams lieten zich 
van hun beste kant zien, maar Vol-
lan bleek toch de sterkere te zijn. 
De eerste set verloor Tornado dan 

ook met 19-25. De tweede set ver-
loor Tornado met 24-26. Tornado 
ging in de loop van de wedstrijd 
steeds beter spelen en dat zette 
ze voort in de derde set. Met 25-
15 winst wonnen ze de derde set, 
toen set vier. Ze verloren de set 
met 20-25. Eindstand van de wed-
strijd: 3-1 voor Vollan. Maar wel 
een mooie wedstrijd met veel ple-
zier gespeeld! 

Zaterdag 28 januari 
Skunk – Tornado
De wedstrijd tegen Skunk was er 
een van een heel ander niveau en 
de dames van Tornado moesten 
vooral strijden tegen zichzelf. Tor-
nado won de eerste set met 17-25. 
In de tweede set wist Tornado het 
spelletje niet op te pakken en kwa-
men zij op achterstand. Ondanks 
wat knallende aanvallen van Karin 

en bemoedigende woorden van 
coach Annemieke wisten de dames 
niet meer op voorsprong te komen 
en verloren zij de set met 25-20. 
In de derde set maakte Sanne haar 
opwachting op buiten en dit deed 
ze goed. Skunk liep echter uit en 
Tornado moest haar best doen 
weer bij te komen. Dit lukte, maar 
Skunk trok toch aan het langste 
eind en won ook deze set, met 25-
22. De vierde set moest Tornado 
dus pakken om nog te kunnen 
winnen. Ze wisten op voorsprong 
te blijven door onder andere een 
prachtig blok van Marjolein. Ze 

wonnen de set met 20-25. Alles 
kwam toen aan op de vijfde set. 
Tornado kwam op achterstand, 
maar gelukkig wist Margot haar 
hoofd cool te houden en bracht 
ze Tornado met een aantal goede 
services en passes weer op 14-
14. Ondanks deze inhaalslag wist 
Skunk toch te winnen met 16-14. 
Een teleurstellend verlies voor Tor-
nado met 2-3. 
Tornado dames 1 heeft een weekje 
rust. Hopelijk kunnen ze op 11 fe-
bruari weer met frisse moed ver-
der, tegen TFC om 15.15u in Odi-
liapeel.

Drukke week voor Tornado dames 1
volleybal

NISTELRODE – Afgelopen week-
end heeft Celine van de Beurcht , 
14 jaar oud uit Nistelrode  op de 
Championshow te Nieuwegein de 
prijs  Nederlands bondskampioen 
jeugd in ontvangst mogen nemen 
met haar Cavia Lucky.  

De Champion Show is een drie-
daagse tentoonstelling van sierdui-
ven, konijnen, cavia’s, kleine kna-
gers, hoenders, dwerghoenders, 
oorspronkelijke duivenrassen en 
sier- en watervogels.  Ze is kampi-
oen van de jeugd geworden met 
haar driekleur US-Teddy en wordt 
gekeurd op onder andere: type, 
bouw, ogen en oren. Celine van 
harte gefeliciteerd.

NL bondskampioen 
jeugd Cavia wedstrijd

dieren
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Altior 1 - Klimroos 1
De pupil van de week Lieke van 
de Heuvel zag in de 1e helft een 
gretig Altior die al snel uitliepen 
naar 5-0 en gingen rusten met een 
grote voorsprong. Na rust kwam 
Klimroos terug in de wedstrijd en 
wisten het de dames nog moeilijk 
te maken en werd het toch nog 
even spannend. Bij het laatste 
fluitsignaal stond er 12-9 op het 
scorebord. En nu op naar de kra-
ker van a.s. zondag tegen Avanti 
in Schijndel !!! 
Altior 2 - SVSH 1   
Uitslag: 14-8
De Wilma’s - Altior 3
De eerste helft hadden we nog 
steeds last van hetgeen ons al 3 
wedstrijden parten speelt: de bal 
wil er maar niet in ! Kansen had-
den we genoeg, maar het afmaken 
bleek weer niet zo gemakkelijk. In 
de rust was het 3-8. Na rust gingen 
we beter van start en konden we 
de kansen ook benutten. Verde-
digend gaven we niets meer weg. 
De eindstand was 3-20. Het doel 
(minstens 15 doelpunten verschil) 
is gehaald !
Bladella 3 – Altior 4   
Uitslag: 13-5
Be Quick 4 – Altior 5   
Uitslag:  8-5
NeCa A1 – Altior A1   
Uitslag:  4-9
De Peelkorf B2 – Altior B1  
Uitslag:  3-11
Altior B2 – Spoordonkse Girls B1 
Uitslag:  7-10
De Korfrakkers C1 – Altior C1
We gingen richting Erp om het 
deze keer De Korfrakkers weer 
moeilijker te maken. We kwamen 
achter met 4-1, wisten terug te ko-
men tot 4-4, maar De Korfrakkers 
waren trefzeker en liepen uit naar 
8-4. We kwamen nog wel terug 
tot 8-6 maar moesten toch weer 
met lege handen naar huis. Eind-
stand 10-7.
Emos C1 – Altior C2
We begonnen goed maar Emos 
maakt met een afstandsschot 1-0. 
Daarna zakte we af en toen was 
het al snel 5-0. Gelukkig kwam 
Kelly met een goede doorloopbal,  
5-1. RUST.
Daarna scoorde Emos nog 6 keer 
en wij 2 keer. We verloren helaas 
met 11-3.
Alico D1 – Altior D1
Alico begon snel en na een korte 
tijd gespeeld te hebben kwam Ali-
co al snel op voorsprong. Gelukkig 
bleven wij niet achter en bij rust 
was het 1-2. Na rust kwam het op 
2-2 en we waren zelfs even bang 
dat het zo zou blijven of dat we 

voor het eerst zouden 
verliezen in de zaal maar gelukkig 
ging het weer even de goede kant 
op en kwam er een mooie uitslag 
uit van 3-5. Onze 10e overwin-
ning, de spanning begint te stijgen.
De Kangeroe D1 – Altior D2
We gingen goed van start en lang 
wisten we het dicht te houden. 
Ook hadden we verschillende 
schot kansen, jammer dat er maar 
één zat. De Kangeroe wist 5 keer 
te scoren. Goed gespeeld meiden 
en Lieke bedankt. Eindstand 5-1 

Altior E1 – Be Quick E1
De afgelopen weken hebben we 
veel getraind op felheid. Het GR-
RR-gehalte moet omhoog in ons 
team om tegen de sterkere tegen-
standsters te kunnen blijven win-
nen. Dat het trainen hierop effect 
heeft is gebleken in deze wedstrijd. 
We hebben keihard geknokt voor 
iedere bal en gaven in de verde-
diging geen centimeter weg. Er is 
heel hard gewerkt door alle mei-
den en we zijn hiervoor beloond 
met 10 mooie doelpunten. Door 
ons goed verdedigende werk heb-
ben we geen doelpunten tegen 
gekregen en hebben we dus met 
10-0 gewonnen. 

Waar de coaches vooral ook erg 
trots op zijn is het feit dat onze 
speelsters steeds meer laten zien 
inzicht te krijgen in het spelletje 
en inderdaad goed kijken naar wat 
de tegenstanders doen (en hier 
gebruik van maken). Hartstikke 
knap! Byrthe, Evie en Lieke v. Z., 
bedankt weer voor het meedoen !
Altior E2 – Be Quick E2   
Uitslag: 9-0
Altior E3 – Corridor E1   
Uitslag: 3-0
Altior E4 – Korloo E2   
Uitslag: 1-7
Tovido F1 – Altior F1   
Uitslag: 6-1

Moeilijke overwinning
Altior 1
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          autosport                      karten              motorsport

Lieke van de Heuvel

LOOSBROEK - Op zondag 29 
januari speelde Korloo 1 uit te-
gen Astrantia uit Middelaar. De 
eerdere wedstrijd dit zaalseizoen 
eindigde in een gelijkspel: 12-12. 
Astrantia stond voor aanvang van 
deze wedstrijd drie punten onder 
ons.

Vandaag begonnen we de wed-
strijd niet scherp. Vanaf minuut 1 
werden de afspraken niet goed uit-
gevoerd. Gevolg hiervan was dat 
de erg sterke schutters van Astran-

tia meerdere keren konden worden 
aangespeeld en vervolgens zonder 
druk een doelpoging mochten 
maken. Astrantia scoorde ontzet-
tend makkelijk en hierdoor liepen 
wij de volledige wedstrijd achter 
de feiten aan. Onze aanvallen wa-
ren vaak erg kort en de kansen die 
daarin onstonden helaas niet afge-
rond. Ruststand was 12-3. 

Na rust werd er lange tijd beter 
verdedigd. We wonnen meer du-
els onder de korf en lieten Astran-
tia niet meer zo vrij aanleggen. Bij 
een stand van 16-5, ongeveer tien 
minuten voor het einde van de 
wedstrijd, vielen er kort na elkaar 
twee dames aan onze kant gebles-
seerd uit. De enige wissel die we 

hadden, was eerder daarvoor al in 
het veld gekomen. Hierdoor moes-
ten we de laatste tien minuten van 
de wedstrijd met zes speelsters uit-
spelen. Dit maakte het voor ons 
natuurlijk extra lastig om de aan-
vallen van Astrantia onder controle 
te houden en zelf nog tot score te 
komen. Eindstand was 19-5. Dit is 
voor ons team een wedstrijd om 
snel te vergeten. 

Doelpunten: Carmi Mulders (2), 
Marieke de Wit (2) en  Josine van 
Santvoort. 
Hopelijk kunnen we komende zon-
dag weer met ons volledige team 
aantreden tegen BMC. We treffen 
de nummer 2 van onze competitie 
dan om 13.00 uur in de Zaert.

Korloo 1 verliest wedstrijd al in de 
eerste helft
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Uitgaanscentrum Lunenburg Loos-
broek steekt Korloo 3 in het nieuw
Woensdag 25 januari 2012 kreeg 
het midweekteam van Korloo 
nieuwe shirts van Uitgaanscen-
trum Lunenburg in Loosbroek. Wij 
bedanken onze trouwe sponsor 
Rob Lunenburg voor het sponso-
ren van deze shirts. Rob heeft al 
vaker namens het Uitgaanscen-
trum de dames van Korloo in het 
nieuw gestoken. Bedankt dat jullie 
op deze manier de club een warm 
hart toedragen!

Korloo 3 bedankt kleding en tassensponsor

Van Schaijk VOF sponsort nieuwe tassen voor Korloo 3
Wij bedanken onze trouwe tassensponsor van Schaijk VOF voor de nieu-
we tassen van het midweekteam. Al jaren kunnen wij bij Kees en Diny 
van Schaijk terecht voor de tassen van onze senioren 1 en 2. Dit jaar 
hoefde ze dan ook niet na te denken toen we hen vroegen om ook het 
3e team nieuwe tassen te sponsoren. Bedankt dat jullie op deze manier 
onze club een warm hart toedragen!

NISTELRODE -  4 Trampoline-
meiden van Gympoint Nistelrode 
hebben tijdens de districtskampi-
oenschappen trampolinespringen 
in Oss van hun goede kant laten 
zien. In een vol Sportcentrum Rus-
heuvel werd 5 categorieën gestre-
den om het eremetaal. 

Inge Exters werd 10e gevolgd door 
Caitlyn Jacobs op een 13e plaats en 
Evi van Dinther op de 15e plaats.

Helaas blesseerde Anne Poels 
zich bij het inspringen dusdanig 
dat ze helaas niet mee kon doen. 
Trainster Anneke Hendriks kijkt 

zeer tevreden terug op de vuur-
doop op wedstrijdniveau voor haar 
springsters. De volgende wedstrij-
den zijn in Goes, ‘s-Hertogenbosch 
en nogmaals in Oss.

Gympoint Nistelrode kan terugkij-
ken op een zeer geslaagd debuut 
op wedstrijdniveau. De behaalde   
resultaten in Oss belooft nog wat 
voor de toekomst.

Trampolinespringsters presteren goed
10e, 13e en 15 plaats in sterk deelnemersveld

Trampoline

Al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
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BERNHEZE 
4 FEBRUARI 
Knutselinstuif bij de 
Eijnderic 
De KanZ
Nistelrode

6 FEBRUARI 
Informatieavond 
zonnepanelenproject 
Gemeentenhuis
Heesch

12 FEBRUARI 
Grote Baby-kinderbeurs
Rusheuvel Oss

14 FEBRUARI 
Valentijnsdag 

18-21 FEBRUARI
Carnaval

20 - 21 FEBRUARI 
Gemeentehuis gesloten 

NISTELRODE
1 FEBRUARI 
Algemene 
ledenvergadering, 
Heemkundekring 
Heemhuis

4 FEBRUARI 
Knutselinstuif bij de 
Eijnderic
De KanZ

Tweede Weverszitting 
Sporthal de Overbeek

6 FEBRUARI 
Geloofsavonden
in onze parochie
Parochie St. Lambertus

7 FEBRUARI 
Jaarvergadering KBO 
met Adriaan Sanders 
Party Centrum ´t Maxend

8 FEBRUARI 
De Ontmoeting: 
uitverkoop van 
Vinckenmode 
Gasterij Laarstede

Kinderactiviteit 
Slabroek: 
Vogelhuisjes maken! 
Natuurcentrum Slabroek

10 FEBRUARI 
Carnavalsstichting 
De Wevers: Bobz  
Dorpshuis 

11 FEBRUARI 
Prijsuitreiking 
Nisseroise Kwis 
Party Centrum ‘t Maxend

12 FEBRUARI 
Internationaal 
danstoernooi
Dancing Kids 
CC de Pas

16 FEBRUARI 
Zonneochtend 
Wevershof

CS  De Wevers: 
Prinses Irene 2012
Kantine Pr. Irene
 
17 FEBRUARI 
Scholenbezoek 
Beekgraaf & ‘t Maxend 

Straatnaamonthulling 
jeugdprins

55+ Carnavalsfeest 
Gasterij Laarstede

18 FEBRUARI 
CS de Wevers 
Ziekenbezoek
Nistelrode & omstreken 

Straatnaamonthulling
Prins
‘t Erp 

19 FEBRUARI
Optocht / Prijsuitreiking 
Centrum Nistelrode en 
Feest in de Tent 

20 FEBRUARI 
De Ontmoeting:
C.S. de Wevers 
Gasterij de Laarstede

21 FEBRUARI 
Faudte Bruiloft 
+ Afsluitingsbal / 
Veermanverbranding 
Feest in de Tent

HEESCH
4 FEBRUARI 
Carnavalsconcert met 
Fanfare Aurora 
CC de Pas

5 FEBRUARI 
Benefietdiner voor 
Stichting Sulaweesjes
CC de Pas
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10 FEBRUARI 
The Yong Ones 
CC de Pas

15 FEBRUARI 
Liederentafel 
CC de Pas 

17 FEBRUARI 
Sleuteloverdracht 
Stichting 
Carnavalviering
CC de Pas

Brouwersbal 
Café ‘t Tunneke

18 FEBRUARI 
Carnavalsmis 
Petrus-Emmaüs parochie

Pap & Pudding
Café-Zaal ‘t Tunneke

Jeugdoptocht en 
Prijsuitreiking
Centrum Heesch en 
CC de Pas 

18-19-20-21 FEBRUARI 
Kinderdisco De Misse 
(8/13 jaar) 
CC de Pas

18 - 19 FEBRUARI 
Remix 
Checkpoint

19  FEBRUARI 
Carnavalsbal 
Café Zaal ‘t Tunneke

Grote Optocht en 
prijsuitreiking 
Centrum Heesch en
CC  de Pas

Django Wagner
Café Zaal ‘t Tunneke

20 FEBRUARI 
Boerenbruiloft 
Café-Zaal ‘t Tunneke

Biggenbal 
CC de Pas

Carnavalsbal 
CC de Pas

21 FEBRUARI
OINK (1-7 jaar) 
CC de Pas

Seniorenbal
CC de Pas 

After Party Krullendonk 
CC de Pas

Aprés Ski 
Café Zaal ‘t Tunneke

21 - 22 FEBRUARI
Verbranding monument 
De Misse

HEESWIJK-
DINTHER
4 - 5 FEBRUARI 
Toneelvoorstelling
De Oude Garde
CC Servaes

4 FEBRUARI 
The Freshmakers & 
Pullover
Café de Zwaan
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Goud van Oud op Vinyl 
met DJ Moos 
Café Jan van Erp

5 FEBRUARI 
Matineeconcert:
Pur Sang (zangtrio)
Kasteel Heeswijk

9 FEBRUARI 
Prins Raoje 
Café de Zwaan 

10 FEBRUARI 
Pronkzitting en 
Prinsonthulling
Sporthal de Zaert

11 FEBRUARI 
Pronkzitting Stichting 
Carnaval HDL
Sporthal de Zaert 

Wolfpack & Grohl
Café de Zwaan

12 FEBRUARI 
FIFA toernooi op 
Playstation
Café de Toren

13 FEBRUARI 
Pronkzitting 55+ 
Stichting Carnaval HDL
Sporthal de Zaert 

18 FEBRUARI 
Herrie Davidson Band 
& Die Milkas
Café Jan van Erp

Buzz Off 
Café de Zwaan

14 FEBRUARI 
Gehoorwinkel in 
Onderonsje in Heeswijk 
CC Bernrode

19-20-21 FEBRUARI
Kindermatinee
Café Jan van Erp

Carnaval
Café Jan van Erp

19 FEBRUARI
Partyhard met DJ
Café de Zwaan 

LOOSBROEK
9 FEBRUARI 
Voetreflexmassage in 
Onderonsje  
Steunpunt D’n Hoek

17 & 19 FEBRUARI
Teenageparty
Lunenburg

18 FEBRUARI
Amnesia
Lunenburg

Verlichte optocht & 
Lichtjesbal
Centrum Loosbroek

19 FEBRUARI 
Op d’eier bij
Kreuge-zicht
Kreuge-zicht 

De Kreuge On Tour 

20 FEBRUARI 
11-stratentocht
Centrum Loosbroek

21 FEBRUARI 
Dolle Dinsdag Disco
Kreuge-zicht

Platte Beurzenbal
Kreuge-zicht

VORSTENBOSCH
3-4 FEBRUARI
Pronkzitting
De Stuik

5 FEBRUARI
Pierenhappertjesfestijn
De Stuik

Rommelmarkt
’t Gildebergske

17-18-19-20-21 
FEBRUARI
Carnaval


