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Kleine klussen, groot geluk
Vivaan maakt zich sterk voor een maatschappij waaraan iedereen kan meedoen

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

door Martha Daams

HEESWIJK-DINTHER - Vivaan, een professionele organisatie die dicht bij de mensen werkt,
alleen en ... in samenwerking met anderen. Meestal in opdracht van lokale overheden of
provincie. Bij Vivaan werken 120 beroepskrachten en zo’n 450 vrijwilligers. Ze zijn actief in
de gemeenten Oss, Veghel, Uden, Bernheze, Maasdonk en Boekel.
Vivaan biedt ondersteuning voor
ouderen, gehandicapten of mensen in probleemsituaties die thuis
wonen. Voor een van die diensten
heeft de familie Van Heertum contact opgenomen met Vivaan: De
klusjesman Ad van de Ven vertelt:
“Het zijn altijd kleine klusjes die
gedaan moeten worden, maar ze
zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld
lampen ophangen, verwarming
bijvullen, stopcontacten monteren
en sloten vervangen. Als het werk
gedaan is, maken we tijd voor een
kop koffie en een praatje. Ook dat
is belangrijk. Vaak horen en zien
we dan dingen die aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld psychische hulp of hulp om eens grondig
schoon te maken. Wij melden dat
en dan wordt er vanuit Vivaan actie
ondernomen.”
Gemiddeld worden zo’n 25 klussen per week uitgevoerd door de
vaste klusjesman en 2 vrijwilligers.

Valentijn
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Foto’s Marcel van der Steen

Uitgangspunt is wel dat mensen
echt de ondersteuning nodig hebben, of dit nu ouderen zijn die een
klus geklaard moeten hebben zoals
de familie Van Heertum, jongeren
met een handicap of een gezin wat
door omstandigheden even dat

Echtpaar van Heertum in overleg met
klusjesman Ad van de Ven

duwtje in de rug nodig heeft. Laila
Witteveen, consulente servicediensten: “Omdat Vivaan wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente is

een klus klaren op deze manier niet
duur. Het gebeurt eigenlijk nooit
dat er misbruik gemaakt wordt van
onze diensten vanwege de kosten.
Het tegendeel is vaak waar, mensen doen vaak pas een beroep op
ons als ze niet meer uit de voeten
kunnen”.
De familie Van Heertum is heel
blij met de keukenkastjes die weer
dicht kunnen en de verwarming die
terloops ook even is bijgevuld. De
kou blijft in Heeswijk-Dinther in elk
geval buiten.

Nieuw centrum Nistelrode
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Sneeuwpret Bernheze

32ste van Pier tot Slikker: Glamourous Kingswood
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door Frank Geenen
VORSTENBOSCH - Met vier voorstellingen in twee weekenden is de 32ste editie “van Pier tot slikker” weer ton. Omkleed met sketches behoachter de rug. Op de pronkzittingen werden in een volle Stuik inwoners van Vorstenbosch door eigen talent ren zij intussen tot de vaste deelnevermaakt. In een decor met het silhouet van Vorstenbosch, speciaal voor deze gelegenheid omgedoopt naar mers.
Kingswood, werd met een knipoog naar Hollywood onder de titel “De Première” deze pronkzitting in carna- De oudjes Frans en Marie keken
valeske en dorpse glitter en glamour gepresenteerd.
vanuit de toekomst terug op Vorhondjes Timmie, Pasja en Duin ook stenbosch in 2012. De geschiedeniet nodig om vanuit hun honden- nis herhaalt zich bleek uit hun behok te bespreken wat zij in het af- toog. Het is dan nog even wachten
gelopen jaar allemaal hadden mee- totdat we de kinderen Muldersgemaakt in Vorstenbosch. De goed Timmers op het podium zullen tegeschminkte en mimische honden- rugzien!
koppen en het hondenperspectief De Pierebloazers, hofkappel van
werkten goed op de lachspieren.
muziekvereniging de Notenkrakers,
De leiding van Jong Nederland laat was natuurlijk ook op het podium
jaarlijks zien dat er naast de inhou- evenals Harry van de Ven die de
delijke zorg voor wekelijkse club- avond weer vakkundig aan elkaar
avonden voor de jeugd nog wat praatte met steun van Prins Erik die
tijd over blijft om samen te werken af en toe de microfoon overnam
aan de teamgeest. Beter teamwork om zijn boodschap en grap de zaal
bestaat niet. Op het toneel werden in te slingeren.
enkele scènes voor een verfilming Voor de 32ste keer was de zaal ook
van het scheppingsverhaal grappig weer op zijn Duits ingericht. Dat
neergezet.
betekent voor de toeschouwers
Foto’s Marcel van der Steen
Het programma was wat minder
Twan Verwijst stond als Willem aan een lange tafel met een flesje
vol dan voorgaande jaren maar inWitnix dit jaar voor het eerst in de wijn of fris en de van thuis meehoudelijk wisten de artiesten de 31 de Buurman & Buurmanshow op ton. Hij wist op vermakelijke wijze gebrachte pinda’s en borrelnootjes
voorgaande edities zeker te eve- carnavalszondag in de feesttent.
het publiek aan zich te boeien. Hij in een wat geforceerde houding de
naren. Bekende en nieuw artiesten De drie vrienden Tjerk Rik en Ton, heeft met dit optreden zeker zijn show aanschouwden. Met deze
stonden op het podium. Vast on- ook een vast onderdel van het pro- debuut gemaakt en een nieuwe belasting van de nekspieren en
derdeel van de pronkzittingen vor- gramma, mijmerden in hun sketch tonproater aan de lijst in Vorsten- aangevuld met inspanning van de
men een act van de raad van elf en “Wanne Beewatsj” over hun erva- bosch toegevoegd.
lachspieren kan Vorstenbosch met
optredens van de huppelpierkes. ringen als standwachten.
Ook in hun vierde act stapten “Vier trots zich voorbereiden op de jubiMet enkele moderne dansacts door Met Double Dribble zette de slag- meter Pierevreter” Maikel Versant- leumeditie in 2013 en terugkijken
de dansgroep Michica werd het werkgroep een prachtige ritmische voort en Thijs Zevenbergen in de op een geslaagde editie 2012.
programma verder aangekleed.
basketbal act neer. Ze lieten zien
Buurman, buurman en buurman dat er weinig nodig is om een verCarnaval 2012 in Vorstenbosch staat ook weer bol van activiteiten.
beten de spits af. Zij kondigden te- makelijk ritme neer te zetten.
Voor het programma zie www.vorstenbosch-info.nl
vens een laatste optreden aan van Veel decor hadden de drie straat-

Evenementen
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Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

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

www.fietsplezierheesch.nl
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2012: een nieuw jaar, een nieuwe koers
IMAGE XL gaat specialiseren als Marcel Bonte fotografie per 3 april
HEESCH - Marcel Bonte en zijn vrouw Irma gaan stoppen met Image XL. De cadeauboutique aan het Dorp
63 in Heesch gaat straks dicht. Doordat ze stoppen met de winkel krijgt Marcel Bonte meer ruimte om zich
te richten op zijn specialisme. Foto’s maken. Dat wil zeggen meer tijd om op locatie te
werken en daar life reportages te maken. Dat loopt uiteen van studio en bruidsfoto’s tot productfotografie,
fotografie van evenementen en bedrijfsreportages. Image XL gaat dus dicht, en Marcel Bonte fotografie gaat
open. Maar daarvoor gaat hij wel verhuizen. Hij gaat 500 meter naar het Zuiden. Op de hoek van de Narcislaan en de Schoonstraat, tegenover het Hooghuis Lyceum, komt een gespecialiseerde fotostudio. Daar blijft
hij pasfoto’s maken en ook uw eigen fotowerk printen, corrigeren en inlijsten. Maar daar kan hij zich nog
beter toeleggen op het studiowerk: rake kinderseries, vertederende zwangerschapsfoto’s, sterke portretten
en overtuigende productfoto’s. Daar kan hij ook beginnen met zijn nieuwe internetservice voor websites.
Voor particulieren en bedrijven. Maar ook voor overheden, clubs en verenigingen.
Verder ontwikkelen
Marcel wil zich als fotograaf verder
kunnen ontwikkelen. Hij weet van
zichzelf dat hij genoeg liefde voor
het vak heeft om daarin als specialist verder te kunnen gaan: “Ik
ben blij dat ik al mijn energie nu
kan richten op het fotograferen. En
het is daarbij een steun in je rug als
je van anderen te horen krijgt dat
je daar ook aanleg voor hebt. Dat
geeft je extra energie. Maar dat
geeft je ook vertrouwen.” Marcel
Bonte bewees al eerder dat hij zijn
sporen verdiende in het vak. Hij
haalde als eerste in Brabant zijn certificaat als pasfoto-fotograaf. Dat
betekent dat zijn pasfoto’s gegarandeerd goed zijn. Je hoeft nooit
terug voor andere. En ook voor
de foto’s die u bij hem laat printen
geldt deze kwaliteitsgarantie.

Communiceren en presenteren
Marcel Bonte heeft een groot bestand vaste particuliere klanten die
voor bijzondere foto’s een beroep
op hem doen. Bovendien krijgt hij
steeds meer opdrachten van

overheden en bedrijven. Recent
haalde hij de krant met zijn laatste
vondst: de backside-kalender van
het damesvoetbal. Deze attractieve kalender is nu al een gewild
collectors item. In de nieuwe stu-

dio kan hij zich nog beter richten
op dergelijke speciale projecten en
het hele scala aan activiteiten dat
daarbij hoort: professionele fotobewerking, foto’s printen op alle

‘Goed FotoGraFeren
is Gericht op helder
coMMuniceren en
sterk presenteren’

soorten materialen en opnamen
uitvergroten, inkaderen en presenteren. Op zijn nieuwe locatie begint Marcel Bonte bovendien met
een internetservice voor websites.
Want ook op internet heb je goed
foto-materiaal nodig om je boodschap helder over te brengen. En
dat is de vuistregel voor alle activiteiten in de nieuwe foto-studio
/ foto-shop van Marcel Bonte:
“Goed fotograferen is gericht op
helder communiceren en sterk presenteren”.
En onder dit motto gaat hij in dit
nieuwe jaar een nieuwe koers varen.

Masterclass Nico Boreas bij Petrus Hoeve
HEESWIJK-DINTHER -

Kookclub ‘En Garde’ had de eer om maandagavond een masterclass koken
te krijgen van 2 sterren chefkok Nico Boreas. Nico runt samen met zijn vrouw Sonja sinds 2001
het Restaurant Boreas in Heeze en sinds 2009 zijn ze onderscheiden met 2 Michelin sterren.

bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van
DeMooiBernhezeKrant is alle
mogelijke zorg besteed. Er
kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend. De uitgever
zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze
uitgave mag op enigerlei wijze
worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt zonder
toestemming van Bernheze Media.

‘En Garde’ is een kookclub die
al vijf jaar in deze samenstelling
kookt bij de Petrus Hoeve. Sommige leden koken al vanaf het begin dat de Petrus Hoeve culinaire
kennismakingsavonden geeft. Eén
van de leden van ‘En Garde’ kent

Nico persoonlijk en vertelde tegen
de 2 sterren kok enthousiast over
de kookclub bij de Petrus Hoeve.
Nico gaf aan dat hij graag een keer
als gast mee zou willen.
Dit ging helaas niet omdat de
kookclub op donderdag kookt en

dan is Restaurant Boreas gewoon
open. Hierdoor werd het idee geopperd om dan een keer op een
maandag een masterclass te organiseren. Vandaag was het zover,
het enthousiasme was duidelijk te
merken bij alle leden van de club.

Onder leiding van Nico en Arjan de
vaste chefkok van de Petrus Hoeve
kookte de club een 6-gangen diner
met onder andere heerlijke zeebaars, verse reerug en oesters.
Chefkok Arjan Weckseler die bij de
Petrus Hoeve de keuken runt heeft
jaren geleden het vak geleerd van
Nico Boreas. Nico was de leermeester van Arjan en zij hebben in
totaal zes jaar samengewerkt.
De Petrus Hoeve is een culinair
kennis- en adviescentrum voor
de ontwikkeling en promotie van
streekgebonden producten. Op
de culinaire kookclinics en -cursussen kunt u zelf ervaren hoe het is
om deze producten te verwerken.
Bij de Petrus Hoeve worden ook
hoogwaardige
streekproducten
bereid onder de merknaam “ het
ambacht”. Deze zijn te koop in de
mooie landgoedwinkel. Behalve
verschillende soorten kaas, produceren ze ongestandaardiseerde
melk, echte karnemelk van gekarnde boter en door deze karnemelk uit te hangen verkrijgen ze
ook nog de ouderwetse hangop.
U bent van harte welkom om de
heerlijke lekkernijen uit de landgoedwinkel te komen proeven of
als u interesse heeft in een kookclinic kijk dan op www.beleefpetrushoeve.nl of bel met 0413-371400.

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!

De complete versspecialist
voor de horeca

Bezoek onze landgoedwinkel
• Ambachtelijke producten uit de streek • Eigen zuivelproducten & kaas
• Gratis rondleiding in de kaasmakerij
• Tijdens openingstijden gratis proeverij van ambachtelijke producten

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

“Bij inlevering van deze advertentie 10% kOrTIng op uw eerste aankopen”
* Deze actie is niet geldig in combinaties met andere acties.
Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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Pronkzitting een echte weverszitting
NISTELRODE - De gong opent de Weverszitting van CS De
Wevers en het publiek gaat er eens goed voor zitten. Niet
wetende dat ze binnen 3 minuten na de opening al met hun
handen omhoog een mooie carnavalsdebuut van ‘Jos het
model’ Theo van den Heuvel mee zingen. De avond is amper begonnen en iedereen is meteen in de stemming. Dit
begin belooft wat voor de rest van de zitting van De Wevers
in sportzaal De Overbeek.

Zittingspresident Jan v.d. Brand
opent de avond met de aankondiging van het prachtige gezelschap
dat de catwalk opkomt. De carnavalsstichting met hun eigen Prins
Mark I en zijn adjudant Geert. Op
het podium geen lange plichtplegingen, Jan Timmers en zijn durske
Dinie worden gehuldigd met hun
11-jarig lidmaatschap en hierna
kan de show beginnen.
Debuut voor natuurtalent
Een nieuwe artiest opent de avond
en vol spanning wacht het publiek,

‘Wa doe jullie theo
nou d’n helle daG?’
maar niet voor lang, want voor
hij via de catwalk het podium bereikt heeft, is het publiek al op zijn
hand. Theo ‘van Carla’ heeft de
smaak te pakken. Na zijn ‘wat is er
toch veel gebeurd’ het afgelopen
jaar haalt hij even herinneringen
op met het publiek. De lachers zijn
op zijn hand en hij beantwoordt de
meest gestelde vraag van het jaar
aan zijn vrouw Carla: ‘Wat doet
Theo nu eigenlijk de hele dag?’
Natuurlijk hij is een naaktmodel
voor Carla in haar workshops. Ja

vast wel en hierna helpt hij alle taboes uit de wereld, vertelt over het
centrum en de veranderingen en
de HvdVenstraat die alles al blijkt
te hebben wat een dorp zich kan
wensen.
Theo blijkt een natuurtalent en
anoniem wordt gestemd hij mag
terug komen volgend jaar. Zo was
ook Tafel 5 enkele jaren geleden
een jeugdige groep die hun debuut
maakten. Dit jaar voelden ze zich
duidelijk helemaal thuis op het podium en ongenuanceerd ‘buurte’
ze gewaagd op het podium over
de wereld waarin de jeugd zich
bevindt. Opvallend in dit optreden was het zangwerk van Rosan
Pittens die met haar optreden het
talent liet zien dat de groep Tafel 5
samen met Sofie van de Laar, Ruud
Wijdeven, Tom Sanders, Luuk van
de Heijden en Martijn Timmers
herbergt.
Dans en muziek
De Huppels en de dansgarde brengen ieder jaar weer een mooie
dans en dit jaar was een prachtige
Queen medley aan de beurt. Ook
brachten de Huppels hun gardedans, net zoals de Dansgarde later
op de avond. De Durskes die ieder jaar weer een act op de planken brengen hadden dit jaar een
strakke line-dance ingestudeerd,
die in hun Country Western Med-

ley prachtig tot uiting kwam.
‘Toe Mar’ weet ieder jaar het publiek te pakken met de verrassende
typetjes die gespeeld worden door
Ralf van Dinther, Jo van Breemaat,
Ronnie van der Lee, Jackie Doleweerd en Liesbeth Vlind.
Al vele jaren doen ze mee en brengen ieder jaar weer een topprestatie
wat betreft originaliteit en tekstvastheid. Huub van Dinthel, sabbatical betaald door Maalten Lolijn,
de kappel, de loltlap van Van Tilburg
en de piano van Twan Jacobs werden door het Ralf als chinees typetje
geweldig aangehaald in de kookclinic van Jo van Breemaat.
De Ouwe Garde bekend van het
Bernhezer liedjesfestival als winnaar, sloten het muzikale optreden
van De Dûrzakkers mee af. Ook
een muzikaal hoogtepunt was de
jeugd slagwerkgroep die ieder jaar
beter wordt. Een prachtige ‘Waka
Waka’ uitvoering versterkt door
mooie beelden van het WK op de
beamer.
Pieter Meulendijks heel onverwacht in deze tijd van het jaar,
kwam als Sinterklaas, hij had via
het uitzendbureau een job gekregen en deed dit met veel plezier.
Dit onderbouwde hij met de nodige verhalen over wat hij meemaakte hier en daar.
Jong Belegen blinkt uit door hun
muzikaliteit en wisten deze avond
weer een mooie act neer te zetten.
De dames, allemaal blond hebben
genoeg voer over de Nisseroise inwoners om iedereen op de hoogte
te houden over het wel en wee,
hoe men de badkamer het liefst
poetst en over het kleinste café
van Nisseroi, dat net zo makkelijk
voor Sintverblijf dient of omgetoverd wordt naar kleinste bordeel.
Met muziek en leuke sketches we-

‘nooit hoorde
iK ErBij EN WErD
daaroM prins’

ten ze ieder optreden het publiek
te boeien.
Laurens, u kent hem wel de exprins! Laurens heeft de midlifecrises ingeklonken, maar wist hierin ook de ‘over’gang ofwel menopauze erg visueel te bespreken.
Ook vertelde hij waarom hij “Ja”
zei toen ze hem vroegen als prins:
“Je wilt toch bij de groep horen”.
Ook Laurens onderstreepte dat het
Nisserois talent weer volop aanwezig was op de weverszitting.

Reclame maken
zonder gedoe!
Graanakker 10 - Heesch
M. (06) 4800 5243
www.designbyingrid.nl

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Chiquita bananen 1 kilo € 0.99
Geldig op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

ANTI-INBRAAK ROLLUIK ACTIE!

Design by

INGRID

Binnen drie minuten had Theo van den Heuvel de handen omhoog

Te koop: Boonakker 45, Heesch
Ruime 2-onder-1 kapwoning met garage,
in populaire wijk. Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

www.huisinheesch.nl

• Verhoog uw veiligheid: rolluiken met gratis Somfy
motor met optilbeveiliging en obstakeldetectie
• Extra isolerend, besparing op uw energierekening
• Geluidwerend en met gratis Verano tijdschakelaar
• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties
• Vijf jaar volledige garantie inclusief montage

Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl
Deco Zonwering • Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490
Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties
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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.
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La Colline: gezellig met
de bus naar Frankrijk

Uitvinding Brabantse
kraamverzorgende

7-Daagse touringcar-reis naar de Drôme

Voedingstafeltje: uitkomst bij borstvoeding

Een vriendelijk glooiend heuvelland waar het leven goed en tijd en ambitie niet belangrijk zijn. Ontmoet de levenskunst, de rust en de ruimte
van dit ingetogen gastvrije land, dat alles heeft om verliefd op te worden. En laat u bedwelmen door de geur van rozemarijn, lavendel en
zonnebloemen. U bent in de Drôme!
Vertrek: zondag 10 juni 2012 bij
het Mercuriusplein te Berlicum,
6.00 uur ’s ochtends (andere opstapplaats mogelijk bij minimaal 6
deelnemers).
Aankomst: zondag 10 juni La Colline, Drôme Frankrijk, 20.00 uur.
Maandag: Rustdag, mogelijkheid
wandelend de omgeving te verkennen, Pont-de-Barret, picknick
La Colline, bezoek le Poët-Laval
www.pont-de-barret.fr
www.paysdedieulefit.eu
Dinsdag: Ardèche, musée de la
Lavande St. Remèze, Vallon Pont
d’Arc, Gorges de l’Ardèche, Grotte
de la Madeleine
www.ardechelavandes.com
www.vallon-pont-darc.com
www.grottemadeleine.com
Woensdag: Bezoek Avignon rondrit stadstrein (Palais du Pape, Pont
d’Avignon)en Orange Théatre Antique www.avignon-tourisme.com
www.orange-theatre.fr
Donderdag: Grote streekmarkt
Nyons, bezoek Mont Ventoux en
Plateau van Sault.
www.paysdenyons.com
www.dekaleberg.nl
www.saultenprovence.com
Vrijdag: Bezoek Pont du Gard en
Cathédrale des Images in Les Baux

met “Spectacle audiovisuel Gauguin-Van Gogh, les peintres de la
couleur” www.pontdugard.fr
www.carrieres-lumieres.com
Zaterdag: Vertrek 16 juni La Colline
8.00 uur na het ontbijt. Aankomst:
22.00u. bij het Mercuriusplein Berlicum (afhankelijk herkomst deeln.)
Prijs: € 445,-- p.p. incl. reis per
luxe touringcar, voorzien van koffiebar, koelkast, airco, cd/dvd speler, verblijf Chambres d’hôtes La
Colline op basis van vol pension,
bedlinnen, handdoeken, excursies
en bezoeken, excl. entree-gelden.
Bij aanbetaling van € 200,-op rek.nr.: 97.56.43.649 t.n.v.
J.H.M.Egelmeer e/o. ABN/AMRO
te Tilburg, bent u verzekerd van
deelname. Het restantbedrag dient
u twee weken voor vertrekdatum
te hebben voldaan.
Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!
Hans en Marie-José Egelmeer,
Les Prelons 69, 26160 Pont-deBarret. Tel.: (Nederlands gesproken) 0033-475-904528
(eventueel in NL.: 013-5351491).
Email-adres:
johannes.egelmeer@orange.fr
www.lacolline.nl

Marloes Pennings uit Uden is dolblij met het voedingstafeltje voor het voeden
van haar tweeling, Liv en Tess. Links de uitvindster, kraamverzorgende Tineke
Geenen. ‘Zoiets had al veel eerder uitgevonden moeten worden’, vindt ze.
Foto: Jeroen Appels/Van Assendelft

VORSTENBOSCH - Lang heeft ze gepiekerd over een juiste naam voor
haar uitvinding. En tenslotte bedacht ze ‘voedingstafeltje’ “Daar gaat
het over, want het helpt vrouwen, zittend in een goede houding, zo
lang mogelijk hun kind of kinderen te voeden”.
Tineke Geenen-van Kessel werkt al
bijna 40 jaar als kraamverzorgende. En dacht vaak: ‘waarom vinden
ze daar nou niks voor uit?’ Al die
jaren deed ze bij gemiddeld 25 gezinnen per jaar kraamzorg en zag,
dat steeds meer vrouwen borstvoeding willen geven. “Er is ook
niks beters, maar het moet natuurlijk wel lukken. Sommige vrouwen
zijn op dat gebied een natuurtalent, maar vaak is het begin ervan
een heel gedoe. Zeven van de tien
vrouwen hebben er in het begin
problemen mee.”
Tineke bedacht een oplossing. “Er
zijn al voedingskussens, maar die
zijn lang niet altijd handig. Met
het voedingstafeltje lukt het fantastisch. De uitvinding van Tineke
behelst een soort platform, dat
precies rond de kraamvrouw past.
Ze ging ermee naar de Kamer van
Koophandel en vond een bedrijfje,
dat het tafeltje voor haar wilde
bouwen. De eerste serie van 50
stuks is inmiddels in productie.

‘Geweldig idee’
Lactatiekundigen van Pantein
Vivent bv, waar Tineke Geenen
werkt, zijn enthousiast over haar
vinding en nemen het voedingstafeltje al mee naar hun spreekuur.
Eén van hen is Diny van de Wijdeven: “Ik vind het echt een fantastisch idee. Veel stabieler dan
een voedingskussen. Het maakt
het met de borst voeden van een
tweeling heel veel gemakkelijker.”
Tineke is intussen druk bezig met
een webwinkel (www.voedingstafeltje.nl), waarop ze haar vinding,
die ca. 140 euro gaat kosten, aanprijst. “Met het voedingstafeltje
ligt het kind zacht maar stabiel en
het zakt ook niet weg, zodat er
minder kans is op het ontstaan van
tepelkloofjes. Je kunt de baby ook
goed zien tijdens het drinken. Het
tafeltje bespaart bovendien veel
tijd: een tweeling heeft binnen drie
kwartier tot een uur gedronken.
Dat is anders wel drie kwartier per
kind. En dat dus zes tot acht keer
per dag.”

La Colline Frankrijk
La Colline Frankrijk
De Drôme leer haar
kennen
en
haar
lief. en heb haar lief.
De Drôme leerheb
haar
kennen
Glooiende hellingen,
bloeiende
lavendel,
Glooiende
bloeiende
gezellige pleintjes, sfeervolle
terrasjes,
eenhellingen,
Frans muziekje,
jeulavendel,
de boules,
heuvels in blauw licht.
heuvels
in
blauw
licht.
barSlaperige
Tabac endorpjes,
pastis, een
dag vol indrukken…,
zonnebloemen
en zonnebloemen en
Slaperige
dorpjes,
even
nagenieten,
het
hoofd
leegmaken.
honing, met steden
als Avignon,
honing,
met steden
als Avignon,
Kaarsen, kandelaars,
lekker eten,
natafelen,
een goed
glas wijn.
Montélimar
en Orange.
Montélimar
en
Orange.
prachtige
sterrenhemels,
doorademen,
inhaleren…,
Een land
dat werkelijk
alles heeft om
Een
land
dat
werkelijk
gelukkig
weer een dag! alles heeft om
verliefdmorgen
op te worden.
verliefd op te worden.

La Colline Frankrijk

In deze schitterende omgeving hebben Hans en
In deze schitterende omgeving hebben Hans en
Marie-José Egelmeer La Colline opgezet. Een sfeerMarie-José Egelmeer La Colline opgezet. Een sfeervolle Chambres d’hôtes waar rust, ontspanning en
volle Chambres d’hôtes waar rust, ontspanning en
gastheerschap voorop staan.
gastheerschap voorop staan.
Naast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouwNaast fietsen, wandelen, schilder- en beeldhouwweken, verhuren wij gîtes (vakantiehuis) en kamers.
www.lacolline.nl
weken, verhuren wij gîtes (vakantiehuis) en kamers.
www.lacolline.nl
email: johannes.egelmeer@orange.fr
email: johannes.egelmeer@orange.fr
Sinds 5 jaar ook seniorenreizen.
Tel.: 0033-475-904528
Sinds 5 jaar ook seniorenreizen.
Tel.: 0033-475-904528
In 2012: 10 - 16 juni, 8 - 14 juli, 29 juli - 4 augustus
(Nld. gespr.) 013-5351491
In 2012: 10 - 16 juni, 8 - 14 juli, 29 juli - 4 augustus
(Nld. gespr.) 013-5351491
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va le nt ijn
Valentijnsdag! Een dag dat we even heerlijk geoorloofd
weg kunnen zwijmelen bij mooie liefdesverhalen,
liefdesgedichten en mooie valentijnsaanbiedingen. Er zijn
vele verhalen die de moeite waard zijn te publiceren, we
krijgen er steeds meer onder ogen. Laat u inspireren op
deze valentijnspagina’s. U kunt ook gebruik maken van de
tips die we u hier geven om uw valentijn in de bloemetjes
te zetten of op een andere wijze te verrassen.

“Hein is mijn eigen vrije keuze!”

DINTHER - Een vrije keuze in de liefde is voor vrouwen die, net
als Nilo Tavakoli-Niya, in Iran geboren zijn niet vanzelfsprekend. “Maar mijn ouders hebben gelukkig wel de vertaalslag kunnen maken naar de Westerse cultuur en daar ben ik
dankbaar voor.” Nilo voelt zich thuis hier, maar haar eigen
cultuur heeft een warm plaatsje in haar hart. “Dat vind ik
ook belangrijk en Hein begrijpt dat gelukkig ook.”

wederzijds respect is.” Ook Hein
kon zich warmen aan een hartelijk
welkom van Nilo’s ouders: “Familie
vinden we allebei erg belangrijk en
dan is het super fijn dat alles goed
voelt, want dan kun je met een gerust hart samen de relatie uit gaan
bouwen. Ik woon sinds 4 jaar op
mijzelf in Dinther, dus de stap samen te gaan wonen lag voor de
hand.”

Vrijheid in keuze
“Nou ja, voor de hand...”lacht
Nilo, “In Iran is samenwonen ondenkbaar, daarvoor moet je trou-

‘op onze eerste
aFspraak sloeG
Meteen de Vonk
oVer’

Een gezamenlijke vriend was de
schakel tussen hun liefde. “Op
onze eerste afspraak sloeg meteen
de vonk over. We hebben, voor
alle duidelijkheid, wel meteen over
onze cultuurverschillen gesproken.
Niets stond ons in de weg om aan
een toekomst samen te denken.
Het voorstellen aan elkaars familie
was best spannend, want je wilt je
graag welkom voelen. En dat wa-

Valentijnsdag
14 februari 2012

Een Menu om te zoenen,
graag reserveren.

Foto: Eefje Voets

ren we bij allebei,” stralen Nilo en
Hein Voets.
Een warm welkom
“Het voelde als een warme deken
bij Hein thuis. Zijn ouders waren
oprecht nieuwsgierig naar mijn
achtergrond en cultuur. Dat is fijn
om met elkaar te delen en dat er

wen. Ook hierin zijn mijn ouders
mij tegemoet gekomen door mij
hierin vrij te laten en ze gunnen ons
alle geluk. Dat voelt rijk, want ik
begrijp ook dat het geven van die
vrijheid voor hen niet vanzelfsprekend is. Ik voel mij wel Nederlands
en heb mij hier helemaal gesetteld.
Zelfs mijn eigen bedrijfje gestart
(www.niloz.nl), maar mijn ouders
zijn opgegroeid in Iran. Dat is toch
anders. Als ik naar mijzelf kijk zitten Nederland en Iran mooi in elkaar verstrengeld. We praten thuis
zoveel mogelijk Nederlands, maar
soms pakken we even terug op het
Iranees. Daar waar jullie een kaarsje
branden, spreek ik Allah aan met de
‘Tasbi’. Maar in liefde ben ik heel
Nederlands!”
Toekomstplannen? “Als we ooit
kinderen mogen krijgen, dan geven
we die van beide culturen iets mee.
Maar vooral geven we hen vrijheid
in keuzes mee, die wij van onze
beide ouders ook hebben meegekregen.”

Valentijnse zinne
n

Onder alle mooie
meiden tel ik veel
vriendinnen
die ik deze dag ze
er bijzonder wil be
minnen;
er brandt een heel
zacht vuurtje hier
van binnen
vol zoetigheid en
diepe streling voor
mijn zinnen.
Ik voel hun hoofd,
hun haar, hun hals
en kinnen
en leg op voor- en
achterkant zeer ko
stbaar linnen,
maar weet, zij mog
en met hun o zo te
re vinnen
aan waar ik van dr
oom vandaag nog
niet beginnen.
Hopelijk durft één
lief haar schroom
te over winnen
en mijn brakke gr
ond tot bloeiend ve
ld t’ontginnen.
Kom gerust dit vo
orjaar nog je liefd
esloon hier innen.
Och, één bos is m
ij genoeg voor maa
nden diep
beminnen,
en mocht door tij
d of ander nood je
lust vertinnen,
dan wil ík die zoet
e valentijn wel voor
je pinnen.
Ad van Schijndel,
tweede versie, febr
. ‘1

2

Soms voelen mijn armen te kort
Om je lief te hebben
Soms vertellen mijn lippen niet
Het verhaal dat ik zou willen
Soms weigert mijn stem
de juiste klank
Soms zijn mijn woorden
Ontoereikend
Om te zeggen hoe lief
Maar mijn hart
Mijn hart klopt in het mooiste ritme
Hartstochtelijk, teder en vol liefde
Omdat ik jou zo lief
Hoe lief
Is onmogelijk uit te leggen
Maar als je goed voelt
Voel je het in alles

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode
Kom naar ons
Despeciale
plek voor

goed, gezellig
Pré-valentijnsdiner
op
en maandag
gastvrij
13 februari!

Mooie Valentijnboeketjes voor
uw geliefde!

genieten!

Dinsdag gesloten!
Beste jonge ondernemer
van Bernheze 2010/2011

Café Restaurant Nieuw Schaijk
Rijksweg 46 - Schaijk - Tel.: (0486) 4612 94

“T Dorp 10 - Heesch - T.: (0412) 45 50 20

0412 - 61 08 28

www.dnbontewever.nl

5
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‘We doen al 35 jaar
alles samen’

Woensdag 8 februari 2012

Als de nacht zich ui
tvouwt
droom mij dan.
Als het licht de oc
htend aanraakt
voel mij dan
Als de klok de midda
g aanwijst
denk mij dan
Als de schemer de da
g wegschuift
bel mij dan
Als de avond valt
heb mij dan lief

VALENTIJN

de dag van geheime liefde

De werkelijke achtergrond van Valentijn is niet bekend. Het verhaal
gaat dat de datum samenvalt met de feestdag van twee christelijke
martelaren met de naam Valentinus. De datum van Sint Valentijn werd
vastgesteld door Paus Gelasius in 496.

door Mathieu Bosch

Foto: DMBK

Gerti (49) en Gerard (58) van der Sangen
wonen in Dinther, maar de uitbaters van restaria Revival
wonen bijna bij hun zaak in Loosbroek. De twee ontmoetten elkaar in een Dinthers café toen Gerti 14 was en Gerard 23. “Ze zag er veel ouder uit,” verontschuldigt hij zich
meteen. “Sinds die tijd zijn we onafscheidelijk,” gaat Gerti
verder. “We trouwden toen ik zeventien was en gingen in
Vinkel wonen.

LOOSBROEK -

In ’83 gingen we terug naar Dinther. We hebben van alles gedaan
in ons leven maar wel alles samen.

pennen gelast, samen gewerkt in de
scheepsbouw en bij de hoogovens.
Daarnaast ging Gerard ‘s nachts

‘We kunnen heel Goed saMenWerken,
Maar ook heel Goed praten als er Wat is’
We hebben ook heel vaak samen
gewerkt. Toen we allebei werkeloos werden en er toch brood op
de plank moest komen, maakten
we thuis tuinkussens, zaten we dag
en nacht met z’n tweeën achter het
naaimachine. We hebben isolatie-

nog drie jaar lang varkens inenten
tegen de pest. We pakten alles aan.
Niks mis mee, ik zou de overall zo
weer aan doen als het nodig was.
We voelden ons nergens te groot
voor. En nog niet.”

Bij inlevering van deze bon € 2,50 Korting
Bij een minimale besteding vanaf € 15,00
Alleen geldig op 14 februari 2012

Altijd blijven lachen
Gerard was toen hij zijn grote liefde
ontmoette een vermaard dj van
de destijds razend populaire discotheek Revival. In ‘99 werden de
platen weer uit het stof gehaald
en begon de discotheek aan een
ware revival. “Hij lullen en ik draaien en vooral altijd blijven lachen.”
Bijna tien jaar geleden begonnen
de twee de restaria in Loosbroek.
Ook dat ging zeer voortvarend.
“Alles wat wij samen doen lijkt te
lukken,” weet Gerard. “We kunnen heel goed samenwerken, maar
ook heel goed praten als er wat is.
Ik denk dat dat het geheim is. Als
er al eens wat is dan praten we het
altijd uit. Enthousiasme en eerlijkheid dan heb je de halve wereld.
En niet flauw zijn. We zijn elk uur
van de dag, samen met onze twee
dochters, bezig met de zaak. Ieder
zijn eigen taken en dat loopt als een
trein. We vullen elkaar perfect aan.
Valentijnsdag is altijd bijzonder,
deze keer speciaal omdat onze
oudste dochter Daniëlle dan 30
wordt.”

Andere geruchten zeggen dat het
feest in de plaats is gekomen van
een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest, Lupercalia. Het feest werd gevierd ter
ere van Juno, de beschermgodin
van de vrouw en het huwelijk, en
Pan, de god van de natuur.
Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid.
Ongehuwde mannen mochten
dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de
twee jonge mensen die aan elkaar
gekoppeld werden elkaars partner.
Er zijn vele mythen over Valentijnsdag, maar alles had toch te maken
met liefde.
Het was dus een feest waarop
anoniem mensen met elkaar in
liefde verbonden werden. En het
anonieme karakter is nog heel lang
bewaard gebleven. Tot voor enkele
jaren werd nog steeds een anonieme kaart gestuurd, een bos bloemen zonder afzender of een an-

Foto: Marcel van der Steen

dere uiting van liefde bezorgd. Het
was natuurlijk heel spannend om
te achterhalen wie de gulle gever
was. Maar ook soms niet zonder risico, want je kon daarin behoorlijk
fout zitten.
Vanuit commercieel oogpunt is
men in de Verenigde Staten begonnen om het etiket van anonimiteit weg te halen en de nadruk
te leggen op het geven van bloemen of een cadeau aan een geliefde. Een groot commercieel succes is hiervan het gevolg. Jammer
van de romantiek die hiermee toch
aan glans heeft verloren, maar heel
goed voor de middenstand.
Verliefd zijn is niet voorbehouden
aan een bepaalde leeftijdscategorie of een bepaalde groep mensen.
Verliefdheid is voor iedereen, voor
alle mensen en alle leeftijden. Zo
laat deze gevoelige foto heel mooi
zien.

htbij
Je komt zo dic
n ziel
je kruipt in mij
in mijn hart
in mijn kern
en ik
ik laat je
toe
maar al te graag
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Romantisch lunchen bij Boerderijterras
Het Venster en steun de strijd

Mijn lichaam
hoefde niet te wennen
aan jouw strelende
handen
Kies de gezonde hart/liefdeslunch en lever zo een bijdrage!
het voelde zo thuis
Mijn ogen
VINKEL - Van 8 t/m 17 februari (13 en 14 februari alleen op reservering) geniet u bij Het hoefden niet te
Venster van een speciale hart/ liefdeslunch. Een lunch waarbij gezond en lekker voorop staan.
focussen
Wij stellen met veel liefde deze speciale hart/ liefdeslunch samen en dat kunt u proeven.
om jou scherp te zien
omdat je er altijd was
Mijn gedachten
Wilt u genieten van een lekkere Gezond eten voor het goede doel
hoefden geen moeite
liefdeslunch met verschillende ge- Verras uw geliefde in de periode
rechten uit onze boerenkeuken en rond Valentijnsdag met een bijzonte doen
sfeervol proeven van het landelijke dere romantische lunch en laat u
om jou te plaatsen
leven, kom dan naar ons boerderij- verrassen door de smaak van verwant je was altijd al
terras in Vinkel en steun daarbij de fijnde hapjes .
hartstichting. U mag ook een lunch Laat elkaar nog eens weten hoebij mij
kiezen van de menukaart, wij doneren de helft van de opbrengst
aan de hartstichting.

veel je van elkaar houdt en steun
met je hart de strijd tegen hart en
vaatziekten.

Een donor
voor uw
Valentijn

www.boerderijterrashetvenster.nl
www.hartstichting.nl/dineren

een rode loper
Ik leg het voor je op
t
blaadjes voor jou ui
strooi het als bloem
kk
die je uit mag pa en
es
tj
au
de
ca
in
t
he
stop
ugels van een vlinder
schrijf het op de vle
rtellen aan jou
laat het de wolken ve
t naar je toe
en de wind blaast he
open je hart
en vang mijn liefde
behoedzaam
eken
opdat het niet zal br

NISTELRODE - Heel veel mensen
wachten met smart op die ene
beenmergdonor, hartdonor, longdonor of nierdonor. Het is dan ook
een echte Valentijnsactie wanneer
je als zus je nier afstaat aan je broer.
Zo’n liefdesactie is op dit moment
realiteit in Rotterdam, wij wensen
iedereen daar een goed herstel.
Zodat Janny snel weer thuis is in
Nistelrode.
Voor iedereen die ook op een
donor wacht; wij hopen dat dit
berichtje iedereen weer aan het
denken heeft gezet. Voor u lezer;
vergeet niet uw keuze door te geven op: www.donorregister.nl
Misschien heeft uw Valentijn volgend jaar een donor nodig!

het mooiste is nu ook nog voordeliger!

Stapelkortingen

tot 50%

Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

Jane

‘t Dorp 86a
5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216
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BS ’t Maxend zorgt
voor babybedjes in
Kameroen
Yolanda neemt cheque in ontvangst
NISTELRODE - Yolanda van den Broek was al vroeg uit de veren deze
morgen omdat ze uitgenodigd was op de KanZ. Zij mocht een cheque
voor haar project in Kameroen aannemen van directeur Marja Timmermans. Het geld was opgehaald tijdens de kerstmarkt van basisschool
’t Maxend. Maar liefst € 936.00 staat er op de cheque: ‘De babybedjes
gaan er komen’, vertelt een duidelijk verraste Yolanda aan de leerlingen.

Kerstmarkt voor de derde wereld
Basisschool ’t Maxend had een
prachtige cheque van € 936,00
voor het project in Kameroen waar
Yolanda ruim 10 jaar geleden voor
het eerst naar toe ging. Het geld
komt via Stichting Dorpsgenoten
in de Derde Wereld bij het project
terecht. Dit is de stichting die Yolanda en andere dorpsgenoten in
de derde wereld helpt met financiële bijdrage. De leerlingen van de
‘t Maxend verdienden dit geld op

hun oorlogstrauma’s te verwerken.
De ruimte is er, de mogelijkheden
zijn er, dus het is vooral het organiseren van extra hulp en middelen
voor de sociaal/ psychiatrisch verpleegkundigen.
Weten waar je het voor doet
In de klas van groep 8 bij jufrouw
Nicole kwam ze het eerst binnen
en daar werd het bedrag onthuld.
De cheque was gemaakt door de
kinderen van groep 7 en vol trots

‘de baby’s slapen in dozen en zullen
binnenkort op echte bedjes kunnen
herstellen’
de Kerstmarkt bij elkaar. Er werden
materialen verkocht die door de
kinderen zijn gemaakt maar ook de
opbrengst van de chocomel en de
glühwein dragen hieraan bij. Ook
de Wereldwinkel heeft op de kerstmarkt gestaan en zorgde voor een
extra bedrag van € 45,-.
Yolanda heeft haar hart al tientallen jaren verloren aan Kameroen,
waar zij ooit als stagiaire terecht
kwam. Intussen heeft ze daar vele
uren vrijwilligerswerk gedaan. Zij
is ze sinds 2 weken weer terug uit
Sierra Leone waar ze een aantal
maanden geprobeerd heeft meer
deuren te open om een project op
te zetten om de oorlogsslachtoffers
weer een toekomst te bieden en

COLOFON

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.

werd die overhandigd aan Yolanda.
Kerstcommissieleden, Miriam de
Mol en Ingrid Hermans geven aan
dat het extra leuk voor de kinderen was omdat Yolanda in november is komen vertellen wat zij met
de beoogde opbrengst zou gaan
doen. Ze vertelde over de dozen
waar de babytjes in sliepen omdat
er geen wiegjes of kinderbedjes
zijn. De kinderen trommelden allemaal hun ouders, opa’s en oma’s
en nog meer bekenden op om naar
de kerstmarkt te komen en dat leverde een superresultaat op. Een
goede reden om de kerstmarkt ieder jaar te organiseren.

mooi & in de streek

Gezellige Rommelmarkt
VORSTENBOSCH - Afgelopen zondag 5 februari organiseerde het Gilde Sint Antonius abt uit Vorstenbosch
voor de 2e keer een grote rommelmarkt in het clubgebouw. Buiten -10 graden en daardoor natuurlijk veel
mensen aan het sleeën en schaatsen. Gelukkig namen ook veel mensen de moeite om naar de rommelmarkt
te komen. Bij aankomst hadden ze buiten... gezellige Zweedse haardblokken aangestoken, deze branden van
binnenuit op en kijkt heel sfeervol en ze zijn lekker warm.
Hoewel de deuren pas om 10:00
uur open zouden gaan waren er al
gegadigden die om 08:30 de rommelmarkt wilden betreden om als
eerste bij de kramen te kunnen
gaan kijken.
Circa 400 bezoekers hebben deze
zondag een bezoek gebracht aan
de kramen in het geweldige gebouw van het Gilde. Potten, pannen, kaarten, schaatsen, kleding
maar ook een oude platenspeler
met elpee’s gaven in het clubgebouw een geweldige sfeer.

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

Eetcafé ‘t Pumpke

Vishandel Venrooy

Beauté Totale Didi

BBQenzo.nl

Restaurant
D’n Bonte Wever

Kaas van Van den Herik

Deurtotaalmarkt.nl

Uw Marktslager

Van der Heijden
Dakkappellen

Het Wafelhoekje

Feston tapijten Heesch

Bakkerij ‘t Stoepje

Van Schayk VOF

De Kriekeput
Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
Los door het bos

De Kaaskoning

Badkamermarkt.nl
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op de markt
NISTELRODE - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
HEESCH - woensdag 13.00 - 16.30 uur
HEESWIJK-DINTHER - vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VORSTENBOSCH - woensdag 08.30 - 12.00 uur

MARKT NISTELRODE

MARKT NISTELRODE HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER

chiquita bananen

famILIePaKKet

voor € 0.99

MARKT ????????????????????

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,gratis saus

MARKT HEESCH

Lekkere en
Verse

StrooPWafeLS

Hier had uw
advertentie
kunnen staan

op de weekmarkt
MARKT NISTELRODE

Actie
1,5 KILO
GEGRILDE SPARERIBS
€10,00

* 1 KILO KIPPENBOUTEN
* 1 KILO GEKRUID GEHAKT
* 1 KILO VERSE WORST
* 5 HAMBURGERS

m
250 gra or
nú vo

3,35

€9,99
MARKT HEESWIJK - DINTHER

MARKT HEESWIJK-DINTHER
Let op bij
van den Herik kaas
groot assortiment met
30 plus en 20 plus van
jong tot oud met kruiden
en komijnen

8 worstenbroodjes
50
voor 0

5,

6 frikandellen-

Iedere vrijdag van 7.30 uur tot
12.30 uur in Heeswijk-Dinther

hele kilo belegen

kaas

voor 0 7,99
hele kilo oud zwart
voor 0 9,98

0 4,99
500 gram 30 plus oude brokkel 0 5,25
500 gram genderse mix en/of weide
kaas 0 4,99
500 gram 30 tuinkruiden

Maak ook kennis met onze ambachtelijke zult en balkenbrei gerookte droge worst

broodjes voor 0
KWALITEIT EN ONDERSCHEID

BAKKERIJ ’T STOEPJE

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

5,50

10 zachte witte
00
puntjes voor 0

1,

De
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Lik-op-stuk Benefietconcert voor KIKA Oplaadzuil bij CC de Pas
beleid
Leerlingen TBL van ‘t Hooghuis Oss
HEESCH - De Pas in Heesch be- De Pas krijgt een oplaadzuil met
gemeente
OSS - Op donderdag 16 februari 2012 vindt er een benefietconcert schikt binnenkort over een vast twee stroompunten. De stroom die
plaats in De Groene Engel, in Oss. Het concert wordt georganiseerd oplaadpunt voor elektrische fiet- nodig is voor het opladen van de
Bernheze
door Malou Nijs, Rosalie Huybens en Ivanka van Niftrik, eindexamen- sen en soortgelijke voertuigen. elektrische fietsen wordt gecomBERNHEZE - De gemeente Bernheze stelt alles in het werk om
schade die wordt toegebracht aan
gemeentelijke eigendommen volledig op de daders te verhalen.
Daarom heeft op woensdagavond
1 februari in het gemeentehuis
van Bernheze een goed gesprek
plaatsgehad met twee inwoners
die bushokjes hadden vernield.

Door kordaat optreden van de politie zijn beiden aangehouden en
is er proces verbaal opgemaakt.
De gemeente is daarop in gesprek
gegaan met de meerderjarige daders. De kosten voor het opruimen
van de schade en het herstellen
van de bushokjes is verhaald op
de twee. Het gaat om in totaal
€ 3.109,47. De twee heren hebben
spijt betuigd en hebben aangeven
de kosten volledig te zullen betalen. Naast dit gesprek en de kosten, loopt er ook nog strafrechtelijke vervolging in verband met de
vernielingen.

leerlingen 5 havo van het TBL, als eindresultaat van hun profielwerkstuk bij het vak muziek. Alle opbrengsten van de kaartverkoop gaan
naar KIKA. Aanvang van het concert is 19.15 uur.
KIKA, opgericht in 2002, is een organisatie dat strijdt tegen kanker
bij kinderen. De leerlingen hebben
dit goede doel gekozen omdat kinderen nog een heel leven voor zich
hebben en zij vinden dat kinderen
het recht hebben om geholpen te
worden bij hun ziekte. Kinderen
zitten nog vol in hun ontwikkeling, verdienen een goed leven en
een goede omgeving om in op te
groeien met hun ziekte.
De avond wordt verzorgd door
onder andere de band Silly Putty.
Deze band heeft verschillende muziekstijlen in hun muziek zoals soul,
funk, ska en rock. ‘Muziek maken
uit het hart’ is hun slogan. Ook zal
Sgt. Kafka optreden. Sgt. Kafka is
een alternatief singer-songwriter

duo. Fahrenheit Twins en Velvet
Joy zullen ook op komen treden.
Iedere examenleerling, dus ook die
van van het TBL, moet een profielwerkstuk maken voor een vak uit
zijn of haar profiel. Meestal wordt
er gewerkt in groepjes van twee
of drie. Malou, Rosalie en Ivanka
hebben gekozen voor het vak muziek, omdat zij hier alle drie erg in
geïnteresseerd zijn. Het leek hen
een heel leuk idee om een concert
te organiseren en zij waren benieuwd of het hen zou lukken. Het
doel was om niets uit te geven aan
het organiseren van dit concert en
om door middel van sponsors alles
in elkaar te zetten. Het geld wat zij
zouden verdienen aan dit concert
is allemaal voor KIKA.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.groene-engel.nl.
Meer informatie over KIKA is te vinden op: www.kika.nl.

Twee dagen danstoernooi
in CC De Pas
DV Dancing Kids organiseren IT in Heesch
NISTELRODE - Op 11 en 12 februari is er voor de liefhebber van verschillende dansstijlen een mooi programma te zien in Cultureel Centrum De Pas te Heesch. DV Dancing Kids is dit weekend te zien met
dansers uit heel Bernheze.

Dansvereniging Dancing Kids uit
Nistelrode organiseert op zaterdag
11 februari voor de 2e keer een Internationaal Toernooi. Hier dansen
de beste solo’s, duo’s en groepen
uit Duitsland, België en Nederland.
Er zullen meer dan 100 dansen te
zien zijn, gebracht door ruim 450
dansers. DV Dancing Kids is deze
dag te zien met 14 dansen door
dansers uit heel Bernheze.
Nationale kwalificatie voor EK
Op zondag 12 februari hebben we
een Nederlands toernooi onder leiding van het NDO. Dit is tevens een
kwalificatietoernooi voor het Europees Kampioenschap, dat dit jaar
gehouden zal worden op 4,5 en 6
mei in de Maaspoort in Den Bosch.
Ook op deze zondag hebben we
ongeveer 400 deelnemers met in

totaal 97 dansen. De leeftijd varieert van 4 tot ruim in de dertig jaar.
In het ochtendprogramma zijn
de jongste deelnemers, de minioren en junioren, te zien en in het
middagprogramma is het de beurt
aan de jeugd en hoofdklassers. Op
deze dag zal DV Dancing Kids met
al haar 17 dansen te zien zijn!
De dansers hebben in totaal aan
5 Internationale Toernooien in de
verschillende landen deel kunnen
nemen. De drie hoogste punten
behaald op een toernooi in drie
verschillende landen worden bij elkaar opgeteld en bepalen wie van
iedere categorie Europacup Winnaar wordt. De Europacup Winnaar verdient een extra prijs en
wordt automatisch gekwalificeerd
voor deelname aan het EK. Daarnaast mag uit het land van de winnaar een extra deelnemer gekwalificeerd worden voor deelname aan
het EK.
Aangezien het internationale toernooi van 11 februari de laatste in

de reeks van 5 is, zullen de Europacup Winnaars tijdens het toernooi van DV Dancing Kids bekend
gemaakt worden. Ook dansen van
DV Dancing Kids maken kans op
deze titel!!
Het programma
Zaterdag aanvang 8.45 uur, laatste prijsuitreiking staat gepland om
± 20.00 uur. Er zullen in totaal 108
dansen te zien zijn, gebracht door
ruim 450 dansers.
Zondag aanvang om 9.45 uur,
laatste prijsuitreiking ± 20.40uur.
Entreeprijzen:
Op zaterdag is de entree voor volwassenen €5,00 en voor kinderen
tot 12 jaar €2,50.
Op zondag is de entree voor volwassenen €3,50 en voor kinderen
tot 12 jaar €1,50.
Een 2-dagen kaart kost voor volwassenen €7,00 en voor kinderen
tot 12 jaar €3,50.
Een boekje voor 2 dagen kost
€2,50. Voor alleen de zondag kost
het boekje €1,50.
Iedereen is van harte welkom om
te komen genieten van een mooi
en afwisselend dansprogramma
in Cultureel Centrum De Pas te
Heesch.

De oplaadzuil die aan de voorkant
van de Pas wordt geplaatst werkt
op zonne-energie en is daarmee
milieuvriendelijk.

De realisatie van het oplaadpunt
wordt mogelijk gemaakt door het
Maatschappelijk
Stimuleringsfonds van de Rabobank Bernheze
Maasland. Dit fonds ondersteunt
initiatieven die een impuls geven
aan projecten met duurzaam opgewekte energie en heeft het initiatief van de Pas met groen licht
beoordeeld.

penseerd door zonne-energie en
daarmee is het oplaadpunt ‘groen
& duurzaam’.

Door de sterke opkomst en de
vergrijzing van de komende jaren
zal de populariteit van de elektrische fiets alleen maar toenemen.
Het Brabantse fietsknooppuntennetwerk beschikt inmiddels over
een 100 oplaadpunten. Met de
stroomvoorziening bij de Pas heeft
Heesch en omgeving er een centraal gelegen oplaadpunt bij.

Lezing Genezen in
Brabant HKK De Wojstap
Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Op donderdag 16 februari 2012
organiseert Heemkundekring De Wojstap; HDL een lezing met als onderwerp: Genezen in Brabant.
De lezing wordt verzorgd door door de heer Adriaan Sanders uit Uden.
Het vindt plaats in de Heemkamer, Raadhuisplein 21a te Dinther en begint om 20.00 uur.
Dhr. Adriaan Sanders is lid van de
Heemkundekring Uden en heeft
zich in dit onderwerp verdiept.
Dat Adriaan Sanders meer dan
veertig jaar in de (moderne) farmaceutische industrie werkzaam
is geweest zal voor de bezoekers
aan deze lezing nauwelijks merkbaar zijn. Hij zal hier namelijk weinig op ingaan, maar de luisteraars
vertellen over de geneeswijzen in
het Brabant van 100 jaar geleden.
Er waren minder doktoren en wei-

nig erkende geneesmiddelen.
Toch zocht de zieke mens en zijn
familie naar genezing.
Geloof, bijgeloof en kwakzalverij waren af en toe nauwelijks te
onderscheiden van geneeswijzen,
die wel bewezen hadden te werken.
Adriaan Sanders zal van al deze facetten voorbeelden geven en ze in
een breder verband plaatsen.
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Bernheze Solidair:

Een nieuwe Gemeente of
De Nieuwe Gemeente

Recht
dichtbij….

Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair
BERNHEZE - Heeft de gemeenteraad van Bernheze op 28 september 2011 nu in
meerderheid ( 14 van de 21 raadsleden) besloten om met Maasdonk de nieuwe
gemeente Bernheze-Maasdonk te gaan vormen of heeft men besloten de mogelijkheid tot het vormen van een nieuwe gemeente Maasdonk-Bernheze te gaan
onderzoeken.
Ik heb zelfs de indruk dat de veertien van 28/9 het zelf ook niet
weten of toch? Sommigen roepen
al dat wij onze inwoners enthousiast moeten gaan maken voor het
op 28 september genomen fusiebesluit en gaan daarmee volledig
voorbij aan de gevoelens van onze
inwoners, welke wel eens heel anders kunnen zijn. Of vinden zij de
mening van U als inwoners van
Bernheze niet belangrijk en worden
onderzoeken naar de financiële situatie van beide gemeenten en een
enquête enkel voor de vorm gehouden?
Bernheze Solidair denkt daar duidelijk anders over. Voor Bernheze
Solidair was er op 28 september
2011 onvoldoende argumentatie om voor de nieuwe gemeente

Bernheze-Maasdonk te stemmen.
We moeten nu eerst een duidelijk
beeld hebben van de financiële situatie, de voorzieningen en het beleid op belangrijke onderdelen van
beide gemeenten.
Dat plaatje moet aan onze inwoners objectief worden gepresenteerd in een enquête, waartoe alle
inwoners van 16 jaar en ouder bij
brief worden uitgenodigd om deel
te nemen of voorafgaand aan een
eventueel door inwoners nog te organiseren referendum.
Mocht uit de hiervoor genoemde
vergelijkingen van financiën, voorzieningen en beleid blijken dat er
voor de inwoners van Bernheze een
betere situatie ontstaat en mochten
onze inwoners zich via een deug-

delijke verlopen inspraakproces
zich uitspreken voor de nieuwe gemeente Bernheze-Maasdonk dan
zal Bernheze-Solidair daar zonder
meer mee instemmen.
Maar als de uitkomsten nu een
slechtere situatie voor U als inwoners betekenen en/of U als inwoners ziet een fusie totaal niet zitten,
zouden de veertien van 28 september dan niet moeten zeggen dat ze
de vorming van een nieuwe gemeente Bernheze-Maasdonk hebben onderzocht en tot de conclusie zijn gekomen dat een fusie met
Maasdonk niet haalbaar is.
Aan de duidelijkheid van Bernheze
Solidair zal het in dit proces niet
ontbreken, daar mag U als inwoners van Bernheze op rekenen.

ZondagMiddagClub op pad
HEESCH - Op 29 januari jl. trokken de leden en leiding van de ZondagMiddagClub er op uit met heuse arrensleeën en een huifkar. Hoewel we toen nog geen idee hadden, dat het enkele dagen later zou gaan sneeuwen, waren de leden enthousiast over de tocht.

Ook zij, die minder goed ter been
waren of in een rolstoel zaten,
konden aan deze tocht deelnemen
dankzij de huifkar, die was uitgerust
met een rolstoellift en zitbanken.
In de arrensleeën, in de huifkar en

op de bokken, waar zij ook zaten,
genoten zij van de rit door Heesch
en wuifden als echte celebrities terug naar de enthousiaste mensen
op straat of achter hun ramen.
We danken Adriaan de Wit en zijn

menners voor deze prachtige tocht
en kunnen die bij iedereen van harte aanbevelen (Adriaan de Wit 0651 88 03 85).
Hoewel er geen sneeuw lag, was
het vanwege de temperatuur toch
een echte wintertocht. Na afloop
kon iedereen de verkleumde botten
warmen met lekkere frietjes, snacks
en drinken.
De ZondagMiddagClub is voor leden uit de regio met een verstandelijke beperking. Een keer in de 14
dagen komen zij op de zondagmiddag bij elkaar om samen met leuke
activiteiten bezig te zijn. De club
telt momenteel 24 leden en 7 personen leiding. Als je wilt weten of
deze club ook iets voor jou is, als lid
of als leiding, kom dan vrijblijvend
eens een keertje kijken in ons clubgebouw aan ’t Dorp 142 in Heesch
of bel of mail met Jos Sweep 0412452853, jos.sweep@tele2.nl

Bibliotheek in Nisterode raakt leeg…
NISTELRODE - Yvonne de Groot
mailde dinsdagochtend al vroeg
vanuit huis, bij de bibliotheek is
geen internet meer, dat ik beter in
de ochtend kon komen voor het
maken van wat foto’s omdat het inpakken sneller gaat dan verwacht.
Met verschillende collega’s en hulp
van handige mannen vanuit andere bibliotheken schiet het al aardig
op. Er bestaan echte bibliotheek
verhuiskarren waar de boeken netjes, stevig en overzichtelijk in gestapeld kunnen worden. De dames
zijn de karren aan het vullen met
boeken. Als de stellingen leeg zijn
kunnen de helpende mannen deze

Er zijn misschien (nog) geen grote ontslaggolven geweest hier in de
buurt, hoewel het verlies aan arbeidsplaatsen bij MSD natuurlijk fors
is. Maar ook verder lekt er hier en daar toch wel het een en ander aan
werk weg. Dat leidt natuurlijk tot de nodige zorg bij degenen die het
treft. Uitkering aanvragen, kan ik het huis nog betalen, etc. En hoe
verder?
Het is mijn beeld dat een nieuw soort ondernemer opkomt. Door
de crisis, maar ook wel door een steeds verdergaande behoefte aan
flexibele inzet van werk, komen er steeds meer ZZP’ers.
Zelfstandige zonder personeel. En soms denk ik wel eens:
zelfstandige tegen wil en dank. Mensen die niet van plan waren te
gaan ondernemen, maar nu opeens uitzendbureau van zichzelf zijn
geworden. Waar iemand die altijd al een eigen zaak heeft gewild de
nodige stappen waarschijnlijk wel eens heeft doordacht, moet de
onverwachte ZZP’er er opeens aan geloven. U kent die reclame nog
wel: “Weet je wat jij eens moet doen? Naar de Kamer van Koophandel
gaan”. Prima idee trouwens, maar het is niet genoeg. Je komt naar
buiten met een KvK nummer, een BTW nummer en een armvol
kleurige brochures over ondernemerstips, ondernemerskringen en
uitnodigingen voor workshops (“hoe maak ik een ondernemingsplan?”)
En dan…..
Natuurlijk moet je gebruik maken van alle adviezen, maar vooral
moet je ook bedenken wat in elk geval nodig is om te overleven. Ja
natuurlijk: een verkoopbare dienst of product. Maar zorg ook dat een
aantal ondersteunende zaken goed geregeld is.
Verzekeringen: niet teveel want dat kost alleen maar geld, maar ook
niet te weinig: arbeidsongeschiktheid wil je wel verzekeren (desnoods
een vrijwillige basisverzekering via het UWV, dat kan bijvoorbeeld
aansluitend op een uitkering); aansprakelijkheid (voor beroepsfouten,
maar ook voor het geval je een vaas omstoot bij de klant). Handel je
in goederen of heb je een kantoor dan moet je daar ook passend voor
verzekerd zijn.
Essentieel is ook dat je goede algemene voorwaarden hebt en er voor
zorgt dat die ook van toepassing zijn. Je moet ze echt uitreiken of
anderszins van toepassing verklaren en beschikbaar stellen. Zo maar
achterop je facturen zetten is niet meer genoeg. En: welk (standaard)
contracten gebruik je? Ik zie vaak ”overgenomen” contracten, die net
niet passen of verouderd zijn. Laat er even door een jurist naar kijken,
dat bespaart later soms een boel ellende.
Rob Haakmeester rhaakmeester@lradvocaten.nl

Vivaan BoodschappenPlusBus
Samen winkelen
Er kunnen allerlei redenen zijn
waardoor u niet alleen boodschappen kunt gaan doen. De BoodschappenPlusBus is dan een uitkomst. Op een door u gekozen
ochtend of middag wordt u thuis
opgehaald en gaat u samen met
enkele andere mensen winkelen
in een supermarkt, een overdekt
winkelcentrum, een tuincentrum
of een kledingzaak in de regio. De
begeleiders van de BoodschappenPlusBus helpen u als dat nodig is.
Na het winkelen is er nog tijd om
samen ergens een kopje koffie te
gaan drinken.
Uitstapjes
Wekelijks organiseren we ook
uitstapjes naar een of andere bezienswaardigheid. En elke maand
zijn er wel rondritten en andere
dagtochtjes waarvoor u zich kunt
opgeven.

Vele handen maken licht werk

stellingen afmonteren.
Het laatste nieuws is dat gisteren Peter van Tilburg nog contact
heeft gehad met Yvonne over de
status van het nieuw in te trekken

pand. Zoals het er nu uitziet kan
de bibliotheek snel na de carnaval
beginnen met het inrichten van het
tijdelijke pand op het Laar.
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Hoe werkt het?
Per maand maken wij een programma, dat we toesturen aan
onze leden. U kunt het ook op
onze website bekijken. Leden kiezen thuis waar ze aan mee willen
doen en geven dat telefonisch

door aan Vivaan. Op de afgesproken tijd staat de BoodschappenPlusBus bij hen voor de deur.
Waar?
De BoodschappenPlusBus rijdt in
Heeswijk, Dinther en Loosbroek en
in de gemeenten Uden en Veghel.
Voor wie?
Voor mensen van 55 jaar en ouder
en zelfstandig wonende mensen
met een beperking.
Kosten
Het lidmaatschap kost € 12,00 per
jaar. U krijgt dan maandelijks het
programma thuisgestuurd en u
kunt zich opgeven voor winkelen
en uitstapjes. Een ochtend of middag boodschappen doen kost € 3.
Winkelen in de regio kost € 6,50.
Consumpties en boodschappen
zijn uiteraard voor eigen rekening.
De kosten van de uitstapjes variëren en worden elke maand in het
activiteitenprogramma vermeld.
Informatie en aanmelden
Bel, op werkdagen tussen 9.00 en
13.00 uur, naar Vivaan: (0413)
367309, stuur een e-mail naar ouderenwerk@vivaan.nl.
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De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op
www.demooibernhezekrant.nl.
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FIETSplezier
Michel van de Wetering
Nieuwe vestiging in Heesch

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

GOedGeLOViG
Ik las deze week over tunnelvisie en flessenhals en de mogelijkheid dat
een opwaardering van de N279 er niet meer in zit. De provincie wil
de N279, in Bernheze beter bekend als de kanaalweg, opwaarderen
zodat er voor verkeer een snelle verbinding tussen de A2, A50 en
A67 mogelijk is. Dat lijkt goed te zijn voor de economie van Brabant.
Maar de grootse opwaardering wil de provincie alleen met geld van
het rijk invullen en het rijk wil op dit moment de portemonnee niet
trekken. Het project lijkt te struikelen op goede aansluitingen van de
provinciale wegen op de rijkswegen. “We doen het goed of we doen
het niet, aldus gedeputeerde Ruud afgelopen week in de krant”. De
kans dat het project vroegtijdig wordt beëindigd lijkt heel reëel.
Voor Bernheze en vooral voor Heeswijk en Dinther is de N279
wel van belang als “rondweg”. Volgens mij vragen ze daar al zeker
ongeveer 25 jaar om ontlasting van de doorgaande weg door de
dorpen. Voor een ontsluiting aan de zuidkant van Dinther, ook wel
Dinther Zuid genoemd, werd onlangs al wel een krediet van 6,4
miljoen vrijgemaakt door de gemeenteraad. Maar veel meer beweging
is er nog steeds niet te bespeuren terwijl er toch juist met de plannen
van de provincie intensief afgestemd zou moeten worden om een en
ander goed op elkaar aan te sluiten. Het kunnen ook slechts woorden
zijn en als het mogelijk nog wordt afgeblazen is er toch mooi een
bedrag van € 6,4 miljoen bespaard. Niet gek in tijden van financiële
krapte.
Misschien lost het probleem ook wel vanzelf op. De economische
crisis heeft al voor afname van verkeersdrukte gezorgd en krimp van
de bevolking gaat zich de komende decennia ook aandienen. Ook
wordt het voor een aantal bedrijven steeds lastiger om te blijven
bestaan. En na de verkiezingsrituelen hebben we ook van de politieke
partijen geen geluiden meer gehoord over de noodzaak van het
oplossen van verkeersproblemen in Heeswijk en Dinther.
Afgelopen week lazen we ook dat burgemeester Jan was benaderd
door Gilze Rijen. Ze willen Jan terug. Niks mis met die vraag vanuit
Gilze Rijen, zeker als hij daar goed werk heeft verricht. De reactie
van Jan nu maakt hem met de nog vers in het geheugen liggende
kennismaking en zijn enthousiasme om Bernheze door het lastige
fusieproces te loodsen wel ongeloofwaardiger voor Bernheze. Ook
hier lijkt een vroegtijdige beëindiging van een proces het meest voor
de hand liggend… ….
We naderen de periode van vasten, onthouding en bezinning.
Met groet van Ad

FIETSplezier Michel
van de Wetering opent 9 februari een tweede vestiging
in Heesch aan ’t Dorp 108,
het voormalig pand van Profile Brima. Voortaan bent u
voor het kopen van nieuwe
fietsen en fietsaccessoires
welkom in onze showroom
aan ’t Dorp. Voor reparaties
en tweedehands fietsen kunt
u terecht bij de bestaande
vestiging aan de Molenstraat
32, die doorgaat als servicewerkplaats.

HEESCH -

Kortingen
Van 9 tot en met 17 februari start
de opruiming van de voormalige
Profile Brima-winkel. In deze weken ontvangt u in de eerste week
30% en in de tweede week 40%
korting op het hele assortiment.
Na de opruiming gaat de showroom aan ’t Dorp 2 weken dicht,
waarna we op 6 maart de nieuwe

vestiging van FIETSplezier Michel
van de Wetering openen.
We willen onze klanten met deze
uitbreiding nog beter van dienst
zijn. Hierbij blijven goede service
en een persoonlijke benadering
hoog in het vaandel staan. Michel
blijft natuurlijk het gezicht van
FIETSplezier en zal zich vooral be-

Taart en champagne voor ‘Uit’ Blinkers
NISTELRODE - Een groot feest voor de ‘Uit’ Blinkers, de BSO groep van
10-jarige kinderopvang De Benjamin. De oudste kinderen van groepen
5 t/m 8 die gebruik maken van de BSO bij de Benjamin op donderdag,
mochten vandaag voor het eerst naar de nieuwe groep de ‘Uit’ Blinkers.
Een derde locatie werd gisteren in
gebruik genomen. De wachtlijst
voor donderdag werd te lang en
een samenwerking met RKSV Prinses Irene maakt hier een einde aan.
De eigenaren Inez van Kessel, van

spreekt voor de taart aangesneden
wordt. RKSV Prinses Irene kennen
we als een club die graag inhoudelijk samenwerkt en dat zien we hier
ook weer. Ze zijn nu van een flinke
wachtlijst teruggegaan naar de si-

‘Wat is het spannend, zo op een nieuWe
LOCaTiE, sUpErFijN DaT WE HiEr MET spOrT
en spel aan de slaG kunnen’
der Lee en Mirjam Herlé vonden het
in gebruik nemen van de 3e locatie
een goede reden om een feestje te
vieren. ‘Wat is het spannend hé, zo
op een nieuwe locatie, superfijn dat
we hier met sport en spel aan de
slag kunnen.’, zegt Inez die de uitgelaten kinderen een minuutje toe-

tuatie dat ze weer plek hebben op
de BSO op donderdag voor maar
liefst tot 80 kinderen. Een kinderopvangorganisatie met een missie.
Een serieuze kinderopvang met een
duidelijk pedagogisch doel wat ze
zeer actief uitdragen.

zighouden met de verkoop aan ’t
Dorp. Sander van Rooij wordt de
drijvende kracht achter FIETSplezier in de servicewerkplaats aan de
Molenstraat.
We begroeten u straks graag in
onze nieuwe showroom of vernieuwde werkplaats.
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Nieuw centrum voor Nistelrode wordt realiteit
Oude herinneringen maken plaats voor nieuwe
Er is van alles gaande in het centrum er worden
plannen gemaakt, tekeningen ingediend en sommige plannen worden al realiteit. Zoals het plan Sparrenweide, Maarten
en Bert de Lorijn zijn al voorbij de planfase en hopen binnen
enkele weken te beginnen met bouwen. ‘So Far So Good,
vooralsnog loopt het zelfs beter dan gepland.‘, vertelt Bert.

de Lorijn. De prijzen zijn goed en
met de prijsgarantie die ze afgeven
bouwen ze een zekerheid in voor
de kopers, dit wil zeggen dat als
ze in de toekomst verkopen en ze
minder ontvangen dan krijgen ze
de rest bijgelegd. Een positieve
aanpak vol vertrouwen naar de
toekomst toe. Ze verwachten over
een goed jaar in maart 2013 de
bouw op te leveren.

NISTELRODE -

De herinneringen van de jongensschool, herinneringen van 50 jaar
Molukkers in Nistelrode zullen blijven door het prachtige pand waar
omheen gebouwd gaat worden.
Naast dit pand aan ’t Laar hoek
Parkstraat, waar de bibliotheek
haar thuis weer zal vinden, komt
een winkelstraatje met appartementen, Sparrenweide.

‘SAMENWERKING
MET DE GEMEENTE
IS BENOEMENSWAARDIG’

De afgelopen weken hebben de
voorbijgangers kunnen zien dat de
riolering gelegd werd voor de toekomstige bewoners van de Sparrenweide en natuurlijk voor alle
gebruikers van het nieuwe project.
De tweede week van februari willen ze het oude pand Laar 30 gaan

slopen, wanneer het weer mee wil
werken dan zal eind februari de
gemeente de grond bouwrijp hebben en kunnen ze beginnen met
de fundering.
Het hele plan is heel snel gegaan;
de gemeente realiseerde binnen
een jaar dat de bestemming gewijzigd werd en dat de bouwvergunning binnen was. Maarten is
duidelijk in zijn nopjes met deze
medewerking: ‘Binnen een jaar
dit realiseren is bijna niet te doen,
alle afspraken bij de gemeente zijn
nagekomen en de samenwerking
was echt goed, anders was dit niet
mogelijk geweest. Dat mag wel
eens gezegd worden.’ Bert vult
nog aan dat het noodzakelijk is
dat dan ook de bezwaren allemaal
naar ieders tevredenheid opgelost
werden. Dat is ook gelukt.
Behalve het Chinees restaurant en
het aangrenzende woonhuis hebben ze ook het pand van de voormalig schoenverkoper fam. v.d.
Brand gekocht. Deze is niet voor

de sloop maar hebben ze als project voor de verkoop.
Inspelen op de vraag
‘Als je iets wil bereiken moet je
voor de markt uitlopen.’, dat is
het advies van de Nisseroise gebroeders De Lorijn, een waardevol advies wat ze ooit meekregen
van vader De Lorijn. Zij wisten

met prijsgarantie’
dan ook in te spelen op de vraag
in het centrum voor meer detailhandel en een beter op het aantal
inwoners afgestemde supermarkt.
Bij de nog te bouwen Jumbo XL
wordt de versafdeling alleen al net
zo groot als de totale Jumbo in het
dorp nu is. In totaal zal de winkel

1800 m2 groot zijn. Met maar liefst
150 parkeerplaatsen. Maar ook de
detailhandel in dit nieuwe stukje
centrum zal een zuigkracht krijgen op het winkelende publiek en
fietsende passanten. 80% van de
winkelindeling onder de appartementen is al gereserveerd. Vooral
dagwinkeltjes zullen hier gebruik
gaan maken van de mensen die
toch al bij de Jumbo binnenlopen.
De mannen hebben genoeg ideeën. Mocht iemand interesse hebben, vraag naar de mogelijkheden,
er wordt meegedacht en er is nog
van alles mogelijk.

Het Nesterlé gebouw aan de Parkstraat zal gelijktijdig de bouw inzetten. De bibliotheek is verhuist voor
de aankomende verbouwingen en
ook Stichting Dewan Maluku heeft
een opening op de nieuwe locatie
Dorpshuis gepland.
Het sobere centrum van Nistelrode
zullen we binnenkort niet meer
terug kennen. Met de plannen
aan het plein en dit vergevorderde
project aan het Laar zal een bruisend centrum er voor zorgen dat
Nistelrode snel niets anders meer
zou willen.

Sparrenweide in de planning
‘13 van de 17 appartementen zijn
al verkocht. Ongekend dat er al
zoveel appartementen verkocht
zijn zonder dat er een steen gelegd
is, dit vinden ze ook bij de makelaar opmerkelijk.’, vertelt Maarten

Nu in vrije verkoop!
Start bouw binnenkort
Nog maar enkele te koop.

17 appartementen en
commerciële ruimtes.
Aan een nieuw aan te leggen straat tussen Laar, het historische dorpslint van
Nistelrode en een nieuw parkeerterrein, dat wordt ingericht op de plek van de
voormalige gemeentewerf, verrijst een nieuwbouwcomplex bestaande uit een plint
met commerciële functies, waaronder een supermarkt met daarboven een zeventiental
appartmenten in diverse types vanaf € 209.000,- v.o.n.

Sparrenweide is een
particulier initiatief van
L. en M. de Lorijn,
Nistelrode.

www.sparrenweide.nl
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de makelaar.
Bernheze Makelaars & Adviseurs Bitswijk 10, 5401 JB Uden, 0413-24

38 18

Iedereen komt in aanmerking
voor deze appartementen!
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Knutselinstuif Eijnderic
NAAM: Marloes Verhallen
LEEFTIJD: 22 jaar
WOONPLAATS:
Heeswijk-Dinther
STUDIE: Modestyling
Academie Artemis

NISTELRODE - Volop sneeuw buiten en binnen lekker de kachel
aan. Bijna 120 kinderen besloten
vandaag toch lekker te gaan knutselen bij de KanZ.
Vanuit de Eijnderic was wederom
een knutselinstuif georganiseerd
in Nistelrode. Er waren veel verschillende knutselactiviteiten zoals
een vogelhuisje, een spinnenweb
of een bloemenhanger. Maar ook
werd er geschilderd en dit keer

Welke studie volg je?
Ik volg momenteel een deeltijdstudie als modestyliste HBO gericht.
Waar volg je de studie?
Deze studie zit gevestigd in Rotterdam, genaamd Artemis Academie.

konden de kinderen een fotolijstje
schilderen. Maar eerst een witte
jas aan want anders is de kans
groot dat je eigen kleren onder de
verf komen. De kinderen genoten
zichtbaar van hun gemaakte knutselwerken.
Met de vele vrijwilligers is het gelukkig mogelijk geweest om deze
dag tot een succes te maken. Zelf
familieleden van de organisatie
hadden zich beschikbaar gesteld
om deze dag mee te helpen.

Kun je uitleggen wat de studie precies inhoudt?
Door middel van mijn studie leer ik alle kneepjes van het vak Styliste.
Je krijgt er verschillende vakken waar je periodiek examen voor
doet. Dat wil zeggen dat je iedere 6 weken 2 vakken afsluit door
middel van presentaties en vervolgens begin je weer aan 2 nieuwe
vakken. Deze studie biedt verschillende vakken aan als: Beeldcommunicatie,
modetekenen, kleurenleer, prognose, fotostyling, cultuurkennis etc.
Wat vind je leuk aan de studie?
Het meest inspirerende aan deze studie is dat je veel handwerk moet verrichten in je werkstukken.
Het zijn geen lastige en saaie stukken uit boeken die je uit je hoofd moet kennen maar je gaat
door middel van de lessen die je stap voor stap volgt een eindopdracht creëren. Ook is het de
bedoeling dat je veel initiatief toont en zelfstandig kan werken omdat je maar 1 dag in de week
aanwezig bent op school. In deze tijd stel je je vragen en krijg je uitleg. De uitwerkingen maak je
zowel op school als thuis.
Wat wil je na je studie gaan doen?
Na mijn studie zou ik graag voor een grotere modeketen willen gaan werken. Dit houdt in dat ik
als styliste collecties en dessins ontwerp, fotoshoots organiseer en kleurenplannen aanlever.

Cursus ‘Sterrenkunde
voor iedereen’
Vijf dinsdagavonden in maart en april
HEESCH - In maart en april wordt
bij Sterrenwacht Halley in Heesch/
Vinkel weer de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. Die bestaat uit vijf lessen, telkens op een
dinsdagavond.
Niels Nelson, Edwin van Schijndel
en Wim Waegemakers verzorgen
met hulp van andere leden deze
beginnerscursus, waaraan iedereen kan meedoen. Bij helder weer
wordt waargenomen met de C14telescoop in de grote koepel, en de
werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook
wordt natuurlijk gebruikgemaakt
van het digitale planetarium. In de

cursus wordt onder andere aandacht besteed aan: het waarnemen
van de sterrenhemel, de planeten,
de maan, meteoren, meteorieten,
planetoëden en kometen, de zon
en de sterren, melkwegen en het
heelal.
De cursusavonden zijn op de dinsdagen 6, 13, 20, 27 maart en 3
april, telkens van 20.00-22.30 uur.
De kosten van de cursus Sterrenkunde voor Iedereen, inclusief een
cursusboek, bedragen voor € 45,- voor Halleyleden en € 55,-- voor
niet-leden. Voor meer informatie
en aanmelden: Wim Waegemakers, bij voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of anders tel. (0412) 453737.

mooIBernHeZertJe
tE HUUR
Kleding; carnaval /boerenbruiloft / 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
NIEUW
Vanaf 15 febr. opent snuffelwinkel “De samenkomst” deze
is gevestigd aan de Bruistenhof
8 Heesch. Open van woe-zat
van 10:00 – 17:00 uur.

BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN
GEFELICITEERD
Chris van Helvoirt weet vanaf zaterdag 11 februari a.s. waar
Abraham de mosterd haalt. Chris van Helvoirt 50 jaar. Van harte
gefeliciteerd met je 50e verjaardag en een mooie dag !
DANIËLLE VAN DER SANGEN, vast gefeliciteerd met je 30e
verjaardag op dinsdag 14 februari.
JAN GABRIËLS, nog gefeliciteerd
met je verjaardag.
DeMooiBernhezeKrant

HAppy Hour
Houd uw auto vrij van pekel

BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

* ma t/m vrij van 9 uur tot 12 uur
* wasprogramma en wasbox
* vers belegd broodje
* geldig van 13 t/m 29 februari 2012

SUDOKU
DE WEKEN
VAN DE SCHNITZEL

Keuze uit 12 verschillende heerlijke schnitzels!

GENS
OM WE ES
R
E
D
E
W
SUCC
ENORM
!
E WEEK
T
S
T
A
A
DE L
Vorsselweg 3
5384 RW Heesch
Tel. 0412 - 47 30 74
info@bomenpark.nl

13,50 PER SCHNITZEL

3 gangen menu met soep naar keuze, schnitzel naar
keuze, chocolademousse met vanillesaus en slagroom
voor slechts € 19,50 p.p.
Voor meer info zie: www.bomenpark.nl

Bedankt voor uw trouwe klandizie, gezelligheid en lieve reacties. Richard en Soraya.

VRIENDEN OF FAMILIE FELICITEREN?
LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 OF
info@demooibernhezekrant.nl

50%
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Fanfare Aurora brengt de wereld naar Hissywood
door Martha Daams

In een uitverkocht cultureel centrum De Pas werd
door de ruim 100-jarige fanfare Aurora het driejaarlijks Carnavalsconcert gegeven met medewerking van vele artiesten.
Het concert kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Carnavalsviering Heesch en donaties uit het bedrijfsleven.
HEESCH -

aan met Cantor Amigos. Niet alleen
instrumenteel, maar ook vocaal had
de avond veel te bieden. De jeugd
van theatergroep Stop liet zien wat
zij geleerd hebben onder leiding

Geert Chatrou en het krachtige, en
mooie stemgeluid van Marlijn van
Dijk tijdens Fame en Mexico.
Het was een intensieve avond met
veel wisselende nummers. Dat was

‘muziekaal onthaal in hissywood’

De vrieskou van -11°C werd op
deze avond niet gevoeld. De rode
loper zorgde voor een ontvangst in
stijl en het programma zorgde voor
de rest. Natuurlijk mochten de openingswoorden door Prins Porcus en
Prins Porcellus niet ontbreken. De
Malletband, deskundig aangevoerd
door Mari van der Putten beet het
muzikale spits af met filmmuziek

en wake-up Momo. De nar Momo
werd met veel decibels gewekt uit
zijn slaap op het podium!
De Dansgarde had duidelijk veel
plezier in het optreden en maakte
van de gelegenheid gebruik om
tijdens een swingend nummer een
oproep te doen voor nieuwe leden;
mogelijk vanaf groep 8. Jeroen
Kocken voerde daarna de hofkapel

van Joris Brukx en Elly Bens. Hun
10-jarige vedette Tessa zong de veren van de Raad van Elf plat met
haar protest tegen gezeur.
Tussen de bedrijven door becommentarieerden Grat en Ties het reilen en zeilen rond de Carnaval. Het
programma puilde uit van creatieve
ideeën en verrassingen. Zo mochten wij in de zaal genieten van het
heldere en kunstzinnige fluitconcert
van wereldkampioen kunstfluiten

niet toevallig! Bedrijven konden
nummers voor dit concert “adopteren” bij wijze van sponsoring. Dat
leverde een grote variëteit aan muziek op, getuige ook het optreden
van de Blue Man Group (William,
Moniek en Paul) met hun drumbone. Zo’n drumbone bestaat uit afvoerbuizen die dienen als slagwer-

kinstrument. Ook hilarisch was het
optreden van de Malletband met
Rockin’ Rickie Rocket. In deze act
zat Paul v.d. Helm, verkleed als rocker in de lucht te spelen alsof hij op
een drumstel speelde. De rest van
de groep zorgde voor een perfect
getimed vocaal drumgeluid.
Jammer dat we geen geluidsweergave hebben. Dat zou toch echt
fantastisch geweest zijn. Voor al
die artiesten die het dak van De
Pas hebben afgezongen, gespeeld
en gedanst. Ook omdat we u dan
hadden kunnen laten meegenieten
van het oorverdovende geluid wat
al die uitgedeelde scheidsrechters
fluitjes aan het eind van de avond
teweeg brachten.

Voor foto’s van deze avond, gemaakt door Ad Ploegmakers,
kunt u kijken op www.mooiheesch.nl
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Sneeuwpret in Bernheze
De sneeuwpret heeft ruim baan gemaakt voor ijspret. Het hele land is
in afwachting van een 11-stedentocht of toch niet? Hou de websites
van ons Mooi Bernheze in de gaten. Hebben wij u al gespot?!

Vorstenbosch - Foto: Frank Geenen

Nistelrode
n

Heesch - Foto: Marcel van der Stee

Loosbroek

Vorstenbosch - Foto: Frank Geenen

Heeswijk-Dinther - Fot

o: Teun Heerkens

Nistelrode

Loosbroek

Nistelrode

Heeswijk-Dinther

Loosbroek

Heeswijk-Dinther - Fot

o: Teun Heerkens

Heesch - Foto: Ad Ploegmakers

De

Woensdag 8 februari 2012

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

17

MooiBernheze

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS

Column
Maria heeft haar plek weer ingenomen de bliekers
door Martha Daams
HEESCH - In het buitengebied van Heesch staat in de Schrikkelvenstraat
een kapelletje, gewijd aan Maria. Een stukje historie liefdevol teruggebracht in Heesch
Heel vroeger stond er op de hoek
van de Kennedylaan, daar waar nu
reisbureau De Wit zit, een Mariakapel. Theo Gevers weet nog heel
goed dat hij daar als jongen vaak
langskwam en er even bij stilstond.
Jammer genoeg moest het kapelletje in 1967 wijken voor woningbouw, zoals ook enkele andere
historische gebouwen verdwenen
zijn, onder andere het Ludovicus
gebouw (de straatnaam Ludovicushof verwijst naar dit gebouw).
De enquête in het voormalige
dorpsblad D’n Herd kon niet bewerkstelligen dat het kapelletje
weer elders in ere hersteld werd.
Te begrijpen vindt Theo, maar
toch bleef er voor zijn gevoel iets
mankeren in Heesch. Elk zichzelf
respecterend dorp in Brabant en
Limburg heeft immers een Mariakapel?
De wens om het stukje Heesch uit
zijn jeugd, verbonden met de Mariakapel, terug te vinden groeide.
Het idee om een Mariakapel te
bouwen tegenover zijn tuin aan de
Schrikkelvenstraat kreeg gestalte.
Sponsors waren gemakkelijk te
vinden. Bouwbedrijven en toeleveranciers in de omgeving leverden
giften in stenen, cement, haagje
en nog veel meer. Ook nu nog is
de oud-leidinggevende van Theo
– Hanegraaf – sponsor; voor bloemen.
Niet alles ging soepel. De vergun-

mensen hebben de kapel al weten
te vinden. Er liggen kaarsen die
aangestoken kunnen worden, tegen een geringe vergoeding en de
opbrengst gaat naar onderhoud en
goede doelen. Nee, Theo en zijn
vrouw hoeven er geen geld aan
over te houden. Zij onderhouden
de kapel, samen met mensen uit
hun nabije omgeving, met veel
liefde en toewijding en kijken met
veel plezier naar de taferelen die
zich bij de kapel afspelen.
Oma’s en opa’s vertellen er hun
kleinkinderen over Maria, mensen
ontmoeten er elkaar en nemen tijd
voor een praatje dat verder gaat
dan “dag buurman, alles goed?”.
En fietsers stappen af om even op
adem te komen. Theo vindt het
nog steeds jammer dat hij te laat
het oorspronkelijk Mariabeeld op
het spoor is gekomen. Het is vanuit Vught weer terug in Heesch gekomen, maar nu te groot voor de
huidige kapel.

ning kostte Theo 2 jaar overleg
met de gemeente. Het mooie kruis
wat op het dak staat van het kapelletje, afkomstig van de voormalige kapel, gaf de doorslag.
Samen met zijn zwager heeft Theo
aardig wat uurtjes gebouwd, maar
... het was de moeite waard. Veel

Wel blij is hij met het mooie Mariabeeld uit Banneux (België), gekregen van een collega. De feestelijke
inzegening door Pastor Joost Jansen van de abdij Berne in Heeswijk
is alweer enkele jaren geleden. De
kapel is publiekelijk eigendom geworden en zo moet het ook, vinden Theo en zijn vrouw Betsy.

Voor wie interesse heeft om nog meer kapellen te bezoeken,
kan deze terugvinden via www.mooiheesch.nl Daar staat een link
naar de website.

dansen

Uitslagen DV Dancing
op IT Lommel

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.

StiLte
De dag is net begonnen. De winterzon speelt spelletjes met alles wat
beweegt. Licht-donker-licht. De kou knispert blauw aan de hemel. Ik
hoor zacht gemurmel door de muren. Buiten kwinkelen wat vogels.
Woorden zijn er nog niet veel. En dat wat er is, is zacht. Iedereen
drinkt koffie en heeft één moment geen haast. Alles is net een beetje
langzamer in de ochtend.
De middag daarentegen is zo oorverdovend dat je jezelf nauwelijks
kunt horen denken. Iedereen fietst, rent, gilt, scheldt, overlegt, belt,
maakt ruzie, heeft haast, praat, zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt en
bewondert. De rest toetert, gromt, raast, blaast. De dag doet. En doen
maakt lawaai.
Misschien dat er daarom zo veel mensen lopen te mompelen in
zichzelf. (Wat? Wie is dat? Hoor ik mij? Wat denk ik daar? Ik hoor me
niet! Denk eens wat harder! Heb ik zin in een karbonaadje vanavond?
O. Nou. Wat een puik plan van mij. Wat ik denk? Dat dat een puik
plan is! Dat denk ik toch net. Ik moet ook álles twee keer denken.
Hahaha!)
Ssssst.
Stilte is zeldzaam op stadse middagen. Ze verstopt zich tussen de
geluiden. Om de stilte in de stad te kunnen horen moet je luisteren
naar de lege plekken. Soms kun je, in de drukte van de middag-zittend
op de fiets-als je heel goed oplet en geluk hebt, terechtkomen in
een toevallige oase. Heel even is er een volmaakte stilte tussen twee
werelden in. De wereld waar je vandaan kwam en die waar je naar
toe gaat. Alsof je je een ogenblik op de grens van daarnet en straks
bevindt, voordat alles weer netjes aan elkaar schuift en één luidruchtig
geheel wordt. Luchtbel. Het oog van de storm.
Je kunt de oren uit het dorp halen, maar het dorp niet uit de oren.
Zogezegd. En zo luister ik mezelf van de ochtend naar de avond.
Het donker slurpt geluiden op. Alles wat er overblijft klinkt moe en
aan zijn einde toe. Mijn oren doen niet meer mee. Ik ga slapen in de
stad die nooit slaapt. Ik lig op één oor en het andere luistert stiekem
naar de stilte. Het is nacht.

Jaar lang gratis sporten
HEESCH - Het is alweer een aantal maanden geleden dat Sport &
Healthclub Meer Sports te Heesch is geopend. Tijdens deze opening en
Heesch Presenteert was er een leuke actie waarbij men kans kon maken
op een jaar lang gratis sporten.

Al uw sport en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
krant.nl

info@demooibernheze

Sports feliciteren wij Maikel met
deze prijs.
Mochten jullie nog goede sportieve voornemens hebben, kom
dan een keer een kijkje nemenin
onze gezellige club of meld je aan
om geheel vrijblijvend een gratis
proefles te volgen.

NISTELRODE- Ook al zijn ze druk
met de voorbereidingen voor het
IT in Cultureel Centrum De Pas
aankomend weekend, toch werd
er tijd gemaakt voor het IT in Lommel. Drie eerste plaatsen werden
behaald door leden van DV Dancing Kids.
De uitslagen van dit IT in Lommel:
Lieke van der Ven 273 punten – 6e
van de 14 deelnemers
Marsgroep Untouched met 277
punten op een 2e plaats.
Sharona Willemsen 276 punten –
4e plaats

Cheyenne Willemsen 270 punten
en een 5e plaats.
Moniek van Heumen 295 punten
met zelfs een 100 punten erbij! 1e
met 11 punten voorsprong op de
nummer 2!
Garde Touch een 1e plaats met
289 punten!
Modern twister 3e met 274 punten
Modern Inspiration 5e met 278
punten
Show solo Kimberly Xhofleer 1e
met 273 punten

And the winner is…
Uit de vele kaartjes is Maikel Veld
als gelukkige winnaar getrokken
en hij mag dan ook heel 2012 gratis en onbeperkt sporten.

Ingezonden door Maikel:
Tijdens de opening 4 september
2011 heb ik mezelf ingeschreven
om te gaan fitnessen. Tegelijkertijd had ik een briefkaart ingevuld
om kans te maken op een jaar lang
gratis sporten. Ik had niet gedacht
dat ik die prijs zou winnen, maar
werd toen verrast met een telefoontje dat ik de gelukkige winnaar was.
Namens het hele team van Meer

Meer Sports biedt verschillende activiteiten aan, zoals Fitness, Spinning, Senioren fit, Xco, Zumba,
Les MillsSH’Bam en Bodypump,
diverse andere groepslessen en allerlei activiteiten voor de kids. Voor
meer informatie, kijk op onze site
www.meersports.nl. Voor goede
begeleiding en advies raden wij u
aan om voorafgaand een afspraak
te maken.
Als laatste willen we iedereen bedanken voor alle fantastische en
enthousiaste reacties die we hebben ontvangen tijdens de opening
van onze nieuwe club!
Sportieve groet,
Meer Sports

De

18 Bernheze sportief

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS

tennis

krant

MooiBernheze

Woensdag 8 februari 2012

basketbal

Kampioensteams externe Nieuwe
H etenues
e s c hen trainingspakken
wintercompetitie
Jongens U18 van Slamdunk’97
Tennisvereniging de Balledonk
HEESWIJK-DINTHER - Van de 19
teams die aan de externe wintercompetitie hebben deelgenomen
hebben 2 teams het kampioenschap kunnen halen; 1 juniorenteam en 1 seniorenteam.
Zo’n competitie bestaat uit 7 wedstrijddagen waarop een team de
hele middag aan het tennissen is
tegen een ander mix-, meisjes-, of
jongensteam.
Het junioren-mixteam met Eva
Boerdonk, Lisanne van Lankvelt,

Pieta Rolink, Mathijs Haeve, Nicky
Saegaert en Ruben van de Weijer
wist alle wedstrijden te winnen en
werd daarmee automatisch kampioen. Het seniorenteam van Anne
van Eerd, Mirjam van Zutphen,
Rogier Bouwman en Ron van Eerd
stond 2 wedstrijden voor het einde
nog gelijk met de naaste concurrent, versloeg die vervolgens en
wist op de laatste wedstrijddag het
kampioenschap binnen te halen.
Van harte gefeliciteerd voor beide
teams.

HEESCH - Op woensdag 1 februari
hebben de jongens de nieuwe kleding mogen ontvangen uit handen
van Reinier Tan. Reinier heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf waar
hij werkt deze jongens kon voorzien van de mooie nieuwe tenues
en trainingspakken.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Het bedrijf wat dit mogelijk heeft
gemaakt is het Opleidingsbedrijf
Installatiewerk Brabant Zeeland en
telt met haar 11 vestigingen en +/50 medewerkers een leerlingaantal
van 700. Op de meeste grote steden van Brabant en Zeeland heeft
Installatiewerk een vestiging waardoor het voor leerlingen makkelijk
te bereiken is. Opleidingsbedrijf
Installatiewerk is het opleidingsbedrijf voor leerling loodgieters
en elektriciens. Installatiewerk
zorgt voor voldoende instroom
van vakbekwaam personeel in de
installatiebranche. Installatiewerk
werft leerlingen en biedt deze een
praktijkgerichte opleiding aan.
Daarnaast zorgt zij voor het omen bijscholen van werknemers en
zij-instromers. In de regio is Installatiewerk aangesloten bij zo’n 450
installatiebedrijven. Voor meer informatie kijk op www.iwbz.nl

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
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Hier had uw
reclame
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Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

De jongens en bestuur van Slamdunk’97 dank IWBZ heel hartelijk
voor deze gulle gift.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

Al uw sport en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
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MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE
WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

www.mooiheesch.nl
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Hier had uw
handbal
reclame
kunnen staan.

Opnieuw dikke winst
voor dames DOS’80

tafeltennis

minuut op de klok scoorde DOS’80
haar twintigste doelpunt. Hierop
heeft Heesch de dames uit Mill
vervolgens geen kans meer gegeven een gelijktreffer te scoren.

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene spelen met
vuur
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

NISTELRODE - De korfbalsters van Prinses Irene speelden zondagmiddag met vuur. Tegen de nog puntenloze rode lantaarndrager BIO, werd
biljarten
judo
vissen16-13 gewonnen.
skien
snowboarden
kano
na
een 8-6 duivensport
ruststand uiteindelijk
met
Het spelniveau
dat zondag in sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch, was soms niet om aan te
zien. BIO bleef tot het einde geloven in meer en kreeg daar, door de
slappe instelling van Prinses Irene, alle kans voor.

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

Na een kwartier spelen stond er
een 4-2 stand op het scorebord.
Daarna leken de vrouwen van Prinses Irene het wel te geloven en zo
kwam de tegenstander ‘n minuut

motorsport

of tien voor het rustsignaal zelfs op
een 4-5 voorsprong. Via onder andere twee benutte strafworpen en
doelpunten van Annelies Thijssen
en Kristel van Heumen, kon men

met een 8-6 stand gaan rusten.
Na het rustsignaal stelde Prinses
Irene orde op zaken en liep snel
uit naar een 12-6 voorsprong. Van
Venrooij viel even later nog uit
met een knieblessure, waarvan het
maar afwachten is hoe ernstig deze
is. Ella van de Graaf kwam voor
haar in het veld en scoorde fraai.
Zij was deze middag echt niet de
enige die daarop betrapt kon worden. Via 15-10 werd het uiteindelijk een 16-13 overwinning.
Natuurlijk mag je dromen van een
kampioenschap als je drie wedstrijden voor het einde drie punten
voorsprong hebt. Je kunt echter
ook dromen dat je er al bent en dan
kun je wel eens van een in deze tijd
toepasselijke koude kermis thuiskomen. Komende weken zal iedereen
er vol voor moeten gaan.
Opstelling en scores:
Dianne v.d. Burgt (3x), Kristel v.
Heumen (2x), Marina v. Venrooij
2x (40: Ella v.d Graaf 1x), Robin
v. Pinxteren (2x), Lieke v. Griensven 2x, Annelies Thijssen (2x) (45:
Lotte Wilbers 1x), Linda v. Tilburg
(1x), Esther v. Venrooij

HEESCH - Ondanks het koude
winterweer buiten, leken de dames van DOS’80 dit weekend ‘on
fire’. In Mill lieten zij een hartverwarmend potje handbal zien. De
dames junioren wonnen nipt, na
het spelen van een sterke tweede
helft. De dames senioren wisten,
in een eveneens sterke tweede
helft, hun tegenstanders ruim te
overklassen.
Dames-A:
MHV’81 – DOS’80 (19-20)
Exact drie maanden geleden,
speelden de dames junioren van
DOS’80 en MHV’81 ook al eens
tegen elkaar. Toen won DOS’80,
na een sterke tweede helft, in een
‘reservesporthal’ in Nistelrode, met
een ruime marge van 17-10. Afgelopen zondag, uit in Mill, streden
zij opnieuw tegen elkaar. Ditmaal
leken de teams meer aan elkaar
gewaagd. Tot aan het eind van de
tweede helft liep de score namelijk gelijkop. Met nog anderhalve

Dames-1:
MHV’81 – DOS’80 (14-22)
De dames senioren speelden deze
zondag eveneens tegen MHV’81.
De vorige wedstrijd werd met riante cijfers (26-9) gewonnen. Dit
week-end werd, net als vorige
keer, op een hoog tempo gestart.
Ditmaal door beiden teams. Er
werd volop gebruik gemaakt van
de snelle tegenaanval, waardoor
de score tot rust vrijwel gelijkop
liep: 9-11. Na rust ging DOS’80
passiever verdedigen. Waar Mill
weinig kansen meer zag om te scoren, trof DOS’80 wél doel. Via een
aantal fraaie afstandschoten werd
het in korte tijd 10-18. Ondanks
dat Heesch vervolgens nog twee
tijdstraffen inclusief twee penaltykansen te verduren kreeg, wist zij
deze volledig uit te spelen zonder
enig tegendoelpunt. Met een eindstand van 14-22 heeft DOS’80 dit
weekend dus opnieuw een terechte zege behaald.
Volgende week zaterdag wordt
er weer gehandbald, dan thuis in
Sporthal ’t Vijfeiken. De dames junioren spelen tegen Tremeg, de senioren nemen het op tegen Bedo.
Aanvang: vanaf 18.40 uur.
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Verlies voor Korloo 1
ondanks goed spel
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doelpunten. Ruststand was 5-3.
Na de 6-3 zijn we niet meer dichbiljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
terbij gekomen
dan
3 doelpunten
verschil. Het was duidelijk dat de
afronding bij BMC meer verzorgd
was dan bij ons team. Ook bleven zij sterk profiteren van onze
LOOSBROEK - Op zondag 5 fe- verdedigingsfouten.
Eindstand
bruari 2012 speelde Korloo 1 thuis was 6-13. Dit lijkt een erg groot
schaken
tegen
eer- verschil,kaarten/bridgen
toch zijn wij niet volledig
dammen BMC. De uitwedstrijd
der dit seizoen werd verloren met ontevreden met ons spel. Op het
14-9. Vandaag begonnen we de afmaken van kansen na, deden we
wedstrijd goed en dit resulteerde in een groot deel van de wedstrijd
in een 1-0 en1cmeen
2-1 voorsprong. niet erg voor BMC onder.
b
Vanaf dat moment kon BMC uit1,2 cm b Dit kwam vooral
lopen naar 2-5.
doordat de afronding bij ons moeizaam was, ondanks mooi uitgespeelde kansen. Verder was de
1,4cm b
communicatie
in de verdediging
niet altijd helder. BMC wist hier erg
goed gebruik van te maken en zo
autosport
karten
kleine
kansjes te laten resulteren
in

krant

Doelpunten: Josine van Santvoort
(3), Marieke de Wit, Carmi Mulders en Marieke Smits.
Volgende week zondag spelen we
om 19.45 uur uit tegen de hekkensluiter van onze competitie
B.I.O. Deze wedstrijd vindt plaats
in sporthal Den Ekkerman in Veldhoven. motorsport

Vogelbeurs
De Oranjewever
Vorstenbosch - Op zondagochtend 12 februari houdt vogelvereniging “de Oranjewever” een
vogel en klein-dierenruilbeurs.
De ruilbeurs wordt gehouden in
de Riethoeve, Lendersgat 1 in Vorstenbosch. De Beurs is open van
08:00 – 10:00 uur.

badminton

zwemmen

hdl.nl
www.mooihdl.nl

NISTELRODE - Het E1 team van
Prinses Irene mag eind februari
naar de finale van het zaalvoetbaltoernooi van het district Zuid 2 van
KNVB in Nederweert.
Het team met de spelers Stijn
v.d. Doelen, Giel Maas, Remco
Langenhuizen, Mathijs Willems,
Donato Notenboom, Tim Meulendijks, Sjoerd v.d. Broek en Sil
Ketelaars met de coaches Theo v.d.
Doelen en Pim v.d. Hogen wonnen
zaterdag 28 januari in sporthal “de
Wervel” in Volkel de regiofinale.

budo

Judoka’s Van Buel Sports scoren goed
Newaza Toernooi in Heesch
BERGHEM - Afgelopen zondag
waren onze judoka’s te gast in
de Lindershof bij Budoschool Tanoshii in Heesch om daar deel te
nemen aan het Newaza Toernooi.

2e plaatsen: Koen Duijs, Daan
Duijs, Frank Kuiper, Oskar van
Griensven, Sam Grimmelikhuizen en Tess Sieliakus.

waterpolo

handboogschieten
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Altior 1 belangrijke zege
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Avanti 1 - Altior
Het werd een spannende wedstrijd.De 1e helft ging het gelijk op
en was het bij de rust 6-6. Na rust
1,4cm b
was het Altior,
die steeds beter gingen spelen en waarbij Avanti helemaal geen antwoord op had. De
karten
2eautosport
helft was dan ook in zijn
geheel
in handen van Altior die door goed
korfbal lieten zien wie uiteindelijk
de beste was deze middag. Einduitslag: 8-16 !
			
Avanti 2 – Altior 2			
Uitslag: 12-7
Altior 3 – Concordia/Boskant 3
Uitslag: 16-10
Altior 5 – Tovido 2			
Uitslag: 12-5

Altior 6 – Alico 2
De tegenstandsters opende al de
score, vervolgens namen wij het
spel over. Met al deze afstandsschoten gingen we met een goed
gevoel de rust in. Met een kort
schot aan onze zijde wisten we
heel even een gat te slaan alvorens
de dames uit Schijndel goed revanche namen en in no-time tot 6-5
konden naderen. Met de uitworp
wisten we er nog een mooie kans
in te gooien maar toen kregen we
er te veel om onze oren en werd
het 8-8 (met nóg een afstandsschot van ons) tot een paar seconde voor het einde, want helaas
verloren we de wedstrijd met 8-9.
vandaag. Doelpunten van: Angelique (3), Janneke, Juliënne, Ilse,
Marice, Chantal.
Korloo Recr. – Altior Recr.
Deze wedstrijd behoeft eigenlijk
maar weinig woorden want zowat
elke doelpoging werd benut ! We
openden de score met een kort
schotje van Sonja en eindigden
met een stand van 2-14 met het
tweede doelpunt van Ellen ! Verder scoorden nog Jacqueline(4x)
Ilse(5x) en Astrid(2x).

v/d Veerdonk, Tijn Grimmelikhuizen, Eline Vrijsen, Scott Sieliakus,
Odin v/d Linden, Sophie Spijkers
en Mike Smits.

Bernheze sportief
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E1 Prinses Irene District kampioen 2012

1e plaatsen: Ziggy Horsten, Majit
Khodoyan, Max Henkelman, Joep
Henkelman, Harm van Toor, Senna

boksen

Pupillen D1 Kampioen zaalcompetitie 2011

voetbal

Judoleraar Walter van Well had dit
toernooi prima georganiseerd en
ook collega’s Joep van Aar en Sandra Spijker van Instituut STERK!
waren present met een grote
groep sporters. Bij een Newaza
Toernooi word er uitsluitend op de
grond gestreden en kan men winnen doormiddel van houdgreep,
wurging of bij de oudere sporters
op armklem.
Het toernooi verliep uitstekend en
er was voor de nummers 1 t/m 3
een mooie beker te verdienen, de
overige sporters gingen ook niet
met lege handen naar huis en kregen een herinneringsmedaille.
De selectie van Van Buel Sports
wist in Heesch de volgende resultaten te boeken:

beugelen

vogelsport

korfbal
korfbal
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3e plaatsen: Yasper van Tuijl en
Owen v/d Veerdonk.
Laurens Wilms had ontzettend
goed gewerkt maar viel net buiten de prijzen en moest genoegen
nemen met een herinneringsmedaille.

de 4-4 en het doelpunt van NiekeJanne, en de 5-5 en doelpunten
van Marleen en Kirsten namen we
een ruimere voorsprong 7-5. De
gasten uit Nistelrode wisten nog 1
keer te scoren zodat we de wedstrijd wonnen met 7-6.
motorsport

Altior C2 – De Horst C2
We hebben de eerste puntjes binnen. We hebben met 6-2 gewonnen. Doelpunten van:
Maartje, Ilona,Sanne en Charlotte
3x. Lisa en Sylvia kei-bedankt voor
jullie inzet !!
Emos C2 – Altior C3
We gingen richting Zeeland om
tegen Emos te spelen, we hadden
vandaag maar 8 dames
dus hoopte we dat we geen blessures zouden krijgen. En dames dat
hebben we ook niet
gehad, we hebben met zijn alle super gespeeld en hebben de wedstrijd gewonnen met
6-0. Doelpunten van: Jasmijn 2x,
Vera 2x, Lynn 2x. Mijke bedankt
voor het meespelen.
Altior D1 – Korloo D1
Met nog 4 wedstrijden te spelen
konden we vandaag al kampioen
worden. We moesten dan wel winnen van Korloo. De tribune zat helemaal vol met familie, klasgenootjes en zelfs de juf. We gingen goed
van start en al snel konden we 1-0
maken.
Met een 5-0 voorsprong gingen
we rusten. We wonnen de wedstrijd vrij gemakkelijk met 10-1.
We kregen een mooie medaille,
snoepzak en taart van de club.
Ruth hield een mooie toespraak.
Anne Lucius en Nienke Voets super bedankt, zonder jullie was het
vast niet gelukt om kampioen te
worden. Alle papa’s en mama’s bedankt voor de mooie shirtjes.

Altior A1 – Emos A1			
Uitslag: 7-1
Altior B1 – Emos B1			
Uitslag: 6-6
Corridor B1 – Altior B2			
Uitslag: 4-1

Altior D2 – Prinses Irene D1
We gingen wat langzaam van start
maar de pit kwam snel terug, hierdoor heeft het lang 0-0 gestaan.
Toch wist Prinses Irene te scoren,
maar ook wij hadden er een gemaakt.
Eindstand 1-6. Super gespeeld.
Anne, Esmee en Zoë bedankt.

Altior C1 – Prinses Irene C1
We moesten tegen een kampioenskandidaat en dat geeft ons
toch elke keer extra vleugeltjes.
Toch kwamen we al snel achter
0-3 maar we herpakten ons en met
doelpunten van Kim en 2 keer Kaylee werd het 3-3. We namen daarna toch wel iets het heft in handen
en kwamen door Kim op 4-3. Na

Avanti E1 – Altior E1			
Uitslag: 0-5
Flamingo’s E1 – Altior E2		
Uitslag: 6-7
De Korfrakkers E4 – Altior E3		
Uitslag: 0-4
TOG E1 – Altior E4			
Uitslag: 10-1
Altior F1 – Emos F3			
Uitslag: 0-4
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
12 FEBRUARI
Grote Baby-kinderbeurs
Rusheuvel Oss
14 FEBRUARI
Valentijnsdag
18-21 FEBRUARI
Carnaval
20-21 FEBRUARI
Gemeentehuis gesloten

NISTELRODE
10 FEBRUARi
Carnavalsstichting
De Wevers: Bobz
Dorpshuis
11 FEBRUARI
Prijsuitreiking
Nisseroise Kwis
Party Centrum ‘t Maxend
11 & 12 FEBRUARI
Internationaal
danstoernooi
DV Dancing Kids
CC de Pas
16 FEBRUARI
Zonneochtend
Wevershof
CS De Wevers:
Prinses Irene 2012
Kantine Pr. Irene
17 FEBRUARI
Carnaval scholen
Beekgraaf & ‘t Maxend
Kinder
Carnavalsoptocht
Straatnaamonthulling
jeugdprinses
55+ Carnavalsfeest
Gasterij Laarstede
18 FEBRUARI
CS de Wevers
Ziekenbezoek
Nistelrode & omstreken
Straatnaamonthulling
Prins
‘t Erp
Carnavalsmis
St. Lambertuskerk

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
10 FEBRUARI
The Yong Ones
CC de Pas
12 FEBRUARI
Gitaarconcert
van Rolf Meurs
Uden
15 FEBRUARI
Liederentafel
CC de Pas
16 FEBRUARI
Lezing “Van Lust,
Spot en Zinnelijk
Genot”
Heemschuur,
Schoonstraat 35
17 FEBRUARI
Vegetarische Eetclub
Broekhoek
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 & Remix
(8/13 jaar)
CC de Pas

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

13 FEBRUARI
Pronkzitting 55+
Stichting Carnaval HDL
Sporthal de Zaert
14 FEBRUARI
Gehoorwinkel in
Onderonsje in Heeswijk
CC Bernrode
16 FEBRUARI
Genezen in Brabant
vroeger en nu”
Heemkamer De Wojstap
Zie pagina 10
17 FEBRUARI
D’n Urste Deun
Café Zaal de Toren
JEUGDPRONKZITTING
‘De Foute Avond’
Sporthal de Zaert.
Carnaval
“Krek als Vruger”
Café zaal Jan van Erp
18 FEBRUARI
Carnavalsmis
St. Servatiuskerk
Herrie Davidson Band &
Die Milkas.
Café Jan van Erp
Buzz Off
Café de Zwaan

HEESWIJKDINTHER

Coverband MMOOZZ
Café Zaal de Toren

9 FEBRUARI
Prins Raoje
Café de Zwaan

19 FEBRUARI
Riverside
Café Zaal de Toren

10 FEBRUARI
Pronkzitting en
Prinsonthulling
Sporthal de Zaert

Ontbijtshow
Sporthal De Zaert

2-daagse workshop
Verbindend
communiceren
Avila
11 FEBRUARI
Pronkzitting Stichting
Carnaval HDL
Sporthal de Zaert
Wolfpack & Grohl
Café de Zwaan
12 FEBRUARI
FIFA toernooi op
Playstation
Café de Toren

Optocht, Openstal en
Discoavond
Sporthal De Zaert
19-20-21 FEBRUARI
Kindermatinee
Café Jan van Erp
Carnaval
Café Jan van Erp
19 FEBRUARI
Partyhard met DJ
Café de Zwaan

Carnavals Bridgedrive
CC Serveas
21 FEBRUARI
Activiteiten Cunera/
De Bongerd
Sporthal De Zaert

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 &
Gewild Fistje
Heeswijk-Dinther/
Kreuge-zicht
20 FEBRUARI
11-stratentocht &
Snertbal
Centrum Loosbroek
21 FEBRUARI
Dolle Dinsdag &
Platte Beurzenbal
Kreuge-zicht

VORSTENBOSCH
12 FEBRUARI
Vogel en kleindierenruilbeurs
Riethoeve
Zie pagina 19�
17 T/M 21 FEBRUARI
Carnaval

20 FEBRUARI
TILT en Foute Maandag
met DJ Carl
Café Zaal de Toren

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

