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‘Het prinselijk geheim bewaren, dat
vond ik nog het meest moeilijke!’

En daar stond Wilson Bosch ineens 
in de spots als nieuwe regeerder 
over Snevelbokkenland. Gejoel en 
gejuich vanuit de zaal. “Een warm 
onthaal, zo voelde het. En een 

ontlading ook, want het is allemaal 
toch spannend. Eén dag bedenktijd 
en die viel gelukkig samen met de 
winterwandeling van de TRV, dus 
hebben Hans en ik het er 20 kilo-

meter over gehad. Hedwig aarzel-
de nog, maar Hans en zijn vrouw 
Jona waren zo enthousiast, dat dat 
gevoel al snel verdween. Als Hans 
nee had gezegd, had ik het niet 

gedaan.” Wilson, directeur/eige-
naar van Bosch en van Oers Bouw-
kundigen uit Dinther, vrijwilliger bij 
het Integraal Platform Gehandi-
capten (IPG Bernheze) en voorzit-
ter van popkoor Iddus, “Ik ben de 
vierde prins al binnen Iddus; een 
goeie kweekvijver blijkbaar,” lacht 
hij. “Ik kijk er naar uit om carna-
val een keertje vanuit het Prinse-
lijk gevoel te beleven en er volop 
van genieten allemaal. De eerste 
185 eieren zijn afgelopen vrijdag-
avond al gebakken, geloof ik. Het 
was feest thuis! Het bezoek aan de 
school waar mijn zoontjes Rens en 
Lars zitten en aan Bernezorg, om-
dat ons mam daar zit heeft voor 
mij wel iets speciaals.”
Gesteund door vaste adjudant 
Dennis Langenhuijzen zal Hans 
zijn rol als persoonlijke adjudant 

vol verve invullen: “Ik had wel be-
dacht dat Wilson een keer Prins zou 
worden. We zijn al vanaf ons 15e 
met elkaar bevriend en hebben het 
er vaak over gehad, omdat Wilson 
bij het prins raoje vaak genoemd 
werd. Afgelopen donderdag stond 
hij met stip op één, heb ik horen 
vertellen. Met onze vriendengroep 
hebben we altijd carnaval gevierd 
en dit jaar doen we er gewoon een 
schepje bovenop. Ik leg mijn land-
metergereedschap er graag een 
paar dagen voor opzij!”

HEESWIJK-DINTHER - Eerst Beste Bernhezer en nu Prins Carnaval van Snevelbokkenland. “Nu nog een lint-
je!” lacht Prins Wilson d’n Urste. “Toen in december de nieuwe voorzitter van Stichting HDL Marjo Lucker 
samen met Ad van Hemmen mij benaderden met de vraag: Wil je prins worden? Wist ik niet dat ik ook Beste 
Bernhezer werd. Maar ik voel mij met beide ‘titels’ oprecht vereerd. De geheimhouding, zeker richting de 
familie vond ik lastig. Daar heb ik toch veel om zaken heen moeten draaien. Gelukkig is die druk er nu af en 
kan ik, samen met mijn adjudant Hans de Laat (uit de Koffiestraat) en onze gezinnen, volop gaan genieten. 
Zurgt detter niks oan skilt...want HDL Gu Wild!”

Dewan Maluku neemt afscheid
Afscheid met nieuw begin

Romaldus Irijanan, voorzitter van 
Stg. DMN opende voor de laat-
ste keer het gebouw. Het gebouw 
waar lief en leed gedeeld is, fijne 
herinneringen gecreëerd zijn en 
vele activiteiten hebben plaatsge-
vonden. Er werd geschiedenis ge-
schreven.
Samen met Mevr. Sangur en Marti-
nus Kawarnidi sprak Romaldus een 
woordje om nog even stil te staan 
bij wat dit clubgebouw voor ieder-
een betekend heeft. Meer dan 50 
jaar geleden kwamen ze naar Nistel-
rode, Martinus Kawarnidi en Mevr. 
Sangur. De eerste generatie Moluk-
kers, zij spraken in het Tanimbarees  
en Keiees nog een dankwoord uit 
en er werd met de aanwezigen ge-
beden.

‘Het gebouw heeft ons veel gege-
ven en we horen hiervoor symbo-
lisch iets terug te geven.’, mevrouw 
Sangur gaf symbolisch enkele 

munten terug aan het gebouw als 
dank wat het gebouw voor hen 
betekende. Hierna was het dan 
echt tijd om voor de laatste keer 
het clubgebouw te verlaten en af 
te sluiten. Deze eer was weggelegd 
voor Mevr. Sangur en Martinus Ka-
warnidi, die de deur voor de laatste 
keer op slot draaiden.

Dorpshuis, nieuw onderkomen
Met de beheerder en vele vrijwil-
ligers is er de laatste maanden 
hard gewerkt om het op tijd af 
te krijgen. Het is een fantastische 
ruimte met een grote keuken wat 
fijn is want zoals u waarschijnlijk 
wel weet word er altijd heerlijk ge-
kookt. In afwachting van de offici-
ele opening medio maart/april sa-
men met jongerencentrum BOBZ 
en de EHBO vereniging werd er 
toch onofficieel een lintje doorge-
knipt om zo het clubhuis in gebruik 
te kunnen nemen. Het lintje werd 

symbolisch doorgeknipt met 3 ge-
neraties. Stg. DWM heeft nog een 
punt op de agenda staan en dat is 
het plaatsten van het monument 
‘Hubungan’ (verbondenheid). Dit 
bronzen beeld is in het kader staat 
van 50-jaar Molukkers in Nistel-
rode in 2008 aan de Molukse 
gemeenschap geschonken maar 
heeft nog geen plek gekregen. 
Stg. DMN wacht nog op een de-
finitieve plaatsing en met de steun 
van de Gemeente Bernheze hoopt 
de voorzitter dat het nu zal lukken. 

Foto: Alette Fotografie

‘Met stip op 1 bij 
het Prins raoje’

NISTELRODE – Afgelopen zaterdagmiddag werd er symbolisch afscheid 
genomen van het clubhuis van Stichting Dewan Maluku aan de Park-
straat in Nistelrode. Ruim 35 jaar geleden nam de stichting DMN (voor-
heen Pekaku) haar intrek in de voormalige jongensschool. Vooral de 1e 
en 2e generatie hebben de stichting gevormd en voor vele van hen was 
het clubgebouw een 2e thuis. 

‘hubungan 
verbondenheid’
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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.

Deze Open Coffee bijeenkomsten 
staan open voor iedere  onderne-
mer, werkgever en werknemer die 
belang en interesse heeft in Bern-
heze en vooral ook buiten digitale 

netwerken interessante mensen wil 
ontmoeten en wil netwerken on-
der het genot van een lekker kopje 
koffie.   Het fenomeen Open Cof-
fee is ontstaan uit digitale netwer-
ken,  in Bernheze uit de Bernhezer 
inwonergroep op LinkedIn. Vanaf 
eind 2009 bestaat deze groep.
Inmiddels hebben 230 Bernhe-
zenaren zich gekoppeld aan deze 
groep, er is ook een speciale Open 
Coffee Bernheze groep.

Voor meer informatie kijk op 
www.opencoffeebernheze.nl.

Open coffee Bernheze Servaes Dinther

Eerste Open Coffee Bernheze op 26 mei 2011 Kasteel Heeswijk

BERNHEZE - Sinds mei vorig jaar kent Bernheze ook Open Coffee bij-
eenkomsten. Iedere laatste donderdag van de maand van 8.30 tot 10.00 
vinden deze plaats. De laatste bijeenkomst was op donderdag 26 janu-
ari, de volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 23 februari 
a.s. in cultureel centrum Servaes in Dinther.

ingrid design by

Graanakker 10 - Heesch
M. (06) 4800 5243

www.designbyingrid.nl

voor advies, concept, 
ontwerp en
 realisatie... 
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F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08
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Onder het genot van een lekker 
warm kopje koffie met gebak, wer-
den alle 175 gasten, zoals altijd, 
verwelkomd door voorzitter Jan van 
der Leest. Deze middag was wel 
een heel bijzondere, want Jos He-
ijmans, ex-burgemeester van de ge-
meente Bernheze, was samen met 
zijn vrouw ook aanwezig. Bij zijn 

afscheid van de bevolking van de 
gemeente had hij verzocht om geen 
cadeau te geven. Liever ontving hij 
een bijdrage voor een goed doel 
binnen de gemeente. Zodoende 
kwam hij nu speciaal naar Heesch, 
met een cheque t.w.v. €1000 ! 
De heer Heijmans overhandigde de 
cheque aan de heer Antoon Ver-

stegen, de glunderende penning-
meester van de Heesche ziekenver-
eniging. Jan van der Leest sprak, 

mede namens alle vrijwilligers en 
alle leden van de doelgroep, zijn 
oprechte dank uit voor dit gewel-
dige gebaar. Hij overhandigde me-
vrouw Heijmans daarna een mooie 
bos bloemen. Vervolgens kon ieder-
een volop genieten van de bekende 
nummertjes die ten gehore werden 
gebracht door de vierkoppige for-
matie “Klavertje vier”. 
Met hun prachtige muziek en zang 
wisten zij alle gasten op een uitste-
kende manier te vermaken onder 
het genot van een hapje en een 
drankje.
Om 17.00 uur werd deze geslaag-
de en gezellige middag afgesloten 
met een lekkere Brabantse brood-
maaltijd, waarna iedereen met een 
tevreden gevoel weer huiswaarts 
keerde.

cheque van 1000 euro voor
“ziekenvereniging Horizon-Heesch”

Foto

HEESCH - Op dinsdag 2 februari was er in het Tunneke te Heesch weer 
een gezellige ontspanningsmiddag voor alle leden van de doelgroep 
van ziekenvereniging Horizon-Heesch.

Eijnderic
start cursus
over vijvers

HEESCH - Educatief en creatief 
centrum de Eijnderic in Heesch 
start binnenkort een cursus waarin 
u alles leert over het  verantwoord 
aanleggen én onderhouden van 
een vijver. Twee leden van vijver-
vereniging “Xiphophorus Oss” 
verzorgen deze boeiende cursus.

Een juiste verzorging draagt bij aan 
een zo goed mogelijk milieu waar-
in zowel de vissen als de planten 
goed kunnen gedijen. Zo wordt 
uw vijver een sieraad in de tuin! De 
cursus bestaat uit 3 theorieavon-
den en een avondexcursie naar 
“steur- en sierviskwekerij Spierings 
Vis in Oss”. Inschrijven is mogelijk 
via www.eijnderic.nl.

‘liever een bij drage 
voor het goede 
doel’

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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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003
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John F. Kennedystraat 3, Heesch
Markt Nistelrode

Elstar appels 
Geldig op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari

2 kilo € 1.99

Ruime 2-onder-1 kapwoning met garage, 
in populaire wijk. Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

www.huisinheesch.nl

Te koop: Boonakker 45, Heesch

 

 
 

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.

ZWARTE BERGEN
De billboards vliegen ons om de oren hier in het dorp. Helaas niet 
van bevallige boerendochters met stadse lingerie, maar een ander 
lustobject lijkt het: nieuwe woningen. De ‘jeugd’ is massaal op zoek 
naar een manier om toch maar in het eigen dorp te wonen en daarom 
zijn de plannen (hoe kleinschalig ook) eindeloos.

Hoe nutteloos ik het soms vind om nog meer appartementen op de 
woningmarkt te gooien die je na verloop van tijd aan de straatstenen 
niet meer kwijt kunt, juich ik de bouwfase alleen maar toe. Het geeft 
leven in het dorp. Discussies over het nut ervan, ZZP’ers die graag 
met de kwast vooraan staan om mee te helpen en niet te vergeten de 
hongerige jongeren die staan te trappelen om een eigen ‘huiske’ te 
hebben. (ja, ook hier hebben we straattaal).

Maar ik denk vooral aan de jongste, nog buiten-spelende, jeugd. Zij 
vooral moeten al die nieuwbouwplannen alleen maar heel heftig 
omarmen. Hoe groter er gebouwd wordt, hoe beter. Hoe dichter dat 
bij hun eigen buurt is, hoe vetter. Hoe hoger de bergen, hoe cooler!
Want een echt buitenspeelkind beloof je geen gouden bergen, die 
beloof je zwarte bergen, zwarte bergen zand. Want geef nou toe: 
‘Hullie’ is niks vergeleken bij een goede hoge zwarte berg zand! Je 
kunt er namelijk naar toe wanneer je wilt, ze vragen geen entree en 
het beste van alles is: je ouders hoeven niet mee. Dat is nog eens een 
speelparadijs!

Ik heb nog een gouden tip voor al die buitenspeelkinderen die het 
fenomeen zwarte berg nog willen ontdekken en daar een voordeel uit 
willen halen. Ga er één bezoeken in je zondagse kleren net voordat je 
naar een saaie binnen-zit-verjaardag van je oom of tante moet…. Ik 
durf te wedden dat de verjaardag een stuk korter duurt en je snel weer 
terug kunt naar je favoriete speeltuinberg! Dat kleine ruzietje en die 
opvoedkundig zeer verantwoorde schop onder je kont moet je dan 
maar voor lief nemen!

COLUMN
DE BLIEKERS

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Manicure
Nail-art 
Gelnagels
Acrylnagels

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Angel Nails
Uden

T: 06 53 61 07 09
E: info@angelnailsuden.nl

www.angelnailsuden.nl

Nagelstudio

Veel creativiteit bij Carnavalsconcert

In een twee uur durende program-
ma passeerden een groot aantal 
verschillende acts de revue. Zo was 
er een nummer van de jeugdslag-
werkgroep waarbij in plaats van 
slaginstrumenten gebruik werd 
gemaakt van speelkaarten, kran-
ten, flessen en zakdoeken om een 
scene in een ‘saloon’ ritmisch te 
ondersteunen. Verder veel zang, 
zoals van onze eigen voorzitter 
Katja Brooijmans met het heerlijke 
nummer ‘nine-to-five’ van Dolly 
Parton. Verder ook Dixieland mu-
ziek gespeeld door de fanfare on-
der leiding van Mari van Gils.

Natuurlijk was er ook ruimte voor 
de vaste onderdelen van het pro-
gramma zoals de dans van groe-
pen “Sense’ en “Solvation’ en 
het uitreiken van de hoorn aan de 
prins Wilson. 

Aan het einde van de programma 
speelde de slagwerkgroep van de 

Koninklijke Fanfare een bijzonder 
nummer dat al is ingestudeerd 
voor de 28 mei aanstaande wan-
neer vanaf 20.00 uur op het kas-
teel Heeswijk een avond rond het 
thema “Riverdance’ wordt ver-
zorgd met natuurlijk veel percus-
sie, dans en koren.

Die vraag was al beantwoord voor 
hij gesteld was. In het raadsbesluit 
waarin goedkeuring werd verleent 
aan dit industrieterrein hadden 
onze raadsleden al besloten dat er 
zich bedrijven konden vestigen tot 
maximaal categorie vier.
Die categorie vond iedereen zwaar 
genoeg gezien de belasting die 
deze bedrijven op de omgeving 
hebben.
Wij als Bernheze Solidair staan 
nog steeds vierkant achter deze 
beslissing. Niet in de laatste plaats 
vanwege de mogelijke risico’s die 
bedrijven uit zwaardere categorie-
en zouden kunnen vormen. Daar 
willen wij onze bewoners niet aan 
blootstellen 
Begrijpelijk was de vraag wel. 
Schijnbaar zijn er een aantal be-
drijven uit deze categorie op zoek 

naar een nieuwe of andere locatie 
en plaatsing op Heesch-West het 
zou de ontwikkeling en exploitatie 
van het terrein een stuk makkelij-
ker maken. 
De behoefte aan industrieterrei-
nen, waarop de ontwikkeling van 
dit gebied destijds op gebaseerd 
was, is blijkbaar de laatste jaren te-
ruggelopen. Wij zien ook met gro-
te belangstelling naar de nieuwe 
cijfers die de provincie later dit jaar 
zal presenteren.
Het maakt er de situatie voor de 
ons en de gemeente Maasdonk 
niet makkelijker op. Allereerst zul-
len we moeten wachten tot het 
industrieterrein  Vorstengrafdonk 
voldoende gevuld is alvorens er 
kavels mogen worden uitgegeven. 
Ondertussen lopen wel alle voor-
bereidingen en dragen wij een be-

hoorlijk deel van de kosten ervan.
Wij zullen de ontwikkelingen om-
trent Heesch-West nauwgezet 
blijven volgen en kritisch zijn op 
wat het voor gevolgen voor onze 
gemeente en onze inwoner zullen 
zijn. 

Horen Categorie 5 bedrijven 
op Heesch West ??

BERNHEZE - Onlangs heeft de provincie de vraag gesteld of Bernheze en Maas-
donk bereid zouden zijn om bedrijven uit de categorie vijf zich te laten vestigen 
op het nog aan te leggen industrieterrein Heesch West. Op de onlangs gehouden 
informatieavond over de ontwikkeling van industrieterrein Heesch-West werd hier 
melding van gemaakt.

door John van den Akker, burgerlid Bernheze Solidair

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag was het al vroeg een drukte van belang rond de Zaert 
in Dinther vanwege het jaarlijkse carnavalsconcert. Om 11 uur was de zaal al gezellig vol 
en stipt om 11 minuten over 11 startte het programma. Het carnavalsconcert wordt ieder 
jaar verzorgd door de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord en ook dit jaar hebben ze weer een 
knallende show neergezet. Het thema was dit jaar ‘het wilde westen’ wat de creativiteit van 
de Koninklijke Fanfare flink heeft geprikkeld.

Bron foto: 
Rob van de Kuijl
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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.

De heer H. v.d. Wiel, bestuurder van 
BerneZorg, sprak bij aanvang zijn 
waardering uit voor het jaarlijkse 
initiatief van de WBE om de wild-
proeverij te organiseren en het daar-
voor bestemde wild beschikbaar te 
stellen. Daarna opende wethouder 
Hans v.d. Pas van gemeente Bern-
heze de wildproeverij en heette een 
ieder van harte welkom. Als wet-
houder is hij betrokken bij het pro-
ject ‘Beekdal De Aa’, waar de WBE 

een deskundige bijdrage aan levert 
zoals aan heel veel andere projec-
ten in het buitengebied. Hij wenste 
iedereen een fijne en gezellige mid-
dag. 

Louis van Gemert sprak als secreta-
ris van de WBE een woordje over de 
vele activiteiten van de organisatie 
zoals de jaarlijkse schoonmaakdag 
in het buitengebied, het onderhoud 
van houtwallen en singels van de 

gemeente (in samenwerking met 
Staatsbosbeheer), biotoopverbete-
rende maatregelen, reebeheer en 
het plaatsen van wildspiegels in op-
dracht van de gemeente om aanrij-
dingen met reeën en andere dieren 
te voorkomen. Helaas worden veel 
van deze wildspiegels vernield of 
meegenomen.

Verder vroeg hij aandacht voor de 
vernieuwde informatiestand in de 
Promenade waar men informatie 
kon krijgen over wildbeheer, schade 
bestrijding, de schoonmaakdag en 
informatie over verschillende dieren. 
Ook waren er folders beschikbaar 
en werden foto’s van de WBE activi-
teiten en natuurfilms getoond. 
Het keukenpersoneel van Berne-
Zorg had grote zorg besteed aan het 
klaarmaken van de heerlijke gerech-
ten, zoals duivensoep, wildhaché 
met stamppot, wildragout en paté 
en ook de door de WBE beschik-
baar gestelde rode wijn was heerlijk. 

Vrijwilligers van BerneZorg zorgden 
voor de leuke en perfecte bediening.
De bewoners van Cunera/De Bon-
gerd en omwonenden genoten van 
de lekkere hapjes en waren met de 
vrijwilligers en medewerkers van 
BerneZorg enthousiast over deze 
gezellige en goed georganiseerde 
wildproeverij.

Informatie over organisatie
BerneZorg bestaat uit de locaties 
Cunera (96 plaatsen) en De Bon-
gerd (125 plaatsen) in Heeswijk. 
Daarnaast biedt BerneZorg Thuis 
verpleging, verzorging en hulp bij 
het huishouden bij cliënten aan huis.
 
BerneZorg richt zich in grote mate 
op de zorg voor ouderen uit de re-
gio (Heeswijk, Dinther, Loosbroek, 
Middelrode, Vinkel, Vorstenbosch 
en omgeving) en de zorg voor reli-
gieuzen, hoofdzakelijk behorend tot 
de Nederlandse Provincie van de So-
ciëteit van Zusters van J.M.J..

Wildproeverij bij Bernezorg
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Op 25 januari 2012 heeft BerneZorg, 
in samenwerking met Wildbeheereenheid AA en Leijgraaf (WBE) uit Heeswijk-Dinther, Loos-
broek en Vorstenbosch voor de 13e keer een wildproeverij georganiseerd voor de bewoners 
van locatie Cunera/De Bongerd en de bewoners van de aanleunwoningen van het voormalige 
Ter Weer. De leden van de WBE hebben graag hun bijdrage geleverd om hiervoor wildsoorten 
zoals hazen, konijnen, fazanten, eenden en houtduiven ter beschikking te stellen.

De presentatie werd in duo’s ge-
daan en zo werden de verschillende 
categorieën vragen doorgenomen 
en ook enkele statistieken bekend 
gemaakt. Zo heeft de organisatie 
72 uur de kwisboeken nagekeken, 
hebben ze 120 facebookvrienden 
en ga zo maar door. 
Na de pauze was dan eindelijk tijd 
voor de prijsuitreiking. Als eerste 

kreeg ‘Bê een gerapt’ een geluks-
collier omdat ze helaas op de laat-
ste plek geëindigd waren. Een vers-
pakket van de VersDriehoek volgde 
voor een van de groepen die het 
soort koffie geraden had. Het team 
dat zich het beste wist in te schat-
ten waren de ‘Nølers’ zij hadden 
vooraf aangegeven dat ze als 10e 
zouden eindigen en dit was ook zo, 

hiervoor kregen ze een mooi well-
ness pakket van Strijbosch Store. 
De tijd was aangebroken voor de 
‘grote’ prijsuitreiking. Het onrus-
tige publiek werd steeds stiller. Alle  
92 rangen werden benoemd, de 
teams die de top 3 wisten te beha-
len mochten in zijn geheel naar voor 
komen. De spanning was duidelijk 
te snijden in de zaal toen de organi-
satie de top 3 bekend maakte:

1e plaats met 957 punten: 
Ut klène bruurke
2e plaats met 910,7 punten: 
Laar maar waar
3e plaats met 896,5 punten: 
IQ achteraf! 

De eerste prijs was een cheque van 
€ 250,00, een bos bloemen en na-
tuurlijk de wisselbokaal, gemaakt 
en geschonken door Beeldig, met 
hierin gegraveerd de naam Ut klène 
bruurke. De winnaars gingen hele-

maal uit hun bol, het is dan ook een 
grote eer deze titel mee te mogen 
dragen. De naam ’t Klène bruurke 
is gekozen als verwijzing naar Vor-
stenbosch, omdat een gedeelte van 
de groep opgegroeid is in Vorsten-
bosch. 
Hiermee was het officiële gedeelte 
ten einde en werd het groot feest 
in ‘t Maxend met DJ René en K5 ½ 
die tot in de late uurtjes doorging.
De volledige uitslag en de antwoor-
den zijn te vinden op de website 
www.nisseroisekwis.nl.
Op 28 december 2012 is de tweede 
editie van de Nisseroise Kwis, in-
schrijving begint 1 november.

Ut klène bruurke wint Nisseroise Kwis
Iedereen wilde de slimste zijn van Nisseroi

NISTELRODE – Nisseroi was duidelijk toe aan een avond kwissen, maar 
liefst 92 deelnemende teams deden mee. Na 45 dagen geduld, werd 
afgelopen zaterdag in een bomvol Party Centrum ‘t Maxend eindelijk 
de winnaar van de Nisseroise Kwis 2011 bekend gemaakt. 
Geert van Dijk heette iedereen welkom. Met name de sponsoren, want 
zonder hen zou er geen Nisseroise kwis geweest zijn. En natuurlijk de 
deelnemers die de eerste editie van de Nisseroise Kwis tot zo’n groot 
succes hebben gemaakt.

Willekeurige volgorde: Joke van Kessel, Jos van Laarhoven, Jaap van Kessel, 
Geertje van Helvoort, Piet Smits, Gerrie Smits, Wendy van Erp,  Ron Bevers, 
Kelly Bevers , Mardo van den Heuvel, Ronald Bijl , Bob van Dommelen, 
Marleen van Kessel, Gijs van Kessel  Foto’s DMBK

www.bernezorg.nl
Op deze website meer informatie over BerneZorg. 
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17 appartementen en 
 commerciële ruimtes.

Nu in vrije verkoop!

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

www.sparrenweide.nl

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de makelaar.
Bernheze Makelaars & Adviseurs  Bitswijk 10, 5401 JB Uden,  0413-24 38 18

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

Iedereen komt in aanmerking 
voor deze appartementen!

Start bouw binnenkort
Nog maar enkele te koop.

• persoonlijk deskundig advies
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• toestellen vanaf € 0,- 
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• 5 jaar uitgebreide garantie
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• onafhankelijk
• gratis overname service

’t Dorp 58 A  Heesch  0412-475959  www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.
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Rabobank
feliciteert
Nederlands 
kampioenen

NISTELRODE - Tijdens de Natio-
nale Kampioenschappen  in Zut-
phen werden 3 leden van Vogel-
vreugd uit Nistelrode Nederlands 
Kampioen met hun vogels. 

Afgelopen week namen Cees Ver-
wijst, mevr. Jo Verhoeven en Jan 
van Lith een taart in ontvangst. 
Deze werd hen als felicitatie aan-
geboden namens  de Rabobank 
door Mariëtte van den Berg en 
Guus Lohstroh. 
De medewerkers van de Rabo-
bank kregen na afloop nog een 
rondleiding in de kweekruimte van 
Jan van Lith. Zij overwegen nu om 
lid te worden van vogelvereniging 
Vogelvreugd.

Na de optocht kunnen kinderen op 
het plein 1969 bij de Juinders een 
kaartje invullen en hieruit wordt 
op de Dans & Zangmiddag die de 
Juinders al meer dan 30 jaar organi-
seren in De Toren een winnaar ge-
trokken. Voor de winnaar ligt er een 
knalprijs klaar: een Nintendo DS3D 
welke door Prins Wilson d’n Urste 
persoonlijk wordt uitgereikt.

De Dans & Zangmiddag, die om 
15.00 uur begint, is een succesfor-
mule. De basisschooljeugd krijgt 
een podium aangeboden waarop 
ze hun zang en danskwaliteiten 
kunnen presenteren. Geen play-
back, maar écht zingen! Elke deel-
nemer krijgt een prijsje en voor de 
beste drie zangers en 3 dansers zijn 
er prachtige bekers te winnen, wel-
ke ook door de Prins worden uitge-
reikt. Dus kids, laat van je horen bij 

de Juinders! En geef je op, dat kan 
ook nog op de middag zelf. 

Knalprijs van de Juinders: 
Win een Nintendo DS3D

HEESWIJK-DINTHER - Als Carnavalsclub lopen ze al 39 jaar mee in de 
optocht van Snevelbokkenland en er is unaniem besloten om dit jaar (de 
40ste keer) voor het laatst mee te lopen. En dat doen ze op hun eigen 
kleurrijke en unieke manier. Ze knallen nog inne keer! En om de 40ste 
keer en het afscheid van de optocht een extraatje mee te geven, hebben 
ze een knalprijs bedacht voor de basisschooljeugd van Snevelbokken-
land. 

HEESCH - Dinsdag 28 februari 
kunt u kennismaken met de KVO 
Heesch. De KVO organiseert die 
avond een diner in Zaal ’t Tunne-
ke. Alle vrouwen uit Heesch zijn 
welkom! Schuift u aan voor dit 
vijfgangendiner? 

Een gastdocent van Remedica ver-
telt u over de ingrediënten en an-
dere wetenswaardigheden. Reme-
dica is een communicatiebureau 
uit Eindhoven dat gericht is op ge-
zondheid en leefstijl. 
Doet u mee aan deze smakelijke en 

inspirerende avond? Komt u gerust 
met uw buurvrouw, vriendin of 
(schoon)zus. Geeft u zich uiterlijk 
24 februari op voor deze avond 
door te betalen op rekeningnum-
mer 1200.81.202 t.n.v. KVO 
Heesch met vermelding naam + 
KVO vrouwenweek. 
Het is dinsdag 28 februari in ’t 
Tunneke in Heesch, van 19 tot 22 
uur. KVO-leden betalen € 7,50 en 
niet-leden € 10,-. Neemt u voor 
uzelf vier eigen ontbijtbordjes en 
bestek mee?
Graag tot kijk aan het diner!

Eet u mee met de KVO

www.demooibernhezekrant.nl



Woensdag 15 februari 20126 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

SUDOKU

MooiBernhezertje

tE HUUR
Kleding; carnaval /boeren-
bruiloft / toneel / gala etc. 
Springkussen. Annie van
Dinther. 06-52593236

cURSUS
Cursus bronsgieten in 
Bernheze 
www.charlesknotter.nl
Tel. 06-50468112.

BERNHEzER faMiliEBERicHtEN

VRIENDEN Of fAMILIE fELICITEREN? LAAT HET ONS WETEN.
0412-795170 Of info@demooibernhezekrant.nl

GEfELICITEERD
DeMooiBernhezeKrant feliciteert Lennart de Jong met het behalen 
van de volgende ronde in de Voice Kids, op naar de Battle. 

Rijdt  
                     u straks met 165 pk

                                       en een A-label

Hoe krijgen we meer power uit minder energie? Het is een van de 
vragen waarop Mazda een nieuw, revolutionair antwoord heeft: 
de Mazda CX-5. Een crossover tussen sportiviteit en effi ciency, 
tussen ruimte en gewichtsbesparing. 
De Mazda CX-5 is er al vanaf € 25.990,- of € 529,- per maand.

Introductieshow:
zaterdag 18 februari

Gem. verbruik CX-5 2.0 (165 pk) 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: 6,0/1:16,6/139.

defy convention

• 1.800 kg trekkracht
• 165 pk (121 kW)

 

Energielabel A

 

Energielabel A

AUTOBEDRIJF JAN VOETS B.V.
Industrieweg 1 (Bedrijventerrein Nijnsel) • 5492 NG Sint Oedenrode • Tel. 0413 – 474 000 • info@janvoets.nl • www.janvoets.nl

Prijs excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs via Mazda Leasing. Vraag ons naar de voorwaarden. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten 
van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service.

Jeu de Boules
avond
VORSTENBOSCH - KVO Vor-
stenbosch is een organisatie voor 
vrouwen van alle leeftijden in 
Vorstenbosch. Ze inspireert u om 
mee te doen aan cursussen, work-
shops, studiedagen en bijeenkom-
sten.

In de week van 3 t/m 9 maart is 
het KVO Vrouwenweek.
Daarom organiseert KVO Vorsten-
bosch op maandag 5 maart een jeu 
de boules avond voor alle vrouwen 
uit Vorstenbosch.

Deze avond wordt gehouden op 
het Gildebegske en begint op 
19.30 uur. Iedereen die zin heeft 
om een balletje te gooien kan zich 
opgeven bij josevankessel@hot-
mail.com. 
Graag opgeven voor 25 februari 
2012.

www.mooinisseroi.nl

HEESCH - Graag willen wij jullie op 
de hoogte brengen van onze suc-
cesvolle belactie van 1 februari. We 
werden die avond hartelijk ontvan-
gen op het kantoor van Reisswolf/
van Munster. We hebben bijna 
iedereen gebeld die nog geen vrij-
willigerstaak had. Dat waren onge-
veer 80 telefoontjes. 85% van de 
gebelde is bereid om een vrijwil-

ligerstaak op zich te nemen. On-
danks de positieve respons zijn nog 
niet alle vacatures vervuld, hiervoor 
gaan we mensen nog persoonlijk 
benaderen. De nieuwe vrijwilligers 
worden t.z.t. benaderd door de 
desbetreffende werkgroepen. 

Fijn dat zovelen meegaan helpen 
aan een nog krachtiger DOS’80!

handbal

Belactie DOS’80
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Totaalmarkt.nl is het grootste online woonwarenhuis van Nederland. Totaalmarkt.nl heeft een 
uitgebreid assortiment aan producten die u in en om het huis nodig heeft. Ons warenhuis bestaat 
uit meer dan 12 gespecialiseerde webshops op het gebied van wonen, design, slapen en tuin. Alle 
totaalmarkten zijn gevestigd in of in de omgeving van Nistelrode.   

mooi & online

Badkamermarkt.nl is de grootste online 
aanbieder van badkamers & sanitair pro-
ducten. Hier kunt u terecht voor ligbaden, 
douches, wastafels, toilet, badmeubels en 
veel meer. Bij Tegeltotaalmarkt.nl vindt u 
altijd de juiste wand- of vloertegels voor 
uw badkamer, keuken of woonkamer. Wilt 
u uw woon of slaapkamer sfeervol inrich-
ten? Kies dan een van de vele mogelijk-
heden op Deur-, Haard-, Verlichting- of 
Raamdecoratietotaalmarkt.nl. Voor alles 

op het gebied van elektrotechniek bent 
u bij Elektrototaalmarkt.nl aan het juiste 
adres en voor bedden, boxspings en ma-
trassen gaat u naar Beddentotaalmarkt.nl. 
Bij Sierbestrating-, Hardhout-, Zonwering- 
en BBQTotaalmarkt.nl vindt u alles wat u 
nodig heeft om uw tuin prachtig in te rich-
ten en aan te kleden. 
En sinds kort online: A-merken witgoed 
tegen de scherpste prijzen op Huishoud-
totaalmarkt.nl.

totaalmarkt.nl

f E i t E N
NaaM: Totaalmarkt.nl

BRaNcHE: het grootste online 
woonwarenhuis van Nederland

W. totaalmarkt.nl

online 24 uur 7 dagen 52 weken

organiseer alles onder een dak

bbq  tapas

gourmet

dranken

partyhuur

www.BBQenzo.nl

Kijk snel!

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

Haardtotaalmarkt.nl
De grootste haarden 
webshop van Nederland!

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

De Kaaskoning

Beauté totale Didi

van der Heijden
Dakkappellen

Feston tapijten Heesch

van Schayk vOF

Orangerie van tilburg

Eetcafé ‘t Pumpke

Restaurant 
D’n Bonte Wever

De Kriekeput 

Landgoedwinkel 
Petrus Hoeve

Los door het bos

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

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en 
sanitairwinkel op internet!

Haardtotaalmarkt.nl
De grootste haarden 
webshop van Nederland!

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

Plaats 
hier 
uw 

advertentie

bbQenzo.nl

Deurtotaalmarkt.nl

badkamermarkt.nl

Electrototaalmarkt.nl

Haardtotaalmarkt.nl

Plaats 
hier 
uw 

advertentie
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inforMatie
 voor de

KERNEN

inburgeren

Voor mensen die ervoor kiezen om 
in Nederland te komen wonen geldt 
een inburgeringsplicht. Door middel 
van een heuse toets wordt vastgesteld 
of de vreemdeling over voldoende 
kennis beschikt om zich hier te kunnen 

handhaven en zelf in staat is een eigen leven op te bouwen. Ik 
zal u niet vermoeien met de vragen die in zo’n toets aan de orde 
komen. Maar toen ik laatst zo’n toets onder ogen kreeg moest 
ik (tot mijn schande?) toegeven dat ik op een aantal vragen het 
antwoord volledig schuldig moest blijven. Ook voor nieuwelingen in 
Bernheze is er een soort examen om na te gaan of je wel voldoende 
in de gemeente bent ingeburgerd. Dat examen wordt afgenomen 
tijdens de diverse pronkzittingen die in de kernen van Bernheze 
worden gehouden. Ik was overal uitgenodigd, en ben ook vrijwel alle 
keren aanwezig geweest. Helaas moest ik voor Nistelrode wegens 
privé-omstandigheden afzeggen. Waaruit bestaat het Bernhezer 
inburgeringsexamen? Vanaf het moment van binnenkomst in de 
diverse feestzalen wordt er op een prettige manier op je gelet. Hoe 
reageer je op de lokale grappen? Vraag je niet te veel aan je buren aan 
tafel waar het over gaat? Lach je wel op tijd? 
Ik kreeg de indruk dat de trotse dorpsgenoten die net als ik 
ontzettend veel plezier hadden, tevreden over mij waren. Er waren 
weinig grappen die uitleg behoefden en ik lachte niet om grappen die 
geen grappen bleken te zijn. 
Ik kijk intussen iedere dag in de post of mijn officiële Bernhezer 
inburgeringsdiploma al binnen is.

Column

jan boelhouwer

Foto: Wim Roefs

PROGRESSIEf BERNHEZE
De overheid kan geen geld maken, maar alleen maar 
geld herverdelen. Dat betekent, dat de overheid met 
dat beperkte geld  steeds keuzes moet maken. Wat 
heeft prioriteit, waar moet geld aan uitgeven worden. 
Het uitgangspunt van Progressief Bernheze daarbij 
is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten  dra-

gen. Dat geldt ook voor subsidies. Mensen, die zelf in staat zijn om lidmaatschapsgelden te 
betalen krijgen geen directe subsidie. Als ze het aantoonbaar zelf niet kunnen betalen kent 
de gemeente wel een vangnet. Kinderen en jongeren krijgen wel subsidie en dat blijft zo, 
ook al is er minder geld. Stimuleren van sport bij jongeren blijft nodig omdat sport en bewe-
gen zeer belangrijk zijn voor de gezondheid. Ook zorgt de gemeente voor goede sportac-
commodaties in alle dorpen voor de jeugd en ook voor de volwassenen, voor iedereen dus. 
www.progressiefBernheze.nl

OPG
De OPG vindt het heel belangrijk dat de jeugd deel kan 
nemen aan ál het verenigingsleven, en dus ook aan de 
sportverenigingen. Daarom is in de bezuinigingsronde 
afgelopen jaar ook een uitzonderingsgroep benoemd. 

Diverse subsidies zijn verlaagd, maar verenigingen met jeugdleden zijn gespaard. De ge-
meente gaat niet over de hoogte van de contributie voor verenigingen, die bepalen de 
verenigingen natuurlijk zelf. Maar de gemeente gaat uiteraard wel over de subsidies. Door 

niet te bezuinigen op de subsidie voor jeugdleden willen we de drempel voor lidmaatschap 
zo laag mogelijk houden. De OPG heeft met een amendement zelfs voor elkaar gekregen 
dat ook op muziekonderwijs niet bezuinigd wordt. Want daarvan maken toch vooral jonge-
ren gebruik. We hebben er als OPG, samen met de rest van de coalitie, voor gekozen om 
niet te bezuinigen maar juist te investeren in een aantal sportverenigingen. Zo komen er de 
komende jaren bijvoorbeeld weer een aantal kunstgrasvelden bij zodat er nog meer gesport 
kan worden. 
Daarnaast wordt het sporten nog extra gepromoot, zoals nu bijvoorbeeld met het project 
Sjors Sportief, waarbij de jeugd van groepen 4 t/m 8 voor een klein prijsje kennis kunnen 
maken met de vele sportverenigingen in de gemeente.

BERNHEZE SOLIDAIR
De stelling minder subsidie, hogere lidmaatschaps-
kosten, waardoor minder kinderen gaan sporten zou 
op zich waar kunnen zijn, maar geldt zeker niet voor 
Bernheze Solidair en de coalitiepartijen OPG, SP en 
Progressief Bernheze.

Wij namen in ons bestuursakkoord immers op dat wij bij op te leggen bezuinigingen de 
subsidies voor jeugdvoorzieningen niet korten, omdat die verenigingen een belangrijke 
maatschappelijke functie hebben. Het is daarom ook dat onze gemeente deelname aan ver-
enigingen promoot door aan alle kinderen van groep vier tot en met acht het Sjors Sportief 
schoolsportboekje uit te reiken.

“Minder subsidie, hogere lidmaatschapsgelden, minder kinderen gaan sporten” 
StElliNg

Om de politieke partijen beter te leren kennen sturen wij de partijen met regelmaat allemaal dezelfde stelling. Wij vragen daarbij hun visie over 
deze stelling terug te sturen. Zo leert u de partijen goed kennen. 

Dat dit initiatief ook landelijk en 
in Europees verband serieus wordt 
genomen blijkt wel uit het feit dat 
de president van de Eurad (Europe 
Against Drugs), mw. Renee Besse-
ling, aanwezig was, evenals Cisca 
Joldersma, lid van de Tweede Ka-
mer. De burgemeester van Oud-
Beijerland, de heer Klaas Tigelaar 
woonde de bijeenkomst ook bij.
In Edam-Volendam is in 2004 een 
werkgroep opgericht met de naam 
Moedige Moeders. Het primaire 

doel is dat moeders/ouders van 
een verslaafd kind elkaar kunnen 
ondersteunen. Daarnaast wil deze 
groep signalen afgeven over knel-
punten in de verslavingszorg, de 
nazorg, de preventie en de uitvoe-
ring van de zorg bij politie, justitie 
en bij de instellingen. 

Moedige Moeders Bernheze is een 
stichting die al enkele jaren veel 
heeft kunnen betekenen als er-
varingsdeskundige op het gebied 

van de verslaving. In januari 2011 
ontstond tijdens het bezoek aan 
de CDA kamerleden Sabine Uitslag 
en Coskun Coruz, het idee, om de 
krachten landelijk te bundelen en 
Stichting Moedige Moeders Neder-
land op te richten.
Op die manier wordt de kennis 
binnen de onderlinge werkgroe-
pen vergroot, en wordt het aantal 
vestigingen van Moedige Moeders 
in Nederland uitgebreid. Een an-
dere belangrijke doelstelling is, dat 
via de landelijke stichting beter in-
vloed uitgeoefend kan worden op 
beleidsontwikkelingen op het ge-
bied van de verslavingszorg en het 
drugsbeleid. Juist op deze terreinen 
bestaan bij de Moedige Moeders 
grote zorgen. Onder het toeziend 
oog van de Oud-Beijerlandse nota-
ris de heer mr. G. Schilperoort wer-
den de statuten zaterdag 4 februari 
getekend. Vervolgens zullen verte-
genwoordigers van diverse werk-
groepen het convenant tekenen. 
Het voorlopig bestuur bestaat uit 
mevrouw Ans van Zeeland, voor-
zitter, de heer Alfred Lagerweij, se-
cretaris en mevrouw Flora Mesbah 
Iran Doyst, penningmeester.

Krachtenbundeling voor invloed op drugsbeleid en verslavingszorg

Oprichting Moedige Moeders Nederland
Zaterdag 4 februari 2012 werd de Stichting Moedige Moeders Neder-
land opgericht. Op diverse plaatsen in het land bestaan werkgroepen 
Moedige Moeders en deze krachten worden gebundeld. Deze bijzon-
dere gebeurtenis vond plaats in Oud-Beijerland door middel van het 
ondertekenen van de statuten, evenals een convenant waarbij alle 
werkgroepen in Nederland zich conformeren aan deze statuten. 

De Moedige Moeders Nederland met o.a.: Meriam en Clementine van 
Moedige Moeders Bernheze

Voor meer info:
www.moedigemoeders.nl
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Ondernemerslokaal: hét kennisnetwerk voor 
ondernemend Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.
Voorjaarsprogramma 2012 open voor inschrijving! 

Alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de voormalige gemeente 

Lith zijn van harte welkom in het Ondernemerslokaal. Schrijf u in voor 

gratis seminars, netwerkborrels en o�  cieel gecertifi ceerde trainingen. 

U betaalt per training 100 euro in plaats van de reguliere 650 euro voor 

deelname.

De eerste inspirerende ondernemersavond is het seminar ‘De opkomst 

van de WIJ economie’ met spreker prof.dr. Willem Vermeend. Hij deelt 

met u zijn inzichten op de ondergang van de IK economie en de opkomst 

van de WIJ economie. Volgens Willem Vermeend dé economie na de 

crisis. 

Lees meer over het Ondernemerslokaal en meld u aan 
voor de bijeenkomsten in het voorjaarsprogramma op 
www.ondernemerslokaal.nl.

Programma

-  Gratis seminar ‘De opkomst van de WIJ economie’ met spreker prof.dr. Willem Vermeend

Maandag 13 februari in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Aanvang 20.00 uur

-  Gratis netwerkborrel ‘Visie op 2012’ met spreker Alex Klein

Donderdag 15 maart in De Toren in Heeswijk-Dinther. Aanvang 20.00 uur.

-  Training Klantgericht Communiceren (gegeven en gecertifi ceerd door Schouten en Nelissen)

Maandag 21 mei of maandag 4 juni 2012. 

-  Training Onderhandelingsvaardigheden (gegeven en gecertifi ceerd door Schouten en Nelissen)

Donderdag 1 maart of dinsdag 19 juni 2012. 

-  Training Creatief Denken (gegeven en gecertifi ceerd door Schouten en Nelissen)

Donderdag 10 mei of donderdag 14 juni 2012. 

-  Training Gesprekstechnieken voor leidinggevenden (gegeven en gecertifi ceerd door Schouten en Nelissen)

Woensdag 7 maart of dinsdag 22 mei 2012. 

-  Training Financieel  Inzicht (gegeven en gecertifi ceerd door Schouten en Nelissen)

Maandag 14 mei of maandag 18 juni 2012. 

Direct aanmelden

122637 RBM advertentie 297x210_2.indd   1 31-01-12   16:54

De komende week zal ook onze redactie zich in het carnavalsgeweld begeven en zal er op MooiHeesch.nl de 
nodige berichtgeving volgen. Mocht u nou een activiteit bijwonen waar we even niet bij zijn, dan kunt u uw 
reportage sturen naar info@mooiheesch.nl en zullen we deze met bronvermelding op MooiHeesch.nl publiceren. 

carnaval krullendonk

volop carnaval voor alle jeugd van 8 t/m 15 jaar in de Pas!

Er zullen dit jaar 2 aparte feestza-
len zijn. Voor de jongste kinderen 
van 8 t/m 10 jaar zal in de Misse 
zaal een feest zijn zoals voorgaan-
de jaren bij de Kinderdisco. Muziek 
die ze leuk vinden, een hapje, een 

drankje en dit jaar is er ook nog 
een erg grappige entertainer van 
Pret op Recept. Dit wordt vast erg 
leuk!
Net als andere jaren zal er worden 
gezorgd voor voldoende toezicht 
door volwassenen en mogen de 
kinderen alleen naar huis onder be-
geleiding van ouders/volwassenen 
die ze ophalen. Voor de wat oude-
re jeugd van 11 t/m 15 jaar wordt 
er een tent aan de Pas gezet, zodat 
daar hun feest kan losbarsten. Er 
zal daar muziek gedraaid worden 

door Go Party Discoshows die hun 
aanspreekt. Dus niet enkel en al-
leen carnavalsmuziek, maar ook 
Top 40 muziek en wat house!
Er zal een karaoke-douche zijn, be-
richtenservice en een loungehoek. 

Onderdelen die vorig jaar door de 
jeugd zelf bedacht zijn en goed in 
de smaak vielen. Voor meer info 
kijk op www.remixheesch.hyves.nl 
Ook hier zal uiteraard voldoende 
toezicht zijn, alleen bij deze jeugd 
hebben we niet de afspraak dat ze 
alleen onder begeleiding weg mo-
gen. 

Voor alle duidelijkheid: 
Alle jeugd gaat bij dezelfde ingang 
naar binnen. Van zaterdag 18 t/m 
dinsdag 21 februari gaan de deu-

ren om 18.30 uur open. Na de en-
tree kunnen ze dan de keuze ma-
ken voor de Kinderdisco of REMIX.
De entree bedraagt voor beide za-
len hetzelfde: 2 euro en daarvoor 
krijg je 1 consumptiemunt en gratis 
garderobe.
De Kinderdisco is iedere keer om 
22.00 uur afgelopen en REMIX om 

23.11 uur. We denken dat het op 
deze manier een geweldig feest 
kan worden voor alle jeugd!
Het zou natuurlijk fijn zijn als deze 
jeugd alle dagen in Heesch kan 
blijven met de carnaval. 
Om dit mogelijk te maken, zijn we 
uiteraard ook afhankelijk van vele 
vrijwilligers. Heb je op 1 of meer-

dere van deze dagen een avondje 
tijd om ons te komen helpen, dan 
horen we dat graag. Je kan je aan-
melden via het volgende mailadres: 
kinderdisco@carnaval-heesch.nl.

Alleen dan kan het echt een succes 
worden!

HeescH – We zijn er trots op dat het dit jaar echt gaat gebeuren. Een 
carnavalsfeest voor alle Krullendonkse jeugd in de Pas en dit 4 dagen 
lang. De organisaties van de Kinderdisco en REMIX hebben hun krach-
ten gebundeld om dit mogelijk te maken. 

‘mooi als de jeugd alle dagen in heesch 
kan blijven met de carnaval’
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De carnaval is al losgebarsten in Heesch, met Prins Porcus 
XLI voorop zijn er al veel  feestjes geweest voor de 
Knoerissen.

caRNaVal KRUllENDONK
‘natuurlijk verwachten we iedereen 
in zijn/haar Mooiste outfit’
carnavalsmis krullendonk

carnavalsmis
Krullendonk
HEESCH - Op zaterdagochtend 18 
februari zal voor de 8e keer een 
carnavalsmis worden gehouden in 
de Petrus-Emmauskerk in Heesch. 

Er is al druk gerepeteerd door gele-
genheidskoor De Kromme Stertjes, 
die enkele mooie en vrolijke liedjes 
zullen laten horen. Ook Hofkapel 
De Dors(t)vlegels en Dweilorkest 
“Nie te Geleuve” hebben er al zin 
in. Pastor Pulles zal deze viering 
weer voorgaan. Zoals elk jaar zal 
ook dit jaar weer een BK (Bekende 
Krullendonker) de overweging voor 
zijn/haar rekening nemen. Met hier 
en daar een vleugje humor zullen 
de teksten en lezingen van deze 
viering verbonden worden aan car-
naval. Verder wordt meegewerkt 
aan de viering door Prins Porcus 
XLI, Jeugdprins Porcellus XXXV en 
hun beide adjudanten. Ook zullen 
heel hun gevolg en Stichting Car-
navalsviering Heesch aanwezig zijn. 
Natuurlijk zijn alle Krullendonkers 
en andere geïnteresseerden van 
harte welkom deze ochtend! Laat 
je verrassen door een gezellige en 
inspirerende viering die anders is 
dan anders! 
De eucharistieviering begint om 
9.30 uur, maar al vanaf 9.00 uur zal 
“Nie te Geleuve” iedereen bij de in-
gang van de kerk alvast in hogere 
sferen proberen te brengen. Na af-
loop is er voor iedereen koffie, thee 
of ranja! 
Natuurlijk verwachten we iedereen 
in zijn/haar mooiste carnavalsoutfit. 
Graag tot zaterdag 18 februari; 
zorg dat je d’r bij bent!

Seniorenmiddag, de gezelligste middag!

Natuurlijk zijn uw gastheer Prins 
Porcus XLI, zijn Adjudant, de Raad 

van Elf, de mooie dansgarde en het 
“heerboerenshow” orkest hofkapel 

“de Dors(t)vlegels” deze middag 
aanwezig en weten u te vermaken. 
We mogen rekenen op de komst 
van Jeugdprins Porcellus XXXV en 
zijn hele gevolg, de trots en de toe-
komst van Heesch!! Enkele optre-
dens afkomstig uit de Pronkziting 
“de Rooie Tesneuzik” zullen ervoor 
zorgen dat de tranen over de wan-
gen biggelen van het lachen. 
Een bijzondere act dit jaar is de 

band “No Nonsens”. Dit gezellige 
trio komt met een wervelde show. 
Het Bossche “No Nonsens” bestaat 
sinds 2000 en wordt sinds 11-11-
2011 gevormd uit Mari Blatter, Kees 
Scheepens en Willie Pijnenburg en 
zijn ontstaan uit het Oeteldonkse 
carnaval (‘s-Hertogenbosch). Ze 

maken gezellige feest- en dansmu-
ziek met zelfgeschreven liedjes, dit 
allemaal i.s.m. Ad Kraamer, de pro-
ducer van No Nonsens. 
Sinds 2002 hebben zij als trio diver-
se liedjesfestivals in Noord-Brabant 
gewonnen met liedjes als: “Traone 
in m’n ôôge”( door alle mensen 
verkozen tot het beste Oeteldonks 
carnavalsliedje aller tijden op het 
Grand Gala du Kwêk), “Dit zou ik 
nie wille misse”, “Hij leeft nog” en 
vele andere regelrechte feestknal-
lers. Inmiddels heeft No Nonsens 
acht singles en drie albums uitge-
bracht. No Nonsens heeft een zeer 
gevarieerd repertoire voor zowel 
jong als oud. Het belooft dus een 
geweldige middag te worden. Het 
programma start om 14.00. De 
deuren gaan open vanaf 13.00 uur 
en vanaf 13.30 zullen de vrijwilli-
gers gereed staan om de gasten te 
voorzien van een “natje en droog-
je”. Kortom: “iedereen weer in zijn 
sas, op dinsdagmiddag in de Pas.”

HEESCH - Ook dit jaar organiseren SCH en de KBO afdeling 
Heesch in samenwerking met de OPA’s een gezellige carna-
valsmiddag voor de senioren uit Krullendonk. Deze middag 
- voor iedereen boven de 55 jaar - biedt voor ieders wat 
wils. Lekker genieten van de artiesten op het podium. Maar 
ook actief zijn met de band “rondom de 50” (met enkele 
oud-leden van de bekende band “de Helgobra’s”). Kortom: 
succes verzekerd!

‘iedereen weer 
in zijn sas, op 
dinsdagmiddag 
in de Pas’

Bron foto No Nonsens

goedgekeurd voordat het feest begint
Ook tijdens carnaval wordt gelet op veiligheid

Prins Porcus 41ste en zijn Adjudant 
gingen, vergezeld van Gerrit-Jan 
Leeijen, Bart Verstegen en John 
Verkaik (leden van de optochten-
commissie en keurmeesters), bij 
de groepen langs om de wagens 
te keuren die aan de optocht gaan 
deelnemen. Alle wagenbouwers 
hadden het reglement van SCH 
ontvangen, met daarin opgeno-
men de vergunningsvoorwaarden 
van de gemeente Bernheze. Zij 
wisten dus aan welke regels zij 
zich moesten houden. Dat bleek! 
Er was één enkele wagen waarbij 
de keurmeesters de bescherming 
van de voorwielen onvoldoende 
vonden. Daar wordt nog even aan 
gewerkt zodat zij vlak voor de op-
tocht met vlag en wimpel door de 
eindcontrole komen. 

Speciale aandacht deze avond was 
er voor Ad van Duynhoven. Hij 
heeft aan 4 clubs onderdak gege-
ven om te kunnen bouwen. Dat is 
natuurlijk geweldig! 
Maandag 13 februari werden de 
plaatsen in de optocht uitgegeven. 
Daarbij kregen de wagens voor de 
optocht van zondag ook instructies 

mee hoe ze aan moeten komen 
rijden om opstoppingen te voor-
komen. De jeugdoptocht van a.s. 
zaterdag start om 14.00 uur aan 
de Mozartlaan en de optocht van 
zondag zal om 13.00 uur starten in 

de J.F. Kennedystraat. 
Voor meer informatie over de car-
navalsactiviteiten kunt u terecht op 
www.carnaval-heesch.nl.

door Martha Daams

HEESCH - Wanneer mensen samenkomen voor een evenement zijn er 
strenge regels voor veiligheid. Terecht, want je moet er niet aan denken 
dat een leuke dag eindigt in een drama. Daarom heeft de gemeente 
Bernheze vergunningsvoorwaarden gesteld aan het houden van op-
tochten. Die voorwaarden gaan over veiligheid, afmetingen wagens, 
alcoholgebruik en verzekeringen. Dinsdag 7 februari was het zover; de 
wagens werden gekeurd door de Stichting Carnavalsviering Heesch. 

Voor meer foto’s van de wagenkeuring kunt u terecht op 
www.mooiheesch.nl

Foto’s Ad Ploegmakers
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Een Machtig Mooi Fist
“We maken er een Machtig Mooi fist van”. Uiteraard zal het Carnavals-
volkslied “Krullendonks vertier” weer overal klinken. De verwachtingen zijn 
opnieuw hoog gespannen. Hoe ziet dit jaar Carnaval in Heesch eruit?

carnaval in Krullendonk: Een Machtig Mooi fist

Enkele aandachtspunten:

Vrijdag 17 februari
Ziekenbezoek
Stichting Carnavalsviering Heesch 
brengt ook het bij carnaval ho-
rend verbintenisgevoel over op de 
zieke medemens. Jaarlijks krijgen 
ruim 100 zieke Heeschenaren op 
vrijdag vóór het carnavalsweek-
end een fruitmandje bezorgd en 
wordt even de tijd genomen voor 
een luisterend oor. Het fruit komt 
dit jaar van de Lidl in Heesch en de 
verpakking van Bon Fromage. Al 
op 15 februari hebben Jeugdprins 
Porcellus XXXV en zijn Adjudant de 
zieke kinderen bezocht, met een 
door O’Chelle gesponsord cadeau.

Sleuteloverdracht
De sleuteloverdracht, het officiële 
machtsovernamemoment op de 
vrijdagavond. Porcus XLI aan de 
macht. Porcellus XXXV, zal hij de 
scholen dicht krijgen en de jeugd 
beheren? Zal Wethouder van der 

Pas dat wel toestaan? Hoe gaan de 
heren elkaar van hun gelijk overtui-
gen? De zaal is open om 20.00 uur 
en de sleuteloverdracht begint om 
20.30 uur in CC de Pas. U mag dit 
mooie duel niet missen.

Bouwersbal
Café-Zalen ’t Tunneke en Stichting 
Carnavalsviering Heesch hebben 
een goede weg ingeslagen en gaan 
ermee door. Wie heeft de mooiste, 
de hoogste, wie heeft het meeste 
papier verwerkt, gelast en geschil-
derd. Relaties worden aangehaald, 
ontstaan en gesterkt. We zijn er 
klaar voor, we hebben er zin in en 
dat moet gevierd. Dat doe je dus 
op een gezellig adres met een car-
navalshart: ’t Tunneke. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 18 februari
Carnavalsmis Zie pag. 10

Jeugdoptocht
Op zaterdag vanaf 14.00 uur de 

Jeugdoptocht in Krullendonk. Start 
Mozartlaan, Hoogstraat, Grena-
dierstraat, ’t Dorp, Kerkstraat, J.F. 
Kennedystraat, Schoonstraat, de 
Misse: Cultureel Centrum de Pas. 

Zondag 19 februari
Grote optocht 
(LET OP: ROUTE GEWIJZIGD!) 
Op zondag vanaf 13.00 uur (let 
op: 1 uur vroeger dan de jeugdop-
tocht!) start de grote optocht in 
Krullendonk. De start is weder-
om in de J.F. Kennedystraat (ter 
hoogte van de kerkstraat), maar 
vanaf daar is de route anders. Deze 
loopt via de Burg. Woltersstraat, 
’t Dorp, de Nistelrodeseweg en de 
Hoogstraat naar de Mozartlaan, 
Herderstraat, Saal van Zwanenber-
glaan, Torfcamp, Leekenstraat. Via 
de Schoonstraat gaan we dan naar 
CC de Pas aan de Misse. Door het 
sturen van een sms kan het publiek 
hun favoriete optochtdeelnemer 
aan de Orca publieksprijs helpen. 
Tevens wordt onder de sms’ers een 
prijs verloot. Bij de prijsuitreiking 
zal de Pas gezellig vollopen. 

Maandag 20 februari
Biggenbal
Vanaf 14.00 uur start de Carna-
valsmiddag voor de Krullendonkse 

biggen! De grote zaal wordt inge-
richt voor alle kinderen met een af-
geschermd gedeelte voor de aller-
kleinsten. Er is volop muziek en een 
speciale act is aanwezig om deze 
biggetjes te vermaken. Ook kun-
nen de kinderen zich gratis laten 
schminken om nog mooier voor de 
dag te komen. Fris en snoep zullen 
niet ontbreken. Let op: er is tijdens 
het biggenbal GEEN toezicht op uw 
kinderen!

Carnavalsbal
Er wordt stevig uitgepakt met een 
perfecte band Noah in de grote 
zaal. Top entertainment en maxi-
maal feest zoals we willen! Er draait 
een discotheek die zal zorgen dat 
ook hier een topfeestje wordt ge-
bouwd, met muziek uit de jaren 
70-80-early90’s. In het Cultuur-
café spelen dweilkapellen en wordt 
heuse carnavalsmuziek gedraaid. 

Dinsdag 21 februari
Seniorenbal Zie pag. 10

OINK-feest voor de allerjongsten
In de missezaal worden kinderen 
tussen 1 en ongeveer 8 jaar ver-
wacht voor een vet cool carna-
valsfeestje. Er is een discotheek en 
diverse bijzonder leuke activiteiten 

gepland voor de allerjongste carna-
valsvierders (en hun ouders).
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
naar CC de Pas vanaf 14.00 uur.

After Party Krullendonk
In CC de Pas om 20.30 uur trap-
pen we af voor een bijzonder eve-
nement: het APK. Het doel is een 
gezellig samenzijn waarbij een 
breed publiek zich welkom voelt 
om na te kletsen of nog eenmaal 
lekker zichzelf uit te kunnen leven. 
Met muziek van dweilkapellen en 
een dj wordt op een gezellige ma-
nier afscheid genomen van carna-
val 2012. Na het verbranden van 
’t Verreke, kun je genieten van een 
eitje en koffie (gratis!). 
Stichting Carnavalsviering Heesch 
is klaar voor spetterende evene-
menten. Alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk en daar zijn we 
best trots op. Dankzij sponsoren, 
gemeente, markiezen, websponso-
ren, kopers Gulle Krullendonkers, 
adverteerders en donateurs is het 
weer mogelijk u dit programma te 
bieden. Namens alle vrijwilligers 
die meewerken aan het openbare 
carnaval wensen wij alle feestelin-
gen een topjaar carnaval in Krul-
lendonk. Voor meer informatie: 
www.carnaval-heesch.nl.

HEESCH - Stichting Carnavalsviering Heesch, Porcus XLI en zijn Adju-
dant, Porcellus XXXV en zijn Adjudant en hun gevolgen zijn er klaar 
voor. Porcus XLI en zijn Adjudant hebben een duidelijk thema: “We ma-
ken er een Machtig Mooi fist van”. Uiteraard zal het Carnavalsvolks-
lied “Krullendonks vertier” weer overal klinken. De verwachtingen zijn 
opnieuw hoog gespannen. Hoe ziet dit jaar Carnaval in Heesch eruit? 

‘t is Nie te geleuve; zo gezellig als ‘t er altijd is

Aan tafel zitten Mies van Griens-
ven en René Manders beiden en-
thousiast bestuurslid van Dweil-
orkest Nie te Geleuve. Elke week 
wordt op donderdag van 19.45 – 
22.15 uur driftig geoefend in een 
speciaal daarvoor ingericht onder-

komen “De Schuur”. Je kunt je 
bijna niet meer voorstellen dat dit 
orkest uit nood is geboren om bij 
carnavalsvereniging de Rommel-
pot de festiviteiten muzikaal op te 
luisteren. Vooral ook omdat Nie Te 
Geleuve sinds 2010 een zelfstan-

dige vereniging is. Vaak zegt men 
“t’is nie te geleuve”, als iets echt 
fantastisch is. En daarom is deze 
naam 23 jaar geleden voor het 
dweilorkest gekozen.
Bij de meeste gezellige zaken is 
muziek een hoofdingrediënt. Mies 
meldt: “Wij spelen elk jaar tijdens 
de laatste dag van de Nijmeegse 
4-daagse aan de Via Gladiola om 
de lopers voor het laatste stukje 
aan te moedigen. Op de podium-

wagen nemen we alle uit- en in-
wendige benodigdheden zelf mee. 
Al jaren reserveren de bewoners 
van de Sint Annastraat (Via Gla-
diola) weken van tevoren plaats 
voor het dweilorkest, gewoon 
voor de gezelligheid. Ook bij de 
braderie in Tiel, bij de Streekfair 
Maashorst, en de Bernhezer Lente-
trofee maken wij muziek. Voor de 
wedstrijd dweilkapellen in Bemmel 
treden we niet in de strijd, maar 
spelen daar wel in de leutklasse.” 

René heeft wel een kanttekening: 
“Niet alleen mensen die muziek 
maken mogen met ons mee als 
we spelen. Ook anderen mogen 
zich aansluiten. Het belangrijkste 

ingrediënt is ‘houden van gezel-
ligheid’. Naast de muziek organi-
seren we bijvoorbeeld filmavon-
den, kaartavonden, fietstochten, 
vakantieborrel, barbecue en een 
nieuwjaarsreceptie. Zo kan ik nog 
wel even doorgaan”. 
Het is nie te geleuve dat u zich 
nog kunt aanmelden bij dit mooie 
orkest. Als we het over muzikanten 
hebben, dan zijn bariton, slagwerk 

en trompettisten zeer welkom. En 
denk niet dat het maar een club-
ske is. Dirigent Tom Overtoom is 
streng als nummers van onder 
meer Frans Bauer en Gerard Jo-
ling worden ingestudeerd. Hij is 
niet voor niets aan het conserva-
torium afgestudeerd en geeft les 
aan scholen en koren. U kunt het 
Dweilorkest tijdens het Carnaval 
in actie zien bij de Boerenbruiloft, 
tijdens de carnavalsmis en langs de 
optocht. 

Als u een keer wilt gaan kijken 
dan kunt u terecht op donderdag-
avond. Er wordt dan op de hoek 
van de J.F. Kennedylaan en de Mo-
lenstraat geoefend en zo…... 

Meer informatie kunt u opvra-
gen bij René Manders telefoon 
0630403772, maar u kunt zich 
ook direct aanmelden via rene@
vakassist.nl. 

HEESCH - Dweilen doe je niet alleen tijdens de carnavalsdagen. Sterker 
nog, het dweilorkest Nie Te Geleuve houdt van gezelligheid en geniet 
dus net zoveel van muziek en andere zaken door het jaar heen als tij-
dens de carnaval. 

door Martha Daams

Meer foto’s over de 
repetitie-avond vindt u op 
www.mooiheesch.nl

Het orkest tijdens de wekelijkse repetitie Foto Marcel van der Steen 

‘niet alleen mensen die muziek maken 
Mogen Met ons Mee als we spelen
ook anderen mogen zich aansluiten’



Woensdag 15 februari 201212 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

Tijdens de carnaval willen we ok wel oe 
bestelling efkus komme brenge.

Mar dè kost wel € 2,-  extra.

Carnavals aCtie: 
Frites Kapsalon € 6,-

Kreuge schotel € 13,11
Openingstijden: 

zaterdag t/m dinsdag 
van 12:00 tot we ut nie mer zuuke
En op woensdag zen we gewoon 

dicht.

Schaapsdijk 36 - 5472 PE Loosbroek - Telefoon en fax: 0413-229780
www.restariarevival.nl

De kernen van Heeswijk-Dinther en Loosbroek hebben de 
meeste horecazaken van Bernheze. 

caRNaVal SNEVElBOKKEN
‘carnaval zoals carnaval bedoeld is’

theo Lucius

Maandag 20 februari Elfstratentocht en Snertbal
In tegenstelling tot in Friesland GIET IT OAN in Loosbroek tijdens de carnaval

Elf straten van Loosbroek wor-
den die ochtend genoemd naar 
de bekende Friese steden van 
de beroemde Elfstedentocht. De 
Schaapsdijk verandert voor een dag 
in de Bonkevaartweg, het Wisplein 
heet die dag het Snekerplein en er 
is zelfs een Stavorens ventwegge-
tje. Ook vind je er het welbekende 
bruggetje van Bartlehiem. 
Deze tocht wordt al rollend en 
klunend door de deelnemers afge-
legd. Met een handkar, skeelers, 
rolschaatsen, kruiwagen, bolder-
karren, rollator of hoe dan ook, 
“als er maar wieltjes aan te pas ko-
men”. Onderweg laat je je stem-
pelkaart afstempelen om aan het 
einde van de tocht het felbegeerde 
11 stratenkruisje te bemachtigen.

Het startschot wordt door niemand 
minder dan ZKH Prins Carnaval en 
de jeugd prins en jeugdprinses van 
Loosbroek gegeven om precies 
13.11 uur en de tocht eindigt voor 
iedereen om 14.30 uur. Dan moet 
iedereen “van de baan”

Onderweg is er voor iedereen, met 
of zonder stempelkaart, wat te be-
leven. Met de koek en zopie, cho-
comel, schnaps, maar ook frikadel-
len en snoep. 
Onderweg zullen verschillende 
dweilorkesten en figuranten de 
deelnemers en het publiek ver-
maken. Natuurlijk moeten alle 
deelnemers bij de stempelposten 
hun stempelkaarten af laten teke-
nen. Die stempelposten zijn mooi 
versierd en ook de bewoners van 
de beroemde straten hebben zich 
aangekleed en uitgedost om de 
deelnemers in opperste stemming 

te brengen. De snelle rijders zul-
len wel meerdere rondjes kunnen 
maken maar menigeen zal aan één 
ronde leut, vertier, worst, zopie en 
schnaps voldoende hebben. 

Snertbal
Na afloop van deze “barre tocht” 
ontvangen alle jonge deelnemers 
die alle stempels gehaald hebben 
het bekende “11-straten kruisje”. 

De volwassenen, met een goed-
gevulde stempelkaart, ontvangen 
een ander passend aandenken 
aan deze bijzonder prestatie. Deze 
prijzen zullen door prins Carnaval 
tijdens het snertbal in zaal Kreuge-
zicht (Kerkzicht) uitgereikt worden. 

Er zijn zelfs ook prijzen te winnen 
voor de meest creatieve “rijder(s) 
of roller(s)” en voor de best uitge-
doste stempelpost. Tijdens dit bal 
is er volop (gratis) erwtensoep met 
roggebrood. Uiteraard is er ook de 
gelegenheid om te hossen en dan-
sen, voor wie nog kan!!

Hoe kunt u meedoen?
Voorinschrijven is mogelijk en 
wenselijk tot zaterdag 18 februari:
•	Via	e-mail:	
 marionsomers@planet.nl 
•	Bij	 Restaria	 Revival,	 aan	 de	

Schaapsdijk in Loosbroek
Dan nog op de dag zelf, op maan-
dag 20 febr. tussen 12.00 en 13.00 
uur bij het “inschrijfbureau” bij het 
parcours (Revival)

Het inschrijfgeld bedraagt
•	Kinderen	tot	4	jaar	gratis
•	4	t/m	15	jaar:	€	1,00
•	16	jaar	en	ouder:	€	2,00

Tijdens de tocht wordt U rijkelijk 
voorzien van allerlei lekkernijen en 
muzikale noten. 
(Geen fietsen, bromfietsen e.d. in 
verband met gevaar voor de overi-
ge deelnemers. Ook grote wagens 
kunnen de hindernissen op het 
parcours niet nemen. De allerklein-
sten mogen vanzelfsprekend wel 
deelnemen met een driewielertje) 
Het deelnemen aan dit deels spor-
tieve maar zeker ook deels carna-
valeske evenement is al jaren niet 
alleen meer voor de jeugd, maar 
voor vrolijke, carnavalminnende 
mensen van alle leeftijden uit de 
hele regio. Iedereen kan deelne-
men aan deze “tocht der tochten”. 
Je kunt er een wedstrijd van maken 
maar je kan ook meedoen voor het 
plezier en de gezelligheid.

Wij zien u graag op 20 februari, op 
of langs de baan 

LOOSBROEK - In 1998 stond de 11-stratentocht voor de jeugd van Loosbroek voor het eerst 
op het programma van de Stichting Jeugdwerk. Dit jaar is er weer voor de editie “Dweilen 
en Speulen” gekozen, want ook met vertier langs het parcour zijn er stempels te verkrijgen.

Foto’s Jan Gabriëls

LOOSBROEK – Op WanTV zijn 
zondag 19 februari vier van de vijf 
carnavalsoptochten in de gemeen-
te Bernheze te zien. 

Het gaat om de optochten in 
Heesch, Heeswijk-Dinther, Loos-
broek en Nistelrode. De uitzending 
begint om 16.00 uur. De optocht 
van Heesch wordt in zijn geheel 
uitgezonden met commentaar. 
Van de verlichte optocht in Loos-

broek op zaterdag en de optoch-
ten in Heeswijk-Dinther en Nistel-
rode op zondag zijn aansluitend 
samenvattingen te zien. Van de 
optocht in Vorstenbosch worden 
geen beelden vertoond. Dit om-
dat deze optocht op maandag is. 
WanTV verzorgt de uitzending in 
samenwerking met Wipemedia. 
Vanwege het tijdstip van 16.00 
uur komt het programma Focus te 
vervallen.

Optochten Bernheze op
WantV
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Deel de mooiste momenten
Een druk programma indien de inwoners overal even aan willen gaan. Het diverse programma 
heeft voor ieder wat wils en ook Prins Wilson zal met zijn gevolg Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek aan doen.  Heeft u leuke informatie of kiekjes vanuit het Snevelbokkenland dan 
zien wij het graag verschijnen op info@mooihdl.nl

‘Er gaat weer wat gebeuren in loosbroek!’

Toen ik twee jaar geleden met car-
naval op zaterdagavond de kroeg 

in Loosbroek binnenkwam, was 
het er stil en bijna leeg. Toen dacht 

ik; dat kan zo niet langer, daar 
moet ik iets aan doen. Ik besloot 
een stukje te schrijven in de Wis-
krant, het lokale blad van het dorp. 
Heel veel dorpsgenoten bleken het 
met me eens te zijn. Ook Prins 
Carnaval 2010 van HDL Bert Ver-
meltfoort en zijn adjudant Marcel 
Kanters, beide Loosbroekenaren, 
sloten zich aan. Samen zijn we aan 
de slag gegaan. We hebben wat 
avonden bij elkaar gezeten en een 

avond georganiseerd in het cultu-
reel centrum De Wis. Het resultaat 
is een flinke groep enthousiaste 
bewoners die verschillende werk-
groepen hebben gevormd en vorig 
jaar voor een geweldig feest heb-
ben gezorgd.’ 

Er is een stichting opgericht met 
de naam ‘De Kreuge’. De naam 
verwijst naar de voormalige Loos-
broekse carnavalsclub ‘De Zand-
kruiers’ die nu als cabaretgroep 
door het leven gaat. Van Menzel 
heeft zitting in het bestuur van 
Stichting De Kreuge. ‘Samen met 
een grote groep vrijwilligers heb-

ben we nieuw leven in carnaval-
lend Loosbroek geblazen’ gaat de 
initiatiefnemer verder. 
‘Er is inmiddels een eigen Kreuge-
lied, een vier meter hoge krui-
wagen die tijdens de festiviteiten 
symbool staat voor onze club en 
een site met alle info. Daarnaast 
heeft iedereen in het dorp een 
folder gehad met al onze activitei-
ten. Iedereen weet het en iedereen 
kan meedoen. De aftrap was tij-
dens het 11-11 bal. Een avond vol 
gezelligheid, vermaak en goede 
muziek. Daar hebben we de Loos-
broekenaren alvast warm gemaakt 
voor de carnaval en laten zien en 
horen wat we in petto hebben. We 
gaan voor een echt Loosbroeks 
fisje voor jong en oud(er)! 

Meer info www.dekreuge.nl

LOOSBROEK - Guido van Menzel (37) is geboren en getogen 
in Loosbroek en woont ‘natuurlijk’ nog steeds in het kerk-
dorp, samen met zijn vriendin Josine en hun twee kinderen. 
‘Ik ben zeer betrokken bij het wel en wee van Loosbroek’, 
vertelt Guido, ‘dat heb ik van mijn ouders meegekregen. 
Ook dat een beetje gezelligheid belangrijk is voor een dorp; 
er moet wat gebeuren, anders wordt het een dooie boel. 

door Mathieu Bosch

PROGRAMMA

Zaterdag 15 februari: verlichte optocht, aansluitend bal 
Zondag 19 februari: 12.00 uur gratis Carnavalsontbijt 
13.15 uur De Kreuge on Tour, samen optocht kijken in Heeswijk-
Dinther. 
Bal met DJ André Bon Apart, rodeo-stier en prijsuitreiking mooist 
verlichte tuin
Maandag 20 februari: 13.11 uur: 11-stratentocht ‘Dweilen en 
Speulen’ & Snertbal
Dinsdag 21 februari: 13.41 uur: DolleDinsdagDisco
Met mini-playbackshow 
Platte Beurzenbal: 20.30 uur
Alle activiteiten zijn in ‘Kreuge-zicht’ (Kerkzicht)

‘elke dag een echt 
losbroeks fisje’

Foto: Jan Gabriëls

Jeugdcarnaval HDl in de zaert

Mini-Na-Aap-Show ZATERDAG 
18 fEBRUARI, 14.00 - 17.00 uur 
(ivm de drukte is zaal open vanaf 
13.30 uur)
Het play back-spektakel van de 
eerste orde. Optredens voor en 
door de basisschool. De presenta-
tie zal na het grandioze succes van 
vorig jaar, nu zelfs door 2 presen-
tators worden verzorgd. 
Een zeer deskundige jury zal de 
prachtige optredens beoordelen 
en de bekers uitdelen. Honderden 
bezoekers gaan weer genieten 
van de swingende optredens. De 
prijswinnaars vind je op de site. 
Tijdens de pauze worden de win-
naars van de jeugdoptocht be-
kend gemaakt.

Open stal ZONDAG 19 fEBRUARI, 
direct na de optocht tot 18.00 uur:
Een gezellige middag voor Jan en 

Alleman, voor jong en oud voor 
alleen of met z’n allen, met een 
springkussen. Een mega gezel-
lige middag met gelegenheid tot 
optreden of play backen, door de 
kinderen die daar zin in hebben. 
Dit is de enige activiteit waar (aan 
volwassenen), alcohol wordt ge-
schonken.

Ronaldo kindershow MAANDAG 
20 fEBRUARI, 14.00- 17.00 uur
Clown en buikspreker Ronaldo 
heeft een leuk programma voor 
alle kinderen van de basisscholen, 
maar ouders kunnen ook gerust 
mee komen.

Zwieren en Zwaaien DINSDAG 21 
fEBRUARI, 14.00- 17.00 uur
Een afwisselende middag met heel 
veel spelletjes en leuke prijsjes voor 
alle kinderen van de basisscholen; 
alles verzorgd door onze DJ Wil-
bert en het jonge meidenpromo-
tieteam. Uiteraard zijn ook de ou-
ders weer van harte welkom.

4 knallende vette swingende disco 
- avonden. ZATERDAG T/M DINS-
DAG 19.30-23.30 uur
Alle zotten en gekken uit de verre 
omgeving van 12 t/m 16 jaar kun-
nen heftig aan de bak totdat ze 
erbij neer vallen. Elke avond teis-
teren de hits in razend tempo je 
trommelvliezen. Voor kinderen van 
groep 8 die nog geen 12 zijn knij-
pen we een oogje dicht. NIEUW 
dit jaar is dat we een half uur lan-
ger open blijven tot 23.30 uur!!

Gratis toegang: Er wordt voor geen 
enkele activiteit entree gevraagd. 
(alleen _ 0,50 voor de verplichte 
garderobe tijdens de discoavon-
den)

HeeSwIjK-DINTHer – Jeugdpronkzitting OP VRIJDAG 17  
FEBRUARI, 18.30-21.00 uur. Start van de Jeugdcarnaval met 
de spannende onthulling van Jeugdprins en -prinses met ge-
volg en verder leuke optredens. Het thema blijft nog even 
een verrassing. Er is uiteraard ook volop tijd om te hossen 
en te dansen tussen de optredens door. Iedereen van de ba-
sisscholen en degenen die daar al vanaf zijn, zijn van harte 
welkom. De receptie om de gehele jeugdraad te feliciteren is 
vanaf 19.45 uur.

Disco-
avonden

Sporthal De Zaert • Heilige Stokstraat 1 • 5473 GK Heeswijk-Dinther
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Van 18.30- +/-21.00 uur. 

Van 14.00 - 17.00 uur.

Za, Zo & Ma: 19.30-23.30 uur,
Di: 19:30-23:00 uur.

Toegang van 12-16 jaar.

Direct na de optocht tot circa 18.00 uur. 

Van 14.00 - +/-17.00 uur. 

HDL in de
Zaert

flyer 2011.indd   2 14-1-2012   20:20:40

Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen of wens je meer 
info, kijk dan regelmatig op onze site:
www.jeugdcarnavalhdl.nl
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caRNaVal SNEVElBOKKEN
Carnaval Gu Wild!
Iederee kent deze sterren en toch blijven ze elke keer verrassen 
en vernieuwen.

Op deze dag zullen Mia en Ad Ha-
braken in de onecht verbonden 
worden. Het Boerenbruidspaar van 
2012 is als actieve vrijwilliger goed 
bekend binnen BerneZorg en in de 
gemeenschap van Heeswijk, Din-
ther en Loosbroek. 
De middag begint met het opha-
len van het Boerenbruidspaar on-
der muzikale begeleiding van het ‘t 
Kumt Wel. Daarna is er een koffie-
tafel in de Aula van BerneZorg voor 
het Boerenbruidspaar, de genodig-

den en de oud-Prinsen van Snevel-
bokkenland.
De bruiloft in de onecht zal om 
14.11 uur door de Prins van Snevel-
bokkenland in de Tuinzaal van Ber-
neZorg worden voltrokken.
Daarna vindt er een receptie plaats 
en is er gelegenheid om het Boeren-
bruidspaar te feliciteren. Ook hierbij 
is de Prins en zijn gevolg aanwezig. 
De giften vanuit ‘de kromme ârrum’ 
worden geschonken aan de Stich-
ting Vrienden van BerneZorg.

Boerenbruiloft Bernezorg

HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar wordt er met carnaval weer een Boe-
renbruiloft in BerneZorg gevierd en wel op dinsdag 21 februari 2012. 

Foto: Alette Fotografi e
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borrelavond tot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjes
borrelavondborrelavond

dinsdag 20 februari
tot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjes

dinsdag 21 februari
tot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjes

borrelavondborrelavondborrelavondborrelavond
alle borrels 1 euro

tot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjestot in de late uurtjes
borrelavondborrelavondborrelavond

alle borrels 1 euro

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

De toren en carnaval gU WilD

Carnavalsvrijdag: D’n Urste Deun
Al niet meer weg te denken bij de 
Toren en ook dit jaar dus weer op 
het programma. Samen met carna-
valsvereniging ‘De Juinders’ organi-
seren we D’n Urste Deun, wat een 
geweldige aftrap is van Carnaval 
2012.

Carnavalszaterdag: MMOOZZ 
Op zaterdagavond staat de band 
MmoozZ op het podium. Deze zeer 
energieke band is inmiddels geen 
onbekende meer in Heeswijk-Din-
ther en dat is niet onterecht want 
MmoozZ knalt! De borrelhut is op 
zaterdag direct na de jeugdoptocht 
geopend. In de borrelhut op carna-
valszaterdag DJ Gilbert tot in de late 
uurtjes. 

Carnavalszondag: RIVERSIDE
Op zondag kijken we naar de op-
tocht in de Torenstraat bij de bor-
relhut. Na de optocht gaan we in 
de borrelhut uiteraard verder want, 
wie worden er op deze speciaal in-
gelaste editie van zondag de gekste 
KONING & KONINGIN ZONDAG 
DE GEKSTE? Wanneer de avond zijn 

aantrede doet verschijnt er een hele 
goede band.
RIVERSIDE is een landelijk popu-
laire allround coverband met een 
unieke 25-jarige geschiedenis. In de 
borrelhut zullen de Kornuiten & de 
Pindullekes om beurten ouderwets 
gezellig gaan dweilen, waarna DJ 
Gilbert het muzikale stokje over-
neemt en tot diep in de nacht feest 
gaat maken!

Carnavalsmaandag: TILT, Juinders 
J-factor & foute maandag met DJ 
Carl V
Speciaal voor de kleintjes is er het 
Juinders Kinder song&dans festival 
in de grote zaal. 
Wie van de kids heeft ‘the J-Factor?’ 
TILT zal dit spektakel begeleiden en 
zal ook enkele sets flink gaan spelen. 
Ook ‘s-Avonds gaat TILT ouderwets 
knallen bij de Toren! Iedereen kent 
deze sterren en toch blijven ze elke 
keer verrassen en vernieuwen. 
DJ Carl V. zal er weer een heerlijk 

fout feestje van maken tijdens de 
FOUTE MAANDAGAVOND in de 
borrelhut bij de Toren. 

Carnavalsdinsdag: TILT, 
HD-artiestenfestival en.. 
DJ PAUL ELSTAK
Het HEESWIJK-DINTHERS arties-
tenfestival is weer een feit. Dins-
dagmiddag bij de Toren is al enkele 
jaren een must voor iedereen die 
van carnaval en van muziek houdt. 
Diverse artiesten hebben al laten 
weten weer te zullen schitteren op 
het podium in de zaal! 
Zing je gezellig met ons mee on 
stage?! Stuur dan even een mailtje 
naar info@de-toren.nl 
Op dinsdagavond maken we ’t al-
tijd bont bij de Toren, dit jaar zal dat 
met TILT & DJ PAUL ELSTAK zeker 
lukken en gaan we voor een supe-
rafsluiting van carnaval 2012! Alle 
borrels zijn op deze avond te ver-
krijgen voor een borrelprijs van € 1,- 

Wie dus even gezellig wil borrelen, 
kan maar al te goed terecht in het 
houten hutje in de Torenstraat!!!

HeeSwIjK-DINTHer – Van klein tot groot, ook dit jaar weer voor ieder 
volop vertier met 5 dagen lang een kei gezellig programma!

Alle dagen in de zaal een mega speelpaleis onder begeleiding
aanwezig! (14.00-19.00uur) De Toren en Carnaval GU WILT!
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‘vanaf deceMber vol gas’

jong en Oud te Samen

comeback c.V. De Eikenhoek

Helaas kreeg in 1995 diegene die 
de club oprichtte en waar de wa-
gen altijd gebouwd werd ernstige 
lichamelijke klachten, voor de rest 
was er toen de lol af en ze stopten 
ermee. In 2005 werd er vanuit de 
buurtvereniging nog wel een keer 
meegelopen met de jeugdoptocht. 

Vorig jaar kwam er vanuit de 
buurtvereniging de vraag wie er 
mee wilden doen aan de optocht. 
Dit heeft er in geresulteerd dat we 
vorig jaar 33 jaar (3 x 11) na het 
oprichten van de buurtvereniging 
weer meegelopen hebben met de 
jeugdoptocht. 
Voor Pascal de Wit en mij smaakte 
het naar mee en hebben dus na de 
zomervakantie de stoute schoenen 

aangetrokken. We zijn de buurt 
rondgegaan en hebben oproepen 
gedaan via de buurtvereniging. 
We zijn daarna begin oktober met 
een aantal mensen bij elkaar gaan 
zitten om te overleggen. Een paar 
dingen zijn ons toen duidelijk ge-
worden. Als eerste dat er in deze 

buurt mensen zijn die er genoeg 
tijd en moeite in willen steken om 
weer mee te gaan doen aan de 
grote optocht. Ten tweede dat als 
de vergadering bij iemand gepland 
is en er genoeg bier in huis is, dan is 
gezelligheid gegarandeerd. 

We zijn op dit moment 2 avonden 
en zaterdagen aan het bouwen 
en buiten het bouwen, hebben 

we dus ook al een hoop gezellige 
avonden gehad. Tevens zijn we 
met een aantal dames ook 2 avon-
den per week druk aan het knippen 
en naaien om alle kostuums op tijd 
klaar te krijgen. De groep is inmid-
dels uitgegroeid tot (samen met de 
kinderen) ruim 40 leden die mee 
lopen en/of bouwen. We willen 
iedereen bedanken voor het be-
schikbaar stellen van materiaal en 
ruimte om dit allemaal tegen een 
betaalbare prijs mogelijk te maken.

Dus als je nieuwsgierig bent gewor-
den, kom dan kijken naar het eind-
resultaat tijdens de jeugdoptocht 
op zaterdag en de grote optocht 
op zondag in Heeswijk-Dinther.

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar zal buurtvereniging De Eikenhoek voor 
het eerst sinds jaren weer meedoen aan de optocht. In het verleden 
heeft De Eikenhoek ook al vaak meegedaan aan de carnavalsoptocht. 
De club die er toen stond heeft bepaald geen windeieren gelegd. Ze 
zaten elk jaar wel in de prijzen en door de carnavalsclub ontstond ook 
buurtvereniging De Eikenhoek. 

door Dennis van Doorn

genoeg Mensen die er tijd en Moeite 
in willen steken oM Mee te doen

‘in het Westen steken we terug’ 

“Carnaval is een Brabants onder-
onsje waar gezelligheid geen tijd 
kent. Voor ons hoort daar het 
bouwen van een carnavalswagen 

gewoon bij. Sterker nog: het is een 
must om het hele carnavalsgevoel 
compleet te maken. Onze kinderen 
lagen van kleins af aan, helemaal 
in bijpassend tenue, al in een eigen 
carnavalswagentje. Dit specifieke 
carnavalswagenbouw-gen wordt 
gewoon aan generaties doorgege-
ven. Wijzelf bouwden van kleins af 
aan ook al mee. De kracht van onze 
club is dat iedereen mee helpt: van 
3 jaar tot 49 jaar en iedereen mag, 
binnen het bedachte concept, zijn/
haar fantasie vrij laten stromen. Én 
dat het super gezellig is natuurlijk, 
om zo met elkaar bezig te zijn,” al-
dus William en Marc.

De optocht is de kroon op ons werk 
Het idee wordt geboren tijdens de 
jaarlijkse barbecue in de zomer. 
“Onze ouders bedenken het con-
cept en iedereen is vrij om ideeën 
aan te dragen,” vertellen Tesse, Bo 
en Nikki. “En wij helpen mee wan-
neer we tijd hebben. Het is span-
nend om strakjes het eindresultaat 
te zien, want nu liggen alle onder-

delen op onze 2 bouwlocaties nog 
los. Dat groot en klein zo intensief 
met hetzelfde doel bezig is, is mooi 
om te zien. Met elkaar de optocht 
lopen en onze wagen te showen, is 
de kroon op al het werk.” 

Titels verdedigen
Echt álles wordt zelf gemaakt en 
met oog voor elk detail: van con-
structie tot poppen en van ac-
cessoires tot kleding. “Vanaf de-
cember vol gas. Dat betekent elke 
avond, maar ook elk weekeinde 
en dan vaak tot een uur of vier  
’s nachts. We doen ook mee in 
Loosbroek aan de verlichte op-
tocht met een aangepaste versie. 
We gaan onze titel verdedigen!  
’s Nachts zullen we de wagen verder 
gaan opbouwen om in Heeswijk-
Dinther mee te doen. Vanaf 2006 
zijn we hier steeds eerste geworden 
en daar gaan we dit jaar weer voor! 
En dat geldt ook voor Vorstenbosch 
en Eerde waar we de optocht zullen 
opvrolijken met onze wagen.” 

HEESWIJK-DINTHER - En dat ‘terugsteken’ doet de CarnavalsVriendenclub ‘Jong en Oud 
Te Samen’ met 3 ton ijzer, 200 m2 meubelplaat, 2500 A4tjes, 30 kilo kranten, 50 meter kip-
pengaas, 150 liter verf, 7000 nieten, 200 liter stijfsel, een creatief idee, enorme passie en 
58 handen. “Wij zijn vanaf de zomer al bezig en ons concept past dit jaar, toevallig, precies 
in het stichtingsthema. Onze wagen begint met een paard en loopt naadloos over in een 
saloon. En hoe we ‘terugsteken’ dat zien jullie wel in de optocht!”

Meer info: www.jongenoudtesamen.nl

Foto’s DMBK
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caRNaVal SNEVElBOKKEN
In d’n Ollie
Bas van Engelen: ‘Christian is geen vreemde, hij heeft echt hart voor de zaak en is 
naast zijn baan, vol passie mee aan de slag gegaan om het op te bouwen.’

De bezoekers kunnen
weer in d’n Ollie

Een kapitein op het schip
Christian van den Heuvel is deze 
keer aangeschoven bij Bas  en 
Theo. ‘Christian is geen vreemde, 
hij heeft echt hart voor de zaak en 
is naast zijn baan, vol passie mee 
aan de slag gegaan om het op te 
bouwen.’, vertelt Bas van Enge-
len, die naast deze onderneming 
ook eigenaar van CoPacking Eu-
rope is. Theo Lucius voetbalt nog 
steeds bij FC Eindhoven, dit vergt 
nog veel van zijn tijd en daarom is 
het fijn dat Christian erbij gekomen 
is.  Twee eigenaren, Theo en Bas, 
maar één kapitein, want Saskia  is 
de nieuwe bedrijfsleider die de ho-
recaonderneming in goede banen 
gaat leiden. Zij zal de heren inscha-
kelen waar nodig. 
Meer functionaliteit, zelfde gezel-
ligheid

Een prachtige horecagelegen-
heid voor Heeswijk-Dinther met 
het café en een nieuwe zaal. Een 
zaaltje voor feestjes of/en moge-
lijkheid het café groter te maken 
bij speciale gelegenheden. De 
doorloop is breder geworden en 
het geheel oogt heel ruim.  Extra 
isolatie, een extra sluis naar bui-
ten, een rookgedeelte en een extra 
zaal, allemaal extra faciliteiten die 
de heren nu opgepakt hebben. Ze 
denken mee met de buurt en met 
de aanpassingen zal de overlast 
voor omwonenden minimaal zijn. 

Hoofdstraat 28 zal weer leven in 
de brouwerij brengen, want een 
ding is zeker, feesten kunnen ze. 
Met een carnaval zoals carnaval 
bedoeld is.

HeeSwIjK-DINTHer – ‘De carnaval kan weer gevierd worden zoals car-
naval bedoeld is!’, zo geeft Theo Lucius aan dat hij blij is de deur weer 
open te kunnen doen. Christian van den Heuvel, Bas van Engelen en 
Theo Lucius gaan er een feest van maken.  Het café aan de Hoofdstraat, 
dat anderhalf jaar geleden door een brand gesloten werd, krijgt ko-
mende week z’n glans terug. Vóór de onfortuinlijke brand in  november 
2010 was de bar een thuis voor een flinke schare vaste bezoekers in de 
krap 9 maanden van z’n bestaan.  

Politie vraagt alertheid in de week 
voor en tijdens carnaval
Gemiddeld kost het een inbreker 
maar drie minuten om je huis bin-
nen te komen, waardevolle spul-
len mee te nemen en het hazen-
pad te kiezen.

Wist u dat:
•	In	 de	 week	 voor	 Carnaval	 in	

2010 werd 96 maal ingebroken;
•	in	 de	 Carnavalsweek	 van	 2010	

was dat 74 maal; 
•	terwijl	 het	weekgemiddelde	 dat	

jaar op 66 woninginbraken lag. 

•	In	 de	 week	 voor	 Carnaval	 in	
2011 werd 122 maal ingebro-
ken; 

•	in	 de	 Carnavalsweek	 van	 2011	
was dat 82 maal; 

•	terwijl	 het	weekgemiddelde	 dat	
jaar op 67 woninginbraken lag. 

Oproep aan inwoners
Voor tips en informatie over het 
offensief in de strijd tegen wo-
ninginbrekers kunt u terecht op 

de speciale website www.samen-
tegeninbrekers.nl of volg ons op 
Twitter: www.twitter.com/Tege-
ninbrekers. Ook op www.politie-
keurmerkveiligwonen.nl vindt u 
preventietips. 

Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde 
en verdachte situaties in uw wijk. 
Daar kunnen wij úw ogen en oren 
goed bij gebruiken. Ziet u iets wat 
niet in de haak is... of lijkt? Meld 

dit direct bij de politie. Melding 
doen van inbraak of verdachte si-
tuatie? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 

Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er 
een poging gedaan? Dan is het 
van belang dat u altijd aangifte 
doet. De politie kan dan een on-
derzoek instellen en gericht sur-
veilleren. Ook kan met uw aan-
gifte een aangehouden verdachte 
vervolgd worden. Uiteraard kunt 
u voor uw aangifte terecht op het 
politiebureau. 
Kijk voor aangiftemogelijkheden 
op www.politie.nl/brabant-noord.

voorkom een kater... 
beveilig je huis tegen inbrekers
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in de feesttent met Prins Eric dun 1ste voorop
De Piereslikkers gaan los!

VRIJDAG
Vanaf 20.00 is de feesttent ge-
opend. Prins Eric dun 1ste en zijn 
gevolg zullen het carnaval openen. 
De band Klaarwakker zorgt voor de 
feeststemming.

ZATERDAG
De zaterdag start om 11.11 uur 
traditioneel met de straatnaam-
onthulling en sleuteloverdracht. De 

Schoolstraat, de straat waar prins 
Eric woont, wordt voor de carna-
valsdagen omgedoopt tot? Daarna 
is er in de tent de sleuteloverdracht 
door de gemeente en wordt de pro-
clamatie voorgelezen. 
Vanaf 14.30 tot 17.00 uur is er een 
programma voor de allerkleinsten 
(0-5 jaar). 
Vanaf 21.00 uur start het gekostu-
meerd bal met de zingende Fresia’s.

ZONDAG 
Op zondagmorgen is de tent van-
af 11.00 uur weer open om in de 

biernevelen van daags ervoor vanaf 
11 over 11 gezamenlijk van een 
tbrunch te genieten. Een loterij, 
muziek van de Pierebloazers en DJ 
Dirk maken de ochtend compleet. 
Vanaf 14.00 kunnen kinderen tot 
15 jaar deelnemen aan en genieten 
van de playbackshow. 
In het avondprogramma zorgen 
vanaf 20.11 de bekende DJ Paul 
Elstak, aangevuld met een laatste 

optreden van de plaatselijke Special 
Buurman & Buurman Show voor 
een geweldig spektakel.

MAANDAG IS DE OPTOCHTDAG
Om 13.11 start de optocht bij het 
sportpark. Praalwagens en loop-
groepen vergezeld van fanfare-
muziek maken een optocht door 
het dorp. De optocht sluit af bij de 
feesttent met een groots dorpscar-
naval. De Pierebloazers en DJ XXL 

zorgen voor de muziek.
Vanaf 19.11 uur is de prijsuitreiking 
van de optocht met natuurlijk aan-
sluitend weer een gekostumeerd 
bal tot in de late uurtjes. Muziek: 
Pierebloazers, Pap&Pudding, Bal-
kan Boris & Pete Piper.

DINSDAG
De tent is weer open vanaf 11.00 
uur. Tonproater Rob Scheepers en 
het smartlappenkoor uit Mariahei-
de verzorgen er een programma.
Vanaf 14.00 uur is er in de tent een 
grote playbackshow. Een program-
ma voor alle leeftijden. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur sluit de 
jeugd het carnaval af. 
Vanaf 20.00 uur is er het bal met DJ 
Richard van Zu en DJ Henk waar-
mee carnaval 2012 in het Pieregat 
wordt afgesloten. 

De carnavalslocatie aan de Egger-
laan is van alle gemakken voorzien, 
met dank aan de vele vrijwilligers 
die zich daar voor inzetten. Naast 
dansvloer, podium en bar kan er 
ook gegeten worden.

VORSTENBOSCH - Sinds enkele jaren is het carnaval in Vorstenbosch centraal georganiseerd. 
Plaatselijke horeca, stichting de Stuik en Stichting Carnaval de Piereslikkers organiseren vijf 
dagen carnaval in en om een feesttent aan de Eggerlaan. Op vrijdag om 20.00 uur is de 
aftrap. Op dinsdag vanaf 20.00 wordt het carnaval op ludieke wijze afgesloten.
De organisatie hoopt op veel belangstelling en heeft daarvoor een interessant programma 
opgezet om het 45ste carnaval in Vorstenbosch luister bij te zetten. 

door Frank Geenen
Sfeer in de feesttent 2011

Bron foto: Piereslikkers

Carnaval Vorstenbosch digitaal op www.piereslikkers.nl

Met dank aan de vele vrijwilligers die 
zich voor de carnaval inzetten

Prins eric I zal in het rijk van de Piereslikkers voorop gaan en u kunt met jong en oud 
genieten van alle optredens die in de feesttent georganiseerd zijn. De redactie ontvangt 
graag jullie weergave van deze gave carnaval 2012 op info@demooibernhezekrant.nl 

caRNaVal PiERESliKKERS
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In het weversrijk zijn De wevers en De Hossende wevers druk geweest om voor u een mooi programma te maken. 
De redactie van MooiNisseroi.nl heeft hiervoor de camera’s in de aanslag, maar u bent natuurlijk net op het goede 
moment daar waar die ene speciale actiefoto gemaakt kan worden. Stuur het op naar info@mooinisseroi.nl 

caRNaVal WEVERSRiJK

NISTELRODE - Op carnavalsdins-
dag 21 februari, zal in de feesttent 
op het dorpsplein voor de 3e keer 
de faudte Bruiloft worden gevierd. 

Dit jaar geheel in het thema van de 
Après Ski.
Vier paren strijden dit jaar om de 
felbegeerde eer om het Faudste 

Bruidspaar 2012 van ‘t Weversrijk te 
worden. Wie zijn in 2012 de ‘Heidi’s 
und Peter’s’ die gaan strijden om op 
carnavalsdinsdag in de onecht te 
worden verbonden:
- Martijn Timmers & Talitha Groe-

nendaal

- Maikel vd Zanden & Kim vd Brand
- Marcel & Mariska Langenhuizen
- Gertjan & Monique Hermens
Zij zullen allen jouw support hard 
nodig hebben om door sport en 
spel-elementen als winnaar uit de 
strijd te komen. Bovendien belooft 

deze Faudte Bruiloft, zoals de mees-
te bruiloften, een hele gezellige 
middag te worden.

Jullie zijn alle welkom op dinsdag 21 
februari om 15.00 uur in de feest-
tent op het dorpsplein.

faudte Bruiloft

Open Nisseroise luchtgitaar
kampioenschap

Al ver voor het jaar des heren 
1996 was het een succes, maar 
daarna pas wereldwijd. Toen pas 
werd er namelijk een wereldkam-
pioenschap ‘luchtgitaar spelen’ 
gehouden in Finland. In navolging 
daarvan werd vanaf 2002 het Ne-
derlands kampioenschap gehou-
den in Paradiso, Amsterdam. Het 
lag dus in de lijn der verwach-
ting dat een jaar later het succes 
pas door zou dringen in Nisseroi 
(Nistelrode voor ABN-ers). Na een 
zeer succesvolle editie in 2003 en 
vervolgens 8 jaar stilte in het lucht-
ledige is het Open Nisseroise lucht-
gitaar kampioenschap terug.
Dat het er aan zat te komen, was al 
lang duidelijk. Kijk maar eens om je 
heen in een willekeurige kroeg of 
op een willekeurig feest als er ste-
vige gitaarmuziek uit de speakers 
knalt. Staan we dan (of willen we 
dan) niet allemaal die gitaar in de 
hand nemen en gaan spelen alsof 
we nooit anders hebben gedaan. 
Zouden we echter een echte gitaar 
gaan bespelen, dan zou de kroeg 
leeglopen of het feest ten einde 
zijn. En daar zit ‘em de kracht van 

het luchtgitaar spelen: Het valt niet 
op als je geen gitaar kunt spelen, 
als je je maar volledig overgeeft 
aan de muziek en de grepen en 
mimiek van de gitarist nabootst, 
lijkt het alsof je de sterren van de 
hemel speelt en ben jij de held van 
de avond.
Deze gedachte en het steeds be-
kender worden van het fenomeen 
waren de aanleiding voor het or-
ganiseren van de tweede editie 
van het Open Nisseroise Luchtgi-
taar Kampioenschap.

In de eerste voorronde spelen de 
deelnemers een eigen gekozen 
nummer van minimaal 1 en maxi-
maal 2 minuten. De deelnemers 
mogen gebruik maken van attribu-
ten als lege gitaarkoffers, pruiken 
en showkleding. Ook mogen er 
luchtroadies aangestuurd worden 
om op te bouwen en de luchtgrou-
pies zullen in grote getale aan het 
podium staan.
Na de succesvolle eerste ronde 
wordt de tweede ronde gehouden, 

waarin de kandidaten een door de 
jury uitgekozen verplicht nummer 
moeten spelen van 1 minuut. 
Nadat voor de laatste keer de bel 
geklonken zal hebben, ten teken 
van het einde van de act, gaat de 
deskundige jury in beraad en komt 
later terug met de namen van de 
drie finalisten die samen zullen op-
treden met een door de DJ uitge-
kozen finalenummer.
De prijzen zullen bestaan uit mun-
ten van Feest in de Tent, maar be-
langrijker nog de eer en luchtige 
prijzen.

Als afsluiter worden alle aanwezi-
gen verzocht gezamenlijk luchtgi-
taar te spelen “om zo de wereld-
vrede te bevorderen, want als men 
de luchtgitaar bespeelt kan men 
niet vechten”, beweert het offici-
ele reglement.

NISTELRODE - Op Carnavalsvrijdag zal tijdens het Opwèrmbal in de 
tent op het plein, voor de 2e maal het Open Nisserois Luchtgitaar Kam-
pioenschap worden gehouden.

Inschrijven kan via de site van De Wevers, www.de-wevers.com

zonnebloem Nistelrode en
carnavals Stichting De Wevers

Ziekenbezoek op carnavalszater-
dag door CS De Wevers
CS De Wevers heeft de goede ge-
woonte om op carnavalszaterdag 
aan zieke Wevers en Weverinnekes 
een bloemetje en een fruitmand te 
brengen. Zij bekostigen deze mooie 
actie met de opbrengst van hun 
Emmertjesactie. Deze Emmertjes-
actie is op de 1e maandag na de 1e 
Weverszitting, dit jaar op maandag 
30 januari 2012. Heel veel mensen 
tellen op het bezoek van de Prins 
en zijn gevolg op carnavalszater-
dag en vinden het fijn om even bij 

te buurten. Dit jaar zal dit op 18 fe-
bruari 2012 zijn. Om deze mensen 
ook te vinden komen het zieken-
comité van CS De Wevers en twee 
bestuursleden van de Zonnebloem 
eens per jaar een avond samen 
om te bespreken naar wie er een 
bloemetje en fruitmand gebracht 
zullen worden. Omdat situaties 
elk jaar veranderen wordt ook elk 
jaar weer medewerking gevraagd 
aan de vrijwilligers van de Zon-
nebloem. Zij kennen hun gasten. 
De Zonnebloemvrijwilligers vragen 
hun gasten of deze prijsstellen op 

het bezoek van de Prins. Sommige 
gasten zijn voor kortere of langere 
tijd in verzorgingstehuizen of zie-
kenhuizen buiten Nistelrode. In 
overleg met de Zonnebloem wor-
den gegevens uitgewisseld en kun-
nen ook Wevers en Weverinnekes 
buitendorps bezocht worden door 
de Prins en zijn gevolg. 

Als u gast wilt worden van de Zon-
nebloem Nistelrode of iemand an-
ders hiervoor wilt opgeven of als 
u denkt (bezoek)vrijwilliger bij de 
Zonnebloem dat is echt iets voor 
mij, dan kunt u dit doorgeven aan 
Annie van Lokven tel. 612436 of 
Mientje van de Graaf tel. 06 2093 
8499.

Zonnebloem Team Nistelrode 
wenst iedereen een goei carnaval 
en schôn dagen!

NISTELRODE - U denkt vast wat hebben de Zonnebloem 
Nistelrode en Carnavals Stichting De Wevers met elkaar te 
maken. Doen ze veel aan carnaval bij de Zonnebloem. Of 
zitten er veel Zonnebloemers bij de carnaval. Hoe zit dat? Dit 
laatste is zeker het geval, maar de twee verenigingen vinden 
elkaar nog op een ander vlak. 

door Esther van den Bogaart
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Altior E2 – De Korfrakkers E2

HEESWIJK-DINTHER - Omdat het 
de hele binnen competitie al erg 
goed gaat met ons team, zouden 
we vandaag al kampioen kunnen 
worden. We moesten dan wel 
eerst winnen. De eerste aanval 
ging zeer goed van start en we 
stonden binnen korte tijd al met 

4-0 voor. De tweede aanval ging 
gewoon verder en wist ook nog 2 
keer te scoren. Verdedigend had-
den we het goed dicht zitten, er 
waren maar weinig kansen voor 
De Korfrakkers.

De tweede helft waren we wat 
minder geconcentreerd en speel-
den we een stuk rommeliger. Ge-
lukkig zat het verdedigend nog 
steeds goed en konden we de 
wedstrijd afsluiten met een 6-0 
overwinning. Dus: KAMPIOEN. 
Dames, jullie hebben al het hele 
jaar kei hard gewerkt en daarom is 
dit kampioenschap zeer verdiend. 
Ga zo door, enne… ons feestje 
komt nog !

altior pupillen E2 kampioen
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

Pupillen E2 Kampioen

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

reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

iJs en zon
Een Elfstedentocht is er niet van gekomen maar er kon wel volop 
geschaatst worden. Ook in Bernheze domineerden het ijs en 
winterweer afgelopen week het nieuws. Deze krant plaatste in de 
vorige editie een bladzijde vol nostalgische ijspret in de verschillende 
dorpen en daar kon men tot afgelopen zondag nog volop van 
genieten. Door inzet van veel vrijwilligers in de verschillende kernen 
kwamen ijsbaantjes met koek en zopie tot stand. Geen lange trajecten 
van organisatie, geen ingewikkelde procedures. Nee, handen uit de 
mouwen, spullen uit de schuur, water, vorst en glijden maar. Perfect. 
Met de trottoirs schoonhouden gaat dat jammer genoeg nog wat 
minder goed en dat betekent dat veel mensen die moeilijk ter been 
zijn deze dagen gekluisterd blijven aan huis. Het vaak toch al kleinere 
wereldje wordt dan even nog kleiner. Gelukkig reikten de ouderen 
organisaties een helpende hand met sneeuw schuiven en zout 
strooien.
Maar in de winter kijken we natuurlijk ook al verlekkerd uit naar de 
zomerzon. Veel mensen plannen in deze periode hun voorjaar- en 
zomervakantie. De uitnodiging van de gemeente om de zon op te 
zoeken op een informatie avond over zonnepanelen trok misschien 
daarom ook veel belangstelling. Dacht men inderdaad aan een 
informatieavond over zonvakanties of zijn de Bernhezenaren ervan 
overtuigd dat er maar één toekomst is, een duurzame zonder 
verspilling van grondstoffen? Of kwam men toch voor het financiële 
voordeel of een streven naar onafhankelijkheid?
We gaan maar uit van een gezonde mix. De financiële prikkel werkt 
altijd goed om beweging op gang te brengen. En er valt zeker nog 
wat te verdienen als het om ons stroomverbruik gaat. Dat konden 
we deze week zelfs vanuit de ruimte zien toen André Kuipers een 
foto twitterde van Brabant bij nacht. Vanuit de ruimte is goed te 
zien hoeveel lichtvervuiling er is. Alle steden en dorpen zijn in de 
avond maar ook ‘s nachts gehuld in licht, veel licht. Ook al is er bijna 
niemand op straat, licht is altijd aan, zo viel me laatst bij een late 
thuiskomst ook nog op. Wat een energieverspilling.
Licht is ook de drager van supersnel internet, tv en telefonie in een 
mogelijk nieuw glasvezelnetwerk. Enkele inwoners hielden hiervoor 
deze week een warm pleidooi en ook de gemeente had al enkele 
gesprekken met glasvezelexploitanten. Dat biedt dan weer kansen 
voor de volgende winter. Kunnen we nog sneller de boel mobiliseren 
om de ijsbanen op orde te hebben, de mooie plaatjes te delen en……
de trottoirs sneeuwvrij te maken. 

Met groet van Ad
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Kampioen-
schap lonkt
NISTELRODE - Prinses Irene is op 
weg naar het kampioenschap. In 
Meerlo werd na een 3-5 ruststand 
met 7-12 gewonnen van de num-
mer vier SVOC ’01. De Nistelro-
dese vrouwen speelden met veel 
beleving en troefden daarmee de 
tegenstander op alle fronten af. 

Met nog twee wedstrijden te gaan 
is de voorsprong op naaste concur-
rent BMC drie punten. Op zondag 
4 maart kan derhalve het kampi-
oenschap worden binnengehaald 
in Wijchen tegen Diosa. Als het 
team die wedstrijd op dezelfde wij-
ze benadert als deze middag, dan 
kan het kampioenschap hen niet 
meer ontgaan. 

NISTELRODE - Een geweldig 
grootdanstoernooi in CC Pas zorg-
de dit weekend voor bekijks. Met 
prachtige schmink op het gezicht 
liepen de dansers door Heesch, 
totaal geen aandacht schenkend 

aan de verwonderde en bewonde-
rende gezichten. 

Ook in De Pas  waren de glitters en 
opvallende kleuren een beziens-
waardigheid voor de bezoekers. 

Een internationaal gezelschap aan 
EFDO bestuursleden feliciteerden 
de deelnemers op het IT zaterdag 
tijdens de prijsuitreiking. Zondag 
tijdens het eigen toernooi waren 
het: NDO voorzitter Henk van 

Grunsven, voorzitter Rose-Marie 
van Heumen en Burgemeester 
Boelhouwer die de bekers aan de 
winnaars overhandigden. De or-
ganisator DV Dancing Kids en alle 
vrijwilligers kunnen heel tevreden 

terugkijken op het verloop van dit 
jaarlijks spektakel.  In verband met 
de carnaval kunt u de uitslagen en 
verslagen van dit toernooi terugkij-
ken op  www.mooinisseroi.nl

Het podium was tijdens een kleurrijk geheel
DV Dancing Kids organiseerde groot danstoernooi naar volle tevredenheid

Foto Rian van Schijndel

dansen

HEESCH – Ondanks dat de dames 
van DOS’80 afgelopen zaterdag-
avond in het nieuw zijn gestoken, 
presteerden zij gewoon als van-
ouds. In Heesch lieten zij, onder 
toeziend oog van nieuwe sponsor 
Mostako Staalbouw, een overtui-
gend potje handbal zien tegen het 
damesteam uit Beek en Donk.
   
De eerste thuiswedstrijd in nieuwe 
tenues vond dit weekend plaats in 
Heesch, in het bijzijn van de heer 
Rinus Van de Ven, directeur van 
Mostako Staalbouw B.V.. 

‘‘We willen Mostako Staalbouw 
B.V. hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage’’, zeiden de leden van de 
sponsorcommissie Helen Leem-
reize, Marjon van den Akker en 
Hans Verstegen na afloop van de 
wedstrijd. ‘‘We zijn erg blij dat be-
drijven zich willen verbinden aan 
Handbalvereniging DOS’80.’’ Op 
26 februari spelen de dames weer 
in hun nieuwe shirts, dan in Sport-
hal De Burcht te Boekel, tegen het 
tweede team van HABO’95.

Dames DOS’80 winnen 
glansrijk in nieuwe shirts

handbal

Foto: Ruud Schobbers

goud en
zilver!
BERGHEM - Afgelopen zondag 
vertrok de wedstrijdselectie van 
Van Buel Sports al vroeg naar Mid-
delbeers om daar deel te nemen 
aan het 29ste voorjaarstoernooi.

De pas 5-jarige Jesse van Buel uit 
Heesch maakte een spectaculaire 
start van de dag door 3 partijen op 
rij te winnen en het goud te pak-
ken. Kay van Nuland won vier par-
tijen op rij en greep het goud bij de 
jongens tot 27 kg. Bij de jongens 
tot 34 kilo was het Mike Smits 
die al zijn partijen wist te winnen 
en hier aan de haal ging met het 
goud. Laurens Wilms begon de 
dag wat moeizaam maar hervatte 
zich uitstekend en slaagde erin om 
het goud te pakken. 
Zilver was er voor Lucas van 
Griensven, Roy van Leur en Tess 
Sieliakus.

budo

De carnaval neemt het dagelijkse leven over. Ook in onze krant is dat te zien, de sportpagina is deze week een 
verzameling van korte sportberichten. Natuurlijk kunt u de volledige verslagen lezen op onze MooiBernheze Sites.
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BERNHEZE

20 - 21 FEBRUARI 
Gemeentehuis gesloten 

NISTELRODE

16 FEBRUARI 
Zonneochtend 
wevershof

CS  De Wevers: 
Prinses Irene 2012
Kantine Pr. Irene

17 FEBRUARI
Kinder 
Carnavalsoptocht 

Scholenbezoek
CS de Wevers
Beekgraaf & ‘t Maxend 

Straatnaamonthulling 
jeugdprins

55+ Carnavalsfeest 
Gasterij Laarstede

18 FEBRUARI 
CS de Wevers 
Ziekenbezoek
Nistelrode & omstreken 

Mini boerenbruiloft
Partycentrum ‘t Maxend

Straatnaamonthulling
‘t erp 

Carnavalsmis
St. Lambertuskerk

Sleuteloverhandiging & 
Openingsbal
Feest in de Tent

19 FEBRUARI
Optocht / Prijsuitreiking 
Centrum Nistelrode en 
Feest in de Tent
 
20 FEBRUARI 
De Ontmoeting: 
C.S. de Wevers 
Gasterij de Laarstede

21 FEBRUARI 
Faudte Bruiloft 
+ Afsluitingsbal / 
Veermanverbranding 
Feest in de Tent

HEESCH

16 FEBRUARI 
Lezing “Van Lust, Spot 
en Zinnelijk Genot” 
Heemschuur, 
Schoonstraat 35

17 FEBRUARI 
Vegetarische Eetclub
Broekhoek

Sleuteloverdracht 
Stichting 
Carnavalviering
CC de Pas
 
Brouwersbal 
Café ‘t Tunneke

18 FEBRUARI 
Carnavalsmis 
Petrus-emmaüs parochie

Pap & Pudding
Café-Zaal ‘t Tunneke
 
Jeugdoptocht en 
Prijsuitreiking
Centrum Heesch en 
CC de Pas 

18-19-20-21 FEBRUARI 
Kinderdisco & Remix  
 8/13 jaar ) 
CC de Pas

19 FEBRUARI 
Carnavalsbal 
Café Zaal ‘t Tunneke
 
Grote Optocht en 
prijsuitreiking 
Centrum Heesch en 
CC  de Pas

Django Wagner
Café Zaal ‘t Tunneke

20 FEBRUARI 
Boerenbruiloft 
Café-Zaal ‘t Tunneke

Biggenbal 
CC de Pas

Carnavalsbal 
CC de Pas

21 FEBRUARI
OINK (1-7 jaar) 
CC de Pas

Seniorenbal
CC de Pas 

After Party Krullendonk 
CC de Pas

Aprés Ski 
Café Zaal ‘t Tunneke

21-22 FEBRUARI
Verbranding monument 
De Misse

HEESWIJK-
DINTHER

16 FEBRUARI 
Genezen in Brabant 
vroeger en nu”
 Heemkamer De wojstap 

17 FEBRUARI 
D’n Urste Deun
Café Zaal de Toren 

Jeugdpronkzitting 
‘De Foute Avond’
Sporthal de Zaert. 

Carnaval “Krek als 
Vruger”
Café zaal jan van erp

18 FEBRUARI 
Carnavalsmis 
St. Servatiuskerk 
 
Herrie Davidson Band & 
Die Milkas.
Café jan van erp

Buzz Off 
Café de Zwaan 

Coverband MMOOZZ 
Café Zaal de Toren

19 FEBRUARI 
Riverside 
Café Zaal de Toren

Ontbijtshow 
Sporthal De Zaert 
 
Optocht, Openstal en 
Discoavond
Sporthal De Zaert 

19-20-21 FEBRUARI
Kindermatinee
Café jan van erp

Carnaval
Café jan van erp

Partyhard met DJ
Café de Zwaan 

Kienen 19:30 uur
Zaal elsie

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

Carnavals Bridgedrive
CC  Serveas

21 FEBRUARI 
Activiteiten Cunera/
De Bongerd
Sporthal De Zaert
 
LOOSBROEK

17 EN 19 FEBRUARI
Teenageparty
Lunenburg

18 FEBRUARI
Amnesia
Lunenburg

Verlichte optocht & 
Lichtjesbal
Centrum Loosbroek

19 FEBRUARI 
Op d’eier bij 
Kreuge-zicht
Kreuge-zicht 

De Kreuge On Tour & 
Gewild Fistje
Heeswijk-Dinther/
Kreugezicht

20 FEBRUARI 
11-stratentocht & 
Snertbal
Centrum Loosbroek

21 FEBRUARI 
Dolle Dinsdag & 
Platte Beurzenbal
Kreuge-zicht

VORSTENBOSCH

17 FEBRUARI
Band Klaarwakker
Feesttent

18 FEBRUARI
Straatnaamonthulling
Schoolstraat

Sleuteloverdracht
Feesttent

Gekostumeerd Bal met 
zingende fresia’s
Feesttent

19 FEBRUARI
Ontbijtbrunch
Feesttent

Playbackshow
Feesttent

DJ Elstak & Buurman-
Buurmanshow
Feesttent

20 FEBRUARI
Optocht & 
Prijsuitreiking

Pap&Pudding, Balkan 
Boris & Pete Piper
Feesttent

21 FEBRUARI
Rob Scheepers
Feesttent

Playbackshow
Feesttent

DJ Richard van Zu en 
DJ Henk
Feesttent


