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65 jaar
Briljanten echtpaar
Van Dijk-Van den Broek

NISTELRODE - Richard 
van Dijk (86) en Annie
van den Broek (88)
uit Nistelrode vierden
23 november hun 65-jarig 
huwelijksfeest.

Richard werd geboren in Vor-
stenbosch en Annie in Schaijk. 
Ze leerden elkaar kennen op de 
kermis in Nistelrode. Na hun hu-
welijk woonden ze in Schaijk en 
daarna op een tweetal plaatsen 
in Nistelrode. In 1957 bouwden 
ze op het Kerkveld hun eigen 
huis. Ze kregen vijf kinderen en 
hebben elf kleinkinderen.

Annie heeft haar leven lang 
huishoudelijk werk gedaan en 
Richard heeft geschilderd bij een 
groot schildersbedrijf in Eind-
hoven. Een grote hobby van 
Richard was zijn volière met ka-
naries en parkieten en hij ging 
elke dag fietsen. Nu gaat hij 
graag op zijn scootmobiel erop-
uit om onder andere bezoekjes 
te brengen aan zijn vrouw die 
sinds kort op de Kloosterhof 
woont. Ook vindt hij het fijn om 
de Maashorst in te gaan. Foto’s: @DMBK

“Ze bouwden 
op het 
Kerkveld hun 
eigen huis

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

Bezoek

Kerst in Den Herd
In kerstsfeer deelnemen aan het Open Podium

Zie pagina 27

Nasleep oorlogs-
strijd in Heesch en...

Zie pagina 18
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CADEAUBON OF 
CADEAUSTAMMETJE 
ERBIJ...?

Medio november beginnen de 
aanvragen binnen te komen om 
leuke, smaakvolle pakketten 
samen te stellen en elk jaar 
proberen we daarin weer zoveel 
mogelijk te adviseren. 

De basis, een wijntje, kaasje, nootje en chocolaatjes, kan 
worden aangevuld met iets speciaals of een item waarmee 
je er zelf een extra invulling aan wilt geven. Mocht je dit jaar 
niet weten wat je kunt geven, dan kun je er ook voor kiezen 
om het pakket aan te vullen of samen te stellen met een 
cadeaubon van Bon Fromage of een cadeaustammetje van 
het Bomenpark. 

Een lekker pakketje gecombineerd met de mogelijkheid om 
zelf een heerlijk kaasplankje samen te stellen of lekker uit 
eten te gaan op een prachtige locatie. 

Dus een mooi pakketje met een wijntje (wel of niet 
alcoholvrij), een lekker kaasje, worstje en nootje 
gecombineerd met een leuke cadeaubon. Succes verzekerd!

Ook voor het heerlijk avondje maken we sfeervolle 
pakketjes of ga je liever voor een gezellige kaasfondue of 
borrelplank?

Wij adviseren je graag in onze winkels in Oss en Heesch.

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage Team Oss - Heesch,
Ton en Elly Bens

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel: agenda 
Donderdag 12 december: Klank-
schalenconcert door Paul Vens
Sinds vele jaren werkt Paul Vens 
als docent Ontspanning met Ti-
betaanse klankschalen en reist 
hij veel om in instituten en ver-
zorgingshuizen Klankschalen-
concerten te geven. Tibetaanse 
klankschalen zijn in staat een 
verfijnde trilling uit te stralen. 
Deze lang doorklinkende trillin-
gen hebben een bijzonder aan-
genaam en ontspannend effect 
op de luisteraar. Door de verdie-
pende werking van de schalen 

beleeft de luisteraar zijn innerlijk 
leven rustiger en intens. Het ef-
fect van de klankschalen is voor 
iedereen uniek. De schalen kun-
nen je meevoeren naar je eigen 
innerlijke stiltegebied, daar waar 
het denken en doen plaatsmaakt 
voor voelend waarnemen. Het 
effect van de klankschalen geeft 
de mogelijkheid tot geestelijke 
en fysieke ontspanning. Het be-
looft een warmhartig, intiem en 
sfeervol concert te worden.
Aanvang: 20.00 uur, 
entree: € 7,50.

Zaterdag 14 december: 
Familieopstellingen
Deze dag zal onder leiding van 
therapeute Juno Welter van 
10.00 uur tot omstreeks 17.00 
uur een dag ‘Familieopstellin-
gen’ plaatsvinden. Als represen-
tant sluit je aan voor € 25,-. Het 
indienen van een hulpvraag kost 
€ 90,-. Voor nadere informatie 
en/of om aan te sluiten bij deze 
bijzondere dag geef je je op via 
onderstaand mailadres.
Opgave@kloosterkapel
    vorstenbosch.nl.

De laatste plaatsjes...
LUXE KERSTHAPJES MAKEN

In deze workshop gaan we lekkere 
en luxe hapjes maken die je van 
tevoren goed kunt voorbereiden 
zodat ook jĳ  dit jaar gezellig aan 
de kerstborrel kunt deelnemen. 
Heerlĳ ke hapjes met vis, vlees of 
groenten waarvan je heerlĳ k gaat 
genieten.

Heesch | maandag 9 december 2019 |
19.00 tot 22.00 uur | € 39,50. 

MAAK JE EIGEN KERSTSTUK
Vind je het ook zo gezellig om je 
huis weer in kerstsfeer te 
brengen? Dan mag een prachtig 
zelfgemaakt kerststuk natuurlĳ k 
niet ontbreken. In deze workshop 
maak je een fraai kerststuk voor in 
huis. We zorgen voor alle 
materialen, de pot of schaal breng 
je wel zelf mee.

Heesch | maandag 9 december 2019 |
20.00 tot 22.00 uur | € 35,-.
Heeswĳ k | maandag 16 december 2019 |
20.00 tot 22.00 uur | € 35,-.
Heesch | donderdag 19 december 2019 |
14.00 tot 16.00 | € 35,-.

Noteer alvast in je agenda
Zaterdag 14 december: 
KERSTINSTUIF VOOR DE JEUGD

De kerstinstuif bĳ  de Eĳ nderic 
wordt al jarenlang druk bezocht 
door basisschoolkinderen. 
De jeugd kan zich helemaal 
uitleven met de aangeboden 

knutselactiviteiten waarvan het thema natuurlĳ k Kerst is. 
Zaterdag 14 december kun je tussen 10.00 en 16.00 uur 
binnenlopen. De kinderen zĳ n ongeveer anderhalf á twee 
uur bezig. Inschrĳ ven is niet nodig. Ouders mogen 
meekomen maar dit is niet noodzakelĳ k. Entrée € 3,-.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.100 stuks
Bezorgdag: woensdag/donderdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
0412-795170
info@demooibernhezekrant.nl
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Carlijn van de Ven 

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Edwin Hendriks

Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant 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.

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

November voordeel
€ 7,50 korting

dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in november 2019

COLUMN
Ton Bens
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cadeaubon
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Promoot jouw bedrijf

op onze goed gelezen

actuele website

www.mooibernheze.nl

UW ZORGVERZEKERING 
DUURDER? 

CZ VERLAAGT
DE PREMIE VAN
DE ZORGVERZEKERING 
MET GEMIDDELD € 4,50 
PER MAAND! 

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

Wij adviseren u graag over de keuze voor de juiste 
basis – en aanvullende verzekering voor uw CZ zorg- 
verzekering. Of u nu al een bestaande CZ relatie 
bent, of momenteel elders uw zorgverzekering 
heeft, u kunt bij ons kantoor terecht voor een eerlijk 
advies. Een persoonlijk advies, onder het genot van 
een kopje koffie;  U bent van harte welkom!

Alert
Sommige gebeurtenissen halen de krant of social media nooit. 
Maar dan zijn ze toch de moeite van het vertellen meer dan 
waard. Ogenschijnlijk kleine verhaaltjes met grote betekenis. 
Zoals deze.

Het is ongeveer twee weken geleden, in Nistelrode. Een groepje 
jongeren op straat hoort in een huis een alarm afgaan. Ze 
vermoeden dat er niemand thuis is, want het geluid houdt maar 
níet op. De jongeren bellen aan, maar er wordt niet 
opengedaan. Daarom besluiten ze iemand aan te spreken van de 
sportschool die in de directe omgeving ligt. Vanuit hier wordt met 
de hulpdiensten gebeld. 

Als de brandweer vervolgens metingen doet, blijkt dat er sprake 
is van een hoge concentratie koolmonoxide. Dat zeer giftige gas 
wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Je ruikt het niet 
en je ziet het niet. Je krijgt er hoofdpijn van, wordt duizelig of 
misselijk en kunt er van flauwvallen. Of er in het ergste geval 
aan doodgaan. Elk jaar overlijden in Nederland tussen de tien en 
vijftien mensen aan een koolmonoxidevergiftiging.

De bewoner van het huis in Nistelrode kwam later op de 
avond thuis. Het is de vraag of de bewoner actie zou hebben 
ondernomen of misschien wel gewoon was gaan slapen. Dat 
laatste is niet vreemd, er was immers geen rook te zien. Een 
kennis van de bewoner heeft een slaapplaats voor de nacht 

geregeld. Dankzij de alertheid van de jongeren is 
deze man een ernstig lot bespaard gebleven. 

Daar prijs ik ze enorm voor.

Het toeval wil dat begin deze maand 
een landelijke campagne tegen 
koolmonoxidevergiftiging is gestart. Via 

www.brandweer.nl/koolmonoxide kunt 
u testen hoe veilig de situatie in uw 
huis is, wat u moet doen als u een te 
hoge concentratie vermoedt en welk 
type melders u kunt kopen.

Column
Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

geregeld. Dankzij de alertheid van de jongeren is 
deze man een ernstig lot bespaard gebleven. 

Daar prijs ik ze enorm voor.

Het toeval wil dat begin deze maand 
een landelijke campagne tegen 
koolmonoxidevergiftiging is gestart. Via 

www.brandweer.nl/koolmonoxide kunt 

burgemeester.moorman@bernheze.org

...ook voor

STAATSLOTEN, 
OUDEJAARSLOTEN, 

KRASLOTEN en 
DECEMBERKALENDERS
...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

Informatieavond naar aanleiding 
van inbraken in Vorstenbosch

Deze informatieavond vond 
woensdag 20 november plaats 
in MFA De Stuik. De opzet was 
om inwoners van Vorstenbosch 
tips en trucs te geven over hoe 
het inbrekers moeilijker te ma-
ken om in je huis te komen. 

Deze avond vond plaats naar 
aanleiding van een aantal inbra-
ken in het dorp, veertien in de 
afgelopen twee maanden. 

De onrust en onzekerheid die 
daardoor ontstond was voor 
gemeente Bernheze samen met 
wijkbeheer, politie en het CCV 
reden om een thema-avond te 
organiseren, waarbij bewoners 
zijn bijgepraat door de poli-

tie over de cijfers, door de ge-
meente over de aanpak en door 
Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (CCV) over 
preventieve maatregelen die de 
inwoners kunnen nemen.

In een ruim één uur duren-
de interactieve presentatie gaf 
CCV-adviseur Roland van Rooij 
veel tips en adviezen aan de be-
woners. 

Wil je weten welke maatrege-
len jij kunt nemen om inbraak te 
voorkomen? 

Kijk dan eens op 
www.politiekeurmerk.nl
of ga naar www.hetccv.nl.

VORSTENBOSCH – Een herhaling van vorig jaar, maar zeker niet minder belangrijk. Deze donkere da-
gen vragen om extra aandacht voor je woning, deze is anders een makkelijk doelwit voor inbrekers. Dit 
keer ging men niet op pad maar was er een informatieavond. 

Maak het ze niet te gemakkelijk Tekst: @DMBK Bron foto: Politiekeurmerk.nl

‘De jongeren bellen aan, maar er wordt niet opengedaan’

Naar aanleiding van 
een aantal inbraken 

in het dorp

Een jaar lang online adverteren
op onze homepage met een banner die doorlinkt
naar jouw website voor maar € 37,50 per maand

Interesse?
Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.nl of bel met 0412-795170. 

Zie voor de specifi caties van deze actie: www.bernhezemedia.nl
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Linkensweg 1, 5341 CA Oss  - 06-13302928 of 06-44564294
info@decompleteverandering.nl
www.decompleteverandering.nl

Geldigheid tot 31 december 2019
’t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412-474540
info@haar-lokaal.nl
www.haar-lokaal.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten.
Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag gesloten, 
eventueel op afspraak. 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Zondag gesloten.

• Kleurspecialist
• Keratinebehandeling
• Olaplex
• Schwarzkopf
• All nutriënt 
• O right  

Peter Beijers, raad van bestuur van
Laverhof, sluit loopbaan af medio 2020

“Laverhof neemt met het vertrek 
van Peter Beijers afscheid van 
een toegankelijke en betrokken 
bestuurder, die vanuit een hel-
dere en innovatieve visie richting 
heeft gegeven aan de gefuseer-
de organisatie en de verbinding 
heeft gemaakt met collega zorg-
aanbieders, ouderen- en welzijns-
organisaties en gemeentelijke 
bestuurders. 
Dit heeft in belangrijke mate bij-
gedragen aan versterking van 
de positie van Laverhof in de 
regio. De waardering van cliën-
ten en familieleden voor de zorg 

en dienstverlening van Laverhof 
is hoog”, zegt de raad van toe-
zicht. “Hij laat een financieel ge-
zonde organisatie achter, die op 
eigen kracht verder gaat onder 
leiding van een nieuwe bestuur-
der.”

Peter Beijers heeft er bewust 
voor gekozen om zijn vertrek in 
het najaar van 2020 nu al aan 
te kondigen, zodat de raad van 
toezicht ruimschoots in de gele-
genheid wordt gesteld een ge-
schikte opvolger te benoemen. 
De wervings- en selectieproce-

dure is inmiddels gestart. Tot die 
tijd blijft hij zich volledig inzetten 
om verder invulling te geven aan 
de strategische koers van Laver-
hof, die in het afgelopen jaar 
met interne en externe stakehol-
ders is herijkt en kan rekenen op 
veel draagvlak.

De raad van toezicht van La-
verhof gaat op zoek naar een 
opvolger, die uitvoering gaat 
geven aan de volgende fase in 
de strategie. Tirions Consultancy 
adviseert de raad van toezicht in 
deze procedure.

De raad van toezicht is Peter 
Beijers zeer erkentelijk voor zijn 
inzet in de afgelopen jaren en 
spreekt het vertrouwen uit dat 
dit laatste jaar een mooie afslui-
ting van zijn loopbaan zal zijn.

HEESWIJK-DINTHER - Peter Beijers, raad van bestuur van Laverhof, heeft aangekondigd medio 2020 
de organisatie te gaan verlaten. Na een bestuurlijke carrière van 27 jaar in diverse sectoren van de zorg, 
sluit hij zijn loopbaan volgend jaar af om aan een nieuwe levensfase te beginnen. Peter Beijers is sinds 
mei 2013 bestuurder bij Laverhof.

Bij een ramp bij jou in de buurt, 
kan de overheid je via NL-Alert 
alarmeren en informeren. Naast 
NL-Alert op je mobiele telefoon 
zie je de berichten van NL-Alert 
op steeds meer digitale reclame-
zuilen, vertrekborden bij haltes 
van bus, tram en metro. 
In een NL-Alert staat wat er aan 
de hand is, wat je het beste kunt 
doen en waar je meer informatie 
en updates kunt vinden. Zie je 
een NL-Alert? Volg de instructies 
op, informeer anderen en help 

de mensen om je heen. Zo we-
ten zij ook wat ze moeten doen. 
Dit moet je doen bij een NL-Alert

1. Lees direct het bericht.
2. Volg de instructies op.
3. Informeer en help de mensen 

om je heen. 

Op de meeste telefoons is 
NL-Alert automatisch ingesteld. 
Zodra je een NL-Alert ontvangt, 
laat je telefoon een hard en door-
dringend alarmgeluid horen.

NL-Alert controlebericht 
op maandag 2 december

NEDERLAND - Rond 12.00 uur zal de overheid maandag 2 decem-
ber een NL-Alert controlebericht in heel Nederland uitzenden. Het 
NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Ook is NL-Alert te 
zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrek-
borden van bus, tram en metro.  

Donderdag 28 november van 
9.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 
16.00 uur.
Maandag 9 december van 9.00 
tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 
uur.

Service apotheek Nistelrode
De Beekgraaf 58-B
5388 CV Nistelrode
0412-614035  
www.apotheeknistelrode.nl

Gratis bloedsuikertest
NISTELRODE - In Nederland lopen ruim 750.000 mensen een groot 
risico om diabetes te krijgen. Wil je weten of jij een verhoogd risico 
op diabetes hebt? Je kunt bij ons gratis en zonder afspraak terecht 
op beide dagen om jouw bloedsuikerwaarde te laten controleren. 
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Adriaan en Doortje kregen in 
juli 1959 verkering. “Ik wilde 
niet langer dan twee jaar verke-
ring”, vertelt Doortje, “ik wilde 
na twee jaar verkering trouwen.” 
Adriaan is geboren in Dinther en 
heeft daar tot aan zijn trouwen 
gewoond. Doortje is geboren in 
Uden en woonde lange tijd met 
haar familie in Schaijk. Ze trouw-
den op 21 november 1959 in 
Nistelrode, op de verjaardag van 
Doortje. “Mijn moeder zei: ‘Doe 
maar, dat is handig, dan hoef je 
maar één datum te onthouden’”, 
lacht ze. In Nistelrode kochten ze 
een huis op de Brandsestraat en 
in 1965 zijn ze naar het Kerkveld 
verhuisd, waar het stel nog steeds 
samen van het leven geniet. 

Doortje en Adriaan kregen drie 
kinderen, twee zonen en een 
dochter, die alle drie geboren zijn 
op de Brandsestraat maar zijn op-
gegroeid op het Kerkveld. Adri-
aan heeft altijd in de bouw ge-
werkt als ‘opperman’ en zorgde 
ervoor dat al het materiaal klaar-

stond en weer opgeruimd werd. 
Doortje werkte voor het trouwen 
als dienstmeisje in Nijmegen en 
hielp in een winkel in Schaijk met 
het naaien van broeken. 

Als Adriaan niet aan het werk 
was, was hij altijd buiten te vin-
den. “En nog steeds ben ik het 
liefst buiten tot het donker is”, 
vertelt hij. Zo zorgt hij nog graag 

voor zijn sierkipjes en de vijver 
in de tuin en gaat hij iedere dag 
wandelen en fietsen als het weer 
het toelaat. Doortje heeft groene 
vingers en is het liefst met haar 
bloemen en planten bezig, maar 
kan zich ook uren vermaken met 
puzzelen. 

Maar ook samen onderneemt 
het stel genoeg: kaarten en rei-
zen. Samen met hun dochter 
en schoonzoon hebben ze veel 
mooie vakanties gehad. “Dan 
gaan we het liefst wandelen in de 
natuur, de stad vinden we niks”, 
vertelt het stel. 

Het bruidspaar is maar wat trots 
op hun kleindochter, vier klein-

zoons, bonuskleinzoon en twee 
achterkleinkinderen en hopen 
nog lang samen te kunnen ge-
nieten van elkander. En wat het 

geheim is om het diamanten ju-
bileum samen te kunnen vieren? 
“Gewoon doorademen”, grapt 
Adriaan. 

Diamanten bruidspaar
Van de Middegaal

NISTELRODE - Doortje de Mol was nog nooit in Dinther 
geweest, maar ging er met vriendinnen naartoe voor
een feest in de danstent. Daar leerde ze Adriaan 
‘Ai dun Deurs’ van de Middegaal kennen. Het was 
meteen raak en inmiddels hebben zij hun 60-jarige 
huwelijk met familie gevierd. 

Burgemeester Moorman met Doortje en Adriaan Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: @DMBK

“Geheim om 
diamanten 
jubileum 
te kunnen 
vieren: 
‘Gewoon 
doorademen’
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De Ouderenlijn 
met 
KBO-Brabant

BERNHEZE - KBO-Brabant gaat 
een samenwerking aan met De 
Ouderenlijn. 

In heel Brabant kunnen leden én 
niet-leden twee maanden lang 
gratis deelnemen aan De Oude-
renlijn (ter waarde van € 30,-) en 
zodoende zelf hun sociaal net-
werk uitbreiden. De Universiteit 
voor Humanistiek onderzoekt de 
effecten van dit initiatief.

Je hoeft geen lid te zijn van 
KBO-Brabant, maar je moet 
wel in Brabant wonen. Na twee 
maanden stopt het abonnement 
vanzelf.

Meer informatie is te vinden op 
www.deouderenlijn.nl, via
085-0077700 of 073-6444066.

Sint Nicolaas-
viering senioren 
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - De Sint Ni-
colaasavond van KBO Vorsten-
bosch die vorige week donder-
dag plaatsvond, kende weer een 
goede opkomst. 

Na het eerste uurtje met koffie, 
een drankje en buurten konden 
de aanwezigen genieten van 
het optreden van theatergroep 
‘Buuut Vrij’. De beide tonpra-
oters Frans en Ton wisten met 
humor en slappe klets de zaal te 
amuseren. Vooral de liefhebbers 
van dit genre konden hun hart 
ophalen.

Na dit optreden bracht Sint Nico-

laas nog even een bezoekje. Hij 
verraste een aantal van de aan-
wezigen, waaronder Frans Vo-
gels en Gerard Geenen, met een 
cadeautje. Ook Stien Lucius, die 
alle pakketjes had ingepakt, en 
fotograaf Jo van de Berg ontvin-
gen een kleine attentie.

Tot slot werden de sinterklaas-
pakjes verloot. De hoofdprijs, 
een surprisemand, was deze keer 
voor Jo van de Bergh. Hiermee 
werd deze ontspanningsavond 
van KBO Vorstenbosch afgeslo-
ten.

Geslaagde sinter-
klaasmiddag bij 
KBO Nistelrode

NISTELRODE - Ruim 220 KBO-
leden kwamen 22 november 
naar CC Nesterlé om Sinterklaas 
te begroeten. 

Sint en Piet hadden er weer een 
leuke act van gemaakt. En pas-
sant werden enkele vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. Zo werden 
Ans Geurts en Dilia Kappen ver-
rast met een bloemstuk uit waar-
dering voor het jarenlang succes-
vol organiseren van de dagreizen. 
Deze taak wordt nu overgeno-

men door Beny Irijanan en Leny 
van de Ven. Frans van der Lee 
kreeg een attentie uit dank voor 
het beheer van de website. Deze 
is nu geheel vernieuwd en dat 
was een mooie gelegenheid om 
het stokje van webmaster over te 
dragen aan Gerda Gevers. De be-
zorgers van het ledenmagazine 
ONS werden weer bedankt met 
een attentie. Sint wist ook te mel-
den dat de waardering van vrij-
willigers volgend jaar op een an-
dere manier zal plaatsvinden. Het 
bestuur gaat namelijk een vrij-
willigersavond organiseren voor 
iedereen die zich als vrijwilliger 
inzet voor de vereniging en haar 
leden. Deze mededeling werd 
met een applaus ontvangen.
Nadat Sint en Piet weer vertrok-
ken waren volgde een optreden 

van muziekgroep ‘Klavertje Vier’ 
uit Den Dungen. Herkenbare 
liedjes, van vroeger en nu, wer-
den vlot meegezongen. Er werd 
gezellig meegeklapt en inge-
haakt, ja zelfs waren er enkele 
danslustigen in de zaal. Al met al 
een geslaagde middag, waar de 
aanwezigen met genoegen op 
terugkijken. 

Meer foto’s op 
www.kbonistelrode.nl

KBO Bernheze

KBO BRABANT:
gratis deelname De Ouderenlijn

Zoggelhoeve 
dagbesteding
voor mensen met dementie

De rust van een kleinschalige dagopvang in 

een landelijke omgeving in combinatie met de 

levendigheid van het onder de mensen zijn.

In deze omgeving moet niets en mag veel. 

Zoggelsestraat 59, Heesch
06-20440195
info@zoggelhoeve.nl
www.zoggelhoeve.nl

Foto’s: Hans van der Wielen

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Welke Big Show Band zet de hele zaal op z’n kop?

2. Hoe heet het huwelijk als je 65-jaar getrouwd bent? 

3. Wat wordt er op 2 december gestuurd per sms? 

4. Wie gaat er on tour in december?

5. Welke film wordt er in Filmhuis De Pas gespeeld op 1 december?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 2 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie 
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Tonny Pittens

Het antwoord was:
SCHOEN

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 

6. Wie speelde er afgelopen week zijn 250ste wedstrijd bij VV Heeswijk? 

Nieuwe afdelingsnaam Alzheimer 
BERNHEZE - De plaatselijke 
afdeling van Alzheimer Neder-
land gaat verder onder de naam 
Noordoost-Brabant. 

Het bleek dat sommige gemeen-
ten in het gebied zichzelf voor-

heen onvoldoende herkenden in 
de naam. 

Het werkgebied omvat momen-
teel de volgende gemeenten: 
Oss, Meierijstad, Uden, Landerd, 
Bernheze en Boekel.

Het nieuwe e-mailadres is: noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
28 november t/m 4 december

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
      info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Leverkaas eigen Leverkaas eigen 
gemaaktgemaakt

Runder-Runder-
schnitzelsschnitzels
100 gr.100 gr. € 1,85 100 gr.100 gr. € 1,60

VERDEELSCHAAL
MET RAUWKOST

Ouderwets gekookt spekOuderwets gekookt spek

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

MET RAUWKOST
naar keuze
€ 9.95

100 gr.100 gr. € 0,99

Big Show Band Exp@ts
zet de hele zaal muzikaal op zijn kop!

Muzikanten uit de hele
regio slaan de handen ineen
Big Show Band Exp@ts wil graag 
laten zien dat er in onze regio 
veel muzikaal talent is en dat er 
veel professionele muzikanten 
zijn die prachtige muziek kun-
nen maken. Van rock tot ballad 

en van swing tot pop. Big Show 
Band Exp@ts pakt alles aan wat 
muziek heet! Met een ijzerster-
ke blazerssectie, een combo met 
een steady groove en vijf ijzer-
sterke zangers wil zij ieder pu-
bliek muzikaal verrassen. Hierbij 
hebben muzikanten uit Heesch, 
Nistelrode, Oss, Uden, Hees-
wijk-Dinther, maar ook van net 
over de rivieren hun krachten ge-
bundeld en zijn ze samen onder 

leiding van dirigent Jos de Kleijn 
eigen avondvullende shows gaan 
maken op professioneel niveau. 

Hierbij staan twee dingen voor-
op: Het moet muzikaal klinken 
als een klok en het moet met ta-
lent uit de eigen regio zijn. 

Muziek moet verrassen
Ook wil Big Show Band Exp@ts 
verrassen. Er gebeurt muzikaal al 
veel in de regio. Naast ijzersterke 
harmonieën en fanfares zijn er 
diverse bands, maar Big Show 
Band Exp@ts pakt het net even 
iets anders aan. Ooit gehoord 
van een pianist die tegelijkertijd 
twee trombones en twee trom-
petten bespeelt? Of wat dacht je 
van een rockversie van de mooie 

ballad ‘Leun op mij’? En deze 
keer zal Big Show Band Exp@ts 
het publiek een eerste ‘car ka-
raoke’ voorschotelen tijdens 
haar muzikale menu. Dus ook jij 
mag meedoen. 

Volgens Big Show Band Exp@ts 
is muziek van en voor iedereen 
en zal op de avond zelf ook het 
publiek een deuntje mee kunnen 
zingen in een heuse ‘car karaoke’ 
setting. De nieuwe hit uit Ame-
rika zal dus ook hier haar intrede 
doen. 

Kortom; een avond om muzikaal 
te genieten en verrast te wor-
den met professionele musici uit 
de eigen regio! Big Show Band 
Exp@ts laat het duidelijk zien: 
Ook onze regio ‘has got talent’! 

BERNHEZE - Al tien jaar lang vlamt de Big Show Band Exp@ts op de planken! Professionele muzikanten 
uit de hele regio hebben op verschillende plekken in onze eigen regio de boel muzikaal op stelten weten 
te zetten. En nog steeds doen ze dat met veel plezier. Daarom is het tijd voor een muzikaal feest waar 
nog lang over gesproken zal worden! 

Een pianist die tegelijkertijd
twee trombones en twee 

trompetten bespeelt

Voor tickets voor 14 december 
kun je bellen met
CC De Pas via 0412-451634 
of kijk op www.de-pas.nl.

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Het heerlijke avondje 
kan beginnen!
- Speculaas
- Speculaascaketaartje
- Chocoladeletters groot & klein
- Roomboter amandelstaaf & letters
- Gevulde Speculaas
- Taai Taai
- Chocolade pepernoten & strooilettertjes
-  Marsepein & suikerwerk

- Sintkadootjes
- Sinterklaassnitte
- Pietentaart
- Piet –en Sintgebakjes
- De zak van Sinterklaas

Het heerlijke avondje 
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Advent: beleef het mee!

Nu is het ook mogelijk om Ad-
vent thuis mee te beleven met 
een zelfgemaakte adventskrans. 
Dat is een krans van dennen-
groen met vier kaarsen erop. Dat 
groen wordt gebruikt om de ver-
wachting van nieuw leven uit te 
drukken. De kaarsen staan voor 
de vier zondagen van Advent. 
Elke zondag wordt er weer een-
tje extra ontstoken. De vorm van 

een krans heeft te maken met 
een huldiging of kroning: die van 
Jezus. De paarse kleur van de 
linten verwijst naar de inkeer in 
deze voorbereidingstijd op Kerst. 
Je kunt je ook voorbereiden op 
het kerstfeest door een kijktafel 
te maken. Dat is een symboli-
sche opstelling die bestaat uit 
een ondergrond, iets uit de na-
tuur, een lichtje en een symbool. 

Door middel van kleur, tekst en 
symboliek laat de kijktafel zien 
wat er wordt gevierd. 
Wil je samen met anderen le-
ren zo’n kijktafel te maken rond 
geloofsfeesten, thema’s en sei-
zoenen? Neem dan voor meer 
informatie contact op met de 
pastoraal werkster van de paro-
chie via 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Het is binnenkort Advent. De eerste adventskaarsen bran-
den dan weer in onze kerken. Elke zondag wordt er een kaars meer ontstoken in aanloop naar Kerst. Dat 
laat zien dat we steeds iets dichter naderen tot dit feest van het Licht. Advent is afgeleid van het Latijnse 
woord Adventus, dat ‘komst’ betekent. Met Advent leven wij in onze parochie De Goede Herder vier 
weken lang toe naar Gods komst in deze wereld als kind in een kribbe. Jezus is voor ons het Licht in de 
duisternis waardoor wij God kunnen zien. Dit jaar begint Advent op zondag 1 december. 

HEESCH/NISTELRODE/VOR-
STENBOSCH - Dopen is iemand 
onderdompelen in of bespren-
kelen met water. Dat is wat de 
meesten van ons nog wel weten 
van dopen en dat zoiets in een 
kerk gebeurt.

Dopen is niet iets van vroeger, 
maar een eeuwenoude christelij-
ke traditie die nog altijd springle-
vend is en gelovigen wereldwijd 
met elkaar verbindt, zelfs over de 
grenzen van kerken heen. Maar 

wat is eigenlijk de betekenis er-
van? Waarom laten ouders hun 
kinderen dopen? En waarom zijn 
er nog altijd volwassenen die zich 
laten dopen? Hoe verloopt de 
toediening van zo’n doopsel? 

En welke symbolen spelen daar-
in een rol? Als dit jouw vragen 
zijn, kom dan eens naar de infor-
matieavond over dopen van de 
parochie De Goede Herder. Wie 
(vrijblijvend) eens iets wil weten 
over dopen is van harte wel-

kom op maandag 2 december 
om 20.00 uur in ons parochie-
centrum aan de Kerkstraat 2 in 
Heesch. Wil je als gedoopte jouw 
kennis over dopen opfrissen, uit-
diepen of verbreden? Dan zien 
we je ook graag. De bijeenkomst 
is eveneens bedoeld voor ouders 
die binnenkort hun kind laten 
dopen of die hierover nadenken. 

Voor meer informatie:
0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Dopen, wat is dat?

Liefde leeft altijd voort,
waar het leven eindig is.
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Steun Bus Whisky
Je hebt nu de kans om in de Bus 
te stappen via crowdfundings-
platform CrowdAboutNow. Je 
kunt al meedoen vanaf € 250,-. 

Vanaf € 1.000,- krijg je, naast 
een mooie rente, elk jaar een 
nieuwe fles whisky uit onze col-
lectie als extra bonus. Het lijkt 
ons fantastisch dit plan samen 
met een grote lokale community 
te realiseren! Doe jij mee en stap 
je in de Bus of ken je mensen die 
de Bus niet mogen missen? Laat 
het ons weten!

Doe mee
Vind je het leuk om ons te hel-

pen om dit succes verder uit te 
bouwen? Ga dan naar 
www.buswhisky.com/
crowdfunding en doe mee!

Bus Whisky crowdfunding
Doe mee en stap in de Bus!

BERNHEZE – De recensies waren lovend en het publiek razend 
enthousiast tijdens de officiële release van Bus Whisky op het 
International Whisky Festival in Den Haag. Al voor de officiële lan-
cering was de eerste productie volledig uitverkocht. Om een grotere 
groep whiskyconsumenten in aanraking te laten komen met onze 
Nederlandse single malt, willen we komend jaar onze verkoop en 
promotieactiviteiten gaan opschalen met behulp van crowdfunding.

 Foto: GabriëlsFotografi e

Huldiging leden van het IVN 
afdeling Bernheze

Dit waren Jo van Helvoort, Harrie 
van Grinsven, Jan van den Broek, 
Bertus van der Pas en Peter Kriele.
Joost vertelde wat ze allemaal in 
de loop der jaren voor de vereni-
ging gedaan en betekend heb-
ben. 

Jo van Helvoort is lid vanaf het 
eerste uur, terwijl ze ook be-
stuurslid was. Zij was ook de 
verbindende persoon met CC 
Servaes, aangezien ze daar be-
stuurslid was.

Harry van Grinsven was mede 

oprichter van IVN afdeling Bern-
heze. Met name bij de ontwik-
keling van de gemeentelijke 
plannen en bestemmingsplan-
nen heeft hij de natuurwaarde 
vertegenwoordigd.

Bertus van der Pas was ook lid 
vanaf het eerste uur. Hij is een 
echt buitenmens, die graag met 
zijn fiets door de natuur struint 
en aan ons zijn waarnemingen 
doorgeeft.

Jan van den Broek, wie kent 
hem niet? Hij legt verbindingen 

met andere verenigingen en de 
gemeente en daar heeft deze af-
deling veel profijt van.

Peter Kriele is vanaf 1986 lid van 
de vereniging. Hij is bestuurslid 
en coördinator van de VENEL 
geweest, is beheerder van de fo-
to’s en de documentatie en onze 
hoffotograaf.

Zij werden daarna benoemd tot 
erelid van IVN afdeling Bernheze 
en kregen vervolgens een mooi 
boeket bloemen. Het was voor 
hen een volledige verrassing.

BERNHEZE - De ledenvergadering van de IVN afdeling Bernheze werd gehouden in CC De Wis in Loos-
broek. Na de ledenvergadering bedankte Joost Willems degenen die veel werk hebben verricht voor het 
jubileum. Hierna werden enkele leden in het zonnetje gezet.

V.l.n.r.: Harrie van Grinsven, Jan van den Broek, Jo van Helvoort en Peter Kriele. Bertus van der Pas staat niet op de foto.

Ophaaldag: Vatgerijpte Speciale 
Editie 2019

Er zijn bijna 1.000 grote flessen 
van 75 cl gebotteld en door bijna 
1.000 mensen besteld, het is dus 
uitverkocht! In totaal verwach-
ten we deze middag ongeveer 
1.500 bierliefhebbers. Novem-
ber vorig jaar is speciaal hiervoor 
Abt-generaal Quadrupel bier 

gebrouwen en na het gistpro-
ces op eiken vaten afgevuld om 
daar bijna een jaar op te rijpen. 
Het zijn vaten van Rum Barba-
dos en Islay single malt Whis-
ky Laphroaig. De Abt-generaal 
Quadrupel heeft daardoor een 
vleugje van deze rum, whisky en 
het eikenhoutvat opgenomen. 
Na dit rijpen is het bier vorige 
week geblend, op een speciale 
fles van 75 cl afgevuld en van 
een mooi etiket voorzien. Elke 
fles heeft een uniek nummer en 
op het etiket staat een mooie 

beschrijving. Ook is er een mi-
ni-boekje aan de hals bevestigd 
met een persoonlijke tekst van 
Abt Denis Hendrickx. 

Deze éérste speciale editie wordt 
in een mooi bedrukt kistje ver-
pakt. De flessen moeten per-

soonlijk worden afgehaald op 
zondagmiddag 1 december, 
vanaf 12.00 uur. Na de mis zal 
een paard met wagen voorrijden 
met de eerste fles. Deze wordt 
aangeboden aan Abt Denis Hen-
drickx. Hierna start het ophalen 
van de flessen, dit duurt tot 
18.00 uur. 

Voor deze middag is ook een 
speciaal feestprogramma sa-
mengesteld in de Abdijtuin. Er 
zijn twee podia met live muziek, 
Berne bierbarren en marktkra-

men met eten en snuisterijen. 
Ook is er een Masterclass Bier-
proeven door onze brouwmees-
ter en een stempelroute langs de 
bars en informatieve punten van 
de Abdij. Hierbij kun je een gratis 
opener bij elkaar stempelen. Om 
18.00 uur wordt deze feestelijke 
dag afgesloten.

HEESWIJK-DINTHER - De introductie en ophaaldag van de éérste Vatgerijpte Speciale Editie vindt zon-
dag 1 december plaats. Dit vatgerijpte nieuwe bier wordt natuurlijk op de Abdij van Berne geïntrodu-
ceerd. Eeuwen geleden rijpte het bier van de Abdij ook altijd op eikenhouten vaten. Het kan zondag 1 
december door alle bierbestellers persoonlijk vanaf 12.00 uur worden opgehaald.

Voor deze middag is ook een
speciaal feestprogramma 

samengesteld in de Abdijtuin

De bekendmaking van Het 
Leukste Uitje van Noord-Brabant 
gaat plaatsvinden op woensdag 
22 januari 2020 van 14.00 tot 
16.00 uur bij Museum Klok & 
Peel in Asten. Dat wordt nog 
spannend.

Hullie in Top 10
Leukste Uitjes!
UDEN – Hullie zit bij de Top 10 van Leukste Uitjes van Noord-Bra-
bant 2020 van de ANWB. Bedankt allen voor het stemmen. We kre-
gen vandaag het goede nieuws te horen van de ANWB. Maar liefst 
80.000 stemmen zijn er uitgebracht op alle genomineerden en daar 
hoort Hullie dus ook bij!

De 10 genomineerden van Noord-Brabant vind je op: www.anwb.nl/
landvananwb/verkiezingen-leukste-uitje-van-noord-brabant-2020
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Coaching voor onder andere:

• Zelfvertrouwen vergroten
• Burn-out en stress
• Leren ontspannen
• Wie ben ik nu echt?
• Verdriet
• Begeleiding bij ASS

Sonniusstraat 17 - 5384 JJ  Heesch
06-53532425
www.praktijkbrigitte.nl

‘Er zijn geen 
problemen,

enkel 
uitdagingen!’

We zitten gevangen in onze eigen perfecte plaatjes. Deze 
generatie mag niet mislukken! Kirsten onderzoekt de waar-
heid achter moderne clichés zoals burn-out dertigers, Insta-
gram-terreur en ouders die gaan scheiden. Ze bespreekt het 
verlangen te breken met benauwde patronen in familie, in 
zichzelf en in haar generatie. 

Een schaamteloos, eerlijk en stijlvol muzikaal programma over 
hoe we leven in patronen en hoe onze pogingen om het juiste 
te doen meestal stranden. Want soms loopt een perfect ge-
plande brunch gewoon tamelijk woest uit de hand. 

Ook is haar nieuwe muziekstijl terug te zien in deze voorstel-
ling. Na de nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs heeft 
Kirsten samen met haar gitarist Leon Sibum gekozen voor een 
vrije en nieuwe stijl in haar muzikale aanpak: rauwer en losser. 

Theatervoorstelling: Kirsten van Teijn
HEESCH - Als het plaatje maar klopt. Als het gazon maar strak gemaaid is, de ramen blinken 
en de kleur van de nieuwe auto precies past bij de kleur van de voordeur. Volgens Kirsten van 
Teijn zijn wij de beste generatie fakers ooit. Tijdens haar derde voorstelling ‘Nobel’ laat ze zien 
wat er achter al die mooie Instagram-plaatjes verscholen zit. Op vrijdag 29 november om 20.15 
uur staat Kirsten van Teijn in CC De Pas met deze voorstelling. 

We zitten gevangen in onze eigen perfecte plaatjes. Deze 
generatie mag niet mislukken! Kirsten onderzoekt de waar-
heid achter moderne clichés zoals burn-out dertigers, Insta-
gram-terreur en ouders die gaan scheiden. Ze bespreekt het 
verlangen te breken met benauwde patronen in familie, in 
zichzelf en in haar generatie. 

Een schaamteloos, eerlijk en stijlvol muzikaal programma over 
hoe we leven in patronen en hoe onze pogingen om het juiste 
te doen meestal stranden. Want soms loopt een perfect ge-
plande brunch gewoon tamelijk woest uit de hand. 

Ook is haar nieuwe muziekstijl terug te zien in deze voorstel-
ling. Na de nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs heeft 
Kirsten samen met haar gitarist Leon Sibum gekozen voor een 
vrije en nieuwe stijl in haar muzikale aanpak: rauwer en losser. 

Ook zo benieuwd naar deze voorstelling? Kaarten kosten € 18,- En zijn nog te koop 
via www.de-pas.nl of aan de theaterkassa.

Want soms loopt een perfect geplande 
brunch gewoon tamelijk woest uit de hand

De grote telescoop wordt gericht 
op de halve maan, waarvan de 
bergen, kraters en ‘zeeën’ heel 
mooi te zien zijn. 

Ook kun je door de kijker (dub-
bel)sterren, sterrenhopen en 
kosmische nevels observeren.

Daarnaast leer je verscheidene 
sterrenbeelden en heldere ster-
ren kennen, zoals Grote- en Klei-
ne Beer, Cassiopeia, Stier, Pega-
sus, Capella, Altaïr en Poolster. 
Het moet wel onbewolkt zijn om 

de maan en de sterren te kunnen 
zien.
In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.

De entree op de publieksavond 
is € 6,-. Kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 4,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412 454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley

HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdag 6 december voor publiek 
geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot onge-
veer 22.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Kom 
op tijd want het kan druk worden!

Koop lokaal op de markt HaDee:
het is tijd voor huisgemaakte stamppot

STAMPPOT
Bij elke € 5,- besteding op deze 
markt krijg je een bonnetje. Op 
6 december zijn vier van deze 
bonnetjes goed voor een stamp-
pot naar keuze, want ze zijn er in 
verschillende smaken. 
Elke vrijdag staan de marktkoop-

lui voor je klaar op de markt van 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. 
De markt is ruim opgezet, er 
staan verschillende marktkramen 
opgesteld. Kortom, de keuze is 
reuze! De vrijdagse weekmarkt 
begint om 8.30 uur en duurt tot 
12.00 uur.

HEESWIJK-DINTHER - Het is tijd voor huisgemaakte stamppot. Dat 
is wat de marktondernemers op Plein 1969 samen met gemeen-
te Bernheze gedacht hebben en dus organiseerden zij een mooie 
stamppotten-actie. Op het nieuwe marktplein van Heeswijk-Dinther 
staat al 46 jaar elke vrijdag de weekmarkt. Vrijdag 29 november en 
6 december kan er gespaard worden voor lekkere stamppot.

Zie de advertentie op pagina 15

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

STAMP-POTTEN-ACTIE
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Nieuw in Bernheze

Monseigneur van Oorschotstraat 9
5374 AX Heeswijk-Dinther
0413-291446
info@lepetitmonde.nl
www.lepetitmonde.nl

Openingstijden
Woensdag t/m 
vrijdag vanaf 17.30 uur.
Zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur.

Restaurant
Le Petit Monde

Ken jij verborgen leed
in je omgeving?
Jij kunt dan nu je steentje bijdragen… 

Mensen die enorm eenzaam 
zijn, of mensen die persoonlijke 
problemen of drama’s te verwer-

ken hebben. 
Wij (Financieel 
Centrum Heesch, 
Van Heck 
Assurantiën, en 
Van Heugten 
Verzekerd) wil-

len graag bij-
dragen aan 
onderlinge 
verbinding 
en persoon-
lijk contact 
houden met 

de medemens. Wij zouden graag 
zien dat er meer tijd, ruimte en 
oog is voor elkaar. We kunnen 
dit helaas niet alleen, helpt u ons 
mee?

Zijn er mensen in uw omge-
ving die u een enorm plezier 
zou doen met een klein liefde-
vol gebaar, dan willen wij u het 
volgende voorstel doen: Vanaf 
16 december kunt u bij ons in ’t 
Dorp tijdens kantoortijden een 
gratis klein verlicht kerstboompje 
afhalen!

Wij zouden het heel erg op prijs 

stellen als u dit boompje per-
soonlijk bij mensen die het heel 
hard kunnen gebruiken gaat af-
geven. Om hen een hart onder 
de riem te steken. 

Wij hopen met dit gebaar een 
gevoel van warmte en compas-
sie over te kunnen brengen aan 
degenen die het zo hard kunnen 
gebruiken! Een lichtje in donkere 
dagen...Helpt u ons? 

Hopelijk krijgen alle bomen een 
goede plek en we hopen op uw 
begrip wanneer deze niet meer 
beschikbaar zijn.

HEESCH - Wij hebben vorig jaar hele warme reacties ontvangen op deze actie en willen daarom de 
actie heel graag voortzetten. Iedereen voelt het, de hectiek van het dagelijks leven. In onze huidige 
maatschappij is veel verborgen leed verscholen. Leed wat aan ons voorbij gaat, waar we helaas geen 
tijd voor nemen...

WAT DACHT U VAN EEN GOURMETSCHAAL, 
TAPASPLATEAU OF EEN PARTYPAN MET WARME 
HAPJES TIJDENS HET HEERLIJK AVONDJE? 

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE MOGELIJKHEDEN
OF NEEM EENS EEN KIJKJE OP
WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NL 

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE MOGELIJKHEDEN

‘t Dorp 35  Heesch    •    0412-451212
info@slagerijvanorsouw.nl    •    www.slagerijvanorsouw.nl

Elk jaar in december worden 
(nog) velen in ons land bedol-
ven onder de kerstpakketten 
vol heerlijkheden die zij zelf ook 
hadden kunnen kopen. De men-
sen die dat niet kunnen, krijgen 
die pakketten juist weer niet. 
Daarom wil Eten over? Regio 
Bernheze je vragen om enkele 
producten af te staan voor deze 
groep mensen. Ze willen graag 
30 pakketten maken. Het gaat 
om het inzamelen van houdba-
re-, koel-, en verzorgingspro-
ducten, minimaal houdbaar tot 
februari 2020. Denk hierbij aan 

melkproducten, broodvervan-
gers, zoet beleg, koffie, thee, 
suiker, koffiemelk, frisdrank, 
shampoo, wasmiddel en eventu-
eel iets lekkers voor de feestda-
gen, zoals ragout, een flesje wijn 
of koekjes.
Je kunt de producten tussen 2 en 
16 december inleveren bij:
* Elzenstraat 6, Nistelrode, 

zeven dagen per week;
* De Eg 51, Heesch, 
 maandag tot en met vrijdag;
* Oranjestraat 2, 
 Heeswijk-Dinther, 
 zeven dagen per week. 

Eten over?
Regio Bernheze zamelt in voor de feestdagen

BERNHEZE - Speciaal voor alle mensen die maandelijks maar net 
de eindjes aan elkaar kunnen knopen, werd in september 2015 de 
besloten Facebookpagina ‘Eten over? Regio Bernheze’ in het leven 
geroepen. De groep bestaat intussen ruim vier jaar, maar reden voor 
een feestje is er niet want: “Het is nog steeds hard nodig.”

Kort nieuws
Een gezellige 
Sinterklaas-
middag in jouw 
bibliotheek

BERNHEZE -  Kom je ook iets 
moois maken voor Sinter-
klaas in de bibliotheek? Het 
is eindelijk weer zover: Sin-
terklaas komt!

Daarom maken we er op 
woensdagmiddag 20 no-
vember in de bibliotheek een 
gezellige Sinterklaasmiddag 
van. Alle kinderen mogen die 
middag komen knutselen en 
kleuren. Natuurlijk lezen we 
ook voor uit een mooi Sin-
terklaasboek. Kom je ook? 
Je bent van harte welkom 
tussen 14.30 en 16.00 uur 
in één van de bibliotheken in 
Heesch, Heeswijk-Dinther of 
Nistelrode. 
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Sinterklaas en de Kerstman gooien
Alle Remmen Los

Een cadeau mét feestgarantie

In deze feestelijke tijden breken 
velen zich het hoofd over de 
vraag waar zij een ander blij mee 
kunnen maken in de schoen, on-
der de boom of zomaar omdat 

het kan. Een vraag die we graag, 
zoals je in de intro las, meteen 
voor je oplossen, compleet met 
rijm. Over de line-up van het fes-
tival dat al twee edities zorgde 

voor zere voeten, een schorre 
stem en in een enkel geval een 
zwaar hoofd daags erna, kunnen 
we kort zijn. Naast een compleet 
feest met BZB en torenhoog ple-
zierig vertier met The Wetnecks 
(USA) wordt het óók ‘Bestel 
maar, bestel maar’ met de heren 
van Rowwen Hèze. Niet de eer-
ste de beste en gelijk ook niet de 
leste. 
Ook Høken met de Heinoos, 
Pater Moeskroen, Mooi Wark,  

AC/DC by Bon Scotch en Status 
Quo by Belgian Quo Band staan 
paraat en garant voor spektakel. 
Het is nog steeds niet alles. Om-
dat het bij deze tijd van het jaar 
hoort, houden we het echter nog 
even geheim wie er nog meer 
aansluit om er net als andere ja-
ren, een FEEST van te maken met 
hoofdletters. 
Voorkom dat Sinterklaas weer op 
zijn boot stapt of de Kerstman in 
zijn arrenslee zonder achterlating 

van in ieder geval een cadeau 
mét feestgarantie. Een presentje 
wat niet bederft, de ontvanger 
beslist niet wil ruilen, zorgt voor 
een lach en tot slot een ‘must 
have ticket’ voor een verjaardag/
jubileum, of omdat het een niet 
te missen happening is. Plemp 
het op je verlanglijstje en laat je 
verrassen! 

Voor informatie, prijzen en een 
kaartje zie www.alleremmenlos.nl

LOOSBROEK - ‘Sinterklaas kapoentje gooi dat kaartje eens in mijn 
schoentje’, maar het zou ook kunnen zijn: ‘Oh dennenboom, oh 
dennenboom wat is dat ticket eronder toch wonderschoon’. Natuur-
lijk hebben we het in deze over het toegangsbewijs voor het Alle 
Remmen Los Festival dat het Hemelvaartsweekend van 20 en 21 
mei gehouden wordt op het G(r)as Erop Terrein aan de Laageindse-
dijk in Loosbroek. Wie het feest compleet wil maken schenkt er een 
campingticket voor ‘De Vlaamse Kust’ bij. 

Rowwen Hèze

Jouw mooiste 

cadeau voor
sinterklaas- 

of kerstavond
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Foto’s: @DMBK
Meer foto’s op: 

www.mooibernheze.nl
Sinterklaasintocht Loosbroek

www.mooibernheze.nl
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Tweemaal per jaar komt Lama Zeupa of 
Lama Tashi Nyima een lezing geven in het 
centrum. De activiteiten in centrum Kar-
ma Eusel Ling op het gebied van meditatie 
zijn poedja’s, bardo onderricht, visualisa-
tie, vipassyana en Guru yoga praktijk. 

Wij geven cursussen en workshops, onder 
andere stervensbegeleiding op basis van 
het Tibetaanse dodenboek, Amithaba en 
Nyoeng Nee en hebben een studiegroep. 
Op het gebied van taiji worden de cur-
sussen taijiwuxigong, taiji37vorm en zhan 

zhuang gegeven. Tweemaal per jaar is er 
een retraite in Huy en eenmaal per jaar 
een open dag, deze is in september. 
In deze hectische tijd waarin veel mensen 
teveel stress ondervinden kunnen zij hier 
weer dichter bij zichzelf komen, waar-
door zij beter met de eisen van de huidige 
maatschappij kunnen omgaan. In de me-
ditaties, cursussen, workshops en taiji le-
ren we de aandacht naar binnen te richten 
om beter te luisteren naar ons innerlijk en 
ons lichaam, om van daaruit ons te ver-
binden met de wereld om ons heen. 
Het Tibetaanse Boeddhisme is een le-
venshouding en -filosofie die bijna 2.500 
jaar bestaat en zijn oorsprong vond in het 
oude India.

U bent van harte welkom!

Meer informatie is te vinden op 
www.karmaeuselling.nl waar u zich kunt 
inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Kijk ook eens op www.facebook.com/
BoeddhistischCentrumKarmaEuselLing.
En op Twitter: @karmaeuselling.
Telefonisch is het centrum te bereiken op 
0413-340320 of 0413-362676. 

Karma Eusel Ling
Heuvel 1, Vorstenbosch

Karma Eusel Ling
voor een boeddhistische leefstijl
in het gewone dagelijkse leven
VORSTENBOSCH - Het Tibetaans Boeddhistische Centrum Karma Eusel Ling onder 
geestelijke inspiratie van Lama Karta Rinpoche (23-2-2013†) is opgericht door Lama 
Karma en Guus van der Valk. De tempel werd ingewijd door Lama Karta in het jaar 
2000. De naam Eusel Ling betekent Tuin van het Heldere Licht. Het centrum bestaat 
ruim 20 jaar op het adres Heuvel 1 in Vorstenbosch. Karma Eusel Ling heeft een sterke 
band met het Tibetaans Instituut Yeunten Ling in Huy, België. 

Als coach staat Christel van der Heijden 
jong en oud bij die ergens in het leven 
vastlopen en op een deskundige, maar 
ook positieve, wijze weer op weg gehol-
pen moeten worden. Daar gooit ze ziel 
en zaligheid in. Als pestcoach heeft ze 
volop praktijkervaring. Zowel vanuit haar 
studie en werk, als ook omdat ze zelf ooit 
in die situatie zat. “Ik heb ermee gele-
den en ik heb er uiteindelijk ook veel van  

geleerd. Het heeft me gemaakt tot wie 
ik nu ben”, stelt ze simpel. Als ervarings-
deskundige van pestgedrag weet ze hoe 
het voelt, maar ook wat er ondernomen 
moet worden om sterker uit de strijd te 

komen. “Ik luister goed en het verhaal 
vertaal ik in een plan. Daarbij herzien we 
samen de gebeurtenissen zodat je er stap 
voor stap mee om kunt gaan en het een 
plek krijgt.” 
Resoluut:“Ik zorg ervoor dat je stevig(er) in 
je schoenen komt te staan.” Voor meer in-
formatie kijk op www.christelcoaching.nl.

ChristelCoaching: Sterker in 
de schoenen bij of na pesten
HEESWIJK-DINTHER – Christel van der Heijden van ChristelCoaching is gediplomeerd 
kinder-, jongeren- en gezinscoach en heeft daarbij nog tal van andere specialisaties. 
Zoals die van pesttrainer, waarbij ze kinderen en volwassenen die gepest worden en/
of zijn op positieve en prettige wijze emotioneel in balans brengt zodat zij sterker in 
hun schoenen komen te staan. 

Christel van der Heijden Foto: Eefje Voets

06-23777436
info@christelcoaching.nl
www.christelcoaching.nl

‘Het heeft me gemaakt 
tot wie ik nu ben’

IN HEESWIJK-DINTHER
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Op zondag 1 december
is iedereen van harte
welkom op de kijkdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
 

Meld je aan in januari
en sport de 1e maand gratis!*
En betaal geen inschrijfkosten ter waarde van € 12,50. 
(of € 12,50 korting op een uitgebreide intake, normaal € 45,-)
*Bij afsluiten van minimaal 3 maanden sporten.

Voor alle huidige en nieuwe leden ligt er vanaf 1 december
een openingsattentie klaar! (1 per klant en op=op) 

MTC is vanaf 1 december open op een nieuwe locatie:
Raadhuisplaza 2-4   Heeswijk-Dinther

Open dagen

11 en 12 januari 

8.30-17.00 uur

• Fysiotherapie

• Manuele therapie

• Sportfysiotherapie 

• Kinderfysiotherapie

• Oncologiefysiotherapie

• Oedeemfysiotherapie

• Dry Needling

• Echografie

• COPD beweeggroep

• Reuma beweeggroep

• Bechterew beweeggroep

• Fitness

• Medische fitness

• Personal training

• Circuittraining

• Seniorenfit

• 55+ beweeggroep

• Bedrijfsfitness

• Spinning

• Jeugdfitness

• Powerkids

• Fitkids

• Gewichtsconsulent

• Sportmassage

• Mindfulness

Download vanaf januari de 

‘MTC Bernheze app’ voor je
 

persoonlijke training
sschema!Bij ons kun je onder andere terecht voor:



Woensdag 27 november 2019 17
  

OPENINGSACTIE bij lokale ondernemers uit Heeswijk-Dinther:

Raadhuisplaza 2-4 - 5473 CX Heeswijk-Dinther
T (Fitness) 0413 - 22 84 21
T (Fysiotherapie) 0413 - 22 85 09
E info@mtc-bernheze.nl  I  www.mtc-bernheze.nl

MTC is vanaf 1 december open op een nieuwe locatie:
Raadhuisplaza 2-4   Heeswijk-Dinther

Vraag naar de voorwaarden bij de betreffende ondernemer.
De openingsacties zijn geldig van 1 tot en met 7 december.

SLAGERIJ
MEAT STORY

20% korting op sport BH’s

Beauty
Sylk 25% korting op

collageen/proteïne shakes 
van Mattisson

20% korting op
Uriel bandages
20% korting op Etos-tape

5 + 2 gratis met goud 
bekroonde hamburgers

Box met 5 energie-
repen van SIS
van € 7,99 voor € 5,-

10% korting op 
maaltijd salades

10% korting op sport- 
en gezondheids-
tijdschriftenOok pasfoto’s

• Boeken en tijdschriften
• Kantoorartikelen
• Fotoservice

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

Investeren in gezondheid
Bij MTC staat werken aan je ge-
zondheid centraal. “In januari 
bestaan we zeventien jaar en 
is het tijd voor een sportieve en 
professionele stap vooruit”, weet 
Ilse. “Daarom zetten we op onze 
nieuwe locatie nog meer in op 
‘personal training’ om één op één 
te werken aan fitheid en kracht. 
Daarnaast bieden we meer sport-
massages door professionals aan. 
Bijzonder is ook een speciale 
nieuwe ruimte voor kinderfysio-
therapie. We investeren daarmee 
nadrukkelijk in gezondheid in de 
volle breedte. We hadden een 
gebrek aan ruimte voor onze fy-
siotherapeuten, bovendien was 
onze bovenverdieping niet voor 

iedereen even makkelijk toegan-
kelijk. Aan het Raadhuisplaza is 
alles beneden en gelijkvloers en 
helemaal van deze tijd. Natuurlijk 
met warmtepomp, energiezuinig 
en duurzaam. Klaar en up-to-da-
te voor heel Bernheze en daarbui-
ten. Voor onze nieuwe loot ‘On-
cofy’ (fysiotherapie voor mensen 
met kanker) hebben we zelfs een 
belangrijke regionale functie.”

Professionele begeleiding
MTC-Bernheze telt nu elf vaste 
medewerkers. Vier fysiothera-
peuten, een interieurverzorgster 
en zes fitnessbegeleiders. “Qua 
trainingsfaciliteiten, ervaring 
en deskundigheid zijn we een 
belangrijke speler in Bernheze”, 

gaat Ilse verder. “Ons nieuwe 
centrum voldoet aan alle eisen 
ten aanzien van kwaliteit, flexibi-
liteit, hygiëne, bereikbaarheid en 
gezelligheid. Daarbij is het team 
van MTC Bernheze een enthousi-
aste groep mensen met hart voor 
de zaak. 

Dat was al zo, en dat wordt nog 
beter. We hebben met de ver-
huizing echt een kwaliteitsslag 
gemaakt met het oog op de toe-
komst. We hebben nu wekelijks 
zo’n 500 mensen over de vloer 
en dat aantal groeit nog steeds. 
Dat vraagt om een optimale be-
geleiding en professionaliteit. 
Ons nieuwe onderkomen is niet 
opvallend veel groter, wel veel 

functioneler. Daardoor hebben 
we nog meer te bieden voor ie-
dereen die in zijn of haar gezond-
heid wil investeren.” Donder-
dag, vrijdag en zaterdag is MTC 
gesloten, dan wordt alles ver-

huisd. Op zondag 1 december is 
er een kijkdag voor iedereen. “En 
daarna kan iedereen bij ons te-
recht”, besluit Ilse, “ik heb er zin 
in, wat mij betreft is het nu: Gas 
erop!” 

‘Voor heel Bernheze en daarbuiten’
HEESWIJK-DINTHER - Ilse de Laat (33) uit Nistelrode is mede-eigenaar van MTC- Bernheze. Ze is fysio-
therapeut en behaalde haar Master in oncologiefysiotherapie, waarmee ze zich specialiseerde in het be-
geleiden van mensen met bewegingsbeperkingen met en na kanker. “Ik begon vijftien jaar geleden bij 
MTC als ‘poets’ en fitnesshulp, werd daarna volleerd fysiotherapeut en ben steeds meer gaan werken. 
Sinds een half jaar zit ik in een Maatschap met Mike Bosch, de oprichter van MTC, en ben ik ook meer 
met andere zaken bezig.”

Ilse de Laat Foto: Jacques Worms
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Wat te doen? Militair strategisch gezien                                                      
Operatie Market Garden had niet opgele-
verd wat beoogd werd: Het overdonderen 
van de professionele Duitse generale Staf 
door die uitgedeelde geallieerde hoek-
slag. Helaas, het liet zich ringeloren door 
Nazi-partijbonzen in Berlijn. Tegen beter 
weten in de bloedige strijd met de moed 
der wanhoop te rekken bij de grenzen van 
hun vaderland. De geallieerden konden 
hun troepen niet voor Kerstmis naar huis 
sturen. Bevoorrading moest aan deze situ-
atie worden aangepast en daarbij vervulde 
de haven van Antwerpen en de Wester-
schelde een cruciale rol. Bevrijding van de 
provincies Noord-Brabant en deels Zeel-
and werd topprioriteit voor de komende 
weken.

In beide scholen aan de Rijksweg in Hee-
sch werden militairen gelegerd – infante-
risten van de ‘Rifle Brigade’ - ingedeeld bij 
die pantserdivisie. Praktisch gezien begon 
daarachter – in westelijke richting - het 
niemandsland dat ongeveer doorliep tot 
aan de gemeentegrens van Geffen en Nu-
land. Bijgaande foto illustreert dat fraai.

Wat te doen? Burgerij in nood
Tientallen woonhuizen en boerderijen 
waren vernield. Wat wel overeind bleven 
staan waren kippenkooien. Die stonden 
los van de boerderij, pluimvee vereist im-
mers een specifieke behuizing. Kippen er-
uit en schamele restanten hier naartoe ge-
sleept. Het leven moest doorgaan maar… 

het werd kouder, de nood voor dekens en 
winterkleding werd groter. De geïmprovi-
seerde Overheid en Hulporganisaties pro-
beerden gericht de ernstigste tekorten te 
dichten. Over zo’n behandeling kreeg ik 
onlangs een document toegeschoven.

Helaas, een foto van zo’n provisorisch 
bewoonde kippenkooi kwam nooit onder 
mijn ogen. Wel van een volgende behui-
zingsmodus; ‘het noodwoningen tijdperk’. 
Dat bleef langer bestaan. Recentelijk werd 
een van de laatste afgebroken.

Een ‘crash’ 
Eind vijftiger jaren vorige eeuw vertelde 
Jan Kluijtmans mij dat bij zijn ouderlijk 
huis, gelegen aan een zandweg, Haag- 
straat, oostzijde van de Osseweg, een 
Spitfire (geallieerd éénpersoons jacht-
vliegtuig) neerstortte. Nu is daar DFM 

gevestigd. Een vijftiental jaren later kwam 
ik hem weer tegen en ging dieper op dat 
voorval in. “Ja, de piloot kwam daarbij om 
en werd begraven bij het Kruispunt. Op 
zijn veldgraf stond een wit houten kruis 
met de woorden ‘Unknown British Spitfire 
Pilot’. Dit vond plaats op een zondag kort 
na de bevrijding van Heesch.”
                                                                                    
1 Oktober 1944 komt dan in beeld en 
de Historische Sectie van de Britse Lucht-
macht (RAF) plaatste daar een naam bij: 
de Canadese piloot D. E. Reiber van 412 
RCAF Squadron. Buurtonderzoek destijds 
leverde op dat de familie Lieverloo, in die 
periode, militairen met een in een deken 
gewikkeld lijk richting het Kruispunt had-
den zien lopen.

Wim van Kaathoven maakte hiervan een 
impressie, geholpen door zijn fotografisch 
geheugen.

De schets is gemaakt ter hoogte van de 
parkeerplaats bij ‘Hoppenbrouwers’ en 
kijkend in de richting Grave. Links het 
veldgraf van Reiber en rechts de op 25 

september uitgeschakelde tank van Lt. R. 
Luff; over zo’n 100 meter naar deze plek 
gesleept. In de lucht opstijgende Spitfires 
gestationeerd op vliegveld B.88 Heesch 
(Hooge Vorssel) bemand door Canadese 
piloten waaronder 412 RCAF Squadron.

Een Britse onderzoeker stuurde mij on-
langs een krantenberichtje toe uit die tijd. 
Eindelijk, deze piloot die nu begraven 
ligt op het Canadese Oorlogskerkhof in 
Groesbeek, kreeg hiermee een gezicht.

Joop Thuring

 

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)
1 oktober (27 november)

Ramp op Den Dolvert
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden 
Burgerslachtoffers

Nasleep oorlogsstrijd in Heesch en...
een gedocumenteerd incident

BERNHEZE - Na drie dagen van intensieve strijd ruimde de 712de Duitse Divisie van de ‘Wehrmacht’ het veld voor de 
geallieerden. Zij droop af in westelijke richting, maar een zekere dreiging bleef bestaan. Zoals gebruikelijk bij de Britten 
verving men de fronttroepen, in dit geval de Grenadiers van de Guards Armoured Division, binnen enkele dagen na het 
bereiken van hun doelen. De militaire regie verplaatste hen naar het oosten, naar Grave, om daar in en om de generaal 
Bons kazerne te herstellen, maar ook om paraat te staan als de Duitsers de verkeersbrug aldaar wilden heroveren. Een an-
dere Britse pantserdivisie, de 7de met de bijnaam ‘Desert Rats’ - woestijnratten - rolde op zaterdag 30 september vanuit 
Vinkel het centrum van Heesch binnen en trok deels door naar Oss. Een week later dan de bedoeling was.

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Op zijn veldgraf 
stond een wit 
houten kruis 
met de woorden 
‘Unknown British 
Spitfire Pilot’

Reiber, D.E. via John Holmes

W. van Kaathoven, schets 1992

De bewoners betrokken een nieuw pand: 
B28, in wezen de kippenkooi van buurman 
Hanegraaf.

Jan en Jaantje Lieverloo bij hun boerderij aan de Osseweg Foto: BHIC

Noodwoning van de familie Van de Burgt, 
gebouwd eind veertiger jaren vorige eeuw. 
Deze stond op de hoek van het Kortven-
Hoefstraat. Opname: augustus 2018 vlak voor 
de afbraak. 

Leo van den Bergh, Oss, 1 oktober 1944,
toen Rijksweg thans begin Bosschebaan.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06-53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

4 december 2019
Werkatelier arbeidsmigranten
Gemeentehuis Heesch

12 december 2019
Vergadering gemeenteraad

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

18 december 2019
Energieweverij
17.30 uur
Gymnasium Bernrode

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

Woonplek voor arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten doen werk dat 
bijdraagt aan onze Nederland-
se economie. Deze werknemers 
hebben weliswaar een huis in ei-
gen land, maar ze hebben, als ze 
in Nederland werken, een woon-
plek nodig. Ook in de gemeente 
Bernheze. Deze plek moet goed 
ingericht worden. Niet alleen de 
woonplek zelf, maar ook de lo-
catie in de gemeente. 
Daarom willen we het bestaande 
beleid vernieuwen, zodat we er 
in de toekomst mee verder kun-
nen. Hiervoor hebben we uw 
hulp nodig. 

Werkatelier 4 december 2019
We organiseren drie werkateliers 

om zoveel mogelijk informatie 
van onze inwoners op te halen. 
Hoe denkt u over het onder-
werp? Heeft u er vragen bij? Of 
heeft u misschien ideeën of tips?
U bent van harte welkom op 4 
december 2019 ’s avonds in het 
gemeentehuis in Heesch. We zijn 
op zoek naar maximaal 10 inwo-
ners, dus als u wilt komen, meld 
u dan aan via kcc@bernheze.org. 

Het tweede en derde werkatelier 
vinden later plaats. Informatie 
over data en locatie vindt u op 
onze gemeentepagina’s en onze 
website www.bernheze.org. 

Meld u zich snel aan? Het aantal 
plaatsen is beperkt.

Huisvesting en integratie
arbeidsmigranten 
Praat u mee?

De gemeente Bernheze is bezig met nieuw beleid voor het huisves-
ten en de integratie van arbeidsmigranten. We zijn op zoek naar 
mensen die mee willen praten over dit onderwerp.

Vorig jaar deden ruim 100 men-
sen mee. Gezien de actualiteit en 
urgentie hopen wij dit jaar weer 
op veel deelnemers. ‘Energiele-
verancier’ Tom Vaessen is weer 
van de partij om deze avond 
weer een bijzondere lading te 
geven. 

Bernhezer Energiedebat
D uidelijk is dat er veel moet 
gebeuren om in 2050 energie-
neutraal te zijn. Hoe groot is de 
opgave? Er zijn vele wegen naar 
Rome. Hebben we windmolens 
wel nodig? Waar komen de zon-
neweides? Wat kan wel en wat 
niet? Hoeveel energie kan ik be-
sparen? Wat betekent dit voor 
mij? Kan ik het wel betalen? Om 
op alle vragen meer zicht te krij-
gen organiseren we een debat 
rond enkele actuele thema’s. 

Met voor- en tegenstanders 
werpen we diverse blikken op 
de zaak. Ook leraren en studen-
ten van Bernrode doen mee. Zo 
krijgen we een verrijking aan ar-
gumenten en een beter inzicht in 
de plussen en minnen. Dat helpt 
om keuzes te maken en conces-
sies te doen. 
Want we zullen moeten samen-
werken om doelen te bereiken 
voor een schone en betere we-
reld. En iedereen is daarvoor no-
dig; inwoners, bedrijven en de 
gemeente. 

Doe mee 
Maakt u zich zorgen? Of heeft 
u goede plannen? Wilt u graag 
uw mening geven of bent u ge-
woonweg geïnteresseerd in het 
debat? Dan bent u op woensdag 
18 december 2019 van harte 
welkom bij Gymnasium Bernro-
de in Heeswijk-Dinther. 

Programma
17.30 uur: Ontvangst met soep 
en broodjes
18.00 uur: Start bijeenkomst 
- Openingsgesprek met orga-

nisatoren (gemeente, BECO, 
vrijwilligers)

- Terugblik projecten 2019
- Bernhezer energiedebat
- Energieweverij in Bedrijf
21.00 uur: Afsluiting en borrel

Inschrijven
Inschrijven kan via 
www.brabantwoontslim.nl/bernheze

De Energieweverij 2019
18 december 2019

Woensdag 18 december aanstaande is het weer zover. Dan houdt de 
EnergieWeverij haar jaarlijkse EnergieWeverij-avond vol inspiratie over 
duurzaamheid, met dit jaar als special het Bernhezer Energiedebat! Het veilig maken en houden van 

onze gemeente doen we samen. 
U kunt een rol spelen bij het 
melden van verdachte situaties. 
Acute verdachte situaties kunt 
u altijd melden via 112. Voor 
minder spoedeisende gevallen 
bestaat er een aantal andere ma-
nieren om te melden:
- het telefoonnummer van de 

politie voor niet-spoedeisende 
meldingen: 0900-8844;

- het e-mailadres van team 
Veiligheid van de gemeente 
Bernheze: veiligheid@bernhe-
ze.org;

- de website van de gemeente 
Bernheze: www.bernheze.org 
(zoekterm: criminaliteit);

- Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Bewonersbrief
Als er toch wordt ingebroken, 
stuurt de gemeente in samen-
werking met de politie een brief 
naar adressen in de buurt van 

de inbraak. Dat doen we om u 
te waarschuwen dat er in uw 
directe omgeving een woningin-
braak heeft plaatsgevonden. In 
de brief staat ook een aantal tips 
over wat u kunt doen om wo-
ninginbraak te voorkomen. 
In deze brief staat de zin “Vaak 
komt een inbreker terug in de 
buurt waar deze heeft ingebro-
ken, omdat de inbreker bekend 
is in de buurt en de vluchtwegen 
in de omgeving kent”. Deze zin 
staat daarin omdat het helaas de 
waarheid is. Bij één op de twaalf 
mensen die slachtoffer worden 
van een inbraak wordt op korte 
termijn opnieuw ingebroken. Wij 
willen u hier niet onnodig mee 
aan het schrikken maken, maar 
ons doel is om u in de brief te in-
formeren over hoe u een nieuwe 
inbraak kunt voorkomen. Een 
woninginbraak heeft namelijk 
grote impact op het slachtoffer. 
Maak het inbrekers daarom niet 
te makkelijk. 

Voorkom woninginbraken
De afgelopen tijd hebben er in onze gemeente helaas een aantal 
woninginbraken plaatsgevonden. Dit is bij zowel de gemeente als 
de politie onder de aandacht.

Op 13 november hebben we 
mantelzorgers getrakteerd op 
een verwenmiddag. 

Een gezellige middag, waarbij 
de aanwezige mantelzorgers een 
waardebon van € 50,- kregen. 
De aangemelde mantelzorgers 
die er niet bij konden zijn, krij-
gen hun bon deze maand thuis 

bezorgd.
Zorgt u onbetaald voor een 
naaste die in Bernheze woont of 
wilt u uw mantelzorger aanmel-
den voor de mantelzorgwaarde-
ring, dan kunt u tot 31 decem-
ber 2019 het formulier op onze 
website www.bernheze.org
(zoekterm: mantelzorgwaarde-
ring) invullen. 

Waardebon van € 50,-
voor mantelzorgers
Aanmelden tot 31 december 2019

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Neem voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze contact op 
met de betreffende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 
volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Michowski, Sebastian,
 geboren 09-02-1997
 Besluitdatum: 
 20 november 2019
- Survilas, Gvidas,
 geboren 09-06-1990 
 Besluitdatum: 
 20 november 2019
- Nowak, Krzysztof Paweł,
 geboren 21-09-1988
 Besluitdatum: 
 20 november 2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Incidentele festiviteiten
Café ’t Tunneke, ’t Dorp 148, 
Heesch heeft een kennisgeving 
gedaan van een incidentele festi-
viteit op 29 november 2019. Van 
deze mogelijkheid kan maximaal 
6 keer per jaar gebruik worden 
gemaakt. Tijdens de festiviteit 
gelden ruimere geluidsnormen 
dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar arti-
kel 4:3 van de APV, die te vinden 
is op www.bernheze.org.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Halte 5 voor het organiseren 

van een terrasfeest op 21 de-
cember 2019 van 20.00 tot 
01.00 uur op de locatie Plein 
1969 82, Heeswijk-Dinther. De 
beschikking is verzonden op 20 
november 2019.

Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- HeDi Meubelen voor het orga-

niseren van een Kerstmarkt op 
8 december 2019 van 11.00 tot 
17.00 uur op de locatie Laag-
Beugt 1a, Heeswijk-Dinther. 
Deze toestemming is verzon-
den op 25 november 2019.

Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 25 novem-
ber 2019 besloten een incidente-
le standplaatsvergunning te ver-
lenen aan Cafetaria Tramplein, 
Tramplein 1, Nistelrode voor het 
tijdelijk plaatsen van een frietwa-
gen op de parkeerplaatsen bij de 
kruising Tramplein/Kromstraat 
van week 49, 2019 tot en met 
week 3, 2020.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 43
 Oprichten houtbewerkings-
 bedrijf
- De Morgenstond 2
 Starten dakdekkersbedrijf
Nistelrode
- ’t Hoekske 6 en 8
 Veranderen agrarisch bedrijf

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 5b
 Tijdelijk plaatsen van een 

woonunit
 Datum ontvangst: 20-11-2019

- Berkenvenseweg 1
 Vervangen bestaande loods
 Datum ontvangst: 15-11-2019
- Lariestraat 9
 Vervangen en uitbreiden
 bestaande berging/garage
 Datum ontvangst: 14-11-2019
Loosbroek
- Dorpsstraat 52
 Verbouwen woning en 
 bouwen bijgebouw
 Datum ontvangst: 20-11-2019
Heesch
- Rozenstraat 10
 Verbouw woning
 Datum ontvangst: 14-11-2019
- Meursstraat ong.
 Plaatsen schuilgelegenheid
 Datum ontvangst: 18-11-2019
Nistelrode
- Plan De Zwarte Molen
 Oprichten 20 woningen
 Datum ontvangst: 18-11-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
- Kantje 16
 Herbouw schuur tbv bedrijfs-

ruimte en inwoning
 Verzenddatum: 18-11-2019
Heesch
- Nistelrodeseweg 53
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening tbv stallen 
materieel in bestaande schuur

 Verzenddatum: 19-11-2019
Heeswijk-Dinther
- Liniedijk 6
 Milieuneutraal veranderen
 Verzenddatum: 20-11-2019
- Pastoor Lathouwersstraat 7
 Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en ver-
vangen plat dak van aanbouw 
door zadeldak

 Verzenddatum: 21-11-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Loosbroek
- Heideweg 3
 Veranderen aannemingsbedrijf 

in groenonderhoud, boomrooi-
erij en groenrecycling

 Verzenddatum: 21-11-2019
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Achterste Groes ong.
 Realisatie zonnepark en hande-

len in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

 Verzenddatum: 18-11-2019
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbe-
sluit is genomen. 
Heeswijk-Dinther
- Zandkant 6a
 Besluit last onder dwangsom
 Verzenddatum: 
 20 november 2019
Procedures 4a en 7a zijn van toe-
passing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft 
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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Nieuwsgierig? Kom dan naar 
onze informatie-avond op 4 de-
cember.

       Spreker
Camiel Stokkermans, salaris- en 
P&O adviseur van ons kantoor 
zal de wijzigingen, gevolgen en 
mogelijkheden met u bespreken 
en uw vragen beantwoorden.

Kosten
Uiteraard zijn er voor u géén kos-
ten aan deze informatie-avond 
verbonden.

Locatie
De informatie-avond wordt ge-
presenteerd van 20.00 tot 22.00 
uur in restaurant De Waard, 
Kerkstraat 3, 5381 KA in Heesch. 
Ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

Bent u ondernemer én werk- 
gever en wilt u zich aanmelden, 
dan kan dat uiteraard ook! Mail 
naar inschrijven@soestacc.com.

Wij zouden het fijn vinden als 
u aangeeft met hoeveel perso-
nen u naar de informatiebijeen-
komst over WAB komt. U krijgt 
dan van ons een bevestiging van 
uw deelname per e-mail toege-
stuurd. 

Heeft u nog vragen die u tijdens 
deze bijeenkomst graag behan-
deld zou zien? Stuur deze dan 
vooraf naar info@soestacc.com 
of neem contact op met uw con-
tactpersoon die te bereiken is via 
0412-459000.

Informatiebijeenkomst:
Wet Arbeidsmarkt
in Balans (WAB)

HEESCH - Vanaf 1 januari is het zover! De Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB) doet zijn intrede en zal van toepassing zijn voor iedere werk-
gever én werknemer. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de hui-
dige situatie omtrent Ketenregeling, Transitievergoeding, WW-pre-
miedifferentiatie, Ontslaggronden en Oproepovereenkomst? 

Duitsland is een gidsland wat 
betreft windenergie, waarbij als 
norm geldt minimaal tien keer de 
tiphoogte bij dorpen en steden 
vandaan. Ook wij moeten dit 
regelen. Als de molens er straks 
staan, zitten we er decennialang 
aan vast.
Een rapport van de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) uit 
2018 bevestigt dat gezondheids-
risico’s kunnen ontstaan door het 

geluid van windmolens. Stress en 
angst, veroorzaakt door geluid, 
kunnen tot hart- en vaatziekten 
en depressie leiden. Een ander 
punt van zorg betreft de horizon-
vervuiling en waardedaling van 
de huizen in de nabijheid van de 
te bouwen windmolens. En ten 
slotte hebben we tienduizenden 
windmolens nodig als we heel 
Nederland van duurzame ener-
gie willen voorzien. En zolang 

we duurzame energie niet goed 
kunnen opslaan, blijven de con-
ventionele centrales ook nodig. 
Ik hoop dat onze raad zich niet 
laat leiden door de ‘klimaatdram-
mers’ uit Den Haag, maar zich 
laten leiden door gedegen infor-
matie en onderzoek.

Wij zelf kunnen ondertussen 
onze huizen isoleren en zo alvast 
geld en energie besparen.

Windmolens Heesch-West,
de wind in de rug?

We moeten iets met de energievoorziening en vooral de reductie van CO2 
uitstoot van de huidige energieopwekking. Hiervoor worden door de over-
heid taakstellingen aan de provincies opgelegd. De provincies proberen deze 
doelstellingen voor een deel in te vullen door het bouwen van windmolens. 
Op industrieterrein Heesch-West wil men drie windturbines realiseren. Wel-
ke afwegingen dienen de raden van Den Bosch, Oss en Bernheze te maken? 
Het belangrijkste punt betreft het beschermen van de gezondheid. 

Hans Vos, bestuurslid Lokaal

Starterslening
De SP heeft vanaf 2014 steeds 
gevraagd om aandacht voor star-
ters op de woningmarkt. Zowel 
in de huur- als in de koopsector. 
Een betaalbare woning werd de 
laatste jaren steeds vaker een on-
haalbare kaart voor starters. De 
prijzen bleven stijgen en hulp is 
dringend nodig. Een oude wens 
van de SP gaat op 12 december 

in vervulling. De starterslening 
komt terug voor de inwoners 
van Bernheze. Zo gaat Bernheze 
starters (vooral jongeren) helpen. 
Daarnaast houdt de SP Bernheze 
de landelijke discussie, die mo-
menteel plaatsvindt over de mo-
gelijkheden voor gemeenten om 
starters te helpen, nauwlettend 
in de gaten. Als daaruit instru-
menten voortkomen die passend 

zijn voor Bernheze, komt de SP 
daarop terug. Hoe meer hulp aan 
starters op de woningmarkt, hoe 
beter. 
De starterslening heeft helaas 
één nadeel. Het drijft de prijzen 
nog verder op. De polsstok van 
de starters is immers langer ge-
worden. Maar dat is niet anders. 
“Elk nadeel heb zijn voordeel”. 
(J.C. Cruijff) 

Starterslening terug in Bernheze

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 december behandelt de 
gemeenteraad het voorstel om de starterslening weer in te voeren. In 2014 
stopte Bernheze met de starterslening. De dalende huizenprijzen en ook 
de noodzaak tot bezuinigen waren de reden voor het afschaffen. De situ-
atie in 2019 is heel anders dan toen in 2014. De huizenprijzen schieten 
tegenwoordig door het plafond heen. Starters hebben vaak het nakijken. 
Ze kunnen slechts beperkt lenen bij de banken. Daardoor is de kans op een 
enigszins betaalbare woning snel verkeken. Dat wordt nu anders. 

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Donkere dagen vragen om maatregelen
Maak het ze niet te gemakkelijk

Donkere woningen, woningen 
met open ramen en poorten die 
niet op slot zijn, zijn een gemak-
kelijk doelwit voor een inbraak. 
De meeste woninginbraken zijn 
gelegenheidsinbraken. Dus als 
het huis van je buren goed ver-
licht is en bij jou is het donker, 
zullen ze sneller bij jou inbreken.
Slecht verlichte huizen vallen op, 
waardoor het lijkt alsof er nie-
mand thuis is en het een aan-
trekkelijk doelwit wordt voor een 
inbraak. Maar ook poorten die 
niet op slot zijn met daarachter 
een fietsenschuurtje dat even-
eens niet op slot is, zijn geliefd bij 

het inbrekersgilde! En wat denk 
je van fietsen of aanhangers die 
voor het grijpen staan in donkere 
steegjes? 
Stuk voor stuk voorbeelden van 
situaties die diefstal en een in-
braak gemakkelijker maken. De 
inbreker heeft maar twee minu-
ten nodig om binnen te komen 
en is vaak niet langer dan een 
paar minuten binnen. Maak het 
ze niet te gemakkelijk!
 
Bouw aan een veilige woning met 
deze tips voor in en om je huis:
- Bel altijd 112 bij een 

verdachte situatie.

- Sluit altijd je ramen en doe de 
deur op slot als je (even) het 
huis uit gaat. Laat ’s avonds 
een lamp aan, zodat het lijkt 
alsof er iemand thuis is.

- Gebruik tijd- of 
schemerschakelaars zodat het 
lijkt of er iemand binnen is.

- Leg kostbare apparatuur 
(laptop, pc, tablet, mobiel) uit 
het zicht.

- Bewaar niet te veel contant 
geld in huis.

- Maak afspraken met je buren, 
let op elkaars huis. 

- Neem zoveel mogelijk 
waardevolle spullen mee als je 

langere tijd weggaat.
- Word lid van een WhatsApp-

groep met je buren.

- Meld je aan bij Burgernet
- Beveilig je woning.
- Registreer je spullen.

De inbreker heeft maar
twee minuten nodig

Informatie-
avond op

4 december
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Vroeger, vroeger wist een ieder waar men aan toe was 
Er kondigde zich herfst, winter, lente en zomer aan 
De herfst met z’n verrassende draai naar dramatiek
De winter, wonderschoon met haar wollige witte deken 
De frisgroene lente met briesjes van vruchtbare tintelingen 
En de langverwachte zomer met het gerieflijke 
als in een warm nest 

Nu is het een schouwspel van de vier geliefden 
soms samen in werking voor haar Troon 
Het is teder en weinig gevierd, door de wind gesierd, 
koud en mensen warmte zoekend. 
Ook weer innig omarmd door de geliefde warmte,..

Zijn het alleen scènes die ik heb te accepteren? 
Alhoewel, de mooiste diepgaande schitteringen 
met zintuiglijk genot 
zijn te vinden hier,.. 

Een bruisend meesterwerk 
De aarde geeft me alles. 
Staande ovaties met de mooiste resonanties 

in alle aspecten van taal.. 

Column Rebecca Latupeirissa 
gemeentedichter

Zijn het alleen scènes die ik heb te accepteren? 
Alhoewel, de mooiste diepgaande schitteringen 
met zintuiglijk genot 
zijn te vinden hier,.. 
Een bruisend meesterwerk 
De aarde geeft me alles. 
Staande ovaties met de mooiste resonanties 

in alle aspecten van taal.. 

Vasco heeft deze ‘moeilijke en 
emotionele’ beslissing moeten 
nemen, omdat hij van mening 
was dat hij, door recente ontwik-
kelingen in de privé- en werk-
sfeer, niet meer de aandacht kon 
geven aan zijn voorzitterschap 
zoals hij dat voorstond. Vasco 
blijft op de achtergrond betrok-
ken bij de VVD en zal waar no-
dig fungeren als klankbord.

In zijn bestuurlijke periode zijn 
zijn doelen - de VVD laten groei-
en binnen de gemeenteraden 
van Oss en Bernheze en het 
klaarstomen van nieuw talent 
voor de actieve politiek - ruim 
behaald. 
Vasco heeft altijd voor een goe-
de balans gestaan tussen open-
heid en discretie. Deze lijn heeft 
hij in het ‘roerige’ jaar 2018 met 
verve in de praktijk gebracht. 

Daarnaast heeft Vasco zich on-
der andere ook ingezet om de 
ziekte van Alzheimer een ge-
zicht te geven en heeft hij aan 
de wieg gestaan van het lokaal 
Netwerk VVD Oss-Bernheze. 

Het bestuur van de VVD 

Oss-Bernheze gaat nu op zoek 
naar een of twee nieuwe be-
stuursleden en hoopt in het 
voorjaar van 2020 een waardige 
opvolger te kunnen benoemen, 
die het goede werk van Vasco 
met dezelfde betrokkenheid en 
passie kan voortzetten. 
De taken van Vasco worden tot 
die tijd overgenomen door de 
vicevoorzitter Joël Scherrenberg.

Vasco van den Eertwegh 
neemt afscheid
als voorzitter lokaal netwerk 
VVD Oss-Bernheze

OSS/BERNHEZE – Op 20 november heeft Vasco van 
den Eertwegh afscheid genomen als voorzitter van 
het lokale netwerk VVD Oss-Bernheze. Hiermee komt 
een einde aan zeventien jaar actieve betrokkenheid in 
de Osse- en regionale politiek namens de VVD. 

Vasco van den Eertwegh

Behalve de zeer dieronvriendelij-
ke methode van achteraf de nes-
ten op te laten zuigen en verdel-
gen, weten we inmiddels dat er 
ook natuurlijke bestrijders van de 
rups zijn, zoals vogels. Koolme-
zen, spreeuwen, boomklevers, 
pimpelmezen en boomkruipers 
zijn slim en weten hoe ze de ha-
ren kunnen verwijderen om zo de 
rups te verorberen.
Om die vogels te lokken moet de 
omgeving aantrekkelijk en aan-
gepast aan de soort zijn. Dus veel 

en divers groen en een mooi huis. 
De huizenjacht start nu! De vo-
gels kiezen een schuilplekje voor 
de winter en bij goedkeuring 
gaan ze er broeden. Dat is de tijd 
van extra eten en zo vormen ze 
een natuurlijke bijdrage aan de 
reductie van de rupsen. Wij moe-
ten dus zorgen voor woonruimte.
Belangrijk is om NU in het najaar 
de kasten op te hangen en niet 
achter de feiten aan te blijven lo-
pen. Nog mooier zou zijn om de 
nestkastjes te laten maken van 

bomen die noodzakelijkerwijs 
gekapt zijn. Van dat hout kunnen 
de nestkastjes lokaal, bijvoor-
beeld in werkplaatsen en tegen 
een fraai tarief, gemaakt wor-
den zodat er direct honderden 
beschikbaar komen en erfbewo-
ners, boeren, natuurorganisaties 
en dorpsbewoners betrokken 
kunnen worden in het ophangen 
ervan.

Reageren?
www.progressiefbernheze.nl

De processierups

Vele duizenden euro’s zijn al gestoken in het bestrijden en wegzuigen van de 
nesten van de processierups. U weet het nog wel, die larven van de nacht-
vlinder met die duizenden brandharen die ze afschieten en die jeuk, rode 
ogen, uitslag en ongemak veroorzaken bij mens en dier.

Esther van Voorden, commissielid Progressief Bernheze 

Wekelijks biedt Scouting Heesch 
leuke en spannende activiteiten 
voor jongens en meisjes in ver-
schillende leeftijden en worden 
er regelmatig weekendkampen 
in en rond het gebouw georga-
niseerd waarbij creativiteit en 
samenzijn voorop staat. Naast 
een plezierige vrijetijdsbesteding, 
worden leden ook uitgedaagd 
om zich persoonlijk te ontwikke-
len.

Om te laten zien wat Scouting 
Heesch allemaal te bieden heeft 

en meer mensen enthousiast te 
maken voor de vereniging was er 
afgelopen zondag een open dag 
georganiseerd waarbij elke spel-
tak vertegenwoordigd was. Be-
zoekers kregen een rondleiding 
en kinderen konden meedoen 
aan diverse spelletjes.

Eén van de activiteiten die bin-
nenkort op de agenda staat en 
bekend is in heel Heesch is de 
oliebollenactie. Jaarlijks wordt op 
31 december het clubgebouw 
omgebouwd tot oliebollenkraam. 

Alle leiders en leidsters bakken 
vanaf de vroege uren oliebollen 
die door de jeugdleden en hun 
ouders langs de deuren worden 
gebracht. 
Deze traditie bestaat al jaren tot 
groot genoegen van velen. Mede 
door deze actie kunnen er leuke 
activiteiten worden georgani-
seerd en kan de contributie laag 
blijven en voor iedereen toegan-
kelijk.

Vanuit D66 Bernheze een groot 
compliment voor alle vrijwilligers!

Scouting Heesch al meer dan 
70 jaar actief

Wat als vrijwilligers zouden staken? Een groot probleem! Clubgebouw 
‘De Elleboog’ (waar Scouting Heesch al ruim 40 jaar verblijft) is door inzet 
van vele vrijwilligers van een oude vervallen boerderij gerestaureerd tot 
een ideaal clubgebouw dat ruimte biedt aan de verschillende speltakken 
van scouting Heesch. 

Mary Oosterwijk

En door...

Nog nooit was ik zo lang aan het 
woord en in beeld in de raads-
zaal, een mooie ervaring. We 
zijn redelijk tevreden over het 
afgelopen jaar. En de begroting 
laat zien dat er ruimte is om nog 
een aantal wensen en punten 
vanuit ons programma op korte-
re termijn te realiseren. Doordat 
we al jaren een consistent beleid 
voeren en uw belastinggeld wel-
overwogen inzetten. Toch kun-
nen er zaken beter en zou het 
sneller kunnen gaan. Dat blijven 
we als CDA Bernheze kritisch 
volgen. 

De participatie houdt de aan-
dacht, daar hebben we u, inwo-
ner van Bernheze, voor nodig. 
Het blijft moeilijk om inwoners 
te betrekken met wat er in po-
litiek Bernheze en in uw eigen 
leefomgeving speelt. Ook ik was 
eerst terughoudend, maar haal 
er nu veel energie uit om samen 
met ons CDA Bernheze team te 
blijven werken aan een mooi en 
leefbaar Bernheze. Wilt u ook 
eens ervaren wat er allemaal bij 
komt kijken? Neem dan contact 
met me op. Om het zo laag-
drempelig mogelijk te maken zal 

ik u persoonlijk komen halen en 
uiteraard ook weer thuisbren-
gen!

Met Kerst blikken we terug en kijken we vooral ook vooruit. Politiek 
Bernheze doet dat vroeger, in de algemene beschouwingen wordt 
deze voor- en terugblik al in november gedaan. Dit jaar mocht ik de 
CDA Bernheze beschouwingen uitspreken.

Erwin van Kessel, vice fractie voorzitter CDA Bernheze 

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Esther: ‘De huizenjacht start nu!’

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT
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Tekst?

ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN Zie oplossing pagina 38

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

KOM EENS KIJKEN
BIJ PUUR BERKSHIRE
IN HEESWIJK-DINTHER 
Onze 5 sterren buitenvarkens 
hebben een heerlijk leven. 
Ze groeien op in een natuurlijke 
omgeving en worden top 
verzorgd met het beste 
seizoensvoer. Helemaal 
biologisch en lekker natuurlijk. 
www.puurberkshire.nl.

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di- en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Nieuw, vers uit de grill: 
kipdrumsticks, -bouten 
en vleugeltjes
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

JE GAAT NAAR 
ONZE LANDWINKEL 
VOOR LEKKER MALS 
(GEVACUMEERD) 
BERKSHIRE VARKENSVLEES
Maar ook voor heerlijke 
zuivelproducten, vleeswaren, 
kaas, scharreleieren, 
seizoensgroente, fruit en 
aardappelen van eigen bodem. 
Kom naar Puur Berkshire***** 
Kaathovensedijk 5, 
Heeswijk-Dinther.
06-10640503.

MOOIE KERSTBOMEN… 
Groen en blauwspar diverse 
maten met en zonder kluit. 
Ook open op zondagen. 
H. Donkers, Kampweg 30 
Loosbroek 0413-229445.

TE KOOP 
GEVRAAGD

LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
06-19076959.

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

TE HUUR
GEVRAAGD

OPSLAGRUIMTE 
Circa 50m2 in Heeswijk-Dinther 
(of omgeving). 
Bel 06-53584742 of 
mail info@tokonoot.nl.

AANGEBODEN

FRIETKRAAM voor uw 
evenement of feest. 
Voor info en/of boekingen: 
0413-292911/06-25416954. 
Mario & Christa Bok.

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis: 0413-293260.

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD

EEN PAAR PAKKEN 
LAMINAAT

Mogelijk nog ergens op zolder.
Het gaat om Quick-Step 
Country, ongeveer 12 jaar 
geleden gekocht bij Doe Vloer in 
Uden. Info: Ria Maas:
rmaaswijnen@gmail.com,
06-17678921.

EEN ENTHOUSIASTE 
FOTOGRAAF 
(VRIJWILLIGER)
Uit Nistelrode, voor 
DeMooiBernhezeKrant en 
www.mooibernheze.nl. 
Vind jij het leuk om foto’s te 
maken voor bij artikelen, tijdens 
evenementen en/of activiteiten? 
Stuur een mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782ee

le
n

Oplossing
vorige week:
Frans Vogels

uit Vorstenbosch

Winnaar:
Mieke van den Elzen
kan de staatsloten 

ophalen bij 
Kantoorboekhandel 

Paperpoint

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:         
19.00-20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368,  
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
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Het is belangrijk dat de klant
zich op zijn gemak voelt

Denise legt haar ziel en zaligheid in het verzorgen en mooi maken van anderen

Voor acrylnagels, gellak, rubber-
base, manicurebehandelingen 
en het epileren en verven van 
de wenkbrauwen nodigt Denise 
klanten uit in haar salon. Ook 
de verzorging van de huid is erg 
belangrijk bij Très Chic; er is een 
paraffinebad voor de handen en 
een spa voor de voeten. Daar-
naast is de salon aangevuld met 
een parfumlijn, make-up, nagel-
lak, treatments voor de nagels, 
zelfbruiningsproducten, tasjes en 
oorbellen.

Vanaf januari kun je ook terecht 
voor waxbehandelingen. Denk 
hierbij aan het waxen van de be-
nen, de oksels of de bikinilijn. Ter 
introductie hiervan geldt voor de 
maanden januari en februari een 
korting van 15 procent op een 
waxbehandeling. 

Huiselijke sfeer
Denise is destijds kleinschalig 

begonnen met vriendinnen aan 
de keukentafel bij haar ouders in 
Uden. Veel oefenen en trainin-
gen volgen zorgde ervoor dat ze 
het steeds drukker kreeg en zo 
ontstond Très Chic in Nistelro-

de. Dat is nu alweer een hele tijd 
geleden, want inmiddels heeft  
Denise een heuse salon aan huis 
in Vorstenbosch. “We hebben de 
complete garage omgebouwd 
tot een warme salon met huise-
lijke sfeer. Zo is het laagdrem-
pelig voor klanten en zit ik niet 
vast aan winkeltijden. Nu kan ik 
de hele dag door én zelfs in de 
avond- en weekenduren klanten 
ontvangen”, vertelt Denise trots. 

Een band opgebouwd
“Ik heb nog geen dag spijt ge-
had, ik vind het zo superleuk! 
Mensen hier tevreden zien weg-
gaan; dat is toch geweldig?” 
Die tevredenheid van klanten 
komt volgens haar ook door de 
toevoeging van het persoonlij-
ke contact dat Denise heeft met 
haar klanten. Sommige klanten 
komen al vanaf het begin bij 
Denise en hebben daardoor een 

band met haar opgebouwd. “Ik 
waardeer mijn klanten enorm en 
ben daardoor oprecht geïnteres-
seerd in ze. Het is belangrijk dat 
de klant zich op zijn gemak voelt 
bij mij.” 

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Denise via  
06-46598267. Ook kun je een 
kijkje nemen op haar Facebook- of  
Instagrampagina, Très Chic.

VORSTENBOSCH – Al diverse jaren steekt Denise de 
Laat haar ziel en zaligheid in het verzorgen en mooi 
maken van anderen. Van een nagelsalon tot een 
voetspa en van een handmassage tot de verkoop van 
accessoires en verzorgingsproducten; voor vrijwel alles 
kun je bij salon Très Chic terecht. Daarnaast verzorgt 
Denise vanaf januari ook waxbehandelingen. 

De Helling 1, Vorstenbosch
06-46598267

Denise de Laat in haar nagelsalon Tekst: Carlijn van de Ven Foto: Marcel van der Steen

‘15 procent korting op 
een waxbehandeling 
in januari en februari’

wonenbijJOOST.nl

Heeswijk
• Bovenmeester, maandag 9 december 
 van 10.00 - 12.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

Dinther
• Lijsterbesdreef, woensdag 4 december
 van 15.00 - 17.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

• Hopveld, maandag 9 december 
 van 14.00 - 16.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

Heeswijk-Dinther
• Plein 1969, dinsdag 3 december
 van 9.00 - 11.00 uur

samen met de wijkagent

Loosbroek
• Lunenburg, maandag 16 december 
 van 10.00 - 12.00 uur 

op de parkeerplaats voor Lunenburg
 samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

on tour
Wij komen naar u toe dit najaar. Kom ook langs voor een lekker kopje koffi e en maak kennis met 
onze medewerkers. Iedereen is welkom. Ook als u geen huurder bent van JOOST. We willen graag 
horen wat er in uw wijk speelt. 

Woonstichting JOOST is met 7.500 huurwoningen in de dorpen rondom ‘s-Hertogenbosch 
Thuis in de Meierij. Als een goede buurman. 

Wineke Bot
woonmakelaar

Rob Waasdorp
gebiedsbeheerder

Daniël Ariëns
woonmakelaar

Petra van der Heijden
wijkconsulent

Patrick Mosterd
wijkbeheerder

Wilt u meer informatie over JOOST on Tour? 
Wij zijn bereikbaar via 088 008 14 00.
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Vele lokale ondernemers zullen 
zich presenteren met professi-
onele diensten en ambachte-
lijke producten, uiteenlopend 
van kerstartikelen tot heerlijke 
lekkernijen en zuivelproducten. 
Ook zal er een bier- en wijnproe-
verij gehouden worden.

De buitenplaats zal omgetoverd 
worden in kerstsferen waarbij 
kerstbomen te koop zijn én er is 
een uitgebreide barbecue. Bin-
nen is er ruimte voor kunstexpo-
sities van Hannie Roefs en Friso 
te Meerman.

Daarnaast is er ook een prachtig 
muzikaal programma. Dirigent 
Rob Reijmersdal zal met zijn Big 
Band JaZZcape een kerstreper-
toire ten gehore gaan brengen 

en het koor van Zizo uit eigen 
dorp zal tevens optreden met 
kerstliederen.

Tijdens de kerstmarkt zal ook ge-
dacht worden aan de minderbe-
deelde kinderen op onze wereld. 
Stichting Bogota Zonder Honger 
zet zich al vijftien jaar in voor 
arme kinderen in de Colombi-
aanse hoofdstad. Deze kinde-
ren hebben kerstversieringen 
gemaakt en er zal een film over 
het tehuis te zien zijn. Er kan ge-
doneerd worden voor nieuwe 
schoenen.

Kortom, een warme en gezellige 
dag voor iedereen!

Kerstmarkt
bij Hedi Meubelen en Number3

HEESWIJK-DINTHER - Dit jaar organiseren Hedi Meubelen en Number3 voor de tweede keer een gezel-
lige kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden op zondag 8 december van 11.00 tot 17.00 uur.

0413-292875
info@hedimeubelen.nl
www.hedimeubelen.nl

06-20806878
info@number3.nl
www.number3.nl

Laag-Beugt 1A - 5473 KB Heeswijk-Dinther

Kom eventueel zelf je kerstpakket samenstellen,
helemaal op maat.

Vele mogelijkheden voor zowel bedrijven als particulieren. 
Bel 0413-229396 voor een afspraak.

Dagwinke� Schoute� i� Lo� broe�
i� inmiddel� ee� begrip voor he�
make� va� mooi� kerstpakkette�
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Kerst in Den Herd
In kerstsfeer deelnemen aan het Open Podium

Het 34-koppige koor Amicanto 
uit Heeswijk-Dinther vindt het 
geweldig om onder leiding van 
Ludwig Attevelt, en op piano 
muzikaal begeleid door Coby 
Wagemans, optredens te verzor-
gen tot ver in de regio. Er wordt 
echter ook plezier geput uit het 
zelf organiseren van muzikale 
evenementen. Het korenfestival 
dat zij al enkele jaren op poten 
zetten bij Den Durpsherd leidde 
tot een volgend event: Kerst in 
Den Herd. 

Kerst in Den Herd werd vorig 
jaar voor het eerst gehouden. 
“Het idee ontstond omdat in 
Berlicum de kerk is afgebroken. 
Een plek om elkaar in kerstsfeer 
te ontmoeten is daarmee ver-
dwenen. Om dat gat te vullen 
bedachten we dit in overleg met 
Den Durpsherd”, leggen koorle-
den en medeorganisatoren Elly 
van den Broek en Monique van 
Erp uit. Ze voegen direct toe: 
“Het is een sfeervolle happening 
voor iedereen. Ook uit de regio. 
Om te bezoeken of om aan deel 
te nemen.” 

Naast de kerstmarkt die door het 
hele gebouw slingert met allerlei 
aan Kerst gerelateerde artikelen, 
is iedereen namelijk welkom om 
op het podium van de grote the-
aterzaal een act te verzorgen. 
Mensen die een gedicht willen 
voordragen, een ‘kerstbal’ uit de 
hoge hoed kunnen goochelen, 
alleen of met meerderen een lied 
willen zingen of in kerstkleding 
acrobatische toeren kunnen la-
ten zien. Hoewel er zich al een 
aantal artiesten gemeld heeft, is 
er nog ruimte voor meer. 
De 19-jarige dansdocent Kevin 

en zijn 10-jarige zusje Ilse verzor-
gen een dansact. Elke zaterdag 
geven zij danslessen (klassiek/
modern) in Heeswijk-Dinther.

Dat dansen in de genen zit, be-
wijst Kevin’s zusje Ilse die hem 
hierin bijstaat en danst bij meer-
dere dansscholen. Wat het gaat 
worden daar wil het tweetal 
niets over kwijt. “We gaan ge-
kleed als kerstman en -vrouw en 

voeren vanaf het begin de span-
ning langzaam op”, doen ze ge-
heimzinnig uit de doeken. 

Naast hun optreden is er ook 
een kerstverhaal van Joost Jan-
sen, een optreden van koor Ba-
sic Light, accordeonvereniging
Ricochet, de band Dr. Gumbo, 
optredens van muzikanten van 
de muziekschool en uiteraard het 
organiserende koor Amicanto.  

Het is een greep uit het pro-
gramma en er wordt gehoopt op 
nóg meer variatie in optredens. 
“Dat mag van alles zijn, mits het 
kerstgerelateerd is en niet langer 
duurt dan 20 minuten. Jong en 
oud mag meedoen, dus óók kin-
deren”, zeggen Elly en Monique. 

Voor meer informatie of aanmel-
den mail naar 
moniquevanerptenbrincke@gmail.com.

HEESWIJK-DINTHER – Koor Amicanto en gemeenschapshuis Den 
Durpsherd in Berlicum hebben de handen ineengeslagen in het or-
ganiseren van ‘Kerst in Den Herd’ op zondag 8 december van 14.00 
tot 19.00 uur in genoemde gelegenheid. Naast een kerstmarkt is er 
ook een Open Podium waar iedereen uit de regio aan kan deelnemen 
en zich nog steeds voor mag opgeven. Dansdocent Kevin Vullings 
en zijn zusje Ilse geven elke zaterdag dansles in Heeswijk-Dinther 
en zetten hun beste beentje voor tijdens genoemd evenement.

Ilse en Kevin  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“Jong en 
oud mag 
meedoen, 
dus óók 
kinderen

‘Yesterday’ volgt het leven van 
een worstelende muzikant Jack. 
Hij komt erachter dat hij van de 
ene op de andere dag de enige 
persoon op aarde is die zich de 
Beatles kan herinneren. 

Met de kennis van al hun muziek 
gaat hij vervolgens de liedjes uit-
brengen als zijn eigen werk. Jack 
wordt een ster. 

De wereld ligt aan zijn voeten. 

Maar kan hij leven met dit be-
drog?

NIEUW! Vooraf een lekkere 
maaltijd in het filmthema van die 
avond voor € 12,50. 

‘Yesterday’ volgt het leven van Met de kennis van al hun muziek Maar kan hij leven met dit be-

Zie www.de-pas.nl

Zondag 1 december,
19.00 uur, € 6,-.
2019, 112 minuten, 
muziek, komedie. 

FILMHUIS DE PAS: Yesterday
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

JOOST gaat ook in december ‘On Tour’

Kom ook langs!
In de maand oktober waren we al 
present op verschillende locaties, 
waaronder in Berlicum, Middel- 
rode, Den Dungen, Sint- 
Michielsgestel, Haaren, Lennis-
heuvel en Liempde. Zowel huur-
ders als niet-huurders kwamen 
langs voor een kop koffie en iets 
lekkers. En uiteraard voor een 
praatje met onze wijkconsulent 
en onze wijkbeheerder.

In de maand december gaan we 
wederom ‘On Tour’. Dit keer in 
Loosbroek, Heeswijk, Dinther en 
Hintham. Kom ook langs voor 
een kop koffie en een praatje. 
Bewoners uit de betreffende wij-
ken ontvangen een uitnodiging 
in hun brievenbus. Kijk hieronder 
voor een overzicht van alle da-
tums en locaties. 

HEESWIJK
• Maandag 9 december van 

10.00 tot 12.00 uur, aan de 
Bovenmeester. We staan hier 

samen met de wijkagent en 
medewerkers van ONS welzijn 
en gemeente. 

DINTHER
• Woensdag 4 december van 

15.00 tot 17.00 uur, voor het 
speeltuintje in de Lijsterbes- 
dreef. We staan hier samen met 
de wijkagent, medewerkers van 
ONS welzijn en gemeente.

• Maandag 9 december van 

14.00 tot 16.00 uur, aan het 
Hopveld. We staan hier samen 
met de wijkagent en mede-
werkers van ONS welzijn en 
gemeente. 

HEESWIJK-DINTHER
• Dinsdag 3 december van 9.00 

tot 11.00 uur, Plein 1969. We 
staan hier samen met de wijk-
agent. 

LOOSBROEK
• Maandag 16 december van 

10.00 tot 12.00 uur, op het 

plein voor Lunenburg Events 
& More. We staan hier samen 
met medewerkers van ONS 
welzijn en gemeente. 

HINTHAM
• Woensdag 11 december van 

14.00 tot 16.00 uur, bij de 
speeltuin in de Josselin De 

Jongstraat.
• Donderdag 12 december van 

9.00 tot 11.00 uur, bij de 
speeltuin in de Herman Moer-
kerklaan /Jan Krusemanstraat. 
We staan hier samen met een 
medewerker van Farent.

• Dinsdag 17 december van 
10.00 tot 12.00 uur, in de Wil-

helminastraat. We staan hier 
samen met medewerkers van 
gemeente en Farent.

BERNHEZE - Woonstichting JOOST is letterlijk thuis in de Meierij. 
Met circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Her-
togenbosch is JOOST als een buurman dichtbij. Ook in de dorpen! 
Dat doen we niet door spreekuren te houden in wijkkantoren. Wij 
komen naar onze huurders toe. 

Bij een kopje koffie horen wat er leeft in de wijk 

wonenbijJOOST.nl

Heeswijk
• Bovenmeester, maandag 9 december 
 van 10.00 - 12.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

Dinther
• Lijsterbesdreef, woensdag 4 december
 van 15.00 - 17.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

• Hopveld, maandag 9 december 
 van 14.00 - 16.00 uur 

samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

Heeswijk-Dinther
• Plein 1969, dinsdag 3 december
 van 9.00 - 11.00 uur

samen met de wijkagent

Loosbroek
• Lunenburg, maandag 16 december 
 van 10.00 - 12.00 uur 

op de parkeerplaats voor Lunenburg
 samen met de wijkagent, ONS welzijn en gemeente

on tour
Wij komen naar u toe dit najaar. Kom ook langs voor een lekker kopje koffi e en maak kennis met 
onze medewerkers. Iedereen is welkom. Ook als u geen huurder bent van JOOST. We willen graag 
horen wat er in uw wijk speelt. 

Woonstichting JOOST is met 7.500 huurwoningen in de dorpen rondom ‘s-Hertogenbosch 
Thuis in de Meierij. Als een goede buurman. 

Wineke Bot
woonmakelaar

Rob Waasdorp
gebiedsbeheerder

Daniël Ariëns
woonmakelaar

Petra van der Heijden
wijkconsulent

Patrick Mosterd
wijkbeheerder

Wilt u meer informatie over JOOST on Tour? 
Wij zijn bereikbaar via 088 008 14 00.

Kom ook langs voor een
kop koffie en een praatje
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BERNHEZE BOUWT

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

Bij sommige mensen weet je meteen:
dit wordt een grote

Dat geldt ook voor Mark Romme: die jonge, ambitieuze, maar vooral talentvolle architect uit Heesch
die met zijn eigen bedrijf MRArchitectuur naam maakt in de regio en daarbuiten

Eigentijdse architectuur
Mark houdt van een moderne, 
eigentijdse architectuur, met een 
krachtige belijning en een strakke 
vormgeving. Het gebruik van veel 
glas maakt zijn ontwerpen licht en 
ruimtelijk. Om de opdrachten te 

realiseren werkt hij nauw samen 
met andere professionals, zoals 
installateurs, constructeurs, leve-
ranciers en aannemers. De weg 
naar een duurzaam, economisch 
haalbaar en toekomstbestendig 
project is een proces dat Mark in 

samenwerking met de opdracht-
gever doorloopt. Hij is altijd op 
zoek naar een helder, passend 
concept en gaat daarbij uit van de 
bestaande situatie, de vraag van-
uit de opdrachtgever en gestelde 
eisen vanuit de overheid. 

Bijzondere woningen
De ontwerpen van Marks hand 
vallen op door hun unieke en 
moderne voorkomen. Ook in 
Heesch drukte Mark reeds zijn 
stempel op diverse nieuwbouw- 
en verbouwprojecten. Van zijn 
hand zijn onder andere de twee 
opvallende nieuwe woningen 
aan de Binnenweg: de wit ge-
stucte met rieten kap (zie foto’s)
en de woning in zwart zink, een 

twee-onder-een-kapwoning aan 
de Mgr. van den Hurklaan, en 
een bijzondere bungalow aan 
de Pastoor Scheepensstraat met 
gecurvde vormen, die op dit 
moment wordt gebouwd. Ook 
staat een nieuwe uitdaging in 
Heesch voor de deur: samen 
met een projectontwikkelaar 
gaat Mark zo’n 30 wooneen-
heden ontwerpen, waaronder 
starterswoningen, patiowonin-
gen en appartementen. 

Divers
Mark houdt zijn kantoor in 
‘s-Hertogenbosch in de Willem ll 
Fabriek, maar werkt ook vanuit 
huis en heeft geen negen- tot vijf 
mentaliteit. Hij werkt aan nieuw-
bouw of verbouw van woningen 

voor particulieren, maar ook aan 
kantoorpanden, sportcomplexen 
en andere stedenbouwkundi-
ge of landschappelijke opgaven 
voor bedrijven of organisaties. 
Kortom: een creatieve duizend-
poot die zijn pad binnen de ar-
chitectuur wel weet te vinden.

Ben jij op zoek naar een architect 
voor nieuwbouw of verbouw van 
je woning of zoek je een architect 
voor een grootschalig project? 
Neem gerust contact op!

HEESCH - Dat Mark talent heeft, bewijst wel zijn eigen woning; een voormalige sociale huurwoning 
aan de Bergstraat in Heesch die hij heeft verbouwd tot een strak, eigentijds en modern onderkomen, 
waarbij hij met slimme oplossingen de kleine ruimtes optimaal heeft weten te benutten. Ruimtes die 
welkom zijn, want Mark is onlangs vader geworden. Dankzij zijn creativiteit wist hij van het huis een 
architectonisch hoogstandje te maken. 

Mark Romme
www.MRArchitectuur.nl
info@MRArchitectuur.nl

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
 Vouwwanden

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

Architect Mark Romme voor zijn creatie aan de Binnenweg 14 in Heesch
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen 

Mijn takelwagen 
is gemaakt!

Ja, mijn takelwagen is ge-
maakt, wat ben ik daar blij 
mee! 

Iedere eerste woensdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 
uur zijn we aanwezig in het 
zaaltje van de kerk, Kerkstraat 2
in Heesch. Dus ook weer op 
woensdag 4 december.  Er is 
niet alleen iemand aanwezig 
die speelgoed maakt, maar 
ook een naaister, je fiets kan er 
gerepareerd worden, je venti-
lator, een kastje dat stuk is, je 
rollator, we kunnen je helpen 
met het programmeren van je 
mobieltje en nog veel meer. 

Krachtige belijning 
en een strakke 

vormgeving
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DUURZAAM BOUWEN

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen

BERNHEZE - De lokale energiecoöperatie in Bernheze, BECO, is er maar wat trots op. Voor het vijfde jaar 
op een rij kan samen met de landelijke energieleverancier OM Nieuwe Energie gezegd worden dat het 
de groenste en duurzaamste energieleverancier van Nederland is. Door landelijke organisaties als Consu-
mentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE, wordt elk jaar op basis van grondig onderzoek een 
lijst samengesteld. Grote energieleveranciers zoals Essent en Nuon komen er slecht vanaf. 

Sinds enkele jaren is BECO als 
lokale energiecoöperatie druk 
doende om samen met inwoners 
van Bernheze bewuster om te 
gaan met energie. Er wordt sterk 
ingezet op energiebesparing en 
het opwekken van eigen energie 
met zonnepanelen. Dat is nog 
zeker niet voldoende. Daarom is 
ook sinds een paar jaar het leve-
ren van energie een belangrijk on-
derdeel van BECO. En dan moet 
het natuurlijk 100 procent duur-
zaam opgewekte energie zijn. 

BECO - OM Nieuwe Energie
Door de samenwerking kan 100 
procent duurzaam opgewekte 

energie geleverd worden. Dat is 
elektriciteit opgewekt in Neder-
land door zon en wind. Hoe be-
trouwbaar is dat? Heel betrouw-
baar, omdat het toezicht en de 
beoordeling van organisaties zo-
als Consumentenbond en Natuur 
en Milieu streng is. De leveran-
ciers die vaak stunten en zich aan-
prijzen als de goedkoopste kijken 
alleen naar de prijs. Waar het van-
daan komt is dan niet van belang. 
Op die manier schiet het niet op 
met vermindering van onze belas-
ting op het milieu. 

Overstappen
Wil je ook dat jouw stroom is 

opgewekt op een schone en mi-
lieuvriendelijke manier? Stap dan 
over naar een echte duurzame 
energieleverancier. Jouw geld 
gaat dan niet naar vervuilende 
kolencentrales en je stoot dan 
veel minder CO2 uit. Sluit aan bij 
BECO en het zit gegarandeerd 
goed.

Kijk op www.onsbeco.nl, 
meem contact op per mail via 
welkom@onsbeco.nl of bel de 
BECOlijn, 06-33134848.

In Bernheze al vijf jaar lang de 
groenste stroom in huis van BECO

Meer info of aanmelden op 
www.onsbeco.nl

Graafsebaan 31 Heesch  06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Bouwplannen?  Bestemmingsplan nodig?  Planschade?

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 
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BERNHEZE BOUWT

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Maxend 59, 5388 TW  Nistelrode  info@vdleestaal.nl
06-13668268  www.vdleestaal.nl

MAAT-
WERK
IN STAAL

OOK
STALEN
DEUREN

Laar 25 in Nistelrode
Van kapsalon naar... zand 

NISTELRODE - Al ruim twee jaar geleden verhuisde kapsalon Koppig van Laar naar Weijen. Een week geleden was het zover, dat het gebouw 
plaats maakte voor de nieuwbouw die er gaat plaatsvinden. In het kader van het verzorgen van kwalitatieve, duurzame ondergrond voor dit 
gebouw, is Gebr. Dijkhoff BV aan de slag gegaan met de sloop van het pand. Een van de vele werkzaamheden die ze uitvoeren.

Foto’s: @DMBK

Waar oude deuren sluiten, openen nieuwe deuren



  
Woensdag 27 november 201932

NISTELRODE - CC Nesterlé 
is een hotspot voor uitwisse-
lingsconcerten. 

Zondag 1 december houden de 
Slagwerkgroep Veldhoven, on-
der leiding van Paul van Lokven, 
en Slagwerkgroep Meierijstad, 
onder leiding van René van Lok-
ven, een try-out concert vooraf-

gaand aan hun podiumconcours. 
En Jeugdslagwerkgroep Nistel-
rode bijt het spits af in de vorm 
van een heus voorprogramma! 
Een goede start van de zon-
dagochtend dus. Wees welkom 
vanaf 10.15 uur, het programma 
begint om 10.30 uur en zal tot 
ongeveer 12.30 uur duren. De 
toegang is gratis.

Jeugdslagwerkgroep
in voorprogramma
try-out in CC Nesterlé

MUZIKAAL BERNHEZE

Muziek werkt verbindend, sti-
muleert creativiteit, is dynamisch 
en geeft vooral plezier. Dat is de 
drijfveer voor het starten van 
een popband met muzikanten 
uit Vorstenbosch en omgeving.
Altijd al in een band willen zin-
gen/spelen? Leer (opnieuw) het 
gevoel kennen van samen mu-
ziek maken! Samen in een peri-
ode van ongeveer vijf maanden 
toewerken naar een mooi, tof 
optreden. Daarbij de vrijheid er-
varen om projectmatig deel te 
nemen, dus laagdrempelig en 
op projectbasis voor een aantal 
maanden.
Iedereen die een muziekinstru-
ment bespeelt of kan zingen kan 
zich aanmelden. Grijp dus nu je 
kans! Meld je aan via 
musica5476@gmail.com en kom 

vrijblijvend langs. De eerste bij-
eenkomst vindt plaats op don-
derdag 12 december van 19.30 
tot 21.30 uur in MFA De Stuik 
aan de Schoolstraat 14 in Vor-
stenbosch. Vanaf januari wordt 
er iedere donderdagavond op 
voornoemde locatie en tijdstip 
gerepeteerd.
Het eerste project is op basis van 
een kosteloze inschrijving. Bij 
inschrijving van volgende pro-
jecten wordt er een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.

Het zou leuk zijn als jij je voor het 
eerste project aanmeldt als me-
demuzikant!

Muzikale groet, 
Joris, Jos, Susan, Tjerk, Ron, 
Alexander, Helga, Tim en Elle.

Mede-muzikanten voor 
nieuwe popband gezocht! 
BERNHEZE - Voor deelname aan een nieuwe popband met muzikan-
ten uit Vorstenbosch en omgeving zoeken wij mede-muzikanten, 
voor een periode van vijf maanden. Kun je zingen of een instrument 
bespelen? Dan zoeken wij jou!

Uurtje Klassiek

De Jong Talent Klas van het 
Brabants conservatorium heet 
Young Musicians Academy. Al-
leen jong uitzonderlijk talent met 
voldoende mogelijkheden om 
straks tot de (inter)nationale top 
te behoren, wordt tot deze op-
leiding toegelaten. De kinderen 
combineren de studie met hun 
lagere- of middelbare school. 

Femke Chu is 15 jaar en komt uit 
Eindhoven. Ze haalde de finale 
van het Archipel Concours en 

kreeg een eervolle vermelding bij 
het Prinses Christine Concours. 
Zondag speelt ze Bach, Beetho-
ven, Prokofiev en Elgar. 

Jessica Lukken is 16 jaar en 
speelde eerder schitterend in 
het Uurtje Klassiek. Dit keer zal 
ze het ‘Rondo Capriccioso’ van 
Saint-Saens uitvoeren en ‘Love 
this Piece’ van Lann. Lucien is 17 
jaar en komt uit Gemert. Hij is 
eerste violist van het Jeugd Or-
kest Nederland en won recente-

lijk de eerste prijs bij het Prinses 
Christina Concours Zuid. Zon-
dag speelt hij Bach, Stravinsky, 
Szymanovsky en Sarasate. 

Professioneel painiste Celia Gar-
cia-Garcia was te zien in het 
tv-programma ‘De Tiende van 
Tijl’ en ‘Maestro’ en was ook op 
de radio te horen in ‘Opium’ en 
‘NTR Podium’. Ze speelt in ver-
schillende kamermuziekensem-
bles en is correpetitor van het 
Tilburgs Conservatorium. 

HEESWIJK-DINTHER - Drie veelbelovende kinderen uit de Jong Talent Klas van het Tilburgs Conserva-
torium geven aanstaande zondag een concert. Dit ‘Uurtje Klassiek’ vindt plaats in de kapel van zorgin-
stelling Laverhof. De professionele pianist Celia Garcia-Garcia begeleidt hen op de vleugel. Noteer het 
alvast in je agenda, want het belooft bijzonder mooi te worden! De aanvang is 15.00 uur en de toegang 
is een vrijwillige bijdrage. 

Femke Chu Jessica Lukken Lucien Renette

Marcel van den Akker
jubilaris Ceciliafeest
NISTELRODE - Tijdens het jaar-
lijks St. Ceciliafeest van het 
gemengd koor is aan Marcel 
van den Akker door Pastoor  
F.r. Ouwens de oorkonde met 
bijbehorende insigne uitgereikt 
in verband met zijn 50-jarig 
lidmaatschap van het gemengd 
koor.

Marcel is 50 jaar lid van het ge-
mengd koor. Hij is geboren op ‘t 
Laar en is de zesde uit een gezin 
met negen kinderen. De familie 
Van den Akker is een zeer muzi-
kale familie; veel van zijn broers 
en zijn zus zijn lid van een koor. 
Marcel is altijd bas geweest en 
beschikt over een goede vaste 
stem. Thuis speelt hij nog af en 
toe orgel.
Ook is Marcel er enkele jaren 
tussenuit geweest omdat de 
gezongen Heilige Mis werd ver-

plaatst van 10.30 naar 9.30 uur. 
Dat was helaas niet te combi-
neren met zijn gemengd bedrijf 
(kippen en akkerbouw) op Delst. 

Na zijn werkzame leven heeft hij 
zijn bedrijf verkocht en woont 

nu naar volle tevredenheid in de 
Wilgen.
Marcel is ook vele jaren actief 
geweest in de gemeenteraad en 
heeft daarvoor dan ook een ko-
ninklijke onderscheiding mogen 
ontvangen. 

Fanfare Aurora scoort op Bondsconcours 2019
HEESCH – Na maanden van 
voorbereiden en repeteren, was 
het afgelopen zondag dan ein-
delijk zover. Een grote touring-
car gevuld met leden en trouwe 
supporters vertrok richting het 
concours in de Schalm in Veld-
hoven. 

Om 15.30 uur was het de beurt 
aan Fanfare Aurora en versche-
nen de leden met gezonde span-
ning op het podium. Daar brach-
ten zij onder leiding van dirigent 
Geert Jacobs het inspeelwerk 
‘March’ en de concertwerken 
‘Galea et Bellum’ van Jan de 
Haan en ‘Aurora’ van Eric Swig-
gers ten gehore. 

Tevredenheid overheerste na 
afloop van het optreden en vol 
spanning wachtte iedereen op de 
prijsuitreiking. Hoewel het nog 
even spannend werd, behaalde 
Aurora een totale topscore van 
92.08 punten, waarmee zij de 
eerste prijs met lof behaalde. Een 
ongekend hoge score voor de 
vereniging, waarop Fanfare Au-
rora uiteraard erg trots is. 

Via deze weg wil Fanfare Aurora 
al zijn supporters en luisteraars 
bedanken. Bent u benieuwd naar 
de verdere activiteiten van onze 
vereniging? Vergeet ons dan ze-
ker niet te volgen op Facebook 
en Instagram!
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Ceciliafeest met jubileum en tombola

Zondag was iedereen om 10.30 
uur aanwezig en werd gestart 
met koffie en natuurlijk iets lek-
kers. Daarna deelde onze diri-
gent Kees de Leeuw aan de le-
den met aanhang een lot uit voor 

de Tombola. Iedereen had haar/
zijn best gedaan en bijgedragen 
aan de leuke prijzen. Het 25-ja-
rig jubileum van Mien werd nog 
eens dunnetjes overgedaan en 
zij mocht de felicitaties van haar 

mede-koorleden en anderen in 
ontvangst nemen. Toen werd het 
zoetjes-aan tijd voor het buffet, 
zoals elk jaar weer voortreffelijk 
verzorgd. Tijdens het buffet deed 
Pastoor Ouwens ons de eer aan 

om, ondanks zijn drukke werk-
zaamheden, gezellig mee te eten.
Al met al een sfeervol en prettig 
samenzijn met ons Caeciliakoor. 

Een woord van dank is zeker op 
zijn plaats aan Kees de Leeuw 
voor al zijn inzet en goede zor-
gen, elk jaar weer!

HEESCH - Het was weer een gezellig samenzijn op ons jaarlijkse Cecilia-feest. Zaterdag de 23ste vierden 
wij de kerkdienst met Pastoor Ouwens en de Heesche inwoners. Daar werd, aan het einde van de mis, 
Mien Robben gehuldigd voor haar 25-jarig jubileum. Een hele eer en onder een ‘lang zal ze leven’ werd 
deze dienst beëindigd.

Mien Robben werd gehuldigd voor haar 25-jarig jubielum

Een hele eer, en onder een ‘lang zal
ze leven’ werd deze dienst beëindigd
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Schijtziek, dat was ze drie jaar 
vanwege colitis ulcerosa (een 
ernstige darmziekte). Ze zat die 
drie jaar meer op de wc dan er-
naast. Dit gegeven gebruikt ze in 
haar voorstelling. 

Na drie jaar bleek de wereld niet 
veranderd en was er nog steeds 
sprake van kleinburgerlijkheid, 
besluiteloosheid en uitsluiting. 
Mouna behandelt deze thema’s 
in rap tempo; vervlochten in 
haar eigen verhaal van uitsluiting 
en kwetsbaarheid. 

Heel biografisch, soms vlijm-
scherp, maar meestal vooral 
persoonlijk en heel kwetsbaar. 
Enerzijds vanwege haar ziekte, 
anderzijds omdat ze half Marok-
kaans is maar een hele Marok-
kaanse naam draagt en polarisa-
tie aan den lijve ondervindt. 

Ze schuwt het niet om tegen-
stellingen en discriminatie fel te 
veroordelen en doet dit vooral 
door zichzelf in te zetten en haar 
eigen pijn te laten zien. Heel 
sterk, en de zaal is de hele voor-

stelling onder de indruk. Mouna 
is van origine danseres en dat is 
aan alles te zien. Haar lijf en be-
wegingen zijn haar gereedschap. 
Ze lijkt met haar dansende lijf net 
zo goed te kunnen communice-
ren als met haar gesproken taal. 
Heel vaak heel mooi en gracieus, 
maar soms ook ronduit confron-
terend.

Als toegift sloot ze de voorstel-
ling af met het prachtig gezon-
gen lied ‘Samen zijn’ in het Ne-
derlands en Marokkaans, wat 

overging in een prachtige rap. 
Over een paar jaar zeg je “Die 
heeft ooit nog in CC Nesterlé 

gestaan toen ze nog niet bekend 
was.” Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Multitalent Mouna Laroussi speelt, zingt, mimet maar danst 
haar solovoorstelling vooral
NISTELRODE - Multitalent Mouna Laroussi speelde afgelopen zaterdag haar solovoorstelling ‘Schijt-
ziek’ in CC Nesterlé. Ze lijkt een nieuwe theatervorm uitgevonden te hebben, namelijk een evenwichti-
ge combinatie van mime, conference en dans die ze alledrie in zichzelf verenigt. 

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER - Joris van der 
Meijden, kleinzoon van wijlen Sjef van 
der Meijden, zet het werk waar zijn opa 
toentertijd mee is begonnen voort.

Waar we het over hebben is het uitzoe-
ken en inboeken van al het zilver van het 
St. Barbara Gilde Dinther. Zo wordt elk 
zilveren schildje dat binnenkomt gefoto-
grafeerd en ingescand en worden alle ge-
gevens van dat schildje genoteerd. Zoals 
waar en door wie verkregen, welke prijs 
en het nummer van de zilversmid.

Halverwege de jaren ‘50 van de vorige 
eeuw is Sjef daarmee begonnen. Momen-
teel is er één boek met het Koningszilver, 
drie boeken met het herinnneringszilver 
en zes boeken met al het prijzenzilver.

In 1985 heeft Fred van de Berg deze taak 
overgenomen omdat Sjef verhuisde naar 
Veghel. Vorige week, tijdens de najaars-

vergadering, heeft Fred deze taak weer 
overgedragen aan Joris. Joris was zeer 
vereerd met deze taak en beloofde de 
weg, die zijn opa toentertijd is ingeslagen, 
met alle energie voort te zetten.

Het St. Barbara Gilde Dinther wenst Joris 
heel veel succes en bedankt Fred voor al 
die jaren van tomeloze inzet.

Kleinzoon zet werk van opa voort

Lezing door Hans Alderliesten
HEESWIJK-DINTHER - Hans Alderliesten 
geeft zaterdag 7 december een lezing 
over zijn boek ‘Augustinus voor mensen 
van nu. Wij zijn de tijden’ in de Abdij van 
Berne.

In dit boek brengt Hans Alderliesten de 
kerkvader Augustinus dichtbij en laat hem 
reflecteren op vragen en onderwerpen 
waarmee mensen van nu te maken heb-
ben. Hoe weet je waaraan je wel aandacht 
moet besteden en waaraan niet? Hoe 
komt het dat we zo druk zijn? Vragen die 

Augustinus stelde, maar die je ook zomaar 
om je heen kunt horen. Alles is anders en 
toch is alles hetzelfde. Augustinus zou 
zeggen: ‘Wij zijn de tijden.’ Onrustig als 
we zijn, kunnen we uiteindelijk alleen rust 
vinden bij God. Een actueel boek dat de  
lezer uitnodigt tot nadenken over zijn 
keuzes, tijdbesteding en opvattingen.

Hans Alderliesten (1987) is werkzaam als 
adviseur maatschappelijke vraagstukken 
als dementie, eenzaamheid en informele 
zorg in opdracht van het ministerie van 
VWS.
Verder houdt hij zich bezig met filosofie 
(Augustinus), muziek (Bach) en politiek 

(CDA). In 2018 verscheen zijn eerste boek 
‘Grote denkers over grote dingen’. 

Datum: Zaterdag 7 december.
Aanvang: 14.30 uur.
Plaats: Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49 Heeswijk.
Entree: € 12,50 (inclusief consumpties).

Reserveren: Plaatsen kunnen gereser-
veerd worden via 
activiteiten@bernemedia.com. Jouw aan-
melding is definitief na ontvangst van  
€ 12,50 (per persoon) op NL 19 INGB 
0000 825536 ten name van Boekhandel 
Berne onder vermelding van Hans Alder-
liesten 7/12 en je naam.

Hans Alderliesten

Hoe weet je waaraan je 
aandacht moet besteden

en waaraan niet?
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Bedankt sponsor Bloemengroot-
handel A. Lindhout & JO 19-1

Familie Lindhout hoort bij de familie van 
Prinses Irene. Ze draagt niet alleen als 
vrijwilliger haar steentje bij, maar ook 
als sponsor is dit bedrijf bijzonder actief. 
Bloemengroothandel A. Lindhout is in 
1968 opgericht door Arie Lindhout. Het is 
een groothandel in bloemen, planten en 
overige aanverwante artikelen. Lindhout 
is een familiebedrijf waarbij persoonlijk 
contact een belangrijk kenmerk is. Wij zijn 
ontzettend blij met deze voetbalfamilie en 

we hopen dat zij nog lang verbonden met 
ons is.

Wil je ook graag iets betekenen voor de 
club? Dat horen we natuurlijk graag! In 
het geval van sponsoring kun je hiervoor 
contact opnemen met de sponsorcommis-
sie. Benieuwd op wat voor manieren jij de 
vereniging financieel kunt ondersteunen? 
Kijk dan op 
www.rksvprinsesirene.nl/sponsoren.

NISTELRODE - Een sportvereniging leeft natuurlijk van haar leden. Elk weekend spe-
len velen hun wedstrijden, in het geval van Prinses Irene hun korfbal- of voetbalwed-
strijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt, maar 
ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn er in de omgeving van Nistelrode 
veel gulle sponsoren die hun steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld 
het sponsoren van een team. Bloemengroothandel A. Lindhout is zo’n onderneming 
die Prinses Irene steunt. Onlangs heeft zij JO 19-1 voorzien van nieuwe inloopshirts.

Uitslagen Altior
HEESWIJK-DINTHER - Hieron-
der de uitslagen van de teams 
van Altior van afgelopen week-
end.

Oxalis 1 - Altior 1: 7-14
DSV 2 - Altior 2: 2-13

Altior 3 - Melderslo 2: 7-9
BMC 3 - Altior 4: 9-11
Altior A1 - Prinses Irene A1: 14-7
Flamingo’s A1 - Altior A2: 6-8
Altior B1 - Rosolo B1: 14-7
Celeritas B1 - Altior B2: 6-2
Avanti B2 - Altior B3: 8-3

Altior C1 - Swift C1: 7-3
Altior D2 - VIOS D1: 1-11
Be Quick E2 - Altior E1: 9-12
BMC E2 - Altior E2: 7-3
Altior F1 - Avanti F1: 4-3
De Korfrakkers W1 - Altior W1: 
4-8.

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

De opbrengst gaat naar de pro-
jecten van ‘Friends of Kurland’. 
Deze stichting steunt kleinscha-
lige projecten om sport en re-
creatie te bevorderen. Marleen 
van Runningtherapie Bernheze 
is bestuurslid van deze stichting 
en gaat meerdere keren per jaar 
naar Kurland Village om trai-
ning te geven en de projecten 
te ondersteunen. Eén van deze 

projecten is Soupkitchen, waarin 
drie keer per week een grote pan 
soep wordt verdeeld onder kin-
deren én ouderen die zelf geen 
warme maaltijd kunnen betalen.

De opbrengst van de Bomen-
park Winterloop komt geheel 
ten goede aan dit project! Kijk 

op www.friendsofkurland.nl om 
te zien waar we mee bezig zijn.

We doen niet aan inschrijven, 
gewoon op tijd aanwezig zijn en 
lekker genieten van De Maas-
horst! Met dank aan restaurant 

‘t Bomenpark voor de gastvrij-
heid en voor de kop koffie of 
thee die je na afloop wordt aan-
geboden!

Meer info? 
Mail naar info@rtbernheze.nl.

Bomenpark Winterloop 
HEESCH - De traditionele Bomenpark Winterloop staat zondag 8 december weer op de agenda. Run-
ningtherapie Bernheze en Restaurant Bomenpark organiseren de vierde editie van deze loop die drie 
afstanden voor hardlopers kent (vijf, tien en vijftien kilometer) en twee voor wandelaars (vijf en tien 
kilometer). Iedereen start om 9.00 uur, je betaalt € 5,- voor het goede doel. 

De voordelen:
• De opmaak van de banner verzorgen wij gratis en wisselen kan twee keer per jaar.
• Geen automatische verlenging na een jaar.
• Een jaar lang aanlevering van nieuwsberichten, agendapunten, verslagen en foto’s
 voor op www.mooibernheze.nl.  
• Evenementen op de agenda van www.mooibernheze.nl komen ook achterop de 

evenementenpagina van DeMooiBernhezeKrant.

ACTIE
In DeMooiBernhezeKrant een artikel voor € 50,- (ter waarde van € 125,-)
- Een kwartpagina opgemaakt artikel.
- Aanleveren van 250 woorden, foto en logo.
- Deze aanbieding is geldig tot en met 31 januari 2020.

Interesse? Stuur een mail naar verkoop@bernhezemedia.com of bel met 0412-795170.

Zie voor de specificaties van deze actie: www.bernhezemedia.nl

Promoot jouw bedrijf

op onze goed gelezen

actuele website

www.mooibernheze.nl

Een jaar lang online adverteren
op onze homepage met een banner die doorlinkt
naar jouw website voor maar € 37,50 per maand

De opbrengst gaat
naar projecten van
‘Friends of Kurland’

BERNHEZE SPORTIEF

LOOSBROEK - De wedstrijd be-
gon rustig met wat kleine kan-
sen aan beide kanten. FC De 
Rakt was voornamelijk gevaar-
lijk bij corners. 

Echter, vijf minuten voor rust 
kreeg Bart van de Wielen een 
open kans die hij net naast 
schoot. Uiteindelijk kwam WHV 
één minuut voor rust op 1-0. 
Thomas Bosch kwam op links 
door en speelde Roel Lunenburg 
in, die vanaf een moeilijke hoek 

op doel schoot. De keeper greep 
mis waardoor de ruststand 1-0 
was. Na rust begon FC De Rakt 
sterk en kwam WHV er niet uit. 
In de 51ste minuut kwam FC De 
Rakt op 1-1. Een afgeslagen cor-
ner werd hard ingeschoten door 
topscorer Rens van de Rakt. FC 
De Rakt drukte daarna door en 
kreeg een aantal kansen. WHV 
kreeg de tweede helft bijna geen 
kans en moest blij zijn met een 
goed keepende Glenn Bosch. De 
eindstand bleef dan ook 1-1.

Gelijkopgaande subtopper

voetbal

Avesteyn 
doet wat het moet doen

Na een paar grote kansen, waar-
onder een bal op de lat, opende 
aanvoerder Martijn Swartjes de 
score halverwege de eerste helft 
met een schot in de verre hoek. 
Daarna veranderde het spel-
beeld niet en bleef Avesteyn de 
bovenliggende partij. Ondanks 
dat er voor rust nog een paar 
kansjes waren voor beide ploe-
gen, bleef de score onveranderd. 
Na rust bleef het spelbeeld ook 
onveranderd. Avesteyn bleef de 
bovenliggende partij en VCB 
probeerde aan aanvallen toe te 

komen via de lange bal. In de 
70ste minuut kwam de bal na 
een snelle aanval uit bij Joost van 
Vugt. Die schoof de bal beheerst 
langs de keeper, 0-2. Daarna 
probeerde VCB nog wel om de 
aansluitingstreffer te maken, 
maar grote kansen bleven uit. 
Net voor het einde maakte Dries 
Heerkens nog de 0-3 na een 
scherpe counter. 

Dat was dan ook de uitslag, weer 
drie punten en geen tegengoals 
voor Avesteyn.

BIEZENMORTEL/HEESWIJK-DINTHER - Deze week stond de uit-
wedstrijd tegen VCB op het programma. De eerste paar minuten 
verliepen moeizaam, maar daarna namen de gasten uit Dinther het 
overwicht.

voetbal

De dames van project ‘Soupkitchen’
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Nulandia zette de verdediging 
van Vorstenbosch goed onder 
druk waardoor de opbouw veel-
al paniekerig verliep. Iets later 
kreeg Jouk Raijmakers de gele-
genheid om het 16 meter gebied 
van Nulandia in te lopen, maar 
koos ervoor om een combina-
tie aan te gaan met Marvin van 
Heeswijk die nog teveel aan de 
zijlijn gepositioneerd stond. Ge-
vaarlijke vrije trappen en cor-
ners werden door Teun van der 
Sanden goed verwerkt. Dit leid-
de tot steeds meer frustratie bij 
Nulandia wat elkaar negatief 
begon te coachen en geforceerd 
ballen door het centrum begon 
te schieten. In de 40ste minuut 
een goede uitbraak van Vorsten-
bosch waar Jouk Raijmakers de 
bal afspeelde op Roel van Bakel, 
die echter gedekt werd door drie 
verdedigers van Nulandia. Rust-

stand 0-0.
In de tweede helft bleef Nulan-
dia voor gevaar zorgen vanuit 
de vele corners en vrije trappen 
die het kreeg. In de 75ste minuut 
ging het helaas toch mis voor 
Vorstenbosch toen Teun van der 
Sanden de modderige bal uit zijn 
handen liet glippen en Nulan-
dia de bal tegen de touwen kon 
werken, 0-1. Vorstenbosch bleef 
echter hard werken om in de 
hele spaarzame momenten de 
gelijkmaker te zoeken. Teun Rij-
kers wist op snelheid richting het 
doel van Nulandia te sprinten, 
maar werd door drie verdedigers 
opgejaagd, een daarvan haalde 
de doorgebroken Teun onder-
uit en kon met rood vertrekken. 
Vorstenbosch kon hierdoor geen 
voordeel halen uit de ‘tienman-
situatie’ waardoor het teleurstel-
lend met 0-1 verloor.

Vorstenbos-
sche Boys 1-Nulandia 1

VORSTENBOSCH - Dit weekend werd er afgetrapt tegen koploper 
Nulandia. In de vijfde minuut kon Rick Dortmans, door goed druk te 
zetten, de keeper van Nulandia in de problemen brengen, maar kon 
niet tot scoren komen. 

voetbalHBV 3 kroont zich kampioen

Al vroeg in het seizoen bleek 
dat HBV 3 met kop en schou-
ders boven de concurrentie in de 
poule uitstak. De seizoensope-
ning tegen BV Sparrenburg uit 

Rosmalen werd direct met 16-0 
gewonnen, en ook in de daarop 
volgende wedstrijden gaven de 
Heeschenaren weinig af. Gemid-
deld verloor de Heesche jongens- 

ploeg tot nu toe niet meer dan 
één van de zestien sets die een 
badmintonwedstrijd rijk is. Met 
nog maar één wedstrijd te gaan 
is het Heesche team daardoor 
niet meer in te halen door de 
concurrenten in de poule. 

Met het binnenslepen van het 
kampioenschap heeft het team 
promotie in het voorjaar zeker 
gesteld. Ook andere teams van 
HBV, zowel jeugd als senioren, 
doen de komende week nog 
mee in de race om het kampi-
oenschap in andere competi-
tiepoules. Alle uitslagen van de 
negen Heesche competitieteams 
zijn terug te vinden op 
www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Afgelopen maandag heeft HBV 3 het kampioenschap in haar competitiepoule veiliggesteld. 
Het Heesche jeugdteam, bestaande uit Sjao Jacobs, Tijn Westerveld, Jens Romme en Sem van Mook, 
wist een spetterend seizoen ruim een maand voor het einde te bekronen met de titel. 

badminton

V.l.n.r.: Tijn, Jens, Sjao en Sem

Nationale vogeltentoonstelling Vogelvreugd Dinther

De vogels worden gekeurd door 
tien keurmeesters van de NBvV 
(Nederlandse Bond van Vogel-
liefhebbers). Zij hebben de taak 
om de punten en de prijzen toe 
te kennen. 

Deze show wordt gehouden in 
CC Servaes aan het Raadhuis-
plein 24. De tentoonstelling 

wordt op vrijdag 29 november 
om 20.00 uur geopend en is ver-
der te bezoeken op zaterdag 30 
november van 13.00 tot 22.00 
uur en op zondag 1 december 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Bezoekers kunnen tijdens de ten-
toonstelling niet alleen de vogels 
bewonderen, maar ook alles te 

weten komen over het houden 
en verzorgen van vogels. Er zijn 
altijd leden van de vereniging 
aanwezig waar je met je vragen 
terechtkunt. 

Ook kinderen zijn van harte wel-
kom en er wordt voor een trak-
tatie gezorgd. Bezoek deze show, 
het is zeker de moeite waard!

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvreugd organiseert een nationale vogeltentoonstelling. Vele inzenders 
brengen samen ruim 700 vogels in vele categorieën, onder andere vele soorten kanaries, cultuurvogels, 
exoten, duifjes, kwartels en vele soorten parkieten.
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Heeft u al kwartaal- en/of
maandrapportages over 2019?

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

HVCH JO14-3 in het nieuw gestoken 

HEESCH - Het gemengde team 
van JO14-3 heeft nieuwe te-
nues gekregen van sponsor Be-
toLinQ Aannemers B.V.. Dankzij 
deze sponsor lopen de veertien 
spelers er weer keurig netjes bij 
op de voetbalvelden. 

Echter, in de competitie loopt 
het nog niet zoals ze graag zou-

den willen. Momenteel staat het 
team op de negende plaats. Ho-
pelijk kan ze in de laatste twee 
wedstrijden van de competitie 
nog een paar punten halen. 

BetoLinQ Aannemers B.V. is ge-
specialiseerd in betonwerken, 
hét fundament onder al jouw 
bouwplannen. Haar specialiteit is 

betonwerken in de meest speci-
alistische vormen, zoals bijvoor-
beeld extreem hoge wanden, 
brugdekken en zelfs 3D-gemo-
delleerde vormen. 

Meer informatie vind je op 
www.betolinq.nl.
BetoLinQ Aannemers B.V., 
bedankt voor de sponsoring!

Volharding begon de wedstrijd 
wat feller dan de thuisploeg en 
kwam dan ook al snel op voor-
sprong. Een domper voor Hees-
wijk, maar deze liet het hier niet 
bij zitten. Gedurende de eerste 
helft ging het spel veel op en 
neer en waren er wat kansen 
voor beide ploegen. In de 18de 
minuut werd de bal goed terug-
getrokken vanuit rechts door 
spits Jules Heerkens en Terry van 
Steenbergen was met een dro-
ge knal in de korte hoek dichtbij 
de gelijkmaker. Echter stond de 
goalie goed op zijn post en tikte 
de bal naast.

Na de rust kwam de thuisploeg 

beter uit de kleedkamer en de 
ploeg leek erg op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Een kwartier 
voor tijd kreeg Max Sluiter een 
grote kans na een goede aanval 
over links. 
De bal werd strak voorge-
trokken en de verdediging uit 
Vierlingsbeek stond op het 
verkeerde been, maar Sluiter
schoof de bal net voorlangs. 
Volharding probeerde in alle op-
zichten de snelheid uit het spel 
te halen en zorgde hiermee dat 
Heeswijk, lastig het spel kon ma-
ken. Eindstand 0-1. Balen voor 
het team uit Heeswijk waar wel-
licht een gelijkspel niet misstaan 
had.

Heeswijk verzuimt punt te 
pakken tegen Volharding

HEESWIJK-DINTHER - Nadat captain Tom Sleddens voor de wed-
strijd in het zonnetje was gezet voor het bereiken van 250 gespeel-
de wedstrijden in het eerste elftal van VV Heeswijk én een minuut 
geen voetbal in verband met de ‘Say no to Racism’ campagne, kon 
de wedstrijd van start gaan.

voetbal

Peer Verkuijlen overhandigt de bloemen aan Tom Sleddens voor zijn
250ste gespeelde wedstrijd Foto: Peter Tips

Comeback te laat voor tweede keer op rij
DEN HAAG/HEESCH - Een ge-
miste kans, zo mag je de 28-26 
nederlaag van de handballers 
van Olympia’89/DOS’80 bij 
WHC-Hercules best noemen. 

De Ossenaren en Heeschenaren 
speelden prima, maar waren al-
leen in de tweede helft koelbloe-
dig in de afronding. 

De cijfers per helft spraken boek-
delen: 17-10 in de eerste helft en 
11-16 in de tweede helft. 
Zodoende kwam er geen tweede 
(uit)overwinning op rij.

handbal

Prinses Irene verliest in Volkel
VOLKEL/NISTELRODE - Vol-
kel won in eigen huis met 2-0 
van de mannen van Van Tilburg 
Mode & Sport. 

De Volkelnaren scoorden in de 
37ste minuut de 1-0 via Bart 
Teeuwen. In de 71ste minuut 
leek Prinses Irene langszij te ko-
men via Wibe van Rooij, maar 
een totaal onterecht vlagsignaal 
van de grensrechter van Volkel 
voorkwam dat. De man erkende 
dat na de wedstrijd ook ruiterlijk: 
“Je weet hoe het werkt”, zei hij 
tot woede en verbijstering van 
de Prinses Irene aanvoerder! In 
de race naar de gelijkmaker nam 
Prinses Irene vervolgens alle risi-
co’s, dat leidde in de slotfase tot 
de 2-0 door Jan vd Rijt.

voetbal

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl



  
Woensdag 27 november 201938 BERNHEZE SPORTIEF

DE OPLOSSING

NISTELRODE - Dit jaar is Robert 
van den Hogen genomineerd 
voor clubheld van het jaar na-
mens Handboogschutterij Ons 
Genoegen. 

Robert zet zich voor de volle 
honderd procent in voor onze 
vereniging als voorzitter, trainer, 
organisator van wedstrijden, be-
geleider van wedstrijden, klusser 
en noem maar op. Een duizend-
poot die we zeker waarderen bij 
onze vereniging. Daarom is hij 
ook genomineerd voor clubheld 
van het jaar en zeker clubheld 
voor onze vereniging. 

Ook jij kunt stemmen op Robert. 
Ga hiervoor naar 

www.clubheldvanhetjaar.nl/
robert-van-den-hogen of ga naar 
www.clubheldvanhetjaar.nl/.

Kies ‘Stemmen’ en zoek ook 
onze vereniging of gemeente en 
stem op Robert van den Hogen.

Hij verdient het! 

Stem op clubheld
Robert van den Hogen

Tegenstander maatje te 
groot voor Dames DOS’80/Olympia’89

Achter de feiten aan
De dames van MHV lieten er van 
het begin af aan geen gras over 
groeien. Binnen vijf minuten 
stond er al een 0-4 achterstand 
voor DOS’80 op het bord. Het 
was Quinty Kuijpers die daarna 
iets wist terug te doen door van-
af de hoek te scoren. Uiteindelijk 
liep DOS’80 meteen achter de 
feiten aan. Halverwege de eerste 
helft keek het team van coach 
Paul Schobbers tegen een 2-10 
achterstand aan. Er viel weinig 
eer te behalen tegen een uitste-
kend spelend MHV. Dat team 
toverde de ene na de andere 
uitgespeelde aanval uit de hoge 
hoed. De ploeg uit Mill speelt al 
jaren samen en heeft in de hoge-
re regionen van de vaderlandse 
competitie haar sporen verdiend. 

Verdediging zoek gespeeld
In de tweede helft was er geen 
ander beeld te zien. MHV pakte 
de draad weer op en verslapte 
geen moment. DOS’80 vocht te-
gen zichzelf en de tegenstander 
met veel inzet, maar het mocht 
allemaal niet baten. De verdedi-
ging werd aan Heesche kant ver-
schillende keren helemaal zoek 
gespeeld. Meermaals werd door 
MHV de cirkelspeelster blinde-
lings gevonden, maar ook de 
hoekspeelsters werden bij vlagen 
vrij gespeeld. Aanvallend kwam 
DOS’80 er niet aan te pas en als 
dat wel gebeurde, schoot de paal 
of lat MHV ook nog te hulp.

HEESCH - Sporthal ‘t Vijfeiken was zaterdagavond het toneel van de handbalwedstrijd van DOS’80 
tegen het tweede team van MHV uit Mill. De dames uit Heesch hadden geen schijn van kans tegen een 
geoliede machine. Eindstand 9-33. 

Quinty Kuijpers Foto: Ruud Schobbers

handbal

Vervolgens op vloer hebben ze 
allemaal een superoefening laten 
zien, hier scoorde Saar een hele 
mooie 10.800 punten. Bij sprong 
hebben ze ook mooie punten 
mogen scoren, hier haalde Rens-

ke zelfs 12.850 punten! Als laat-
ste bij brug liet Dieke nog een 
topoefening zien waarbij ze ook 
12.850 punten scoorde. Aan de 
andere kant van de zaal mocht 
Tesse ook haar eerste wedstrijd 
turnen. Met een hele mooie start 
op brug en een super balkoefe-
ning, waarmee ze 10.750 pun-
ten scoorde, was dat een goede 
start. Ook maakte ze het goed 
af met een goede vloeroefening 
en sprong ze bijna voor het eerst 
alleen op sprong, heel knap Tes-
se! Als laatste mocht Nova nog 
haar turnkunsten laten zien. 
Ze had een geweldige start op 
sprong en brug waarbij ze bij el-
kaar opgeteld al 26.30 scoorde. 
Op vloer en balk heeft Nova ook 
goede oefeningen laten zien, 
ze heeft een topwedstrijd neer-
gezet. Dames jullie mogen heel 
trots zijn op jezelf, jullie hebben 
het super gedaan!

Open Tilburgse kampioen-
schappen
TILBURG/HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend mochten de 
dames van divisie 4 laten zien wat ze allemaal hebben geleerd. Die-
ke, Renske en Saar begonnen aan hun wedstrijd op balk. De dames 
moesten tijdens de oefening helaas nog af en toe de grond aantik-
ken.

turnen

Judo examen bij Team 
Tanoshii/Conscius Sports
NISTELRODE - Afgelopen zon-
dag werden in de dojo van Team 
Tanoshii/Conscius Sports weer 
de halfjaarlijkse examens ge-
houden.

Als eerste mochten Thirza Do-
renbos, Jay Burgerhout, Wero-
nika Fijolek en Natalia Sitek de 
judomat op om hun aangeleer-
de technieken voor de Wit/Gele 
Band aan de examinatoren te la-
ten zien. Ze deden het heel erg 
goed en mochten dan ook van 
de trainers met trots hun nieuwe 
banden in ontvangst nemen.
Marco Kwaks was daarna aan 
de beurt, hij deed het heel goed 
en is nu de trotse drager van de 
vijfde Kyu. Mayson van Dijk en 
Stan van der Velden lieten hele 
goede technieken zien en kre-
gen uit handen van de trainers 
de Oranje band.
Karin van Dijk en Kay Kootstra 
moesten examen afleggen voor 
de Groene band. Bent Geppert 
en Kay Kootstra gingen samen 
op voor de Groen/Blauwe band, 
wat zeker goed ging. 

Marco van Kaathoven moest 
een examen afleggen voor de 
Blauw/Bruine band, maar deed 
het zo goed dat de trainers be-

sloten hem de Bruine band (eer-
ste Kyu) te geven.
Triveth van Pinxteren, Wout van 
Grinsven en Chris van Bakel gin-
gen niet geheel ontspannen het 
examen in omdat ze wisten dat 
er ook een kans bestond dat ze 
niet zouden slagen. De drie mus-
ketiers deden het heel erg goed 
en mochten dan ook met trots 
de Bruine band in ontvangst 

nemen. Erik van Pinxteren fun-
geerde als valpartner, maar door 
een listige smoes deed hij tevens 
examen voor de Blauw/Bruine 
band, die hij dan ook in ont-
vangst mocht nemen.

Iedereen gefeliciteerd met de 
nieuwe banden en nu maar weer 
hard op weg naar de volgende 
mijlpaal in het judo.

budo
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Bij Marc van Griensven Tim-
merwerken ben je aan het juiste 
adres voor kleine en grote tim-
merwerken. Denk aan aanbouw, 
zolderrenovatie, keukenrenova-
tie, meubels, vloeren, plafonds, 
wanden, kozijnen en dakkapel-
len. 

Marc is al jaren een trouwe 
sponsor bij de Jeugd van HVCH. 
Zowel de spelers als leiders zijn 
voorzien van de mooie blauw/
zwarte trainingspakken.

Door deze nieuwe uitrusting 
start elke wedstrijd en training 
als collectief. 
En ook de prestaties van het 
team mogen er zijn. Er wordt 
elke zaterdag een aardige pot 
voetbal gespeeld met veel ple-
zier en op sportieve wijze. 

Spelers en leiders HVCH JO10-2 
willen Marc en Kim dan ook erg 
bedanken voor het aanbieden 
van de tenues en trainingspak-
ken.

HVCH JO10-2 in nieuwe
trainingspakken

HEESCH - Het jeugdteam HVCH JO10-2 heeft naast haar gesponser-
de shirts, nu ook trainingspakken geschonken gekregen door Marc 
van Griensven Timmerwerken in Heesch. 

Medespelers gezocht om te badmintonnen
NISTELRODE - Wie wil er één keer per week mee badminton spelen in Sporthal de Overbeek in Nis-
telrode? We willen in januari starten en dan elke dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur spelen. Badminton-
ervaring is niet noodzakelijk, we spelen gewoon voor de fun. We kunnen beschikken over drie banen, 
dus het is mogelijk om met maximaal twaalf personen tegelijk te spelen.

Als er iemand met badmintonervaring is die mee zou willen spe-
len en tevens aan de rest wat ‘les’ zou willen geven, is die ook 
van harte welkom. 
Hier staat een kleine vergoeding tegenover, afhankelijk van het 
aantal deelnemers € 2,- tot € 4,- per keer. 

Heb je interesse? Stuur dan een app of bel naar 06-53202787. 
Je kunt ook mailen: theo@zinineenfeestje.nl.

Nieuwe tenues voor Avesteyn JO10-1

Bij deze gelegenheid werd Wim 
van Dijk vanuit de vereniging 
toegesproken en werd er veel 
waardering getoond voor zijn 

bijdrage. Het is erg belangrijk 
voor de vereniging dat er be-
trokkenheid is vanuit de ge-
meenschap, waardoor de leden 

in staat worden gesteld om in 
prachtige tenues de strijd aan te 
gaan.

HEESWIJK-DINTHER - Het JO10-1 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt in mooie nieuwe 
tenues. Wim van Dijk Auto’s presenteerde zich afgelopen weekend met het team. Wim van Dijk Auto’s 
uit Dinther is al jarenlang een betrouwbaar bedrijf waar je terechtkunt voor occasions.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 28 NOVEMBER
Black Friday Strijbosch
Heescheweg 29 Nistelrode

Gratis bloedsuikertest
Service Apotheek Nistelrode
PAGINA 4

Peuteruurtje
Bibliotheek Heesch, 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode

Koffieochtend KBO 
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Een intiem onderonsje
DIO/The Readshop Sparkling 
Nistelrode

Studiegroep Nagarjuna - 
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Voorlichtingsavond
Zwijsen College
PWA Sportpark 15 Veghel

Film: Teenbeat
Filmhuis De Pas Heesch

Film: Das schweigende
Klassenzimmer
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 29 NOVEMBER
Black Friday Strijbosch
Heescheweg 29 Nistelrode

Black Friday Jacobs & Jacobs
‘t Dorp 64 Heesch
PAGINA 9

Black Friday Foto Keetels
Molenstraat 1 Schijndel
PAGINA 28

Black Friday De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 Schijndel
PAGINA 39

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Kirsten van Teijn
CC De Pas Heesch
PAGINA 11

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Opruimspreekuur
Bibliotheek Heesch

Wijnproeverij
Boekhandel Berne 
Heeswijk-Dinther

Vogeltentoonstelling
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

Open dag KW1 college
Den Bosch, Rosmalen, Boxtel en Oss
PAGINA 14

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Piet komt voorlezen
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Solex Festival: 
Sinter Kerst & Nieuw-tickets
www.24uurssolexrace.nl/tickets

Vogeltentoonstelling 
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

Open dag KW1 college
Den Bosch, Rosmalen, Boxtel en Oss
PAGINA 14

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters Heeswijk-Dinther

Presentatie van Dance Team 
Nistelrode
CC De Pas Heesch

ZONDAG 1 DECEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Sinterklaas in de bedstee
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

Vogeltentoonstelling
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

Kijkdag MTC Bernheze
Raadhuisplaza 2-4
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16 EN 17

Wisent excursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Concert  Jeugdslagwerkgroep
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 32

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Hullie Pietenshow
Hullie Uden
PAGINA 12

Ophaaldag Editie 2019
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 32

Film: Yesterday
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 27

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 2 DECEMBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

NL-Alert controlebericht
Bernheze
PAGINA 4

Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatieavond dopen
Parochiecentrum Heesch
PAGINA 8

DINSDAG 3 DECEMBER
Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

JOOST on tour
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 25 EN 28

WOENSDAG 4 DECEMBER
Repair Café
Kerkstraat 2 Heesch
PAGINA 29

Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Werkatelier arbeidsmigranten
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 20

Sportcafé De Overbeek open
De Hoef Nistelrode

Reiki - oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode

JOOST on tour
Lijsterbesdreef Heeswijk-Dinther
PAGINA 25 EN 28

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch 

Informatie-avond: 
Van Soest & Partners
De Waard Heesch
PAGINA 22

DONDERDAG 5 DECEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

VRIJDAG 6 DECEMBER
Wandelen dementie-
vriendelijk Bernheze
Parkeerplaats Bomenpark Heesch

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 11

Actie markt Heeswijk-Dinther
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 11 EN 15

ZATERDAG 7 DECEMBER
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther

Lezing: Hans Alderliesten
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

ZONDAG 8 DECEMBER
Bomenpark Winterloop
Bomenpark Heesch
PAGINA 35

Alpacafarm open
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Kerstmarkt 
Hedi Meubelen en Number 3
Laag Beugt 1a Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters
Heeswijk-DintherEv
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Fotograaf: 
Ruud Schobbers
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