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De 1001 nacht kwam tot leven

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Finale lokale voorleeswedstrijd winaar: Olaf Ketelaars
door Martha Daams
BERNHEZE - De grote zaal van CC De Pas kwam op 16 februari al vroeg
tot leven. Vanuit verschillende dorpskernen waren leerlingen uit groep
7 of 8 toegestroomd om hun favoriet aan te moedigen tijdens de finale
van de voorleeswedstrijd. De winnaar van deze finale mag meedoen
aan de regionale finale van 10 maart in Tilburg.

Zelfs werden onderwijskrachten
tegen wil en dank ingezet om het
geheel uit te beelden.
Soms was het eng voor de deelnemers om te vertellen over het verhaal van hun keuze. Dat werd beter als er voorgelezen kon worden
over spannende zaken in huis, het
legermuseum of het spookhuis.
Moeilijke verhalen waren er ook
over oorlogssituaties en kansen
dat iets ergs gebeurt. En natuur-

heldere stem, de ander een beeldende mimiek en er werd zelfs tijdens het voorlezen gezongen; omdat het van toepassing was.
Dat alle deelnemers, zonder enige uitzondering boeiend konden
voorlezen, hoeft niet te worden
vermeld. Stuk voor stuk talenten
die wellicht ooit nog op het toneel zullen staan als presentator
of kleinkunstenaar. De juryleden,
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‘Je moet het gevoel krijgen, Dit boek wil
ik meteen gAAn lezen’
lijk kwamen er ondeugende zaken
voor het voetlicht. Daar had de
zaal zeker oren naar!

Vanaf het begin van het jaar mochten de leerlingen van groep 7 en
8 van de basisscholen in Bernheze
strijden om het grootste voorleestalent van de school te worden
genoemd. Deze donderdag gingen de winnaars van de scholen
strijden om de eretitel de beste te
zijn van Bernheze. De spanning
Foto’s: Jan Gabriëls

was af en toe oorverdovend, maar
het was muisstil in de zaal zodra ‘n
deelnemer begon te lezen.
Gelukkig kon de stilte onderbroken
worden om de eigen favoriet aan
te moedigen. Desiree Hornikx van
Theater Friponne wist dat goed te
doseren en de deelnemers werden
vakkundig geïntroduceerd binnen
de vertellingen van de 1001 nacht.

Alle deelnemers: Kevin Reniers,
Jekke Metzlar, Bonny Spierings,
Sofie Verstegen, Sarah Leliveld,
Olaf Ketelaars, Lisa Strik, Sara
van Pinxteren, Nienke Poll, Prisca
Yaksan, Dieke Raijmakers, hadden
zich uitstekend voorbereid. Lisa
Strik mocht het spits afbijten. Als
je moet wachten, zit je langer in
spanning, maar heeft het voordeel
dat je van de ander kunt leren. Het
niveau van de schoolkampioenen
was hoog. De een had een mooie

bestaand uit burgemeester Jan
Boelhouwer, kinderboekenschrijfster Anita van den Bogaart en José
Cornelissen van de Bibliotheek in
Heesch, hadden de moeilijke taak
één winnaar te kiezen. Bijna onmogelijk volgens burgemeester
Boelhouwer.
Twee deelnemers
eindigden heel dicht bij elkaar.
Uiteindelijk is gekozen voor Olaf
Ketelaars van BS ’t Palet vanwege
zijn boekkeuze, het tempo van
voorlezen, het opbouwen van de
spanning, zijn prettige en duidelijke stem en omdat hij iedereen
het gevoel gaf: “Dat boek wil ik
lezen”. Olaf zelf was zo beduusd
van deze lof dat hij even niets te
zeggen had, behalve: “Ik had dit
echt niet verwacht”.
Olaf mocht uit de handen van burgemeester Jan Boelhouwer een
oorkonde in ontvangst nemen en
een boekenbon. Bovendien krede
provinciale finale in Tilburg op
23 maart die voorafgaat aan de regionale finale voorlezen. Wie weet,
zien wij Olaf terug in de landelijke
finale op 23 mei.
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Molenstraat 32 Heesch
Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl

After Carnaval in Bernheze

De carnaval zit erop! Wanneer u deze krant in handen krijgt, heeft u vast de buik er van vol. De sleuteloverhandigingen, de versieringen, muziek
overal wat anders te doen en alle mensen die 5 dagen gewerkt hebben en geen pap meer kunnen zeggen. Maar vandaag is het Afterparty, nog een
keer met z’n allen haring happen, nog een keer proosten en heel hard meezingen met ‘Mien waar is mijn feestneus’ of ‘ nossa nossa assim voce me
mata’ of nog een keer de foto’s kijken... Wij hebben een collage van Carnaval in Bernheze uitgezocht voor u. Of ga snel naar een van onze mooie
sites, hebben we u ook gespot?
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COLOFON
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode,
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
carla Jaspers – van Uden
Martha daams

Tweede Weverin in 10 jaar tijd
NISTELRODE - Ieder jaar is het bij Carnavalsstichting De Wevers sinds
10 jaar een traditie om op carnavalszaterdag tijd te besteden aan het
vrijwilligersleven. Om 10.11 uur wordt de Wever van het jaar bekend
gemaakt, voor de 2e keer in 10 jaar een vrouwelijke wever van het jaar:
Rose-Marie van Heumen.
Carnaval kan beginnen
Na een vrolijke carnavalsmis voorgegaan door Pastoor Ouwens togen alle wevers naar het Feest In
de Tent. Burgemeester Boelhouwer
en wethouder Wijdeven waren als
delegatie vanuit de gemeente aanwezig. Na de nodige formaliteiten

De Weverin van het Jaar heeft zich
al hele lange tijd ingezet voor het
verenigingsleven in het Weversrijk. Vele bestuursfuncties heeft zij
gehad waaronder bij de peuterspeelzaal, tennisclub en de buurtvereniging van haar buurt. Verder
is ze actief geweest in de commu-

‘un echt weverinneke’

Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

en de sleuteloverhandiging kon
het feest beginnen.
Dit feest begon met de bekendmaking van De Wever van het jaar
2012.

Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
tamara van Krieken
rian van schijndel
Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl
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.

De carnaval heeft de warme belangstelling van deze Weverin van
het Jaar, zo begon voorzitter Hertwin v.d. Wijst zijn aankondiging.
Bij CS De Wevers heeft ze samen
met haar man Hans ook ruimschoots haar sporen verdiend. In
de 15 jaar dat zij lid waren, trainde
zij 10 jaar lang de huppelpupkes en
die ervaring kwam goed van pas in
de danswereld. Al jaren is ze ook
samen met haar carnavalsvrienden
actief in de optocht.

t. 0412 611383
M. 06 53716610

Rose-Marie van Heumen, Wever van het Jaar 2012

Met zonnepanelen innovatief
HEESWIJK-DINTHER – De mogelijkheid tot online services is voor borduur Atelier Pi Design een perfecte oplossing. Ook al klinkt dat vrij afstandelijk, Anne-Marie Pietersma gaat echter wel voor de persoonlijke
benadering. Het kan altijd net een beetje anders en beter en deze tips
geeft ze haar klanten dan ook graag mee.
we vele vormen van reclame op
bedrijfskleding, waarvan het borduren kwalitatief de mooiste en
duurzaamste variant is. De techniek staat voor niets en de meest
ingenieuze logo’s en plaatjes, ontworpen op de computer, worden
naar de borduurmachine gestuurd.

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

Sportvrijwilligster van het jaar
2010: in het 45e Carnavalsseizoen, in 2012, is de 10e Wever van
het Jaar geworden: Rose-Marie
van Heumen.

Duurzaam Borduur Atelier Pi Design

De complete versspecialist
voor de horeca
t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

nie werkgroep en is ze vele jaren
lang trainster geweest bij het jeugd
korfbal van Prinses Irene.
18 Jaar geleden was ze initiatiefneemster van een Nisseroise vereniging DV Dancing Kids die na
3 jaar officieel toe getreden is tot
de Nederlandse Dans Organisatie
(NDO) en dit jaar dus 15 jaar bestaat. Al die tijd was en is ze voorzitster van de vereniging die ons
Weversrijk, oftewel Nisseroi, internationaal op de kaart heeft gezet.

Foto: DMBK

Jarenlang was het alleen een gedrukt logo of geprinte naam die
de werkkleding personaliseerde
voor het bedrijf. Intussen kennen

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
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Rose-Marie Wever van het jaar 2012

Acquisitie:
rian van schijndel
lianne Geurts

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
licis-vormgeving

krant

MooiBernheze

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

Exclusief en kwaliteit, dat levert Pi
Design
In eerste instantie was het voor
Anne-Marie een overgangsfunctie
als starter naar haar eigen bedrijf.
Intussen gaat ze met ieder beeld-

merk aan de slag. Zelfs de QR codes heeft ze eens goed bestudeerd
en deze is ze inmiddels meester
geworden. Het is de uitdaging om
dit tot een mooi design te bewerken. De QR code moet wel blijven
werken, want voor de doelgroep,
het bedrijfsleven is dit een unieke
en eruitspringende wijze van bedrijfskledingpersonalisatie.

Daniëlle wint
playbackshow
Daniëlle de Wit, 11 jaar won de
Mini-Playbackshow bij partycentrum ‘t Maxend. De Hossende Wevers organiseren de playbackshow
en Daniëlle was een van de 8 deelnemers, zij zong het lied van Monique Smit, Blijf jij vanavond bij mij.

Niet alleen innovatief door haar
werk met de actuele QR codes,
maar ook een bedrijf dat duurzaam
werkt. Door zonnepanelen te
plaatsen wordt er ook aan het milieu gedacht tijdens het werk. Hoeveel bedrijven kunnen zich terecht
innovatief en duurzaam noemen?

Kijk voor meer informatie www.pidesign.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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HDL Zaterdagochtend 09:11
Goed begin met muzikale Carnavalsmis

Column
AD
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.
Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

Bernhezer miljoenenspel
“Miljoenenverlies dreigt voor Bernheze”, kopte het Brabants Dagblad
deze week en “twee miljoen subsidie voor Bernheze“ stond dezelfde
week in de krant. Per saldo dus niet veel aan de hand zou je denken.
Maar er is wel wat aan de hand en meer dan het Brabants Dagblad te
melden heeft.

Pastoor Joost Jansen over het thema ‘HDL Gu Wild’ 	

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBOEK - Zoals

elk jaar wordt de carnaval in HDL begonnen met een Carnavalsmis. Prins Wilson
met zijn persoonlijke adjudant Hans, jeugdprins Jelle en prinses Sylvia werden onder muzikale begeleiding van de Kornuiten binnengehaald. Pastoor Jansen ging de mis voor.

Ben van Asperen opende deze Carnavalsmis met het motto van carnaval 2012 in HDL “HDL gu Wild”
Hij wilde hier even bij stil staan om
iedereen jong en oud, arm en rijk,
man en vrouw te betrekken bij
deze vrolijke onbevangen uitbundigheid die carnaval heet. Hierna
werd het lied ‘Uitbundig’ gezongen door René Habraken onder
begeleiding van de Kornuiten.

Pastoor Joost Jansen had op eigen
wijze een feestpreek voorbereid.
Afgestemd op het thema ‘HDL Gu
Wild’ deze carnaval. Appels, bananen, brood, boter maar ook een
Tom Tom kwamen voorbij in zijn
verhaal over het wild dat hij wel
eens tegen zou kunnen komen in
HDL. Op het einde van de mis gaf
hij de bananen en appels terug aan
de eigenaars.

Foto: DMBK

Blaaskapel de Kornuiten zorgde
voor de muzikale ondersteuning.
Zij werden ook nog eens extra in
het zonnetje gezet door Ben van
Asperen omdat ze deze carnavalsmis al 22 keer muzikaal ondersteund hebben. Popkoor IDDUS
zong prachtige liedjes en speciaal
voor Prins Wilson het lied Hallelujah. Ook bedankte Ben van Asperen Ferdy Verhoeven en René Habraken die zich al 22 jaar voor de
liturgiecommissie hebben ingezet.
Natuurlijk werd er afgesloten met
het Snevelbokkenlied wat door alle
aanwezigen jong en oud in de kerk
meegezongen kon worden.

Krullendonker van het jaar

‘in bernheze lijkt het spel al te zijn
opgestart’
komen. Is er wel behoefte aan een nieuw bedrijventerrein? Zijn er wel
ondernemers die hier een bedrijf willen beginnen? En als dat zo is,
hoe lang duurt dat dan nog? En kan er dan nog wat verdiend worden
aan de verkoop van grond? En daar zit wél een miljoenenverlies in als
we de geluiden van de SP moeten geloven. Er is te veel grond gekocht.
Veel voorraad betekent hoge rentelasten. En er zal mogelijk helemaal
geen of maar beperkt behoefte aan grond voor bedrijventerreinen
zijn, dus de aankoop is waarschijnlijk ook te duur geweest. En dat kost
de gemeenschap van Bernheze, aldus berekening van de SP Bernheze,
€ 8,5 miljoen. En daar is een mogelijke winst van € 2,5 miljoen nog
niet bij inbegrepen!
Het tweede artikel deze week ging over een subsidie die de gemeente
ontvangt voor ontsluiting van het Hazelbergse Broek. Dit gebied moet
een Landbouw Ontwikkelingsgebied gaan worden. Aan en afvoer via
een nieuwe ontsluitingsweg naar het kanaal moet de ander wegen
ontlasten. € 4,5 miljoen heeft de gemeente hiervoor uitgetrokken en
met het € 2 miljoen extra is de dekking voor de totale plannen rond.
Maar wie zit op een landbouwontwikkelingsgebied te wachten? Is het
verantwoord om zoveel gemeenschapsgeld uit te geven ten behoeve
van enkele ondernemers? Twee miljoen betekent ook dat er al € 4,5
miljoen vanuit de portemonnee van de inwoners wordt bijgedragen.

HEESCH - Op 20 februari 2012 is
de Krullendonker van het jaar bekend gemaakt. Deze onderscheiding werd toegekend aan Corrien
van Tuijl voor het vele vrijwilligerswerk was zij deed en doet naast
haar baan van 20 uur per week bij
Huize Katwijk als assistente horeca
en facilitair. Zij is goed bekend bij
Scouting Heesch, Jeugdvakantiewerk Heesch, De Horizon, als
dirigente van het Kinderkoor de
Fakkeltjes, als begeleidster van de
Dansgarde en is mede-organisator
van Oink kindercarnaval.
Dat Corrien ook een goede zangstem heeft, hebben de feestgangers van de Boerenbruiloft kunnen
horen.

Als je het eerste artikel goed leest gaat het helemaal niet om een
miljoenenverlies. Nee, de gemeente Bernheze heeft destijds € 2,5
miljoen geïnvesteerd om een versnelde aanleg van de A59 te krijgen.
Dat was gunstig voor de verkeerssituatie in Bernheze en goed voor
de ontwikkeling van Heesch in het bijzonder. Overlast van verkeer op
de interne wegen zou hierdoor versneld verminderen. Dat effect lijkt
ook wel te zijn gehaald.
De gemeente kreeg de ruimte om met opbrengsten uit verkoop
van industriegronden het bedrag weer terug te verdienen. En dat
laatste lijkt niet meer te gaan lukken. Jammer, maar zeker geen
miljoenenverlies.
Hoe komt dat dan? De aanleg van dit bedrijventerrein laat nu op
zich wachten, ook is het nog maar de vraag of dit terrein er nog gaat

De staatsloterij begint binnenkort een nieuw spel, de miljoenenloterij.
In Bernheze lijkt het spel al te zijn opgestart. De miljoenen vliegen
je hier al om de oren. De gedachte achter het miljoenenspel is dat in
plaats van één persoon één grote prijs, meerder personen een kleiner
bedrag winnen. Moet de gemeente hier niet van leren? Met minder
middelen op meer plekken is wellicht meer te bereiken. Laat de grote
uitgaven maar over aan provincie en rijk.
Foto: Ad Ploegmakers

Met groet van Ad

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering

ANTI-INBRAAK ROLLUIK ACTIE!
• 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

John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

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

www.huisinheesch.nl

Tas vol vitaminen
€ 5.00
voor maar
(mandarijnen, sinaasappel, kiwi, peren)

Geldig op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari
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Optocht Krullendonk geslaagd
Helaas Mozartlaan niet aangedaan
HEESCH - De grote optocht in Krullendonk (Heesch) van 19 februari
2012 is succesvol verlopen. Ook dit jaar hadden clubs weer veel moeite
gedaan om goed voor de dag te komen. Met veel kleuren, mooie pakken en carnavalsmuziek werd het slechte weer getrotseerd.
Gelukkig scheen tussen de winterse buien door ook de zon. De grote optocht is dit jaar gewonnen door ‘De Rommelpotten’ met thema
‘ ‘t Strijkorkest’; de volledige uitslag is terug te vinden op www.carnaval-heesch.nl.

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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Helaas was er een probleem met
de oorspronkelijke geplande route.
Ieder jaar kijkt Stichting Carnavalsviering Heesch (SCH) met veel
zorg naar de af te leggen route
voor de beider optochten, onder
andere samen met de carnavalsclubs. Twee jaar geleden is besloten om in de J.F. Kennedystraat te
starten. Omdat hierbij het bejaardenhuis letterlijk links bleef liggen,
is bij de evaluatie in 2011 besloten
de optocht van 2012 te verleggen
via de Mozartlaan, Herderstraat,
Torfcamp en Leekenstraat.

Foto: Ad Ploegmakers

Ook Nuenen krijgt een nieuw
weekblad: DeNuenenseKrant

DeNuenensekrant
NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GRATIS GEMEENTENIEUWS

Zeventien maanden na de start van
DeMooiRooiKrant en drie maanden
na de start van DeMooiRooiBernhezeKrant verschijnt vanaf 29 februari in gemeente Nuenen een nieuw
weekblad: DeNuenenseKrant. Het
weekblad, met als eigenaar Michael
van der Heijden, heeft een oplage

van 10.000 stuks en gaat het allerlaatste (gemeente) nieuws brengen
van al de kerkdorpen die de gemeente rijk is. Behalve het laatste
nieuws staat de krant ook boordevol interessante interviews en leuke
columns. Alles geheel in de stijl van
het DeMooiRooiKrant concept.

In overleg met de gemeente Bernheze zijn daarbij obstakels (zoals
paaltjes t.h.v. de Herderstraat) in
de route weggehaald zodat bochten genomen konden worden. Tevens is bij de gemeente aangegeven – net als andere jaren – waar
en wanneer er bomen gesnoeid
moeten zijn.
Helaas is op de zondagochtend

gebleken dat de bomen in de Mozartlaan niet gesnoeid waren. Eén

winnAAr optocht
‘De rommelpotten’
wagen liep in de Mozartlaan vast,
waardoor SCH op het laatste moment heeft moeten besluiten de
route te verleggen.
Deze pijnlijke beslissing is direct
toegelicht aan het bejaardentehuis. Voor veel bejaarden als ook
bewoners aan de route is deze
wijziging teleurstellend geweest,
maar ook SCH had het liever anders gezien. Echter, ook volgend
jaar doet SCH weer hun uiterste
best om de optocht een succes te
maken, voor zowel deelnemers als
toeschouwers.

Carnavalsdagen achter de
rug, lekker genoten?
Ga snel aan de slag met onderstaande tips en de sporen zullen spoedig
verdwenen zijn.
10 gezondheidstips:
• Geen alcoholhoudende dranken;
• Geen frisdrank, neem koffie, thee of water;
• Eet 3 hoofdmaaltijden; ontbijt, kunch en diner;
• Eet niet te veel; maar 1x opscheppen;
• Laat de auto thuis en pak de fiets naar bv. het werk of supermarkt;
• Kies als tussendoortje een stukje fruit of rauwkost;
• Eet vezelrijke producten; bv. volkoren boterhammen en gekookte
aardappelen;
• Geen sausjes over groente en vlees;
• Kook iedere dag een gezonde maaltijd;
• Geen kant- en klaarmaaltijden;
www.ingridgewichtsconsulente.nl

Jeugdcarnaval Heesch groot succes

hdl.nl
Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

Foto’s, nieuws,
informatie

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

www.mooihdl.nl

Kom samen met ons een borrel pakken op 25 februari 2012
tijdens de officiële heropening van Café In d’n Ollie.
Aanvang: 21.00 uur. Tot In d’n Ollie!

kadotip

De opbrengst hiervan zal geschonken worden aan
De Kinderen van de Vossekuil. Zij hebben als doel
gehandicapte- en ernstig zieke kinderen te helpen.
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De crisiskaart geeft rust en
‘n veilig gevoel

Column
De Bliekers
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.

Ocherm
Eén van de allereerste dingen die ik wist over de stad was dat er allemaal
arme, zielige kindertjes woonden die helemaal nooit naar buiten konden.
Het enige wat ze deden was verpieteren. Dat ik dat wist kwam omdat
mijn oom en tante zo oneindig goed waren om zo´n treurig stadskindje
uit te nodigen een zomers weekje aan te komen sterken op het vrije, blije
platteland. Wij, de-kinderen-die-zo-veel-geluk-hadden-en-vooral-nikste-klagen, werden geacht de stumper de tijd van zijn leven te bezorgen.
Het was een jongen en hij had binnen een half uur meer kleur op
zijn smoel dan ik in een zomervakantie lang. Ik snapte er niks van.
Hij had een vrolijk hoofd, zijn haar wapperde woest in onze gezonde
boerenbuitenlucht en de grijns die tussen zijn twee oren zat leek in de
verste verte niet op de pruillip van de mistroostige bleekneus die ik me
had voorgesteld. Viel dat even tegen. Na die zomer is er nooit meer een
nieuwe, deerniswekkende logé geweest. Ik denk dat mijn oom en tante
ook een beetje teleurgesteld waren in het zielenpiet-gehalte van hun
liefdadigheidsproject.

door Martha Daams

Foto: Marcel van der Steen

heesch – We hebben niet altijd greep op het leven en hoe zich dat
bij ons aandient. Dan kunnen we in geestelijke nood komen. Heel vervelend, maar daarna pakken we meestal de draad weer op. Niet voor
iedereen geldt dat. De geestelijke toestand kan latent aanwezig blijven.
Zo’n geestelijke crisis is op zich al vervelend genoeg. Nog erger is het
als de omgeving verkeerd reageert.
Over geestelijke nood kan Jo Verkuijlen meepraten. Zo’n 20 jaar geleden kreeg ze te maken met een
ernstige burn-out die zelfs leidde
tot opname. Gelukkig is ze heel
goed en sterk uit deze burn-out
gekomen. Maar ze weet als geen
ander hoe het voelt als de omgeving niet begrijpt wat jij meemaakt,
hoe het voelt jezelf niet goed te
kunnen uiten doordat je teveel van
streek bent en welke impact verkeerd handelen kan hebben op de
situatie. Dat is voor haar de aanleiding geweest zich in te zetten
als vrijwilliger bij de Stichting Door
(cliënten/ex-cliënten) Voor (cliënten).
De crisiskaart is volgens Jo een
fantastisch hulpmiddel om mensen
die in psychische nood verkeren
een gevoel van rust, veiligheid en
zelfstandigheid te geven. Dit hulpmiddel is heel goed doordacht en
zo opgezet dat elke cliënt de regie
zelf in handen kan houden.
Om een crisiskaart te krijgen moet
de desbetreffende persoon stabiel zijn en zelf voor dit hulpmiddel gekozen hebben. Hij/zij moet

er ook wat voor doen! De consulente die zelf ervaringsdeskundige
is, maar daarnaast ook gedegen is
opgeleid, bespreekt thuis met de
cliënt wat voor hem een crisis inhoudt, hoe een buitenstaander dit
herkent, welke medicatie gebruikt
wordt, wie de vertrouwenspersonen zijn en wie de behandelaar is.

portage kan men dan nog even
nadenken voordat deze definitief
wordt en door betrokken personen
en instellingen kan worden ondertekend. Ook dit doet de cliënt zelf.
Het gaat immers om zelfstandigheid en waardigheid. Daarna kan
de kaart worden aangemaakt. Op
de kaart staan de essentiële details
van aanpak beknopt weergegeven. De kaart is dan ook even klein
als een creditcard en wordt ook als
zodanig opgeborgen. Tegenwoordig is de kaart niet beperkt tot Nederland. Deze kan ook in het En-

‘‘het gaat immers om zelfstandigheid en
waardigheid’

Maar daar blijft het niet bij. Ook
wordt besproken wat hulpverleners wel en niet moeten doen
tijdens een crisis, maar ook of er
kinderen of dieren thuis zijn die
opgevangen moeten worden. Met
de crisiskaart kan voorkomen worden dat de cliënt in een separeercel of politiecel belandt, dat is erg
belangrijk. Zoiets is een hele nare
ervaring.
Over de afspraken in deze rap-

gels worden opgemaakt. Het nut
hiervan heeft zich al bewezen. Het
resultaat ook!
Wat zich ook bewezen heeft is het
voordeel van ervaringsdeskundigen. Om je in de wereld van een
mens te kunnen verplaatsen is het
handig die wereld ook te kennen.
De Stichting Door en Voor is te
vinden onder tel. 073-6401752 of
via www.doorenvoor.nl

Open Coffee Bernheze op 23 februari in
CC Servaes Dinther
BERNHEZE - Een volgende Open
Coffee bijeenkomst in Bernheze
staat gepland voor donderdag 23
februari a.s. in cultureel centrum
Servaes in Dinther.

teresse heeft in Bernheze en vooral
ook buiten digitale netwerken interessante mensen wil ontmoeten
onder het genot van een lekker
kopje koffie is welkom.

Deze Open Coffee bijeenkomsten
staan open voor iedereen, werkgever, werknemer, werkzoekend of
student. Iedereen die belang en in-

De bijeenkomst is tussen 8.30 en
10.00 in de morgen. Voor meer
informatie kijk op www.opencoffeebernheze.nl.

Mijn ideeën over de stad, de wereld en het leven zijn inmiddels een beetje
bijgesteld sinds die eindeloze zomervakantie waarin we alleen maar zon
op onze armen voelden en buiten speelden tot het gras ging slapen. Ik
ben er zelfs gaan wonen. In de stad. De zeeën van ruimte waarin wij
vroeger alles ontdekten, die heb je hier niet. Voor een beetje horizon
moet je een blokje om.
Voor kinderen maakt het niets uit. Die doen het met wat ze hebben: hun
eigen verbeelding en dat wat ze tegenkomen. Vandaag zag ik een Chinees
meisje in de supermarkt met een rookworst tegen haar oor. Ze was aan
het bellen. Ik weet niet wat ze zei, want ze sprak Chinees en ik niet, maar
duidelijk was wel dat je met een Euroshopper-worst veel beter bereik hebt
dan met een worst van Stegeman. Wij belden vroeger met de douchekop.
Toen had je nog geen mobiele telefoon, dus het kwam niet in ons op om
ergens anders dan in bad net te doen alsof we belden met het buitenland.
Ons buurjongetje van beneden heeft niet eens een worst of douchekop
nodig. Die zit in de weerwolvenfase en huilt al dagenlang naar de maan.
Of die er nou is of niet. Zijn vader heeft duidelijk geen weet van het feit
dat weerwolven alleen tot leven komen als het volle maan is en laat zijn
zoon huilen tot het huilen op is.
Op dit moment zijn de enigen die zielig zijn in deze stad onze arme oren.
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Luchtpost
drôme frankrijk
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.
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Alle gezichten dezelfde kant op
Het centrummanagement heeft brede inzet
HEESCH - Het is geen dorpsraad, geen ondernemersvereniging, het is
een centrummanagement met grote plannen. De tweede nieuwsbrief
‘Uitgelicht’ ligt alweer bij de Heeschenaren in het centrum op de keukentafel en sinds vorige week is ook de website in de lucht.
Centrummanagement
De eerste bijeenkomst was begin
september 2009. Er werd gesproken over de oprichting van een initiatiefgroep voor het centrum. Een
maand later op 22 september was
het zover dat de formele oprichting van de initiatiefgroep een feit

Wintertijd
En, is het al voorjaar bij jullie?
Nee, nog even niet, want ook op la Colline genieten we
momenteel van bevroren leidingen, wegsmeltende sneeuw,
een ijzige Mistralwind en een gevoelstemperatuur van -15.
Ongekend voor Zuid-Frankrijk. Dat wel.
We zijn immers gewend om ’s winters, bij een lekker zonnetje,
19 graden plus, te brunchen op ons terras.
Later, benen op tafel, bordje op schoot, via de schotel
af te stemmen op Nederland 1. Om naar het schaatsen op
natuurijs, eventueel zelfs een Elfstedentocht, te kijken.
Niet dus. Maar wat doen we, naast p.c., email-verkeer en
boekingen, dan wel in de winter? Want het runnen van een
vakantieboerderij is natuurlijk vooral een zomeractiviteit.
Nou, in deze tijd is het voor ons voornamelijk lekker bijkomen
van dat drukke zomerseizoen. Toch een halfjaar lang buffelen
met zijn tweeën. Vroeg op, lange dagen en met je gasten in de
weer. Ontbijt verzorgen, boodschappen doen, voorbereidingen
diner ’s avonds, uitserveren, afwassen, koffie of een drankje na.
Zaterdags wisselen.
En door de week een keer met je gasten op stap. Naar de markt,
wandeling over de bergen, kanoën, fietsen, kijken naar “onze”
schilders op locatie, of zomaar eens een dagje Avignon, Orange
of Aix-en-Provence.
Allemaal gezellig, geweldig om te doen, tevreden gasten,
gelukkig dat we het kunnen en daar doe je het voor..
naturellement.
Maar op dit moment? Even niets, heerlijk kopje koffie met zijn
tweeën, iets lekkers erbij, boek bij de hand, muziekje op de
achtergrond. Charles Aznavour misschien.
’s Middags een glaasje wijn, kaasje, olijfje. Ook niet verkeerd.
En…
hadden we dat eigenlijk ook niet zo…bedoeld?
groeten vanuit een zonnig, maar koud la Colline
Hans en Marie-José Egelmeer

Woensdag 22 februari 2012

‘het zou nog beter
worden als het
centrum gaat leven’

Een warme kleurrijke volledige
website, die zal groeien, waarop
uiteindelijk elke vraag die u heeft,
beantwoord wordt. De website is
warm, kleurrijk, met een volledig
aanbod en een plek waar u wil zijn.
Dat klinkt als het doel dat het centrummanagement heeft met het
centrum in Heesch, een centrum in
Heesch dat aantrekkelijk is en leeft.
Samen met elkaar, bouwen aan
een welvarend centrum
Al jaren worden evenementen en
activiteiten georganiseerd die het
centrum van Heesch levendig kunnen maken. Het valt niet mee, begint centrumbewoner Peter: ‘Maar
‘Heesch Presenteert…’ de laatste
keer was echt al een succes en het
zal nu alleen nog maar groeien. Ik
zit hier geweldig te wonen in appartement ‘Drie Leliën’, het uitzicht is al geweldig, maar het zou
nog beter worden als het centrum

Wijnaanbieding in Wereldwinkel Nistelrode

gaat leven.’ In gesprek met Peter
vertelt hij dat hij in Heeswijk-Dinther woonde, maar sinds 6 jaar in
het centrum van Heesch woont.
Alle participanten van de commissie, waaronder ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de
gemeente willen allemaal hetzelfde, structureel samenwerken en
daar extra energie insteken. Alle
gezichten dezelfde kant op.
Het centrum wordt begrenst door:
West: ’t Dorp 108, Noord: Tot en
met bouwbedrijf Berghege aan de
Osseweg, Oost: Boerenbond en de
voormalige chinees, Zuid: Schoonstraat t/m Schoonstraat 24.
Het centrum omvat ongeveer 65
ondernemers en ongeveer 90 bewoners, dus het is voor vele fijn als
er hier een goede sfeer hangt en
het voor de inwoners een genot is
om in te wonen.

werd. Voorzitter werd Godert-Jan
van Meijl –directie Rabobank Bernheze Maasland, penningmeester
Gerard van Ras – bestuurslid ondernemersvereniging- en als secretaris
werd Peter van Moorselaar – Bewoner benoemd. De huidige commissie is breed uit vele branches en
bestaat op dit moment ook nog
uit Jeroen Hendriks (Albert Heijn),
Hans Ploegmakers (ondernemer),
Jack van der Dussen (voorzitter
SOB), Tonnie Wiegmans (C1000),
Jossien Kasteleijn (gemeente) en
Mariëlle Munnecom( KvK).
Vorige maand zijn al mooie plannen gepresenteerd en van hieruit
gaan ze verder. Een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van
Heesch is intussen in de maak. Het
voorontwerp is door de gemeente
aan de bevolking op 14 december
2011 gepresenteerd
Een mooi levendig centrum, het
lijkt enkel nog een kwestie van tijd.
www.centrumheesch.nl

Speciale gast bij
Regenboogviering

NISTELRODE - Wereldwinkel Nistelrode heeft haar rode en witte wijnen uit Chili en Zuid-Afrika in de aanbieding. Normaal kosten twee
flessen € 10,98, nu € 9.98. Deze aanbieding geld alleen bij aankoop
van twee flessen wijn. Actie loopt tot 4 maart 2012.
Trade Original heeft geselecteerd
op fruit en souplesse. Kenmerkend
voor de vriendelijke, jeugdige rosé
is de geur van aardbeien en zacht
rood fruit, in combinatie met de
licht droge smaak. Ook uit ZuidAfrika afkomstig zijn Pinotage uitgeroepen tot beste rode Fairtrade
wijn 2010. En Chardonnay uitgeroepen tot beste witte Fairtrade
wijn 2011.
Wereldwinkel Nistelrode heeft
haar rode en witte wijnen uit Chili
en Zuid-Afrika in de aanbieding.
Normaal kosten twee flessen €
10,98, nu € 9.98. Deze aanbieding geld alleen bij aankoop van
twee flessen wijn. Actie loopt tot 4
maart 2012.
Zuid-Afrika en Chili
De oorsprong van onze wijnen
liggen in Zuid-Afrika en Chili. Zo
komt de rosé uit Zuid-Afrika. Deze
is een blend van druiven die Fair

Uit Chili komt onder andere de
Sauvignon Blanc. Door de invloed
van de Stille Oceaan heeft deze
licht gele wijn uit de Lontué Vallei in Chili een bijzonder fris en
aromatisch karakter. De licht stuivende bloemige neus en de smaak
van citrus in combinatie met frisse
zuren, maken deze wijn heel toegankelijk.
De wijnen worden geleverd in een
fles met schroefdop. Gemakkelijk
in gebruik en de wijn blijft met

deze sluiting in een perfecte conditie, precies zoals de wijnmaker dit
bedoeld heeft.
Openingstijden
Deze (h)eerlijke wijnen zijn ook te
verkrijgen in de overige Wereldwinkels binnen Bernheze.
De acties binnen de Wereldwinkels
Bernheze kunnen verschillen.
Heeswijk- Dinther:
Woensdag: 13:30 - 17:00 uur
Donderdag: 13:30 - 17:00 uur
Vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
Heesch
Maandag t/m Vrijdag:
13:00 -17:00 uur.
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
Nistelrode
woensdag t/m zaterdag van
10:00u-17:00u en op vrijdag tot
20:00u.

HEESWIJK-DINTHER – “Samen het brood delen” is het thema van komende Regenboogviering. Een Regenboogviering is een korte viering,
voor peuters, kleuters en kinderen van de onderbouw met hun familie.
De viering vindt plaats op zondag
26 februari as. en start om 11.00
uur in de kerk in Heeswijk.
In de 40 dagen tijd - na carnaval
- denken we meer aan God en
aan andere (arme) mensen en dan
vooral het delen met andere mensen. Vandaar het thema van deze
viering “Samen het brood delen”.
In deze viering ontvangen we een
speciale gast: Jeanette Heerkens

van de Stichting Bogota zonder
honger. Zij komt over haar ervaringen met arme kinderen in Bogota vertellen. De liedjes en versjes
staan in het teken van het thema.
En zoals altijd is er een DOE-activiteit voor de kinderen. Dit keer maken we een mooie tekening voor
de kinderen in Bogota.
Graag tot zondag!
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Basisschool ‘t Maxend uit
Nistelrode krijgt schilderles
NISTELRODE - De Savantis Tronenwedstrijd 2012 is van start gegaan.
Na zes succesvolle edities in voorgaande jaren, konden basisscholen
zich opnieuw inschrijven voor deze schilderwedstrijd waarbij basisschoolleerlingen een troon ontwerpen en beschilderen. De leerlingen
van ‘t Maxend uit Nistelrode doen aan dit project mee. Zij proberen de
opvolger te worden van de winnaar van 2011, basisschool Het Lichtschip uit Ens.

8e Nacht van Heesch
belooft muzikaal spektakel
Kaartverkoop voor 21 april staat in de startblokken
HEESCH – Zaterdagavond 21 april. Dat is de datum die je vrij moet houden in je agenda. Want dan is er namelijk weer de Nacht van Heesch.
Dit muzikale feest is aan zijn achtste uitvoering toe. En dat wordt, evenals de zeven voorgaande edities, een evenement om niet te missen. In
cultureel centrum De Pas komen die avond BZB, Memphis Maniacs,
Silly Putty en Dearworld in actie. En daar wil je natuurlijk bij zijn. De
kaartverkoop gaat nu van start.
De variatie viert hoogtij in de programmering van de 2012-editie
van de Nacht van Heesch. En dat
is ook net waar het muzikale festijn
groot mee is geworden. Met BZB
heeft men dé festivalband van Brabant in huis. De mannen uit Volkel
en omgeving staan live altijd méér
dan hun mannetje en weten ook
na al die jaren nog altijd te vernieuwen en te boeien. Ook de Memphis Maniacs slagen er steeds weer
in hun publiek te verrassen. Dat
doen de band met live mash-ups
van hits uit uiteenlopende genres, verpakt in een vette en ontvlambare show. Silly Putty is een
Brabants elftal dat muziek maakt
‘uit het hart’. Met een zanger en
een zangeres. Met eigen blazers
en met een herkenbare mix van
dance classics, ska, soul, funk en
rock. En Dearworld is een Brabants

elektrorock kwartet, dat als voornaamste doel heeft om iedereen
te laten dansen en dat doel steevast bereikt met een imposante en
rauwe show.
Voorverkoop
Kaarten voor de achtste Nacht van
Heesch kosten in de voorverkoop
16 euro en op de dag zelf, mits dan
nog verkrijgbaar, 19 euro. Ze kunnen online worden gereserveerd
via de eigen website: www.nachtvanheesch.nl. De online kaartverkoop is al geopend. Vanaf woensdag 22 februari zijn de kaarten ook
verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen in de regio: café
Babbels, cultureel centrum De Pas,
restaurant De Waard en boekhandel Ceelen in Heesch en cd-kiosk
De Schakel in Oss. De Nacht van
Heesch: daar blijf je voor wakker!

Hossende Wever van het
jaar 2012: Bea Neelen
NISTELRODE - Tijdens het Openingsbal in hun Residentie Partycentrum ’t Maxend was de onthulling van Dè Hossende Wever
2012. Bea Neelen kreeg de eer
door Voorzitter Ron Kerkhof gefeliciteerd te worden.
Bea is al sinds 1984 lid van C.V.
De Hossende Wevers. Haar grote
kracht ligt vooral achter de schermen, waar zij al veel jaren aan
menig touwtje trekt. Als steun en
toeverlaat voor haar man Richard,
die al sinds 1985 Raadslid is en
sindsdien ook 2 x prins is geweest.
Daarnaast maakt zij al veel jaren
deel uit van het bestuur, waarvan
de laatste 7 jaar als penningmeester. Sinds 2007 is zij ook afgevaardigde van het werkcomité. Met
recht wordt zij Een Bezige Bij genoemd, met een groot hart voor
C.V. De Hossende Wevers.
Daarna deelden Prins Joan I &
Prinses Patricia hun persoonlijke

Tijdens de Savantis Tronenwedstrijd maken basisschoolleerlingen
het schildersvak van heel dichtbij
mee. Het is een soort schilderles: de
leerlingen ontvangen een bouwpakket van een troon, die ze naar
eigen inzicht ontwerpen en beschilderen. Deze lessen worden op
‘t Maxend begeleid door Venwico
uit Nistelrode. Daarnaast maken de
leerlingen een projectverslag, van
ontwerp tot eindresultaat.
Op initiatief van de FOSAG sluit
Savantis met de Tronenwedstrijd

aan bij de campagnes vanuit de
overheid om techniek in het basisonderwijs te promoten. Het streven
is om elk jaar ongeveer honderd
basisscholen aan de wedstrijd te
laten deelnemen. Hiermee maken
dus jaarlijks ruim drieduizend kinderen op een leuke interactieve
manier kennis met het schildersvak.

Finale
Er vinden eerst twintig regionale
wedstrijden plaats. Vervolgens ontmoeten de regiowinnaars elkaar
in de landelijke finale. Deze vindt
plaats in het archeologisch themapark Archeon op donderdag 31
mei 2012. Hier zal een vakjury de
tronen beoordelen.
Alle regiowinnaars kunnen tijdens
de finale genieten van een geheel
verzorgd dagje uit in het Archeon.
Uiteraard mag iedere school zijn eigen troon houden.

Meer informatie over de Savantis Tronenwedstrijd en een overzicht
van alle deelnemende scholen en schildersbedrijven is te vinden
op www.savantis.nl/tronenwedstrijd.

26 februari: Jan Boelhouwer in
politiek café BRUG
Het politiek café BRUG zal gehouden worden in De Zwaan in Heeswijk
op zondag 26 februari 2012 om 16.00 uur. Hoofdgast van deze middag is interim-burgemeester van Bernheze, de heer Jan Boelhouwer.
Het IDOP van Heeswijk-Dinther presenteert zich en wereldreizigers uit
Loosbroek vertellen over hun tienjarige reis. Verder is er Bernheze culinair en muziek met Hout Simpel.
Cabaretier Theo van Duren en Ad van Schijndel laten zich horen. BRUG
wordt gepresenteerd door Annemieke van der Aa en Hans Lakwijk.
In de rubriek Culinair komen de
nieuwe eigenaars van cafetaria
Asperia uit Heeswijk vertellen over
hun bedrijf en het bijbehorende
restaurant De Lis. Zij laten de aanwezigen ook iets proeven van een
van hun specialiteiten.
IDOP betekent: Integraal DorpsOntwikkelingsPlan. Ook voor (het
centrum van) Heeswijk-Dinther is
zo’n plan gemaakt en voorgelegd
aan de gemeente. Gertjan Arts en
Katja Brooijmans komen erover
praten.
Rick Versteegh en Marieke van Empel hebben de afgelopen tien jaar
de wereld rondgereisd. Nu wonen
ze in Loosbroek. Zij vertellen over

hun ervaringen en avonturen.
Hoofdgast van het politiek café
BRUG is deze keer Jan Boelhouwer,
interim-burgemeester van Bernheze. Hij geeft hopelijk antwoord
op vragen als: Wie is hij, wat zijn
z’n achtergronden en opvattingen,
en natuurlijk: hoe ziet hij zijn toekomst?
De “column” wordt uitgesproken
door cabaretier Theo van Duren, in
2008 finalist van het Camarettenfestival. De muzikale intermezzo’s
worden verzorgd door rock- en
folkband Hout Simpel uit Heeswijk. De afsluiting komt gewoontegetrouw voor rekening van huispoëet Ad van Schijndel.

Foto: Wim Roefs

Voor gratis kinderopvang wordt
gezorgd.
Politiek café BRUG is een initiatief
van de SP Bernheze. De redactie van het politiek café wil een
“BRUG” slaan tussen de inwoners
van Bernheze en de politiek.

Fotoclub Nuland exposeert
voor de 2e keer
3 en 4 maart 2012

NULAND - Na een succesvolle eerste editie in 2011 organiseert fotoclub Nuland op 3 en 4 maart 2012 voor de tweede keer een eigen foto
expositie. In gemeenschapshuis De Meent in Nuland kunt u een exclusief kijkje nemen in de portfolio van de leden van de fotoclub. Voor
kinderen is een speciale foto puzzeltocht uitgezet.

onderscheidingen uit en ging het
feest weer vrolijk verder met Best
Four en een grote Prinsenpolonaise! Tot slot was er nog een spetterend optreden van De Opstijgers,
waarna zij nog doorgingen tot in
de late uurtjes…..

Naast een eigen selectie van foto’s van de leden hebben zij ook
deelgenomen aan de zogenaamde ‘Rode Draad’ opdracht. Voor
deze opdracht maakten alle leden
een foto rondom het thema ‘religie’. Een vakjury heeft deze foto’s
beoordeeld en de winnaar zal tijdens de expositie bekend worden

gemaakt. Deze winnaar krijgt de
wisseltrofee de ‘zilveren camera’
uitgereikt. Ook voor het publiek
is een belangrijke rol weggelegd,
zij bepalen de winnaar van de
publieksprijs. De winnende foto’s
van beide categorieën krijgen op
de expositie van 2013 een prominente plaats.

De expositie vindt plaats in De
Meent te Nuland en de toegang
is gratis.
De openingstijden zijn zaterdag
3 maart 2012 van 13.30 tot
18.00 uur en zondag 4 maart
van 11.00 tot 17.00 uur.
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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

Electrototaalmarkt.nl

Bakkerij ‘t Stoepje

Van Schayk VOF

Haardtotaalmarkt.nl

De Kaaskoning

Orangerie Van Tilburg

De Kriekeput
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.

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernheze

Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
Los door het bos

Badkamermarkt.nl

De Heische tip

Bijzonder afscheid voor Theo Meijer
‘Dat ik dit als boerenjongen uit Brabant allemaal mee mocht maken’

wat ik heb gedaan.’
En zo was het, samen hebben ze de
onderscheiding verdiend die Theo
opgespeld kreeg in Den Haag.
Een fijne waardering waarmee hij
een goede tijd afsluit.
‘Je krijgt talenten en bent verplicht
ze te gebruiken’
Will is duidelijk: ’Als je talenten
hebt, dan ben je verplicht ze te
gebruiken.’ Ze zijn dan ook blij dat
ze dit doorgegeven hebben aan Ingrid en Bram, de kinderen die beide
weer in Nistelrode wonen. Het is
mooi dat de kinderen nadat ze allebei door heel Nederland en zelfs
in Engeland gewoond hebben, ze
toch beide neergestreken zijn met
hun gezin in hun geboortedorp.
Will en Theo zijn nog graag in
Nistelrode, maar het appartement

in Uden kon hen alles bieden wat
ze nodig hadden qua leefruimte.
Theo is nog lang niet klaar om
achter de geraniums te gaan zitten. Hij heeft nog talrijke hobby’s
en commissies waar hij in zit zoals
o.a. voorzitter Raad van Toezicht
van de streekrekening van De
Maashorst. Met het ziek zijn van
Will heeft Theo de mogelijkheden
van de computer leren kennen en
zo kan hij nog vele jaren doorgaan
met zijn werkgroepen. Ook de
wijnliefhebberij met de wijngaard
in Frankrijk is een favoriete bezigheid. De gezondheid van Will
heeft even roet in het eten gegooid, maar wanneer zij haar energie weer terug heeft, gaan ze zeker
nog voor die ene speciale wijnreis
naar Zuid-Afrika.

Lente in aantocht
Voorjaarswandeling in de Maashorst
door Rian van Schijndel

Theo en Will Meijer

NISTELRODE - Vanuit het appartement in Uden hebben we uitzicht over
het nieuwe ziekenhuis heen helemaal naar Nistelrode. Ik ben bij Theo
en Will Meijer op de koffie, sinds augustus 2011 wonen ze weer in Brabant. Na 30 jaar in Nistelrode gewoond te hebben, gingen ze in 2003
in Scheveningen wonen vanwege het werk van Theo. Afgelopen week
nam hij na 16 werkzame jaren in Den Haag afscheid, waar hij wel een
heel bijzonder afscheidscadeau kreeg.
In april 2012 wordt Theo 65 jaar
en dat was een goede reden om
afscheid te nemen van zijn werk als
voorzitter van de (hoofd)productschappen Akkerbouw, diervoerder
en Wijn in de Nieuwe Kerk in Den
Haag. Na een lange carrière bij de
Regionale Inspectie Milieuhygiëne
Noord-Brabant en in de Tweede
Kamer wachtte hem daarbij een
onderscheiding. Hij werd benoemd
tot Officier in de Orde van OranjeNassau voor zijn inzet, u heeft het
allemaal kunnen lezen op www.
mooinisseroi.nl.
Geen uitdagingen uit de weg
Zijn doorzettingsvermogen bracht
hem door vele uitdagingen heen.
Op 7 jarige leeftijd kreeg hij polio
door een verkeerde injectie bij het
inenten tegen polio. Hierdoor ontstonden verlammingen en werd
zijn leven een grotere uitdaging
dan in eerste instantie verwacht.
In `76 kwamen ze van Boxtel in
Nistelrode wonen.
De integratie was snel een feit
volgens Theo: ’Je bent verplicht
het dorp waar je in woont mee in
stand te houden, zonder deze te

willen veranderen.’ Theo en Will
Meijer hebben door hun betrokkenheid met de gemeenschap van
Nistelrode tijdens deze 30 jaar, ook
de jaren daarna nog mooie vriendschappen opgebouwd.
16 Jaar in Den Haag gewerkt
Eind jaren `90 ging hij in Den Haag
werken, na twee jaar pendelen van
de Randstad naar Brabant ging Will
met Theo in Scheveningen wonen.

nenhof die ze gaf, kwamen regelmatig Nisseroise mensen, dit
waren duidelijk mooie momenten,
want ze vult aan: “Dit gaf wel
mooie ‘ons kent ons’ momenten,
dat deed me goed.’
De grote afleidingen waren vooral
de reizen die beroepsmatig door
Theo gemaakt werden. Ze kwamen op plaatsen in heel de wereld. Ze konden zelfs vele bekende
grootheden de hand schudden.
Tijdens een van zijn reizen kreeg
Theo de kans om Nelson Mandela
te ontmoeten en dit werd een van
zijn hoogtepunten in zijn carrière,
Theo staat even stil bij dit moment:
‘Die ontmoeting was zo’n prachtig
moment! Toen dacht ik wel even,

‘De ontmoeting met Nelson Mandela
was een hoogtepunt in mijn leven’
Will werd door MooiNisseroi.nl op
de hoogte gehouden en dat was
mooi, want ze bleef heimwee houden. Vooral toen de kleinkinderen
kwamen werd het moeilijker.
Toch wist ze zich goed te vermaken
met sporten, zwemmen en ook
hier werkte ze bij de Wereldwinkel,
toch namen de vele hobby’s niet
weg dat de heimwee bleef knagen.
Tijdens de rondleiding in het Bin-

MAASHORST - Vogelwacht Uden houdt op zondag 11 maart a.s. een
publiekswandeling in de Maashorst met als thema ‘Lente in aantocht’.
De wandeling start ‘s morgens om negen uur vanaf het grote parkeerterrein van het Natuurcentrum Slabroek aan de Erenakkerstraat 5 te
Nistelrode. Voor ouders met jonge kinderen of degenen die wat minder
ver willen is een kortere route uitgezet.

dat ik dit als gewone boerenjongen
uit Brabant mee mag maken.’
Will ging mee, want behalve dat ze
al die jaren achter Theo stond, vulde Theo tijdens zijn dankwoord bij
de onderscheiding aan: ’Will stond
niet alleen achter mijn werkzaamheden, ze heeft door de omstandigheden ook al die jaren voor me
gestaan, om mijn stropdas te strikken. Om te zorgen dat ik kon doen

Na de lange winterperiode zijn veel
vogels al volop aan het fluiten,
waaronder de merel, vink, heggenmus en groenling. Dit wordt
gedaan om hun territorium af te
bakenen of om de vrouwtjes te
lokken. Het herkennen en onderscheiden van vogels wordt tijdens
de wandeling door ervaren gidsen
van de Vogelwacht uit de doeken
gedaan. Gedurende de twee tot
drie uur durende tocht wordt de
mensen gewezen op de vele vogelsoorten die in de Maashorst
voorkomen.
Naast vogels wordt ook naar bomen en planten gekeken en misschien komt men oog in oog te

staan met een Schotse Hooglander, paarden of een kudde schapen. Een verrekijker is hierbij een
handig hulpmiddel. Laarzen of
stevige schoenen zijn in dit seizoen
aan te bevelen. Na afloop van de
wandeling kan men een bezoek
brengen aan het Natuurcentrum
Slabroek waar veel informatie over
het natuurgebied ‘de Maashorst’ is
te verkrijgen.
De deelname aan deze voorjaarswandeling en de entree van het
Natuurcentrum Slabroek zijn gratis. Voor meer informatie kan men
telefonisch contact opnemen met
Jan-Willem Hermans, telefoon:
0413-269804.
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Los door het bos

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

Activiteiten in de Maashorst
Bent u opzoek naar een gezellige dag uit met leuke activiteiten in de geweldige omgeving De Maashorst dan bent u bij Los door het bos op
het juiste adres. In deze prachtige bossen zetten zij unieke tochten uit.
Nieuwe Website
Afgelopen winter is er hard gewerkt om de nieuwe site online
te krijgen. En hij is mooi geworden! Via overzichtelijke kopjes kunt u ontdekken wat voor
leuke, spannende, uitdagende
tochten wij u kunnen bieden.
De Moord op Sjaak
Met het voorjaar in aantocht kijken we vooruit naar een nieuw
seizoen, waarin u weer diverse

spannende tochten bij ons kunt
boeken. Afgelopen jaar hebben we “De Moord op Sjaak”
geïntroduceerd, en we mogen
wel stellen dat dit een geweldig
succes was en ook dit jaar een
favoriete tocht zal zijn.

van De Maashorst om de juiste
oplossingen te vinden tijdens
deze enerverende speurtocht.
Wij garanderen: de oplossing is
verrassend!
Ook de metaaldetectortocht is
een leuke en creatieve manier
van heerlijk door de prachtige
bossen van de Maashorst te
wandelen.
Alle tochten staan onder de bezielende leiding van René Tim-

Nieuwe Tocht
Gebaseerd op het concept van
“Wie is de Mol” / “Wie is het”
gaat u met behulp van de GPS
op pad in de prachtige bossen

gastvrij

Heerlijke
hertenbiefstuk uit
de streek!
ud
Apfelstr el uit de
streek met echte
slagroom!

r de spe

lregels op

de achterz

Eetcafé ‘t Pumpke
Raadhuisplein 7

ijde

Nistelrod

Heesch
eg 2 te

Landelijk vergaderen
Terras aan het water
Taveerne
Straatsven 4 - 5411 RS Zeeland
Tel: (0486) 451458
www.heischetip.nl

Lunch/diner
Feesten & partijen
zwembad
vergaderen
Streekproducten

Stempel

e.nl
www.eetcafetpumpk

Informatiepunt natuurgebied De Maashorst
Startpunt van vele wandel-,
fiets-, en ruiterroutes

2

3

ber 2011 t/m 31 januari
Actie loopt van 15 septem

@tPumpke

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

goed,carnavalsgezellig
after
op
en diner
gastvrij
Aswoensdag
genieten!
22 februari

Beste jonge ondernemer
van Bernheze 2010/2011

www.dnbontewever.nl

2012

www.kriekeput.nl

Verhuur Chalets
Bedrijfsfeesten

STEMPELKAART

SMAAKVOLLE
SPAARACTIE

Stempel

emet andere arrang
Niet in combinatie
n.
menten in te levere
tot en met
zijn inwisselbaar
Stempelkaarten
31 januari 2012.

0412 - 61 08 28

Heesch

1

Recreatie
Camping

•
•
•
•
•

ons

BP de Hoef
Nistelrode
nsew

Stempel

2 personen
spaarkaart per
Maximaal 1 volle
in te leveren.
lijk
elkaart is niet moge
Inleveren van stemp
nden.
agen en weeke
op officiële feestd

Raadhuisplein 7 te Nistelrode - (0412) 61 29 56 - www.eetcafetpumpke.nl

e
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Twijfelt u nog? Loop eens door
het gastenboek, en lees hoe anderen een dagje bij “Los door
het bos” in De Maashorst hebben ervaren. Of neem contact
met ons op, wij informeren u
graag over de mogelijkheden.

Vakantiekriebels...?

verrassend

rvicestati

Kijk voo

U zult zien dat wij ook voor
bijvoorbeeld personeelsverenigingen of teambuilding leuke
arrangementen aan kunnen bie-

den met afsluiting van een BBQ,
gourmet of tapas.

Divers
compleet

De stempelkaart van
de smakelijke spaaractie
in samenwerking met BP
Nistelrode en BP Heesch,
zijn nog tot en met 13
februari 2012 bij Eetcafé
‘t Pumpke in te leveren.
Kom snel langs!
Deelnem
ende BP-Se

mers, die elke groep volgt per
fiets, om zo iedereen onderweg
een helpende hand te reiken
en op het juiste pad te houden.
Een rugzakje met iets te eten en
drinken ontbreekt daarbij niet.
Kijkt u ook eens onder “bedrijfsof groepsarrangementen”.

Schaijkseweg 3a, Herpen
Tel.: (0486) 41 51 00

Bistro
Ridderzaal

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

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

KERNEN

Column
Recht
dichtbij….
Vrijwel iedereen kent wel de gevechten en gevechtjes die je kunt
hebben met de energieleverancier (tegenwoordig ook nog eens apart
met de netbeheerder) over verbruik, incasso, tarief, loopduur van
het contract etc. De liberalisering van de energiemarkt heeft geleid
tot overstapmogelijkheden van de ene leverancier naar de andere,
waar veel mensen gebruik van maken. Ook daarbij gaat het nogal
eens mis: verkeerde afrekening, verkeerde (of vreemd geschatte)
switchstanden worden nogal eens als klacht genoemd. Als voorzitter
van de geschillencommissie energie en water heb ik de afgelopen
jaren -samen met mijn collega-voorzitters- letterlijk duizenden
klachten behandeld. Vaak is de conclusie dat er met wat meer en
eerdere informatie over en weer erger voorkomen had kunnen
worden; niet altijd trouwens: in sommige gevallen zie je toch ook dat
partijen merkwaardige (juridische) fouten maken. Voor consumenten
is het belangrijk om te weten dat een geschil bij de commissie door
henzelf in te dienen is. Dat gaat met een eenvoudig on-line formulier.
Belangrijk is ook dat de consument er eerst zelf met het bedrijf uit
moet proberen te komen.
(lees hierover: www.degeschillencommissie.nl ).
Voordeel van de geschillenbehandeling op deze manier is, dat je zelf
je geschil formuleert, zelf het proces regelt en ook het woord kunt
voeren. Daarbij heb je als consument natuurlijk wel een professionele
tegenpartij tegenover je, maar als u zelf uw klacht rustig uitlegt zal de
commissie u goed kunnen volgen. Verder is het zo dat de commissie
altijd is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter, een lid vanuit
de bedrijven en een lid vanuit de consumentenorganisaties. Voorzitter
en leden zijn gespecialiseerd in het onderwerp dat op tafel komt. De
zitting is tamelijk informeel en partijen krijgen de gelegenheid om
alles wat van belang is toe te lichten. Normaal gesproken heeft u 6
weken na de zitting de beslissing van de commissie in huis.
Ook voor bedrijfsmatige afnemers is er een commissie voor energie
en water, waar eigenlijk hetzelfde geldt.
Nog meer commissies? Ja hoor: bijna 50 voor consumenten (reizen,
auto, telecom, wonen etc.) en 4 voor bedrijf en beroep.
Als u erg grote (financiële) belangen heeft kunt u voor alle zekerheid
beter even juridisch advies vragen.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@lradvocaten.nl)

DMBK altijd op zoek naar
Mooi nieuws

Parochie
Heesch zoekt
vrijwilligers

Een lekker kopje koffie

HEESCH - De parochie Heesch is
met spoed op zoek naar twee vrijwilligers, die een doopwerkgroepje willen vormen. Heesch heeft
geen eigen pastoor, waardoor verschillende taken door gastpriesters – en diaken tijdelijk worden
waargenomen.

Er zijn in Nederland (te) veel mensen die onder de armoedegrens
leven. Deze mensen kunnen in
aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank. De
Voedselbanken beschikken echter
niet over voldoende koffie. Daarom hebben zij het Damiaancentrum Nederland (DCN) gevraagd
mee te helpen om pakken koffie in
te zamelen, zodat de Voedselbank
‘een bakje troost’ aan de betreffende mensen kan meegeven.
Als u wilt bijdragen aan het koffieproject van DCN, hoeft u niet naar
Sint-Oedenrode te rijden, waar het
Damiaancentrum is gevestigd.

De parochie Heesch zal in de toekomst deel uitmaken van een
samenwerkingsverband van zes
parochies. De doopvoorbereiding
gebeurt inmiddels al gezamenlijk.
Elke parochie heeft een vrijwilliger
of meerdere vrijwilligers, die het
aanspreekpunt is voor ouders die
hun kind willen laten dopen. Helaas heeft de grootste parochie van
de zes Heesch geen doopvrijwilligers. Het contact gebeurd nu met
de diaken die in Geffen woont,
en al drie andere parochies heeft,
deze moet allerlei formaliteiten
vervullen, wat eigenlijk niet zijn
taak is. Mochten er jonge ouders
zijn of andere personen die contactpersoon wil zijn, laten deze dan
met mijn contact opnemen.
Diaken Wim van Herwijnen, telefoon 06-53346149 of diakenvanherwijnen@hotmail.com of met
het parochiesecretariaat in Heesch
0412-451215,
info@petrusemmausparochie.nl

www.mooinisseroi.nl

HEESWIJK-DINTHER - Wat is er nu lekkerder en gezelliger dan samen
met vrienden en familie een lekker kopje koffie te drinken? Helaas is dit
niet voor iedereen mogelijk.
Pakken gemalen koffie kunt u ook
deponeren achter in de Servatiuskerk in Dinther of afgeven/ in de
bus stoppen bij Hans en Gon Lakwijk, Heilige Stokstraat 24 in Dinther.
Alle ingezamelde koffie komt voor
100% bij de Voedselbank terecht.
Meer informatie over de achtergrond van het Damiaancentrum
Nederland en over de projecten is
te vinden op www.damiaancentrum.nl. Wij houden u over het
verdere verloop van deze actie op
de hoogte.
Bron: Hans van Lakwijk

Nieuw spreekuur Aanzet
maatschappelijk werk
BERNHEZE - Aanzet maatschappelijk werk heeft vanaf 2 maart haar inloopspreekuur op vrijdagmorgen van 9 tot 10 uur, met maatschappelijk
werkster Suzanne Spierings. Het spreekuur op woensdagmorgen (eveneens van 9 tot 10 uur) blijft bij Petra Stulemeijer.

Het adres van het maatschappelijk
werk is Willibrordcentrum Heeswijk, Hoofdstraat 78 5473 AS te
Heeswijk-Dinther, 0413-292263.
Het algemeen maatschappelijk
werk kan u helpen bij relatieproblemen; problemen met ouderschap na een scheiding; huiselijk

geweld; psychische problemen;
verwerkingsproblemen; stress als
gevolg van ziekte of handicap;
problemen op het werk; geldproblemen; problemen op school.
Aanzet is de nieuwe naam van de
Stichting Maatschappelijk Werk.
Naast het Algemeen maatschappelijk werk heeft Aanzet ook
Sociaal raadsliedenwerk, Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdpreventiewerk. Aanzet biedt ook
internethulpverlening.
Zie: www.aanzet.nu

Bernheze Solidair: volledig
eens met kwijtschelding
belasting ondernemers
Bas van der Heijden, raadslid
BERNHEZE - Nederland is wederom in een recessie beland! Zo luiden diverse
berichten in de media. De economie is wederom gekrompen. Doordat in deze
tijden men beseft dat geld uitgeven even niet kan, kunnen de ondernemers en
ZZP’ers in de problemen komen, doordat de vaste lasten voor hun ook gewoon
betaald moeten worden.

U herkent ze meteen, de dames
van deze Mooi Bernheze Krant.
Altijd onderweg in de gemeente
op zoek naar mooi nieuws. Op
maandagmiddag werden ze door
Vorstenbosch-info.nl gespot bij

de optocht van de Piereslikkers.
De gemaakte foto’s vindt u elders
in deze krant en natuurlijk meer
foto’s van de optocht op www.
vorstenbosch-info.nl.

Op dit moment geldt voor particulieren dat wanneer zij de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen er een kans is op kwijtschelding
van deze verplichting. Voor ondernemers geldt dit op dit moment
nog niet, en dat is wat ons betreft
niet rechtvaardig. Ik heb mezelf altijd afgevraagd hoe dat komt, maar
dat gaat nu veranderen. Het col-

lege komt nu met een voorstel om
voortaan ook ondernemers kwijtschelding van de privé-belastingen
aan te bieden. Prima, dat past volledig in ons sociaal profiel en deze
maatregel snijdt hout voor ondernemers met een laag inkomen. Wij
gaan in ieder geval met dit voorstel
instemmen, dat moge duidelijk zijn.
Bernheze Solidair, ook voor u!

Ook u kunt het verschil maken!
Wordt lid van onze politieke partij om te kiezen voor een solidaire
toekomst voor Bernheze en haar inwoners. Bekijk onze website www.
bernhezesolidair.nl.
Ik ben er voor u, neem daarom
gerust contact met mij om uw probleem te melden of te reageren. U
kunt op mij rekenen!

Woensdag 22 februari 2012
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Optocht HD
Kreuge ontbijt

Gezellig in Kreugezicht
Prijs optocht
Stratenloop

Rodeo

Teenageparty Lunenburg

Zondag Kreugezicht

Stratenloop
Gezellig in Kreugezich

t

Stratenloop

Kreuge ontbijt

Gezellig in

Dweilen en speulen

ht

Kreugezic

Verlichte optocht

Rodeo

Teenageparty Lunenburg

Stratenloop
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CARNAVAL IN VORSTENBOSCH

Optocht

Prins met moeders

Playbackshow

Playbackshow

Optocht

Optocht

Fotokiekje

Optocht

Straatnaamonthulling

Optocht

Straatnaamonthulling

Jeugdbal
Knutselkids

Lekkerfeesie

Proclamatie

Sleuteloverdracht

Streetdance bij kin

derbal

Sleuteloverdracht
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Hans Markus en Thea van Dijk in de onecht verbonden
Onecht is ook echt
door Martha Daams
HEESCH - De erehaag stond in vol ornaat klaar voor de aankomst van
het bruidspaar. De boerenkar met bruidspaar Hans van Wimke van Has
Merks en Thea van Dorrekes arriveerde op tijd en luidde het feest in.
Zoals het hoort zwierde het bruidspaar binnen, op muziek van Nie Te
Geleuve. De geestelijk gestoorde
geestelijke, Jochem Goossens werd
vanachter de toog opgetrommeld
en zorgde eerst voor de innerlijke
mens. Daarna wist de gestoorde
geestelijke te vertellen dat Hans en
Thea aardig wat gemeen hebben.
Zo zijn ze op dezelfde dag jarig!
Dat feestje kunnen ze ook samen
vieren.
Van Hans wist Jochem dat hij vroeger in Geffen zijn vrouw heeft
ontmoet. Jochem: “hij heeft goed
moeten kijken, want zo groot is ze
nie, en ’t was vroeger ook zonne
schouwe hoender. Da zoude nou
nie meer zeggen.” Dat Hans altijd
maar werkt wist de geestelijke ook.
“onder meer in de zaak van hullie
Rudy. Groothandel in groenten en
fruit, bestellingen bezorgen voor 7
uur, daar halen we Hans zijn bed
voor uit.”
Thea is blijkbaar ook zo’n rappe.
Toen zij toe was aan een nieuwe
salon trommelde ze half Heesch
bij elkaar als sponsor. De volgende salon in de Moerbosch vond
ze net vóór de opening toch niet

naar haar zin. Haar man, Willy een
rustig type, was toen niet zo rustig
meer. Gelukkig was bij de huidige
salon Hans (die alles kan) de redder in de nood.
Geestelijk Jochem vroeg nog een
keer of het stel wel de hele dag
met elkaar wilde optrekken. En
kon na het jawoord Hans en Thea
‘in de onecht trouwen voor zolang
de dag duurt , of langer, maar dan
moeten ze komen biechten.’
Een collecte werd niet gehouden.
De collecteschalen waren naar Van
Munster gebracht. Daar brachten
ze meer op dan wanneer de geestelijk er elke week mee door de
kerk ging. Wel was er een veiling
voor De Horizon en de Zondagmiddagclub onder leiding van Jan
van Schijndel.
Prins Porcus hield zijn toespraak
kort, misschien ook omdat zijn
stem niet meer wilde. De feestelijke muziek van de Band rond de 50
of Dik 50 bracht de stemming erin
en er bleken heel wat danslustigen
in de zaal; waaronder Prins Porcus.
’T war ’n machtig mooi fist!

Aurora VIPKids
Dat is genieten

Foto: Ad Ploegmakers

‘Wegwijs in zorgland’
Dinsdag 6 maart 2012 themamiddag in Gasterij Laarstede
NISTELRODE - Mede namens het
gemeentebestuur nodigt de KBO
u uit voor een WMO-koffiemiddag in Gasterij Laarstede. De uitnodiging geldt niet alleen voor
onze leden, iedereen is van harte
welkom!
Het thema “Wegwijs in Zorgland”
Met het ouder worden hebben
mensen steeds meer zorg en ondersteuning nodig. Deze middag
willen wij u helpen daarin de weg
te vinden.
- Welke mogelijkheden zijn er om
zorg te krijgen?
- Wanneer kan ik zorg aanvragen
en waar kan ik daarvoor terecht?
- Wie bepaalt welke zorg ik nodig
heb en wat heb ik daarbij zelf in
te brengen?
- Hoe regel ik, dat ik de zorg krijg

waar ik recht op heb?
- Hoe wordt bepaald welke eigen
bijdrage ik moet betalen?
- Wanneer kan ik terecht in een
woonzorgcentrum?
- En wat maakt het uit als ik persé
in Laarstede wil wonen?
- Zijn er wachtlijsten en hoe werkt
dat?

casemanager bij de klantenservice
van Brabant Zorg. Hier kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van zorg, wonen, welzijn en
dienstverlening. Desgewenst regelen zij voor u zorg aan huis, tijdelijke opname of het wonen in één
van de locaties van Brabant Zorg,
waaronder Laarstede.

Al deze vragen en nog veel meer
komt aan de orde tijdens deze
middag.

Vanzelfsprekend krijgt u ruim de
gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open om
13.45 uur. Entree gratis.

Klantenservice Brabant Zorg
Om u hierover duidelijke informatie te geven hebben wij Monique
van Kilsdonk en Linda van Nes
uitgenodigd. Zij zijn werkzaam als

Iedereen is welkom !!

Gezelllige ‘Midwinter Zonnerit
Zonnebloem Nistelrode
Foto’s Erik van de Wetering

HEESCH - Zaterdag 4 februari waren 8 kinderen de VipKids van het
Aurora Carnavals concert. Anne, Esmee, Meike en Laszlo hadden op
school een voucher geloot en mochten met een vriend of vriendinnetjes
gratis naar het Auroraconcert. Ze werden als echte VIP’s behandeld. De
rode loper lag uit en de ingang van de Pas zag er prachtig uit.
Met het knallen van de (kinder)
champagne was het helemaal feest.
De VIP kinderen hadden een instrument mogen opgegeven waarvan
ze meer wilde weten. In de Missezaal kregen ze uitleg en vaak
mochten ze ook het instrument zelf
proberen.
Daarna was het tijd voor het concert! Op de speciaal gereserveerde

VIP plaatsen konden ze het allemaal
goed zien. Het was het eerste Aurora concert voor iedereen en voor
sommige zelf het allereerste concert
in een grote theaterzaal. Iedereen
had het zichtbaar naar de zin.
Met chips en drinken werd het VIP
arrangement afgesloten. En avond
om niet te vergeten.

Organisator Annie van Lokven van Zonnebloem Nistelrode is zeer tevreFoto’s: Esther van der Bogaart
den met de eerste zonnerit. 13 auto’s met chauffeur stonden klaar voor
vertrek. Onder de vrijwilligers van de zonnebloem, ook nieuwe vrijwilligers die als chauffeur wilden fungeren.
Samen met de Zonnebloem gasten die het heerlijk vonden er weer eens uit te zijn, was de sfeer opperbest.
Wederom een succesvolle activiteit van Zonnebloem Nistelrode. Een succesvolle dag.
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CARNAVAL IN HEESCH

Foto’s: Ad Ploegmakers

Jeugdcarnaval

Grote optocht
Sleuteloverdracht

Jeugdcarnaval

Jeugdcarnaval

Jeugdoptocht

Grote optocht

Grote optocht

Boerenbruiloft

Sleuteloverdracht

Boerenbruiloft

Jeugdoptocht
Jeugdcarnaval

Sleuteloverdracht

Jeugdoptocht

Jeugdcarnaval

Grote optocht

Boerenbruiloft

Jeugdoptocht
Boerenbruiloft

De

Woensdag 22 februari 2012

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

15

MooiBernheze

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS

BERNHEZER FAMILIEBERICHTEN
NAAM: Lisan van der Lee
LEEFTIJD: 20 jaar
WOONPLAATS: Nistelrode
(nu Utrecht)
STUDIE: ALPO

GEFELICITEERD. André van de Ven gefeliciteerd met je verjaardag.
Monique, Ciske en Lieke
VAN HARTE.
ONZE FAN WAS JARIG!

Welke studie volg je?
Ik zit in het tweede jaar van de studie Academische Lerarenopleiding
Primair Onderwijs (ALPO).

Dave van harte gefeliciteerd.
Redactie DeMooiBernhezeKrant

Waar volg je de studie?
Ik volg deze studie in Utrecht, waar ik ook op kamers zit.
Kun je uitleggen wat je studie precies inhoudt?
Mijn studie is de academische variant van de pabo. Ik volg hierbij
PABO op het HBO en Onderwijskunde op de Universiteit. Dit is
gecombineerd tot een studie. Ik wordt hierbij voornamelijk opgeleid
op leerkracht te worden, maar ik kan ook andere richtingen op met deze opleiding, zoals het
ontwikkelen van methoden.
Wat vind je leuk aan je studie?
Het leuke aan mijn studie vind ik dat het heel divers is. Op de PABO leer ik veel praktijk wat ik
later in mijn klas zou kunnen gebruiken, op de Universiteit leer ik veel achterliggende principes
kennen die ik weer terugzie op mijn stage. Ik ben al vanaf mijn eerste jaar begonnen met stage
lopen en dat vind ik ook erg leuk.
Wat wil je na je studie gaan doen?
Op dit moment zou ik het liefst voor de klas willen gaan staan later. Ik denk ook dat ik daarmee
zal beginnen, zodra ik klaar ben met studeren. Misschien kan ik daarna ook taken buiten de klas
gaan doen (adviseren o.i.d.). Maar daar heb ik gelukkig nog genoeg tijd om over na te denken!

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

mooIBernHeZertJe
CURSUS
cursus bronsgieten in
Bernheze
www.charlesknotter.nl
tel. 06-50468112.

www.demooibernhezekrant.nl

Het jaar begonnen voor nieuw prinselijk jeugdpaar
NISTELRODE - CV De Hossende Wevers hebben volgens tradi-

tie de wisseling, het aftreden en het onthullen van het jeugdpaar te houden op de carnavalsmaandagmiddag. Ook dit
jaar wisten ze weer een prachtige jeugdprins en jeugdprinses te onthullen. Jeugdprins Raymond Aaij en jeugdprinses
Caitlin Verkuijlen poseerden graag even voor de camera.

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

50%

SUDOKU

Collega om ons zwemteam te versterken M/V
Functie omschrijving:
* zwemlessen geven binnen het zwem ABC
en evt. zwemvaardigheid, snorkelen en
baby-peuter zwemmen
* waken over de veiligheid en hygiëne van
onze klanten
* onderhouden contacten ouders/verzorgers
* wij werken met de zwemscore module

* je kunt functioneren binnen een team

Functie - opleidingseisen:
* je bent in bezit van een diploma
zwemonderwijzer, CIOS of Zwemleider A/B
* je kunt lesgeven aan verschillende doelgroepen
* je bent klantgericht en hebt een flexibele
werkhouding

Bent u geinteresseerd?
Stuur dan uw sollicitatiebrief + CV aan:
Health Center Nistelrode
t.a.v. B. Leijten/P. Dorenbos
Beekgraaf 58 - 5388 CV Nistelrode
E: brendaleijten.hcn@gmail.com

Aanbod:
* woens- en zaterdagmiddag
* zondagochtend (dit betreft privé lessen)
* na de zomervakantie opvang van
zwangerschapsverlof
* salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
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Carnavalbridge CC

Kinderoptocht

Servaes

Optocht

Kinderoptocht

Carnavalbridge CC

Servaes

Schmincken

bij de Toren

Kinderoptocht

Optocht

Optocht

Kindermiddag bij

de Toren

Optocht
Carnavalsmis HDL

n

g bij de Tore

Kindermidda

Kindermiddag bij

Optocht

Kinderoptocht

de Toren
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Pierevertier in Vorstenbosch
door Frank Geenen

Prins Eric dun Urste met zijn raad van Elf,
carnavalsstichting de Piereslikkers en natuurlijk de feestvierders kunnen met trots terugkijken op een geslaagd carnaval
in Vorstenbosch. Op zaterdagmorgen kreeg het carnaval een
officiële aftrap met onthulling van de Houdtsingel als carnavalsalternatief voor de Schoolstraat en de sleuteloverdracht
door wethouder Donkers.
VORSTENBOSCH -

Voor jong en oud waren er vijf
dagen lang activiteiten en veel
gezelligheid in de feesttent aan
de Eggerlaan. De allerkleinsten en
de jeugd werden op zaterdag- en
zondagmiddag vermaakt met onder andere een playback show en

wAAr een klein
Dorp groot in kAn
zijn

wedstrijd. Op zondagavond zat
de tent bomvol. Ook veel mensen
uit de omliggende dorpen wisten de weg naar carnaval vierend
Vorstenbosch te vinden. DJ Paul

Elstak zorgde voor knallende muziek. Carnavalszondagavond staat
nu al in de boeken als de Vorstenbosche avond! Ook op de andere
avonden werd tot in de late uurtjes
feest gevierd in de tent. De traditionele optocht op maandagmiddag
trok door onder een mooi blauwe
lucht door het dorp. Het ruim aanwezige kijkpubliek kon genieten
van praalwagens en rijk uitgedoste
loopgroepen. ‘We hebben een
band’, het motto van de prins, was
voor diverse groepen een inspiratie
geweest.
Op donderdag worden in de Ketel
in Vorstenbosch de sleutels weer
teruggeven aan het gemeentebestuur en gaat de carnavalsstichting
en de samenwerkende horeca zich
weer bezinnen op het carnaval
2013.

Voor foto’s van carnavalvierend Vorstenbosch, zie de fotocollage
elders in deze krant of kijk op www.vorstenbosch-info.nl.
Ook de uitslag van de optocht is hier te vinden.
Foto: DMBK

CARAVANSHOW
vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 februari
Acties:
3 weken huur, twee betalen!
Speciale prijs caravan movers!
Speciale prijs onderhoudsbeurt
uitgevoerd voor 31 maart!
Nieuwste modellen 2012

a.s.

Zon

dag

ope

n!!!

Van Uden Caravantechniek
is gespecialiseerd in alle merken caravans:
Bürstner Fendt, Hobby, KIP, LMC, TEC,
Dethleffs, Chateau en nog veel meer.
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!

Officieel Bürstner
dealer Zuid-Nederland

Van Uden Caravantechniek, Jan Tinbergenstraat 6, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel: 0413 - 477 022, www.vanudencaravans.nl
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Kinderoptocht

Gespot

Feest in de Kindertent

Carnavalspreek

Boerenbruiloft samen

Gespot op boere

nbruiloft

Prijs in de optocht

Optocht Nistelrode

Kinderoptocht

De hossende wever van het jaar

Kinderoptocht
Gespot

Gespot

55+ Laarstede De Wevers

Prijs in de optocht

Wie de jeugd heeft...

VC BBBEEBG we

er of geen weer -

Hennie vd Camm

en

Optocht
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voetbal

TWC Nistelrode gaat Elfstedentocht doen Nieuwe coach dames
nistelrode – Vanaf eind februari zijn de leden van Toerwielerclub Nistelrode in hun geel-blauwe kleding prinses Irene
weer op alle zondagen op de weg te zien. TWC Nistelrode heeft het fietsseizoen weer geopend. De aftrap
wordt elk jaar gegeven tijdens de jaarvergadering.

NISTELRODE - José van Hoof wordt met ingang van het nieuwe seizoen trainer/coach van het 1e vrouwenelftal van Prinses Irene. Met de
Helmondse haalt Prinses Irene dat in de landelijk (zondag)hoofdklasse
speelt een bijzonder ervaren coach binnen. Van Hoof speelde in de
jaren zeventig en tachtig in het Nederlands elftal. Haar bijnaam was
destijds ‘De blonde pijl’ en ‘De vrouwelijke Johan Cruijff’. Bij de sollicitatieprocedure is het elftal intensief betrokken.
Van Hoof brengt een schat aan
ervaring mee als coach. Zo was
ze actief in het vrouwenvoetbal,
maar ook bij de jeugd en het heren seniorenvoetbal. Ook was ze
als trainster bedrijvig bij het Knvb
jeugdvoetbal. Van Hoof is in het
bezit van het trainersdiploma TC 2,
dat recht geeft om tot en met de
hoofdklasse te trainen in het vrouwenvoetbal en de 2e klasse bij de
heren. Ze liep voor die opleiding
stage bij de A1 van PSV, in de periode dat Huub Stevens daar hoofd
jeugdopleidingen was.
voetbal

Voorzitter Joost vd Rakt reikt Het Gouden Tandwiel uit

Tijdens deze bijeenkomst wordt het
programma voor het komende seizoen besproken en zijn de clubprijzen uitgereikt. Het Gouden Tandwiel is uitgereikt aan Peter Pennings
voor het feit dat hij vorig jaar liefst
28 keren aan de start verscheen. De
Gouden Wegwijzer kreeg het team
dat de tweedaagse tocht organiseerde. Jan en Antoinette Dietz en
Peter en Martien Pennings kregen

deze trofee voor de mooiste tocht
in Limburg en Belgie.
Op het programma staan diverse
tochten met variërende afstanden
en bestemmingen. Mede aangewakkerd door de ijskoorts van de
laatste weken gaat de club de Elfstedentocht fietsen. In 2012 is het
ook 100 jaar geleden dat de fietselfstedentocht voor het eerst werd

Bron foto: TWC Nistelrode

verreden. De Friesche tocht is 240
km lang en er wordt gestart vanaf
de standplaats Bolsward.
De club wordt gesponsord door lokale bedrijven: Van Tilburg Mode
en Sport, Accountantskantoor Oostendorp-Otten-Van Boekel en Jack
Martens Tweewielers.
Toerwielerclub Nistelrode is weer
actief op weg.

voetbal

Spelregelavond zaalvoetbal HDL
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Op maandag 13 februari hield
zaalvoetbalvereniging HDL haar jaarlijkse spelregelavond. In de toneelzaal van het Cultureel Centrum kwamen ruim 25 personen van de
diverse zaalvoetbalteams bij elkaar om de actuele spelregels van het
zaalvoetbal te bespreken.

toepassen in een individuele spelregeltoets. Tino Ruijs en Kees Kuijpers
waren de winnaars met 13 vragen
goed. Michel Teulings en Hans Megens waren een goede tweede met
12 goed. Zij kregen allemaal een
lekkere verrassing.

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Ze is momenteel bestuurlid van
de VVON Zuid 2 (Vereniging van
oefenmeesters in Nederland). Ze komsten bij BVO’s voor trainers in
heeft daar de portefeuille scholing Nederland. Ze is werkt nu bij het
en vorming in haar pakket en orga- Bakelse Bavos, waar ze assistentniseert
in datboksen
kader, badminton
studiebijeentrainer waterpolo
is bij de Aselectie. tafeltennis
beugelen
zwemmen
handboogschieten

korfbal

Altior recreanten verliezen
nipt!
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Altior Recreanten – Korloo Recre- ons op 2-1 voorsprong, dit was
anten
helaas van korte duur want Korloo
biljarten
judo er de vo- vissen
skien
snowboarden
Zo
makkelijkduivensport
dat de ballen
stond binnen
no-time
op 2-3kano
en
rige wedstrijd in gingen, zo moeilijk na de rust maakten ze er 2-4 van
verging het ons deze wedstrijd. Na ! De verdediging hield de aanvaleen 0-1 achterstand maakten we len goed dicht en aanvallend kon
gelukkig snel 1-1 door een mooi Meriam nog met een kort schot de
afstandsschot van Ellen. Een mooie eindstand op 3-4 brengen.
doorloopbal van Margreth bracht
schaken

dammen

kaarten/bridgen

Jeugdlotto trekking
verzet naar donderdag
1cm b

1,2 cm b

Allereerst werd door bestuurslid
scheidsrechterzaken Lambert van
der Ven de afwijkende regels besproken, welke worden gehanteerd in de zaalvoetbalcompetitie
in Heeswijk-Dinther. In principe
gelden de zaalvoetbalregels van de
KNVB, maar daarop hebben we in
overleg met elkaar enkele kleine
afwijkingen vastgesteld. Zo mag er
in onze competitie worden teruggespeeld op de keeper.
Hierna waren enkele bijzondere toe-

passingen van de regels besproken,
waar in onze zaal vaak misverstanden over zijn. Het met twee spelers
tegelijkertijd aanvallen, het met de
bal aan de voet naar achter lopen,
wel of geen sliding etc.
Vervolgens gingen de aanwezigen
in kleine groepjes aan het werk met
een tiental groepsopdrachten. Dit
leidde tot diverse interessante gesprekken over de uitleg van de spelregels. Aan het einde van de avond
kon iedereen de opgedane kennis

De zaalvoetbalcompetitie ligt vanwege Carnaval nu even stil. Vanaf
vrijdag 24 februari gaan we van
start met het derde en laatste competitiedeel, waarin de prijzen worden verdeeld. In de A-poule lijkt
Schuts Electro dit jaar de hoofdprijs
te pakken, waar E&E Betonbouw en
El Torro op het vinkentouw zitten.
In de B-poule gaat promovendus
In d’n Ollie fier aan de leiding. Op
grote afstand lijken 2Complete en
Dinthers Eethuis GBA voor het zilver te gaan. In de C-poule tot slot is
nieuwkomer Catering Verheijden /
Shang Hai de trotse koploper, waar
Ruijs Software ook nog steeds meedoet om de titel.
Met betrekking tot de promotieen degradatieplaatsen moeten nog
vele beslissingen vallen. Kortom een
goede gelegenheid om het aantrekkelijke zaalvoetbal te bekijken in
sporthal de Zaert. Elke vrijdagavond
van 19.00 tot 23.00 uur en zaterdags van 16.00 tot 22.00 uur.
Meer info is te vinden op
www.zaalvoetbalhdl.nl of via twitter @zaalvoetbaldhl .
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NISTELRODE - Iedere dinsdagavond op sportpark De Schellen is de bekendmaking van de winnende combinatiegetallen voor de trekking van
de jeugdlotto van Supportersclub Prinses Irene. Deze week is het donderdagavond in verband met de carnaval. De jeugdlotto van de Supportersclub is een activiteit die de jeugd zelf doet om geld bij een te
krijgen voor de jeugdactiviteiten van Prinses Irene. De supportersclub
organiseert al vele jaren een jeugdtoto maar is dit jaar voor het eerst
overgestapt op de Lotto.
Iedere week mag een ander jeugdledenteam de trekking doen, afgelopen week trokken Bernd, Nils
en Niek de combinatie. De 2e
trekking jeugdlotto week 7 had de
cijfercombinatie 135424 en de reserveletter C. De winnaar Fam van

Wanrooij uit het Loo in Nistelrode
wint daarmee een prijs van 100,Euro. De jongens die de trekking
hebben verricht zijn op de foto
[van vlnr] Bernd Reyniers, Nils Hultermans, Niek Bongers.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
23 feBruari
open coffee Bernheze
locatie: cc servaes in
heeswijk-dinther
pagina 5
26 feBruari
politiek café BruG
locatie: café de Zwaan
in heeswijk
pagina 7
11 maart
Voorjaarswandeling maashorst
locatie: natuurcentrum slabroek
te nistelrode
pagina 8

NISTELRODE
23 feBruari
toneelgroep kBo
hotel hommelus’
locatie: Gasterij laarstede

2 maart
sterrenwacht halley:
publieksavond
locatie: halleyweg 1, heesch
2 maart
kwartjesvolk en de die en ik
samen in het theater
locatie: cc de Pas

LOOSBROEK

3 maart
open dag van asseldonk
Varkensbedrijf
locatie: loosbroeksestraat 17

11 maart
mega trekkertrek spektakel
locatie: nistelrodesedijk in
loosbroek

3 maart
sterrenwacht jeugdmiddag
voor 7-12 jaar
locatie: halleyweg 1, heesch
4 maart
musical Zangeres
Zonder naam in de pas
locatie: cc de Pas
8 maart
muzikale vertelling over het
leven van herman Broo
locatie: cc de Pas

4 maart
rommelmarkt c.v. de
hossende Wevers
locatie: Partycentrum ’t Maxend

HEESWIJK-DINTHER

6 maart
inschrijfavond van de
kindervakantieweek
locatie: eetcafé ‘t Pumpke

25 feBruari
Lezing: “emo’s reis” door
prof. dick de Boer
locatie: Abdij van Berne

9 maart
Balletstichting treedt op
locatie: Zorgcentrum laarstede

heropening in d’n ollie
locatie: hoofdstraat 28
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10 maart
rock & roll ‘mustang 66‘
locatie: Party centrum ‘t Maxend

28 feBruari
rikavond Willebrordusgilde
locatie: Gildehuis de schuttershof

HEESCH
25 feBruari
herrie davidson Band –
rockfest 60’s/70’s
locatie: cc de Pas
1 maart
ernesto en marcellino
laatste theatertoer
locatie: cc de Pas.

9 maart
normaal
locatie: café zaal Jan van erp
9 maart
feestavond jetzt Geht`s Los
locatie: nisseroisedijk, loosbroek

VORSTENBOSCH
28 feBruari
Vraagbaak
locatie: de stuik
3 maart
Vormsel Viering
5 maart
jeu de Boule kVo
locatie: Gildenbergske
23-30 maart
Vorstenbosche
Biljartkampioenschappen
locatie:café de schaapskooi

2 maart
projectie en bespreking
van fotoklankbeelden
locatie: dorpshuis
“den durpsherd”
2 maart
clubLife
locatie: café de toren
4 maart
matineeconcert hot docs
locatie: Wapenzaal Kasteel

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

