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Voor Bernhezenaren

Door Bernhezenaren

www.fietsplezierheesch.nl

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

Openingstijden winterperiode 
28 november t/m 25 februari
Ma t/m vrij van 13.00 tot 18.00 

& Zat. van 9.00 tot 13.00

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch 
Tel.: (0412) 45 17 84

Prins Porcus 41e (Hans Minten) 
komt zingend binnen via de keu-
ken, samen met zijn adjudant 
(Adrie Maas) en Raad van Elf. De 
Pronkzitting kan beginnen! De 
groepen spelen in op actuele of 
minder actuele onderwerpen met 
zang, muziek, spel en actie. 
‘Goeiemiddag’ bijt het spits af met 
wisselende contacten bij de bus-
halte. Onderwerpen als Haone-
soep (kippensoep met ballen) en 
Pater Lazarus passeren de halte. 
4us speelt vervolgens in op virus-
sen en Trojaanse bedreigingen op 
de computer met gevolgen voor 
gemeentelijke instellingen en het 
saldo van Maasland waar wethou-
der Wijdeven hoofdpijn van krijgt. 
De sketches wisselen elkaar snel af 
en zo komen in een sneltreinvaart 
de voor- en nadelen van Siamese 

tweelingen in hun variatie op het 
aloude nummer van ‘Jo met de 
banjo’ voorbij.
Dat de Binnenpas druk wordt we-
ten ze bij Flûtje goed op te los-

sen en Wim van www.his.kom 
weet veel van vrouwen. Als vrou-
wenfluisteraar behandelt hij met 

‘kwaliteit op maat’ vrouwen van 
bekende Hissenaren. Dan zit de 
stemming in de zaal er écht goed 
in. Er wordt gejuicht, gezongen en 
uitbundig gelachen! Vooral als in-

valster juf Loes haar klas probeert 
kennis bij te brengen. 
Wist u dat het woord vermoeden 
veel meer kan betekenen dan u 
en ik kunnen bedenken? Er wordt 
zelfs een nieuw woord bedacht 
in de klas van juf Loes: sandalis-
me. Dit is vandalisme waarbij het 
slachtoffer vervolgens met een 
slipper wordt geslagen. ’t Is maar 
dat u het weet. Na een sketch in de 
grotten van Han en Héééte soep 

(met een knipoog naar De Keu-
ken) en kapper Hoepelman is het 
tijd voor ’t speulketierke. 
Na het speulketierke bezingen ten-
nissers van tennisvereniging de 
Broekhoek, begeleid door live mu-
ziek, elkaars tenniskwaliteiten. 
Troubadour Le Lour geeft een ei-
gen draai aan woorden uit de zaal 
in zijn liedjes. Op de steiger wordt 
flink gezwetst als Floor, handig 
met schroef en een boor, meehelpt 
op de bouw. 
Het blijkt dat de Hisse taal moeilijk 
is voor nieuwkomers. Grote hilari-
teit ontstaat dan ook als de nieuwe 
buren op zoek gaan naar ‘Otters’ 
terwijl de Hisse buur nog ff “heen-
ottert”. 
De leeuwentemmer van Luw is op 
zoek naar zijn ontsnapte leeuwen, 
en daarom doet hij de leeuwen-act 
maar in zijn eentje. Als dan Olling 
Polling met Volendams gezang van 
o.a. BZN en Nick en Simon de zaal 
laat meezingen en meedeinen blijft 
niemand meer stil.

Tot slot zorgen 2 verkopers van 
de nieuwe ‘k-k-k-krulkrant’ voor 
veel vrolijkheid waarbij een wed-
denschap bekend maakt wie het 
meeste geld ophaalt. De ‘meester-
krulkrant-himself’ of de blauw-
gele stotteraar. Zingend sluit de 
Pronkzitting met ‘’t Amelseind’. 
Tijd voor de after-party! De Rooie 
Tesneuzik kan tevreden zijn.

Pronkzitting De Rooie Tèsneuzik 
Publiek vol lof en organisatie kan tevreden zijn

HEESCH - Vanaf zes uur staan ze in de rij om een goede plek in de zaal te kunnen bemach-
tigen. De zaal is dan ook bomvol met ruim 300 aanwezigen. Het is écht een avondje uit met 
familie en vrienden. Spreekstalmeester Wim v.d. Doelen kijkt in zijn welkomswoord vooruit 
naar 17 januari 2015 als de 100e Pronkzitting plaats vindt.

Grote stappen vooruit voor lokale tv

Het maandjournaal en Focus Op 
blijven. Alleen heet het laatste pro-
gramma voortaan Uitgelicht. 
Nieuw is het programma Focus 
waarin een nieuwe presentator in 
gesprek gaat met iemand uit de 
politiek. Ook nieuw is een serie 

over het Bernhezer Kinderfilmfes-
tival, een evenement van CUBE en 
de BKK. Als die driedelige serie in 
het voorjaar klaar is, volgt De Step. 
Dat is een programma waarin een 
Bekende Bernhezer zal worden ge-
volgd, buiten op een echte step, en 

aan de tand zal worden gevoeld 
over hem of haar bezigheden in 
en om onze gemeente. Deze pro-
gramma’s komen elke maand te-
rug. In week 1 is steeds het Bern-
hezer Kinderfilmfestival te zien en 
daarna De Step. In week 2 is het 
Maandjournaal, in week 3 Focus 
en in week 4 Uitgelicht. Deze cy-
clus herhaalt zich maandelijks. 

Een win-winsituatie
“Alle programma’s duren onge-
veer een kwartier”, vertelt coör-
dinator van de omroep Peter van 
der Wijst. “De uitzendingen zijn te 
zien op vrijdag om 18.00, 20.00, 
22.00 en 00.00 uur. Op zater-
dag en zondag om 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00 en 00.00 uur. 
Een hele stap vooruit. Een keer in 
de maand uitzending was gewoon 
te weinig. We willen luisteraars 
en kijkers meer aan ons binden 
en verder professionaliseren. Dat 
is een grote stap in die richting 
waar ik heel blij mee ben. De pro-

gramma’s ‘Focus’ en ‘De Step’, zijn 
een coproductie met Dtv, de lokale 
omroep van de gemeente Oss. 
Zij hebben een eigen tv-studio en 
zo kunnen we goedkoper werken 
en legt onze groei minder druk 
op onze vrijwilligers. Een win-win  
situatie voor alle partijen dus.”

Iedereen kan kijken
“Iedereen in Bernheze kan onze 
programma’s bekijken. Probleem is 
soms dat kijkers even moeten te-
rugschakelen naar analoog. Door 
dat we nog geen geld hebben om 
van Ziggo het dure digitaal pak-
ket te gebruiken, blijven we op de 
oude maar prima kwaliteit leveren-
de analoge kanaal uitzenden.

Wie wil kan eenvoudig op het tv-
toestel of met de afstandsbedie-
ning switchen tussen analoog en 
digitaal. Iedereen kan kijken wat 
voor een mooie tv-programma’s 
we in Bernheze maken,” besluit 
Van der Wijst. 

bernheze – Vanaf de eerste week van februari gaat WAN-TV haar uit-
zendingen verviervoudigen. Van maandelijks brengt de Bernhezer Om-
roep binnenkort wekelijks programma’s op de buis. 

‘IN HIS IS EEN VROUWENFLUISTERAAR ACTIEF’

door Martha Daams

door Mathieu Bosch

Heeft u even tijd?
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Meester Sjef
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Mooi en in de streek
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Wie nieuws heeft voor het filmteam van WanTV of bijzondere mensen 
kent die in aanmerking komen voor een van de programma’s, kan 
mailen naar info@wantv.nl of kijken op www.wansite.nl

Foto: Ad Ploegmakers
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Aan de inhoud van 
DeMooiBernhezeKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er 
kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever 
zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

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

Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

AF VAN AFVAL!
We betalen jaarlijks het nodige geld voor het ophalen en de 
verwerking van ons aangeboden afval. Maar waarom betalen we daar 
nog voor? Afval is immers big business geworden! Bijna al het afval 
wordt hergebruikt, slechts een klein deel belandt nog op een stort of 
in een verbrandingsoven. Eigenlijk hebben we het ook niet meer over 
afval maar over grondstoffen. En dat hebben steeds meer mensen in 
de gaten. 
Zo lijkt er in Nistelrode een strijd te zijn ontstaan tussen de fanfare en 
Wheels for fun over oud ijzer. Beiden willen graag de inkomsten uit 
de verkoop van oude afgedankte en ingezamelde metalen. De fanfare 
maakt al ruim acht jaar van oude metalen vooral nieuwe metalen door 
inkomsten te gebruiken voor aanschaf van instrumenten. 
In Vorstenbosch ‘houdt de fanfare van oud papier’ aldus een 
persbericht enkele weken geleden. Daar maken ze van papier 
instrumenten. Ja, verschil moet er zijn. 
De gemeente gaat samen met vier gemeenten uit de regio van 
snoeihout en maaisel duurzame stoom en stroom maken. De 
verwerkingskosten worden zo voor de gemeenten afzetopbrengsten. 
Kan het slimmer! 

Scouting Mira Ceti zamelt gebruikt frituurvet en olie in. Een prima 
grondstof om biodiesel van te maken en door het in te zamelen kan 
worden voorkomen dat vetten in het riool verdwijnen. Vet in de 
riolering zorgt voor slijtage en verstoring van het zuiveringsproces.
Als ik dan toch over de riolering heb. Wethouder Rein plaatste 
afgelopen week een ‘rioolkijkzuil’ op basisschool ‘t Palet in Dinther als 
onderdeel van een lesprogramma. Dan kunnen de kinderen zien hoe 
hun poepie wegstroomt. Ook dat is waarschijnlijk over enkele jaren 
geschiedenis. Scholieren poepen dan de verlichting in hun klaslokaal 
aan en plassen de nodige fosfaten voor de schoolgroentetuin bij 
elkaar. De grootste poepers en plassers kunnen mogelijk nog een 
korting bedingen op het schoolgeld vanwege ‘geleverde diensten’. 
En thuis draait de energiemeter ook regelmatig terug na een zware 
maaltijd. Ja, want ook het menselijk afval is een kostbare grondstof. 
Vroeger wist men dat, maar wij zijn het de laatste decennia weer 
vergeten. Het waterschap wil zelfs van de rioolwaterzuivering een 
ware energiefabriek gaan maken. 
Steeds meer wordt afval een grondstof en dat noemen we duurzaam 
handelen. ‘Want ook bij duurzaamheid gaat het om geld verdienen’ 
aldus duurzaamheidgoeroe Annemarie uit Heeswijk-Dinther.
Het zal mogelijk niet zo lang meer duren dat je afval als grondstof aan 
een hoogste bieder kwijt kunt, op marktplaats te koop aan biedt of bij 
de milieustraat af kunt leveren tegen ontvangst van een aardig bedrag 
in plaats van er voor te betalen.

AD

Column
Ad
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5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
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De complete versspecialist
voor de horeca

HEESWIJK-DINTHER – Het was 
al even bekend dat er nieu-
we eigenaar zou komen voor 
Cafetaria Asperia Restaurant 
‘De Lis’. 

Cor en Jacqueline Sabel hebben 
het dan ook te druk gehad om ie-
dereen persoonlijk op de hoogte 

te stellen. Verhuizen van Oosten-
rijk naar Heeswijk-Dinther met 
twee kinderen, het appartement 
opknappen en daarbij alles rege-
len wat er bij een overname komt 
kijken. Maar het is gelukt, samen 
gaan ze er voor en zullen voortaan 
te zien zijn in de cafetaria, lunch-
room, restaurant en ijssalon, een 
ijssalon waarvoor ze het ijs ook zelf 
willen gaan maken. 
Nieuw zijn de openingstijden, be-

halve dinsdag elke dag van 10.00 
uur tot 22.00 uur geopend. 
Nieuw ook is de ruimte achter de 
ijssalon waar ze vanaf 2 februari 
ook als restaurant aan de slag gaan 
of waar u plek voor een feestje en 
/of vergadering kan reserveren 
Het enthousiaste ondernemersstel 

heeft het ondernemen van thuis 
uit meegekregen. De vader van 
Cor heeft zijn eigen autoschade 
bedrijf en de laatste jaren waren 
Jacqueline en Cor werkzaam in het 
bedrijf in Oostenrijk van de ouders 
van Jacqueline. Ze zullen hun draai 
snel weer vinden in Heeswijk-Din-
ther. Ga gerust eens kijken naar de 
gezellige horecagelegenheid en 
wat ze u allemaal te bieden heb-
ben.

Cafetaria Asperia, veel
meer dan een cafetaria
Jacqueline en Cor zorgen dat u zich snel thuis voelt

BERNHEZE - Fair Trade Original 
heeft in het 4e kwartaal van 2011 
haar nieuwe theeassortiment 
geïntroduceerd. De organisatie 
zorgt dat het assortiment beter 
aansluit bij de behoeften van de 
consument. Waar de thee het Fair 
Trade label al mocht dragen wordt 
daar nu ook nog biologisch en 
100% natuurlijk aan toegevoegd. 

De Wereldwinkels in Bernheze 
hebben de vernieuwde theesoor-
ten ook in de schappen staan. 
Maak kennis met de fairtrade, 
biologische en 100% natuurlijke 
thee. Goed voor uw gezondheid 
en daarnaast draagt u eraan bij 
dat de producent een kans krijgt 
op een betere toekomst. Loop dus 
eens binnen in de Wereldwinkel in 
Heesch, Nistelrode of Heeswijk-
Dinther.

Nieuw ‘Jasje’
Fair Trade Original voerde diverse 
wijzigingen in het assortiment door. 
De varianten Earl Grey en Rooibos 
kregen een nieuw ‘jasje’, de gele en 
rode vruchten vervingen ze door 
citroen en bosvruchten, de zwarte 
thee gaven ze een meer herkenba-
re naam (Engelse Melange) en ze 
voegden een nieuwe variant toe: 
Groene thee met citroen. Fair Trade 
Original werkt bovendien nog aan 

twee kruidentheeën. Deze volgen 
later. Maar het belangrijkste van 
de assortimentswijziging is wel dat 
alle thee naast Fairtrade ook bio-
logisch en 100% natuurlijk is. Dat 
betekent dat er geen kunstmatige 
geur-, kleur- en smaakstoffen zijn 
toegevoegd. 

De producent
In de zuidelijke hooglanden van 
Tanzania is Luponde Estates geves-

tigd. Luponde produceert jaarlijks 
ruim een miljoen kilo thee, waar-
van inmiddels een groot deel bio-
logisch. Door het jaar heen werken 
er meer dan duizend arbeiders. In 
1994 sloot Luponde Estates zich 
aan bij Fairtrade. De extra inkom-
sten die hieruit voortvloeiden be-
sloten de arbeiders te besteden aan 
de installatie van een watertank, 
het opzetten van buurthuizen en 
de bouw van een basisschool.
Naast deze voorzieningen profi-
teert ook de bevolking in de regio 
van Luponde Estates doordat de 
theeplantage alle thee van de boe-
ren in de omgeving opkoopt. Dat 
garandeert de naar schatting 900 
kleine theeboeren afzet voor hun 
thee. Verder biedt de theeplantage 
landbouwvoorlichting en rentevrije 
leningen voor landbouwbenodigd-
heden.

Fairtrade, biologisch en 100% natuurlijk
Nieuw theeassortiment in de Wereldwinkel

‘JACQUELINE EN COR HEbbEN GROTE 
PLANNEN MET ‘HUN’ ASPERIA’

Na alle drukte, nu gewoon werken
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MAnVOLK OnDER ELKAAR: dan heb je andere praat!

Vanuit de parochie Loosbroek is 
Wim Smits (60) bij de Zonnebloem 
HDLV. “Zorgen voor anderen en 
handen uit de mouwen steken: dat 

heb ik van huis uit meegekregen. 
Ik ben 21 jaar vrijwilliger bij de 
Lourdes reizen en 7 jaar bij de Zon-
nebloem. Zieke mensen zijn fysiek 

misschien zwakker, maar geestelijk 
vaak sterker. Zo ervaar ik dat. 
Het is mooi om elkaar te leren ken-
nen en te luisteren naar hun ver-
haal, dat geeft wederzijds een fijn 
gevoel.”

Andere belevingswereld
Voor Ad Verhagen (58) ging er 
als vrijwilliger een nieuwe wereld 
open: “Mijn ouders zijn allebei 
gezond oud geworden, dus ik ben 
nooit geconfronteerd met écht 

ziek zijn. Mijn vrouw is voorzitter 
van de Zonnebloem en kwam met 
de vraag of ik iets wilde beteke-
nen voor een echtpaar, waarvan 
de man door een herseninfarct 
rolstoel gebonden is. We hebben 
kennisgemaakt en het klikte met-
een. Mijn gast kan nauwelijks com-
municeren. Dat is lastig, maar wel 
een uitdaging om hier een goede 

vorm voor te bedenken. Nu twee 
jaar later begrijpen we elkaar stuk-
ken beter en dat hele proces is een 
bijzonder mooie reis geweest. Voor 
mij is er een waardevolle, andere 
belevingswereld bijgekomen!”

Elk mens blijft met één been in z’n 
jeugd staan en dementen staan er 
met beide benen in. “Dan is het 
fijn om hun taal te spreken: niet 
alleen het dialect, maar ook die 
van de dorpsgeschiedenis,” al-
dus Heeswijkenaar Toon Wonders 
(71). “Dat maakt contact laag-
drempelig. Even meewandelen in 
het leven dat hen zo vertrouwd 
is. Aandacht hebben voor hun 
verhaal en als ze dat niet hebben, 
dan probeer je een andere ingang 
tot contact te vinden. Gewoon het 
gevoel geven dat ze als mens de 
moeite waard zijn. En dat is niet 
moeilijk als je jezelf daar voor open 
stelt. Mijn vrouw Sjan en ik bezoe-
ken 22 gasten in Cunera en Den 
Bongerd. 
We gaan niet op ‘ziekenbezoek’ 
maar komen even op visite.” Toon 
is vrijwilliger bij de Zonnebloem 
vanuit een samenwerking met de 
parochie Heeswijk.

HEESWIJK-DINTHER - Mannen passen prima in vrijwilligerswerk van 
De Zonnebloem, waar het draait om zorg voor een ander, daar zijn Wim 
Smits, Ad Verhagen en Toon Wonders van overtuigd: “Niet alleen om 
fysieke kracht, maar ook een oor te zijn voor oudere, zieke of eenzame 
mannen. Manvolk onder elkaar, dan heb je andere praat. Dus mannen, 
ook jullie zijn hard nodig bij de Zonnebloem!”

‘wij  kennen ook 
HEIN-VAN-TOON-
van-keese!’

Toon Wonders, Wim Smits en Ad Verhagen

GRATIS HUIDTEST

ga op vakantie

eet meer vlees

drink minder alcohol

 ga vaker sporten

koop warmere kleding

kijk meer tv

werk minder

haal dieper adem

neem een huisdier

blijf uit de zon

Leg je hand naast onderstaand 
huidspectrum en zie hoe jij je 
huid kunt verbeteren.

Voor een gratis échte 
huidanalyse, kijk op: 
www.salonintense.nl/huid

Laarhof 22 • 5388 GX Nistelrode • 06 104 33 489

Voor jan Verkuijlen is muziek als frisse lucht
50 Jaar passie delen met medemuzikanten fanfare

Hij is geboren en getogen Nistel-
rodenaar en groeide op met twee 
broers en twee zussen. Bijna 40 
jaar geleden trouwde hij met Nellie 
en samen kregen ze twee kinde-
ren Femke en Niels. Niels intussen 
getrouwd met Hanneke zorgden 
voor een prachtige kleindochter, 
Ninte. De laatste 33 jaar werkte 
Jan bij Organon. Daar ook leerde 
hij de computer kennen, wat hem 
nu de mogelijkheid biedt om met 
die pc nog steeds, enigszins op een 
andere wijze, van zijn geliefde mu-
ziek te genieten. 

50 Jaar St. lambertus fanfare
Gestart met de alt sax, de kleinere 
saxofoon met een hogere toon, 

waarmee men de melodie speelt. 
Deze sax heeft hij zo’n 20 jaar 
bespeeld tot de fanfare iemand 
nodig had voor de tenor sax. De 
saxofoon waarmee men de tegen 
melodie speelt, ging Jan beoefe-
nen en sindsdien speelde hij alleen 
deze grotere sax. 

Vier dirigenten maakt hij mee, dhr. 
Van Erp, dhr. Beekhof; deze was 

er het langst en daarna kwam dhr. 
Thijssen en als laatste kwam Diri-
gent De Kleijn. Hij was een van de 
favorieten: “Met een grapje maakt 
hij duidelijk wat hij bedoeld en 
dat stimuleert de jeugd ook heel 
goed.”

Jan zelf weet ook wat het is de kar 
te trekken. Hij richtte samen met 
Piet van de Wijst en Chris van de 
Wielen en een aantal muzikanten; 
de muziekkapel ‘De Dûrzakkers’ 
op. 

47 Jaar geleden en lange tijd was 
hij de leider: ‘Met lange ij’ voegt 
hij er lachend aan toe. Door zijn 
ziekte heeft hij het stokje over 

moeten dragen en zijn opvolger 
Harm Kerkhof doet dit, volgens de 
geboren muzikant, erg goed. ‘De 
kantjes worden er niet af gelopen, 
je moet een beetje streng zijn.’, 
geeft Jan zijn mening, duidelijk 
goedkeurend en zichzelf herken-
nend in zijn opvolger. Jan zelf kan 
als ere-lid van muziekkapel ‘De 
Dûrzakkers’ nog steeds erg genie-
ten als ze spelen. 

‘Kei mooi waren de optredens bij 
de Night of the Music; de mu-
ziek, de zang en het dansen erbij, 
prachtig!’, geeft Jan antwoord op 
de vraag waar hij het meest van 
genoot. Maar ook de concoursen 
waren iets waar hij naar uit keek. 
Eigenlijk, als er maar muziek ge-
maakt kon worden was het altijd 
goed. Het grote verschil met de 
eerste jaren en de laatste 10 jaar 

was de soort muziek, in het begin 
was er vooral veel serieuze muziek, 
echte mars stukken. De laatste 

10 jaar werden concerten met aller-
lei soorten muziek gegeven. Fan-
fare St. Lambertus staat dan ook 
bekend om zijn onderhoudende 
concerten, die voor elke muziek-
liefhebber wat wils brengen. 

Aanstaande zondag zal sportcen-
trum De Overbeek versiert zijn 
tot een muziek theater waar Fan-
fare St. Lambertus haar jaarlijkse 
‘Midwinterconcert’ ten gehore zal 
brengen. Daar zal Jan de ere-gast 
zijn en door zijn 50-jarig lidmaat-
schap een extra mooi plekje krijgen 
zodat hij samen met zijn familie 
kan genieten van de muziek. 

Muziek
Jan kan er uren over praten, nog 
liever zou hij zelf nog spelen en 
dan blijft er nog over om vooral 
van de muziek te genieten. Dat 
neemt niemand hem af. 

Rian van Schijndel

NISTELRODE – Men was pas lid bij fanfare St. lambertus als je in de 
mars mee ging lopen. Als 12-jarige jongen ging hij als eerste aanko-
mend fanfarelid naar Uden naar de muziekschool. En zo kon hij op zijn 
14e bij Fanfare St. lambertus. later bleek dat muziek met name de fan-
fare zijn leven een prachtige muzikale noot mee zou geven.
Ook toen enkele jaren geleden Parkinson ontdekt werd bij Jan en bijna 
al zijn hobby’s niet meer mogelijk bleken te zijn, is muziek beluisteren 
en er mee werken op de pc het enige wat hij nog kan. Hebben we het 
over zijn muziek dan begint Jan enthousiast te vertellen.

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

 ‘EEN JUbILEUM WAAR 
muZiek in Zit!’

Jan kan er uren over praten, nog 
liever zou hij zelf nog spelen en 
dan blijft er nog over om vooral 
van de muziek te genieten. Dat 
neemt niemand hem af. 

‘leider met een lanGe ij  bij  de 
muZiekkaPel ‘de dÛrZakkers’

Midwinterconcert Fanfare 
St. lambertus 
A.s. zondagmorgen 29 januari.
Aanvang om 11.00 uur 
Sporthal De Overbeek. 
Gratis entree.
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ZORG EN HULP

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

Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorend 
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

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

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

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

LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in heeswijk 
& nistelrode.
De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.

Dagwinkel past prima in Vorstenbosch

Vorstenbosch kende tot voor kort 
voor dagelijkse boodschappen de 
winkels van slagerij van de Tillart 
en bakkerij van Leur en op woens-
dag de groenteman op de weke-
lijkse markt. Voor de supermarkt 
was men aangewezen op Veghel, 
Uden, Nistelrode en Heeswijk-
Dinther. Voor de meeste inwoners 
is een wekelijkse gang naar een 
van deze winkels een routine ge-
worden. Is er wel behoefte aan een 
supermarkt in Vorstenboch?

Johnnie: ”Natuurlijk beginnen we 
niet zomaar. Er was al wel langer 
een roep om in Vorstenbosch weer 

een supermarkt te krijgen. Ook in 
het Integraal Dorpsontwikkelings-
plan (IDOP) is onderzoek naar een 
breder winkelaanbod opgenomen. 
Nadrukkelijk hebben we de haal-
baarheid van een dergelijke winkel 
laten onderzoeken. Ook is er goed 
contact geweest met de super-
markt in Loosbroek en we hebben 
bewust gekozen voor het Dagwin-
kel concept dat prima past voor 
een winkel in een kern als Vorsten-
bosch.”

De Dagwinkel is gevestigd in het 
pand waar voorheen elektro en ka-
doschop Verstegen in zat.
“Een prima pand op een prima 

plek. Op 280 m2 hebben we een 
fraaie en overzichtelijke opstel-
ling kunnen maken. Het pand ligt 
mooi centraal in het dorp en recht 
tegenover de ingang naar de ba-
sisschool. We hebben de laatste 
maanden hard gewerkt om de 
winkel ook in orde te krijgen.”

In prijsstelling zal het lastig zijn om 
te concurreren met de grote jon-
gens, er zijn dus andere aspecten 
die inwoners vooral naar de Dag-

winkel moeten trekken. “We zul-
len wel wat duurder zijn. Maar je 
hoeft niet het dorp uit, dus geen 
kosten voor benzine en parkeer-
geld. Verder hebben we vooral ook 
veel verse producten in de schap-
pen. Brood, salades, groenten, zui-
vel en vlees, vers uit de oven en 
van het mes. 

Ook gaan we in de service verder 
dan veel grote supermarkten. We 
brengen boodschappen thuis als 
dat nodig is. We vullen het assor-
timent aan als er vraag is en kom 
je wat tekort ook na sluitingstijd 
dan zijn we niet te beroerd om te 
leveren.”
Het assortiment van de winkel kent 
naast de voor de hand liggende 
producten onder andere ook kleine 
kantoorbenodigdheden, kaarten, 
snijbloemen, cadeauartikelen en 
het TNT-Post agentschap. 
Johnnie van der Heijden en zijn 
vrouw Mieke van de Wetering zijn 
beiden geboren en getogen Vor-
stenbosschenaren. Johnnie was 
negen jaar werkzaam bij de Jumbo 
in Heeswijk-Dinther en heeft de 
nodige ervaring met een super-
markt. 

Wethouder Hans van der Pas en 
dochter Lynn van der Heijden 
openden de winkel. Daarna kon 
de winkel onder het genot van een 
hapje en een drankje worden be-
keken.

door Frank Geenen

VORSTENBOSCH - Op 24 januari is Johnnie en Mieke’s Dagwin-
kel in Vorstenbosch geopend. Heel Vorstenbosch werd daarvoor af-
gelopen weekend voorzien van een rol beschuit met muisjes en de 
eerste folder met aanbiedingen en informatie over de winkel. Vanaf 
25 januari kunnen inwoners van Vorstenbosch voor al hun dagelijkse
boodschappen weer in het dorp terecht. In een ruime en frisse winkel 
aan de Kerkstraat is van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 
18.00 uur een breed aanbod aan producten te vinden. 

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel is te vinden op Kerkstraat 11 in 
Vorstenbosch en digitaal op www.dagwinkel.nl

Een workshop vlechten 

Zelf de haren van uw dochter invlechten? Gezellig 
samen naar een workshop? De workshop duurt 
ongeveer anderhalf uur en is 20 euro per persoon. 
Vlechten, invlechten en een gezellige middag. Heeft u 
interesse dan kunt u contact op nemen via de kapsalons. 

NIEUW BIJ 
KAPSALON VAN DINTHERNNNNIEUW BIJ NNIEUW BIJ 
KAPSALON VAN DINTHERNKAPSALON VAN DINTHER

WORKSHOP vlechten
WORKSHOPvlechten
WORKSHOPvlechten
WORKSHOP

Tip voor droog, pluizig 
en gekleurd haar!!

    Nu bij een salontreatment krijgt 

u 25 % korting op een haarmasker 

voor thuisgebruik + een handige 

twisted towel kado

‘VERdER HEbbEN WE 
VOORAL VEEL VERSE 
PROdUCTEN IN dE 
SCHAPPEN’

HEESWIJK-DINTHER - Het was 
een spannende middag in cafe 
Zaal Jan van Erp in Heeswijk-Din-
ther. Vier bands, Jamming Fools, 
Brévis, live It Out en This is Not 
OK, leverden strijd om een plaats 
te veroveren de finale. De muziek-
genres varieerden van Rock- en 
Bluescovers via eigen werk tot 
stevige Punkmuziek. 

De jury heeft het moeilijk gehad, 
het ging werkelijk om tienden van 
punten. Daarbij heeft het publiek, 
door via SMS mee te stemmen, de 
doorslag gegeven. 

Doorgegaan naar de finale zijn: 
Jamming Fools uit Volkel en Live it 
out uit Erp.
In de finale komen onderstaande 
bands tegen elkaar uit
- POKEY AND THE HEADlIGHTS 

uit Schijndel
- PRIVATE lABEl uit Heeswijk-

Dinther
- JAMMING FOOlS uit Volkel 
- lIVE IT OUT uit Erp 
Zondag a.s. 29 januari, is dus de 
finale, de zaal gaat open vanaf 
14:00 uur.   Dit belooft weer een 
spectaculaire middag vol muziek te 
worden.

Bands voor finale bekend
Spannende middag 2e voorronde Bands in Battle

Foto: George Blanken

Mieke en Johnnie zorgen voor een volledig aanbod
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• persoonlijk deskundig advies
• alle dagen audicien 
 aanwezig
• toestellen vanaf € 0,- 
 bijbetalen

• 5 jaar uitgebreide garantie
• altijd gratis uitgebreide 
hoortest

• onafhankelijk
• gratis overname service

’t Dorp 58 A  Heesch  0412-475959  www.vanschijndelhoortechniek.nl

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 
en op zaterdag van 9.30 tot 14.00 uur op ’t Dorp 58 A, in Heesch.
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Kijk voor al onze producten op: www.decozonwering.nl 
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  Heesch  •  0412 480 490 

 

Rolluiken | Zonneschermen | Terrasoverkappingen | Horren & Hordeuren | Binnenzonwering | Velux | Reparaties 

 

ANTI-INBRAAK ROLLUIK ACTIE! 
 

• Verhoog uw veiligheid: rolluiken met gratis Somfy 
motor met optilbeveiliging en obstakeldetectie 

• Extra isolerend, besparing op uw energierekening 
• Geluidwerend en met gratis Verano tijdschakelaar 

• Keuze uit meer dan 200 kleurcombinaties 
• Vijf jaar volledige garantie inclusief montage 

  

Uw specialist in binnen- en buitenzonwering 

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven elkaar wat ze zien en beleven in hun 
dagelijkse leven.

heUj
Eén van de fijnste dingen aan de stad, vind ik, is dat er zo veel mensen 
wonen die ik niet ken. Dát voelt vrij! Een beetje alsof je op vakantie 
bent wat uitbundiger kunt zijn dan thuis. Raar is opeens best wel leuk 
als er niemand is die je kent. Ik doe het niet hoor. Raar bedoel ik. Néé! 
Nóóit! Ik ben een keurige stadsbewoner. Maar het kán!
Toch weet ik niet zo goed wat ik met al die onbekenden aan moet. Wel 
als ik ze vanuit de verte zie of als ze in hun eigen huis zijn en ze hun 
eigen ding doen waar ik geen weet van heb. Ik heb ook geen moeite als 
ik ze tegenkom in trosjes. Zelfs hele zwermen vreemdelingen doen me 
niets.
Het zijn juist de mensen die je passeert op de stoep op weg naar de 
winkel of die de andere kant op fietsen van waar jij moet zijn. Van die 
slierten enkelingen. Ik kan niet net doen of ik ze niet zie, dus ik kijk 
iedereen aan. De hele sliert lang, iedere sliert die ik tegenkom, elke 
sliertige dag weer. 
Hier is het niet de bedoeling dat je elkaar groet. Heuj.
(Ik mis heuj. Dat je zo een beetje kuiert door de stille straten en zo nu 
en dan eens ‘heuj’ roept. Of mompelt eigenlijk. Dat past beter. Wel 
tegen iemand natuurlijk, want anders is het raar. We zijn hier niet 
in de stad, hè!) Dus ik kijk. In plaats van dat ik groet. Het is nog niet 
helemaal volgens de normen hier en ook uit praktische overwegingen 
ben ik aan het oefenen om met net zo’n aura van onverstoorbare 
onverschilligheid in het openbaar te kunnen verschijnen als alle 
mensen om me heen. Als je iedereen als een uilskuiken met een teveel 
aan glimlach benadert, blijkt zo’n sliert namelijk in veel gevallen voor 
de helft te bestaan uit mensen die iets van je willen (geld, je oor om 
schrikwekkende verhalen in te tetteren) of die iets aan je willen geven 
waar je helemaal geen behoefte aan hebt (drugs, een nieuw leven in 
een sekte). Dus als je niet arm, hallucinerend, zonder oor, in een gekke 
jurk wil belanden, is oefenen een goed idee. Maar vanzelf gaat het niet.
Dus.
Eén van de fijnste dingen aan de stad, vind ik, is dat er zo veel mensen 
wonen die ik niet ken. En dat er altijd wel ergens eentje tussen zit 
die je aankijkt en glimlacht, waardoor je even het gevoel krijgt dat je 
in ieder geval niet het enige uilskuiken bent dat in de stad woont en 
onverstoorbaar stiekem ‘heuj’ roept in haar hoofd.

Column
de bliekersMeester Sjef neemt afscheid

van Vorstenbosch

40 Jaar lang kwam Sjef dagelijks 
van Heesch naar Vorstenbosch. In 
40 jaar heeft Sjef zeker zo’n 1200 
leerlingen onderwijs gegeven. Zes-
tien keer stond hij als onderwijzer 
voor groep 8. ‘Het was bijzonder 
om leerlingen klaar te stomen voor 
de middelbare school.’ Ook bij de 
andere groepen stond hij met veel 
plezier en toewijding voor de klas. 
Sjef heeft ook nog heel veel jaren 
de gymlessen verzorgd. Geboren 
en getogen Vorstenbosschenaren 
in de leeftijd tot ca 47 jaar hebben 
van meester Sjef les gehad. 
In het gesprek vertelt Sjef enthou-
siast over zijn periode op school en 
de veranderingen die er door de 
jaren heen zijn geweest. ‘Toen ik 
op school kwam bestond het team 
uit acht mensen en we waren ver-
antwoordelijk voor het hele reilen 
en zeilen. Nu ik wegga omvat het 
team twintig mensen terwijl het 
leerlingenaantal nog ongeveer 
hetzelfde is. Ook is het geven van 
basisonderwijs voornamelijk een 
vrouwenzaak geworden. Met mijn 
vertrek is er nog slechts een man-
nelijke onderwijzer op de basis-
school.’ Sjef is steeds met de ver-
anderingen mee gegaan. Hij heeft 
ook zeker ruim 150 collega’s zien 
komen en gaan. ‘Altijd was er de 
vraag vanuit de directie om ons 
aan te passen aan de nieuwe col-
lega’s en natuurlijk deden we dat. 
De laatste jaren zeg ik steeds, ze 
moeten zich ook maar aanpassen 
aan de bestaande situatie’. 

Sjef is een fanatieke voetbalfan. 
Als trainer is hij al heel lang ac-

tief bij HVCH in Heesch. Natuur-
lijk waren op maandagmorgen de 
voetbalprestaties van het weekend 
onderwerp van gesprek. ‘De kin-
deren zullen het voetbalpraatje wel 
gaan missen denk ik.’
Sjef praat honderduit over zijn er-
varingen. ‘Er is zeker het nodige 
veranderd in het onderwijs in Vor-
stenbosch. Als ik oud leerlingen 
terugzie en hoor dat ze prima te-
recht zijn gekomen ben ik blij dat 
ik daar een aandeel in mocht heb-
ben’. Er zijn natuurlijk ook mindere 
momenten geweest en er was ook 

wel eens kritiek. ‘Nu ik er mee stop 
merk ik toch ook heel duidelijk dat 
er veel waardering is voor mijn 
werk en dat stemt me heel tevre-
den. Heel veel mensen reageren 
positief en warm.’
Sjef heeft op 31 januari zijn laat-
ste werkdag. Op 1 februari is er 
voor zijn afscheid een receptie van 
17.30 tot 19.30 in De Stuik. Als 
afscheidscadeau schenkt Sjef de 
school nieuwe sportshirts. 

VORSTENBOSCH - Op 1 februari a.s. neemt ‘meester Sjef’ na 
40 jaar afscheid van basisschool ‘Op Weg’. In 1973 begon 
Sjef van Bakel als jong onderwijzer op wat toen de lagere 
school heette in Vorstenbosch. Meester de Bie was destijds 
hoofdonderwijzer, Ria Bongers is nu directeur. ‘Ik kijk heel te-
vreden terug op mijn werk als onderwijzer in Vorstenbosch, 
maar ben nu ook wel aan afscheid nemen toe’.

door Frank Geenen
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Opstap- en opleidingsorkest en 
c-selectie
De harmonie heeft ook een ops-
taporkest en een opleidingsorkest. 
Beide orkesten staan onder leiding 
Arian Deckers. Deze orkesten zul-
len ook een optreden geven tijdens 
de voorspeelmiddag.
De C-selectie van het slagwerk zal 
dit jaar ook een optreden verzor-
gen aan het eind van de middag.
 
locatie en tijd
Dit jaar vindt de voorspeelmiddag 
plaats op zondag 29 januari, van 
13.30 tot 17.30 uur in het Cultu-

reel Centrum Serveas in Dinther. 
De harmonie nodigt iedereen van 
harte uit om naar het gevarieerde 
programma te komen luisteren.

Meer Informatie 
Is een muziekopleiding bij St. Ser-
vaes iets voor jou? Meer informa-
tie over de vereniging is te vinden 
op onze website: www.st-servaes.
nl. Naast informatie over de ver-
eniging vindt u hier ook nieuws-
brieven, foto’s en filmpjes van ver-
schillende activiteiten, waaronder 
de voorspeelmiddag.

jaarlijkse voorspeelmiddag
van Harmonie St. Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 29 januari organiseert Harmonie St. Ser-
vaes haar jaarlijkse voorspeelmiddag. Tijdens deze middag kunnen de 
leden van de vereniging door middel van een optreden laten zien wat 
ze kunnen. Vooral de jeugd in opleiding laat horen hoe goed ze het af-
gelopen jaar vooruit zijn gegaan. Het wordt een gevarieerd programma 
van slagwerk, klassiek tot moderne muziek en een grote diversiteit aan 
instrumenten. 

Loosbroek

Na schraal zand, moerassig gebied
en ontginning van woeste gronden
werd ‘t land vruchtbaar als het volk

en klinkt uit vele kelen het eigen lied

waar met een eeuwenoude school
de generaties blijvend zijn verbonden

waar uitgaan groots en thuis is
herbergt de Hoef haar jong en oud
ontmoet boer en burger in de Wis 
waar samen ook nog bij elkander is

om de hoek waakt de Heilige Donatus

met zwaard voor dreigend natuurgeweld

maar wie goed kijkt ziet overal de deugd

en het vertrouwde blonde koren wuiven

de tijd krimpt traag het zand uit het zicht

maar het dorp behoudt haar kracht

het is één, als een nest jonge zwaluwen

waar de een uitvliegt en de ander wacht.

MB 3-11-‘08

V.i.P.

Moon Rockers
The Blue

NISTELRODE - Fanfare Sint lambertus no-
digt u uit voor het Midwinterconcert op zon-
dag 29 januari 2012. Het belooft een swin-
gende opening van het nieuwe concertjaar.
Ondersteund door Ballet Stichting Nistel-
rode en dansgroep Sacha Setubun brengt de 
fanfare verschillende nummers in het thema 
dans ten gehore. 

Tijdens het inmiddels traditionele Midwinter-
concert laten de verschillende gelederen van 
de muziekvereniging van zich horen. Een en-
thousiast jeugdorkest en jeugdslagwerkgroep 

openen het concert. Daarna neemt de slag-
werkgroep het stokje van deze veelbeloven-
de jeugd het over. Vervolgens verrassen wij u 
met een bijzondere uitvoering van Children 
of Sanchez. Onze fanfare sluit het concert af 
met een aantal nummers opgeluisterd door 
dansgroepen van Ballet Stichting Nistelrode 
en dansgroep Sacha Setubun. 

Het Midwinterconcert vindt plaats op zon-
dag 29 januari in sporthal ‘De Overbeek’ in 
Nistelrode, de aanvang is 11.00 uur. Toegang 
is gratis.

MIDWINTERcONcERT fanfare Sint Lambertus 
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ingrid design by

Graanakker 10 - Heesch
M. (06) 4800 5243

www.designbyingrid.nl

Flyers 
nodig?

zie pagina 17
zie pagina 17

De Bernhezer kunstkring heeft 
in het verleden gedichten laten 
schrijven over alle kernen die ge-
zamenlijk Bernheze vormen. Deze 
gedichten zijn met een foto geprint 
op canvas en hebben een plaats in 
een openbaar gebouw in een dorp 
gekregen, meestal in het Cultureel 
Centrum.
Van deze kerngedichten zijn nu 
ansichtkaarten gedrukt die de BKK 
speciaal ter gelegenheid van Ge-
dichtendag beschikbaar stelt voor 

leden van de Bibliotheek. Een lener 
heeft op Gedichtendag recht op 
een set van 6 kaarten. De kaarten 
worden echte collectors items, dus 
komt langs in een van de Bibliothe-
ken van Bernheze op donderdag 
26 januari om uw set af te halen. 

Bibliotheek Nistelrode is op don-
derdag gesloten, daar zijn de po-
eziekaarten verkrijgbaar op vrijdag 
27 januari. Zolang de voorraad 
strekt!

GEDIcHTENDAG 26 januari
BKK geeft Poëziekaarten cadeau aan 
bibliotheekleden in Bernheze

bernheze – Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland 
en Vlaanderen, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt ge-
zet. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de 
bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op 
straat. Ook kranten, radio, televisie en het internet klinken die dag een 
stuk poëtischer.

bernheze is rijk aan kunst en cultuur, dat is geen 
verrassende mededeling. Vele activiteiten zullen u 
nog steeds verbazen over het talent dat verborgen 
zit in onze mooie gemeente. Op deze pagina enkele 
gedichten die door een initiatief van de bernhezer 
kunst kring bkk in de picture komen. Laat u ook 
verbazen door de vele andere kunstzinnige talenten in 
ons bernheze op deze met regelmaat terugkomende 
pagina.

Onze kunst en cultuur
in Bernheze
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Aan alles komt een einde. Maar 
soms komt dat einde onverwacht. 
The Blue Moon Rockers waren net 
begonnen aan een tweede jeugd, 
zo leek het. Na het overlijden in 
2009 van gitarist Ben van Helvoirt, 
een van de drijvende krachten ach-
ter de groep, waren de groepsle-
den een poosje zoekende. 

Halverwege 2011 hadden de man-
nen de opgaande lijn weer te pak-
ken. Bens zoon Jeffrey trad toe tot 
de band en nam zijn vaders mint-
groene Ibanezgitaar, een van de 
kenmerken van de groep, ter hand. 
Ben zou het zeker zo gewild heb-
ben. De fans waren dolenthousi-
ast: eindelijk konden ze weer gaan 
rock-’n-rollen op de liveklanken 
van hun bandje. 

Onderhuids broeide de twijfel ech-
ter voort bij zanger en TBMR-op-
richter Loed Verhagen. Het verse 
bloed waarmee de groep was ge-
injecteerd, bleek uiteindelijk niet 
genoeg soelaas te bieden. Loed 
stelde de groep eind vorig jaar op 
de hoogte van zijn wens om te 
stoppen met The Blue Moon Roc-

kers. Zonder hun boegbeeld, stem 
en spreekbuis zagen de overige 
groepsleden de toekomst van de 
band somber in. Ze besloten om 
dan maar gezamenlijk het bijltje 
erbij neer te gooien. 

Wel werd afgesproken dat het 
een einde in stijl zou worden. The 
Blue Moon Rockers nemen op vrij-
dag 27 januari 2012 afscheid van 
hun fans met een optreden in café 
zaal ’t Tunneke aan ’t Dorp 148 in 
Heesch. Naast de slotakkoorden 
van TBMR klinkt er deze avond 
ook muziek van de gastband Max-
point, bestaande uit vier topmu-
zikanten uit Nuenen, Boxtel en 
Hamont-Achel. Aanvang van het 
concert is 20.30 uur, zaal op en om 
20.00 uur. De entree is gratis. 

En onthoud: waar een einde is, is 
ook altijd weer een nieuw begin. 
The Blue Moon Rockers zijn dan uit 
elkaar, maar de bandleden stoppen 
niet met muziek maken. 
Integendeel… 
Maar van die vervolgstappen 
brengen zij u mettertijd vanzelf op 
de hoogte! 

SlOTAKKOORD
The Blue Moon Rockers 

HEESWIJK - De typische V.I.P. (valt 
in de pikkers)-Sound kan het beste 
worden omschreven als jaren 70 
garagerockcovers met uitstapjes 
naar de daarop volgende decen-
nia. Van Status Quo tot Red Hot 
Chili Peppers en van Johnny Cash 
tot Franz Ferdinand.

O.M.D. (one more day) is een Bra-
bantse rockband. Deze mannen 
spelen alweer heel wat jaartjes met 
instrumenten en ze zijn in het na-
jaar van 2009 begonnen met een 
verse start. Ze hebben lekkere al-
ternatieve liedjes uitgezocht die 
gemeen hebben dat ze door 3FM 
gedraaid worden. Nu hebben ze 
een lekkere set in elkaar geknut-
seld. Niet lullen maar speuluh! 
En ze hebben er zin in!

Zaterdag 28 januari in De Zwaan

V.i.P. & O.M.D.

HEESCH – Rock & roll-fans uit heel het Maasland treuren om het uit-
eengaan van ‘hun’ Blue Moon Rockers. Speciaal voor hun fans geven de 
vijf muzikanten hun laatste optreden ooit op vrijdag 27 januari in café 
zaal ’t Tunneke in Heesch. De toegang is gratis. Iedereen die Elvis, Jerry 
lee , the Big ‘O’ én Johnny l. een warm hart toedraagt is vanaf 20.30 
uur van harte welkom. 

Zaal open 21:00 uur, vrij entree info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

MIDWINTERcONcERT fanfare Sint Lambertus 

NISTELRODE – Afgelopen donderdag-
avond 19 Januari verzamelden zich veel 
publiek met als uitgang punt de lachspie-
ren even aan te sterken bij de Kletsavond 
in Partycentrum ’t Maxend. 

De zaal was goed gevuld en de tonpraters 
hadden snel de mensen in de zaal aan het 

lachen. Er waren optredens van onder 
meer Wichard de Benis, Ad Vermeulen, 
Jan Schellekens, Rob Scheepers (Sterk-
sel), Frans Bevers en Dirk Kouwenberg.

De gastheer Peter van den Akker heeft 
de kletsavond in zijn jaarlijkse programma 
van activiteiten. Ieder jaar komt er weer
veel publiek af op deze avond, die dit jaar 
voor het eerst werd gepresenteerd door 
Lennard Landman. De organisatie was 
in handen van CV De Hossende Wevers 
en ook deze kon weer terugkijken op een 
succesvolle editie van de ‘Kletsavond’.

Presentator Leo Landman

Aan alles komt een einde. Maar 
soms komt dat einde onverwacht. 
The Blue Moon Rockers waren net 
begonnen aan een tweede jeugd, 
zo leek het. Na het overlijden in 
2009 van gitarist Ben van Helvoirt, 
een van de drijvende krachten ach-
ter de groep, waren de groepsle-
den een poosje zoekende. 

Halverwege 2011 hadden de man-
nen de opgaande lijn weer te pak-
ken. Bens zoon Jeffrey trad toe tot 
de band en nam zijn vaders mint-
groene Ibanezgitaar, een van de 
kenmerken van de groep, ter hand. 
Ben zou het zeker zo gewild heb-
ben. De fans waren dolenthousi-
ast: eindelijk konden ze weer gaan 
rock-’n-rollen op de liveklanken 
van hun bandje. 

Onderhuids broeide de twijfel ech-
ter voort bij zanger en TBMR-op-
richter Loed Verhagen. Het verse 
bloed waarmee de groep was ge-
injecteerd, bleek uiteindelijk niet 
genoeg soelaas te bieden. Loed 
stelde de groep eind vorig jaar op 
de hoogte van zijn wens om te 
stoppen met The Blue Moon Roc-

Zaterdag 28 januari in De Zwaan

V.i.P. & O.M.D.

Heeswich, Heezik, Heeswijk
Tussen Aa en Wetering ben ik bijna negen eeuwen teruggeboren als Heeswich, een oude heerlijkheidMijn verspreide huizen waren amper dorp te noemen,al sprak men al van Lorisstraat en Fokkershoeken ziet men op oude kaarten Kameren staan.

De tijden hebben mijn heideveld ontgonnentot vruchtbaar Broek, Muggenhoek en Schooren maakten van gemengde kleuterboeren agrariërs met faamdie hun graan lieten malen op de Molenbergen het overtollig vee verpatsten op de ‘Bossche Mèrt’
Maar er is altijd meer geweest: in een drievoudigeheiligheid genoot ik eeuwigdurende bijstand van Sint Willibrord, Nobertus en de heilige Cunera,die in kerk en dubbel klooster school en vrijplaats bodenaan mijn eigen zonen en dochters en die van ver daarbuiten.Intussen heb ik altijd trouw de kasteelheren gedienden pacht betaald aan de graven, hertogen en baronnendie in blauw-geel mijn vensters schilderden met hun   adellijke macht,

tót ik eigenhandig mijn ketens brak en mijn kinderen leerdedat de Gouveneursweg niet meer is dan een gewone straat.
Mijn bronzen beeld gloriet nu in vele standen in een beeldentuinen mijn jaarlijkse teksten galmen door de open Kersouwelaan.Vastgegroeid aan zusje Dinther rust ik ook van tijd tot tijdop Bernezorg, waar de klank van mijn eigenzinnig hartde historie kleurt met een eigen ‘Hezikse’ heerlijkheid.

Ad van Schijndel

Kletsavond

Snel de lachers op de hand

O.M.D.

‘een Groot comPliment bij  
dE ORGANISATIE: EEN HOOG 
niveau tonProaters!’
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mooi & in de streek mooi & op de markt mooi & in bedrijf mooi & online

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

COLOFON

Vishandel Venrooy

Kaas van Van den Herik

Uw Marktslager

Het Wafelhoekje

Bakkerij ‘t Stoepje

Beauté Totale Didi

Van der Heijden
Dakkappellen

BBQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

Badkamermarkt.nl

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekenput 

landgoedwinkel 
Petrushoeve

Bij een groot aantal horecazaken, 
supermarkten, slijterijen en andere 
gelegenheden staat komend voor-
jaar Maashorstbier 2012 op de 
kaart of in het schap. 
De jaarlijkse oogst van gerst uit de 
streek geeft het bier een unieke 
smaak, die door regionale onder-
nemers steeds vaker wordt herkend 
en gewaardeerd. 

Karakteristieke smaak
Maashorstbier is een uniek streek-
product. Het gerstemout, basis-
ingrediënt van het bier, wordt één 

maal per jaar geoogst en gemout. 
Dit zorgt voor een unieke, karak-
teristieke smaak, die ieder jaar net 
wat anders is. Dit in tegenstelling 
tot de uniforme smaak van de gro-
te biermerken, die allemaal brouw-
gerst van dezelfde standaardkwali-
teit gebruiken.

Goed bierjaar 
Bij wijnen bestaat er altijd een 
smaakverschil tussen het ene en het 
andere wijnjaar. De teelt van gerst 
werkt net zo. Een oogstjaar met 
veel zon geeft een andere smaak 

aan het brouwgerst dan een oogst-
jaar met veel regen. Ook de grond-
soort heeft een duidelijke invloed. 
De Maashorstboeren staan dicht bij 
de natuur. Deze eerlijke omstandig-
heden zijn te proeven in het Maas-
horstbier. Het jaar 2012 belooft 
‘een goed bierjaar’ te worden.

Nieuwe streekproducten
Het Maashorstbier wordt steeds 
vaker gebruikt om nieuwe streek-
producten te ontwikkelen, zoals 
Maashorstkaas, gemaakt in een 
pekelbad van Maashorstbier. Het 

lukt de Maashorstboeren meer en 
meer om zich met het Maashorst-
bier een plek te verwerven tussen 
de grote biermerken. 

Meer informatie over het Maas-
horstbier is te vinden op 
www.maashorstbier.nl

Binnen het Maashorst Manifest 
van Stuurgroep De Maashorst 
vormt de productie van streekpro-
ducten een belangrijke peiler. Het 
Maashorstbier is hier een prima 
voorbeeld van. De Maashorstboe-
ren zijn lid van de Stuurgroep De 
Maashorst.

Streekeigen bier verovert de regio
Brouwproces Maashorstbier 2012 van start

De winnaar trakteert...
6 dagen lang 6 spetterende 
aanbiedingen van uw Echte Bakker! 

Aanbiedingen geldig van vrijdag 27 januari t/m donderdag 2 februari.

1
10 Worsten-

broodjes

11,00
4

Zachte
Melkbollen

2
Kampioentjes

5

1,75

3
Amaretto

cake

2,95
6

Mini
Bossche bol

Suiker-
brood

1,10

3+1 
gratis

10+2 
gratis

MAASHORST – Het gerstemout dat op de akkers rondom de Peelrandbreuk in De Maashorst 
is geteeld, wordt op dit moment verwerkt tot ‘Maashorstbier 2012’. De oogst van 2011 is 
inmiddels gemout en het brouwproces staat op het punt van beginnen. De streekeigen ‘pre-
mium pilsener’ is komend voorjaar bij een groeiend aantal winkels en horecagelegenheden 
in De Maashorst verkrijgbaar. 



Woensdag 25 januari 2012 9
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

mooi & in de streek

in de streek
NISTELRODE – Een bord van D’n Bonte Wever in Nistelrode is een ontdekkingsreis. Door de omgeving, dankzij de liefde voor 
streekproducten. Door de tijd, dankzij de creatieve toepassing van authentieke bereidingswijzen. En door de kennis van gastheer 
Ruud van der Linde, die ieder bord begeleidt met een leuke intro, wat kan leiden tot een aangename discussie tussen gasten en 
gastheer. “Wij prikkelen meer dan alleen de smaakpapillen.”

gastvrij 
dIVERS 
compleet
verrassend

Restaurant D’n Bonte Wever
te Nistelrode

De plek voor 
goed, gezellig 
en gastvrij 
genieten!

Beste jonge ondernemer 
van Bernheze 2010/2011

0412 - 61 08 28      www.dnbontewever.nl

Lid van het 
Gilde van Streek-

restaurants.

Proef de streek 
in het Gildemenu!

 
Heerlijke  

hertenbiefstuk uit 
de streek!

-
Apfelstrudel uit de 

streek met echte 
slagroom!

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

STEMPELKAART

SMAAKVOLLE
SPAARACTIE

Actie loopt van 15 september 2011 t/m 31 januari 2012

SPELREGELS

Stempels worden verstrekt bij tankbeurten 

van 20 liter of meer.

 
Maximaal 1 volle spaarkaart per 2 personen 

in te leveren.

Inleveren van stempelkaart is niet mogelijk 

op officiële feestdagen en weekenden. 

Niet in combinatie met andere arrange-

menten in te leveren.

Stempelkaarten zijn inwisselbaar tot en met 

31 januari 2012. 

Eetcafé ‘t Pumpke

Raadhuisplein 7

5388 GM  Nistelrode

0412 61 29 56
 

Maandag t/m zondag

geopend vanaf 

11:00 uur tot 22:00 uur

Woensdag gesloten

www.eetcafetpumpke.nl

De stempelkaart van 
de smakelijke spaaractie 

in samenwerking met BP 
Nistelrode en BP Heesch, 
zijn nog tot en met 13 
februari 2012 bij Eetcafé 
‘t Pumpke in te leveren. 
Kom snel langs!

De stempelkaart van 

Maximaal 1 volle spaarkaart per 2 personen 

in te leveren.

Inleveren van stempelkaart is niet mogelijk 

op officiële feestdagen en weekenden. 

Niet in combinatie met andere arrange-

menten in te leveren.

BP Van DuijnhovenMaxend 20 te Nistelrode BP de HoefNistelrodenseweg 2 te Heesch

Nistelrode
Heesch

Deelnemende BP-Servicestations

Stempel 1

Stempel 2

Stempel 3

Kijk voor de spelregels op de achterzijde

Gedurende de maanden september t/m 
januari kan de automobilist tanken bij de 
deelnemende BP-servicestations en stem-
pelen. Met een volle stempelkaart is het 
‘vullen van de maag’ niet alleen prettig, 
maar ook een stuk voordeliger.
Bij elke tankbeurt van 20 liter of meer krijgt u 
een stempel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart 

is het goedkoopste hoofdgerecht van de 
tweede persoon  bij Eetcafé ‘t Pumpke gra-
tis. De stempelkaart is buiten de weekenden 
om bij Eetcafé ‘t Pumpke te verzilveren. 

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther 
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl  |  I www.beleefpetrushoeve.nl

Openingstijden: 
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00  - 18:00 uur 

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

“Bij inlevering van deze advertentie 10% korting op uw eerste aankopen” 
* Deze actie is niet geldig in combinaties met andere acties. 

“Streekgerechten smaken beter, 
je leert producten en leveranciers 
goed kennen en chef-kok Luuk 
Schepens daagt zichzelf uit met 
de bereidingswijzen”, vervolgt 
Ruud.
“Die zijn authentiek en regionaal, 
maar met een verfijnde, moderne 
twist. Onze gerechten leiden tot 
vergeten herinneringen, interes-
sante vragen, leuke gesprekken 
en nieuwe inspiratie voor de 
klant én ons!” 

BORD MET VERHAAl
Ruud trekt deze bijzondere aan-
pak door in de hele zaak, met een 
avond ongedwongen tafelen op 
hoog culinair niveau als resultaat. 
Een avond waar de klant nog re-
gelmatig bij stilstaat dankzij de 

vele regionale leveranciers die in 
de menukaart worden genoemd.

“Ik wil dat mensen terugdenken 
aan onze rosbief van edelhert als 

ze Hertenfarm Edel Brabant in 
Zeeland passeren. De regio biedt 
zo veel. Ons bord vraagt om een 
verhaal.”

KRUISBESTUIVING
Ruuds visie bleef niet onopge-
merkt. D’n Bonte Wever mag is 
eerste restaurant uit de regio toe-

treden tot het Gilde van Streek-
restaurants (Limburg en Noord-
Brabant). “We zijn apetrots! We 
mogen lid worden omdat we zo 
veel streekproducten toepassen, 

maar ook omdat leveranciers, 
klanten en restaurants meer ver-
bonden raken met elkaar. We 
veroorzaken kruisbestuiving!” Zo 
gaan de gildeleden binnenkort 
samen koken met bloemen in het 
teken van de Floriade 2012. 
Op deze wijze wordt inspiratie 
bij elkaar opgedaan die tijdens 

de Floriade periode op de menu-
kaart is terug te vinden.

HET GIlDEMENU AlS 
EERSTE WAPENFEIT
Zelf ontdekken waarom D’n Bon-
te Wever gildewaardig is? Dan is 
het Gildemenu een uitstekend 
idee. Geniet vier gangen lang van 
louter streekgerechten van Luuk 
Schepens’ vaardige hand voor 
slechts € 39,95. 
En prachtig menu dat D’n Bonte 
Wever elke maand opnieuw met 
zorg samenstelt.

Restaurant D’n Bonte Wever 
is geopend van woensdag 
t/m maandag. 0412610828, 
www.dnbontewever.nl

Restaurant D’n Bonte wever
Lid van Gilde van Streekrestaurants

• Lunch/diner
• Feesten & partijen
• zwembad
• vergaderen
• Streekproducten

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

Informatiepunt natuur-
gebied De Maashorst 

Startpunt van vele wandel-, 
fiets-, en ruiterroutes

‘streekGerechten smaken beter, Je 
LEERT PROdUCTEN EN LEVERANCIERS 
Goed kennen’

Plaats 
hier 
uw 

advertentie
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Wie is Stichting Ranja?
Stichting Ranja is opgericht in 1993 
en staat voor Ruimte Aan Nieuwe 
Jeugd- en jongeren Activiteiten.
Wij coördineren de Roefeldag voor 
Bernheze, dit jaar op 2 juni. Dit is 
een dag waarop de jeugd van groep 
6, 7 en 8 van alle basisscholen in 
Bernheze bij allerlei bedrijven en 
winkels “achter de schermen” mag 
kijken. De kinderen steken hier veel 
van op en ook de bedrijven vinden 
het leuk om hun deuren open te 
zetten voor verschillende groepjes 
enthousiaste kinderen. Daarnaast 
organiseren wij een survivaltocht 
op Koninginnedag in Heeswijk-
Dinther. Dit is ieder jaar weer een 
uitdagende tocht in en rondom het 
Aa-dal waar jongeren van 10 t/m 
14 jaar aan mogen deelnemen. Er 
wordt kracht, lef en behendigheid 
van de deelnemers gevraagd en 
er is een hoop lol te beleven, de 
meeste deelnemers houden het niet 

droog. De laatste week van de la-
gere schoolvakantie is er de Kinder-
VakantieWeek voor alle kinderen 
uit Heeswijk-Dinther en Loosbroek 
van 4 t/m 12 jaar. Vijf dagen lang 
actief in de bossen van Heeswijk en 
in het centrum van Loosbroek. 
De week begint met het bouwen 
van een hut, daarnaast wordt er 
geknutseld, geverfd, geschminkt 

en is er volop sport en spel. Een 
theaterverhaal loopt als rode draad 
door de week met allerlei span-
nende verwikkelingen. Kortom een 
uitdagende week met aan het eind 
vermoeide maar heel tevreden kin-
deren die het jammer vinden dat 
de week zo snel voorbij is gegaan. 
De inschrijfdag is dit jaar op 2 juni, 
noteer vast in je agenda! Kijk voor 
meer informatie op onze nieuwe 
site: www.stichting-ranja.nl.

Stichting Ranja draait op 
vrijwilligers in werkgroepen
Elk jaar weer is een grote groep vrij-
willigers bezig met de organisatie 
van alle aktiviteiten en daar komt 
heel wat bij kijken. Zo zijn er werk-
groepen die regelmatig bij elkaar ko-
men om de Roefeldag of de survival 
voor te bereiden. Tijdens de survival 
zijn er spellen die opgebouwd moe-
ten worden en gedurende de dag 
staat er bij iedere activiteit begelei-

ding om het goed te laten verlopen. 
Ook voor de KinderVakantieWeek 
moet er van alles gebeuren. Het 
thema voor 2012 is “Boerderij”, 
een thema waar veel leuke activi-
teiten bij bedacht worden, van een 
poppenkast tot een speurtocht, van 
iets leuks voor de ieniemieniebouw 
tot iets uitdagends voor de boven-
bouw. Lijkt het je leuk om door het 

jaar heen mee te denken en te or-
ganiseren dan kun je je aansluiten 
bij één van de werkgroepen. Ben 
je creatief, leef je uit op een decor 
in boerderij-stijl voor het theater. 
Tijdens de week zelf zijn helpende 
handen eveneens hard nodig. Er 
moet van te voren opgebouwd en 
nadien afgebroken worden. Han-
dige klussers zijn van harte welkom 
om kapot materiaal te repareren of 
juist nieuwe benodigdheden te be-
denken of te maken. 

Stichting Ranja is een gezellige club 
met vrijwilligers in alle leeftijden, 
dus als je graag je handen uit de 
mouwen wil steken voor de jeugd 
van Bernheze, zijn er genoeg mo-
gelijkheden om je steentje bij te 
dragen binnen een enthousiast 
team. Je kunt contact met ons op-
nemen via info@stichting-ranja.nl. 

Maatschappelijke stage
Zit je op de middelbare school 
en zoek je een leuke plek voor je 
maatschappelijke stage? Dat kan 
bij Stichting Ranja! De KinderVa-
kantieWeek vindt altijd plaats in de 
laatste week van de schoolvakantie, 
je kunt in één week 40 uur maken 
en zo dus al je uren voor het begin 
van het schooljaar in je zak hebben. 
Dat is nog eens een goede start!
Daarnaast heb je gewoon een hele 
gezellige week waar je zeker met 
veel plezier op terug zult kijken.

Voor meer informatie kijk op www.
stichting-ranja.nl of om je aan te 

melden mail naar info@stichting-
ranja.nl.

Hulp op een andere manier
Stichting Ranja is een stichting die 
geheel draait op vrijwilligers, subsi-
die en sponsoring. Het is dus ook 
mogelijk om ons op een andere 
manier te helpen, met materialen 
of financieel. Wilt u ons graag op 
deze manier steunen, laat het ons 
weten! Onze sponsorcommissie is 
druk bezig contacten te leggen met 
verschillende bedrijven, het kan dus 
zijn dat u binnenkort van ons hoort.

Heb je even tijd voor ons?
BERNHEZE - Stichting Ranja organiseert verschillende activitei-
ten voor jeugd en jongeren in Bernheze. Hiervoor zijn vele 
vrijwilligers actief, sommigen het hele jaar, sommigen één 
dag of week. Wil jij je in 2012 graag inzetten voor de jeugd, 
Stichting Ranja heeft veel te bieden!

‘het thema voor 2012 is “boerderij” een 
thema waar veel leuke activiteiten bij 
bEdACHT WORdEN’

Sponsoring is op allerlei manieren mogelijk, wellicht kan uw bedrijf
een bijdrage leveren. Mail naar info@stichting-ranja.nl. 
Samen kunnen we er een mooi jaar van maken! 

NISTELRODE - Dinsdag 7 februari 
2012 houdt KBO Nistelrode haar 
jaarvergadering in Zaal ’t Maxend. 
De vergadering begint om 13.30 
uur. 

Op de agenda staat onder meer 
de vertoning van de DVD, die het 
afgelopen jaar is samengesteld van 
de vele activiteiten, die in KBO-
verband plaats vinden.
Daarna is het woord aan Adriaan 
Sanders uit Uden, die komt spre-
ken over “genezen en geneesmid-
delen in Brabant”.

Adriaan is lid van de Heemkunde-
kring Uden en was meer dan 40 
jaar werkzaam in de farmaceuti-
sche industrie. Hij vertelt over de 
geneeswijzen in het Brabant van 
100 jaar geleden. Er waren minder 
doctoren en weinig erkende ge-
neesmiddelen. 

Toch zocht de zieke mens en zijn 
familie naar genezing. Geloof, bij-
geloof en kwakzalverij waren af en 
toe nauwelijks te onderscheiden 
van geneeswijzen, die wel bewe-
zen hadden te werken. Adriaan 
Sanders zal van al deze facetten 
voorbeelden geven en ze in een 
verband plaatsen.

Adriaan Sanders verzorgt lezing

MAASHORST - Recent beves-
tigde waarnemingen door des-
kundigen van Vogelwacht Uden 
duiden erop dat zich het afgelo-
pen voorjaar een koppeltje raven 
in de Maashorst heeft gevestigd. 

Volgens Leo Ballering, coördinator 
voor zeldzame broedvogels van 
SOVON Nederland, wijst alles 
erop dat de Maashorst als broed-
gebied geschikt is voor deze kri-
tische vogels. “De natuurherstel-
maatregelen in de natuurkern en 
bossen lijken hun effect te sorte-
ren”, aldus een enthousiaste Bal-
lering. 

Het is bijna negentig jaar gele-
den dat een koppeltje raven voor 
het laatst in Noord-Brabant heeft 
gebroed. De populatie is begin 
vorige eeuw door uitroeiing na-

Raven na negentig jaar terug in Brabant

‘Koppeltje raven vestigt zich in de Maashorst’ 
genoeg verdwenen. Het laatst be-
kende broedgeval was een paartje 
raven in Mierlo in 1920. De afge-
lopen decennia zijn er tweehon-
derd raven op de Veluwe uitgezet. 
Er zijn zo’n 75 tot 90 broedparen 
bekend in Nederland, waarvan 
het merendeel op de Veluwe. “In 
2009 en 2010 hebben we tijdens 
een grootschalige flora- en fauna 
inventarisatie van de Maashorst 
maar liefst 131 verschillende vo-
gelsoorten aangetroffen, maar 
deze soort hadden we nog niet 
verwacht. Raven zijn zeer kieskeu-
rig in hun gebiedskeuze. Het is dan 
ook een extra stimulans om door 

Foto Marc Gottenbos
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Recht 
dichtbij….

Veel gestelde vraag: “ deze zaak ga ik toch wel winnen hè?”. En dan 
moet je als jurist eigenlijk altijd een slag om de arm houden bij het 
antwoord. Natuurlijk zijn er sterke en minder sterke zaken. Dat kun je 
ook wel aanwijzen. Maar zeker weten? De rechtspraak levert wel eens 
een verrassing op. Wat kun je dan doen om je zaak zo sterk mogelijk 
te maken? Ik zie een aantal stappen, die al beginnen ver voordat je 
een conflict hebt.
In de eerste plaats: leg je afspraken goed vast, zeker als het om grote 
of belangrijke dingen gaat. En dan bedoel ik zowel zakelijk als privé. 
Ook in de sfeer van relatie of huwelijk kun je veel gedoe voorkomen 
als je een paar zakelijke dingen goed afspreekt. Ondernemers: regel 
je algemene voorwaarden en hun toepassing. Als het ingewikkeld is 
vraag dan juridisch advies. 
In de tweede plaats: zorg dat je je positie goed in beeld hebt. 
Informeer naar je rechten (en plichten). Bijvoorbeeld: kijk eens op 
www.consumentenautoriteit.nl/ondernemers/regels-speciaal-voor/
consumentenkoop . Bedoeld voor ondernemers, maar erg interessant 
voor consumenten. Ook in zaken als bouwvergunningen is de 
informatie volop te krijgen, zie: www.bernheze.org/mijn-omgeving/
omgevingsvergunning-bouwen_41801/ en voor uitkeringen e.d. 
www.uwv.nl . 
Als je weet waar je recht op hebt sta je er steviger bij. 
In de derde plaats: ontstaat en een verschil van mening, dan is de 
beginstap: overleg en uitwisseling van standpunten. Je kunt erger 
voorkomen door van begin af aan met de andere partij in gesprek 
te komen en te blijven. Dat moet natuurlijk wel van twee kanten 
komen. Lukt dat niet schakel dan samen een derde in, bijvoorbeeld 
een mediator (er zijn gespecialiseerde mediators op het gebied van 
echtscheiding) of een bemiddelaar. Je ziet ook wel dat beide partijen 
een professionele onderhandelaar inschakelen. Bedenk ook dat er 
voor veel onderwerpen geschillencommissies zijn 
(www.degeschillencommissie.nl) of instellingen waar je bezwaar 
kunt maken, bijvoorbeeld bij de gemeente. Het is bij beginnende 
conflicten wel een goed idee om tijdig juridische hulp in te roepen: als 
je daarmee wacht is alles vaak al verder ontspoord.
Tenslotte: voor bepaalde dingen moet je echt -en soms snel- naar de 
rechter en dan inclusief de onzekerheid waar ik mee begon. 
Mijn advies: bouw je belang zo stevig mogelijk op, ken je rechten en 
plichten, blijf zo lang mogelijk in gesprek, vraag tijdig advies en hulp. 
Dat verhoogt allemaal je kansen op een goede uitkomst, zelfs als je 
toch naar de rechter gaat.

Rob Haakmeester (rhaakmeester@lradvocaten.nl)

Column

Ook als u een bekende tegenkomt 
zal het na de zin ‘hoe gaat het met 
je’, daarna zal vaak één van eer-
der genoemde onderwerpen, on-
derwerp van gesprek worden. En 
hierbij hoort niet de uitdrukking 
‘de jeugd heeft de toekomst’, mis-
schien denkt u weleens de ‘jeugd 
krijgt de toekomst!!’

Een serieus probleem is de stijgen-
de (verborgen) jeugdwerkloosheid. 
Jongeren komen over het algemeen 
na de studie moeizaam aan de slag 
en zeker niet in de richting waarin 
ze hebben gestudeerd. Ik ben ervan 
overtuigd dat het bedrijfsleven, or-
ganisaties en instellingen naast het 
in dienst nemen van zeer ervaren 
werknemers ook jongere werkne-
mers de kans dienen te geven, om-

dat de mix van ervaring en de frisse 
nieuwe ideeën van de jongeren het 
sleutelwoord is tot succes en waar-
mee u deze jongeren voor de toe-
komst kunt binden aan u.
Wij, als Bernheze Solidair, vinden 
dat we de jeugd ook aan de Ge-
meente Bernheze dienen te blijven 
binden. Een van de belangrijkste 
voorwaarde voor het binden van 
jongeren aan gemeente is het zor-
gen voor voldoende woningaanbod 
op maat, zoals starterswoningen en 
CPO projecten voor jongeren. Om 
dit ‘eerste eigen huis’ werkelijkheid 
te kunnen laten worden, zullen zij in 
het begin mogelijk even een duwtje 
nodig hebben. U kunt het eigenlijk 
een beetje zien als vroeger toen u, 
uw kind leerde fietsen. In het begin 
loopt u naast de fiets mee, dan nog 

een klein duwtje bij het wegrijden 
en daarna toekijken en met een 
trots gevoel kunnen zeggen: mijn 
kind kan fietsen. 
En juist daarom dienen we, als ge-
meente te blijven investeren in het 
aanbieden van voldoende passende 
en toekomstgerichte stimulerings-
maatregelen (o.a. startersleningen 
en duurzaamheidslening), zodat 
wanneer de jongeren een huis wil-
len kopen dit net het stapje zou 
kunnen zijn waardoor de toekomst-
droom van de jeugd werkelijkheid 
kan worden.

Hierbij wil ik dan ook afsluiten 
met de volgende spreekwoorden 
‘de toekomst maken we zelf’ en 
natuurlijk ‘de jeugd heeft de toe-
komst’.

BERNHEZE SOlIDAIR: 
Maatschappelijke ondersteuning

BERNHEZE - Iedereen zal de uitdrukking ‘de jeugd heeft de toekomst’ wel kennen 
en zelf ook wel eens gebruikt hebben of te horen hebben gekregen. Het kan aan 
mij liggen maar het valt me op dat ik deze uitdrukking de laatste tijd nog maar 
heel weinig hoor. Heel vreemd vind ik het ook weer niet, als je de krant uit de 
brievenbus haalt of als je de TV aanzet, wordt je direct geconfronteerd met de 
kredietcrisis, bezuinigingen, stagnatie op de woningmarkt, faillissementen en niet 
te vergeten de dreigende stijgende (jeugd) werkeloosheid. 

Namens Bernheze Solidair, Gerjo van Kessel (Raadlid)

hebt u als inwoner een wens rond 
een van deze onderwerpen of is er 
een onderwerp in het dorp waar u 
vind dat er aandacht aan besteed 
moet worden, laat het ons weten. 
hebt u specifiek kennis en ervaring 

die bij kan dragen tot verbetering 
van de Dorpsraad of hebt u inte-
resse in een functie als bestuurslid 
dan stellen wij uw reactie erg op 
prijs.

hiervoor vragen wij u kort een be-
richtje met uw contactgegevens 
plus uw voorkeur van een van de 
onderwerpen te sturen naar 
info@dorpsraadnistelrode.nl

Voor en door Nisseroise 
mensen..!
nISTeLrODe - Nazomer 2010 is de Dorpsraad in Nistelrode opgezet. 
Nu na 1,5 jaar hebben we redelijk onze doelstellingen uit kunnen zet-
ten. Druk bezig met CPO projecten voor jongeren en senioren, de lo-
catie Brouwershoeve, maar ook de verkeersveiligheid zijn onderwerpen 
die elke maand in de bestuursvergadering aan de orde komen.

In de rubriek Culinair vertelt Gae-
tano Mercurio over zijn ‘Gastrono-
mia Italiana’ in Heesch, wat dat is 
en wat de specialiteiten zijn. Een 
keur van de producten wordt uit-
gestald en het publiek kan proeven 
van een typisch Italiaanse lekkernij. 
Cent van den Berg, fractievoorzit-
ter van Progressief Bernheze, gaat 
in debat met Herman Krol, voorzit-
ter van de ZLTO in Bernheze over 

hoe de boeren voortaan moeten 
boeren in Bernheze. Aanleiding is 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
het buitengebied in Bernheze.
De rock- en folkband Hout Simpel 
uit Heeswijk zorgt voor de muzika-
le intermezzi en Wouter ter Haar, 
redactielid van het Brabants Dag-
blad, verzorgt ‘de column’. Henk 
Habraken, vermaard liedjesmaker 
en zanger uit Dinther, is ook te 

gast en zal van zich laten horen.
Daniël Wolvers is jobcoach en ei-
genaar van Sterker!, een bedrijf 
dat zich inzet om mensen met een 
arbeidsbeperking een plek op de 
arbeidsmarkt te geven. Hij gaat in 
gesprek met de hoofdgast.
Sadet Karabulut is de hoofd-
gast van deze BRUG. Zij zit in de 
Tweede Kamer voor de Socialisti-
sche Partij en is de woordvoerder 
voor Sociale Zaken, wonen, wijken 
en integratie. Onder andere zal zij 
haar visie geven op de effecten 
van de bezuinigingen.
‘Huispoëet’ Ad van Schijndel ver-
zorgt met een gedicht de afsluiting 
van deze BRUG.

Politiek café BRUG is een initiatief 
van de SP Bernheze. De redac-
tie van het politiek café wil een 
‘BRUG’ slaan tussen de inwoners 
van Bernheze en de politiek.

29 januari: SADET KARABULUT
in politiek café BRUG
BERNHEZE - Het politiek café BRUG zal in cultureel centrum 
De Pas te Heesch gehouden worden op zondag 29 januari 
2012 om 16.00 uur. Hoofdgast van deze middag is Sadet 
Karabulut, lid van de Tweede Kamer. Te gast is ook Daniël 
Wolvers, jobcoach. Cent van den Berg (Progressief Bernhe-
ze) en Herman Krol (ZLTO) debatteren over ‘Boeren in Bern-
heze in 2012’. Verder is er Bernheze culinair en muziek met 
Hout Simpel. Henk Habraken, Wouter ter Haar en Ad van 
Schijndel laten zich horen. BRUG wordt gepresenteerd door 
Annemieke van der Aa en Hans Lakwijk

Raven na negentig jaar terug in Brabant

‘Koppeltje raven vestigt zich in de Maashorst’ 
te gaan met het ingezette na-
tuurherstel van de Maashorst”, 
besluit Leo Ballering. 

Kraaiachtigen
Raven behoren tot de kraaiach-
tigen maar hebben, in tegen-
stelling tot de zwarte kraai, een 
zeer dikke snavel. Ook maken ze 
een veel zwaarder geluid dan de 
kraaien en roeken. Met een span-
wijdte van ruim een meter zijn ze 
bijna even groot als een buizerd. 
De raaf is in het verleden veelvul-
dig belaagd door de mens maar 
heeft inmiddels een beschermde 
status gekregen.

NIEUWE cURSUS:
Digitale fotografie en
fotobewerking

Advertorial

LOOSbrOek - 7 Februari 2012 
start er in loosbroek weer een 
nieuwe basis cursus Digitale fo-
tografie en fotobewerking. Wil je 
meedoen, schrijf dan nu in.

Voor iedereen die een digitale ca-
mera heeft of graag meer wil we-
ten over de digitale fotografie en 
het bewerken van foto’s. De cursus 
wordt gegeven in 9 lesblokken van 

2 uur. De cursus wordt gegeven op 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur, en maandagochtend van 9.30 
tot 11.30 uur. In overleg kan er ook 
op andere dagen les gegeven wor-
den. De cursus wordt gegeven in 
kleine groepjes, waardoor er meer 
individuele aandacht gegeven 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 
informatie. 

Als je vragen hebt kun je me na-
tuurlijk altijd bellen of mailen. 
Jolan Donkers, tel 0622064638 of 
mailen naar donkers.fotografie@
hetnet.nl.
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Onze verhuizing in maart 2012 levert u nu 

voordeel op. Want als u nu een montuur 

kiest, dan ontvangt u maar liefst 50% korting. 

Dit geldt voor alle monturen, dus er valt 

heel veel te kiezen. En... u maakt ook nog 

eens kans op een rit in een Ferrari. Race 

alvast naar de winkel en kies uw montuur uit 

bij Alferink Opticiën!

*Actie geldig van 24 januari t/m 11 februari 2012.

Profiteer nú van het verhuisvoordeel: 
kortingen op onze hele collectie!

Alferink gaat verhuizen...
...rijdt u met ons mee?

Win
een rit
in een 

Ferrari!

Win
een rit

50%
korting op alle

monturen!*

Tot eind februari is ons adres:

John F. Kennedystraat 3A
5384 GA  Heesch T. 0412 45 10 03  
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l  

Nu maar liefst 50% korting op uw nieuwe montuur!

Pak snel uw kans bij Alferink Opticiën!
HeescH – De verhuizing 
van Alferink Opticiën van 
de John F. Kennedystraat 
3-A Heesch naar ’t Dorp in 
Heesch komt steeds dichter-
bij. De opticiëns hebben zich 
voorgenomen om bijna niets 
in te hoeven pakken. Daar-
om wordt nu tijdelijk ieder 
montuur aangeboden voor 
de helft van de prijs.
U ontvangt maar liefst 50% 
korting op de gehele collec-
tie brilmonturen. Dus ook op 
de merkmonturen! Zoveel 
voordeel viel er nooit eerder 
te behalen, maar een verhui-
zing is natuurlijk een feestje 
waard. en u bent de feest-
vierder! Bovendien maakt 
u kans op het rijden in een 
heuse Ferrari.

Bekende merken
Alferink Opticiën is een modern 
optiekbedrijf dat sinds 1977 met 
veel plezier brillen en contactlen-
zen levert. Het team bestaat uit 
vijf personen, waaronder twee 
gediplomeerd opticiens en optime-
tristen en twee gediplomeerd oog-
meetkundigen/contactlensspecia-
listen. Zij staan voor deskundig en 
persoonlijk advies, goede service 
en kwaliteit. In de winkel presen-
teren zij een uitgebreide collectie 
brillen, contactlenzen, kinderbrillen 
en zonnebrillen van vele bekende 
merken.

nieuwste mOdetrends
U bent bij Alferink Opticiën altijd 
welkom voor een vrijblijvend ad-
vies, informatie over de nieuwste 
modetrends of een deskundige 
oogmeting (op afspraak). 
Zonder twijfel bent u er verzekerd 
van de beste zorg voor uw ogen. 
een prettige zekerheid, want uw 
ogen vormen een uiterst kostbaar 
bezit.

FerrAri rijden
Wie nu een aankoop doet bij Al-
ferink Opticiën, die maakt kans 
op het rijden in een echte Ferrari. 
Op de dag van uw keuze, staat de 
Ferrari gereed. U kunt zelf ervaren 
wat de krachten van dit unieke, 
sportieve automerk zijn. Geen al-
ledaagse ervaring, want zo vaak 
wordt u niet gevraagd om het 
gaspedaal van een Ferrari flink in 
te trappen. Maar de opticiëns van 
Alferink bieden u deze kans wel. 
Het past bij het feestelijke karakter 
van de grootste verhuizing, waar-
bij ‘verplaatsen’ centraal staat.

GrAtis PArkeren
U kunt uw auto gemakkelijk en 
gratis parkeren voor de opticiën. U 
kunt er tijdens de gangbare winke-
lopeningstijden terecht. 
Deze treft u ook aan op de inter-
netsite; www.alferinkoptiek.nl. 
Op deze site vindt u ook alle infor-
matie over de merkmonturen, de 
actie en heel veel meer.

Onze verhuizing in maart 2012 levert u nu 

voordeel op. Want als u nu een montuur 

kiest, dan ontvangt u maar liefst 50% korting. 

Dit geldt voor alle monturen, dus er valt 

heel veel te kiezen. En... u maakt ook nog 

eens kans op een rit in een Ferrari. Race 

alvast naar de winkel en kies uw montuur uit 

bij Alferink Opticiën!

*Actie geldig van 24 januari t/m 11 februari 2012.

Profiteer nú van het verhuisvoordeel: 
kortingen op onze hele collectie!

Alferink gaat verhuizen...
...rijdt u met ons mee?

Win
een rit
in een 

Ferrari!

Win
een rit

50%
korting op alle

monturen!*

Tot eind februari is ons adres:

John F. Kennedystraat 3A
5384 GA  Heesch T. 0412 45 10 03  
w w w. a l f e r i n k o p t i e k . n l  
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DeMooiBernhezeKrant informeert, boeit,

interesseert, maar wil vooral ook amuseren

Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode 
advertentie@demooibernhezekrant.nl
of u belt naar 0412-795170

KADOBON
Advertentievorm of bedrag: Aangeboden door:

Geldig van ... t/m ... Handtekening:

SUDOKU

Oud ijzer
hele jaar door 
Fanfare St. Lambertus 

NISTELRODE - Ook dit jaar orga-
niseert de Fanfare, zoals u inmid-
dels van hen al jaren gewend bent, 
weer een oud ijzer ophaaldag. Dat 
vindt plaats op zaterdag 14 april 
2012. Gooi het dus niet weg, maar 
bewaar het voor de vereniging. 
Heeft u oud ijzer waar u nu al van 
af wilt, bel dan het oud ijzer op-
haalteam 0412-611145.  Dan ma-
ken zij persoonlijk een afspraak om 
het te komen ophalen. Dit kan het 
hele jaar door. Door de opbreng-
sten kan de Fanfare o.a. de jeugd 
uit Nistelrode blijven opleiden tot 
muzikant. Hierdoor is continuïteit 
gewaarborgd en kan de Fanfare 
o.a. op straat blijven optreden tij-
dens dorpsaangelegenheden.

Welke studie volg je?
Ik volg de HBO-opleiding Commerciële Economie aan de Avans 
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. 

Kun je uitleggen wat de studie precies inhoudt?
De HBO-opleiding Commerciële Economie leidt je op voor een 
baan in de marketingomgeving. Je krijgt onder andere kennis van 
productontwikkeling en marktwerking. Naast vakken als bedrijfsor-
ganisatie, sales, marketing en communicatie, bevat de studie vooral 
veel praktijkopdrachten. In projectgroepen werk je gedurende de 
semesters aan verschillende cases. Hierbij leer je bijvoorbeeld hoe je 
door middel van een marketingplan een product op de markt moet 
zetten. Daarnaast kent de studie twee stageperiodes. De eerste in het 2e studiejaar en de tweede 
stage vormt het afstudeertraject in het laatste studiejaar. Ik zit in mijn laatste jaar en ben op dit 
moment bezig met mijn afstudeerstage bij het bedrijf Movico in Deurne. 

Wat vind je leuk aan de studie?
Met name de diversiteit van de studie spreekt me aan. Tijdens de projecten worden veel verschil-
lende producten in verschillende branches behandeld en het soort opdrachten is erg uiteenlo-
pend. Verder is de studie dus erg praktijkgericht, iets dat goed bij mij past. Zo heb ik bijvoorbeeld 
tijdens mijn minor met mijn projectgroep een eigen onderneming opgezet, ook een erg leerzame 
ervaring!

Wat wil je na je studie gaan doen?
Ik ben op dit moment bezig mijzelf te oriënteren op de arbeidsmarkt. Een functie als account- of 
marketingmanager spreekt mij erg aan, maar er zijn meerdere interessante functies mogelijk. Ik 
zou graag in een van deze functies internationaal actief zijn. Werken in het buitenland lijkt me 
erg interessant. Daarnaast overweeg ik om nog een periode in het buitenland vrijwilligerswerk 
te gaan doen, of te gaan reizen. Ik heb tijdens mijn studie de eerste stageperiode in Zuid-Afrika 
doorlopen en dat is me erg goed bevallen. Ik heb het in Bernheze goed naar mijn zin, maar nieu-
we mensen ontmoeten en met andere culturen in aanraking komen spreekt mij erg aan. Naast 
een uitdagende fulltime job is dat laatste dus ook nog een optie!

NAAM: TOM KORSTEn
LEEFTIJD: 22 jaar
WOONPLAATS: 
HEESwijK-DinTHER
STUDIE: 
COMMERCiËLE ECOnOMiE

Speciaal voor de Krullendonkse 
Carnavalsvierder een heerlijk ge-
bakje in de vorm van een het ach-
tereind (“kuntje”) van het varken 
wat zo symbool staat voor Krul-
lendonk. Gehuld in marsepein, 
met een cake/vruchten-vulling is 
dit Krulkuntje vanaf enkele weken 
voor het carnaval te koop bij De 
Bakkers Lamers. En ook De Bak-
kers Lamers ondersteunen SCH, 
want van elk verkocht Krulkuntje 

gaat een deel van de opbrengst 
naar het openbare Carnaval. Ook 
is er een grotere taart; de Krul-
lendonker. Wij bedanken alvast De 
Bakkers Lamers en roepen de car-
navalsvierders massaal op om dit 
heerlijk gebak in huis te halen. De 
Bakkers hebben tevens laten we-
ten voorafgaand aan de carnavals-
dagen ook nog speciale carnavals-
pakketten op de markt te brengen. 
Zorg dat je er op tijd bij bent!

’t Krulkuntje! ’t Krulkuntje! 
HEESCH - Niet te verwarren met het 
Krulkrentje, het onderdeel voor de jeugd 
van de Krulkrant, maar sinds het car-
navalsseizoen ’10-’11 zijn we in Krul-
lendonk zeer trots op een lokaal ontwik-
kelde lekkernij. Vanuit de vele ideeën 
die er leefden bij De Bakkers lamers, 
een bedrijf met heel veel creativiteit, 
hebben zij ’t Krulkuntje ontwikkeld. 

mooIBernHeZertJe

WORKHOPS
Percussie-Mozaïek-
Glaskralen-Schilderen-Masker
Anjo brohm 0413-473588
www.atelierdemuze.nl

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

Wij zoeken 
SPEELGOEDBOUWSTENEN 
zoals lego blokjes of een 
nepmerk wat er ongeveer 
het zelfde uitziet. 
Graag ontvangen wij uw 
aanbod: met een mail naar 
bouwstenensparen@gmail.com

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

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

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

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

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

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

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

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Ontroerend goed

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

Inleveradres: Tramstraat 13a, 5388 GE Nistelrode

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

Een mooi 
kado voor 
een opening, 
jubileum of als 
tevreden klant 
aan een bedrijf.

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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S  TAPEL
       KORTING

op alle afgeprijsde artikelen!
 bij 2 artikelen

-10%

bij 3 artikelen-20%

    bij 5 artikelen 
           of meer  

 -40%

      bij 4 artikelen  

-30%

EXTRA
 kassakorting

op het totaal aan 
voordeelprijzen!

Met uitzondering van accessoires. 
Op onze webshop geen stapelkortingen 

maar wel prijsverlagingen.

NISTELRODE  |  1 0 . 0 0 0 M 2 M O D E  |  S C H O E N E N  |  S P O RT
N E E M  O O K  E E N S  E E N  K I J K J E  O P  W W W .V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

Scouting Mira Ceti

Vrienden en vriendinnen bij de 
jongste speltak 

De kinderen van 5 tot en met 7 jaar 
(groep 2 en 3 van de basisschool) 
worden bij Scouting Bevers ge-
noemd. Bij de Bevers ligt de nadruk 
op samen spelen met andere kin-
deren in de natuur. Zo leren ze spe-
lenderwijs samen te werken onder 
leiding van deskundige vrijwilligers.
De Bevers spelen in het thema Hot-
sjietonia: in het dorp Hotsjietonia 

beleven de inwoners allerlei avon-
turen en gebruiken daarbij vooral 
hun fantasie. 

Bij Scouting Mira Ceti in Nistel-
rode komen de Bevers elke maan-
dagavond van 18:15 tot 19:15 bij 
elkaar om hun spel te spelen. Dit 
vindt allemaal plaats in en om de 
blokhut op het Scoutcentrum Ach-

ter de Berg. Op 6 mei 2003 werden 
de Bevers opgericht om ook de kin-
deren uit groep 2 en 3 van de basis 
school kennis te laten maken met 
Scouting. De huidige Bever groep 
bestaat uit 8 Bevers en 5 personen 
leiding.

Door de mooie accommodatie en 
ligging van ons Scoutcentrum zijn 
onze spel mogelijkheden zeer uit-
gebreid: rondom de blokhut zijn er 
de bossen waarin de Bevers leuke 
speurtochten kunnen houden. Het 
terrein waar de Bevers spelen is 
veilig: goed overzichtelijk en mooi 
verlicht zodat we ook in de don-
kere uren buiten kunnen spelen; 
en mocht het eens te slecht weer 
zijn om buiten te vertoeven dan is 
er in de blokhut een Bever-ruimte 
die speciaal voor de hen is ingericht 
en waar zij naar hartenlust kunnen 
ravotten en spelen.
Als je interesse hebt om bij de Be-
ver-groep te komen spelen twijfel 
dan niet en speel een keer met ons 
mee! Voor informatie kun je con-
tact opnemen met 0412- 612886 
of 06-30222709

NISTELRODE - Bij de blokhut van Scoutcentrum ‘Achter de Berg’ in 
Nistelrode was het een gezellige boel: Scouting leden in de leeftijd tus-
sen de 5 en 7 jaar vermaakten zich prima samen met de vriendjes en 
vriendinnetjes die zij hadden meegenomen.

Bert als 40-jarig lid gehuldigd
Afgelopen week jaarlijkse teerdag Gilde St. Antonius Abt te Vorstenbosch

Afgelopen zaterdag werd de 
teeravond gehouden in ’t Gilde-
bergske. De avond werd muzi-

kaal begeleid door Duo A2. Ook 
werd gildelid Bert vd Wetering 
gehuldigd voor zijn 40-jarig lid-

maatschap. Daarnaast werd de 
‘gildebroeder van het jaar’ bekend 
gemaakt: het geweerschiet korps 
werd tot gildebroeder van het jaar 
verkozen. Deze groep schutters 
bestaat uit Bert, Marion en Harm 
vd Wetering, Paul Heerkens, Jo 
van den Berg en Lamber vd Wijst. 
Ze behaalde de 1e prijs in de com-
petitie van gildenkring de”Hoge 
Schuts”.  [zie foto]

‘Be More’ ontvangt 189 euro
Ook is er door de gildeleden weer 
een inzameling in de melkbus 

gehouden, welke verzorgd werd 
door Simon Smits en Gerrit So-
mers. Deze keer gaat de opbrengst 
de stichting ‘Be More’. Deze stich-
ting is gevestigd in Nijmegen is een 
betrouwbare Nederlandse organi-
satie waarbinnen de laatste jaren 
vier Vorstenbosche jongeren vrij-
willig werkte. Loes van de Loop, 
Linda van de Ven, Lisa Geenen en 
Ingrid van der Heijden. Er is 189 
euro opgehaald.

Namens de overheid van het Gilde 
St. Antonius Abt Vorstenbosch, 
2e Dekenschrijver Marc Somers

VORSTENBOSCH - Op zondag 15 januari was er in het teken 
van deze traditionele teerdag al een Heilige Mis in de Lam-
bertuskerk te Vorstenbosch. Tijdens deze Heilige Mis werden 
twee nieuwe jeugdleden ingevendeld. Lynn van der Heijden 
(2) en Bram Somers (5). Ook werden overleden leden her-
dacht, speciaal Jan van Geelkerken en Erelid Dr. Paul Esser 
die in 2011 overleden zijn. 

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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H e e s c h

www.mooiheesch.nl

't Dorp 15a Heesch • T. 0412-475424 • info@dapbernheze.nl • www.dapbernheze.nl

De beste zorg voor u
en uw huisdier.

Tel. 06-30074272 - Niels van den Heuvel
www.podotherapievandenheuvel.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Foto: Jo van den Berg

‘bram en lYnn, twee 
NIEUWE JEUGdLEdEN’
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Zelfzorggeneesmiddelen zijn zon-
der recept bij de drogist te krijgen, 
maar het zijn geen ‘snoepjes’. Ver-
keerd gebruik kan schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Het is daarom 
belangrijk dat u goed advies krijgt 
zodat u bijvoorbeeld weet welk 
middel het meest geschikt is voor 
uw kwaal, hoe u het middel moet 
gebruiken en waar u op moet let-
ten. In de drogisterij staan speci-
aal opgeleide (assistent)-drogisten 
graag voor u klaar om u van advies 
te voorzien. Is er een (assistent)-
drogist waar u heel tevreden over 
bent die wel eens in het zonnetje 
gezet mag worden? Met de Gou-
den Gaper-verkiezing gaan we op 
zoek naar de beste zelfzorgadviseur 
van 2012. 

Niet alleen klanten, maar ook col-
lega’s en zakelijke relaties kunnen 
iemand voordragen. Opgeven is 
mogelijk door het formulier op de 
website van Nieuwe Drogist (www.
nieuwedrogist.nl) in te vullen. Let 
op: de sluitingsdatum is 8 februari 
2012. 
Via diverse selectierondes wordt de 
uiteindelijke winnaar bepaald. De 
winnaar ontvangt een Gouden Ga-
per-wisseltrofee én een weekendje 
weg voor 2 personen.

Uiteraard is het ook voor u de 
moeite waard om iemand op te ge-
ven, want onder alle personen die 
een (assistent)-drogist aandragen, 
wordt een verrassingspakket vol 
drogisterijproducten verloot t.w.v. 
€ 250,-.

Over de Gouden Gaper-verkiezing
De Gouden Gaper-verkiezing is 
een initiatief van drogisterijvakblad 
Nieuwe Drogist en het Centraal 
Bureau Drogisterijbedrijven, koe-
pelorganisatie en kenniscentrum 
van de drogisterijbranche. Doel van 
de verkiezing is het stimuleren van 
goede advisering en de ‘toppers’ in 
het zonnetje te zetten. Tegelijkertijd 
heeft de verkiezing als doel om dui-
delijk te maken dat advies bij zelf-
zorggeneesmiddelen belangrijk is 
en wat u daarbij als klant van een 
drogisterij mag verwachten. Alle 
personen die zijn voorgedragen, 
ontvangen na 8 februari 2012 een 
theorietest, waarna de personen 
met de beste resultaten bezocht 
worden door een mysteryshopper. 
De drie beste adviseurs mogen bij 
een jury komen, waar ze geïnter-
viewd worden over hun beroeps-
houding en advies. Eén daarvan 
wordt uiteindelijk bekroond tot 
‘beste zelfzorgadviseur 2012’.

wie wordt de beste
zelfzorgadviseur 2012?

Staat uw drogist altijd voor u klaar met het beste advies? Is het iemand 
die de tijd voor u neemt en op alle vragen antwoord heeft? Geef hem 
of haar dan nu op voor de verkiezing ‘Beste zelfzorgadviseur 2012’ en 
maak zelf kans op een verrassingspakket t.w.v. € 250,-! Een goed advies 
mag best eens beloond worden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van Dijk 
(Nieuwe Drogist): tel. (0486) 41 72 77 of kristel@monsmedia.nl
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Jane

Your address
Opening hours

‘YOUR
LOGO’

MJ_Color_Jane_A5_H.indd   1 8/04/11   14:00

‘t dorp 86a
5384 MC Heesch
Tel.: 0412 455216

‘Mooi de mooiste in lingerie!’

DAKAR: het gevaar zit in kleine dingen

De taak die het Team Schoones 
Dakar zich gesteld had was: uitrij-
den. Dat, en nog veel meer heb-
ben ze gedaan. Aart: “Het was een 
geweldig team wat niet zeurde, 
maar van het standpunt uitging 
dat problemen er zijn om opgelost 
te worden. Probleemoplossend 
denken was het motto van elk 
teamlid. We hebben daardoor veel 
teams onderweg kunnen helpen. 
Van Autoservice Heesch, werden 
we gewoon Autoservice Copiapo, 
Autoservice Nasca, of wat dan 
ook. Onderdelen werden vervan-
gen en ik heb zelfs een hele avond 

staan lassen aan een auto van een 
ander team omdat het maar niet 
opschoot. En ook daar werd niet 
moeilijk over gedaan.” 
Gelukkig waren de meeste onder-
delen ruimschoots op voorraad 
volgens Aart, maar de afspraak 
was in elk geval zo dat onderdelen 
die ‘uitgeleend’ werden, weer te-
rug zouden komen als het team dit 
zelf weer nodig had. 

“Jammer” volgens Aart “dat Karel 
Loprais van Tatra uitviel, anders 
was de strijd om het eindklas-
sement tussen hem en team De 

Rooij spannender geweest. Maar 
zo zie ja dat het wezenlijk belang-
rijk is om niet stoer te doen en je 
eigen tempo te rijden en ook aan 
te geven als het even niet gaat. Tij-
dens het verbindingstraject wordt 
het stuur vaak overgegeven aan 
een van de bijrijders zodat je zelf 
kunt slapen en fit bent voor de 
rallystukken. Ook Karel had dat 
gedaan. Jammer genoeg viel de 
monteur tijdens het rijden in slaap 
en ging de truck meerdere keren 
over de kop. Total loss natuurlijk”. 
En hij vervolgt: “Ik heb er dan ook 
steeds op gehamerd, jongens als 
je het effe niet ziet zitten, geef het 
stuur dan over. Het plezier blijft ‘t 
belangrijkste!” 

En plezier hebben ze gehad. Tij-
dens de rally zelf was het bloed-
serieus, maar daarbuiten hadden 
ze een hoop lol. De teamgeest was 
boven verwachting en ook daar 
kan Schoones trots op zijn. En ach, 
als hij volgende keer weer gaat, 
staat het team ongetwijfeld weer 
klaar. 
Voordat het zover is willen Aart en 
zijn team eerst alle mensen die op 
welke manier dan ook hun steun 
hebben gegeven bedanken, daar-
na alles evalueren en genieten van 
de familie. 

HEESCH - Aart Schoones vat het simpel samen: “Het was su-
perfijn om te gaan, maar aan het eind was het nog fijner 
weer naar huis te gaan. We hebben een prachtige tijd gehad. 
Een team wat klonk als een klok en goede contacten met 
thuis”.

Afmeting Taart 1,5 x 1,2 meter (250 personen). Aangeboden door de 
H. Hubers van de Coop uit Vinkel en gemaakt door Bakkerij de Haas uit Haps.

‘HET WAS EEN 
GEWELdIG TEAM 
wat niet Zeurde, 
MAAR VAN HET 
STANdPUNT UITGING 
dAT PRObLEMEN ER 
Zij n om oPGelost 
TE WORdEN’

door Martha Daams
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* Wintercheck

BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

Winter Wasweken!
Houd uw auto vrij van pekel.

Bij onze programma’s met 
onderwasser, de hele maand Januari 

onderwassen GRATIS! 
(t.w.v. €2,00)

Deze aanbieding is geldig tot 29 februari 2012 
of zolang de voorraad strekt

Er zijn heel veel mensen die gecon-
fronteerd worden met dementie, 
gehoorstoornissen, stoma, dialyse 
enzovoort. Natuurlijk krijg je hulp 
vanuit ziekenhuis of thuiszorg, 
maar heel veel taken komen toch 
ook bij de partner, kind, of ander 
familielid te liggen. 
In de jaren 80 van de vorige eeuw 
schreef het Wit-Gele Kruis vereni-
gingen aan uit de omgeving om 
namens hen de taak van voorlich-
ting en educatie over te nemen. 
En zo is de Stichting Gezondheids-
voorlichting ontstaan uit diverse 
werkgroepen zoals Emancipatie, 
KBO, KVO, EHBO en het bestuur 
van het Wit-Gele Kruis zelf. On-
dertussen is er in de Stichting Ge-
zondheidsvoorlichting danig wat 
veranderd.

Cursussen worden niet meer gege-
ven, hiervoor zijn andere instanties. 
Voorlichting is nu de hoofdtaak 
geworden! Elk jaar worden in het 
winterseizoen 4-5 voorlichtings-
avonden georganiseerd in De Pas. 
Dat hier behoefte aan is blijkt. De 
opkomst is elke keer weer goed. Er 
worden dan ook specialisten inge-
schakeld om te vertellen over hun 
vakgebied. 
De onderwerpen worden geko-
zen op basis van maatschappelijk 
belang. Specialisten om in De Pas 
te vertellen over de aandoening 
en hoe ermee om te gaan zijn er 

gelukkig genoeg. En allemaal doen 
ze dat op vrijwillige basis. Ook de 
Stichting wordt bemand door vrij-
willigers. Mieke vertelt: “Toen de 
kinderen klein waren wilde ik me-
zelf verder ontwikkelen, naast het 
moederschap. Ik vond en vind het 
belangrijk om iets te betekenen 
voor de samenleving waarin ik 
leef. En zo kwam van het een het 
ander. 
Vanuit de Emancipatie werkgroep 
ben ik in het bestuur van de Stich-
ting Gezondheidsvoorlichting ge-
rold, dat had ook weer voordeel. 
Toen ik later een baan ambieerde, 
waren mijn vrijwilligerswerk en de 
taken in het bestuur van doorslag-
gevende betekenis.” Ze vervolgt: 
“de emancipatie is op de rit, maar 
het strijdbare voor een goede zaak 
blijf ik houden.” 

Gezondheidsvoorlichting
Reken maar dat er belangstelling is 

HEESCH - Internet heeft de toegang tot informatie drastisch verbeterd. 
Voor veel mensen, maar niet voor iedereen, en niet altijd begrijpelijk! 
Het kan dus zijn dat u geconfronteerd wordt met een situatie waarbij u 
niet direct weet hoe daarmee om te gaan. We spreken met Mieke Dries-
sen van de Stichting gezondheidsvoorlichting Heesch.

Cursus brons gieten 

Heeft u nog nooit iets in was ge-
maakt, neem dan voor advies ge-
rust contact op.
In dit wassen kunstwerk mogen 
geen metalen delen voorkomen. 
Het wassen kunstwerk mag ner-
gens dikker zijn dan 4 a 5 cm. De 
afmetingen moeten ongeveer pas-
sen in een mal van ca. 25 cm dia-
meter en ca. 50 cm hoog. Afwij-
kende maten zijn – na telefonisch 
overleg – mogelijk.
De cursusduur betreft 6 lesdelen 
van ongeveer 3 uur per deel. 
De lesdelen 1, 2, 5 en 6 vinden 
‘s avonds plaats van ca. 19.30 uur 
tot ca. 22.30 uur
De lesdelen 3 en 4 (gieten van het 
brons) vinden altijd op een zater-
dag plaats van ca. 9.00 uur tot ca. 
15.00 uur – voor een lekkere lunch 
wordt gezorgd

lesdeel 1: aankanalen
Het wassen kunstwerk voorzien 
van een giettap en de benodigde 
ontluchtingskanalen.
lesdeel 2: invormen
Het wassen kunstwerk inpense-
len en invormen in een vuurvast 
mengsel van gips
en chamotte. (kostprijs invorm-
massa incl. uitstoken 0,90 €/liter)
lesdeel 3 en 4: brons gieten
De uitgestookte mallen instampen 
in zandkasten ingieten met vloei-
baar brons (temp. 1150 graden) 
na afkoeling uithakken en schoon-
maken afslijpen van de giettap en 
ontluchtingskanalen schoonstralen 
in de straalkabine. (kostprijs brons 
leveren en gieten € 18,50 per af-
geleverde kg)
lesdeel 5: ciseleren
Het bronzen kunstwerk glad af-

werken middels hamer, vijl, schuur-
linnen en dremel 
lesdeel 6: patineren
Het bronzen kunstwerk middels 
brander en gekozen patina op de 
gewenste kleur brengen.
De kosten voor deze cursus bedra-
gen € 130,- excl. bovengenoemde 
materialen
Ook voor het gieten van bronzen 
kunstwerken (buiten deze cursus 
om) houden wij ons aanbevolen.

VINKEL - Een geheel zelf vervaardigd bronzen beeld? Het is makkelijker 
dan u denkt. Bij voldoende belangstelling (5 tot 7 personen) verzorgen 
wij ook weer in 2012 de cursus massief brons gieten (cire perdue).
Aangezien dit een technische cursus is, gaan wij ervan uit, dat de cur-
sist bij aanvang van de cursus een vooraf vervaardigd kunstwerk – ge-
maakt uit was – meebrengt.

Advertorial

Op maandag 23 januari was er een avond over dementie en in het 
voorjaar staat er een avond over huidkanker op de planning. 
Via www.mooiheesch.nl wordt u op de hoogte gehouden van de data. 

www.demooibernhezekrant.nl

door Martha Daams
Foto: Marcel van der Steen
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Vorsselweg 3
5384 RW Heesch
Tel. 0412 - 47 30 74
info@bomenpark.nl

DE WEKEN
VAN DE SCHNITZEL

van 25 januari t/m 5 februari keuze uit
12 verschillende heerlijke schnitzels!

13,50 PER SCHNITZEL
3 gangen menu met soep naar keuze, schnitzel naar

keuze, chocolademousse met vanillesaus en slagroom
voor slechts € 19,50 p.p.

Voor meer info zie: www.bomenpark.nl

WEDEROM WEGENS

ENORM SUCCES!

HEESCH - Eeterij ‘t Bomenpark 
organiseert van 25 januari t/m 5 
februari De weken van de schnit-
zel. In deze week hebben we 12 
schnitzels met diverse sauzen en/
of garnituren.

Bijvoorbeeld:
- Schnitzel Hawai
- Schnitzel Bonne Femme met 

spekjes en groentegarnituur
- Winterschnitzel met zuurkool, 

spekjes en mosterdsaus.
Dit is nog maar een kleine greep 
uit de 12 ! verschillende schnitzels.
Bij deze gerechten worden tevens 
ook gebakken aardappels, frietjes 
en mayonaise geserveerd.

Ook kunt u gebruik maken van 
ons salade buffet. 

Dit alles wordt u aangeboden voor 
slechts € 13,50 per stuk
En wilt u een drie gangen menu 
met een kop soep naar keuze, een 
schnitzel naar keuze,
en een verrassend nagerecht, dan 
kost het u maar slechts € 19,50.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze website www.bo-
menpark.nl 
Gaarne telefonisch reserveren om 
teleurstelling te voorkomen.
Eeterij ‘t Bomenpark.
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch.
Tel. 0412- 473074.

De weken van de schnitzel

Al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

Première Bernhezer Kinderfi lmfestival

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

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

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

Combi Actie
IPL van Liezen & Oksels 

Nu € 99.00

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

Donderdagavond 19 januari was het eindelijk  zover. Te-
gen 18:00 uur kwamen 450 leerlingen, leerkrachten en 
ouders de rode loper op bij Cultureel Centrum De Pas. En 
wat hadden sommige leerlingen en leerkrachten er werk 
van gemaakt, ze zagen er op en top gala uit. Het was de 
première van het Bernhezer KinderFilm Festival. 13 Klas-
sen van het primair- en voortgezet onderwijs uit Bernheze 
hebben een film gemaakt van elk max. 5 minuten.

HEESCH - Zo’n drie kilometer 
buiten Heesch, in buurstad Oss, 
werd dit weekend gestreden tus-
sen twee streekrivalen. Beide se-
nioren-teams van DOS’80 lieten 
thuisspelend Olympia’89 echter 
beteuterd achter, na zelf met de 
winst naar huis te keren. 

Dames-1: Olympia’89 – DOS’80 
(16-25)
Na de nipte nederlaag op DOS’80 
vorige wedstrijd, leek Olympia’89 
haar kansen hoog in te schatten. 
Op Kliknieuws werden zij vóór 
dit week-end zelfs nog benoemd 
als ‘titel-kandidaat’. Afgelopen 
zondag bleek echter weer waar-
om DOS’80 terecht koploper is 
in de derde klasse. Voor toeziend 
oog van toeschouwers uit zowel 
Heesch als Oss, liep DOS’80 aan 

het begin van de wedstrijd gemak-
kelijk uit via veelvuldige tref-fers 
van afstand en legio saves van 
keepster Nicole Maas. Ondanks 
dat Olympia’89 het begin van de 
tweede helft duidelijk sterker was 
en via fraaie tegenaanvallen terug-
kwam tot een verschil van slechts 
twee scha-mele punten, wonnen 
de handbalsters uit Heesch uitein-
delijk met een duidelijke marge.

Heren-1: Olympia’89 – DOS’80 
(20-23)
De heren van DOS’80 voelden 
begin deze wedstrijd minder druk 
op hun schouders, daar hun te-
genstander dit seizoen nog geen 
wedstrijd heeft gewonnen. Wel-
licht onterecht, want Olympia’89 
toonde begin van de wedstrijd ge-
noeg weerstand. Met name door 

treffers van haar sterke opbouw-
speler en vanwege missers aan de 
kant van DOS’80 ging het gedu-
rende het begin van de wedstrijd 
lang gelijk op. Dit tij keerde echter 
halverwege de eerste helft, nadat 
de broers Verhoeven via fraai sa-
menspel drie maal op rij doel wis-
ten te raken. Ondanks dat ook nu 
Olympia’89 sterker de kleedkamer 
uit kwam, was het DOS’80 die de 
overhand nam in de wedstrijd en 
constant met ten-minste één punt 
heeft voorgestaan. Ze won uitein-
delijk met 20-23. 

Volgende week zaterdag spelen de 
teams weer, dan thuis in Sporthal 
’t Vijfeiken tegen de senioren van 
het Schijndelse Zephyr. Aanvang 
dames: 18.45 uur. Aanvang heren: 
20.00 uur.

Streekderby eindigt met overwinning
handbal

Foto’s: Marcel van der Steen
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Veel spektakel en veel strijd 1e editie
HomeTrain2daagse
VV Heeswijk blij met opbrengst € 625,-

De sprintkoning is: 
Tom Vermeulen
Tom Vermeulen mag zich de sprint-
koning noemen. Dat de deelne-
mers er voor gingen mag duidelijk 
zijn maar Tom wist op de laatste 
avond een supertijd te behalen van 
11,90 seconden over 250 meter. 
Per avond werden er 4 onderdelen 
gefietst:
- Team sprint, 400 meter
- Super sprint, 250 meter

- Vliegende sprint, 600 meter
- Koppelrit, 1000 meter

Hieronder de uitslag van de beste 
5 na 2 dagen strijd & spektakel. 
1. Bikers Heeswijk, totaal tijd 
335,85 
2. Meybo BMX Team, totaal tijd 
338,80 
3. De Kachelders, totaal tijd 343,97 
4. Beeldengieterij Tenax, totaal tijd 
351,45

5. Swartjes Bouwservice, totaal tijd 
360,18

De sprintkoning is: Tom Vermeu-
len, op de laatste avond had hij 
een supertijd van 11,90 seconden 
over 250 meter. 
VV Heeswijk is ook erg tevreden 
over dit mooi initiatief, deze 2 
avonden spektakel heeft voor de 
club kas in totaal euro 625,-- op-
geleverd. 

De organisatie is erg tevreden over 
de 1e Home Trainer 2 Daagse, vol-
gend jaar hopen ze natuurlijk op 
nog meer deelnemende teams en 
nog meer enthousiaste supporters. 

wielersport

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen vrijdag en zaterdag was het de 1e 
HomeTrain 2 Daagse bij café Jan van Erp. In totaal hadden zich 16 
teams opgegeven. Er werd om 2 titels gestreden: Kampioen van de 
Home Train 2 Daagse en Sprint koning van de Home Train 2 Daagse, dit 
alles bracht 2 dagen sport en spanning in café Zaal Jan van Erp.

HEESWIJK-DINTHER - Op Car-
navalsmaandag 20 februari 2012 
organiseert het Cultureel Centrum 
“Servaes” een goed verzorgde 
bridgemiddag.
Deelname door maximaal 64 pa-
ren, op volgorde van inschrijving. 
Zaal open 12.30 uur. Aanvang 
bridgen 13.00 uur.

Inschrijven kunt u door vóór 15 fe-
bruari 2012 €15,00 per paar over 
te maken naar Rabobank reke-
ningnummer 11.16.29.071 t.n.v. 
C.C. Servaes te Dinther. 
Onder vermelding van de namen 
van het bridgepaar en uw telefoon 
nummer. 
Inlichtingen www.ccservaes.nl

Carnavals bridgedrive
CC Servaes

bridgen

De Horst 1 - Altior 1    
Uitslag: 11-11
DDW 2 – Altior 2   
Uitslag: 12-10
Altior 3 – lottum 2   
Uitslag: 9-4
Altior 4 – Be Quick 3   
Uitslag: 7-8
Altior 5 – Geko 2   
Uitslag: 5-7
Altior Recr – corridor Recr

Met de blessures van vorige week 
zijn we wat gehavend maar had-
den goede invalsters ! De eerste 
2 doelpunten kwamen van Ilse, 
gevolgd door Jacqueline, die ook 
2 keer de korf wist te vinden. Na 
de rust kwam Corridor op dreef en 
kon 1 keer scoren. Daarna was het 
weer Ilse en ook Hannie scoorde 
waardoor we de eindstand op 6-1 
zetten ! Wieneke en Stephanie, 
bedankt voor het meedoen !

Altior A1 – VVO A1   
Uitslag: 5-8
Altior B1 – Jes B1   
Uitslag: 12-5
Altior B2 – Flamingo’s B1  
Uitslag: 3-1
Altior c2 – Be Quick c1   
Uitslag: 1-3
Flash c2 – Altior c3   
Uitslag: 12-5

Prinses Irene D2 – Altior D1

Het verschil was erg groot. Met de 
rust stonden we al met 9-0 voor.
We bleven mooi rondspelen en 
indraaien. Bijna iedereen had wel 
kunnen scoren.
Einduitslag 18-0. Lisa Vermeulen 
bedankt voor het meespelen !

Altior D2 – Odisco D1
Het was hard werken, Odisco is 
nog een maatje te groot . Ondanks 
dat, hebben we super gespeeld. 
We bleven werken met een doel-
punt als resultaat. Super ! Eind-
stand 1-12

Flash E1 – Altior E1   
Uitslag: 4-7 
concordia E1 – Altior E2  
Uitslag: 1-13
Spoordonkse Girls E1 – Altior E3

In een geweldig zalencomplex zijn 
we super flitsend van start gegaan. 
Door snelheid en schitterende fop-
ballen creëerden we super veel 
kansen. We gingen de rust in met 
0 – 2 voorsprong. Na de pauze luk-
te de acties nog beter alleen wilden 
de vele ballen er weer niet allemaal 
in. Een schot was afgekeurd, 2 
strafworpen gemist en toch nog 
2 keer kunnen scoren. Door prima 
samen te werken hebben we uit-
eindelijk gewonnen met 0 -4. 

Altior E4 – OVc ’63 E1   
Uitslag: 3-4
Altior F1 – Flash F1   
Uitslag: 1-5 Strafworpen: 2-2
Altior W1 – Be Quick W1  
Uitslag: 2-3 Strafworpen: 5-2

Puntverlies Altior in
Groesbeek

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

Unitas 1 te sterk voor dames 1 Tornado
NISTELRODE - In een eerder wed-
strijdverslag werd aangegeven dat 
het doel van dames 1 was deze 
competitie in de top 3 mee te 
spelen. Dat doel is bereikt, want 
de laatste weken staat Tornado 
dames 1 op de 3e plaats in het 
klassement. Zaterdag 21 januari 
speelden zij uit tegen Unitas in 
Boekel, de nummer 1 in het klas-
sement. 

Ondanks de blessures waar Tor-
nado dames 1 de laatste tijd mee 
te maken heeft gehad, stond er 
een sterk team en begon de eerste 
set dan ook veelbelovend. Tornado 
begon de eerste set sterk met een 
paar scorende smashes van Marjo-
lein en Karin. Het gaat vervolgens 
gelijk op, maar bij 10-07 begint het 
bij Unitas wat rommelig te worden. 
Hier profiteert Tornado van, maar 
dat is slechts voor korte duur. Door 
wat fouten aan de Tornado kant 
en de vechterslust bij de nummer 
1 loopt Unitas uit op Tornado. De 
eerste set wordt dan ook gewon-
nen door Unitas met 25-20.
De tweede set begint weer sterk bij 

Tornado. De teams zijn aan elkaar 
gewaagd, maar Tornado dames 1 
krijg het niet voor elkaar de punten 
te pakken op cruciale momenten. 
Ineke laat goede service passes 
zien, maar waar normaal gescoord 
wordt, laat Tornado nu punten lig-
gen. Er wordt hard gewerkt, maar 
het is helaas niet genoeg. Unitas 
profiteert hiervan en pakt ook de 
tweede set.
De derde set begint Tornado weer 

met volle moed, maar komt met-
een 4-1 achter te staan. Saskia is 
sterk als libero en brengt weer wat 
rust in het veld. Unitas is sterk in de 
aanval, maar Tornado lijkt zich te 
hervatten en terug te komen. Van-
af de stand 24-17 wordt er vech-
terslust getoond en komt de stand 
op 24-24. Een spannende rally 
waarin Unitas scherper is, brengt 
de stand op 25-24. Zij maken ver-
volgens de set af met 26-24. 
In de vierde set laat Tornado wis-
selend spel zien. Er worden enkele 
mooie punten gescoord, maar er is 
ook slordig spel te zien. Door het 
sterke spel van Unitas en de winst 
die al binnen is, gaat deze set over-
tuigend naar de tegenpartij wat de 
wedstrijdstand op 4-0 brengt. 
Tornado baalt van het verlies en 
had tegen de nummer 1 beter spel 
willen laten zien. Woensdag 25 ja-
nuari staan de nummer 2 Vollan en 
nummer 3 Tornado tegen elkaar 
op het veld. Tornado Dames 1 zal 
dan haar beste spel moeten laten 
zien, om de wedstrijd te winnen 
en daarmee dichter bij de nr. 2 van 
het klassement te komen. 

volleybal

leden en ouders van DOS’80: Hou 
je brievenbus de komende tijd in 
de gaten.

De vrijwilligers commissie is bezig 
met het werven van nog meer vrij-

willigers voor onze club, middels 
posters, de website en publicatie in 
de MooiBernhezekrant worden jul-
lie erop attent gemaakt dat er iets 
staat te gebeuren. 
Maak ons krachtig, wordt vrijwil-
liger bij DOS’80.!

- Wat kun je?
- Waar ben je goed in?
- Waar word je vrolijk van?
- Wat is je vak?
- Wat hebben we nodig?
- Waar worden we vrolijk van?
- Wat is ons vak?

Kom jij ons team versterken?
Voor 15 feb. bellen wij.

Aktie DOS ‘80handbal
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NISTELRODE - Wil je komen dan-
sen bij dansvereniging Dancing 
Kids uit Nistelrode meld je dan 
aan via de mail dvdancingkids1@
hetnet.nl. Wij kunnen bij alle 
groepen wel weer enkele nieuwe 
leden gebruiken! Vooral jongens 
zijn bij ons van harte welkom! Op 
onze website www.dvdancingkids.
nl kun je al een heleboel over onze 
vereniging lezen. We trainen in 
onze eigen accommodatie boven 
de kleedruimte bij Prinses Irene. 

Op maandag 16 april en woens-
dag 18 april zijn de kinderen van 
5 t/m 8 jaar welkom om twee keer 
een les mee te komen trainen. Op 
maandag is dat van 16.45 uur tot 
17.30 uur Garde en aansluitend 
van 17.30 uur tot 18.15 uur Mo-
dern. Op woensdag is dat van 
17.15 uur tot 18.00 uur Modern 
en van 18.00 uur tot 18.45 uur 
Garde.

Ouders mogen op maandag en 
woensdag, op het eind van de 
tweede les, de laatste 10 minuten 
komen kijken.  

Kinderen van 8 t/m 12 jaar mogen 
op maandag 16 april van 17.30 
uur tot 18.15 uur Garde en van 
18.15 uur tot 19.00 uur Modern 
mee komen doen.

Op woensdag 18 april is dat van 
17.30 tot 18.15 uur Garde en van 
18.45 tot 19.30 uur Modern. 
Het half uurtje tussenin mogen ze 
mee doen met het rekken en strek-
ken. Ook hier mogen ouders op 
maandag en woensdag, de laatste 
10 minuten van de tweede les, ko-
men kijken. 

Oudere jongens en meisjes (van 
12 t/m 14) die graag een keer mee 
willen komen trainen zijn welkom 
op maandag 16 april van 19.00 uur 
tot 19.45 uur Garde en van 19.45 
uur tot 20.30 uur Modern. Ben je 
15 jaar of ouder en wil je bij onze 
vereniging komen dan maken we 
met jou een afspraak wanneer je 
mee mag komen doen.
Voor meer informatie bel je met 
0412-612001. 
Rose-Marie van Heumen 
Voorzitster

Aanmelden nieuwe leden
DV Dancing Kids

dansen

NISTELRODE - In de sporthal aan de Osseweg 
te Berghem vond zondag 22 januari een 
groot danstoernooi plaats. DV Dancing Kids 
nam daar met al haar 17 dansen aan deel. 
De zaal zat vol met toeschouwers die hun 
favorieten enthousiast aanmoedigden. Ook 
voor onze leden waren er veel ouders en fa-
milieleden aanwezig.

De uitslagen waren als volgt:

Solo junioren vrije klasse Guusje van Thiel 
239 punten- 4e plaats
Solo junioren vrije klasse Vera Oomen 
249 punten – 2e plaats
Solo junioren sportklasse Lieke van der Ven 
272 punten – 3e plaats
Garde minioren Melody 240 punten – 1e plaats
Garde junioren vrije klasse Miracle 
252 punten – 2e plaats en gepromoveerd naar de 
sportklasse!
Show modern junioren vrije klasse Release
230 punten – 5e plaats
Show modern junioren sportklasse Spirit
270 punten- 1e plaats
Solo jeugd sportklasse Cheyenne Willemsen
269 punten 3e plaats
Solo jeugd sportklasse Sharona Willemsen
273 punten 2e plaats
Solo hoofd sportklasse Moniek van Heumen
286 punten 1e plaats 
Garde mars Untouched 283 1e prijs
Garde jeugd sportklasse Diamonds
272 punten 2e plaats
Garde hoofd sportklasse Touch
281 punten 1e plaats
Show solo hoofd sportklasse Kimberly Xhofleer
263 punten 1e plaats
Show modern jeugd sportklasse Straight
269 punten 2e plaats
Show modern jeugd sportklasse Twister
280 punten 1e plaats
Show modern hoofd sportklasse Inspiration
287 punten 1e plaats

Zeer tevreden gingen de leden van DV Dancing Kids 
na een lange dag weer naar Nistelrode.

Op 11 en 12 februari kunt u alle dansen van DV Dan-
cing Kids zien in cultureel centrum De pas te Heesch. 
Dan organiseert Dv Dancing Kids zelf een twee daags 
toernooi; op zaterdag een Internationaal Toernooi, 
waar tevens de Europa Cup winnaars bekend ge-
maakt worden, en op zondag een toernooi met alleen 
Nederlandse deelnemers.

Groot Danstoernooi bij DC BeatYesdansen

De tweelingzussen Sharona en Cheyenne Willemsen 
van Dv Dancing Kids wisten voor het eerst samen het 
erepodium te behalen. Cheyenne behaalde de 3e plaats en 
Sharona een gedeelde 2e plaats. Vlnr.: 3. Cheyenne,
1e plaats Demi Gabriël, 2 Sharona 2e plaats Jade Duijs
 FotoTwan Willemsen 

NISTELRODE - De korfbalsters 
van Prinses Irene wonnen zon-
dagmiddag met 12-9 van Astran-
tia en gaan volgende week als de 
nummer één naar Berlicum toe om 
daar de topper te spelen tegen de 
nummer twee BMc. Na een ster-
ke start bezondigde Prinses Irene 
zich aan te veel slordigheden, 
waardoor de afstand met de te-
genstrever steeds zo rond de drie 
doelpunten bleef. 

coach Twan Verwijst moest veel-
vuldig corrigerend optreden naar 
zijn speelsters. In de slotfase werd 
het nog even benauwd, toen As-
trantia tot op één punt kwam. Ella 
van de Graaf en lotte Wilbers her-

stelden echter het verschil weer 
tot drie doelpunten.

Prinses Irene startte voortvarend. 
De 1-0 en 2-0 kwamen van Esther 
v. Venrooij en Lotte Wilbers, zij 
maakten daarmee meteen duide-
lijk dat de oranje dames maar een 
ding wilde en dat was de overwin-
ning pakken. Om dat nog eens 
duidelijk te maken scoorde Ella v.d. 
Graaf ook nog de 3-0. Astrantia 
koos ervoor om met een van hun 
beste speelsters op de bank te be-
ginnen, dit zagen we ook terug in 
hun spel. Ze hadden moeite met 
scoren. Prinses Irene begon ove-
rigens ook met twee topvrouwen 
op de bank, Marina v. Venrooij en 

Linda v. Tilburg. De kansen die As-
trantia pakte waren vaak van grote 
afstand, waardoor Prinses Irene 
veel afvallende ballen kon terug-
brengen naar de aanval. De rust 
ging in met een 7-3 voorsprong.
Na de rust kwam Prinses Irene 
aanvallend anders uit de kleed-
kamer. Het draaide niet meer zo-
als voor rust en Astrantia kreeg 
grip op de vele individuele acties 
die wel gemaakt werden, maar 
de passing was onverzorgd en er 
werd zeer slordig omgegaan met 
balbezit. Ook werden goede mo-
gelijkheden om te scoren gemist. 
Met nog 15 minuten te gaan stond 
het 9-6. De zorgen werden groter 
nadat de zwarte formatie driemaal 
wist te scoren, terwijl Prinses Irene 
dat maar één keer deed . Met nog 
zes minuten op de klok gaf het 
scorebord 10 _ 9 aan. Ella vd Graaf 
scoorde de bevrijdende 11-9 en 
Lotte Wilbers gooide de wedstrijd 
definitief op slot door haar 4e af-
standschot van de middag er loep-
zuiver in te schieten. 
 
Opstelling en scores: 
Ella van de Graaf (3x), Kristel van 
Heumen, Dianne v/d Burgt (46: 
Marina van Venrooij), Robin van 
Pinxteren, Lieke van Griensven 
(2x) Annelies Thijssen (1x) (42: 
Linda van Tilburg), Esther van Ven-
rooij (1x), Lotte Wilbers (4x)

Slordig Prinses irene wint 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

LOOSBROEK - Op zondag 22 ja-
nuari 2012 trof Korloo 1, thuis in 
de Zaert, Olympia uit Ommel. In 
de de eerdere wedstrijd dit zaal-
seizoen werd met 10-6 verloren 
van dit team. Korloo begon de 
wedstrijd vrij goed. 

Er werden mooie kansen gecre-
eerd, maar opnieuw kwam ons 
grootste probleem om de hoek 
kijken: de kansen werden niet af-
gerond. Hierdoor kon Olympia na 
de 2-2 een voorsprong uitbouwen. 
We gingen met een 3-6 stand de 
rust in.
In het eerste deel van de tweede 
helft maakten we het onszelf las-
tig door kansen te zoeken die er 

eigenlijk niet waren.  Toch zat de 
afronding nu meer mee. Vanaf 
de 4-7  scoorden wij 5 keer ach-
ter elkaar waardoor we op een 9-7 
voorsprong kwamen. De laatste 
minuten hebben we goed uitge-
speeld. De verdediging had de 
aanvallen van Olympia onder con-
trole en in de aanval werd er naar 
goede kansen gezocht waardoor 
het balverlies minimaal was. De 
wedstrijd eindigde in 10-9. Door 
het verlies van SVOC’01 staan we 
nu derde, 3 punten achter op de 
nummer 2, BMC. 

Doelpunten: Marieke de Wit (2), 
Elrieke Roefs (2), Sandy van Gruijt-
huijsen (2), Carmi Mulders, Anne-
Lieke van Hooft, Josine van Sant-
voort, Irma Steenbakkers. 
Volgende week spelen we om 
13.00 uur uit tegen Astrantia. Deze 
wedstrijd vindt plaats in sporthal 
de Meercamp in Oeffelt.

Korloo 1 wint opnieuw
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

Vera Oomen, Garde solo, tweede plaats Foto: Rian van Schijndel
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

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.

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.demooibernhezekrant.nl www.vorstenbosch-info.nl

BERNHEZE 

26 JANUARI 
Nationale gedichtendag

Open Coffee 
CC de Pas heesch

27 JANUARI 
Huldiging 
sportkampioenen 
van het jaar 2011 
CC Servaes in 
heeswijk-Dinther

29 JANUARI 
Politiek Café Brug 
CC de Pas in heesch
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Huldiging Jeugd 
sportkampioenen 
van het jaar 2011 
Lunenburg in Loosbroek

4 FEBRUARI 
Knutselinstuif 
bij de Eijnderic 
De kanz
nistelrode

12 FEBRUARI 
Grote Baby-kinderbeurs
rusheuvel Oss

14 FEBRUARI 
Valentijnsdag 

18-21 FEBRUARI
Carnaval

NISTELRODE 

28 JANUARI 
Eerste Weverszitting  
Sporthal de Overbeek

29 JANUARI 
Midwinterconcert van 
Fanfare St. Lambertus 
Sporthal de Overbeek
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Jeugdzitting  
Sporthal de Overbeek

30 JANUARI 
Emmertjes actie
CS de Wevers

1 FEBRUARI 
Algemene 
ledenvergadering, 
HKK Nistelvorst 
heemhuis

4 FEBRUARI 
Knutselinstuif bij de 
Eijnderic
De kanz

Tweede Weverszitting 
Sporthal de Overbeek

6 FEBRUARI 
Geloofsavonden
in onze parochie
Parochie St. Lambertus

7 FEBRUARI 
Jaarvergadering KBO 
met Adriaan Sanders 
Party Centrum ´t Maxend
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8 FEBRUARI 
De Ontmoeting: 
uitverkoop van 
Vinckenmode 
Gasterij Laarstede

10 FEBRUARI 
Bobz carnaval 2012
met CS De Wevers 
Dorpshuis 

11 FEBRUARI 
Prijsuitreiking 
Nisseroise Kwis 
Party Centrum ‘t Maxend

12 FEBRUARI 
Internationaal 
danstoernooi 
Dancing Kids 
CC de Pas

16 FEBRUARI 
Zonneochtend 
Wevershof

HEESCH

26 JANUARI 
Informatieavond 
bouwplannen 
‘t Dorp 49-61
CC de Pas

27 JANUARI 
Prijsuitreiking van de 
Hisse Kwis 2011 
CC de Pas

28 - 29 JANUARI 
Gouwe Kreuge Bal 
CC de Pas

4 FEBRUARI 
Carnavalsconcert met 
Fanfare Aurora 
CC de Pas

15 FEBRUARI 
Liederentafel 
CC de Pas 

17 FEBRUARI 
Brouwersbal 
Café ‘t Tunneke

HEESWIJK-
DINTHER

25 JANUARI
Pyjamaparty
bibliotheek 

28 JANUARI 
Torenrock 
Café de Toren

V.I.P. & Omd 
Café de zwaan

29 JANUARI 
Finale Bands 
in the battle
Café Jan van erp
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Harmonie St. 
Servaes organiseerd 
voorspeelmiddag
CC Servaes

31 JANUARI 
Kasteelconcert: 
EnAccord String Quarte 
kasteel heeswijk

4 - 5 FEBRUARI 
Toneelvoorstelling 
De Oude Garde
CC Servaes

4 FEBRUARI 
The Freshmakers 
& Pullover
Café de zwaan

5 FEBRUARI 
Matineeconcert: 
Pur Sang (zangtrio)
kasteel heeswijk

11 FEBRUARI 
Pronkzitting Stichting 
Carnaval HDL
Sporthal de zaert 

Wolfpack & Grohl
Café de zwaan

13 FEBRUARI 
Pronkzitting 55+ 
Stichting Carnaval HDL
Sporthal de zaert 

LOOSBROEK

17 FEBRUARI
Teenageparty
Lunenburg

18 FEBRUARI
Amnesia
Lunenburg

19 FEBRUARI
Teenageparty
Lunenburg

VORSTENBOSCH

31 JANUARI 
Vraagbak
De Stuik

25 JANUARI 
Opening Dagwinkel

27-28 JANUARI 
Pronkzitting
De Stuik

1 FEBRUARI
Afscheid Meester Sjef
De Stuik
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3-4 FEBRUARI
Pronkzitting
De Stuik

5 FEBRUARI
Pierenhappertjesfestijn
De Stuik

Rommelmarkt
’t Gildebergske


