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Volop lachplezier op pronkzitting HDL

Volgens Habraken heeft Bernhe-

ze volgend jaar wéér een nieuwe 

burgemeester: “Want Heesch is 

dan bij Oss.” Ook op de pronk-

zitting kon de emeritus winkelier 

deze woorden niet binnenhouden. 

Sjan van Zoggel bezorgde het pu-

bliek ook buikpijn van het lachen, 

evenals Peter Plouvier en Peer van 

Daal. “Waarom ik boks? Meiden 

houden van blauwe ogen”, grapte 

Van Daal. De grappenmakers van 

De Heikneuters haakten in op de 

onvolledige Raad van Elf, die op 

een vaas leek, omdat beide kapot 

kunnen vallen. Ook bij de zang-

stukken was humor niet weg te 

denken. Vijf zingende barkeepers 

van café De Toren, het podium 

opkomend alsof zij wereldsterren 

waren, lieten zich ook van hun ko-

mische kant zien. Op de ontvangst 

van een zogenaamde gouden plaat 

vroeg Jesse Kusters of een van zijn 

vier vrienden hiervoor nog plek 

had. “Mijn huis ligt er al vol mee.” 

En na afloop van hun lied grapte 

Job de Wert dat vrouwelijke fans 

het vijftal kon opzoeken in kleed-

lokaal drie. 
Tonproater Plouvier noemde de 

engel van Ter Weer kunst met een 

grote ’K’. “Alleen niet gemaakt 

door Hilde Mestrom, want op de 

borden staat alleen maar ‘Dijk-

hoff’.” Voor dans werd gezorgd 

door de jonge dansmariekes die 

het publiek met twee acts over 

dieren en ‘Ja zuster nee zuster’ kip-

penvel bezorgden. Toos en Patries 

zongen carnavalsliedjes en kregen 

alle handen de lucht in. De Hei-

kneuters onthulden hun don voor 

de komende carnavalseditie, Bas 

d’n Urste. Na een stuk cabaret 

waarin de groep op hilarische wijze 

De Bernhezer doornam, werd hij 

bekendgemaakt. Voor blaaskapel 

De Juinders was de pronkzitting 

extra bijzonder, want het orkest 

werd met een oorkonde en een 

bos bloemen in het zonnetje gezet. 

Voor de 44ste keer zal de 32-kop-

pige groep actief zijn in carnaval-

vierend HDL. En dat was best een 

groot applaus waard.

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - ‘‘Heet u Beekman? Ow, Van Beek. Nog nooit van gehoord!’’, riep Henk Habraken 

naar burgemeester Willibrord van Beek, doelend op het komen en gaan van burgemeesters. Naast zang en 

dans had ook humor een groot aandeel in de pronkzitting van HDL, voor het eerst gepresenteerd door Lobke 

Verhagen. 

’t Dorp 148 | 5384 ME  Heesch

www.tunneke-heesch.nl

CARNAVAL 20132013
VRIJDAG

8
FEB

Bouwersbal
met DJ Menno

21.00
uur

ZATERDAG

9
FEB

Fragment
Henk Bernard

21.00
uur

ZONDAG

10
FEB

VANAF 
15.00 UUR

Paul Elstak
DJ Menno

21.00
uur

MAANDAG

11
FEB

CARNAVALSMÔNDAG VANAF 
14.00 UUR

Liveband Paparazzi 
Pap & Pudding

18.00
uur

DINSDAG

12
FEB

DJ Menno 20.00
uur

ZONDAGMIDDAG
CARNAVALSBAL MET

PLUS ENTERTAINMENT 

VOOR DE KINDEREN! DEMITCH

Ons café is alle dagen geopend 

voor een lekkere borrel 

of een warme hap!

Feestneuzen op,

toeter mee

BERNHEZE – Heel Bernheze 

houdt van feesten. Dat kan 

niet anders, want het enor-

me aantal feesten dat her 

en der georganiseerd wordt 

is gigantisch. De dagen zijn 

gewoon niet lang genoeg 

als je overal bij wilt zijn.

De redactie van DeMooi-

BernhezeKrant is overspoeld 

met agenda’s, feestelijke 

achtergronden en verzoeken 

tot plaatsing. De carna-

valskrant zou bijna over-

bodig worden met al die 

extra aandacht. Dat willen 

we niet op ons geweten 

hebben. De carnavalskrant 

moet blijven. 

Maar misschien bent u de 

krant misgelopen en wilt u 

toch weten wanneer de toe-

ter en de kiel tevoorschijn 

moeten komen. Kijk dan op 

WWW.MOOIHEESCH.NL 

WWW.MOOIHDL.NL 

WWW.MOOINISSEROI.NL

WWW.VORSTENBOSCH-

INFO 

Daar vindt u alle activitei-

ten per kern op de agenda, 

compleet met achtergrond-

informatie. 

Ook op de evenementenpa-

gina van DeMooiBernheze-

Krant staan de activiteiten, 

Alaaf

en feesten maar

kort en zonder details.

Ongetwijfeld komt u her en 

der onze fotografen en redac-

tieleden tegen. Zij combineren 

werk en feesten. Hoe zij het 

vonden, vindt u in woord en 

beeld op de Mooi Bernheze 

websites én in beeld in onze 

mooie krant van volgende 

week.

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

ROLLUIKEN   ZONWERING
KUNSTSTOFKOZIJNEN

ZIE PAGINA 6

Marianne d’n Urste eerste prinses

“Ik heb hem!”, riep prinses Mari-
anne d’n Urste, terwijl ze de scep-
ter in de lucht hield. “Ik vind het 
bijzonder dat ik de eerste prinses 
ben. super!” voegde de nieuwe 
prinses eraan toe, wier naam al 
veelvuldig uit de bus kwam de 
avond voor de pronkzitting. toen 
vond namelijk in café De Zwaan 
het Prins roaje plaats. Echtgenoot 
jurgen en kinderen jip en Maud 
kwamen vervolgens het podium 
op om te feliciteren.
De laatste twee hoorden ‘s och-
tends pas dat hun moeder prinses 
carnaval zou zijn.

In het dagelijks leven is prinses 
Marianne Hr-manager bij tVCn 
en ze woont in de schuurakker.

In de openingsact bokste de prins 
van vorig jaar, Wilson d’n Urste, in 
de ring met een gemaskerde man. 
toen de oud-prins zogenaamd 
knock-out geslagen op de grond 
lag, ging de deur op het podium 
open en verscheen prinses Mari-
anne d’n Urste. 

De gemaskerde man werd ont-
huld als Wouter van Overbeek, 
persoonlijke adjudant. Opperbok 
Hans van Hemmen, die Marianne 
uitkoos, typeerde de nieuwe prin-
ses als een ‘feestbeest’ en iemand 
die ‘altijd carnaval viert’. “Daar-
naast is ze ook al erg lang actief 
met het bouwen van carnavalswa-
gens en bij de Hofdames”, aldus 
Van Hemmen.

Adjudant Wouter en Prinses Marianne  Tekst: Matthijs van Lierop

HEEsWIjk-DIntHEr – Voor het eerst in de geschiedenis van carna-
valvierend HDL staat er komende editie een prinses aan het roer van 
Snevelbokkenland. Marianne van Berloo (1978), carnavalsnaam prinses 
Marianne d’n Urste, uit Heeswijk-Dinther werd tijdens de pronkzitting 
afgelopen vrijdag in De Zaert onthuld als prinses. Wouter van Over-
beek werd bekendgemaakt als haar persoonlijke adjudant. 

De ‘Eerste steen’ nieuwbouw BS Emmaus
Ondanks regen en wind heel feestelijk

De woorden van Harry van kem-
pen dreigden verloren te gaan in 
de wind. toch waren de kinderen 
en overige aanwezigen vol aan-
dacht voor dit plechtige moment. 
na het hijsen van de vlag door 
conciërge Hans Hooijberg mocht 

Emma van Hoek uit groep 6A de 
allereerste steen leggen, gevolgd 
door de overige eerste steenleg-
gers. Zo boden 17 kinderen hun 
eerste steen aan, uit elke groep 
een. Aan het eind van de steenleg-
ging werd daarna uit volle borst 

het schoollied gezongen. Als het 
aan het enthousiasme van de leer-
lingen ligt, zal de bouw nog sneller 
gereed zijn dan de geplande da-
tum van eind 2013. 
jammer dat de ballonnen nog 
even mee terug naar binnen

 
moesten. De regen had de kaartjes 
doorweekt en die lagen her en der 
verspreid over de grond. Binnen 
was het aangenaam en konden de 
kinderen nieuwe kaartjes maken 
voor aan de ballonnen, die alsnog 
later op de dag de lucht in gingen.

Zo’n 10 jaar geleden waren er al 
plannen voor renovatie van de 
gebouwen van Bs Emmaus, maar 
pas 4 jaar geleden werden het uit-
eindelijk plannen voor een nieuwe 
school. Weliswaar duurder, maar 
ook beter voorbereid voor de toe-
komst. 
De 450 leerlingen zullen ge-
huisvest gaan worden in een 
school die gemaakt is van duur-
zame materialen, waarbij hoge
eisen zijn gesteld aan isolatie en 
technische vooruitgang. De teke-
ningen zijn, na de nodige input van 

HEEsCH – 30 Januari werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe pand van BS Emmaus. Kinderen met blau-
we en witte ballonnen, ouders en genodigden lieten zich niet weerhouden door wind en regen om aanwezig 
te zijn. Helaas was directeur Joris Dekker geveld door de griep. Hij werd gelukkig uitstekend vervangen door 
Harry van Kempen, adjunct directeur.

het schoolteam en de leerlingen, in 
2011 gepresenteerd door architec-
ten-bureau Hendriks en het was 
meteen een schot in de roos. Van 
bovenaf gezien lijkt de school op 
de Ark van noach. De twee verdie-
pingen vlijen zich rond de centrale 
hal, die bij gelegenheden dienst zal 
doen als toneel. De trappen naar 
de 1e verdieping kunnen dan ge-
bruikt worden als tribune. 

De mooie ballonnen gingen uiteindelijk toch nog de lucht in   Foto’s: Marcel van der Steen

Carnaval HDL
HEEsWIjk-DIntHEr - Op zon-
dagmorgen 11.11 uur was prinses 
Marianne met haar gevolg alweer 
bij de koninklijke Fanfare sint Wil-
librord op bezoek voor een prach-
tig carnavalsconcert. Het concert 
ging meteen over in de prinsenre-
ceptie in de snevelbokkenstal. 
Meer foto’s: www.mooihdl.nl
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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

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
offi ce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

vormgeving/DtP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Fotografi e
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
offi ce@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

eten, drinken & uitgaan

#10 PASTA!
Pasta is in diverse culturen, onafhanke-
lijk van elkaar, ontstaan en van daaruit 
over de hele wereld verspreid. Pasta 
werd waarschijnlijk het eerst gebruikt in 
China, waar nog steeds veel ‘noedels’ 
worden gegeten.

Veel bronnen claimen dat Marco Polo 
pasta meenam op zijn reizen uit Azië 
en naar Italië gebracht heeft. Dit klopt 
niet, want de geschiedenis van maca-

roni gaat terug tot de romeinen, die het beschouwden als ‘een 
geschenk van de Goden’.

Een prachtige legende be-
schrijft hoe tortellini, zach-
te gevulde deegringetjes, 
werd uitgevonden. Venus, 
de romeinse godin van 
de liefde en de god jupiter 
hadden een geheime af-
spraak in een herberg. 
De herbergier was zó 
onder de indruk van de 
schoonheid van Venus, dat 
hij haar bespiedde terwijl 

ze op jupiter wachtte. Hij keek door het sleutelgat naar haar, maar 
kon door het kleine gaatje alleen haar navel zien. Die was zó perfect, 
dat de aanblik hem inspireerde tot het maken van de ‘tortellina’.

De eenvoud en eerlijkheid van deze Italiaanse icoon blijft me in-
spireren. Mits van 1e klas ingrediënten en goed bereid, is pasta 
kwalitatief hoogwaardig en kan elke culinaire toets doorstaan. Bij-
voorbeeld de ravioli della Pusteria, een fantastische (vegetarische) 
ravioli met spinazie en ricotta uit Alto Adige. Geserveerd met ‘burro 
et salvia’, een saus van boter en salie. De recepten vind je op www.
dekeuken.nl/recepten.

De Italiaanse keuken is hip, en steeds meer mensen hebben thuis 
een pastamolen. Maar wat kun je ermee? Dat heb ik in Italië van 
silvano geleerd. tijdens de workshop Pasta (www.dekeuken.nl/
kokenenmeer) op woensdag 27 februari wil ik die kennis en mijn 
liefde voor de Italiaanse keuken graag met je delen.

‘Het leven is een combinatie van betovering en pasta’ 
(Federico Fellini)

micK KOOKT OVER

Buon Apetito

Foto: M
arcel vd Steen

Advertorial

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl
U bent van harte welkom!

Knallende korting bij 
Bon Fromage in Heesch en Oss 

Alleen deze week knal je korting 
of win een GRATIS product!

Te winnen met onze 
ballonnen- en lotenactie!

Geldig van 
6 t/m 9 februari 2013.

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Deze cursus is voor iedereen die 
een digitale camera heeft, of 
graag meer wil weten over digita-
le fotografie en het bewerken van 
foto’s. De cursus wordt gegeven 
in 9 blokken van 2 uur, op dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 
uur, en/of maandagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur. In overleg kan 
er ook op andere dagen lesgege-
ven worden. 
De cursus wordt gegeven in 
kleine groepjes, waardoor er vol-
doende individuele aandacht ge-
geven kan worden.
nieuw: Voor ouderen worden er 
speciale cursussen fotografie en 
foto bewerken gegeven.
kijk voor meer informatie over de 
cursussen op www.jolandonkers-

fotografie.nl en download de pdf 
voor informatie.

Nieuwe cursus: Digitale 
fotografie en fotobewerking
LOOSBrOeK – Na de carnaval start er in Loosbroek weer een nieuwe 
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen, 
schrijf dan nu in.

Advertorial

Voor vragen kun je natuurlijk altijd bellen of mailen met jolan 
Donkers, tel. 0622064638 / donkers.fotografie@hetnet.nl.

De Open Coffee biedt mensen de 
mogelijkheid om elkaar in een in-
formele sfeer te ontmoeten. Of je 
nu een ondernemer bent of niet en 
of je nu uit Bernheze komt of niet; 
iedereen is welkom om bij een bij-
eenkomst binnen te wandelen. na 
het eerste kopje koffie werd Elly 
Bens in de gelegenheid gesteld om 
iets te vertellen over stop! thea-
teropleidingen & theaterproduc-
ties. Elly heeft stOP! theateroplei-
ding opgericht op 1 januari 2010, 
met als doel om jonge talentvolle 
mensen kennis te laten maken met 

de wereld van het theater. Ze is be-
gonnen met zes kinderen en inmid-
dels zijn er maar liefst 65 jongeren 
die lessen volgen bij stOP! nieuw 
is het project Opkikkertheater. Op-
kikkertheater is speciaal bedoeld 
voor chronisch zieke kinderen. 
Zij zijn samen met hun familie te 
gast tijdens de speciale uitvoering 
van de musical De zeemeermin 
op zondag 14 april 2013 in de Pas 
in Heesch. Uit haar verhaal bleek 
wel met hoeveel passie zij dit werk 
doet. Wilt u ook een keer op de 
koffie komen? De eerstvolgende 
keer is donderdag 28 februari. De 
locatie wordt nog via de social me-
dia bekend gemaakt. kijk ook op 
www.opencoffeebernheze.nl

‘Real life’ ontmoetingen 
tijdens Open Coffee
BErnHEZE - Bezoekers van de Open Coffee van 31 januari kijken terug 
op een geslaagde en gezellige koffieochtend in de Pas in Heesch. Als 
gastspreker was Elly Bens bereid gevonden om iets te vertellen over 
haar passie: Stop! Theateropleidingen & Theaterproducties in Heesch. 

Laar 24  |  5388 HG Nistelrode  |  0412-610828

Donderdag 

‘De origineelste snorverkiezing’

Openingstijden
Donderdag vanaf 19.00 uur. Vrijdag en zaterdag gesloten. 

Zondag van 11.00 -18.00 uur.

‘De origineelste snorverkiezing’

Openingstijden
Donderdag vanaf 19.00 uur. Vrijdag en zaterdag gesloten. 

 Tijdens de optocht m.m.v. 

 promotieteam SCHROBBELÉR
Zondag

Pasta is in diverse culturen, 
onafhanKelij K van elKaar, onTsTaan 
en van daaruit over de hele wereld 
versPreid

Bernheze
heul veul plezier

mè carnaval
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VRĲ WIllIGER van de maand

‘Muziek in voor- en tegenspoed’
Muziek als uitlaatklep voor Hanita Bosch

Als kind van 8 zong Hanita in het 
kinderkoor van sempre Crescendo. 
Haar eigen kinderen zingen er nu. 

Even lagen de muzikale activiteiten 
stil omdat de zangnoten van ba-
by’s voorrang hadden. Het hebben 

van kinderen was fijn voor Hanita, 
maar ook fijn voor Loosbroek. Als 
voorleesmoeder is haar carrière als 

vrijwilliger namelijk gestart. Er is 
nooit meer een einde aan geko-
men.

“Omdat muziek me zo aan het hart 
gaat” vertelt Hanita “en er niet 
zoveel vrijwilligers zijn, iedereen is 
vreselijk druk, ben ik secretaris ge-
worden van het koor La Orfeon.” 
Als secretaris notuleert Hanita de 
vergaderingen, organiseert de op-
tredens zoals voor ‘ravenstein bij 

kaarslicht’ afgelopen kerst. Da-
meskoor La Orfeon is voortgeko-
men uit het gemengd koor Orfeon 
waar Hanita weer begon te zingen 
na de geboorte van de kinderen.

Ook de kerk is voor Hanita heel 
belangrijk. toen dan ook het kerk-
koor niet voldoende aanwas van 
leden kreeg, heeft zij zelf een 
nieuw jongerenkoor opgericht; si-
mul Canto, in mei 2011. Hoewel 
het koor nog maar kort bestaat is 
het toch een belangrijke stap. Er 
zingen veel jongeren in het koor 
omdat het repertoire veel hippe 
songs kent, en daarnaast projec-
ten instudeert voor bijzondere mo-
menten, zoals communieviering, 

kerst en Pasen. Als voorzitter is ze 
het klankbord en vraagbaak voor 
de leden. 

Op woensdagavond, als de koren 
repeteren, vliegt Hanita van hot 
naar her en naar Dinther, waar Id-
dus werkt aan het repertoire van 
popnummers en ook de carana-
valsmis in Dinther opluistert. Ze 
nam deel aan de organisatie van 
de kerst-in waaraan alle koren van 

Loosbroek deelnamen (8 stuks). 
Het optreden van haar dochters in 
Veghel op 1 en 2 december (the 
Young Voices) gooide roet in het 
eten bij de laatste voorbereidingen 
voor de viering van het 100-jarig 
bestaan van de kerk, maar dat 
wordt ongetwijfeld goedgemaakt 
bij de organisatie van de korendag 
in juni 2013. 

Muziek is voor Hanita een uitlaat-
klep om de blije momenten te vie-
ren en de verdrietige gebeurtenis-
sen te verwerken. Loosbroek is blij 
met haar liefde voor muziek, haar 
bezorgdheid over een leeglopende 
kerk en haar organisatorische kwa-
liteiten.

LOOsBrOEk – Loosbroek is een muzikaal dorp en als het aan Hanita Bosch ligt, zingt heel 
Loosbroek in een koor en geniet iedereen dagelijks van een portie muziek. Gelukkig heeft 
Hanita ook heel veel organisatorische kwaliteiten die een uitlaatklep zoeken. 

Hanita Bosch, even ‘n moment voor ‘n gesprek

This is my life: De dode hoek is vaak echt dodelijk

Maar voordat de leerlingen in de 
chauffeursstoel mochten plaatsne-
men kregen ze het waargebeurde 
verhaal van Melanie te zien, waar-
bij bleek hoe gevaarlijk het is om 
dicht bij een voertuig van soms wel 
50.000 kg te fietsen. Volgens nico 

Pataki (instructeur VVn en zeer 
betrokken) heeft zo’n voertuig – 
bij een snelheid van 50 km/uur – 
100 meter nodig om tot stilstand 
te komen. 
Daar moeten fietsers serieus reke-
ning mee houden als ze in de buurt 

van een vrachtwagen fietsen. 
Vooral voor scholieren die volgend 
jaar naar de middelbare school 
fietsen is deze bewustwording be-
langrijk. Daarom ook de actie van 
VVn, afd. Maasland (regio Oss) op 
alle basisscholen met de campagne 

‘Help Brabant op weg naar nUL 
verkeersdoden!’

Proef op de som
Eindelijk mochten de leerlingen 
van groep 8 (van de combinatie-
groep 6, 7 en 8) met z’n zevenen 

naar buiten voor een ‘proef op de 
som’. Ze waren goed doordrongen 
van het serieuze karakter van deze 
activiteit en tegelijkertijd ook trots 
om achter het stuur van zo’n grote 
vrachtwagen te zitten. Om beur-
ten namen ze plaats op de stoel 
en keken goed in alle spiegels van 
de vrachtwagen; niemand te zien. 
terwijl toch de overige zes kinderen 

rond de vrachtwagen stonden! Op 
een seintje van vrachtwagenchauf-
feur Adrie gingen de kinderen bui-
ten verder van de wagen afstaan 
en kwamen opeens tevoorschijn in 
de spiegels. 

Let op de ogen van de chauffeur
Het was duidelijk. te dicht bij de 
vrachtwagen kan de chauffeur niet 
zien dat er iemand is en kun je als 
fietser zomaar tussen de wielen 
komen. Het devies was: “Let goed 
op of je in de spiegel de ogen van 
de chauffeur ziet. Als je die ziet, 
ziet hij jou ook.”

Adrie werkt graag mee aan het 
project. Het is volgens hem ver-
schrikkelijk belangrijk dat kinderen 
weten waar ze op moeten letten. 
niet alleen de vrachtwagenchauf-
feur moet opletten, maar zeker 
fietsers. Zij zijn heel kwetsbaar en 
een vrachtwagen is heel log. 

transportbedrijf A.L. van de We-
tering heeft zeker tien jaar mee-
gewerkt aan het dodehoekproject 
van VVn. VVn hoopt dat deze 
traditie ook door Xtreem trans-
port zal worden voortgezet. Door 
de economisch slechtere tijden is 
het voor kleine bedrijven moeilijk 
om een vrachtwagen 1 dag te mis-
sen, maar het betekent oh zo veel 
voor de veiligheid van de fietsende 
scholieren. Ook landbouwwerktui-
gen kunnen ingezet worden.

HEEsCH – Bij Basisschool Delta stopte op 29 januari een enorme vrachtwagen van XTreem Transport (voor-
heen A.L. van de Wetering Transport) met chauffeur Adrie van den Akker, Joop van Schaik en Nico Pataki 
van Veilig Verkeer Nederland, afd. Maasland (regio Oss). Zij lieten de leerlingen van groep 8 ervaren hoe het 
zicht is van een vrachtwagenchauffeur, bus of landbouwvoertuig.

Leerlingen van groep 8 krijgen nog even instructies Foto: Marcel van der Steen

oh Zo belangrij K 
voor de veiligheid 
van de Fietser

feur Adrie gingen de kinderen bui-
ten verder van de wagen afstaan 

vrachtwagen kan de chauffeur niet 
zien dat er iemand is en kun je als 
fietser zomaar tussen de wielen 

Loosbroek is blĳ  met haar liefde voor muziek 
en haar organisatorische kwaliteiten
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ZORG EN HULP

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

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

bERNHEZE
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.

Health, Beauty, Care

Voor mijn 
Lieverd

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

ColumnTijdloos Mooi
Advertorial

Vanmiddag kwamen 2 zussen mij een 
rouwkaart overhandigen van een cliënte 
van mij, die enkele dagen geleden is 
overleden aan kanker. Een rouwkaart 
waarop een sprankelende mooie vrouw 
me lachend aankijkt….
Ik heb haar een goed half jaar 
geleden leren kennen. Zij kwam 
voor permanente make-up van haar 
wenkbrauwen, die door de chemokuren 
waren uitgevallen. Erg blij was ze met 
het resultaat, en ook haar ogen liet ze 
behandelen, zodat die toch sprekend 

bleven, en niet opviel dat er geen wimpers aanwezig waren. Dit had ze 
veel eerder moeten laten doen! Het gaf haar een goed gevoel.
Een pruik droeg ze niet, wel mooie sjaaltjes als hoofdbedekking, perfect 
afgestemd op haar kleding. Je kon zien dat ze er altijd tiptop uit had 
gezien, en wilde deze trots ook zeker behouden. Juist door optimale 
aandacht aan zichzelf te besteden, door verzorging etc. bleef ze haar 
waardigheid behouden. Ze gedroeg zich niet als een zieke, maar als een 
krachtige vouw.
Het bijzondere is, dat we met mensen die al veel meegemaakt hebben, 

direct op de essentie van het leven zitten met ons gesprek. Wat is 
belangrijk? Wat voegt iets toe aan mijn gevoel?  Er niet ziek uitzien, is 
je ook minder ziek voelen. Samen kijken we naar de mogelijkheden, en 
ik ben dankbaar als ik de ogen zie stralen, wat positiviteit in hun leven 
kan brengen, en mooie details kan benadrukken; een compliment kan 
geven. 
Helaas vertelde ze me eind december dat ze niets meer voor haar 
konden doen, maar ze ging door, vertelde ze. Afgelopen week belde 
haar familie dat ze aan het sterven was, en of ik langs kon komen om 
haar gezicht en make-up voor de laatste keer te doen…
Na een lange handdruk en een kort gesprek beloofde ik haar dat ik haar 
er prachtig uit zou laten zien, net zo knap als ze altijd geweest was!
Ze had haar mooiste kleren aan, en was heel rustig, alsof ze ervan 
genoot, terwijl ik zo voorzichtig mogelijk te werk ging. Ik gaf haar haar 
mooie rozige huidskleur terug, met een blusher die sprankeling gaf, 
maakte haar oogopslag pittig met een donkere oogschaduw en zette 
haar inmiddels weer lang geworden wimpers stevig aan met mascara. 
Een glosje op de lippen maakte het geheel af.
Ik gaf haar een spiegel en ze zei; “Wat vind ik dat mooi!” Ze had zelf de 
regie steeds in handen gehouden, alles was klaar nu, en enkele dagen 
later overleed ze, tijdloos mooi...

En daar doe je het voor…

Medi Spa

Foto: Jan G
abriëls

Schoolstraat 22, 5476 KK  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

Angela
G E W I C H T S C O N S U L E N T E

www.angelagewichtsconsulente.nl                    info@angelagewichtsconsulente.nl

Naamloos-2   1 01-04-12   18:55

Cursus ‘In Verbinding’ van start

In verbinding is een laagdrempe-
lige praktische cursus voor ouders, 
coaches, verzorgers en leerkrach-
ten om makkelijker en liefdevol 
met het kind om te gaan. 
De cursus biedt praktische hand-
vatten en huiswerkopdrachten 
waar je direct mee aan de slag 
kunt. De rode draad van de cur-
sus is verbinding. De lessen gaan 
over positief handelen, het vergro-
ten van het zelfvertrouwen, staan 
in je eigen kracht, respect en het 
ontwikkelen van een positief zelf-
beeld.
De cursus wordt gegeven op 4 
dinsdagavonden: 19 februari, 5 
maart, 19 maart en 2 april. 

En op 4 woensdagavonden: 20 
februari, 6 maart, 20 maart en 3 
april.
Locatie is: Hommelsdedijk 31 in 
Heeswijk-Dinther. 

Ubavka Compass Consultancy 
is een praktijk voor spiritueel li-
chaamswerk, healing, holistische 
fysiotherapie, begeleiding hoog 
sensitieve personen en beeldden-
kers.

Advertorial

HEEsWIjk-DIntHEr - Hoe leer je een kind anders te reageren wanneer het boos of gefrus-
treerd is, gaat slaan, gaat huilen, onrustig of druk wordt of verlegen is? Dat leer je in de 
cursus ‘In Verbinding’ van Ubavka Compass Consultancy.

Voor meer informatie of aanmelden voor de cursus: Ubavka jovanoska - 06-51364516 - ubavka@hotmail.com

Inloopochtend 
voor borstkan-
kerpatiënten 
Oss – Mensen die borstkanker 
hebben gehad of nog patiënt 
zijn, worden donderdag 7 febru-
ari 2013 weer hartelijk ontvangen 
door vrijwillige ervaringsdeskun-
digen in ziekenhuis Bernhoven, 
locatie Oss. 

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid 
om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisse-
len. De bijeenkomst wordt gehou-
den in Aula 3 en duurt van 10.00 
tot 12.00 uur. Aanmelden is niet 
nodig, toegang is gratis. 

Praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt
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De allround kapster beoefent haar 
vak van hairstyliste al een kleine 
tien jaar. In die tien jaar heeft ze 
met veel passie en liefde voor het 
vak gewerkt in Lathum. In 2013 is 
ze met haar bedrijf in haar nieuwe 
woonplaats nistelrode begonnen, 

waar ze de aanbouw een echte 
metamorfose gaf en tot een mooie 
kapsalon ombouwde. Met twee 
werkplekken kan ze op haar ruime 
werkplek goed vooruit. Denise: “Ik 
werk onder andere met Goldwell 
producten, die bekend staan om 
de kwaliteit en het brede assorti-
ment.”

“Het inzetten van de haar-exten-
sion van ‘Cinderella hair en greath 
lenghts’ is ook een specialisatie van 
mij, ik werk met dit merk al langer 
en het bevalt heel goed. Ook de 
klanten gebruiken het vaak, omdat 
het makkelijk te gebruiken is en 
bovendien is de prijs goed.
klanten kunnen ook hun eigen ex-
tension in laten zetten door mij”, 
vertelt Denise enthousiast.

U vindt bij kapsalon Denise een on-
gedwongen sfeer, waarin de wens 
van de klant voorop staat: Door-
dat ze alleen in de kapsalon werkt, 
werkt ze uitsluitend op afspraak. 
toch is Denise graag flexibel voor 
de klant. Wilt u ineens een ander 
kapsel, of heeft u een onverwachte 

Jarenlange ervaring in nieuwe kapsalon
De wens van de klant voorop, in ongedwongen sfeer 

nIstELrODE – ‘Kapsalon Denise’ heeft onlangs haar deur geopend aan Weijen 75 (achter woonhuis en 
parkeren op eigen terrein). De trotse eigenaresse van de zaak is Denise van den Elzen: “De stap om naar 
Nistelrode te verhuizen met het gezin was niet zo heel groot. We hebben jaren in een stad gewoond, we 
kenden Nistelrode van familieleden en we hadden er meteen goede kijk op.”

Advertorial

Kunerastraat 2, 5473 AL Heeswijk
06-11450588
info@licis-vormgeving.nl

www.licis-vormgeving.nl

Veelzijdige

Voor groep 1-2 werd het boek 
‘nog 100 nachtjes slapen’ zelfs 
voorgelezen door een prinses!
Op de Bolderik vinden wij lees-
motivatie erg belangrijk. Lezen is 
vooral leuk! Door b.v. een voor-

leesontbijt te organiseren willen wij 
dit nog eens onderstrepen. naast 
het voorleesontbijt doen wij ook 
mee aan landelijke campagnes als 
de kinderboekenweek, de voor-
leeswedstrijd en de kinderjury. 

Voorleesontbijt
Basisschool de Bolderik
HEEsWIjk-DIntHEr – Afgelopen vrijdag vond op basisschool de Bol-
derik het jaarlijkse voorleesontbijt plaats. In alle groepen kregen de kin-
deren een ontbijtje aangeboden. Terwijl ze hiervan genoten werden de 
kinderen voorgelezen door een gastlezer. 

Worstenbroodjes 
Ambachtelijke 
Balkenbrij 

Mexicano’s 

500 gram 

500 gram Vers van de Bakkerij 

6.00 

Voor een goede “bodem” met carnaval moet je bij C1000 Heesch zijn! 

10 Stuks 

 

C1000 Wiegmans 
Schoonstraat 8 - Heesch. 
Tel: 0412 - 660010 
 

www.C1000.nl/wiegmans 
smo.wiegmans@C1000.nl 
 

Twitter: @C1000Wiegmans 
 

Openingstijden Carnaval 
 

Zaterdag  9-2    7.00 - 21:00u. 
Maandag  11-2  7.00 - 18:00u. 
Dinsdag  12-2  7.00 - 18.00u. 
 
 

Deze zes aanbiedingen zijn 
geldig van woensdag 6 tot en 
met dinsdag 12 Februari. 
Alleen bij C1000 Wiegmans!  

Carnavalsaanbieding  

Wiegmans 
Heesch 

C1000 

Brandwijk  
Spliterwten 
Per zak à 500 gram 

Hamschijf 

500 gram 

0.49 
0.99 

Nu voor 

2.99 

1.99 Nu voor Nu voor 

8.90 

Vers van de Slager 

1.99 Nu voor 

2.74 

Hand of Pers  
sinaasappels 
Per net à 2 kilo 

1.99 Nu voor 

2.99 

Van onze eigen Grillafdeling 

Nu voor 2.49 
3.49 

Met inlevering van deze 
advertentie kunt u gebruik 

maken van deze zeer 
aantrekkelijke aanbieding. 

Dames en heren
knippen € 10,-

Kinderen
t/m 10 jaar € 7,50 

Aanbieding geldt tot 31 maart 2013

Kapsalon Denise 

Weijen 75, 5388 HM, Nistelrode
06 1293 3332

DENISE

‘Topkwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs’

Denise van den Elzen

afspraak, laat het Denise weten. Ze 
helpt graag als dat kan. 

f
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Grenzeloos BERNHEZE

Campania in Italië
Wat is het in Italië toch genieten 

Ik ben voor u op reis geweest 
naar de streek Campania. Dit is 
voor mij het echte Italië. Ook 
heel geschikt voor een korte va-
kantie of stedenreis.

U vliegt namelijk naar napels; 
rechtstreeks met transavia. Deze 
fantastische stad wordt ook wel 
de meest Italiaanse stad ge-
noemd. Een stad waar familie en 
eten nog net zo’n centrale plaats 
innemen als vroeger. De grootste 
bezienswaardigheid van napels is 
natuurlijk de stad zelf. De spaan-
se wijk (vroeger onbegaanbaar 
door de vele diefjes) en het oude 
spaccanapoli met zijn tientallen 

kerkjes en ontelbare kapellen, de 
smalle steegjes waar het wasgoed 
wappert in de zeewind en waar 
boodschappen in wasteiltjes om-
hoog gehesen worden. natuurlijk 
moet u de lekkerste pizza van 
napels gaan eten bij Da Michele! 
Heel goed te bereiken vanuit na-
pels is de stad Pompeï, deze stad 
is in het jaar 79 verwoest door 
een vulkaanuitbarsting. De stad is 
echter nog heel goed in tact, een 
meer dan bijzondere ervaring om 
dit unieke stukje geschiedenis te 
bezoeken!

Wat zeker niet mag ontbreken 
tijdens uw bezoek aan Campania 

is het jetset eiland Capri. Vanuit 
sorento gaat u met de boot naar 
het eiland. Capri trekt veel ac-
teurs, schrijvers en kunstenaars. 
En dat is niet voor niets, want als 
je ergens veel inspiratie kunt op-
doen, is het op dit prachtige Itali-
aanse eilandje. 
Maar wie op zoek is naar een mix 
van historie, natuur, cultuur en 
decadentie zit op Capri ook he-
lemaal goed.
Zowel langs de kust van Capri 
als langs de Amalfikust kom je 
veel stabilimenti balneari tegen, 
strandtentjes waar je alleen te-
gen betaling op het strand mag 
liggen.

Aanbieding 
Hotel en Appartementen Le 
Axidie, vertrek 1 mei, 8 dagen 
inclusief huurauto € 699,- p.p. 
Op en top genieten aan 
De Golf van Napels.

Jubilerende Stichting FreeKenia viert groei
Een toekomst door kennis en netwerk in Kenia

De FkF richt zich met de donaties 
van onder andere stichting Free-
kenia, op het overdragen van ken-
nis, alsmede het opbouwen en on-
derhouden van een netwerk om zo 
via een samenwerkingverband met 
lokale keniaanse boerenorganisa-
ties de producten in de markt weg 
te zetten. Zo is de cirkel rond en 
kunnen er inkomsten gegenereerd 
worden door en voor de inwoners 
van het gebied, dankzij een ge-
degen opleiding en de aanwezige 
mogelijkheden. 
Door de goede basis die hierdoor 
gelegd wordt, hoopt Freek spits - 
een van de dragers van het project 
- dat investeerders ze als een seri-
euze partner zullen gaan zien. 

Groei en verbetering
stichting Freekenia heeft het af-
gelopen jaar een flinke bestuurs-
wisseling gehad. nieuwe mensen 
met nieuwe ideeën verspreid over 
nederland hebben het vertrouwde 
bestuur versterkt. Hierdoor kan 
Freek zich concentreren op het to-
taalplan in kenia, zodat de cirkel 
van de drie componenten (dona-
ties, kennis/netwerk en productie) 
onderhouden blijft en een groei 
kan doormaken.

De prioriteit ligt bij capaciteitsop-
bouw met het overdragen van 
kennis in landbouw en onder-
nemerschap in een zogenaamd 
‘Big Five training Programma’. 

Zo wordt voor de langere termijn 
geïnvesteerd in mensen en hun 
producten die ook een afzetmarkt 
krijgen en dus inkomsten opleve-
ren. Een mogelijkheid om te leren 
en te werken aan een mooie toe-
komst als inwoner van kenia. ‘Deel 
de vis niet uit maar leer ze vissen’, 
is de visie waarmee Freek in kenia 
zijn missie begon. Intussen is zijn 
organisatie gegroeid tot een cirkel 
die draait en nu alleen nog hoeft 
te groeien. 

Hij was die druppel op een gloeien-
de plaat die jaren geleden een klein 
puntje op de kaart tot een ‘stukje 
nederland in kenia’ maakte. Intus-
sen groeide zijn bemoeienis tot een 

serieuze speler op de markt. Hij 
hoopt dat alle organisaties, die al-
lemaal los van elkaar opereren, sa-
men gaan werken waar kan. Zodat 
al die kleintjes het verschil maken 
en de inwoners van kenia zelf het 

grote verschil gaan maken in de 
toekomst.

NISTeLrODe – Water en landbouw kunnen leiden naar verkoop van producten. Klinkt erg simpel, maar het 
is in Kenia al een project van jaren voor Freek Spits. In 2006 heeft zijn visie, tijdens een bezoek aan Kenia, 
een zaadje gelegd in dit land. Stichting FreeKenia werd geboren. Intussen kan deze stichting het 1e lustrum 
vieren en in dit jubileumjaar worden op basis van de ervaringen, nieuwe en grotere plannen gemaakt, samen 
met een dertienkoppig actief team. Na deze jaren vol noeste arbeid, het doorgeven van kennis en het bou-
wen van een netwerk is nu ook een Keniaanse organisatie opgezet, FreeKenya Foundation (FKF), die de trend 
voortzet en poogt meer mensen te bereiken.

www.FreeKenyaFoundation.org

Enthousiast bestuur met een duidelijke visie

Advertorial

John F. Kennedystraat 1a

Heesch

tel. 0412-473290

heesch@reisburodewit.nl

www.reisburodewit.nl

kinderen uit een achterstandsge-
zin, emotionele en fysieke pro-
blemen, kinderen die een oorlog 
of ramp hebben meegemaakt of 
vluchtelingen, zomaar wat voor-
beelden van kinderen die Europa 
kinderhulp wil helpen. noord-Bra-
bant ontvangt in de zomervakan-
tie (juli en augustus) kinderen van 
5 tot en met 15 jaar uit eigen land, 
maar ook uit Duitsland en Frank-
rijk. In nederland komen ze in een 
gastgezin terecht waar ze kunnen 
genieten, tot rust kunnen komen 
en de batterij kunnen opladen. 
In de afgelopen jaren zijn er zo’n 

100.000 kinderen naar nederland 
gekomen en zijn de ervaringen erg 
bijzonder.
Voor de gastouder is het een 
prachtige ervaring om een kwets-
baar kind in huis te hebben. Het 
kind fleurt op en een glimlach zegt 
meer dan heel veel woorden. Veel 
gastouders blijven Europa kinder-
hulp trouw, maar de organisatie, 
die geheel met vrijwilligers werkt, 
kan nieuwe gastouders goed ge-
bruiken. Ze kunnen rekenen op 
volop begeleiding vanuit de orga-
nisatie.
Op www.europakinderhulp.nl 
staat alle informatie over Europa 
kinderhulp, over de voorwaarden 
en de procedures waarmee de or-
ganisatie werkt. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met 
Felix Verlaar: noordbrabant@euro-
pakinderhulp.nl of met het lande-
lijke informatienummer: (0118) 62 
79 74.

Kinderdroom komt uit
BrABAnt - Het is een geweldige tijd om naar uit te kijken. Even niet 
aan de dagelijkse problemen denken en tweeëneenhalve week genie-
ten van een vakantie in Nederland. Europa Kinderhulp maakt al 50 jaar 
dromen van kansarme hulpbehoevende kinderen waar. Maar om dit te 
kunnen blijven doen, zijn nieuwe gastouders meer dan welkom.

Het nieuwe jaar is net van start ge-
gaan. En wellicht heb jij nu al de va-
kantiekriebels en wil je een heerlijke 
reis gaan boeken. 

Of het nu gaat om een sportieve 
skivakantie, een strandvakantie, 
culturele ontdekkingstocht, fami-
liebezoek of een avontuurlijke reis. 
stap goed voorbereid vliegtuig, 
auto of trein in. Óók op het gebied 

van gezondheid! Zo kom je gezond 
weer terug.

Gezond de wereld rond in één klik
kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl 
voor praktische gezondheidsadvies 
per land, advies over vaccinaties, 
handige travel tips, speciale info 
voor mensen met medische proble-
men en alles over gezondheid waar 
ook ter wereld op één site. Ook kun 

Gezond de wereld rond
Buitenlands reisavontuur boeken? Ga wijs op reis!

LUCHtPost
FREEK SPITS grondlegger van 
Stichting FreeKenia zal in de toekomst de 
lezers van DeMooiBernhezeKrant op de hoogte houden 
van zijn activiteiten en ervaringen via ‘Luchtpost’.je er heel makkelijk online een af-

spraak maken. Handig, overzichte-
lijk en leuk! 
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BOB-actie: ‘Petje af voor BOB!’
Simulatietest met autorijden onder invloed

Op 29 januari was het druk in de 
aula van de school, vooral bij de 
simulator die VVn inzet om jon-
geren te laten ervaren hoeveel 
invloed alcohol op het rijgedrag 
heeft, bij een normale snelheid 
en een alcoholpromillage van 0,5 
– 0,8. Iedereen wilde dat ervaren. 

De eerste 600 meter gaf het beeld 
een zicht zoals dat is zonder alco-
hol. Vervolgens werd het alcohol 
promillage ingebracht en was het 
zicht overeenkomstig.

Het viel niet mee
De aftrap werd gedaan door Prins 
Edward 1e van Oss en voorzitter 
rOC, Peer van summeren, onder 
toeziend oog van Voorzitter VVn 
jurrrien van der Veer. Daarna kon-
den de leerlingen van het rOC 
bij toerbeurt ervaren hoe goed ze 
de auto onder controle hielden 
met ‘een slok op’. Dat bleek niet 
mee te vallen. Ook uw verslagge-

ver maakte er een puinhoop van. 
Gelukkig heeft deze tijdens de 
carnaval de BOB-pet op die werd 
uitgereikt aan iedereen die aan de 
simulatietest deelnam. Ook tijdens 
de carnaval zal de VVn actief aan-
dacht vragen voor alcohol en het 
verkeer. Er worden ‘Petje af voor 

Bob’ petjes uitgedeeld en BOB-
sleutelhangers. 

Een ervaring rijker
Bas Odijk uit Heesch had duide-
lijk niet voldoende rijervaring. Hij 
zag verkeer niet aankomen door 
de hoge snelheden die hij haalde. 
Gelukkig heeft hij nog aardig wat 
lessen te gaan voordat hij 18 is en 
zijn rijbewijs kan halen. 

jan van schijndel uit Heesch reed 
snel door. De snelheid voelde voor 
hem normaal aan, maar naarge-
lang de simulatie de invloed van 
alcohol liet voelen, was zijn reac-

tie te laat, moest hij continue cor-
rigeren en leidden de gesprekken 
hem teveel af. Het gevolg waren 
4 botsingen, stoepranden die mee-
genomen werden en fraaie slaloms 
door de straten. Gelukkig kruipt 
hij nooit met alcohol op achter het 
stuur. Ook voor Abdullah Mayda 
uit Heesch, die dinsdag op rijexa-
men ging, was de test ontnuch-
terend. Hij reageerde te laat, on-
danks zijn beheerste snelheden. 
Zelf gaat hij met vrienden uit met 
openbaar vervoer, na thuis alvast 
ingedronken te hebben. De stoep-
randen hebben het deze dag flink 
moeten ontgelden, auto’s langs de 
route zijn total loss en de heren zijn 
een ervaring rijker. Hoewel de stu-
denten allemaal uitgaan van het 
voorrangsrecht van de regels, zon-
der in acht te nemen wat hoffelijk-
heid in het verkeer kan betekenen, 
hebben allen ingezien dat alcohol 
en rijden slecht te combineren zijn. 
VVn gaat in 2014 veel aandacht 
schenken aan jongeren achter het 
stuur. 

VVn afd. Maasland (regio Oss) 
blijft zich inzetten voor de cam-
pagne ‘Help Brabant op weg naar 
nUL verkeersdoden!’ Dankzij het 
enthousiasme van het team vrij-
willigers, in samenwerking met 
bedrijven en scholen, blijft deze 
VVn-afdeling ‘van de nUL een 
punt’ maken!

Aeg lavamat 88489

-  1400 Toeren

-  8 kg

-  groot lcd scherm

-  weegschaal

-  stoomfunctie

-  10 jaar garantie 
 op de motor

-  A+++

witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

€ 949,- 

kijk voor meer AEG acties op
www.leeijen-electro.nl

Actie

nu € 874,-

leeijen electro
• Electrotechniek
• HuishoudtechniekVooral zonder rij-ervaring is de simulatietest confronterend 

 Foto: Marcel van der Steen

Alcohol en verkeer; een slechte combinatie

Oss – Op het ROC de Leijgraaf in Oss zit de doelgroep van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland, 
regio Oss (VVN), voor alcohol en het verkeer. De leeftijd dat het rijbewijs gehaald wordt en elk weekend 
benut wordt om te gaan ‘stappen’, zeker nu met de carnaval.

www.mooihdl.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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KBO Bernheze

KBO DINTHER
Senioren kom kennis maken met de Wii, een prachtig hulpmiddel 
om te bewegen.

Creativiteit te kijk 
bij KBO afdeling 
Heesch 

HEEsCH - De werkgroep ‘Creati-
viteit te kijk’ biedt creatieve leden 
de mogelijkheid om hun kunst-
zinnige uitingen te tonen buiten 
de huiselijke- of familiekring. In 
de Pas en in Zorgcentrum Heel-
wijk worden op diverse wanden 

werken van onze leden tentoon-
gesteld. Ook zijn er vitrines in de 
Pas, Zorgcentrum Heelwijk en de 
rabobank waar werk getoond kan 
worden. Drie keer per jaar worden 
de tentoonstellingen gewisseld, en 

krijgen anderen de kans om hun 
werken te tonen, op uitnodiging 
van de werkgroep. Wij doen een 
beroep op de (bij ons nog onbe-
kende creatieve) leden van onze 
kBO om zich te melden bij 
Marina Weigergangs of jan v.d. 
Akker. 

Senioren in 
beweging

HEEsWIjk-DIntHEr - In het CC 
servaes heeft kBO Dinther de 
beschikking over een Wii spel-
computer. Het is de bedoeling dat 
ouderen op een gezellige en ont-
spannen manier, door leuke spel-
len uit te voeren, meer te laten be-
wegen. tot op heden hebben daar 
echter nog maar weinig ouderen 
gebruik van gemaakt en daarom 
heeft kBO Dinther samenwerking 
gezocht met Mas4jou, een Maat-
schappelijk stageproject voor mid-
delbare scholieren.
4 Leerlingen van het Zwijsen Col-
lege, t.w. Patrick van der Cammen, 
julian van de Elzen, Cas torsen 

en Otto van Bouwdijk Bastiaanse, 
hebben een plan van aanpak ge-
maakt, onder de naam ‘senioren 
in Beweging’ om senioren uit te 
nodigen kennis te komen maken 
met Wii, als een prachtig, modern 
hulpmiddel om ouderen op een 
passend niveau te laten bewegen. 

Op woensdag 13 februari en don-
derdag 14 februari, van 14.00 tot 
16.00 uur, zijn de studenten in het 
CC servaes aanwezig om te de-
monstreren hoe eenvoudig en ont-
spannen je in beweging komt met 
de spelmogelijkheden van de Wii 
computer. Het bestuur van de kBO 
is daarbij ook aanwezig, want, als 
er voldoende belangstelling en 
enthousiasme is, wil de kBO, in 
overleg met CC servaes, de moge-
lijkheid bieden om met een groep 
belangstellenden wekelijks een 
uurtje ontspannen te bewegen.

Daarom nodigen het bestuur van 
de kBO en de studenten van het 
Zwijsen College alle senioren uit 
om op 13 of 14 februari, van 14.00 
tot 16.00 uur, kennis te komen 
maken.

Wie gaat de 
uitdaging aan
HEEsCH - Een periode van sneeuw 
en gladheid is voorbij. In de ker-
nen zijn activiteiten uitgevoerd om 
gladheid te bestrijden. De gemeen-
te hanteert een door de gemeente-
raad goedgekeurd strooibeleid en 
laat dat uitvoeren. Voor de open-
bare ruimtes is strooizout beschik-
baar. Het tijdig en op de juiste plek 
strooien laat de gemeenteraad 
aan particulier initiatief over. Met 
inzet van Vivaan is door het OOB 
een opzet gemaakt om belangrijke 
plaatsen, in Heesch zijn dat o.a. 
kerkplein, kerkhof, de Pas, biblio-
theek en zorgcentrum Heelwijk, te 
voet bereikbaar te houden. In alle 
kernen zijn de kBO’s daarbij inge-
schakeld, behalve in Heesch. Daar 
hebben zich geen mensen gemeld 
om een veilige weg te banen en 
bij te houden tijdens sneeuw– en 
vorstperiodes. 

Het moet toch mogelijk zijn om met 
zijn allen genoemde plaatsen be-
reikbaar te houden. En niet alleen 

de openbare ruimtes, maar ook de 
trottoirs van de wijken ernaar toe. 
We hebben diverse telefoontjes 
gekregen waarom er niets gebeurt. 
Het initiatief ligt bij uzelf! Wat let 
u om in een wijk, buurt of straat 
de koppen bij elkaar te steken en 
het zelf te regelen. Een briefje bij 
iedereen in de bus doen waarin 
u oproept om op een vastgesteld 
tijdstip mee te helpen en waar na 
afloop een kop chocomel of koffie 
genoten kan worden. Daarbij kan 
dan meteen afgesproken worden 
wie de ‘veilige’ loopzône bijhoudt. 
Het kan de volgende nacht alweer 
vriezen of sneeuwen!
Laat het kBO-bestuur weten als u 
zover bent. Zij ondersteunt u van 
harte: secretaris@kboheesch.nl

KBO Heesch
HEEsCH - tijdens de carnavalspe-
riode zijn er geen kBO-activiteiten 
in de Pas op maandag 11, dinsdag 
12 en woensdag 13 februari. Dit in 
verband met festiviteiten en oprui-
men/schoonmaken na afloop.

Wildproeven in Heeswijk-Dinther
Laverhof omgetoverd tot een ‘voorjaarsterras’

Heerlijke hapjes
Eenden, hazen en houtduiven wa-
ren door WBE in de keuken van 
Laverhof afgeleverd en daar ver-
der bereid tot heerlijke hapjes. Het 
was dan ook een komen en gaan 
van mensen bij de standjes waar 
de heerlijkheden stonden uitge-
stald. niet alleen de mensen die 
intern verblijven lieten zich de hap-
jes goed smaken, ook vanuit het 
dorp kwamen de vaste gasten op 
de geur af. Zelfs burgemeester Van 
Beek die, naar eigen zeggen, wel 
van lekker eten houdt. 

Genieten
Dhr. Van Helvoort die pas 4 maan-
den hier verblijft is heel nieuws-
gierig wat het allemaal voor moet 
stellen. Zijn vrouw, die elke dag 
met de taxi op en neer gaat vanuit 
Loosbroek haalt de lekkere dingen 

voor hem bij het stalletje en samen 
genieten ze van de mensen om zich 
heen en de paté’s. Ook de zusters 

van jMj Corrie de Vette (zuster 
Birgitta) en jacobi Engelen laten 
zich de drukte vrolijk aanleunen. 
Beiden zijn al jaren aan Heeswijk-
Dinther verbonden, met soms een 
uitstapje van een paar jaar elders. 

Dat was vroeger heel anders
Zuster Birgitta was erbij als zie-
kenverzorgster toen de eerste 5 
ploegen van 5 zusters startten 
met de verpleging van zieke en 
oudere zusters. Binnen de kortste 

keren waren er 125 zusters bin-
nen. Zuster jacobi zorgde voor de 
inwendige mens. Als gediplomeerd 

‘kok voor afdelingen’ had zij haar 
handen vol aan het bereiden van 
de verse groenten uit de eigen 

tuin, samen met haar team. Ge-
lukkig waren er 2 knechten die de 
groenten verbouwden en binnen 
brachten. Dat is nu toch heel an-
ders, meent zij, “alles wordt aan-
geleverd”.

Onverwachte ontmoetingen
De 93-jarige Frans van den Boom 
uit Loosbroek heeft volop praatjes, 
en komt bijna niet aan eten toe. 
Een oud-collega van de CeHaVe 
heeft hem ontdekt.

Nood breekt wetten
Dat hier in eerste instantie enkel 
zusters verbleven, blijkt wel uit 
het aantal wat zich nu nog onder 
de gasten bevindt. Zuster Gerdini 
Blewanis van 92 haalt met veel 
plezier herinneringen op aan haar 
verblijf in India. Maar liefst 20 jaar 
was zij daar actief in onderwijs en 
ondersteuning van de Australische 
zuster/arts. Medicijnen maken, 
rondbrengen en – in noodgevallen 
– dopen van baby’s. Zelfs heeft de 
congregatie, op verzoek van zus-
ter/dokter Mary, een X-ray appa-
raat India binnengesmokkeld. Dat 
was wel heel spannend, maar toen 
de douane de kist opende, lagen 
er keurig geborduurde schilderij-
tjes bovenop; voor de kindjes in In-
dia. Gelukkig keek de douane niet 
verder en kon zuster/dokter Mary 
haar beroep nog beter uitoefenen. 
(Er zijn wel wat schietgebedjes naar 
de Heilige Antonius gestuurd.)

Er zijn mooie verhalen die verstopt 
in herinneringen voortleven in La-
verhof. Dankzij de wildproeverij 
van de WBE hebben we enkele 
verhalen meegekregen, zomaar in 
gesprekken die nog voortduurden 
tot het eind van de middag.

HEEsWIjk-DIntHEr – Vroeger werd in huis Ter Weer in Heeswijk-Dinther een wildproeverij gehouden door de Wild Beheer Eenheid (WBE). Toen 
het huis gesloopt werd en de bewoners bij Bernezorg introkken is de traditie voortgezet. En nu in 2013 Bernezorg en Zorggroep Dorus samen 
verdergaan als Stichting Laverhof is ook dát geen reden om de traditie stop te zetten.

Het was een komen en gaan bij de standjes  Foto’s : Marcel van der Steen Zuster Gerdini Blewanis haalt herinneringen uit India op

zoveel mooie verhalen die voortleven in 
herinneringen bij de mensen in laverhof
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duurzaam
mooi & duurzaam

cOLOFON

• eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput 
• Los door het bos

• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak

• 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

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

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

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Van der Wijst Kleinvak, 
een begrip op de markt!

WWW.VANDERWIJSTKLEINVAK.NL

RITS STUK?

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’ 
stuk? In vele gevallen maken wij de rits 
terwijl u wacht.

• Een jas, tas, broek of laars, het maakt 
niet uit.

• Drukknopen en broekhaken, 
 wij maken deze ter plekke.
 Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje 

te maken, dan kunt u bij ons ook een 
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend 
kleding. 

Wij geven garantie op de reparatie en werken 
met het merk YYK

Geld verdienen?
Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl

 Nu € 650,00 
subsidie direct op uw bankrekeningCereslaan 16, Heesch

0412 454 394

Bernheze Energie Coöperatie

Voorzitter Peer Verkuijlen heette 
iedereen welkom en was zeer 
verrast over de grote opkomst 
deze avond. Mensen hebben 
hoge verwachtingen van de 
Beco. De lat ligt erg hoog maar 

het bestuur en de werkgroepen 
gaan ervoor. De doelstelling is 
dat in 2020 60% van Bernheze 
lid is van de coöperatie. Door lid 
te worden van de coöperatie heb 
je medezeggenschap. 

tevens zijn er verschillende werk-
groepen opgericht zoals Energie 
Producten, Energie reductie, 
werkgroep Financiën, werkgroep 
Communicatie. Zij hebben allen 
een kleine uitleg gegeven over 
wat ze tot nu toe gedaan heb-
ben. Mocht je bij een werkgroep 
aan willen sluiten dan ben je van 
harte welkom. je kunt je aanmel-
den via de website: 
www.bernhezerenergie.nl

De belangrijkste doelen van de 
Beco zijn meer gebruik maken 
van duurzame energie die zelf 
opgewerkt wordt, meer bewust-
wording maar vooral ook ener-
gie die betaalbaar wordt. Door 
bewust met energie om te gaan 
sparen we onze planeet.

Vanaf heden zal elke maand een 
E-café georganiseerd worden in 
één van de kernen waar iedereen 
uit Bernheze welkom is. Hier zul-

len energietips gegeven worden, 
maar ook kunnen vragen of idee-
en uitgewisseld worden. Het eer-
ste E-café vindt plaats in de Pas 
in Heesch op dinsdag 5 maart om 
20.00 uur. 

Wilt u lid worden dan kunt u zich 
aanmelden via de website: 
www.bernhezeenergie.nl

BErnHEZE - Woensdagavond 30 januari waren een kleine 150 ge-
interesseerden naar het Kerkzicht in Loosbroek gekomen om bij de 
oprichtingsvergadering te zijn van de Beco. Deze avond werden de 
statuten ondertekend van de coöperatie en werd de Beco in Bern-
heze een feit.

Het dagelijks bestuur van de Beco maakt de oprichting offi cieel

De groenste energie is de energie 
die je niet gebruikt...

Zorg ervoor dat de koelkast 
stofvrij is door stofnesten ach-
ter de koelkast weg te halen. 
Hierdoor kan de lucht makkelij-
ker circuleren. Alle kleine beet-
jes helpen om te besparen op 
de energierekening.

In de keuken kun je ook duur-
zaam bezig zijn, door met het 
deksel op de pan te koken en 
de kookplaat lager te zetten als 
het water kookt. Gebruik niet 
te veel water. Dit duurt langer 
voordat het kookt.

Wanneer je eieren hebt gekookt of iets 
hebt opgewarmd in heet water, laat dan 
het hete water op de gaspit staan en 
gebruik dit na het eten om de afwas te 
doen of de hele vieze vaat af te spoelen. 
Je bespaart hiermee zowel op het water-
verbruik als op het gasverbruik.

DUURZAAMTIP

DUURZAAMTIP DUURZAAMTIP

cOLOFON

Bernheze Energie Coöperatie
Dit jaar kunt u lid worden voor een 

instapprijs van € 25,00 en elk volgend jaar 

is de contributie € 10,00 per jaar. 



Woensdag 6 februari 201310 
  

InformatIe
 voor de

KERNEN

Parma?
De snoepreis naar Parma van de 
Provinciale staten en belangen-
groepen uit de veehouderij is ge-
lukkig afgeblazen! Ook in noord-
Brabant zijn voldoende locaties 
beschikbaar om over de toekomst 
van de intensieve veehouderij (IV) 
te praten. De commissie van Doorn 
heeft duidelijk een dubbele agen-
da. Via de achterdeur probeert 
deze club de megastallen erin te 

fietsen. De milieubeweging heeft 
direct alert gereageerd, getuige 
het artikel in het Brabants Dagblad 
van 2 februari 2013! In Bernheze 
zijn meer dan genoeg dieren. 

De sP-Bernheze wil terug naar de 
aantallen van 2005 (voor de re-
constructiewet). Veel teveel dieren 
zijn na 2005 verhuisd naar Bernhe-
ze. De druk op de leefbaarheid op 
sommige plekken is onaanvaard-

baar hoog! De gevolgen voor de 
volksgezondheid zijn nog steeds 
niet duidelijk. Dat kan ook niet. 
Daar is veel onderzoek voor nodig. 
Onderzoek dat duur en tijdrovend 
is. De sP pleit telkens weer voor 
aanvullend onderzoek. 

Eerst moeten risico’s duidelijk zijn 
voor we ontwikkelingen maar on-
gebreideld toestaan. Aan de sP zal 
het niet liggen.

SP: Megastallendiscussie laait weer op

BErnHEZE - Met de Parma-affaire nog vers in het achterhoofd is de megastallen-
lobby weer op gang gekomen. Opnieuw moeten we vrezen voor megastallen in 
Bernheze. De SP Bernheze houdt echter onverkort vast aan maximaal 1,5 hectare 
bouwblok, mits duurzaam. De afstand tot woonkernen is minimaal 1.000 meter. 
De stallen staan onderling minimaal 250 meter uit elkaar. Binnen 250 meter van 
een stal zijn geen burgerwoningen! Dat zijn de afspraken. Daar staat de SP voor.

Cor van Erp, Raadslid SP

Voorleesplein in de 
bibliotheken

Het is onze bedoeling dat iedereen 
voorleest, of het nu gaat om klein-
kinderen en grootouders of mees-

ters in de klas. regelmatig voorle-
zen dus en bij voorkeur overal. 

Het Voorleesplein opent met voor-
lezen voor peuters en kleuters, 
vanwege de nationale Voorlees-
dagen. Voor hen is er nu nog het 
VoorLeesFeest. Een voorleespro-
gramma, waarmee ze ook nog een 
leuk cadeautje kunnen verdienen. 
Bovendien krijgen alle peuters die 
in de voorleesdagen lid worden 
van de bibliotheek, ook nog een 
leuke verrassing.
na de voorleesdagen blijft het 
Voorleesplein zijn vaste plekje in 
de bibliotheken Heesch, nistelrode 
en Heeswijk-Dinther houden. We 
houden u regelmatig op de hoogte 
van de activiteiten op dit Voorlees-
plein, van voorleestips én nieuwe 
boeken.

BErnHEZE - De jeugdafdelingen van de bibliotheken Bernheze starten 
met een ‘Voorleesplein’. Dit plein wordt een vaste plek in de biblio-
theek waar het hele jaar door voorleesboeken te vinden zijn, voor ver-
schillende leeftijdsgroepen. 2013 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van het 
Voorlezen’, omdat allerlei landelijke (voor)leesinitiatieven dit jaar een 
jubileum vieren. Zo bestaat Stichting Lezen 25 jaar, De Nationale Voor-
leeswedstrijd 20 jaar, BoekStart (voor baby’s) vijf jaar en is er de tiende 
editie van De Nationale Voorleesdagen. 

Onverwacht, omdat rijkswater-
staat nu toch middelen beschikbaar 
stelde om iets aan de verkeers- 
problematiek te doen. 
Op het moment dat je op zo’n 
belangrijk verkeersknooppunt iets 
gaat doen, probeer je natuurlijk zo-
veel mogelijk zaken te combineren 
om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken en het maximale te doen 
met het geld dat je hebt. Dat be-
tekent dan wel geld uitgeven wat 

eigenlijk later pas nodig was ge-
weest, maar wat nu in combinatie 
meteen uitgevoerd kan worden en 
per saldo een besparing oplevert.
Het advies voor stoplichten was 
voor sommigen verrassend maar 
de ontwikkelingen rondom dit 
knooppunt hebben natuurlijk niet 
stilgestaan en dat rotondes hun 
beperking hebben qua doorstro-
ming kunnen we helaas dagelijks 
bij de volgende afrit van de A59 

zien. Gelukkig is er voor een toe-
komstbestendige oplossing geko-
zen. 
Wel is het zaak dat er voor het 
moment dat de schop in de grond 
gaat, fatsoenlijke omleidingsroutes 
opgesteld worden. Met de diverse 
afsluitingen van de afgelopen jaren 
hebben we al genoeg verkeersin-
farcten meegemaakt. tijd dat we 
dat een keer voor zijn. 

Bernheze Solidair: Groen licht 
voor de Cereslaan

BErnHEZE - Tamelijk onverwacht hebben we een beslissing moeten nemen over 
de aanpassing van de Cereslaan. Niet dat we niet wisten dat daar een probleem 
was, maar iedereen was na de laatste aanpassingen wel weer aan de situatie 
gewend.

John vd Akker, Burgerlid Bernheze Solidair
“Ik wil graag de twee kanten van 
het verhaal horen, want ook al 
ziet het er nog zo slecht uit, er zijn 
altijd 2 kanten aan het verhaal. 
De regels moeten gehandhaafd 

worden en samen met ons team 
neem ik dit graag op me”, meent 
de wijkagent. 4 December 2012 
promoveerde hij van hoofdagent 
naar brigadier en is meteen aan het 
werk gegaan. 

In Vorstenbosch en nistelrode zal 
hij het aanspreekpunt zijn. Hij is 
al bekend met Bernheze. ruim 10 
jaar was hij in cluster Bernheze ac-
tief. Bij noodhulp 112 meldingen, 
jeugdoverlast en hij heeft al goede 
contacten met de Molukse ge-
meenschap in nistelrode. 
Door dit alles is hij ongelooflijk en-
thousiast aan de slag gegaan in zijn 
nieuwe functie. 

Michael is onder andere bereikbaar 
via twitter @Wijkag_nist_Vor of 
via www.politie.nl of het algemene 
politienummer 0900-8844.

Veilig de carnavalsdagen in!
Ongeregeldheden? Grote kans dat u kennis maakt
met Mike van Creij
BErnHEZE – We staan pal voor de carnavalsdagen en we zijn ons er 
allemaal van bewust dat veiligheid een van de belangrijkste dingen is 
om onbezorgd feest te kunnen vieren. We worden allemaal geconfron-
teerd met de nodige voorzorgsmaatregelen; Bent u de BOB? Bent u taxi 
voor de kinderen? Heeft u een onregelmatigheid te melden dan krijgt 
u waarschijnlijk te maken met Michael van Creij, de nieuwe brigadier. 

Het college heeft de raad 
daarom bevolen de in-
houd van het originele 
rapport voor de inwo-
ners van Bernheze ge-
heim te houden en heeft 
de rekenkamer opgedra-
gen een gecensureerde 
versie aan te leveren die 
wél openbaar gemaakt 
kan worden. 
Het heeft er alle schijn 

van dat het originele rapport onomstotelijk bewijs 
bevat dat er op onjuiste wijze met de financiële mid-
delen van de gemeente (onze belastingcenten!) is 
omgegaan en het een aantal bestuurders enorm zou 

schaden indien dit rapport openbaar wordt gemaakt. 
Dat lijkt de logische verklaring voor het feit dat het 
college zijn toevlucht neemt tot maatregelen die in 
een dictatuur niet zouden misstaan. 
De raadsleden van ABB, CDA en VVD die wel probe-
ren om hun controlerende taak uit te voeren worden 
door de coalitiepartijen zonder pardon buiten spel 
gezet. De integriteit van de overige raadsleden staat 
nu mogelijk ter discussie. Zoals james Madison, een 
Amerikaans politicus, ooit zei: “Democratie is de dic-
tatuur van de meerderheid”. Daar hebben we op dit 
moment helaas mee van doen in Bernheze!

ABB blijft zich dan ook onverminderd inzetten voor 
transparantie, openheid, integriteit en echte demo-
cratie. U kan en mag op ons rekenen.

ABB: Geheim rapport rekenkamer kost 
inwoner van Bernheze geld…

BErnHEZE - De rekenkamer heeft onderzocht of het gevoerde beleid m.b.t. het 
parkeren, vastgesteld in 2008, goed wordt nageleefd. Met name op het finan-
ciële vlak en het gevoerde beleid bevat het rapport klaarblijkelijk een aantal 
schokkende feiten en blijkt dat het afgesproken beleid mogelijk niet altijd cor-
rect is uitgevoerd.

Algemeen Belang Bernheze (ABB)

www.mooiheesch.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Column
ad

Informatie voor de kernen

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. 

GEhEim

‘Vlam in de pan bij raad Bernheze’ kopte het Brabants Dagblad zaterdag 
naar aanleiding van de raadsvergadering van donderdag. Dacht ik vorige 
week nog dat raadslid Peter het met een artikeltje zou afdoen, doet juist 
dat artikeltje veel stof opwaaien.

Aanleiding was een rapport 
van de rekenkamer waarin 
deze rekenkamer, een door 
de gemeenteraad benoemde 
adviescommissie, een 
onderzoek heeft gedaan 
naar het parkeerbeleid. 
Bouwplannen betalen aan 
de gemeente een bedrag 

per parkeerplaats als zij op eigen terrein onvoldoende parkeerplekken 
kunnen realiseren. Het lijkt dat er verschillende interpretaties zijn 
gehanteerd. Maar het college is het niet met alle conclusies eens. En 
de rekenkamer had beter niet man en paard kunnen noemen in het 
rapport. Vandaar dat die versie op verzoek is omgebouwd naar een 
versie waarin specifieke namen en locaties niet meer zijn genoemd. Die 
versie lag donderdag openbaar ter bespreking voor.

Inhoudelijk werd er maar betrekkelijk op ingegaan. Het college 
lijkt weliswaar niet helemaal volgens het vastgestelde beleid te 
hebben gehandeld. Maar de discussie spitste zich vooral toe op een 
eerder gehouden besloten bijeenkomst en geheimhouding van het 
oorspronkelijke rapport. De fractie van het CDA heeft daar grote 
moeite mee. En het ging van kwaad tot erger. Raadslid Gerard voelde 
zich in zijn integriteit aangetast door opmerkingen van het CDA. 
Raadslid Peter was boos. Raadslid Jan vond dat het CDA de coalitie in 
de hoek zette en de benadering CDA onwaardig. Een motie om een 
raadsenquête te houden was helemaal een verkeerd voorstel. 

‘Bernheze is volwassen’ was de kop boven artikel in de vorige 
DeMooiBernhezeKrant. De 18-jarige Rosan sprak met oud 
burgemeester José over 18 jaar Bernheze. Volwassen zou je donderdag 
niet zomaar zeggen. 

2 uur 15 minuten en 48 seconden duurde uiteindelijk de behandeling 
van het onderwerp dat als ‘Quick-scan uitvoering parkeerbeleid 
in Bernheze’ stond geagendeerd. Het is nog maar de vraag of de 
rekenkamer er ook zoveel tijd aan heeft besteed. Het gaat in de raad 
al lang steeds minder over de inhoud, want daar is weinig verschil van 
mening over. De vorm, man, vrouw en partij zijn bepalender. Dat zal 
zo ook nog wel even doorgaan totdat ook Bernheze zich opsplitst. Met 
de keuze afgelopen week van Maasdonk om op te gaan in Oss en Den 
Bosch zal het niet lang meer duren of Bernheze lost ook op in zijn 
omgeving. Maar natuurlijk niet voordat er nog in het ‘geheim’ in de raad 
over gesproken wordt. 

Met groet, Ad.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 At Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl 

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 HE nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

KVO Vor-
stenbosch 
VOrstEnBOsCH - Donderdag 14 
februari komt Karin Meinders een 
lezing geven over de werking van 
kruiden. Eigenlijk is er niemand 
die nog nooit gehoord heeft van 
de geneeskrachtige werking van 
kruiden. 

kruiden waren eigenlijk de eerste 
medicijnen en ze voldoen voor 
sommige kwalen nog steeds. Mo-
derne tijden geven een moderne 
kijk; overal op. De geneeskrach-
tige kruiden zijn al eeuwen oud, 
maar horen toch nog altijd tot 
het moderne leven. Deze avond is 
voor alle vrouwen die hierin geïn-
teresseerd zijn. Voor leden is deze 
avond gratis, niet leden betalen  
€ 1,50. De avond begint om 20.00 
uur in de stuik te Vorstenbosch. 

In het kader van de kVO Vrou-
wenweek van 3 tot 9 maart or-
ganiseren we voor alle vrouwen 
uit Vorstenbosch op woensdag 6 
maart ‘tapas maken’. De kosten 
zijn € 6,- all in.
Deze avond begint om 20.00 uur 
in de stuik. Opgave voor 20 febru-
ari, bij josé van kessel tel.nr. 0413-
310731

Ik ben woonachtig in de kern 
Heesch, waar ik bijna mijn hele 
leven woon, en werkzaam in Arn-
hem. Daar werk ik sinds twee jaren 
op de rechtbank binnen het team 
familierecht in de functie van se-
nior juridisch medewerker. 
In de vijf jaren daarvoor ben ik 
werkzaam geweest als advocaat, 
eveneens in het familierecht. sinds 
2006 ben ik betrokken bij de frac-
tie van het CDA Bernheze. Vanaf 
2008 neem ik namens deze partij 

als burgerlid deel aan de commissie 
bestuur en strategie en daarvoor 
heb ik een korte periode aan de 
commissie maatschappelijke zaken 
deelgenomen. De uitgangspunten 
van het CDA Bernheze en de wijze 
waarop deze worden uitgedragen, 
onderbouwd en daar waar nodig 
kritisch is, ondersteun ik volledig. 
Het raadslidmaatschap ga ik, deel 
uitmakend van de CDA fractie, 
dan ook met veel enthousiasme 
aan.

Mijn interesse bij het raadswerk is 
breed. Onder andere hebben be-
stuurlijke zaken en regionale sa-
menwerking mijn interesse, alsook 
maatschappelijke zaken waaron-
der het ouderenbeleid. 
In mijn nieuwe rol als raadslid hoop 
ik daar vanuit mijn eigen kennis en 
ervaring, actief aan bij te kunnen 
dragen. 

Meer info: www.cdabernheze.nl; 
Actief en betrokken !

CDA: Nieuw raadslid voor het 
CDA Bernheze

BErnHEZE - Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2013 stond mijn toela-
ting als lid van de raad van de gemeente Bernheze op de agenda. Als volgende 
op de kieslijst kwam ik voor deze plaats in aanmerking, nadat Ruud van der 
Linde met zijn werkzaamheden als raadslid stopte. Via deze weg wil ik me graag 
aan u voorstellen.

Saskia van Dalen, Gemeenteraadslid CDA Bernheze

Rapport
Een buitenstaander zal er niet veel 
van begrepen hebben. In de ver-
gadering kwam de inhoud van het 
parkeerbeleid nauwelijks aan bod. 
De coalitie vond zich onterecht 
aangevallen door de oppositie en 
de oppositie vond dat de coalitie 
feiten probeerde te verbergen. Het 
rapport geeft beide kampen voe-
ding om zich met hun standpunt 
in te graven. Progressief Bernheze 

vraagt zich af of de rekenkamer-
commissie zich niet af moet vra-
gen of zij met het uitbrengen van 
dit rapport haar doel niet voorbij 
schiet.

Sfeer
Het is niet goed voor de gemeen-
tepolitiek als partijen in de verga-
deringen de inhoud niet voorop 
zetten. Ik ben als gemeenteraads-
lid gekozen om besluiten te nemen 

voor de burgers, de bedrijven en 
de leefomgeving. De gemeente-
raad stelt kaders vast en contro-
leert of het college deze kaders op 
de goede manier toepast.

In het komende overleg van de 
fractievoorzitters zal de evaluatie 
van de vergadering centraal staan. 
Progressief Bernheze staat open 
voor een goed gesprek. Ook al is 
de bijeenkomst besloten.

Progressief Bernheze: Welles nietes

BErnHEZE - De raadsvergadering donderdag 31 januari was de slechtste die 
ik in de afgelopen drie jaar heb meegemaakt. Het ging mis bij de behande-
ling van een rapport van de rekenkamercommissie over het parkeerbeleid. De 
coalitiepartijen zijn van mening dat het parkeerbeleid goed wordt uitgevoerd 
maar dat er nog puntjes op de ‘i’ kunnen worden gezet. De oppositiepartijen 
vinden het tegenovergestelde. Aan het begin van de vergadering was duidelijk 
dat standpunten niet zouden wijzigen. De vergadering had beter geannuleerd 
kunnen worden.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

het gaat in de raad al lang steeds 
minder over de inhoud, want daar is 
weinig verschil van mening over 
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mooIBernHeZertJe

WILt U EEN ZoEKERtJE PLAAtsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00. 
info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

TROUWEN OF ZWANGER 
Gaat u trouwen, of bent u 
zwanger? Vraag nu het gratis 
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke 
ondernemers met vele leuke 
aanbiedingen!

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.

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.

TE HUUR KLEDING
Boerenbruiloft/carnaval/ 
themafeesten/toneel/
Abraham en sara.
Annie van Dinther
06- 52593236

wie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCOntACt en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Gezinsleden of werknemers worden 
uitgesloten van deelname.

Oplossing
vorige week:

rita van schijndel
uit Heeswijk-Dinther

ooGcontact

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Winnaar:
Christa schuurmans
kan de staatsloten 

ophalen 
bij Paperpoint

eelen

SUDOKU

ELLEN VAN
DER LINDEN 

Vorstenbosch 

januari 2013

Bezorger
van de maand

LUCHtPost
DRÔmE fRANKRIJK

Wij, Hans en Marie-José 
Egelmeer, geboren in resp. 
Vorstenbosch en Tilburg, 
12 jaar geleden begonnen met 
La Colline, vakantieboerderij 
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

Afgelopen donderdag naar de markt geweest in Nyons, grootste 
streekmarkt van de Drôme. Even genieten van een winters 
zonnetje op een terras, of zomaar wat slenteren langs de 
negotie (koopwaar) of door de oplopende winkelstraatjes.
Op weg ernaartoe nog even gestopt bij een groepje jeu de 
boules spelers. Alle leeftijden, bloedfanatiek, op elk punt 
commentaar. We kwamen er aan toen de voorlaatste speler 
van de achterliggende partij zou ‘tireren’ (proberen om één of 
meer gewonnen liggende ballen van de tegenstander weg te 
kaatsen). Onder luide aanmoedigingen van eigen en smalende 
intimidaties van de andere spelers, trok hij zijn plan. Op de 

knieën, meten, opstaan, 
nog eens naar de bijeen 
liggende ballen lopen, 
weer terug, mikken…
volkomen stilte, en daar 
vloog de bal met een 
onmogelijke curve vol op 
het uiteenspattende ‘nest’. 
Er werd gejuicht, geklapt, 
gescholden. Op schouders 
geklopt en afkeurend 
gemompeld. Opwinding 
en teleurstelling streden 
om voorrang. Emotie, 
passie! Zeker. Er werd 
genoten.
Eerst maar eens een kopje 
koffie. We kochten een 

éclairtje bij de bakker en namen de café crême in het cafeetje 
ernaast. Onooglijk zaakje, kale stoelen, vlekken op de wand, 
stoom aan alle kanten uit de machine, dras uitgeklopt in de la 
eronder, maar…voortreffelijke koffie.
Daarna in een wirwar van kraampjes, straatjes, ingezakte 
stalletjes, manden, vlechtwerk, stoffen, worsten, kazen, 
parapluis en aardewerk op zoek naar een paar leuke ‘van Gogh-
Stoeltjes’, of nieuwe cd bij ‘ons’ cd-tentje. Cd’s worden ook 
in Frankrijk schaars. Maar in Nyons staat er nog een eenzame 
enthousiasteling op de markt, die volop meezingt of neuriet 
met de ‘nieuwe’ Johnny Hallyday, Piaf’’s ‘deux amours’, 
of Brel’s ‘au printemps’. Na wat rommelen in de bak met 
overjarige Franse liedjes en hits van toen, vonden we ‘duos de 
mes chansons’, de nieuwste, van Gérard Lenorman. Op laten 
zetten en.. even later zwierven de tere, gevoelige noten en de 
gebarsten stem van Lenorman over de markt. Van ‘Michèle’ 
tot ‘Si j’étais président’. Geraakt, verliefd en verkocht, nemen 
we naast Lenorman ook maar meteen ‘quelque chose de 
Tennessee’ van Johnny mee.
Klokslag half een eindigt de markt, beginnen de kooplui met 
het afbreken van hun handel en zien wij om naar een leuk 
lunchadresje. We hebben al veel lekkers voorbij zien komen en 
aan zo’n Frans tafeltje op de middag heerst overvloed. Hapje 
dit, hapje dat, stukje kip, kaas, olijven, schijfje tomaat, brood 
erbij, dopen in olie of de laatste jus. Karafje wijn voor weinig. 
Heerlijk. Wij gaan dit keer voor boeuff, boontjes en gebakken 
aardappelen. Glas rode wijn erbij en onze dag kleurt gelijk wat 
meer Provençaals. Les petits plaisirs, goût et saveurs. (kleine 
genoegens). 
Op weg naar huis zingen we dan ook uit volle borst mee met 
de ballade van ‘les gens heureux’. Blij en helemaal gelukkig. 
www.lacolline.nl

Volleyballen; 
1 euro per uur?

HEEsCH - In deze dure tijden een 
mooie meevaller als je (weer) wilt 
gaan sporten. Heb je al eens eerder 
op een redelijk hoog niveau gevol-
leybald en wil je die sport weer 
gaan oppikken? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres. Wie zijn wij?

Een vereniging die al 48 jaar vol-
leybalt, met fanatieke spelers die 
graag op een technisch hoog ni-
veau op donderdagavond van 
20.00-21.30 uur samen een lek-
kere pot volleybal willen spelen in 
sporthal de Lindershof in Heesch. 
Onze naam staat ook ergens voor: 
WHtG betekent: Wa Henwut toch 
Goed! na het fanatieke sporten 
doen we nog even sociaal. Lijkt 
het je wat om deze sport weer te 
beoefenen, kom dan gerust eens 
meespelen. Het kost je niets en ver-
plicht je tot niets. Het enige dat we 
van je verlangen is, dat je het vol-
leybalspelletje écht beheerst. Om-
dat je bij ons geen contributie be-
taalt, worden alleen de kosten van 
de zaalhuur doorberekend. Om-
gerekend betaal je dan € 1,- per 
uur. Voor die anderhalf uur komt 
dat neer op € 1,50 per keer. Ben je 
al bijna overtuigd maar wil je nog 
meer informatie? Meld je dan bij 
Govert koeter, 0412-453457 of bij 
Maarten snoeren 0412-455400. 
Bel ons liefst na werktijd.

www.mooinisseroi.nl
INfoRmEERt, boEIt 
EN INtEREssEERt zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart
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VRIJDAG

REMIXX

PAP EN
PUDDING

mMOOZz
HENK
BERNARD

  RIVERSIDE

RONNIE
RUYSDAEL

RIVERSIDE
PARTY

ANIMALS

Brugstraat 34, VINKEL
www.dendriehoek.nl

ZATERDAG

ZONDAG
MAANDAG

DINSDAG

VIER JE BIJ 
DEN DRIEHOEK!

TILT
DIE SUPERTOLLE SCHLAGER SCHWESTERN

Volop lachplezier op pronkzitting HDL

Volgens Habraken heeft Bernhe-
ze volgend jaar wéér een nieuwe 
burgemeester: “Want Heesch is 
dan bij Oss.” Ook op de pronk-
zitting kon de emeritus winkelier 
deze woorden niet binnenhouden. 
sjan van Zoggel bezorgde het pu-
bliek ook buikpijn van het lachen, 
evenals Peter Plouvier en Peer van 
Daal. “Waarom ik boks? Meiden 
houden van blauwe ogen”, grapte 
Van Daal. De grappenmakers van 

De Heikneuters haakten in op de 
onvolledige raad van Elf, die op 
een vaas leek, omdat beide kapot 
kunnen vallen. Ook bij de zang-
stukken was humor niet weg te 
denken. Vijf zingende barkeepers 
van café De toren, het podium 
opkomend alsof zij wereldsterren 
waren, lieten zich ook van hun ko-
mische kant zien. Op de ontvangst 
van een zogenaamde gouden plaat 
vroeg jesse kusters of een van zijn 
vier vrienden hiervoor nog plek 
had. “Mijn huis ligt er al vol mee.” 

En na afloop van hun lied grapte 
job de Wert dat vrouwelijke fans 
het vijftal kon opzoeken in kleed-
lokaal drie. 
tonproater Plouvier noemde de 
engel van ter Weer kunst met een 
grote ’k’. “Alleen niet gemaakt 
door Hilde Mestrom, want op de 
borden staat alleen maar ‘Dijk-
hoff’.” Voor dans werd gezorgd 
door de jonge dansmariekes die 
het publiek met twee acts over 
dieren en ‘ja zuster nee zuster’ 
kippenvel bezorgden. toos en Pa-

tries zongen carnavalsliedjes en 
kregen alle handen de lucht in. De 
Heikneuters onthulden hun Don 
voor de komende carnavalseditie, 
Bas d’n Urste. na een stuk cabaret 
waarin de groep op hilarische wijze 
deze Bernhezer doornam, werd hij 
bekendgemaakt. Voor blaaskapel 

De juinders was de pronkzitting 
extra bijzonder, want het orkest 
werd met een oorkonde en een 
bos bloemen in het zonnetje gezet. 
Voor de 44ste keer zal de 32-kop-
pige groep actief zijn in carnaval-
vierend HDL. En dat was best een 
groot applaus waard.

Tekst: Matthijs van Lierop

HEEsWIjk-DIntHEr - ‘‘Heet u Beekman? Ow, Van Beek. Nog nooit van gehoord!’’, riep Henk Habraken 
naar burgemeester Willibrord van Beek, doelend op het komen en gaan van burgemeesters. Naast zang en 
dans had ook humor een groot aandeel in de pronkzitting van HDL, voor het eerst gepresenteerd door Lobke 
Verhagen. 

’t Dorp 148 | 5384 ME  Heesch

www.tunneke-heesch.nl

CARNAVAL 20132013
VRIJDAG

8
FEB

Bouwersbal
met DJ Menno

21.00
uur

ZATERDAG

9
FEB

Fragment
Henk Bernard

21.00
uur

ZONDAG

10
FEB

VANAF 
15.00 UUR

Paul Elstak
DJ Menno

21.00
uur

MAANDAG

11
FEB

CARNAVALSMÔNDAG VANAF 
14.00 UUR

Liveband Paparazzi 
Pap & Pudding

18.00
uur

DINSDAG

12
FEB

DJ Menno 20.00
uur

ZONDAGMIDDAG
CARNAVALSBAL MET

PLUS ENTERTAINMENT 
VOOR DE KINDEREN! DEMITCH

Ons café is alle dagen geopend 
voor een lekkere borrel 
of een warme hap!

Feestneuzen op,

toeter mee

BERNHEZE – Heel Bernheze 
houdt van feesten. Dat kan 
niet anders, want het enor-
me aantal feesten dat her 
en der georganiseerd wordt 
is gigantisch. De dagen zijn 
gewoon niet lang genoeg 
als je overal bij wilt zijn.

De redactie van DeMooi-
BernhezeKrant is over-
spoeld met agenda’s, 
feestelijke achtergronden 
en verzoeken tot plaatsing. 
De carnavalskrant zou bijna 
overbodig worden met al 
die extra aandacht. Dat wil-
len we niet op ons geweten 
hebben. De carnavalskrant 
moet blijven. 
Maar misschien bent u de 
krant misgelopen en wilt u 
toch weten wanneer de toe-
ter en de kiel tevoorschijn 
moeten komen. 

Kijk dan op 
MOOIHEESCH.NL 
MOOIHDL.NL 
MOOINISSEROI.NL
VORSTENBOSCH-INFO.NL

Daar vindt u alle activitei-
ten per kern op de agenda, 
compleet met achtergrond-
informatie. 

Alaaf

en feesten maar

Op de evenementenpagina van DeMooiBernhezeKrant staan 
de activiteiten, kort en zonder details. Ongetwijfeld komt u her 
en der onze fotografen en redactieleden tegen. Zij combineren 
werk en feesten. Hoe zij het vonden, vindt u in woord en beeld 
op de MooiBernheze websites én in beeld in onze mooie krant 
van volgende week. ZIE PAGINA 20
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‘Echt lekkere pannenkoeken eet je in Heesch’

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

‘Echt lekkere pannenkoeken eet je in Heesch’
‘Echt lekkere pannenkoeken eet je in Heesch’

Met carnaval

KINDEREN
GRATIS

PANNENKOEKEN!

Openingstijden carnaval:

 zaterdag t/m dinsdag 

open vanaf 12.00 uur.

Kijk naar onze site

We hebben ook 

30 speciale bieren

Carnaval vier je bij de Toren

CARNAVALSZATERDAG: sleutel-
overdracht en MMOOZZ.
Zaterdagochtend is de sleutel-
overdracht; na de carnavalsmis. 
De borrelhut is direct na de jeugd-
optocht geopend. Zaterdagavond 
komen de toppers van coverband 
MmoozZ weer eens langs. In de 
borrelhut Dj Gilbert!

CARNAVALSZONDAG: Optocht 
kijken vanuit de borrelhut, prijsuit-
reiking & riverside.

Optocht kijken kan vanuit onze 
gezellige borrelhut. De prijsuitrei-
king vindt plaats in de zaal met Dj 
Gilbert en een mega speelpaleis 
voor de kleintjes. 
na de prijsuitreiking gaat de top 
band riverside knallen in de zaal 
en zal ’t kumt Wel de zaak een 
feestelijke impuls geven. 

CARNAVALSMAANDAG: De to-
ren Got talent, tILt, Foute maan-
dag met Dj Carl.

In de middag voor jong & oud van-
af 15.00 uur De toren Got talent. 
In samenwerking met De juinders 
zal deze playback- & danswedstrijd 
afgewisseld worden door de band 
tILt. Meedoen? stuur een mailtje 
naar peter-mara@home.nl. tILt zal 
ook de avonduren vullen met hun 
show. In het café kun je een zeer 
groots feest vieren met Dj Carl: 
Foute Maandag. 

CARNAVALSDINSDAG: Het gro-
te HD-Artiestenfestival, tILt & 
FeestDjruud!

Dinsdag kunnen nog éénmaal alle 
remmen los met het Heeswijk-Din-
thers Artiestenfestival. tILt zorgt 
voor de muzikale ondersteuning. 
Wanneer iedereen weer op de 
dansvloer staat bij tILt zal hierna 
FeestDjruud het geheel nog even 
heerlijk opzwepen.
Elke dag gratis entree, goed ver-
warmd mega-kinderspeelpaleis 
onder begeleiding, iedere dag van 
14.00 tot 19.00 uur.

De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther
T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.cafedetoren.nl

Carnaval Kick Off!
€20,- onbeperkt bier/fris en wijn
aanvang 21.00 - 02.00 uur

café open direct na de jeugdoptocht

tot in de late uurtjesFeest DJ
optocht kijken vanuit de Borrelhut

tot in de late uurtjesFeest DJ

Foute maandag!
12
02 alle borrels €1,-

Borrelavond
De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther
T. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.cafedetoren.nlT. 0413 - 296307 | E. info@de-toren.nl | I. www.cafedetoren.nl

02 alle borrels €1,-

alle dagen 
een goed 

verwarmd mega 
kinderspeelpaleis 

met begeleiding 
(14.00-19.00 uur)

Carnaval Kick Off!
‘s middags

‘s middags
Blaaskapel in het café!

Blaaskapel in het café!

11
02

10
02

09
02

08
02 0209 Sleuteloverdracht

MMOOZZ
aanvang: 10.00 uur

0210 Optocht kijken met muziek vanuit de borrelhut
Prijsuitreiking in de zaal met DJ Gilbert

RIVERSIDE

0211 De Toren Got Talent i.s.m. De Juinders & Tilt
Playback en dans voor kinderen t/m 12 jaar. Voor de kids
een prachtige middag en voor de ouders een hapje & drankje!

TILT

TILT&
0212 Tilt & het grote H-D Artiestenfestival. Zing mee!

In de kleine zaal: DJ Jeroen voor een extreem 
gezellige afsluiter van carnaval 2013

‘s avonds

TILT&
De Toren | Torenstraat 12 | 5473 EL Heeswijk-Dinther
T. 0413-296307 | www.de-toren.nl | info@de-toren.nl

GAS OP
DIE LOLLIE

alle dagen een goed verwarmd mega kinderspeelpaleis met begeleiding (14.00-19.00 uur)

HEEsWIjk-DIntHEr - Carnavalsvrijdag: D’n Urste Deun. Tijdens d’n 
Urste Deun kan iedereen van 21.00 tot 2.00 uur genieten van diverse 
blaaskapellen. De entree is € 20,- inclusief onbeperkt bier/wijn/fris.

Optochten 
Bernheze 
op WanTV
BErnHEZE - De carnavals-
optochten van Bernheze zijn 
ook dit jaar te bewonderen op 
WantV. Het gaat om de ver-
lichte optocht van Loosbroek op 
zaterdag en de optochten van 
Heesch, nistelrode en Heeswijk-
Dinther op zondag. Deze zijn te 
zien in een lange samenvatting 
die wordt uitgezonden tijdens 
carnaval op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari om 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 en 
0.00 uur. 
De optocht van Vorstenbosch 
wordt niet meegenomen omdat 
deze op maandag is. 

Advertorial

Alaaf!
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L I E S H O U T  H O L L A N D

Voorraad van 11

Kom KIJKEN: de verlichte optocht van Loosbroek op 
zaterdag, de optochten van Heesch, Nistelrode en Heeswijk-
Dinther op zondag en maandag sluit Vorstenbosch de rij af

d’Accord aanwezig bij de carnavalsmis
Oss - Op zaterdag 9 februari ver-
leent popkoor d’Accord met ver-
schillende leden uit Bernheze haar 
medewerking aan de carnavalsmis 
in Oss. 

na afwezigheid van 2 jaar zullen 
zij het geheel weer vocaal onder-
steunen. Zij zullen een afwisselend 
repertoire ten gehore brengen. 
Deze mis kent verder een grote di-
versiteit aan muzikale deelnemers. 
De carnavalsdienst is in de Hei-
lig Hartkerk in de kromstraat en 
d’Accord begint om 12.15 uur te 
zingen. De dienst begint om 12.30 
uur. kom op tijd want vol is vol.

AAnbieding 

van 7 februari t/m 13 februari

Kom haringhappen op woensdag 13 februari.
We zijn deze dag gewoon aanwezig

in Nistelrode en Heesch

Zaterdag 9 februari in Heesch 
op de Misse van 10.00 tot 15.30 uur

4 Lekkerbekken voor € 6,-

Frikandel en 
kroket met 

knapperige friet 
en frisse salade

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

CARNAVALS-CARNAVALS-
AKTIE!AKTIE!

SLECHTS

Feest
in de
t e n t
2 0 1 3

Op het Raadhuiplein
in Nistelrode

Maandag
15.00 uur: Kindermatinee met op het podium 
‘Kidz-DJ’
20.30 uur: ’s Avonds een 
fantastisch feest met 
‘De jongens van REP’

Dinsdag
14.30 uur: ‘Faudte 
Bruidspaar 2013’ met 
thema ‘Indianekoiboi’ 
16.00 uur: Matinee met 
dj’s Bertie & John ‘Lukano’
20.00 uur: Sluitingsbal 
met DJ

Carnaval Nisseroi 2013

Volop muziek aankomend weekend in de Zwaan
HEEsWIjk-DIntHEr - ZATERDAG 
9 FEBRUARI zal de Herrie David-
son Band De Zwaan in zijn voegen 
laten kraken. Deze echte sfeer-
band neemt het publiek mee terug 
naar de tijd dat de popmuziek uit-
gevonden is. rené, Gerard, Marc, 
Peer en ton zullen een muzikale 
doos vol herinneringen openen als 
ze in een avondvullend program-
ma de grootste nationale en in-
ternationale hits vol enthousiasme 
van het podium laten knallen.
Zaal open 21:00 uur

ZONDAG 10 FEBRUARI zal De 
Zwaan één grote dansvloer zijn. 
Direct na de optocht zullen Miss 

Piggy & typisch teun de lekkerste 
platen uit de speakers laten knal-
len. natuurlijk zullen er carnavals-
krakers voorbij komen, maar ook 
liefhebbers van bijvoorbeeld rock 

& roll of disco zullen zeker aan hun 
trekken komen.

Alle dagen vrij entree. Info 0413-
291575 www.dezwaanlive.nl

Advertorial

Primeur: Dit jaar ‘Bruin café’ in ‘t Pumpke 
tijdens de Carnaval. Voor iedereen die efkes uit de drukte 
wil ...bietje bijkletsen

Vrijdagavond
20.30 uur: ‘De Grote 

Timmer en Barend Show’

Zaterdagavond
20.30 uur: De Band 

‘Qwark’ 8 mans 

(vrouw) formatie

Zondag
15.00 uur: Na de ‘Rio 

in Nisseroi’ optocht met 

optreden in de tent van 

Sambaband ‘Dale Caña’ 

uit Oss – prijsuitreiking 

carnavalsoptocht
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Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / WoningbouwHeeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05  / www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw

Bouwen is nog nooit zo voordelig geweest

Binnen het aanbod bouwkavels 
van Bernheze makelaars & advi-
seurs zijn er diverse ruimte voor 
ruimte bouwkavels. 

Bijvoorbeeld: de 3 royale kavels 
op een schitterende locatie in 
Heesch, aan de Meerweg. 

De 10 voordelen van nieuwbouw 
voor u op een rij: 
1. Lage bouw-, architecten en 

bouwbegeleidingskosten. 

2.  Financieel aantrekkelijk 
 U betaalt geen overdrachts-

belasting zoals op een be-
staande woning.

3.  Onderhoudsvriendelijk 
 U heeft de eerste 10 jaren so-

wieso nauwelijks onderhoud. 

4.  Duurzaam en verantwoord 
 U kunt gebruik maken van de 

meest duurzamere materialen 
en zo bijdragen aan een beter 
milieu en alle energiebespa-
rende technieken toepassen 

die u een mooie besparing 
opleveren. 

5. Dubbele renteaftrek van uw 
hypotheek gedurende 4 jaar.

 
6. Energiezuinig. 

7. Aanbod bouwkavels en be-
staande (oudere) woning is 
groot, keuze genoeg in loca-
tie en vraagprijs.

8. Vernieuwende technieken 
voor verwarming.

9. Gezond en veilig 
 U kunt uw woning voorzien 

van energiezuinige ventilatie-
systemen voor een gezondere 
leefomgeving met rookalarm 
en inbraakwerend hang- en 
sluitwerk. 

10. Last but not least u kunt op 
deze manier echt uw eigen 
droomwoning creëren!

 Bovendien is een droom-
woning bouwen leuk. 

 
Heeft u weleens gedacht om een 
bestaande woning te kopen en op 
de betreffende plek een nieuwe 
woning te bouwen? De markt 
biedt ook hier volop kansen, 
vraag Bernheze makelaars naar de 
mogelijkheden.

In Uden, Veghel, Berlicum, 
Geffen, Heesch, Vinkel, schaijk, 
Boekel, nistelrode en nog vele an-
dere plaatsen biedt Bernheze ma-
kelaars & adviseurs diverse moge-
lijkheden om uw droomwoning te 
bouwen op fraaie bouwkavels.

 

Een rondje door CC Nestelré 
Indeling voor gebruikers krijgt vorm

De twee doorgangen aan weers-
zijden van de nieuwe foyer en bar 
‘’t Grand Café’ zijn afsluitbaar ge-
maakt. Een gezellige binnenplaats 
zorgt voor licht en wanneer men 
doorloopt naar de grote hal in 
het nieuwe gebouw, komt men 
in de ruimte die is uitgerust met 
een groot gelijkvloers podium 
en een uitschuifbare tribune. De 
podiumzaal heeft balkonruimte 
voor enkele toeschouwers en ver-

der ruimtes voor opslag van de 
instrumenten van de fanfare en 
technische installaties. Achter de 
hal bevindt zich een oefenruimte 
voor de Hafa-leerlingen. Behalve 
de foyer zijn er nog enkele verga-
derruimten op de begane grond 
en op de eerste verdieping. 

Omdat de nieuwe parkeerplaatsen 
achter het gebouw gepland zijn is 
er ook een ruime achteruitgang, 

grenzend 
aan de 
biljartzaal. 
Er komen 
drie bil-
jarts in de biljartzaal die leidt naar 
de computerlokalen van het kBO. 
En via deze lokalen komt men 
weer terug in de bibliotheek of de 
foyer.
Het pand begint echt vorm te 
krijgen en Muller Bouw zal rond 

1 mei voor de oplevering zorgen. 
rond 1 juli is de sleuteloverhan-
diging gepland. In september 
verwacht wethouder Donkers de 
officiële openingshandeling te 
verrichten. We houden u op de 
hoogte.

nIstELrODE - De huidige ingang van de bibliotheek blijft gehandhaafd als hoofd-
ingang voor het nieuwe gemeenschapshuis. Een open en transparante bibliotheek-
ruimte met een aantal meubels en een centrale balie. 

b o UW t
BERNHEZE UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?

INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

BerNHeZe – Nieuwbouw biedt natuurlijk veel voordelen voor kopers 
tov bestaande bouw. Kopers kunnen exact bouwen waar behoefte 
aan is. “De kosten voor het bouwen zijn op dit moment ongekend 
laag, hierdoor blijft de verkoop van onze kavels goed doorlopen”, 
vertelt Marij-Ellen Smits, commercieel manager Ruimte voor Ruimte. 
Op dit moment kun je bouwen vanaf € 300,00 per m3.

ALLE INS EN OUTS VAN ONZE LOCATIES EN 
BEBOUWINGSMOGELIJKHEDEN WETEN? 
Bel naar Bernheze makelaars & adviseurs 
0413-243818, Bart Pittens kan u er alles over 
vertellen. 

Het pad voor het Nestelré gebouw begint al vorm te krijgen

Advertorial
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“ ‘t Weer bepaald 
                 de volgorde” 

Micha van der Heijden

Meewerkend uitvoerder Micha 
van der Heijden: “‘t Weer be-
paalt de volgorde, liefst natuurlijk 
eerst de infrastructuur en daarna 
de bestrating er meteen achter-
aan. Wij lopen goed op planning 
en maken donderdag al plaats 
voor de infrastructuur en de be-
strating. Er blijft maar één bouw-
keet staan.”

Pas in week 10, 2e week van 
maart, komt de bouwgroep in 
opdracht van de jumbo in het 
pand om deze helemaal in te 
richten. Met zo’n 100 personen 
komen ze de jumbo XXL, zo’n 
1800m2 winkel in enkele weken 

helemaal inrichten. 
Ze zijn er op ingericht om derge-
lijke projecten snel klaar te heb-
ben. Er worden bij jumbo elke 
week 2 à 3 winkels geopend en 
dat vraagt om een goede organi-
satie. De opening van de nieuwe 
locatie van jumbo nistelrode is 
nog niet bekend, maar zal rond 
begin april zijn.
Ook de 17 appartementen zijn 
al flink gevorderd en hiervoor 
zal vooral het weer een deel van 
de planning bepalen. In eerste 
instantie moet de infrastructuur

naar binnen; stroom, gas, elek-
tra, water en telefonie/internet 
waren gepland in januari, maar 
de vorst stak hier een stokje voor. 
De bestrating is intussen gestart 
en daarmee werken ze om het 
nestelré gebouw heen naar 
sparrenweide toe. 

06 52688134

Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

van
den Bersselaar

s c h i l d e r w e r k e n

Column
onno

WAT iS OVERGANGS-
REChT iN EEN 
BESTEmmiNGS-
PLAN? 
U hebt de term ‘overgangsrecht’ vast 
weleens gehoord. Maar wat is dat nu 
eigenlijk? 

Overgangsrecht wil zeggen, 
dat het gebruik van grond en 
bouwwerken, dat bestond op het 
tijdstip van inwerkingtreding van een 

bestemmingsplan én hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
Het overgangsrecht heeft 2 redenen: het is bedoeld om bestaande 
rechten te beschermen en om gebruik dat niet past in een 
bestemmingsplan te laten verdwijnen. Illegaal gebruik van gronden en 
gebouwen is uitgesloten van het overgangsrecht.

Het is dan wel zo dat, als dat bestaande gebruik langer dan 1 jaar 
wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik daarna te hervatten. 
Het overgangsrecht is na die periode dus uitgewerkt. Het gebruik 
mag bovendien alleen wijzigen als daarmee de afwijking van het 
toegestane gebruik wordt verkleind. 

Doordat het overgangsrecht uitsluitend van toepassing kan zijn op 
bestaand legaal gebruik, hoeft er voor bestaand illegaal gebruik in het 
bestemmingsplan eigenlijk niets geregeld te worden. 
Maar, als niet aannemelijk is dat het illegale gebruik door handhaving 
zal worden beëindigd, kan voor deze vorm van bestaand gebruik 
in het bestemmingsplan een andere regeling worden getroffen, 
bijvoorbeeld door hiervoor een zogenaamde ‘uitsterfregeling’ op te 
nemen.

Zo’n uitsterfregeling is in feite ook overgangsrecht; hiermee wordt 
bestaand gebruik van grond of gebouw namelijk toegestaan (ook na 
bijvoorbeeld verkoop), maar na beëindiging van dat gebruik mag het 
niet opnieuw plaatsvinden. 

Tenslotte kennen we ook nog het ‘persoonsgebonden overgangsrecht’. 
Dit betekent dat alleen een bepaalde, met name genoemde persoon, 
bepaald illegaal gebruik – dat dus niet past in het bestemmingsplan - 
mag voortzetten.

Kortom: er zijn nogal wat mogelijkheden om bestaand gebruik in een 
nieuw bestemmingsplan voort te zetten. Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl 
www.roconnect.nl

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

Sparrenweide
1e commerciële ruimte opgeleverd

nIstELrODE - Vorige week vrijdag werd de grote winkel van de 
Jumbo opgeleverd door Peter Peters bv. De laatste week heeft Schil-
derwerken Venwico bv alles geschilderd en daarmee kon dit eerste 
deel van de Sparrenweide opgeleverd worden.

Deze week begint de bestrating van de straat Sparrenweide

Jumbo opgeleverd

een uitsterFregeling is ooK 
overgangsrecht
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Overwinning voor Korloo 1 korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

voetbal

Bernheze sportief

VOrstEnBOsCH - Wesley Pit-
tens van Pittens Racing is bij de 
eerste wedstrijd om het Open Ne-
derlands Kampioenschap Enduro 
in Enter op een zesde plaats ge-
eindigd in de E3 klasse. 

De rijder uit Vorstenbosch zat op 
de bevroren ondergrond niet lek-
ker in zijn vel en kwam in de laatste 
proef ook nog even hard ten val. 
toch wist hij de schade te beper-
ken door beslag te leggen op een 
zesde plaats.
De doelstelling van Wesley is om 
in de top drie te eindigen en hij zal 
tijdens de tweede wedstrijd, op 23 
februari in Eindhoven, er alles aan 
doen om dit te bewerkstelligen. 

Wesley Pittens 
houdt schade beperkt 

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEEsCH - Deze week is bekend 
geworden dat Melanie Bross, lid 
van onze vereniging HVCH en 
spelend in de C1, geselecteerd 
is voor het Nederlands vrouwen-
team onder 16 jaar. 

Dit team neemt volgende week 
deel aan een toernooi in Portugal 
waar het een week verblijft en 3 
wedstrijden zal spelen. 
HVCH is natuurlijk bijzonder trots 
dat Melanie geselecteerd is en 
wenst haar dan ook alle succes in 
Portugal.

Melanie Bross 
geselecteerd voor Nederlands 
team onder 16

Peter Ludwig winnaar
snerttoernooi Jeu de Boulesclub Die Lé 
nIstELrODE – Afgelopen zondag 
speelde jeu de boulesclub Die Lé 
haar jaarlijkse snerttoernooi.

Vanaf 10.00 uur kwamen maar 
liefst 50 leden naar de locatie bij 
het voormalige zwembad Achter 
de Berg waar de koffie en thee met 
een snee krentenbrood klaar ston-
den.

Even na 10.30 uur werd gestart 
met de eerste serie wedstrijden. 
Het was weliswaar koud met soms 
een gure wind maar het was droog 

en na elke wedstrijd werd er bin-
nen verzameld om op te warmen 
met een lekkere kop erwtensoep, 
broodje knakworst of een jäger-
meister. na 4 wedstrijden kon de 
eindstand worden opgemaakt.

Drie personen bleken alle 4 de 
wedstrijden gewonnen te heb-
ben, zodat het doelsaldo bepalend 
was voor de nummers 1, 2 en 3. 
Winnaar werd Peter Ludwig met 
een doelsaldo van 41 pluspunten, 
tweede eindigde ria v.d. Berg met 
26 pluspunten en derde werd jos 

Bongers met 19 pluspunten. Allen 
ontvingen een heerlijk samenge-
steld winters vleespakket.

Piet de Mol ontving met 0 gewon-
nen wedstrijden en een doelsaldo 
van 26 minpunten de poedelprijs.

jeu de boules

Al snel werd korloo verrast door 
een wegtrekbal vanuit de korf, dit 
bleef Oranje Wit gedurende de 
eerste helft doen. 

Doordat korloo niet alle verde-
digende taken uitvoerde, kreeg 
Oranje Wit veel kansen, die zij dan 
ook scoorden. Dit resulteerde in 
een 2-11 tussenstand in de rust. 

na de rust kreeg korloo meer ver-
trouwen en werden de aanvallen 
van Oranje Wit korter en met min-
der kansen. Hierdoor kreeg korloo 
tijd om aanvallen op te zetten en 
werden er mooie kansen gecre-
eerd. korloo stapte in de aanval 
goed voor de verdediging van 
Oranje Wit, daardoor werd het 
spelen in de aanval gemakkelijker. 

Dit gebeurde ook wanneer de bal 
van de verdediging naar de aanval 
gebracht moest worden. 

De tweede helft werden de taken 
dus goed uitgevoerd en daarvoor 
werd korloo beloond.
De einduitslag werd daardoor 
4-15.

LOOsBrOEk – Afgelopen zondag speelde Korloo 1 voor de tweede 
keer dit seizoen tegen Oranje Wit 1. Deze wedstrijd wilde Korloo het 
anders aanpakken en werd het doel kort de positie onder de korf weg-
geven en verdedigen, zodat er weinig schotkansen komen.

voetbal

HVCH en 
Caesar delen 
de punten
HEEsCH – Het lijkt er op dat 
HVCH al te vroeg in de competitie 
afhaakt om er een mooi seizoen 
van te maken. 

In Beek lieten de Brabanders zich de 
kaas van het brood eten door een 
in elk geval agressievere thuisploeg. 
Met de rust stond de eindstand al 
op het scorebord. 1-1. 
De tweede helft was qua spel wel 
beter, maar leverde geen doelpun-
ten op.

nIstELrODE - Het was een wed-
strijd die nooit verveelde zondag-
middag op sportpark ‘De Schel-
len’. Zowel de mannen van ‘Van 
Tilburg Mode & Sport’, als te-
genstander SSS’18 uit Overloon 
speelden aanvallend. 

scheidsrechter Verstegen haalde 
ook het beste in zichzelf naar bo-
ven en floot een voortreffelijke 
wedstrijd, wat het aantrekkelijke 
spel ten goede kwam. 

Binnen het kwartier stond er een 
1-1 stand op het scorebord, dat 
werd ook de eindstand. Prinses 

Irene was de betere ploeg en had 
meer moeten scoren uit de vele 
kansen. 

www.rksvprinsesirene.nl

Prinses Irene 
beter, maar geen winst

voetbal

Prinses Irene 
verplettert 
’t Zand
nIstELrODE - Wie een kwartier 
te laat kwam bij de wedstrijd van 
de Prinses Irene vrouwen tegen 
SC ’t Zand had al vier doelpunten 
gemist. Prinses Irene kwam al snel 
op een achterstand, maar trok dat 
in korte tijd weer recht. 

na een 4-1 ruststand werd het 
uiteindelijk een alleszeggende 7-1 
overwinning. De tilburgse vrou-
wen hadden niets in te brengen 
tegen een gedegen en attractief 
spelend Prinses Irene. 

B-junior Aimy van Es (15) maakte 
haar debuut in het 1e elftal. na 
maanden blessureleed, maakte 
nikki van Wijk weer haar rentree.

voetbal

Daisy Bens en Senna van de Veerdonk

Oss – Afgelopen zondag was 
Van Buel Sports actief op 2 toer-
nooien. Abba Coly, Martin Kip en 
Ivo Grimmelikhuizen vertrokken 

richting Tilburg met 21 judoka’s 
en keerden huiswaarts met de vol-
gende resultaten.

1e plaatsen: Eline Vrijsen, raoul 
van Balen, sophie spijkers, roy 
van Leur en ruben Brands.
2e plaatsen: Lieve Grimmelik-
huizen, Yasper van tuijl, joost 
Wijnands, kay van nuland, 
Laurens Wilms, roy de Haard, ties 
van Dijk, Martijn van Dinther en 
sven van de sluiszen.

3e plaatsen: jesse van Buel, Lucas 
van Griensven, Cas van Dijk, niels 
Wilms, Denzel Burke, sam Grim-
melikhuizen en tess sieliakus.
Bjorno van Buel vertrok met de 
dames naar Vlaardingen en keerde 
huiswaarts met goud voor Daisy 
Bens en brons voor senna van de 
Veerdonk.

Opnieuw 
prijzenslag voor judoselectie

budo

nIstELrODE - Prinses Irene F5 
heeft na een korte maar krachtige 
zaalvoetbalcompetitie het kam-
pioenschap binnengesleept. In 
de laatste wedstrijd werd een 1-0 
achterstand nog omgebogen naar 

een 1-2 winst! Ze hebben er flink 
voor gewerkt en met een fantas-
tisch resultaat tot gevolg. Afgelo-
pen vrijdag was de huldiging bij 
het rainbow Centre nistelrode . 

Pr. Irene F5 
kampioen zaalvoetbalcompetitie

voetbal

V.l.n.r: Tijs, Mats, Ties, Teun, Justin, Jop, Geert en Roel: Proficiat!

budo

Sanne van Dijke
HEEsWIjk-DIntHEr - sanne van 
Dijke uit Heeswijk-Dinther wint 
Zilver op Ladies Open Arlon.
sanne is klaar voor het nederlands 
kampioenschap op 9 februari aan-
staande.
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Bernheze sportief

dansen turnen

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Start 2e week maart dus wees er snel bij.
Bij aanmelding 2 gratis proeflessen.

Zwemschool, Fitness & Groepslessen
De Beekgraaf 58  5388 CV Nistelrode

T 0412 617333   www.healthcenternistelrode.nl

Zwemdiploma ‘A’

De MarsGroep Untouched is naar 
een groep van 17 dansers uitge-
groeid en liet een mooie strakke 
marsdans zien. Lieke van de Ven 
verraste deze dag alle aanwezigen 
door in de jeugdklasse het podium 
te bereiken. Uitslagen van het It in 
Peer België op 2 februari 2013.
Solo’s
Gwen Opstal, 268 pnt, 6e plaats 
van de 14 deelnemers!
Vera Oomen, 262 pnt. 
Mars Untouched, 284 pnt, 
2e plaats!
Solo’s in de jeugdklasse
Lieke van de Ven, 275 pnt,
3e plaats.
sharona Willemsen, 270 pnt.
Solo Hoofdklasse
kimberly Xhofleer, 289 pnt, 

1e plaats.
Garde touch, 282 pnt, 2e plaats!
Modern Inspiration, 277 pnt, 
4e plaats.
Op 23 februari is het volgende In-
ternationale toernooi in de Pas in 
Heesch met DV Dancing kids als 
organisator. 
Alle solo’s en groepen die in de 
sportklasse dansen zullen dan ook 
op dit It te zien zijn!

Verrassingen 
voor DV Dancing Kids op IT
nIstELrODE - Het werd een dag van verrassingen, onverwachte pun-
ten, maar ook een dag van tegenvallers en doorzetten. Veel zieke 
dansers, daardoor niet fit, maar de show must go on. Doordat er veel 
afmeldingen waren mocht Gwen Opstal toch nog dansen. Dit jaar be-
gonnen als solo in de vrije klasse; na drie toernooien gepromoveerd 
naar de sportklasse en dit werd haar debuut internationaal. Ook Vera 
Oomen danste voor het eerst op een IT. Zij lieten de internationale jury 
zien dat ze echt talent hebben. 

je voelt je namelijk als een vogel in 
de lucht. Afzetten en hup...hoog, 
steeds hoger zweven. Zo zweef je 
door de lucht. neerkomen op de 
verende mat en hup...weer hoog! 
Een hurksprong, spreidsprong, zit-
sprong of salto, je vliegt door de 
lucht. Heerlijk… steeds hoger en 
hoger. Dat is trampolinespringen 
op een wedstrijdtrampoline. 
In het kader van het gemeentelijk 
project Bewegen=Fun organiseert 
Gympoint nistelrode tijdens de 
carnavalsvakantie een trampoline-
instuif. 
De trampoline-instuif wordt ge-
houden voor kinderen uit:
*Loosbroek woensdag 13 februari. 

14.00-16.00 uur 
*Vorstenbosch woensdag 13 fe-
bruari 14.00-16.00 uur 
*Heeswijk-Dinther donderdag 14 
februari 14.00-16.00 uur.
De trampoline-instuif wordt ge-
houden In sporthal de Overbeek, 
De Hoef 23 a in nistelrode. speciaal 
voor deze instuif heeft Gympoint 
gezorgd voor 4 wedstrijdtrampo-
lines, een dubbele mini-tramp en 
een air-track. Dat wordt springen 
dus.
Deze activiteit staat open voor kin-
deren van 6-12 jaar. kosten € 2,-. 
Inschrijven via nicole@gympoint.nl 
o.v.v. trampoline-instuif en naam, 
leeftijd en woonplaats.

Trampoline instuif 
Loosbroek, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinter

BerNHeZe/NISTeLrODe – Bijna iedereen heeft er een. Rond, vierkant, 
rechthoek, groen, geel of blauw. De tuintrampoline. En… veel kinderen 
vinden het te gek om er op te springen.

Prinses Irene net de minderde van DDW
nIstELrODE - Een wedstrijd met 
in de aanloop ernaar toe gemeng-
de verwachtingen. DDW had wel-
iswaar nog maar twee keer ver-
loren tijdens deze zaalcompetitie, 

maar hierbij was Prinses Irene één 
van de ‘puntenkapers’. Een goede, 
succesvolle en snelle ploeg, maar 
wie zegt dat successen uit het ver-
leden geen garantie kunnen zijn 

voor de toekomst? Vandaag bleek 
deze garantie inderdaad niet op 
te gaan, want er werd met 18-15 
strijdend ten onder gegaan tegen 
de nummer twee.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEEsWIjk-DIntHEr - Afgelopen 
zondag speelde Altior 1 een uit-
wedstrijd tegen Rosolo in Reusel. 
Waar Altior zich uit de degradatie-
zone probeert te knokken, strijdt 
Rosolo nog om een plaats in de 
kruisfinales. 

De eerste helft ging gelijk op en de 
ruststand was 7-7. In de tweede 
helft wist de uitploeg uit te lopen 
naar 8-10, maar het lukte niet om 
deze voorsprong vast te houden en 
rosolo kwam terug naar 10-10 en 
scoorde zelfs uit een vrije bal nog 
de 11-10. Met nog 10 minuten op 
de klok ging Altior slimmer korf-

ballen en trok de wedstrijd naar 
zich toe. De eindstand was 11-14 
in het voordeel van Altior. 

rosolo 3-Altior 2. Uitslag: 6-7
Emos 2-Altior 3. Uitslag: 6-6
Miko ’76 2-Altior 4. Uitslag: 3-7
Corridor 5-Altior 5. Uitslag: 9-16
Corridor r1-Altior r1. Uitslag: 2-2
klimroos A1-Altior A1. Uitslag: 9-6
VVO B1-Altior B1. Uitslag: 6-2
Emos B1-Altior B2. Uitslag: 4-6
klimroos C1-Altior C1. Uitslag: 7-3
Emos C1-Altior C2. Uitslag: 2-10
tOG C1-Altior C3. Uitslag: 8-2
Altior D1-sDO ’99 D1. Uitslag: 1-8
Altior D2-Flamingo’s D1. 
Uitslag: 1-3
Altior E1-Emos E1. Uitslag: 1-5
Altior E2-Avanti E2. Uitslag: 2-4
Altior F1-Flamingo’s F1.
Uitslag: 3-1, strafworpen: 3-2
Altior F2-Avanti F1. Uitslag: 3-2. 
strafworpen: 2-4
Altior F3-Emos F2. Uitslag: 3-0 
strafworpen: 2-2
Altior W2-Altior W1. Uitslag: 2-9. 
strafworpen: 5-7

Altior 1 uiteindelijk de slimste
korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Tornado dames 1 weer gewonnen met 4-0
nIstELrODE – Afgelopen zater-
dag stond er voor de dames een 
gemakkelijke wedstrijd op het 
programma. De koploper Tornado 
Dames 1 speelde tegen de hek-
kensluiter Detac Dames 3.

Het werd een uitdaging om het ei-
gen spel te blijven spelen en mooie 
punten te maken.Doordat het spel 
wat langzamer ging, moesten de 
dames moeite doen om alert te blij-
ven. Ondanks dat sommigen net 

terug waren van de wintersport-
vakantie of een tijdje niet gespeeld 
hadden, lukte dit. De oplettend-
heid en de mooie servicereeksen 

van Geertje zorgden ervoor dat 
de tegenstander niet meer dan 10 
punten per set pakte. De tegen-
stander had bovendien geen ant-
woord op de harde aanvallen van 
karin en suzan. De laatste set werd 
spectaculair afgesloten met 25-3 
door een sprongservice van Geer-
tje. De dames hebben er voor ge-
zorgd dat ze op hun eigen niveau 
bleven volleyballen en het publiek 
heeft toch van een aantal mooie 
punten kunnen genieten.

Heeswijk krijgt na rust deksel op de neus
HEEsWIjk-DIntHEr - Na de 
winterstop stond er voor de 
Blauw-Witten direct een 6-pun-
ten wedstrijd op het programma. 
Valkenswaard kwam op bezoek en 
aangezien deze ploeg onder Hees-
wijk op de ranglijst stond kon 
Heeswijk goede zaken doen. 

De bezoekers begonnen sterk aan 
de wedstrijd, maar na 15 minuten 
nam Heeswijk het initiatief over. 
kopballen van rob tips en sten 
van den Berg troffen helaas geen 
doel en ook goalgetter Frank Dob-
belsteen had enkele kansen om de 
score te openen. De beste kans 
was er ook voor de Heeswijk-spits. 
Een voorzet van rechts werd echter 
niet goed geraakt, waardoor doel-
man kleine Deters opgelucht adem 

kon halen. Met de brilstand op het 
scorebord gingen beide ploegen 
rusten.
na rust kreeg Heeswijk het deksel 
op de neus voor de gemiste kansen 
in de eerste helft. Binnen 8 minu-
ten na rust was de wedstrijd beslist. 
In de 50e minuut werd balverlies 
op het middenveld de thuisploeg 
fataal. na een snelle omschakeling 

door Valkenswaard volgde een 
strakke voorzet van links, die door 
Van Poppel eenvoudig binnenge-
tikt kon worden. Drie minuten la-
ter beslisten de bezoekers de wed-
strijd uit een corner. De bal bleef 
door de harde wind hangen in het 
strafschopgebied van Heeswijk en 
via een ouderwetse scrimmage be-
landde de bal achter Lunenburg. 

voetbal

volleybal

Verdiende 
overwinning 
voor dames 
DOS’80 
HEEsCH - De dames van DOS’80 
hebben tegen Dongen een ver-
diende overwinning geboekt.  

Bij DOs’80 is de ziekenboeg nog 
steeds niet kleiner geworden en na 
5 minuten kwam Marli Wingens al 
naar de kant. toch belette dit het 
team niet om er vol voor te gaan. 
Het was weer een snelle wedstrijd 
met prima uitgespeelde aanvallen. 
Dongen had grote moeite met de 
rechteraanval van DOs’80. Er werd 
heel goed druk gezet waardoor 
steeds de vrije vrouw kon wor-
den gevonden. ruststand 7-17. In 
de tweede helft was er eenzelfde 
strijdbeeld en bouwden de Heesche 
dames hun voorsprong uit naar een 
15-32 overwinning. De A jeugd-
speelsters Bregje de jong en joyce 
van Heeswijk vielen wederom goed 
in, aldus coach joop Baltussen.

handbal gym
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

7 fEbRUARI
Papier ophalen
Locatie: ‘t Dorp
Vorstenbosch

Handwerkcafé
Locatie: De Wis
Loosbroek

Inloopochtend 
borstkanker
Locatie: Ziekenhuis 
Bernhove, Oss
Zie pagina 4

9 fEbRUARI
Exposite marleen 
Rijvers
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

10 fEbRUARI
Exposite marleen 
Rijvers
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch

14 fEbRUARI
Valentijnsdag

Lezing Karin meinders
Locatie: De Stuik
Vorstenbosch
Zie pagina 11

HEEsCH
Vrijdag 8 februari
Ziekenbezoek
Locatie: Heesch 

Sleuteloverdracht
Locatie: de Pas

Bouwersbal 
Locatie: ‘t Tunneke

Zaterdag 9 februari
Carnavalsmis
Locatie: Petrus-
emmauskerk

Jeugdoptocht
Locatie: Heesch 

Kinderdisco remix 
Locatie: de Pas

Liveband Fragment & 
Henk Bernard
Locatie: ‘t Tunneke

Zondag 10 februari
Grote optocht 
Locatie: Heesch 

Kinderdisco remix 
Locatie: de Pas

DJ Paul elstak & DJ Menno
Locatie: ‘t Tunneke

maandag 11 februari
Biggenbal
Locatie: de Pas

Carnavalsbal
Locatie: de Pas

Kinderdisco remix 
Locatie: de Pas

Boerenbruiloft
Locatie: ‘t Tunneke 

Dinsdag 12 februari
Seniorenbal
Locatie: de Pas

OINK-feest voor de 
allerjongsten
Locatie: de Pas

Kinderdisco remix 
Locatie: de Pas

After Party Krullendonk
Locatie: de Pas

DJ Menno
Locatie: ‘t Tunneke

NIstELRoDE
Vrijdag 8 februari
Jeugdoptocht
Locatie: Nistelrode

Straatnaamonthulling 
Jeugdprinses
Locatie: Gildeweg

Opwerrumbal
Locatie: Feest in de tent

Zaterdag 9 februari
Boerenbruiloft
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Onthulling Hossende 
Wever van het jaar
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Straatnaamonthulling Prins
Locatie: Gildeweg

Carnavalsmis
Locatie: St. Lambertuskerk

Onthulling Wever van het 
jaar
Locatie: Feest in de tent

Zondag 10 februari
Onthulling Jeugdprins 
en prinses
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Happy Hour 
19.00 – 20.00 uur
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Optocht
Locatie: Nistelrode
BoBz tijdens optocht
Locatie: BoBz

Zondagavond Carnaval 
voor Groep 5 t/m 8.
Locatie: BoBz

maandag 11 februari
Happy Hour 
19.00 – 20.00 uur
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Livemuziek 
‘duo Frankie G.’
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Kindermatinee
Locatie: Feest in de Tent

Zotte Maondagbal
Locatie: Feest in de Tent

Dinsdag 12 februari
Open Podium disco
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Happy Hour 
19.00-20.00 uur
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

Faudte Bruiloft
Locatie: Feest in de Tent

Veerman verbranding
Locatie: Feest in de Tent

Woensdag 13 februari
Haringhappen
Locatie: Partycentrum 
’t Maxend

HEEsWIJK-DINtHER 
Vrijdag 8 februari
D’n Urste Deun
Locatie: de Toren

Jeugdpronkzitting
Locatie: Snevelbokkenstal

Zaterdag 9 februari
Sleuteloverdracht en in de 
avonduren MMOOZZ
Locatie: de Toren

Jeugdoptocht
Locatie: start Plein 1969

Mini na-aapshow
Locatie: Snevelbokkenstal

Disco avond Jeugd HDL
Locatie: Snevelbokkenstal

De Herrie Davidson Band
Locatie: café De Zwaan

Zondag 10 februari
Optocht, prijsuitreiking & 
riverside
Locatie: de Toren

Open stal Jeugd
Locatie: Snevelbokkenstal 

Disco-avond Jeugd HDL
Locatie: Snevelbokkenstal

Kienen
Locatie: Zaal elsie

Miss Piggy en Typisch 
Teun
Locatie: café De Zwaan

maandag 11 februari

Carnavalsbridge
Locatie: CC Servaes

De Toren Got Talent, TILT, 
Foute maandag met 
DJ Carl
Locatie: de Toren

Middag zwieren en 
zwaaien
Locatie: Snevelbokkenstal 

Disco-avond Jeugd HDL
Locatie: Snevelbokkenstal

Kienen
Locatie: Zaal elsie

Dinsdag 12 februari
Het grote HD-
Artiestenfestival, TILT & 
Feest DJ ruud!
Locatie: de Toren

Middag zwieren en 
zwaaien
Locatie: Snevelbokkenstal 

Disco-avond Jeugd HDL
Locatie: Snevelbokkenstal

Kienen
Locatie: Zaal elsie

Middag zwieren en 
zwaaien
Locatie: Snevelbokkenstal 

LoosbRoEK
Zaterdag 9 februari
Verlichte optocht 
Locatie: Loosbroek 

Lichtjesbal
Locatie: Kreuge-zicht

Zondag 10 februari
Gratis carnavalsontbijt
Locatie: Kreuge-zicht

Bus excursie: De Kreuge 
On Tour 
Locatie: @viewpoint HD 

Fiësta Tropicana 
Locatie: Kreuge-zicht

maandag 11 februari
11-stratentocht ‘Dweilen 
en Kruien’ & Snertbal 
Locatie: Kreuge-zicht

Dinsdag 12 februari
DolleDinsdagDisco 
Locatie: Kreuge-zicht 

Bierfest
Locatie: Kreuge-zicht

Woensdag 13 februari
Kasteleinsbal
Locatie: Lunenburg

VoRstENbosCH
Alles vind plaats in 
Feest in de tent.

Vrijdag 8 februari
Openingsbal met live 
muziek TONCA

Zaterdag 9 februari 
Straatnaamonthulling / 
Sleuteloverdracht

Klein kientjescarnaval

Gekostumeerd bal met live 
muziek van ACT 83

Zondag 10 februari
Bronte Mèrge

Kinder playback show

DJ MeNTAL THeO

maandag 11 februari 
Optocht

Dinsdag 12 februari 
Tonproaters erik Mulder & 
Pietje Snot

Doe je ding dong show


