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“Wie is die vrouw op de foto die er zo snel na mijn geboorte bij
was?” vroeg Rosan Pittens zich af. Het was oud-burgemeester van Gorp
met de eerstgeborene van Bernheze. Vandaag is Rosan 18 jaar geworden en
dat betekent dat ook Bernheze deze maand de leeftijd van 18 jaar bereikte.
Rosan ging op bezoek bij oud-burgemeester Van Gorp in Heesch en samen
kijken ze terug op 18 jaar Bernheze.
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Sportkampioenen Bernheze
Afgelopen zondag werden in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek de
sportkampioenen jeugd 2012 van de gemeente Bernheze gehuldigd. Op het einde van
deze middag werd de sportvrouw, sportman en sportploeg jeugd 2012 bekend gemaakt
alsmede de sportvrijwilliger 2012.
Bernheze -

nl

rpoint-online.

- www.pape
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enkele maanden moest de hele
bestuurlijke en ambtelijke organisatie samengevoegd worden, dat
is gelukt. De naam van de grootste
kern werd gebruikt voor de nieuwe

VA
AS N
SU GR
RA UN
NT SV
IE EN
KA &
NT HA
OO ER
R KE

In 1994 werden de kernen samengevoegd. Oud-burgemeester Van
Gorp weet het nog goed: “Het besluit viel in juni 1993. Het was een
gedwongen huwelijk en binnen

NS

José van Gorp en Rosan Pittens

Sportman 2012
Mike Bloks uit Heesch van
Taekyon Berghem

Sportvrouw 2012
Esli van Leuken uit Heesch
van Taekyon Berghem
Sportploeg 2012
Team MC1 van Hockeyclub
MHC Heesch
Sportvrijwilliger
2012
Wouter Daandels uit
Heeswijk-Dinther van
Zwem- en waterpolovereniging Gorgo
Voor meer informatie en
foto’s van iedereen die
zondag gehuldigd is, kijk op
www.mooiheesch.nl,
www.mooinisseroi.nl en
www.mooihdl.nl
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Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

woordzoeker

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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open Coffee staat voor
ontmoeten en gezelligheid
BeRNHeZe - de eerste maand van het nieuwe jaar loopt al aardig naar
het eind en dat betekent: tijd voor de Open Coffee Bernheze. Op donderdag 31 januari zijn we te gast bij de Pas aan de Misse in Heesch.
De Open Coffee Bernheze is bedoeld voor iedereen die buiten het
digitale netwerk om ook andere
mensen wil leren kennen in de gemeente Bernheze. De toegang is
uiteraard vrij, alleen het kopje koffie komt voor eigen rekening.
Open Coffee Bernheze: Donderdag 31 januari, van 8.30 tot 10.00
uur, in de Pas in Heesch.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie rian van schijndel
Heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van lierop
Acquisitie:
rian van schijndel
lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Ben jij FAirliefd?
Verras jouw geliefde op Valentijnsdag
HeeSWIJK-DINTHeR - Op 14 februari is het weer Valentijnsdag. dé dag
om iemand te laten weten hoeveel u om hem of haar geeft. de Wereldwinkel Heeswijk-dinther maakt het u dit jaar wel erg gemakkelijk.

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
rian van schijndel
Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
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.

Naast de leuke en lekkere cadeautjes die ze voor u heeft ingekocht
ontvangt u van 30 januari tot en
met 13 februari bij uw aankoop
een bon. Hierop kunt u aangeven
wie u op Valentijnsdag wilt verras-

sen met een boeket FAIRTRADe
rode rozen. Uit alle ingevulde bonnen wordt een gelukkige winnaar
getrokken. Op Valentijnsdag zal
het boeket uitgereikt worden bij
Miranda’s Bloemensalon.
De Wereldwinkel verkoopt geen
bloemen, maar in Heeswijk-Dinther kunt u terecht voor een eerlijk
boeket rozen bij Miranda’s Bloemensalon. eerlijke bloemen verdienen een eerlijke verzorging en
daarom voegt Miranda’s Bloemensalon standaard fairtrade snijbloemenvoeding toe aan ieder boeket
dat ze verkoopt. De voeding bestaat voor 78% uit fairtrade suiker.
en zo is de cirkel weer rond, want
de suiker wordt gefabriceerd door
de boeren die samenwerken met
Fair Trade Original en de Wereldwinkel koopt haar cadeautjes weer
in bij Fair Trade Original.

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

ooien?

Deze week bij Café de Snor

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

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

Column

Op het moment dat ik deze
column schrijf is ‘Wakker Dier’
bezig met een campagne tegen
de plofkip. De consument wordt
gelokt met goedkoop kippenvlees,
maar wat ze u niet vertellen is
dat deze kippen een onwaardig
bestaan hebben en in 6 weken tijd
het gewicht van een volwassen
kip bereiken. Dat deze kippen iets
anders krijgen dan maïs hoef ik
niet uit te leggen. Moet u zich voorstellen dat u een puppy bestelt
bij laten we zeggen een rottweilerfokker.
Na 9 weken gaat u het hondje ophalen, blijkt het een beer van
een hond te zijn van 60 kg. Hier zou u niet blij van worden en
tegen de desbetreffende fokker zeggen dat hij die gigant zelf mag
houden.
Maar goed, terug naar de campagne ‘Plofkip’ van ‘Wakker Dier’.
Door de lage prijs zijn toch veel mensen geneigd dit opgeblazen
stuk vlees te kopen. Buiten het feit dat de smaak niet kan
tippen aan het vlees van een eerlijke kip is het ook gewoon een
ongezond stuk vlees.

eeRlĲK BROOD, BlĲFt lanGeR
leKKeR en De sMaaK BlĲFt GOeD,
tot dE laatstE kruiMEl
Nu vraagt u zich misschien af is die bakker poelier geworden?
Nee, maar ik moest dit bruggetje even bouwen omdat met brood
namelijk hetzelfde gebeurt. Waar bij ons op een traditionele
manier brood gebakken wordt, wat minimaal 4½ uur duurt, is de
industrie in staat brood te produceren in minder dan 2 uur.
Het ‘plofbrood’!
Ons brood krijgt de tijd om zich te ontwikkelen in smaak,
malsheid, eeteigenschappen, voedingswaarde en verteerbaarheid.
Doordat ons brood de tijd krijgt om tot kwaliteitsproduct te
ontwikkelen heeft ons brood geen toevoegingen nodig om het
langer houdbaar te houden, is gezond en kan de smaak behouden
blijven.
De echte fijnproevers onder ons weten gelukkig de weg naar
kwaliteitsproducten nog te vinden, en wat wij vaak terug horen
is dat het eigenlijk zo duur niet is of zelfs goedkoper; omdat het
opgaat tot de laatste kruimel, 3 dagen na aankoop u nog steeds
een lekkere boterham kan eten en dat kan alleen van brood wat
natuurlijk gerijpt is. Zoals in onze bakkerij.
er zijn nog altijd veel mensen die geen verschil proeven, belangrijk
is natuurlijk je referentiekader. Ben je bijvoorbeeld opgegroeid met
friet van een bekende hamburgerketen, is dat de friet die je lekker
vindt. Krijg je dan een paar keer friet voorgeschoteld die gemaakt
is van verse aardappelen, niet geloogd en ook nog voorgebakken
is, wil je nooit meer anders.

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘N KAN BIER € 12,-

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

BakkEriJ

Smakelijk eten, Harm Lamers
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De complete versspecialist
voor de horeca

Advertorial

Actie geldig t/m 3 februari 2013

Open van donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur.
Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl
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een landelijk unicum bij eHBO Nistelrode Column
d’n BliEkEr
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

opsChrijVen
Toen ik in mijn jongere, puberende jaren door het dorp liep had ik er
een hekel aan. Het was zaterdagmiddag en ik moest weer een vergeten
boodschap gaan halen bij de nabijgelegen buurtsuper. Terwijl ik mijn
ellenlange reis van vijfhonderd meter in gang zette, irriteerde ik me
mateloos. Licht vloekend stapte ik flink door om er maar zo snel
mogelijk vanaf te zijn.
Met een gezicht op onweer betrad ik de winkel. ‘Natuurlijk’, dacht ik,
‘ik ben weer de enige die in die mini-winkel aanwezig is. Niemand
in dit dorp komt ooit buiten, dus laat staan naar de buurtsuper op
zaterdagmiddag. Ze zitten weer diep weggedoken op hun groen
gestreepte beklede banken en ze komen er de rest van de avond ook
zeker niet vanaf!’
In mijn dorp zou nooit iets spannends gebeuren, daar was ik van
overtuigd. Ik nam me voor zodra ik van de ‘hoge school’ af was, het
avontuur te gaan opzoeken. Ik wilde naar de stad. Met de bus gaan

in MĲn DORP zOU nOOit iets sPannenDs
GeBeURen, DaaR Was iK Van OVeRtUiGD

Alle leerlingen die op examen zijn geweest

NISTeLRODe - De eHBO vereniging in Nistelrode heeft bij het
Oranje Kruis vrijstelling aangevraagd voor de groep jonge leerlingen van BS ’t Maxend om voor
het eHBO diploma B op te mogen.
Volgens de regels kan dit normaal

vanaf 13 jaar, maar de jubilerende
eHBO vereniging kreeg vrijstelling.
De eHBO basisopleiding A kan al
van levensbelang zijn, maar nu
werden de leerlingen in 24-uur tijdens 4 maanden praktijkles klaargestoomd om de levensreddende

handelingen zoals; reanimatie,
stabiele zijligging en AeD te kunnen verrichten. 42 Kinderen in de
leeftijd van 9-12 jaar deden het
examen voor diploma eHBO B en
in april zijn de leerlingen van basisschool De Beekgraaf aan de beurt.

Voorlezen is aandacht hebben voor elkaar

in plaats van met die stinkfiets waar je altijd wind en dus regen
tegen hebt. In de stad hoefde je maar een stukje te fietsen om iets
enerverends mee te maken en was het dus onmogelijk de hele dag
chagrijnig met een kletsnatte Levi’s 501 rond te lopen. In de stad was
je nooit alleen in de winkel en had je daarnaast ook nog eens de keus
uit meer dan twee soorten chips van de buurtsuper. Maar bovenal kon
het in de stad nooit zo oorverdovend stil zijn als in mijn dorp. Alles
was in de stad mogelijk en ik zou er zo snel mogelijk als ik kon van
gaan profiteren.

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!

Ik denk dat ik twee weken in de stad woonde toen de heimwee naar de
stilte van mijn dorp al is gekomen. Op een zaterdagmiddag stond ik
met één vergeten boodschap in een veel te lange kassarij in een veel te
grote megasupermarkt al een kleine twintig minuten te wachten om
ook maar één meter vooruit te komen. Toen ik mijn boodschap wilde
betalen en ik erachter kwam dat ik mijn portemonnee vergeten was,
werd dit voorleesontbijt voor iewilde ik meteen terug naar de buurtsuper. Ik kon het niet eens op laten
dereen een
feest!
schrijven…..
Laat
uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel

HeeSWIJK-DINTHeR - ze zaten er helemaal klaar voor: de peuters van het Kinderdagverblijf Klein drakenstein. Vol verwachting wie er op de prachtige rode en roze pluche stoel plaats zouden nemen om voor te
gaan lezen tijdens het voorleesontbijt 23 januari; de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen. Sommigen,
veilig bij papa en mama op schoot, terwijl anderen nieuwsgierig voor het podium op de grond zaten. en toen
Joris en Boris plaats hadden genomen op het pluche, kon het voorleesfeest beginnen.

vergelijken op kwaliteit en prijs.
een feest vanvrijblijvend
aandacht hebben
voor elkaar. Voorlezen is van altijd en voor elke leeftijd. Of je nu
bij jouw kind op het randje van je
Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn
bed een verhaaltje leest voor het
slapen gaan, of je dan
leest een
datveru heeft durven denken.
haal aan ouderen voor die slecht-

Kies voor
uw
voordeel
Ons voordeel is ook uw voordeel!
Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel

nomen en de kleintjes hingen aan
hun lippen. Terwijl de een voorlas liet de ander de plaatjes zien.
Luchtig en speels vertelden ze het
verhaal van Dorus die niet kon
wachten tot ze jarig was en zelf
een feestje wilde maken. Ze mocht
van haar mama lekker gaan knippen, dus besloot ze mooie lapjes
te gaan knippen. Overal knipte ze
driehoekjes uit: jurken die aan de

voorleesduo te verliezen.
Heel veel mensen misten ineens
een driehoekje uit hun kleding en
gingen zoeken waar het was gebleven. Uiteindelijk kwamen ze bij
Dorus terecht. Gelukkig kon iedereen er om lachen en werd het uiteindelijk een groot feest met een
enorme slinger van lapjes. Joris en
Boris sloten af met een liedje, want
ook dat hoort bij een feestje. en zo

ziend zijn of dement. Het gaat om
de aandacht: de een vertelt en de
ander luistert. Je bent op het voorleesmoment dicht bij elkaar en dat
voelt warm.
Voor kleintjes is het leerzaam: het
prikkelt hun fantasie en stimuleert ondermeer taal- en spraakontwikkeling, maar ook sociaalemotionele vaardigheden. Terwijl
het ouderen gespreksstof biedt en
uitnodigt om herinneringen op te
halen. Dus blijf voorlezen, altijd!

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Ons
voordeel is ook
Tel.
uw0413-291980
voordeel!
of 0413-291205

r

VOORlezen is OOK een Feest

EN

Ondertussen werden de broodjes
uitgedeeld en smulden de kleintjes van het broodje uit het vuistje, zonder hun aandacht voor het

S

waslijn hingen, het tafelkleed, politie-uniformen. Ze knipte en knipte
maar. De hele stad door.
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Het kleurrijke ‘boevenduo’ Joris en
Boris, bekend van de film ‘Sinterklaas en het Pakjes Mysterie’ en
‘Het Geheim van de Tempel’ kwamen vrijwillig voorlezen. Ze hadden het boek ‘Nog 100 nachtjes
slapen’, prentenboek van het jaar
2013 van Milja Praagman, meege-

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn
dan dat u heeft durven denken.

Loop eens
even binnen
of neem
contact op
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Tekst: Hieke Stek

Loop eens even binnen
of vergelijken op kwaliteit en prijs.
vrijblijvend
neem contact op met:

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, Beauty, Care
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ZORG EN HULP

Antwoord dichterbij dan we bewust weten

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

AnitA SMitS: SpirituEEL CoACH MEt BEiDE BEnEn op DE gronD

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

Advertorial

NISTeLRODe – Vanaf 23 februari is Anita Smits regelmatig te gast in
eetcafé ’t Pumpke om haar ‘plekje’ in te nemen. Op haar plekje creëert
ze privacy en rust om mensen op weg te helpen met inzicht en advies.

Inzicht
U kunt bij Anita vragen stellen over
werk, liefde of anderszins. Om te
komen tot inzicht bewandelt Anita

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
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: 0412-450802
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
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
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.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
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
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.

heid. Maar nu, na omzwervingen
langs obstakels waarbij ze zelf
mocht ervaren hoe het is mensen
en dingen los te laten en angsten
te ontmoeten, geeft ze gehoor aan
haar roeping, met steun en aanmoediging van vriend Marcel.

‘inzicht OPent
nieUWe DeURen’
een aantal wegen. Zo voelt ze via
uw hand naar uw wezen, werkt
met uw geboortecijfer en legt
kaarten. Daarbij is haar concentratie gericht op het vinden van blokkades en reikt ze handvatten om
deze op te heffen. een sessie duurt
een half uur.
Door haar gave komt Anita snel bij
de kern en met liefde en haar directheid laat ze zien waar u vastgelopen bent. Uw angsten in de ogen
zien, loslaten en tegemoet treden
wat uw weg is, kan emoties losmaken, maar levert veel op.
Indien gewenst, kan bij een terugkerende blokkade een coachingAnita Smits: Spiritueel coach

Anita Smits uit Vlaardingen was
altijd een bijzonder iemand. Dromerig, gevoelig en proberend de
harmonie te bewaren. Ze heeft

traject aangegaan worden. Dit kan
inhouden dat u thuis vragenlijsten
moet invullen en dat u stapsgewijs aan een oplossing werkt. een
coaching-traject omvat globaal 4
consulten.
Kinderen en pubers
Met kinderen werkt Anita via tekenen, kleuren, knippen en plakken
en met geduld. Al werkende aan
hun kunstwerk komen kinderen los
en vertellen geheimpjes die vader
en moeder vaak nog niet wisten.
Vaak moeten ze voldoen aan eisen
van een groep.
een zware opgave en soms heel
kwetsend. Afwijkend gedrag kan
een roep om hulp zijn, die niet begrepen wordt. Dat geldt ook voor
pubers. er gelden nieuwe regels en
een wereldbeeld waar ze geen vat
op hebben. Luisteren en de juiste
vragen stellen, helpt ze op weg.
Mogelijkheden
Anita werkt naar eer en geweten.
Zij weet hoe moeilijk het proces
kan zijn. Maar ook hoe verlossend
openheid is. Voor haar betekent
spiritualiteit verantwoordelijkheid
nemen om te zijn wie je bent.
Daarom is het ook mogelijk met
gelijkgestemde mensen een huiskameravond te organiseren; min. 6
personen en een plek voor privacy.

Foto: Fons Baerken

veel moeten meemaken voordat
ze gehoor gaf aan haar roeping als
spiritueel coach via helderziendheid, -horendheid en -voelend-

23 FEBruAri, 23 En 24 MAArt iS AnitA in niStELroDE
U kunt aanmelden voor een sessie op een van deze dagen via de
website. Voor afspraken en tarieven: www.so-lu-tio.nl of bel
06-45131788.

Laverhof organiseert benefietdiner
‘Het ingezamelde bedrag gaat volledig naar Alpe d’Huzes’
HeeSWIJK-DINTHeR - Op 21 maart 2013 organiseert laverhof Cunera/de Bongerd een benefietdiner om
geld op te halen voor Alpe d’Huzes. Alpe d’Huzes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team,
geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Sinds
de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag aan sponsoring opgehaald. In 2012 was dit ruim 32
miljoen euro.
“Onze medewerkster Angelien
Kerkhof is al geruime tijd ziek. Zij
maakt met haar gezin een zware
periode door in haar gevecht tegen
kanker. Daarnaast zet zij zich in om
geld in te zamelen voor onderzoek
naar de genezing van kanker. Haar
broer Arie van den Berg wil hier
een bijdrage aan leveren door op
5 en 6 juni 2013 zes keer de Alpe
d’Huez op te fietsen. Met het benefietdiner wil Laverhof Cunera/
De Bongerd dit initiatief van harte
ondersteunen”, aldus Tom Serier,
teamleider facilitair bij Laverhof.
Deelname aan het benefietdiner
kost € 49,-. er wordt een viergangen diner geserveerd inclusief

ggD ViA twittEr BErEiKBAAr
Voor gEZonDHEiDSVrAgEn
VAn ouDErS En jongErEn

drankjes, in de Aula van Cunera/
De Bongerd. Het ingezamelde
bedrag gaat volledig naar Alpe
d’Huzes. Laverhof stelt alle faciliteiten gratis beschikbaar en medewerkers zetten zich deze avond
volledig vrijwillig in.
Reserveren kan via angelien.benefiet@laverhof.nl. Ook voor meer
informatie over het benefietdiner
kunt u dit mailadres gebruiken.
er zijn 64 plaatsen beschikbaar. Bij
voldoende belangstelling wordt op
22 maart een tweede benefietdiner georganiseerd.
Op de website www.opgevenisgeenoptie.nl is alles te vinden over
Alpe d’Huzes.

Collecte voor de
Hersenstichting
NISTeLRODe - Van 4 tot en met
9 februari wordt de Hersenstichting collecte gehouden. De Hersenstichting zet zich in voor ruim
4 miljoen mensen met hersenaandoeningen. Met de collecte wordt
zoveel mogelijk geld opgehaald
om deze mensen te helpen. Hierbij
roepen wij u op om gul te geven
aan de collectant aan de deur.
Meer informatie over de Hersenstichting collecte kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl.
Namens de Hersenstichting collecte hartelijk bedankt. F. Pennings,
coördinator. Tel 0412613221.

Kennismakingsaanbieding!

de GGd Hart voor Brabant sluit aan bij een nieuw initiatief
binnen de jeugdgezondheidszorg.
de jeugdarts en jeugdverpleeg-kundige zijn nu ook
bereikbaar via de landelijke Twitterkanalen

Kom ervaren wat een ontspannende voetreflexmassage voor u kan betekenen!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting op uw 1ste ontspannende
voetreflexmassage. de aanbieding is geldig tot en met 31 maart 2013.
en, wilt u zichzelf écht verwennen, maak dan een afspraak voor
hoofd-nek-schouder-onderbeen- en voetreflexmassage.

@deschoolarts en @ggdjongeren.

Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl.
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar: gabriellicvoetreflex@gmail.com
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DuurZAAMHEiD

Advertorial

De Varpo voorzien van energie besparende verlichting
Een flinke reductie op de energiekosten!
HeeSWIJK-DINTHeR - de Varpo in Heeswijk-dinther is door Chinalink voorzien van energiebesparende verlichting. de bestaande Tl-lampen zijn vervangen door hoogfrequente adapters met T5 buizen. Hierdoor gaat de Varpo per jaar ca 40% besparen op
haar verlichtingskosten. Bovendien hebben de T5 Tl-buizen ook een langere levensduur en dus lagere kosten voor vervanging van
Tl-lampen en starters in de toekomst. Voor de Varpo een interessante investering.
de T5 Adapter
De T5 adapter is een slim en
energiebesparend product dat op
duurzame wijze een gemakkelijke
besparing op uw elektraverbruik
realiseert. Door middel van een
hoogfrequent voorschakelapparaat geïntegreerd in onze adapter
en een nieuwe TL T5 buis, verandert uw bestaande armatuur in
een energiezuinig armatuur. Door
het verwijderen van de bestaande
TL-buis en -starter en het simpel
plaatsen van de T5 adapter is de

‘n intErEssantE
invEstEring
start van uw besparing direct gerealiseerd. er is geen aanpassing
nodig van de bestaande elektrische installatie of dure nieuwe armaturen. De adapters zijn relatief
goedkoop en vaak in eigen beheer
te plaatsen. Afhankelijk van het
aantal branduren per jaar is een
terugverdientijd van 1 tot 1½ jaar
geen uitzondering!

Milieuvergunning
Veel bedrijven willen graag minder energie verbruiken en worden
soms door eisen in het kader van
de milieuvergunning verplicht om
minder energie te gaan gebruiken.

“Chinalink is een bedrijf uit Heeswijk-Dinther. Heeft u vragen of
interesse? Wij maken graag een
vrijblijvende offerte met een terugverdienberekening op basis van
reële uitgangspunten.

Hier kan onze T5 adapter op een
goede, simpele en goedkope manier uitkomst bieden.

Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies of kijk eens op onze
website.

CHinALinK BV
0413-292315 - www.chinalink.nu - info@chinalink.nu

rondleiding in CC nestelré
Duurzaam gebouw in Nistelrode bijna klaar
NISTeLRODe - een georganiseerde rondleiding op 25 januari leerde ons dat in het nieuwe cultureel centrum
van Nistelrode op velerlei fronten aan de duurzaamheid gewerkt is. Kees Versluis, directie Architectuur de
Twee Snoeken, wist de ongeveer 60 aanwezigen vol overgave te vertellen, waarvoor elke keuze gemaakt is.
“Gelukkig vonden de toekomstige gebruikers duurzaamheid in het gebouw belangrijk.”, weet de architect
enthousiast te vertellen.

feliciteert
met de oprichting van de Coöperatie

BEVErS inStALLAtiEtECHniEK B.V. heeft de technische
klimaat-installatie onderhanden,
daar waar adviesbureau Sweegers
en de Bruijn het technische bestek
heeft geschreven. Juist de klimaatinstallatie is gericht op duurzaamheid, daar waar er gebruik gemaakt wordt van een gesloten
broninstallatie. er zijn in het terrein 24 boringen gemaakt van elk
130 meter diepte waar een gesloten lus van slangen is ingebracht.
‘s Zomers wordt het water in gesloten bodemlussen gekoeld door

het grondwater waarmee het pand
gekoeld kan worden. ‘s Winters
wordt het water van de bodemlussen gebruikt om met behulp van
warmtepompen het pand te verwarmen. Bijna het gehele pand is
voorzien van vloerverwarming en
vloerkoeling wat uitermate geschikt is voor dit type installatie.

gebouw wordt gezogen door zogenoemde warmtewielen. Deze
zijn in de luchtbehandelingskas-

Ook de ventilatie-installatie in het
gehele pand is duurzaam uitgevoerd. De verse buitenlucht wordt
in de winter deels opgewarmd
door de warme lucht die uit het

ten opgenomen. In de zomersituatie gebeurd dat omgekeerd, daar
waar de warme buitenlucht deels
gekoeld wordt door de relatief
koele lucht die uit het pand wordt
gezogen.

DUURzaaMheiD OOK
BelanGRĲK VOOR
gEBruikErs

Duurzaam betekent ook dubbelglas voor het hele gebouw. Tenslotte is de materiaalkeuze voor
het nieuwe gebouw en de isolatieschil om het oude gebouw een
enorme verduurzaming, waarbij
het toch zijn authentieke karakter
behouden heeft.

VACATURE
Administratief medewerk(st)er
fulltime

De werkzaamheden worden verricht voor zowel
Van Munster Recyclers als Reisswolf Heesch BV
WERKZAAMHEDEN
De administratief medewerk(st)er verricht de administratieve handelingen
ter voorbereiding van de facturatie, orderaanname, orderverwerking,
telefoonaanname. Tevens zorgt men voor ondersteuning van de
commerciële buitendienst in de vorm van het samenstellen van offertes,
opmaken en verzenden van bevestigingen, verzorgen van mailings,
ondersteuning in acquisitie door het benaderen van prospects en het
maken van afspraken.
De werkzaamheden zijn heel gevarieerd en kunnen in overleg, uitgebreid
worden met andere taken. De geschikte kandidaat heeft ‘n goede
beheersing van MS Office en de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Kennis van andere talen zoals Duits/Engels is een pre maar geen noodzaak.
Uw motivatiebrief met CV kunt u sturen aan
info@vanmunster.com
of Van Munster Recyclers BV
Meer informatie: www.vanmunster.com
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FoToCluBBernheze

mIREllE VAn SoEST

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
Mijn naam is Mirelle van soest (29 jaar).
zo’n zes jaar geleden besloot ik lid te worden
van Fotoclub Bernheze. Moeilijk precies
terug te halen wat me toen dat besluit
deed nemen, maar ik herinner me dat ik
al ver vóór die tijd vele rolletjes vol knipte.
alles werd vastgelegd. Vooral tijdens de
verdere vakanties probeerde ik te zoeken
naar bijzondere plaatjes. ik leerde steeds
meer te experimenteren met standpunten,
composities en licht. het was altijd geweldig
spannend wanneer de foto’s werden
ontwikkeld! Door de fotoclub ging ik ook
dichter om me heen op zoek naar bijzondere
beelden én leerde ze vooral zelf te creëren.
in die tijd woonde ik in Dinther en waren
de fotobijeenkomsten ‘om de hoek’.
Ondertussen ben ik regelmatig van
woonplaats gewisseld, maar heb de fotoclub
nooit gedag willen zeggen. Momenteel
rijd ik met plezier vanuit Vught voor een
foto-excursie of fotobespreekavond naar
loosbroek. Mijn fotocamera reist altijd met
me mee… van ‘om de hoek’ tot in afrika.

Masai

Laos

Egypte

Koekbouw. Veghel

Opdracht. Naaktfotografie

Panorama Brede Haven. ‘s-Hertogenbosch

BernHeZefamILIeBerICHten

Vervolg van voorpagina

gEBoortE

Bernheze is volwassen

Geboren

DEX

FELiCitAtiE
DeMooiBernhezeKrant
feliciteert

Vrijdag 18 januari 2013

Rosan Pittens

Gitte van den Berg &
Guus van de Haterd
Aspergeveld 3
5351 LE Berghem

met haar
18e verjaardag

De slimsten van De Hisse Kwis 2012:

Mensen van het team
‘Van Herpen en consorten’

Bij eetcafé ’t Pumpke zien we
haar wat bijverdienen terwijl ze
op het Maaslandcollege haar
examenjaar van 6 VWO afrondt.
Opvallend feit is dat ze als vervolgstudie, de studie Bestuurskunde in
Tilburg heeft gekozen. Wie weet
ligt haar toekomst ook wel bij een
gemeentelijke functie of zelfs als
burgemeester. Rosan is daar nog
niet mee bezig, ze kan heel veel
kanten op met haar studie.
“Burgemeester word je ook niet,
dat ben je. Je hebt zorg over je
inwoners en dat is bij leuke gelegenheden maar ook bij dramatische momenten van het leven.”
geeft José van Gorp aan. Je kunt

Egypte

er ook geen opleiding voor volgen.
Minimaal een hbo opleiding is wel
noodzakelijk en ook bestuurlijke
ervaring is een must, maar je dient
ook over de juiste eigenschappen
te beschikken.” Voor José van
Gorp, die nog steeds in Heesch
woont, allemaal bekend. Zij bezit
bestuurlijke ervaring die ze opdeed
in Veghel.
In haar tijd als burgemeester had
ze hoogtepunten, zoals de viering van het kampioenschap van
de voetbalclub Prinses Irene en de
Koninklijke onderscheidingen en
het gezamelijke optreden van de
fanfares en harmonie van Bernheze. Ook dieptepunten, enkele gro-

te verkeersongelukken zijn haar
heel scherp bijgebleven, de brand
bij eetcafé ’t Pumpke en zo kan
ze vele gebeurtenissen benoemen
waarbij haar taak als burgemeester
intens was.
Tot 2003 bleef ze burgemeester
en toen werd het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Samen kijken
oud-burgemeester Van Gorp en
Rosan door het fotoboek van de
oud-burgemeester en halen herinneringen op, soms onbekend
voor de een en soms voor beiden
herkenbaar. 18 jaar Bernheze, het
had zomaar iedere plek in Nederland kunnen zijn. Het heeft de
toekomst bepaald voor deze twee
bijzondere dames.

prieeltje terug op het raadhuisplein

HeesCH – Afgelopen vrijdag is de uitslag van de Hisse Kwis 2012 bekend gemaakt. Team ‘van Herpen en consorten’ mag zich de winnaar
noemen met 1085,25 punten. Het team heeft met een voorsprong van
7,25 punten de nummer twee ‘de Knaller’ achter zich gelaten. de derde
plek is het team ‘Hofkapel de dors(t)vlegels’.
Na de prijsuitreiking was de avond
nog niet ten einde. Discotheek Remote Rental zorgde voor een
gezellige afsluiter waar de teams
na konden praten over de kwis en

er tijd was om een dansje te wagen. Het boekje met de antwoorden en de volledige uitslag van de
kwis komen te staan op
www.dehissekwis.nl

Commissie v.l.n.r. André Franssen, Edwin Verkuylen, Theo vd Heijden, Harrie Rijkers, Nico vd Ven en Leo van Zijl.
(Niet op de foto: Mark Verwijst)

NISTeLRODe – Afgelopen vrijdagmiddag werd er door de commissie ‘Vrienden van het Prieeltje’ geproost op
het groene licht wat gegeven is om het prieeltje terug te plaatsen op het Raadhuisplein. Lees het hele verhaal
op www.mooinisseroi.nl
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Roerige tijden

Ook zo’n zin in de
Zuid-Franse zon?

‘Burgemeester tegen elk aannemelijk bod’

La Colline

7-daagse touringcarreis naar
Drôme, Ardèche en Provence
Elke dag een ander stukje Frankrijk:
vertrek 23 juni, 21 juli, 4 augustus.
U toert tussen klaprozen, zonnebloemen en lavendel,
temidden van wijngaarden, olijfaanplant, bijzondere
natuurgebieden en adembenemende vergezichten.

Offermans is lang burgemeester
van Heesch gebleven

Heesch - In de jaren ‘30 was Heesch landelijk nieuws! Uit heel Nederland kwamen journalisten poolshoogte nemen. In de raadszaal liepen
de gemoederen namelijk regelmatig hoog op. Zelfs drong de gemeenteraad bij Gedeputeerde Staten aan op ‘verlossing van de huidige burgemeester, de heer Offermans’. De heer H. Buijks, BHIC, vertelt verder.
In 1930 werd Offermans burgemeester van Heesch. Hij was
als inspecteur van politie in Den
Bosch uit zijn ambt gezet, omdat
hij niet gemaakte onkosten zou
hebben gedeclareerd. Als burgemeester van Heesch wilde hij ook
meteen een topsalaris. En toen de
raad daar niet mee akkoord ging,
werd de oorlog verklaard. Leiding over de oppositie had Toon
van der Heijden, 14 jaar raadslid.
Over en weer werd gescholden en
woorden als ‘lummels, rapaille en
vervalsers’ werden met regelmaat
over de raadsleden uitgestrooid en
omgekeerd werd Offermans voor
schriftuurvervalser uitgemaakt.
Bij de verkiezingen in 1932 zette
Offermans de Commissie tot Onderzoek Geloofsbrieven zo onder
druk, dat deze een valse verklaring

verzond aan de Gedeputeerden
om Van der Heijden uit zijn ambt
te zetten en zei daarna: “Ziezo, die
is d’r uit en die blijft d’r uit”. Totdat
de Commissie enkele dagen later
aan de Gedeputeerden liet weten
de verklaring onder dwang te hebben verzonden.
De ruzie liep verder op. De burgemeester moest in Vught gaan wonen. De ambtswoning, voorheen
het woonhuis van burgemeester
Wolters (nu restaurant De Keuken),
heeft jaren leeg gestaan en niemand wilde hem een huis verhuren. De burgemeester zelf liet zich
ook niet onbetuigd. Hij verplaatste
het kermisterrein en liet palen met
prikkeldraad eromheen zetten.
Ook werd een van de raadslieden
eens 2 uur lang opgesloten in de
raadszaal onder toeziend oog van
marechaussees. Verder gebeurde

het dat Offermans ’s avonds een
borreltje ging drinken in het café,
maar rond sluitingstijd de cafébezoekers opwachtte achter een
boom. Diegenen die zonder licht
naar huis wilden rijden, kregen een
bekeuring. Hij was immers ook opperveldwachter.
Ondanks de strijd, de scheldpartijen en de pesterijen, is Offermans
lang burgemeester van Heesch gebleven. Bij een akkefietje in 1940
over vervoer naar een militair
werkverschaffingsproject in Herperduin door een jongere arbeider,
gooide deze een schop naar de
burgemeester. Daarvoor werd hij
veroordeeld tot een geldboete van
vijf gulden en voorwaardelijke gevangenisstraf.
Offermans betekende niet alleen
kommer en kwel: Na de oorlog
zette hij zich in voor ex-militairen
en oud-verzetsmensen die zonder
pensioen dreigden te komen. Wie
hij echt was? We zullen het nooit
weten.

Steenarend, gems en vale gier ...langs oude kloosters,
kerken en kastelen, festival, pausenpaleis en de beroemde
brug over de Rhône in Avignon, Théâtre Antique en
Romeinse Poort in Orange, Aquaduct Pont du Gard...
U flaneert door het Saint-Rémy van Vincent van Gogh,
het Montélimar van de nougat, het Grignan van de
Zonnekoning, bezoekt oude stadjes als Château-Neufdu-Pape en (Clairette de) Die, met héél veel terrasjes,
provençaalse markten en proeverijen.
Even thuis in het land van ‘stokbrood, kaas en wijn’,
Piaf, Bécaud en Aznavour.

€ 465,-- p.p. incl. reis, verblijf op basis van vol pension,
chambres d’hôtes La Colline
excl. entreegelden.
Info: www.lacolline.nl
Hans & Marie-José Egelmeer, 0033-475904528
johannes.egelmeer@orange.fr

Heihoekbroodjes zijn
onze kampioentjes
de bakkers Lamers

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

Ze worden ook wel kampioentjes genoemd
maar bij ons heten ze al 25 jaar Heihoekbroodje.
Deze knapperige bruine broodjes met zonnepitten, sesamen maanzaad hebben veel fans. We maken er dan ook altijd veel van,
elke dag weer. Een hard broodje is het lekkerst op de dag dat het gebakken is
maar je kunt dit Heihoekbroodje prima de volgende dag
even ‘oppiepen’ in de oven.

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze

4 Heihoek-

broodjes

1,00
normaal 2,00

kers:

e bak
tips van d

, € 2,65
d
o
o
r
b
r
e
k
Sui
Notenmelange
bavaroisvlaai 5
10-12 personen, € 12,9
deze aanbiedingen gelden van 31-1 t/m 6-2-2013

Veel zonnepitten, sesam- en maanzaad. Onze heihoekjes hebben echte fans. Even in de oven en morgen weer lekker!
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in bedrijf

mooi & in bedrijf

Keurmerk Veilig ondernemen
Voor ondernemers meer dan veiligheid alleen

In de aanloop naar her-certificering voor KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) zijn meer processen op gang gekomen dan alleen de direct
gerelateerde processen. Saamhorigheid is er een van.

HeesCH –

0-meting en de ‘schouw’ in de
avonduren maakten de kritische
punten duidelijk én de noodzaak
van samenwerking. en zo kwam
eind 2010 het eerste KVO-B certificaat tot stand.
Saamhorigheid
Veiligheid is helaas geen vaststaand feit. Het boevengilde
ontwikkelt zich en altijd ligt de
nonchalance op de loer. Daarom
werd ook meteen een 1-meting gedaan en een nieuw plan
van aanpak gemaakt. Cruciaal
was het gevoel van saamhorigheid, wat terug te vinden is in

‘VeiliGheiD is Geen
VaststaanD Feit’
het lidmaatschap van de OVH,
de open communicatie en elkaar
aanspreken. Ook het overleg
met de gemeente was onderdeel
van het continue proces voor
dit veiligheidskeurmerk. BijvoorAnthony van Bakel en Jack van der Dussen bij het bord met de aanduiding van het Keurmerk KVO-B
beeld over de gebrekkige verFoto: Fons Baerken
lichting op de openbare ruimte,
Anthony van Bakel (Van Bakel Volgens de beide heren was er
geparkeerde auto’s en zwerfvuil.
elektro) was namens de On- de Ondernemers Vereniging Kritische punten
dernemers Vereniging Heesch Heesch veel aan gelegen om de Camera’s en manbewaking ble- Her-certificering
(OVH) lid van de werkgroep bedrijventerreinen Cereslaan en ken niet de oplossing. Het bleek Het duurde even voordat in 2011
KVO-B, naast Jack van der Dus- De Beemd een veiligheidskeur- een kostbare aangelegenheid het plan van aanpak werd opgesen, SIOB (stichting Innovatief merk te laten krijgen. Directe ondanks een beschikbaar subsi- pakt. Maar de leden van de OnOndernemend Bernheze) en ver- aanleiding was de inbraak in diebedrag. Toen kwam KVO-B in dernemers Vereniging Heesch:
tegenwoordigers van gemeente, 2005 bij voormalig Karwei en de beeld en werd een 0-meting ge- Anthony van Bakel. Harold van
politie, brandweer en met onder- vermeende subsidie voor beveili- daan via een enquête om tot een Munster, Harm Peters en Mark
steuning van MKB Nederland. ging van bedrijventerreinen.
plan van aanpak te komen. De Leijen wisten, samen met ge-

meente, politie en brandweer
het vuur weer aan te wakkeren
en iedereen weer te activeren. en
er is heel veel uit voort gekomen.
Dankzij het lidmaatschap van de
bedrijven bij de OVH kent men
elkaar en is de slagkracht groot,
eric Thijssen van de Brandweer
heeft ontruimingsplannen gemaakt, Rabobank Maatschappelijk Stimuleringsfonds heeft
gezorgd dat de bebording er kon
komen, en bovendien is de korting op brandverzekeringen niet
onaantrekkelijk.
Maar ook indirect zijn er voordelen te bespeuren als lid van
de ondernemersvereniging zoals collectieve afvalinzameling,
energie-inkoop, BHV-cursussen
en het ‘goede buurmanschap’.
De bedrijventerreinen Kleinwijk
in Nistelrode en Retsel in Heeswijk Dinther zullen komend jaar
gaan werken aan de certificering
KVO-B.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815

Gladheidsbestrijding voor bedrijven en levering van strooizout

bar bowling eethuys ijssalon zalen

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen
Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland
T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl
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DE GROTE

VERBOUWINGSOPRUIMING
LEDEREN KLEDING

3 0R%
G
TIN

STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING

KO

10 %
ING
KO RT

TASSEN & KOFFERS

40%

KO RT

ING

KLEIN LEDERWAREN

20%

K O R T IN G

5 0 %G
KO RT I N

PROFITEER NU VAN EXTRA LAGE PRIJZEN. WE MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR DE VERBOUWING. ALLES TOPKWALITEIT.
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

ECHT LE
DER

www.lederzaakverhagen.nl

IS N IE T
DUUR!

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:

www.humstijl.nl

Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl

COLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• de Kriekeput
• los door het bos

mooi & op de markt

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

www.vanudenbouwservice.nl

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Van der Wijst, kleinvak
• de Kaaskoning

HET GEMAK
VAN EEN
ADVISEUR
DICHT BIJ
HUIS

mooi & in bedrijf

• Van schayk VoF
• orangerie Van tilburg
• rainbow Center
• rivez Assurantiën &
risicobeheer BV
• WVe schilderwerk
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.o.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

DIENSTVERLENING OP MAAT

mooi & online

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer
van uw financiële administratie.
U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies.
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming
alsook privé.
Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid.

M E U B E L & AMBACHT

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

FRANS VD HEIJDEN Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR Heesch • 06 - 22 49 67 54
Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94
WWW.VANSCHAYKVOF.NL

info@meubelenambacht.nl • www.meubelenambacht.nl

Tafels • Keukens • TV-meubels • badkamermeubels • kamer en suite

i n t e r i e u r s

o p

m a at

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

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.
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Informatie
voor de
KERNEN
CDA: Zelfreinigend vermogen

van de 4x3 coalitie?

Aftreden koningin Beatrix

Peter van Boekel, Fractievoorzitter

Burgemeester Van Beek: “Verwacht en verrassend”
Bernheze – Toen op 28 januari
de RVD een toespraak van koningin Beatrix aankondigde kwam
ook bij burgemeester Willibrord
van Beek dit bericht onverwacht.
Ondanks dat er al jaren over gesproken werd, was het verrassend.
Van Beek had de eer om onze koningin ook persoonlijk gesproken
te hebben, als lid van het commis-

sie in- en uitgeleide tijdens Prinsjesdag o.a.. Bijzondere gesprekken,
ook met prins Willem Alexander en
prinses Maxima.
Van Beek heeft het volste vertrouwen in de nieuwe generatie, maar
herkende het punt van de stap terug uit een functie die je jaren vervuld hebt en het moment van bezinning over ‘de rest van je leven’.

Column
sportief bernheze
Sportkampioenen
Afgelopen weekend heb ik Bernheze
leren kennen als een sportieve gemeente.
Maar liefst 550 jeugdige sporters
werden gehuldigd omdat ze in 2012
een kampioenschap hadden behaald.
Ik mocht alle kampioenen samen met
Willibrord van Beek
wethouder Rien Wijdeven een medaille
Foto: Marcel van der Steen
omhangen. Ruim 1200 belangstellenden
in een overvol Lunenburg in Loosbroek
en dat alles in een geweldige sfeer. Wij vinden het belangrijk en fijn
dat zoveel kinderen in onze gemeente sporten en proberen dat ook
zoveel mogelijk te stimuleren. Bernheze staat bekend om de vele en
adequate sportvoorzieningen en wij doen er alles aan om deze in stand
te houden.
Dit jaar was ook bijzonder omdat de gekozen sportman en sportvrouw
2012 uit dezelfde sportvereniging kwamen, Taekyon Berghem, en
bijzondere resultaten hadden geboekt met taekwondo. Mike Bloks en
Esli van Leuken uit Heesch, nogmaals proficiat.
Sportploeg van 2012 werden de meisjes C1 van Mixed Hockeyclub
Heesch, vanwege hun uitverkiezing tot sportiefste club van Nederland.
Na al die vervelende incidenten van de laatste tijd was dit een mooie
actie om te laten zien dat het ook anders kan. Respect voor de
tegenstander en zorgen dat je gewoon een fijne wedstrijd kunt spelen.
Proficiat meisjes van C1 en hopelijk zullen velen jullie voorbeeld
volgen.
Ook felicitaties voor de sportvrijwilliger 2012: Wouter Daandels van
Zwemvereniging Gorgo. Naast actief sportend lid is hij ook bestuurslid,
lid van de Technische Commissie, wedstrijd-official, scheidsrechter,
leiding op het jaarlijkse zomerkamp en ook nog organisator van het
vrijwilligersfeest. Door ieder jaar een vrijwilliger in het zonnetje
te zetten laten wij zien hoe belangrijk wij vrijwilligerswerk vinden.
Zonder deze mensen kan geen vereniging functioneren.
Beste Berhezer 2012
Ook mocht ik de Beste Bernhezer 2012 bekend maken: Chris
Ploegmakers uit Heesch die al vanaf 1994 op een onnavolgbare wijze de
bijeenkomsten voor de sportkampioenen presenteert. Daarnaast heeft
hij voor de gemeente Bernheze diverse keren belangeloos evenementen
en bijeenkomsten gepresenteerd, zoals de kennismakingsavond
voor de inwoners bij de installatie van burgemeester Heijmans, het
Bernhezer Ondernemers Feest en het Open Innovatie Festival. De heer
Ploegmakers is een stimulerende en inspirerende inwoner van en voor
de gemeente Bernheze die de titel Beste Bernhezer 2012 zeker verdient.
Van harte proficiat met deze eervolle onderscheiding.
W.I.I. van Beek, Burgemeester van Bernheze

bernheze - De bestuurscultuur in Bernheze dreigt er een van ‘intern’
en van ‘besloten overleg’ te worden. De frequentie van besloten vergaderingen wordt steeds hoger. We roepen het college op om niet met
een dichte deur te praten over iets wat ons allemaal aangaat. Werkbijeenkomsten worden ze genoemd, die vergaderingen. Dit jaar zijn er
alweer drie geweest. Wij ergeren ons daar als CDA mateloos aan.

Schilderij gemaakt door Carla van Lieshout

DeMooiBernhezeKrant:
Altijd en overal
in de lucht!

www.demooibernhezekrant.nl

De

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

Een schrijnend voorbeeld is de besloten bijeenkomst van woensdag
16 januari over de resultaten van
een onderzoek van onze rekenkamer, een onafhankelijke commissie
die het beleid van de gemeente
controleert. De uitkomsten waren zo schokkend dat we dit eerst
in een niet openbare vergadering
moesten bespreken. We zijn ingelicht over allerlei details. Over
keiharde feiten en snoeiharde
conclusies. Zowel VVD, ABB als

CDA Bernheze hebben die avond
aangedrongen op openheid. Maar
een open en transparante discussie
wordt blijkbaar niet meer gewaardeerd. Wij zijn heel benieuwd of de
coalitiepartijen enig zelfreinigend
vermogen in zich hebben om de
misstanden die zijn geconstateerd
aan te pakken. In de raadsvergadering van donderdag wordt dit op
de proef gesteld.
Ziet de 4x3 coalitie en haar college de leermomenten of vinden
ze ingrijpen en anders werken wederom niet nodig. Kritische rekenkamers, kritische raadsleden, zoals
wij ten spijt.

MooiBernheze

SP: Bossen

van Bernheze

Cor van Erp, SP Raadslid
bernheze - De gemeente Bernheze beschikt over prachtige bossen. Dat zijn
parels in Bernheze. De SP is trots op de bossen en wil dat daarin geïnvesteerd
wordt. Gelukkig gebeurt dat ook. En wel op een manier die Bernheze niets kost!
De subsidie komt van de provincie en de bossen brengen ook nog geld op. Dat
komt uit de verkoop van hout. Op die manier snijdt het mes aan 2 kanten. Hout
is een natuurproduct. Dat draagt dan weer bij aan duurzaamheid.
Bosbeleid
Bossen maken onlosmakelijk deel
uit van de natuur. Natuur die we
moeten koesteren. Te veel natuur
ging verloren. Beton kregen we in
de plaats. De SP Bernheze wil daarom via een goed bosbeleidsplan de
bossen verbeteren. Een deel van de
bossen is nodig als onderdeel van
het habitatnetwerk. Daar wil de SP

mede vorm aan geven. Verder is
het beheer van de heide een punt
van zorg. Helaas blijkt de inzet van
een kudde schapen 5 keer duurder
te zijn dan regulier beheer. Hierbij
wordt dan 2 keer -periodiek- gemaaid. Jammer. De houtkwaliteit
kan ook omhoog. Hierdoor kan op
termijn hout uit eigen bossen ingezet worden. Europees hardhout,

zoals Robinia Pseudo Acacia, blijkt
uitstekend te groeien op doorlatende bodems zoals in Bernheze.
Bij de aanplant, het onderhoud en
de kap kunnen we mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een stukje social return van
binnenuit. Hier geeft Bernheze via
haar bosbeleid het voorbeeld met
betrekking tot social return.

Progressief Bernheze: Transparant
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Als gemeenteraadslid mag ik namens u besluiten nemen in de gemeenteraad. Ik wil dat goed doen. Daarvoor lees ik veel, stel ik vragen, fiets
door de gemeente, praat met mensen en organisaties en overleg minimaal twee
keer voor een raadsvergadering met mijn steunfractie. Progressief Bernheze
hecht veel aan openheid en transparantie in de politiek. Voor een goede discussie in de gemeenteraad is een goede voorbereiding essentieel.
Werkbijeenkomst
Ik doe mee aan werkbijeenkomsten van de gemeente. Er was een
bijeenkomst over het bedrijventerrein Heesch-West. De projectleider gaf uitleg over een mogelijke
inrichting, fasering en inpassing.
Allemaal ideeën die terugkomen in
een ontwerp-bestemmingsplan. In
anderhalf uur krijg ik veel informatie zodat ik een beeld heb van wat
ik kan verwachten in een commissie- en raadsvergadering over dit

onderwerp. Fijn dat de betrokken
ambtenaren informatie duidelijk
presenteren, tijd vrijmaken en bereid zijn in de avonduren mij zo te
helpen bij mijn raadswerk.
Toekomstvisie
Vorige week was er een werkbijeenkomst voor de gemeenteraad
over de toekomstvisie van Bernheze. De burgemeester gaf zijn
opinie over de discussie in de buurgemeenten op basis van zijn con-

tacten. In gemêleerde groepjes bespraken we een aantal stellingen.
Het college heeft goed geluisterd.
Onze opmerkingen en inbreng
gaat zij verwerken. Het resultaat
komt in een notitie die in een volgende commissie- en raadsvergadering besproken zal worden. Ik
ben blij met deze werkwijze. Jammer dat het CDA deze werkwijze
als niet-transparant bestempelt en
negatief over de gemeenteraad
schrijft.

Informatie voor de kernen
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35 jaar The Winning Mood
Nistelrode - The Winning Mood is nog springlevend en heeft onlangs haar 35-jarig bestaan gevierd. In
de tijdelijke huisvestiging, paviljoen De Wevershof werd bij die gelegenheid Ben Elschot gehuldigd. Ben is
vanaf de oprichting lid van The Winning Mood, bijna 20 jaar bestuurslid geweest en nog steeds een trouwe
bezoeker. Tevens werd bij die gelegenheid afscheid genomen van Christ Cuijpers die maar liefst 17 jaar secretaris van het bestuur was, hij wordt opgevolgd door Theo Verstraten. Deze feestavond werd met succes
opgeluisterd door het muzikale duo Kwast en Krietje ut Wanroy. Tijdens deze gezellige avond werd genoten
en weer even vele herinneringen opgehaald.
Vele jaren had The Winning Mood
haar thuis in het dorpshuis. De
tijdelijke huisvesting is een tussenstop. Gedurende de afgelopen
weken is er veel onduidelijkheid
ontstaan over de toekomstige huisvesting van The Winning Mood.
‘Onlangs werd het gerucht verspreid dat The Winning Mood
bezwaar zou hebben tegen de

hoogte van de consumptieprijzen die straks gaan gelden in het
nieuwe Nestelré. Hierover heeft
The Winning Mood zich nooit
uitgesproken. De prijzen zijn in
overeenstemming met de algemeen geldende prijzen in de gemeenschapshuizen van Nestelré
en daarom geen discussiepunt.”,
vertelt de contactpersoon van The

Winning Mood “Wel kan de hoogte van de huurprijs een probleem
gaan worden voor een sluitende
begroting.”
Na de algemene ledenvergadering
die op korte termijn gehouden gaat
worden hoopt het bestuur van The
Winning Mood zich hierover definitief te kunnen uitspreken.
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Column
AD

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Spijkers op laag water
Ik had het vorige week over de discussies in de omliggende gemeenten
rondom gemeentelijke fusies en het feit dat het stil was in Bernheze.
Nu blijkt de gemeenteraad er afgelopen week in beslotenheid een
vergadering aan te hebben besteed. Maar hebben wij als inwoners de

Bernheze Solidair:

Onze ‘eigen’ bedrijventerreinen
Gerjo van Kessel (raadlid) gerjovankessel@home.nl
bernheze - Als u nieuws hoort over ontwikkelingen op een bedrijventerrein in Bernheze, zal waarschijnlijk ‘Heesch-West’ het eerste zijn waar u aan denkt. Natuurlijk van
groot belang voor ons en de regio maar…. we moeten niet vergeten dat deze ontwikkeling voor het merendeel van onze lokale ondernemers een ‘ver van mijn bed show’ is!
Bernheze Solidair denkt dat we nu
al winst kunnen behalen, als het
gaat over nieuwe ontwikkelingen
op de vier bedrijventerreinen in
Bernheze (Cereslaan, De Beemd,
Retsel en Kleinwijk). Een mogelijkheid die in onze ogen een positieve bijdrage kan leveren, is het
toestaan en stimuleren van bedrijfsverzamelgebouwen. Dit verlaagt de drempel voor ambitieuze
startende ondernemers om zijn/
haar droom te laten uitkomen. In
bedrijfsverzamelgebouwen kun-

nen ze een, voor hun activiteiten
passende ruimte huren en samen
de vaak hoge overheadkosten delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
één gezamenlijke receptioniste/secretaresse. Daardoor kan een startende ondernemer zich focussen
op zijn/haar kwaliteiten en worden
op een professionele wijze de bijbehorende taken uitgevoerd.
Een heel mooi voorbeeld is de
ideeënfabriek in Uden waar innovatieve bedrijven de voorheen
leegstaande oude Philipsfabriek

nieuw leven hebben ingeblazen.
De ondernemingen die hier zijn
gevestigd, versterken elkaar ook
door gebruik te maken van elkaars
specifieke deskundigheid. Wij zijn
ervan overtuigd dat op kleinere
schaal ook in Bernheze voldoende
verborgen potentieel aanwezig is.
Zowel in overcapaciteit van bedrijfsgebouwen, als in startende
ondernemingen.
En, wie weet, groeien deze bedrijven uit hun jasje en is het tijd voor
een volgende stap...

Advertorial

Computertypen vanaf groep 7 & 8
Bernheze - De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8 en ouder. Wil je ook lekker snel en zonder
fouten met tien vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school
of bij jou uit de buurt.
Door het toenemende gebruik
van de computer in het dagelijks
leven is een goede typevaardigheid van groot belang. Iedereen
kan leren typen, ongeacht leeftijd,
eventuele beperkingen of ervaring met de computer. Afsluiting
van de cursus met een waardevol diploma. Half februari starten

we weer op diverse basisscholen
na schooltijd met het computertypen voor kinderen van groep
7/8 in Heeswijk-Dinther (bs Het
Mozaiëk en ’t Palet), Heesch (op
het Hooghuislyceum), Nistelrode
(bs het Maxend en de Beekgraaf),
Vinkel (bs Mariaschool), Loosbroek (bs Albertus). Scholen die

Hallo Bernheze!
op WanTV

Daglenzen

Beste Ad,
Jouw bericht over bomen is zeer passend in deze tijd. Het is inderdaad
absurd hoeveel bomen blijkbaar moeten worden gesloopt omdat ze onnadenkend zijn geplaatst of omdat niet de moeite is genomen ze fatsoenlijk in nieuwe plannen in te passen. De drang voor herinrichting,
voor in één keer goed ontbreekt de tijd, is enorm en tegelijkertijd radicaal. Ik heb een gemeente geadviseerd bomen in grote betonnen bakken te plaatsen, met geringe kosten zijn dan voor de bomen de grillige
gedachten van de plannenmakers te volgen. Bomen worden helaas veel
gebruikt als een toevallige en tijdelijke aankleding van een straat of
plein. De kans dat een boom kan volgroeien is tegenwoordig zeer gering
te noemen.
Vraag steeds een duurzame plek in te plannen van minimaal vijf bij vijf
meter per boom. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, zijn wat plantenbakken de enige zinnige groene aankleding. Gelukkig hadden onze voorouders voor wat bomen betreft meer verstand en kunnen we hier en daar
nog genieten van fraaie exemplaren!

0412 614 052
www.kijkmij.info | www.hoormij.info
www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd 1

Gratis parkeren voor de deur

Had ik het twee weken geleden over een falend bomenbeleid in
Bernheze, laat de gemeente afgelopen week in een persbericht weten
dat ze gemeentebossen aan het uitdunnen zijn. Alsof de kaalslag in de
bebouwde kom al niet voldoende is. Maar begrijpelijk dat in de bossen
voor een beste variatie in natuur en betere groeiomstandigheden van
bomen er soms ook enkele moeten verdwijnen. In de bebouwde kom
verdwijnen ze voor stenen. Dat is zorgwekkend. Op mijn column een
positieve bijval namens de vertegenwoordiger van de bomenstichting in
Bernheze, lees het hieronder.

Reactie op ‘Doe us grún’

(inclusief controle lenzen/ogen)

158040 AD Rolstoel.indd 1

Gemeenteraadsvergaderingen zijn als uitgangspunt openbaar, tenzij de
raad over individuele persoonlijke aangelegenheden praat zo stelt de
wet. De wetgever heeft ook de optie ingebouwd om met instemming
van tweederde van de gemeenteraad op andere onderwerpen besloten
te vergaderen. En of het nu studiebijeenkomst, informatiesessie of
vergadering wordt genoemd, de raad is gekozen om als hoogste orgaan
publiekelijk op hoofdlijnen het beleid te bepalen en uitvoering door
het college te controleren. Een cultuur van besloten vergaderingen
hoort daar niet bij. Zeker op een onderwerp als gemeentelijke
herindeling moet deze raad inmiddels beter weten. De stem van
de volksvertegenwoordiging die in beslotenheid heeft vergaderd is
afgedwaald van de stem van wie ze vertegenwoordigen. Hebben ze niet
geleerd?

Met groet, Ad.

voor 6 maanden vanaf € 159,-

LOOSBROEK – Op WanTV is op
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag
3 februari een compilatie te zien
van het kindertheaterfestival Hallo
Bernheze! Basisscholen uit Bernheze voerden op 28 november op
verschillende locaties een voorstelling op die leerlingen zelf hadden gemaakt.
Het ging om een project van Cube
Bernheze in samenwerking met
theatergezelschap Sally & Molly.
In de tien minuten durende uitzending zijn beelden te zien van alle
voorstellingen. Het programma is
op vrijdag te zien om 18.00, 20.00,
22.00 en 0.00 uur en op zaterdag
en zondag op dezelfde tijden,
maar dan ook om 14.00 en 16.00
uur. Op 1, 2 en 3 maart wordt het
programma opnieuw uitgezonden.

het computertypen na schooltijd
georganiseerd willen hebben kunnen ook reageren. Voor scholen
zit daar helemaal geen extra werk
aan vast. De lessen worden om de
week gegeven.
De examens zijn in juni. Voor info
of aanmelding: www.iedereenkantypen.nl of 06-53830572.

raad niet juist gekozen om in openheid en namens ons discussies te
voeren en besluiten te nemen? Raadslid Peter van het CDA is daarom
boos. Jammer dat hij er slechts in een reactie aan de pers aandacht aan
besteedt en verder gewoon deelneemt aan de besloten bijeenkomst.
Een bijeenkomst die volgens burgemeester Willibrord terecht en met de
voltallige raad is afgesproken als studie en informatiebijeenkomst. “Het
CDA zoekt spijkers op laag water” aldus voorzitter van de gemeenteraad
Willibrord.

18-01-13 12:02
18-01-13 12:02

Peter Leijdekkers, contactpersoon van de Bomenstichting voor Bernheze.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

TE HUUR KLEDING
boerenbruiloft/carnaval/
themafeesten/toneel/
abraham en sara.
Annie van Dinther
06- 52593236
MEUBELSPUITERIJ
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat. Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.

Deze onderscheiding wordt hem
verleend als blijk van waardering
voor zijn bijzondere en jarenlange
inzet voor de gemeente Bernheze
en in het bijzonder voor de sportkampioenen van Bernheze. Vanaf
het allereerste begin (1994) is de
heer Ploegmakers betrokken bij de
huldiging van de Bernhezer sportkampioenen.

Daarnaast heeft hij voor de gemeente Bernheze diverse keren
belangeloos evenementen en bijeenkomsten gepresenteerd, zoals de kennismakingsavond voor
de inwoners bij de installatie van
burgemeester Heijmans, het Bernhezer Ondernemers Feest en het
Open Innovatie Festival.

BERNHEZE – Tijdens de bijeenkomst huldiging sportkampioenen van de
gemeente Bernheze op zondag 27 januari jl. is de heer Chris Ploegmakers uit Heesch benoemd tot ‘Beste Bernhezer 2012’.

GEVRAAGD
Gebruikte/oude wenskaarten
Voor het maken van nieuwe
wenskaarten om te verkopen.
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11,
Nistelrode.
Binnenveld 38, Vorstenbosch.
TE KOOP
KRUPS Nescafé Dolce Gusto
Voor koffie, espresso,
chococino en cappuccino.
Showroommodel (lichtgeel)
incl. gebruiksaanwijzingen
€ 40,- tel. 06-53556982.
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ZOEKT U EEN WERKSTER?
Slechts € 12,95 per uur,
zie www.hulpstudent.nl,
bel 06-1482 6000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
van uw fOlders
MOOIBERNHEZERTJE
rtk
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D

4 februari. U kunt uw kaartje bestellen bij Mary Verstegen tel. 0629415776 of bij Bep Gloudemans
tel. 0412-454145 / 06-12082959
of bij boekhandel Ceelen ’t Dorp in
Heesch.

Spo

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN:
CARNAVAL, OPTOCHT, BOERENBRUILOFT, PRIJSUITREIKING,
KINDERMATINEE, DWEILEN, PRINS, PRINSES, ADJUDANT,
VORST, RAADVANELF, DANSMARIEKES, LOOPGROEP,
CARNAVALSWAGEN, PRINSENWAGEN, SERPETINES,
VERKLEDEN, OPTREDEN, CARNAVALSMUZIEK, DANSEN,
POLONAISE
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WOORDZOEKER
Neem een kijkje voor én achter
de schermen bij nachtclub ‘Chez
Dolly’. Kom op 9 en 10 maart
naar de Pas in Heesch. Entree €
9,- incl. één consumptie. Aanvang
20.15 uur. Kaartverkoop start op

HEESCH - Toneelvereniging Arcadia speelt op 9 en 10 maart ‘Chez
Dolly Encore’. Een tragie-komedie voor jong en oud. Chez Dolly is een
verhaal waarin intriges, haat en nijd worden afgewisseld met humor,
liefde en begrip.

sen?
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nt.nl
5,00.
ertje n ezekra
vanafibernh
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een
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95170
Wilt is dit office@
0412-7
Dan via:
Info bel met
of

TV Arcadia speelt Chez Dolly Encore
St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

Beste Bernhezer 2012
Chris Ploegmakers

Heb je het naar je zin op de opleiding?
Ik ben heel erg blij met mijn keuze. Ik had ook theaterwetenschappen kunnen gaan doen, maar
het conservatorium is meer praktijkgericht.
Het is wel een zware opleiding. Je moet het echt willen. Vorige week zat ik bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar tien uur lang op school. Als je het als hobby ziet wordt het moeilijk. Er zijn ook
opdrachten op school die ik iets minder leuk vind, maar ik weet waar ik het voor doe en daarbij
zit ik er helemaal op mijn plek!

Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
H. van Dijk
Ilse Lamers-Dekkers
de Boekweit
7 in Heesch
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
293851
kan de staatsloten
ophalen bij
boekhandel Ceelen

Wat leer je precies op het conservatorium?
Je wordt opgeleid om op te treden. Als je afstudeert kun je in producties staan. Ik heb gekozen
voor de richting muziektheater. Het hoofdvak is zang, maar ik krijg ook nog spel en dans. In
het eerste half jaar hebben we een improvisatieblok gehad. Daarna zijn we aan een stuk gaan
werken. Dat stuk telt meteen als tentamen. Voor zang moet je drie liedjes zingen, en daarbij een
testles voor dans opvoeren. Daarnaast heb ik ook nog gewoon theoretische tentamens. In april
hebben we een showcase, een soort van presentatie, met heel de tak muziektheater in de Oude
Luxor in Rotterdam.

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

5x 1/5 staatsloten

Tekst: Rob Aarts

Waarom is je keuze op het conservatorium gevallen?
Ik houd mijn hele leven al van zingen, heb het altijd gedaan. Van
kleins af aan was het voor mezelf duidelijk dat ik daar iets mee wilde
gaan doen. Tijdens mijn laatste jaar op het Maasland College heb ik
een jaar lang elke zaterdag een vooropleiding conservatorium gevolgd in Tilburg. Daarna is mijn keuze toch op Rotterdam gevallen,
omdat ik me daar het meest op mijn plaats voelde.

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

Marlijn van Dijk (19) komt uit Heesch, maar woont op kamers in
Rotterdam. Daar zit ze sinds afgelopen zomer op het conservatorium, Codarts genaamd. Daar studeert ze muziektheater.

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: MARLIJN VAN DIJK
LEEFTIJD: 19
WOONPLAATS: HEESCH
STUDIE: CONSERVATORIUM

OOGcontact

Woensdag 30 januari 2013
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Autogordels

K

goedkope winterbanden?

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Het is verplicht om autogordels
te dragen in de auto, zowel
voor- als achterin de auto. Als
er op alle zitplaatsen een gordel
is, mag niemand zonder gordel
worden vervoerd. Heeft de achterbank 3 gordels, dan mogen
er niet meer dan 3 mensen op
de achterbank vervoerd worden. In auto’s zonder gordels,
bijvoorbeeld oldtimers, mogen
passagiers (vanaf 3 jaar) wel
vervoerd worden.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Auto pekelvrij!
Het winterweer is voorbij
maak nu in onze carwash ook
de onderkant van uw auto
weer pekelvrij!

BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode
• Velgen en
sportvelgen
• Zomer- en
winterbanden:
wij leveren
alle merken

WINTERCHECK
voor € 9,95 incl.
winterpakket!

• Opslag van
zomer- en
winterbanden
Balanceren
• Gespecialiseerd
in uitlijnen

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk
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Kinderzitjes
in de auto
Kinderen tot 18 jaar die kleiner
zijn dan 1,35 meter, moeten
gebruik maken van een goedgekeurd zitje of zittingverhoger.
Dat geldt voor zowel voor- als
achterin. De autostoeltjes en zittingverhogers moeten voldoen
aan europese veiligheidseisen.
Op Autokinderzitjes.nl staat
meer informatie over de veiligheidseisen, uitzonderingen en
welk kinderzitje voor wie geschikt is. Voor het vervoer van
kinderen in oldtimers gelden
geen aparte regels.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

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

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601
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Weverszitting gaat over
grenzen heen
nistelrode – Op 17 januari viel de stroom uit in heel Nistelrode en
zo stonden ook alle opbouw-vrijwilligers in het donker. In de sporthal vanaf 19.15 uur en niemand wist wanneer deze weer aan zou
springen. Gelukkig was dit al 2 uur later en kon de opbouwploeg
vrijdagochtend weer aan de slag en werd de zaal tot iets prachtigs
omgebouwd

Het carnavalsconcert?
‘t is Wirrelds!

Heeswijk-Dinther - Binnenkort barst het Carnaval weer los. De Koninklijke Fanfare Sint Willibrord is al
vanaf de zomervakantie druk bezig met de voorbereiding van het carnavalsconcert. Dit jaar is gekozen voor
het thema ‘’t is wirrelds’. Kijk dat geeft nog eens ruimte aan creativiteit!

‘De Dûrskes’, de dames van de raad van Elf

De gezellige onderhoudende
avond begon met voorzitter Hertwin van der Wijst, de nieuwe
spreekstalmeester: hij kondigde
de Raad van Elf en de Huppels
aan, tesamen met de belangrijkste & schônste mens van het Weversrijk: Prins Henk d’n Urste, bijgestaan door zijn Vorst Mario van
Dijk en zijn Persoonlijke Adjudant
Theo van Roosmalen. Natuurlijk
onder leiding van Muziekkapel de
Dûrzakkers die allebei de avonden voor de muzikale begeleiding
zorgde.
Het programma begon met de
dans van de Huppels en was het
begin van een reeks talentvolle
acts. Toneelclub Efkes Anders
met een prachtige ‘Ushi’-serie,
op het podium bij de Wevers

kende Nisseroise: Masseur Jan
van de Heijden (Simone v.d. Heijden) bekend van zijn taak bij de
selectie van Prinses Irene, Rian

‘een echte hells
angel vloog de
zaal in
van Schijndel (Nina Mulder) vaak
te gast door haar werk als verslaggever van Mooinisseroi.nl en
DeMooiBernhezeKrant, Rineke
Geurts (Ivonne Leijen) bekend als
vrijwilliger van TC Telro en ‘haar’
Laarstede. Tom van de Graaf
(Martijn Timmers) zeer actief op
Facebook . Een prachtige afwisseling door het programma van
de avond heen.
Jong Belegen met ‘D’n Dweil’,
Laurens Timmers, kwam als zijn
Poolse alterego en muziekkapel
de Dûrzakkers zorgde de twee
avonden voor de muzikale begeleiding.

Nina Mulder en Renske Timmers als
Rian van Schijndel en Ushi

met Ushi Hirosaki (Renske Timmers) met haar rechterhand Hiromi Tojo (Juul v.d. Heijden) het
debuut. Ze interviewde, de be-

DV Dancing Kids met een danspresentatie, een act van de groep
‘Toe Mar’ met een echte Hells
‘Angel’, een dans van Balletstichting Nistelrode, de slagwerkgroep, zangeres Djonina Mulder,
Leo van de ANWB (Pieter Meulendijks) mocht afsluiten in de
ton. Als afsluiter natuurlijk de verrassende act van de Dûrskes.
CS De Wevers sloot samen met
het publiek en alle artiesten af
met het lied ‘Tussen Donzel en
Menzel’ van Ad de Laat. De zaal
werd snel omgebouwd tot een
feestzaal en met de discotheek
van RWP audio & lichting werd
nog tot in de late uurtjes een
mooi feest gevierd.

Op Mooinisseroi.nl het volledige verslag met een fotoimpressie

Lekker opwarmen
Het carnavalsconcert is op 3 februari om 11.11 in de Snevelbokken
stal (de Zaert). De toegang is al
36 jaar gratis en iedereen is welkom. Jong en oud, verkleed en niet
verkleed, uitbundig en ingetogen,
voor een neut of met een bak koffie. Op en top carnaval in Heeswijk
Dinther!
Rijke traditie
Al 36 jaar organiseert de Koninklijke Fanfare samen met de stichting
carnaval het carnavalsconcert. We
kunnen dus bouwen op een hele
rijke traditie. Van jong tot oud, de
hele vereniging is al maanden druk
met het schilderen van de decors,
het arrangeren van muziek en natuurlijk heel veel repeteren. We
gaan weer voor een gelikte show!
Voor de zang zijn ook dit jaar weer
een aantal fantastische zangers
aangetrokken. De presentatie is dit

jaar weer in handen van Carl Verhoeven. Het belooft als vanouds
een heerlijke show te worden.
Van Sambaballen tot ‘ein Mass’
Dit jaar geven we aandacht aan
het carnavalsfeest zoals dat op
verschillende plaatsen in de wereld
wordt gevierd. Zo is er aandacht
voor het Braziliaanse carnaval met
zijn strakke drums, voor het Duitse
carnaval met blaasorkesten en het
stijlvolle carnaval zoals dat in Venetië wordt gevierd. Het wordt
een feest van herkenning met veel
aandacht voor de echte Nederlandse carnavalskrakers, zang en
dans. Dat wordt dus lekker inhaken en meezingen.

is een koor en ook de Juinders zijn
weer present. Samen lekker opwarmen voor het carnaval in een
mooi aangeklede feestzaal. Wij
gaan er samen een feestje van maken in de beste carnavalstraditie!
Waar is dat feestje?
In de Zaert, op zondag 3 februari.
We starten om 11.11 uur. De toegang is gratis.

Lekker druk
Ook dit jaar is de prins met zijn
gevolg present bij het concert. De
dansmariekes zijn er natuurlijk, er

44 jaor De Juinders

Kom de prins van HDL Raoje!
Aanstaande vrijdag wordt de
Prins van Snevelbokkenland
onthuld in sporthal De Zaert!
Traditioneel is het de dag ervoor, donderdag 31 januari, ‘Prins Raoje’ in de Zwaan.
Twaalf teams hebben zich al
aangemeld om mee te doen
aan de hilarische carnavalsquiz
in Café de Zwaan in Heeswijk.
De dansMoniqueskus zorgen
voor een passende prijs voor
het winnende team en Toptonprater Rob Scheepers zorgt
aansluitend voor een waardige
afsluiting van de quiz en begin
van de carnaval in HDL. Kom
en doe mee aan de Raoje-is-belangrijker-dan-meedoen-quiz.
Aanvang 21.11 uur toegang is
gratis.

- Al 44 jaor zen wij aon’t carnavallen
- 44 jaor, ’n halve eeuw bekant
- 44 jaor, Juinders mi z’n allen
- 44 jaor bè ons in Snevelbokkenland.
Dit is het refrein van het jubileumlied dat cv De Juinders uit HeeswijkDinther speciaal heeft laten schrijven door Henk Habraken. Het zal tijdens de pronkzittingen en tijdens carnaval ten gehore worden gebracht.
Verder zullen alle activiteiten die dit jaar plaatsvinden in het teken van
dit jubileum staan.
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Vorstenbosch

De Prins en Raad van Elf brachten hun nieuw lied
“Carnaval in Vorstenbosch” ten gehore

Geslaagd pronken met eigen veren Oproep fotowedstrijd
Vorstenbosch - Afgelopen twee weekends waren er vier voorstellingen van de pronkzitting voor steeds
een volle zaal. De 33ste editie van de Piereslikkers droeg de titel ‘Pronken met eigen veren’. En opnieuw
slaagde Vorstenbosch er in om een avondvullend en gevarieerd programma te presenteren met louter en alleen Vorstenbosch talent.

Heeswijk-Dinther - De Snevelbokkenkrant 2013 is uit. Samen
mét die krant was er de mogelijkheid een vlag te kopen. Kranten
én vlaggen zijn nog steeds te koop. Omdat er steeds meer vlaggen
vrolijk wapperend hangen in de wind krijgt HDL steeds meer kleur.
Bij deze roepen wij iedereen op een foto te maken van de vlag deze
vlag. Daarbij kun je rekening houden met het motto van dit carnavalsjaar: “ ’t Is Wirrelds “. De opdracht is simpel. Maak een digitale
foto van de vlag (waar ook ter wereld). De fotografische kwaliteit is
niet het belangrijkst.

Digitale foto’s, maximaal 1 MB,
kunnen tot vrijdag 8 februari
2013 worden gemaild naar: info@
snevelbokkenland.nl . Graag één

foto per mailbericht met vermelding wanneer en waar de foto
gemaakt is en naam en volledig
adres van de inzender. U kunt zo
vaak meedoen als u wilt.
De foto’s worden beoordeeld
door een vakkundige jury. Voor
de winnaars van de leukste, origineelste en grappigste foto’s is
een leuke prijs te bemachtigen.
De Optochtcommissie van Stichting Carnaval HDL

Zaal zal los gaan tijdens
pronkzitting HDL


De presentatie was in handen van
Harry van de Ven en Hilde van de
Bergh en dat allemaal natuurlijk
onder het toeziend oog van prins
Joran d’n Urste met zijn gevolg.
Voor de muzikale begeleiding zijn
traditioneel de Pierebloazers verantwoordelijk. Bij deze zitting kwamen de Pierebloazers ook met een
eigen act op het podium. Daarmee
zat na de pauze de sfeer er meteen goed in. Meer muziek was er
van de prins en raad van elf die
hun nieuw lied ‘Carnaval in Vorstenbosch’ op het toneel brachten
en de slotact van De Edwin Zevers Band. Marloes van Gemert en
Laura Ketelaars zongen een aantal
swingende nummers. Ze werden
begeleid door een 6-mans band.
De Huppelpierkes en dansgroep
MiChica ontbraken deze keer natuurlijk ook niet.

Tekst: Frank Geenen foto: Chris van de Ven

Oude bekenden op het podium
waren Frank en Marianne Mulders. Met hun act ‘dat wordt zweten’ lieten zij als Francien en Marie
in de sauna op een humoristische
wijze de Vorstenbossche ondernemersgeest op het gebied van
verzorging voorbij komen. Ook ieder jaar op het podium te vinden
is de leiding van Jong Nederland.
Als de Familie van der Heijden in
de wachtkamer en bij de dokter
gebeurde er van alles dat de lachspieren in de zaal deed werken.
Er ware deze keer ook enkele nieuwelingen. Nel Kanters en Diny
van der Zanden brachten als de
Kazandjes het lot van twee kinderen die aan de crèche worden
overgelaten muzikaal naar voren.
Fietsend door Vorstenbosch in een
rundje gemeenschap namen vijf
dames het publiek mee door de

straten van het dorp. Natuurlijk
hadden ze het nodige te kletsen
onderweg.
Op zondag was er de speciale
jeugdeditie van de pronkzitting,
het Pierehappertjesfestijn. De jongeren toonden hun talenten en
later zullen we zeker een aantal
van hen bij de Pronkzitting gaan
terugzien. Zo zullen er op de 33ste
editie nog veel succesvolle edities
gaan volgen.
De carnavalssfeer zit er in Vorstenbosch goed in. Komende weken worden de voorbereidingen
voor het carnaval in het Pieregat
afgerond. Op vrijdag 8 februari is
de start met een aftrapbal in de
feesttent aan de Eggerlaan. Tot
dinsdagavond laat gaat het feesten dan door. Lees het programma
op www.vorstenbosch-info.nl of
www.piereslikkers.nl

Gouwe Kreuge bal: een knalfeest in de Pas
Heesch - Het Gouwe Kreuge bal zit
er weer op. Een knalfeest, dat was
het, afgelopen zaterdag in de Pas.
Na een hilarisch optreden van
Jeugdprins Porcellus XXXVI en zijn
Adjudant, die al ‘vissend’ toelichtten waarom Vloerenbedrijf F.H.L.
van Berkel de Gouwe Kreuge dubbel en dwars verdiend heeft, en
een sketch van Porcus XLII en zijn
Adjudant over hoe het er dagelijks
aan toe gaat binnen dit bedrijf, kregen Frans en Helmi van Berkel de
Gouwe Kreuge uitgereikt van Prins
Porcus XLII. Na alle plichtplegingen
was het tijd voor het feest met livemuziek van de band ‘Broadway’.
Meer foto’s op www.mooiheesch.
nl en www.carnaval-heesch.nl

Familie van Berkel met de welverdiende Gouwe Kreuge Foto: Ad Ploegmakers

Heeswijk-Dinther - Toen opperbok Hans van Hemmen werd gevraagd of hij al wat kon vertellen over de nieuwe prins carnaval van
Snevelbokkenland keken zijn ogen een tijdje strak vooruit, zonder dat
hij wat zei. Het antwoord was dus nee. Voor de bekendmaking zal
echt gewacht moeten worden tot vrijdag 1 februari als de pronkzitting
plaatsvindt in De Zaert.

V.l.n.r. leden van de commissie Pronkzitting: Erik Kanters, Martien van der
Wijst, Manon van Schijndel en Rob van de Ven, Rob van Lieshout niet op de
foto. Presentatoren: Lobke Verhagen, voor vrijdag en zaterdag. Voor maandag
Toon de Mol. Voorzitter Marjo Lucker.

Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Koen Broeren

‘‘De prins wordt in elk geval op
ludieke wijze bekendgemaakt’’,
aldus Janus Dortmans, lid van de
Raad van Elf. In de zaal van café
De Toren oefende Stichting Carnaval HDL afgelopen woensdag
met zo’n twintig man voor de
openingsact waarin de nieuwe
prins onthuld zal worden. ‘‘Ik ben
hier om te kijken hoe het loopt’’,
aldus Van Hemmen, die de taak
heeft om de prins op de hoogte
te houden van zijn rol tijdens de
openingsact. De prins zelf was uiteraard niet aanwezig tijdens de
repetitie, omdat hij geheim moest
blijven.

de pronkzitting komt uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek en dat
spreekt mensen aan’’, aldus Van
der Wijst, die nog niets kan verklappen over de openingsact. ‘‘De
zaal zal los gaan.’’ Naast de openingsact kunnen tijdens de pronkzitting sketches, speeches van de
de Tonproaters, zang en dans verwacht worden. ‘‘Ook komt er vrijdag een deejay en speelt er tijdens
de pronkzitting op zaterdag een
orkest. De hele avond grote entertainment’’, vertelt een enthousiaste Van der Wijst. Maandag vindt
de pronkzitting plaats voor personen van 55 jaar en ouder.

Secretaris van Stichting Carnaval
HDL Martien van der Wijst keek
al reikhalzend uit naar de pronkzitting. ‘‘Het wordt een spetterende
avond. Iedereen die meedoet met

Kaarten zijn nog verkrijgbaar en
zijn te koop voor €13,- bij Paperpoint en bij de dagwinkel in Loosbroek. Kaarten zijn voor €15,- te
koop aan de deur.
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De Digicien
Voor alle E-lektronicatoepassingen... één Vakman
We hebben er hele dagen mee te maken, elektronica. Alle tv’s en randapparatuur zitten vol met elektronica. Iedereen gebruikt de computer en gaat ermee op internet. In
de meeste huizen staan ondertussen meerdere computers of tablets. Meestal onafhankelijk
van elkaar.

Nistelrode -

Foto: Marcel van de Steen

Henk Damen van EDM-Techniek
(Elektrotechniek, Domotica, Meet& regeltechniek), van huis uit elektrotechnicus besturingstechniek,

begon 11 jaar geleden met een
klusbedrijf in Nistelrode. Toch bleef
de elektrotechniek hem trekken.
En zo gooide hij 1 jaar geleden

het roer om en legde zijn focus op
elektrotechniek voor in en rond
het huis. En zijn kennis gaat daarin
heel ver.

Tijdens zijn werkzaamheden vroeg
men Henk steeds vaker om hulp
bij het installeren, afstellen en inrichten van digitale apparatuur.
Immers, we kopen een tv, homecinema, decoder of computer via
internet. De tv en alle randapparaten moeten geïnstalleerd worden,
ingericht en afgesteld, de computer moet op internet aangesloten
worden en – als het kan – met de
rest van de apparaten communiceren. En, je wilt een oplossing voor
het zoekraken van foto’s, en bestanden die je wellicht op de laptop van jezelf of de computer van
een van je huisgenoten hebt gezet.
Digicien
Wat is handiger dan dat alles met
elkaar ‘communiceert’ en je iemand hebt die dit voor je regelt.
Het bestaat en is binnen handbereik! Henk Damen is gespecialiseerd in het knopen en koppelen
van apparaten via het NAS (network attached storage) systeem,
het afstellen van tv’s, decoders,
audiosystemen en het combineren
van afstandsbedieningen.
Henk overlegt met u wat uw wensen zijn ten aanzien van digitalisering en communicatie tussen de
digitale apparaten. Hij vertelt wat
mogelijk is met de huidige toestellen, en welke mogelijkheden er zijn
met aanvullende zaken. Daarna

gaat hij aan het werk, met bestaande toestellen, of nieuwe. Bent
u eenmaal bij Henk aanbeland,
dan kunt u met hem meteen ook
een gesprek aangaan over comfort
en veiligheid.
Comfortabel Leven
Digitalisering heeft zoveel mogelijkheden waar we niet bij stilstaan.
Digicien (de elektricien die verstand heeft van de digitale wereld)
Henk Damen brengt u helemaal
op de hoogte van de mogelijkheden. Denk aan het gemak van een
server ‘in huis’, of één centrale afstandsbediening.
Denk ook aan de veiligheid in en
rond het huis die digitaal en op
afstand verhoogd kan worden via
een op afstand bediend camerasysteem, deurvergrendeling, rook
en koolmonoxide alarm, automatische verlichting simulatie, noem
maar op.
Geïnteresseerd? Bel dan even met
Henk en laat u voorlichten. Hij is
specialist, vraagbaak, adviseur en
uitvoerder en staat graag voor u
klaar.

I. www.edm-techniek.eu
E. info@edm-techniek.eu
T. 06-53377107

Gratis seminar

‘Visie 2013’ met professor Mark Eyskens
Voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.
Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar op
woensdagavond 27 februari met topspreker en meesterverteller Mark Eyskens.
Mark Eyskens is professor in de economie aan de Universiteit
te Leuven. Tussen 1976 en 1992 was hij lid van dertien
opeenvolgende Belgische regeringen, onder meer
als minister-president. In 2000 ontving hij de prestigieuze
Benelux-Europa prijs, vanwege zijn verdiensten op het terrein
van wetenschap, cultuur en humaniteit. Hij publiceerde
40 boeken en ontmoette vele groten der aarde. Bovendien
maakt Mark Eyskens deel uit van The International Cris Group,
een vereniging van ex-ministers van buitenlandse zaken die

adviezen uitbrengen aan de Verenigde Naties, Veiligheidsraad,
het IMF en vele regeringen en parlementen op de wereld. De
laatste jaren onder andere over de situatie in Afghanistan, het
Midden-Oosten, de toekomst van de energiemarkt, emerging
markets als China, India en Brazilië en de kredietcrisis. Op een
meeslepende manier gaat Mark Eyskens in zijn presentatie
in op de toekomstige ontwikkelingen in de economie, de
maatschappij en de politiek. Als spreker wordt hij gezien als
één van de beste sprekers van de Benelux.

Woensdag
27 februari
2013
theater de Pas,
de Misse 4
in Heesch.

Schrijf gratis in!
Pak uw kans om het seminar met topspreker Mark Eyskens bij te wonen!
Schrijf gratis in op www.ondernemerslokaal.nl en ontmoet lokale ondernemers uit Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.
Programma:
19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Welkomstwoord door Joep Kok, directievoorzitter Rabobank Bernheze Maasland
20.15 uur Visie 2013 door Mark Eyskens
21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.20 uur Netwerkborrel
Voor het volledige programma van het
Ondernemerslokaal 2012-2013 kijkt u op
www.ondernemerslokaal.nl

Mark Eyskens

18 Bernheze sportief
hardlopen
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Bernhezeloop - Koppelcross
Bernheze - Op zondag 24 maart
organiseert Stichting Bernhezeloop een nieuw evenement: de
Bernhezeloop-Koppelcross. Een
team bestaat hierbij uit één loper
en één mountainbiker.
In de bossen bij Nistelrode zijn
twee gescheiden crossparcoursen
uitgezet: voor de loper een ronde
van 800 meter, voor de mountainbiker een ronde van 1.500 meter.
Elk teamlid legt in estafettevorm
zijn ronde 7 maal af. Omdat de
totale afstand niet zo lang is, en
je steeds even een pauze hebt als

dansen

turnen

gië op een Internationale Toernooi.
Kijken hoe we scoren tegen de top
van Duitsland en België!” Zondagmorgen was het weer vroeg uit de
veren. De drie solo’s in de junioren

sportklasse stonden al vroeg op het
podium bij CV De Dolbotters. Gevolgd door de andere groepen in
de minioren- en juniorenklasse. De
drie solo’s in de jeugdklasse zitten
wat punten betreft, heel kort bij elkaar.
Junioren sportklasse Vera Oomen
3e met 271 punten. Guusje van
Thiel 266 punten. Gwen Opstal
sportklasse 264 punten
Minioren Garde Melody 1e met
231 punten.
Junioren sportklasse
Garde Miracle 2e met 271 punten.
Modern Release 5e met 234 punten. Modern Spirit 1e met 272
punten.
Miniorenklasse
De karaktergroep Pizzabakkertjes
2e plaats met 238 punten!
Jeugd sportklasse
Cheyenne Willemsen werd 4e met
277 punten. Lieke van de Ven werd
3e met 278 punten. Sharona Willemsen werd gedeeld 2e met 282
punten.

Eremetaal Trampolinespringsters

Debuut synchroonspringen beloond met goud en zilver
Nistelrode – Tijdens de Districtkampioenschappen afgelopen zaterdag in Goes, debuteerde Sanne Bevers. Haar eerste serie van 10 sprongen ging niet helemaal zoals deze moest zijn maar de tweede serie van
10 sprongen werd helemaal doorgesprongen.

Ook Quin Schoenmakers en Ymke
Vermeulen maakten hun debuut.
Dat was wel even wennen. Leren
omgaan met spanningen en zenuwen tijdens een echte wedstrijd

paardensport
Vorstenbosch - De organisatie
van het Brabantse kampioenschap
van afgelopen weekend in de manege De Molenheide in Schijndel,
was in handen van KNHS Regio
Brabant. Tijdens dit kampioenschap hebben de ruiters van RSV

Bridgeclub
‘De Klotbeek’4e lustrum

DV Dancing Kids op toernooi

Nistelrode – Zaterdagavond was een tweede avond waarin gedanst
werd door de leden van Dancing Kids op de Weverszitting in Nistelrode. Onder toeziend oog van wnd. burgemeester Van Beek lieten ze een
compilatie van de dansen zien die ze op de wedstrijden presenteren.

Voorzitter Rose-Marie van Heumen: “Het was leuk een mooie
presentatie voor Nistelrode te laten zien. Volgend weekend gaan
er een aantal leden dansen in Bel-

je teamgenoot bezig is met zijn of
haar rondje, is het voor vrijwel iedereen te doen.
De start is om 10:30 uur. Aanvang
van de daginschrijving is 9:00 uur.
Dit is echter alleen mogelijk wanneer het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt via voorinschrijving (zie hiervoor www.
bernhezeloop.nl). Let op! Vol =
vol. Adres: Blokhut Scouting ’t
Veerhuis, Achter de Berg 14/16
Nistelrode. Meer informatie via de
website of telefonisch via Maarten
Bosch, tel. 06-22785308 of Franca
Berens 06-10688994.

bridgen

speelden daarbij een belangrijke
rol. Alle twee sprongseries van 10
sprongen werden doorgesprongen.
In de categorie jeugd sprongen
Floor van de Wielen, Nienke Poll,

Rosalie Damen, Lisa van de Pas,
Evi van Dinther en Caitlyn Jacobs
allen hun verplichte en keuzeoefening door. Uiteindelijk gingen Evi
en Caitlyn als respectievelijk 6 en
5 de finaleronde in. Caitlyn sprong
daarbij een nagenoeg perfecte oefening en behaalde uiteindelijk een
verrassende derde plaats.
Nieuw voor Gympoint Nistelrode
was deelname aan de synchroonwedstrijd. Daarbij moeten duo’s 1
verplichte serie en 2 keuzeseries
van 10 sprongen synchroon laten
zien. Voor Gympoint namen Caitlyn Jacobs en Lisa van de Pas, en
Floor van de Wielen en Rosalie Damen deel. Zeer verrassend was de
uitslag. Beide duo’s behaalden het
podium. Caitlyn en Lisa behaalden
in hun categorie goud en Floor en
Rosalie zilver.

Dressuur Paarden
Vorstenbosch goed gepresteerd.
Door de resultaten hebben beide
ruiters een startbewijs gekregen
voor de Nederlandse Kampioenschappen Indoor Ermelo 2013.
Uitslag klasse M2 Paarden Dressuur indoor.

3e plaats Roy van den Heuvel
paard Candreo O met 63,67%
(193 en 189 punten).
4e plaats Sofie van Vugt paard
Cidamorka 62,67% (181 en 195
punten).

Heeswijk-Dinther - Eind 1992 had een aantal bridgeliefhebbers uit
Heeswijk-Dinther met goed gevolg een cursus afgesloten. Zij zetten
de neuzen op dezelfde golflengte en op 6 januari 1993 werd bridgeclub ‘De Klotbeek’ geboren. Men startte toen met 38 personen en de
Wildhorst werd het eerste clubhuis. Via omzwervingen in zaal Elsie, De
Speelman en hotel-restaurant de Leygraaf belandde men anderhalf jaar
geleden bij het CC Servaes in Dinther. Momenteel telt de vereniging
zo’n 100 leden. Het zijn telkens weer gezellige avonden. Dat er niet
gepraat mag worden tijdens het spelen, heeft men al lang naar het land
van de fabelen gestuurd.
Afgelopen zaterdag is het 20-jari- ningmeester/wecom), Adrie van
ge bestaan gevierd, waarbij zowat Gemert (leider wecom) en Jos
alle leden acte de présence gaven. Toelen (net afgetreden secretaris)
Uiteraard werd er ook gebridged deze in ontvangst nemen. De heer
en was men welkom bij diverse Rooijmans dankte het bestuur voor
gastgezinnen in Heeswijk-Dinther. de schitterende organisatie.
Na drie ronden was er een goed
verzorgde lunch bij hotel-restau- De uitslag van de feestdrive was:
rant
de Leygraaf,
waartennis
na 6 ron1. Mienturnen
en Ad Ketelaars
66,75%
voetbal
hockey
basketbal
volleybal
handbal
den ook het afsluitende diner werd 2. Loes v.d. Meerendonk en Boy
geserveerd.
Samson 64,27% 3. Maria v.d. Laar
Namens de leden werden door en Raymond Verhoeven 62,75%
Floor Rooijmans bloemen uit- 4. Mien v. Padua en Tiny v.d. Berg
gereikt en onder staande ovatie 61,75% 5. Ria en Bart v.d. Wetemocht
Haeve (20
jaar penring 57,81%
beugelen Annieboksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Altior 1 komt
tekort tegen Nulandse dames
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Afgelopen zondag trad Altior samen met pupil
van de week Emma van de Heuvel thuis aan tegen Be Quick uit Nuland.
Een belangrijke wedstrijd in de degradatiestrijd die Altior deze competitie voert.
biljarten

duivensport

judo

schaken

dammen

1cm b

cm b
Emma van de 1,2
Heuvel

Met Nicolle als invalster voor
Anne, die geblesseerd was, begon1,4cm b
nen de meiden
geconcentreerd
aan de wedstrijd. In de eerste helft
lukte het de meiden niet goed om
autosport
karten om te
met
het spel van Be Quick
gaan en de ruststand was 3-7. De
tweede helft ging beter en Altior
naderde de bezoekers tot 1 doelpunt verschil. Hierna zet Be Quick
nog eens aan en had de thuisploeg
heeft geen antwoord meer. De
eindstand was dan ook 8-14 in het
voordeel van Be Quick.
Altior 2-Flamingo’s 2. Uitslag: 7-7
Altior 3-Be Quick 3. Uitslag: 9-6

vissen

skien

snowboarden

kano

Altior 4-De Kangeroe 2.
Uitslag: 8-4
Altior 5-Geko 2. Uitslag: 7-19
Altior 6-Prinses Irene 4.
Uitslag: 8-10
Altior A1-Concordia/Boskant A1.
Uitslag: kaarten/bridgen
4-10
Altior B1-Concordia/Boskant B1.
Uitslag: 3-8
Altior B2-DOT B1. Uitslag: 5-4
Altior C1-Rosolo C2. Uitslag: 3-4
Altior C2-Be Quick C1.
Uitslag: 5-4
Altior C3-Be Quick C2.
Uitslag: 0-11
Spoordonkse Girls D1 – Altior D1.
Uitslag: 8-1
NDZW D1-Altior D2. Uitslag: 2-1
Tovido E1-Altior E1. Uitslag: 4-2
De Korfrakkers E3-Altior E2.
motorsport
Uitslag: 1-2
De Korfrakkers F1-Altior F1.
Uitslag: 7-7
De Korfrakkers F2-Altior F2		
Uitslag: 1-5. Strafworpen: 0-2
Corridor F2-Altior F3			
Uitslag: 1-1. Strafworpen: 2-3
Concordia W1-Altior W1
Uitslag: 2-9. Strafworpen: 6-2
Korloo W1-Altior W2			
Uitslag: 6-3. Strafworpen: 4-5

beugelen

boksen

badminton
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Prachtig resultaat turnsters Sine-Cura

Nistelrode - Prinses Irene behaalde in de slotseconden, door een
doelpunt van Marina van Venrooij, een zwaarbevochten gelijkspel tegen Concordia/Boskant combinatie. Het werd uiteindelijk 12-12. Een
belangrijk punt omdat ook ploegen die in de buurt staan, punten blijbiljarten
duivensport
judo
vissen is nog steeds
skien
snowboarden
kano
ven
verzamelen.
Het degradatiespook
in beeld,
maar Prinses Irene heeft wel alles in eigen hand.

Heeswijk-Dinther – Afgelopen
zaterdag 26 januari turnde SineCura tegen Sportief uit Oss. Namens het onderbouwteam divisie
4 traden op: Maud, Noëlle, Sophie, Famke, Kris en Nina.

Tegen het combinatieteam van het er op dat zich de geschiedenis
Concordia/Boskant was het voor- herhaalde en de Oranjes de vooral de spanning die groot was, sprong, zoals al vaker, helemaal uit
waardoor het geen hoogstaande handen zouden geven. Gelukkig
schaken gehaast
wedstrijd
werd. Er werd
was daarkaarten/bridgen
nog Marina van Venrooij,
dammen
gespeeld en dat zorgde voor veel die de luid bejubelde gelijkmaker
balverlies.
binnen schoot.
De ploegen bleven de hele wedstrijd
aan elkaar
al keek
Opstelling
en scores:
Annelies
1cm
b gewaagd,
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Prinses Irene lang tegen een ach- Thijssen (Lindy Exters 2x), Esther
terstand aan. In de slotfase kwam van Venrooij 2x, Lotte Wilbers 2x,
cm b op voorsprong,
Prinses Irene1,2zelfs
Marina van Venrooij 2x, Lieke van
door A- junior Lindy Exters, die Griensven 2x, Renou van de Laar
makkelijk scoort als ze meespeelt. (‘45 Linda van Venrooij), Linda van
Zij
scoorde de
11-10.
Even leek
Tilburg,waterpolo
Dianne handboogschieten
van der Burgt tafeltennis
1x.
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

De turnsters begonnen op brug.
Hier liet Maud een super nette
oefening zien die werd beloond
met een 13.30, ook Nina liet een
keurige oefening zien en kreeg
hiervoor 13.20. Daarna door naar
vloer. Hier behaalde Noëlle een
score van 12.70 voor haar vloeroefening op muziek. Na vloer door
naar sprong. De oefening van
Famke voor haar overslag over
kast werd beloond met een 12.50
de oefening van Sophie zelfs met
een 13.50. Als laatste onderdeel
de altijd lastige balk. Ondanks het
moeilijke onderdeel behaalde Kris
een 12.30 hiervoor! Dankzij deze

1,4cm b

korfbal
karten

autosport
korfbal

hardlopen

jeu de boule

SVOC 1-Korloo 1
wielrennen

darten

golf

verdediging van SVOC verdedigde
erg kort op de dame, waardoor
Korloo moeite had hun eigen spel
te spelen. Het duurde toch nog ongeveer 10 minuten tot de aanval
biljarten
duivensport
judostond de vissen
skien een gat
snowboarden
kano
Loosbroek
- Zondag
van SVOC
wist te slaan.
wedstrijd tegen SVOC 1 op het Dit resulteerde in een ruststand
programma. Het beloofde een las- van 9-1.
tige wedstrijd te worden, aange- Na de rust wist Korloo zich te herzien SVOC de tweede plaats bezet pakken en wisten we beter balbehoudt en Korloo de laatste.
zit te houden en feller te spelen.
SVOC wist gedurende 20 minuten
schaken waarna
SVOC
opende de score,
niet te kaarten/bridgen
scoren. Uiteindelijk resuldammen
Korloo direct antwoordde met een teerde dit in een eindstand van
mooi afgeronde vrije worp. De 14-4.
1cm b

handbal

Doelpuntenrijk
weekend voor DOS ‘80
1,2 cm b

autosport

karten

Heesch - De dames van DOS’80
moesten het opnemen tegen Apollo uit Son. Meteen werd er goed
druk gezet op Apollo met resultaat.
DOS’80 liep uit naar een 7-2 voorsprong.
DOS’80 bleef met gevarieerd aanvalsspel Apollo onder druk zetten
en ging met 10-5 de rust in. Apollo
wist als eerste na de rust te scoren
met een penalty en de dames van
DOS’80 begonnen niet zo gecon-

prachtige punten heeft het onderbouwteam van Sine-Cura gewonnen van Sportief.
De bovenbouw divisie bestond uit
Maaike, Kris, Merel, Mandy, Rian
en Isabelle.
De turnsters begonnen op sprong.
Maaike behaalde hier voor haar
keurige overslag over de pegasus
een 10.70. Door naar balk. Balk

ging bij alle turnsters heel goed,
Isabelle behaalde hiervoor zelfs een
10.70. Door naar brug. Mandy’s
mooie oefening werd beloond met
een 10.20. Onderdeel vloer. Merel
behaald met haar vloeroefening
een nette 10.00, Kris een 10.70 en
Rian zelfs een 11.10. Prima scores
maar helaas niet voldoende voor
de overwinning.

motorsport

paardrijden

1,4cm b
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turnen

korfbal

Korfbalsters
pakken belangrijk puntje

Bernheze sportief

tafeltennis

centreerd en door slordig balverlies
van DOS’80 gaven zij wat kansen
aan Apollo. Deze wisten die niet
te benutten en DOS’80 herpakte
motorsport
zich en net
als in de eerste helft
liepen de aanvallen weer. Ook de
A jeugdspeelsters Bregje en Joyce
pikten een doelpunt mee. Eindstand 22-14.
De heren van Dos’80 speelden tegen het team van White Demons
uit Berkel Enschot. Het waren wel
de White Demons die de score
openden maar in de aanval daarop
trok Steven Dalderop de stand al
gelijk. Vanaf dat moment was het
DOS´80 dat met prima uitgespeelde kansen steeds verder van White
Demons weg kon lopen. Ruststand
21-12.
Na de pauze bleef DOS´80 hun eigen spel spelen en gingen niet mee
in het trage spelletje van White
Demons. Eindstand 38-24.

voetbal

Prinses Irene

Onnodige oefennederlaag

Nistelrode - Prinses Irene verloor zondagmiddag, na een ruststand van 1-1, met 1-3 van 1e
klasser Top, dat onder leiding
staat van Nistelrodenaar Stef Sijbers. Prinses Irene deed weinig
onder voor de jonge Ossenaren,
maar gaf drie goals cadeau.
De eerste twintig minuten was
Prinses Irene heer en meester en
kwam via Jeroen Bekkers na 8 minuten op 1-0. Job van den Elzen,
die net als Ruud Wijnen weer bij
vlagen zijn oude niveau haalde,
was de aangever.
Dezelfde Van den Elzen en Teun
van Schadewijk waren ook dicht
bij een doelpunt. Een onschuldige
situatie leidde tot de 1-1. Rens van
der Heijden verschalkte, ongelukkiger wijze, zijn eigen doelman

turnen

Paul Timmers, die overigens ook
wat meer had mogen coachen in
die situatie.
Ook na rust een gelijk opgaande
wedstrijd, met meer balbezit voor
Prinses Irene, dat soms te slordig
was in de passing. Na een kleine
60 minuten, lag twee keer de
verdediging van Prinses Irene he-

lemaal open en stond het ineens
1-3. Dat was tegen de verhouding
in, maar wel weer een les voor het
elftal, waar niet iedereen altijd ook
verdedigend denkt. Daarna kregen
beide ploegen nog een paar aardige mogelijkheden maar gescoord
werd er niet meer. Over het spel
kunnen we redelijk tevreden zijn,
over de uitslag echter niet.

TOPprestaties HGC Heesch

Heesch - Turnsters van HGC Heesch hebben deelgenomen aan de regiokampioenschappen van de KNGU district Zuid voor de 3e divisie, die
gehouden werden in Eindhoven.
In de eerste wedstrijd hebben Linde Jacobs en Nena van Rijn in de
categorie Jeugd goede turnoefeningen laten zien op alle onderdelen. Linde behaalde een 21e plaats
en Nena een 22e.
In de tweede wedstrijd heeft Samantha v.d. Bogaard als Pupil 2
geturnd en liet daar zeer mooie oefeningen zien. Haar balkoefening
was perfect en doordat ook de
brug, vloer en sprong goed wer-

OOK ZIN OM TE BEWEGEN?
Bij ons ben je altijd
vrijblijvend welkom
voor een gratis proefles.
Speciaal voor iedereen
van 4 t/m 15 jaar 3
gratis proeflessen.

den uitgevoerd heeft Samantha de
5e plaats behaald. Ook onze junioren, Lieke Danen, Shirley Heesakkers en Nadine Visser, hebben in
de tweede wedstrijd geturnd. Na
een wat moeizame start op vloer
hebben de turnsters toch goede
oefeningen kunnen laten zien op
de overige onderdelen, waarbij
balk boven verwachting scoorde.
Nadine heeft een TOPprestatie
neergezet door het behalen van
een 6e plaats en gaat dus door naar

de Brabantse kampioenschappen,
districtfinale en de landelijke voorwedstrijden. Lieke heeft de 12e
plaats behaald en is dus ook door
naar de Districtfinale. Helaas is
Shirley niet door naar deze finale.
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EVENEMENTEN
31 JANUARI
Open Coffee Bernheze
locatie: de Pas Heesch
Zie pagina 2
Max van den Burg
locatie: de Pas Heesch
1 FEBRUARI
Stg Bernrode Musical
‘De 3 Musketiers’
locatie: de Blauwe Kei
Veghel
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
locatie: Halleyweg 1
Heesch
Rob en Emiel
locatie: de Pas Heesch

1 FEBRUARI
Carnavalsavond BoBz
locatie: BoBz nistelrode
3 FEBRUARI
Het carnavalsconcert
‘t is Wirrelds!
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
55+ Carnavalsfeest
locatie: Zorgcentrum
laarstede nistelrode
7 FEBRUARI
Carnaval Pr. Irene
voor de jeugd
locatie: Kantine nistelrode
8 FEBRUARI
Jeugdpronkzitting
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Straatnaamonthulling
jeugdprinses Pleun
locatie: Gildenweg
nistelrode
Sleuteloverdracht
locatie: de Pas Heesch

2 FEBRUARI
Stg Bernrode Musical
‘De 3 Musketiers’
locatie: de Blauwe Kei
Veghel
Volleybalspeeltuin
locatie: sporthal de
overbeek nistelrode
Unieke expositie
Thé van der Biezen
locatie: Heemschuur
Heesch
Workshop
Chi Neng Qigong
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

9 FEBRUARI
Mini-Na-Aap-Show
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Verlichte optocht
locatie: loosbroek
Knallende
disco-avonden
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
De Hossende Wever
van het Jaar
locatie: Partycentrum
‘t Maxend nistelrode
Boerenbruiloft
locatie: Partycentrum
‘t Maxend nistelrode
Straatnaamonthulling
Prins Henk
locatie: Gildenweg
nistelrode
Carnavalsmis
locatie: Petrusemmauskerk Heesch

Bouwersbal
locatie: ‘t tunneke Heesch

Jeugdoptocht en
Prijsuitreiking
locatie: de Pas Heesch

Feest in de tent
nistelrode

Kinderdisco en REMIX
locatie: de Pas Heesch

3 FEBRUARI
Concert CANTAloupe
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Unieke expositie
Thé van der Biezen
locatie: Heemschuur
Heesch

7 FEBRUARI
Papier ophalen
locatie: ’t dorp
Vorstenbosch

Rommelmarkt
locatie: Gildenbergske
Vorstenbosch

5 FEBRUARI
Avondsoos KBO
locatie: de Pas Heesch

Handwerkcafé
locatie: de Wis loosbroek

Stg Bernrode Musical
‘De 3 Musketiers’
locatie: de Blauwe Kei
Veghel

Vraagbaak
locatie: de stuik
Vorstenbosch

Kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
Regenboogviering
locatie: H. Willibrorduskerk
Heeswijk-dinther

Openingsbal met
Qwark en ‘Wever van
het jaar’
locatie: Feesttent
nistelrode
10 FEBRUARI
Open stal
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Fiësta Tropicana
locatie: Kerkzicht
loosbroek
Kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
Knallende
disco-avonden
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
BoBz tijdens optocht
locatie: BoBz nistelrode
Optocht-Prijsuitreiking
-Carnavalsbal
locatie: Feest in de tent
nistelrode
Zondagavond Carnaval
voor groep 5 t/m 8
locatie: BoBz nistelrode

6 FEBRUARI
HKK Nistelvorst:
Alg. ledenvergadering
locatie: Heemhuis
nistelrode

9 FEBRUARI
Expositie
Marleen Rijvers
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
10 FEBRUARI
Expositie
Marleen Rijvers
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

Grote Optocht en
prijsuitreiking
locatie: de Pas Heesch

Mini - Open Podium
locatie: Partycentrum
‘t Maxend nistelrode

Carnavalsbal
locatie: ‘t tunneke Heesch

Boerenbruiloft
locatie: ‘t tunneke Heesch

Kinderdisco en REMIX
locatie: de Pas Heesch

Biggenbal
locatie: de Pas Heesch

11 FEBRUARI
Carnavals Bridgedrive
locatie: CC servaes
Heeswijk-dinther

Carnavalsbal
locatie: de Pas Heesch

11-stratentocht
locatie: loosbroek
Ronaldo kindershow
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Kienen
locatie: Zaal elsie
Heeswijk-dinther
Knallende
disco-avonden
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Bezoek LaarstedeKindermatineeDweilen
locatie: Feest in de tent
nistelrode

Kinderdisco en REMIX
locatie: de Pas Heesch
Optocht
locatie: Vorstenbosch
12 FEBRUARI
DolleDinsdagDisco
locatie: Café-zaal
Kerkzicht loosbroek
Boerenbruiloft
locatie: Cunerade Bongerd
Heeswijk-dinther
Zwieren en Zwaaien
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Kienen
locatie: Zaal elsie
Heeswijk-dinther

Knallende
disco-avonden
locatie: sporthal de Zaert
Heeswijk-dinther
Bierfest
locatie: Bierstube
Kerkzicht loosbroek
Open Podium Afsluiting
locatie: Partycentrum
‘t Maxend nistelrode
Faudte BruiloftVeermanverbrandingAfsluitingsbal
locatie: Feest in de tent
nistelrode
OINK (1-7 jaar)
locatie: de Pas Heesch
Seniorenbal
locatie: de Pas Heesch
After Party
Krullendonk
locatie: de Pas Heesch
Verbranding
monument
locatie: de Misse Heesch
Kinderdisco en REMIX
locatie: de Pas Heesch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

