
hans pastoor neemt afscheid 
van aurora
onder zijn 
inspirerende 
muzikale 
leiding gaf 
aurora vele 
succesvolle 
concerten.

Zie pagina 38

Bridges Bernheze

10 jaar
Bruggen bouwen 

tussen de zes kernen 
binnen Bernheze
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FolDers DeZe Week
VuuRWeRk AD VAN 
lieSHOuT - 
HEESWIJK-DINTHER, 
LOOSBROEK, VORSTENBOSCH

VAN MOOk - NISTELRODE, 
VORSTENBOSCH, LOOSBROEK

GeMeeNTe BeRNHeZe-
DONkeRe DAGeNAkTie - 
BERNHEZE

AXZeNT HAARMODe - 
HEESCH

VuuRWeRk keTelAARS - 
HEESCH, NISTELRODE, 
LOOSBROEK, VORSTENBOSCH

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Voor zorgeloze 
feestdagen

krant niet op 
woensdag ontvangen?

Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955

... de mooiste 
kerstboom 
van Bernheze

BERNHEZE - Sinterklaas is terug naar Spanje. De pakjes zijn 

allemaal uitgepakt en iedereen bereidt zich voor op de 

volgende gebeurtenis in deze feestmaand december: 

Kerstmis. Vooral op social media (Facebook) komen de 

eerste opgetogen kerstbomen voorbij, variërend van 

een sfeervolle witte, nep, houten kerstboom tot een 

grote, levende dennenboom voorzien van de meest 

diverse kleurige versierselen. 

Heb jij dé mooiste kerstboom 
van Bernheze? 

Maak een foto en stuur hem op naar 

info@demooibernhezekrant.nl 

(minimaal 1MB of 300 dpi) en wie weet, 

maak jij kans op een toepasselijke prijs. 

In de uitgave van 6 januari maken we de 

winnaar bekend.

Open zondag 13 december Nistelrode 12.00-17.00 uur.

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER SLAPEN IN STIJL

... de mooiste ... de mooiste 

Op 
zoek

 naar... naar...

Zie pAGiNA 16

‘Elkaar
ontmoeten 
& elkaar 
versterken’
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Donderdag 10 december: lig/zit 
klankschalenconcert, ook wel zin-
gende schalen genoemd, van Paul 
Vens. Aanvang 20.00 uur en de 
kosten zijn € 10,-. Het effect van de 
klankschalen op de luisteraar is per-
soonlijk, uniek en erg indrukwek-
kend. Graag wil Paul anderen laten 
delen in zijn positieve ervaringen. 
Het belooft een warmhartig, intiem 
en sfeervol concert te worden.

Zaterdag 12 en zondag 13 decem-
ber: expositie. Op beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur. In deze tijd 

van het jaar laat Harrie Verwegen 
uit Veghel een grote collectie bij-
zondere kerststallen zien. Hij heeft 
er enkele honderden, teveel voor 
de kapel! 

Na het succes van enkele jaren ge-
leden, zijn de kerststallen van Har-
rie Verwegen weer terug in de ka-
pel. Harrie Verwegen is docent op 
het Zwijsen College in Veghel en al 

jarenlang een verwoed verzamelaar 
van kerststallen en kerstbeelden. 
De toegang is - zoals steeds - gratis.

Op maandag en dinsdag 14 en 
15 december sluiten Lea van den 
Bergh en Gerry Rooijakkers hun yo-
galessen van dit jaar af. In januari 
beginnen zij weer met nieuwe les-
senreeksen.
De mensen van de Kloosterkapel 
wensen iedereen prettige kerstda-
gen en een gezellige jaarwisseling 
en zien u graag terug bij de activi-
teiten in 2016!

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschConcert en expositie 

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

eten, drinken uitgaan

Tijd van heT jaar

Deze tijd van het jaar is bij uitstek 
geschikt om iemand te laten zien dat 
u zijn of haar inzet waardeert. Wij 
merken dat ‘een blijk van waardering’ 
helemaal HOT is. Vandaar de volle 
agenda de komende weken met 
kerstpakketten, winterfairs, lekkere 
proefmomenten in de winkel(s) en - 
last but not least - onze eigen favoriete 

kerstpakket TOP 5; wat mag er niet ontbreken...

* Biologische Terschelling Windkracht 6 & 10 kaas 
 (nu ook met kruidnagel)
*  Rioja, een nieuwe, heerlijke Spaanse wijn - heerlijk bij een 

kaasplankje
*  Bekroonde Black & Bianco Limonsecco 
 (in groot en klein formaat)
*  Streekpakketje (met een biertje, kaasje en nieuwe HONING 
 uit de streek)
*  Een mooi Bomenpark cadeaustammetje of een mooie 

kerstaccessoire van Verbruggen Megastore

Genoeg mogelijkheden, dus... wij ontmoeten u graag de komende 
weken in onze winkels of bij de Winterfair(s). 

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

Column
Ton Bens

Maandag 21 t/m woensdag 23 december

Dé afsluiter van 
ons jubileumjaar 

een all-in bijna-
Kerstmenu! 

 € 55,- per persoon

Wij sluiten ons jubileumjaar af met een geweldig 
all-in 4-gangen bijna-Kerstmenu voor slechts € 55,-. 

Dit is inclusief aperitief, wijnen tijdens het diner, 
bier of fris en koffie of thee ná. 

Maakt u liever geen gebruik van de all-in formule 
dan dan kost dit menu € 37,50 per persoon.

Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 
12 december trilt De Zwaan op 
zijn grondvesten met Slash N’ Ro-
ses en Grave Dohls.

Slash N’ Roses bestaat uit vijf door-
gewinterde muzikanten en is een 
Nederlands eerbetoon aan de le-
vende gitaarlegende Saul Hudson, 
beter bekend als ‘Slash’!
Slash N’ Roses zet een daverende 
show neer met een indrukwekken-
de setlist van hoogstaande songs 
die Slash in zijn carrière met o.a. 

(zoals de naam al doet vermoeden) 
Guns N’ Roses gemaakt heeft.

Grave Dohls is de enige ‘Female 
Fronted Foo Fighters Tribute Band’ 
ter ere van muziekheld Dave Grohl 
en zijn Foo Fighters. Deze band uit 
Leiden speelt de Foo Fighters zoals 
ze het bedoeld hebben, recht voor 
z’n raap!

Zaal open 21.00 uur, vrij entree, 
info 0413-291575 
www.dezwaanlive.nl

Slash N’ Roses en Grave Dohls

in januari weer 
nieuwe yogalessen

BeReiDiNG
Schil de pastinaak en snij fijn. Kook 
het ongeveer in 20-25 minuten gaar 
in de kippenbouillon en pureer het. 
Voeg de room toe en breng op smaak 
met peper en eventueel wat zout.
Heerlijk met een coulis van walnoten en peterselie. 3 Eetlepels walnoten, 
1/2 bosje platte peterselie: 1 theelepel zeezout, 4 eetlepels olijfolie.
Alles mixen en koud zetten in de koelkast.
Vlak voor het opdienen een lepel op de soep leggen, smakelijk.

Crèmesoep van pastinaak
Boodschappenlijstje 

300 gram pastinaak

500 ml kippenbouillon

125 ml slagroom

versgemalen zwarte peper

zout



Woensdag 9 december 2015 3
  

De redactie van DMBK heeft nog geen reactie 
ontvangen op mijn vraag van twee weken geleden. 
Wil geen enkele lezer een exemplaar van de 
bundel ‘Mooi van Hans Manders’ met mijn eerste 
zestig bijdragen voor DMBK hebben of was de 
vraag gewoon te moeilijk? Heidi van de redactie 
denkt het tweede en vroeg mij een makkelijkere 
vraag te bedenken. Ze gunt jullie lezers een tweede 

kans. Wat een schat, die Heidi! 

Maar ik zit nu met het probleem dat ik die vraag moet bedenken. Liefst 
een vraag die ervoor zorgt dat de mailbox van de redactie de komende 
dagen overstroomt, zodat er een speciale redactievergadering voor 
nodig is om te bepalen welke twee lezers een gratis exemplaar van 
bovengenoemde bundel zullen ontvangen. Tja, wat zal ik vragen? 
Die vraag heeft me de laatste dagen veel hoofdbrekens bezorgd. 
Uit hoeveel regels een sonnet, mijn geliefde dichtvorm, bestaat, is 
te makkelijk. (Antwoord: 14.) Voor welke onbereikbare geliefde de 
Italiaanse dichter Petrarca in de veertiende eeuw zijn sonnetten schreef, 
is waarschijnlijk te moeilijk. (Antwoord: Laura.)

Toch bracht die laatste vraag me op een idee. Lees, beste lezer, eerst het 
onderstaande sonnet, uit mijn vorige bundel, ‘Het leven gaat van A tot Z’. 

WeL BereiKBaar
Petrarca wilde Laura voor zich winnen,
Dus hij bezong haar steeds in een sonnet.
Hij wilde niet zozeer met haar naar bed
Maar dichterlijk haar geest, haar ziel beminnen.

Ook Dante die bedacht de mooiste zinnen
In telkens twee kwatrijnen plus sextet,
Want Beatrice had hem flink besmet;
Steeds nieuwe verzen schoten hem te binnen.

Zo was ook Perk vervuld van zijn Mathilde
Die eeuwig onbereikbaar voor hem bleef,
Hoe graag hij ook verkering met haar wilde.

Maar jij, voor wie ik zelf sonnetten schreef,
Wou niet dat ik mijn woorden slechts verspilde
En zit hier naast me. Blijf, zolang ik leef!

De vraag luidt: 
Hoe heet de jij-persoon uit het bovenstaande gedicht? 
Voor wie het antwoord niet weet: ‘Mooi van Hans Manders’ is te koop 
bij bol.com en kan ook besteld worden via de site 
www.bravenewbooks.nl/hansmanders. De bundel kost € 14,95.

mooI VAn hans manders

BESTEL

ook online

uw maatwerk

ROLLUIKEN
!

Bezoek onze binnen- en buitenshowroom aan de Nieuwstraat 19 in Heesch.
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  0412 480 490  •  www.decozonwering.nl
Of bestel direct online in onze webshop: www.decozonwering-shop.nl

Rolluiken • Screens • Terrasoverkappingen • Horren & Hordeuren • Raambekleding & Gordijnen

kraamclubje vanaf 1990
25 Jaar later weer een fotomoment

2015

Daan en Roel Kling 31-10-1990

Jarno van de Velden 27-11-1990

Sanne van Tilburg 5-12-1990

Roy Wijgers 11-12-1990

Ella van de Graaf 11-12-1990

Bart vd Bogaart 13-12-1990

Davy van de Doelen 13-12-1990

Bart Wilbers 11-01-1991

1991

Vooral de moeders zijn intussen 
echte vriendinnen geworden: “Wij 
zijn sinds 1990 in een zwanger-
schapsclubje terechtgekomen en 
dat we elkaar na 25 jaar nog steeds 
ontmoeten elke 6 weken, is heel 
bijzonder.”

Een uniek jubileum, waar ze stie-
kem erg trots op zijn. Naast de kof-
fiemomenten een keer in de twee 

maanden, gaan ze met de partners 
ook een keer per jaar barbecueën 

of uit eten. Ook daar is een leuke 
klik, waardoor ze ook bij speciale 
gebeurtenissen bij elkaar op fees-

ten komen. Van de tien moeders 
zijn er acht over, die bijna voltallig 
aanwezig zijn iedere keer. 

De baby’s werden allemaal tussen 
30 oktober 1990 en januari 1991 
geboren en worden nu dus alle-
maal 25 jaar. Enkele bijzonderhe-
den: een tweeling, twee meiden en 

de rest jongens, waarvan er twee 
op kamers wonen en de rest nog 
thuis de knieën onder tafel schuift.

twee wonen op kamers en de rest 
sChuift de knieËn nog thuis onder tafel

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

NISTELRODE – De kinderen zijn allemaal volwassen, maar de moeders 
zien elkaar al vanaf de geboorte van hun 24-25-jarige kinderen elke 
zes/zeven weken, om even bij te kletsen. Nog één keer kwamen ook de 
kinderen mee. Deze keer met meer noten op hun zang dan 25 jaar ge-
leden toen de groepsfoto gemaakt werd, maar het werd een bijzondere 
en gezellige bijeenkomst.

Gezelligheid 
is belangrijk 
in de maand 
december, 

vier het met 
elkaar en 

wees gelukkig
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De oncologische zorg (zorg voor 
mensen met kanker) maakt grote 
ontwikkelingen door. Door medi-
sche vooruitgang is steeds meer 
mogelijk. Deze vooruitgang is een 
zegen geworden, maar wanneer 
en hoe kies je nu de juiste behan-
deling? 
Communicatie met de patiënt over 
de juiste keuzes is enorm belang-
rijk. Hoe gebeurt dit in Bernhoven? 
De specialist is verantwoordelijk 
voor de medische behandeling van 
de patiënt. Steeds vaker worden 
specialisten daarbij ondersteund 
door verpleegkundig specialisten 
en/of casemanagers. De casema-
nagers begeleiden en ondersteu-
nen de patiënt intensief. Casema-
nagers richten zich niet alleen op 

de ziekte, maar ook op wat dit 
betekent voor de patiënt en diens 
naasten in het dagelijks leven. 
Want dé patiënt bestaat niet. 
Tijdens deze avond wordt dieper 
ingegaan op hoe een behandeling 
op maat plaatsvindt, met welke 
ziekenhuizen Bernhoven - waar 
nodig - samenwerkt, wat is de rol 
van de patiënt en wat kan de ver-
pleegkundig specialist of casema-
nager voor de patiënt betekenen? 
Tijdens deze avond zijn ook de 
Stichting Chaja uit Oss en Stichting 
‘Op andere gedachten’ uit Uden 
aanwezig.

Aanmelden
De avond vindt plaats op dins-
dag 15 december in Bernhoven, 

Uden, van 19.30 tot 21.00 uur. 
De toegang is gratis. In verband 
met een beperkt aantal plaatsen, 
graag vooraf aanmelden. Bel naar 
PatiëntService van het ziekenhuis, 
0413 - 402900. Of stuur een 
e-mail: psb@bernhoven.nl onder 
vermelding van naam, aantal per-
sonen en telefoonnummer. Toe-
wijzen van plaatsen geschiedt op 
volgorde van binnenkomst.

Dokter op Dinsdag@Bernhoven: 
oncologische zorg 

gezondheid in balans

UDEN - Het thema van Dokter op Dinsdag@Bernhoven op dinsdag 15 
december is de oncologische zorg in het ziekenhuis in Uden. Deze edi-
tie van Dokter op Dinsdag wordt verzorgd door Josca Heier, verpleeg-
kundig specialist oncologie i.o. Zij wordt daarbij ondersteund door on-
der meer casemanagers oncologie.

Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch - 0412-453608
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

        Fysio
Hoogstraat

INLOOPSPREEKUUR
Dinsdagavond van 17.30-18.30 uur

Heeft u last van lichamelijke klachten of een blessure?

Twijfelt u of u fysiotherapie nodig heeft?

DAN IS HET INLOOPSPREEKUUR ECHT IETS VOOR U!

Dit inloopspreekuur wordt gehouden 
door Raoul Gerven, fysiotherapeut bij 
Fysiotherapeut Hoogstraat
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OPRUIMINGSACTIE 
1 t/m 31 december

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Bĳ  aankoop van een complete bril met glazen 50% KORTING op het montuur en 10% KORTINGop de glazen.

KORTING 
is op de gehele

opruimingscollectie

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Helende Yoga
Helende yoga is bedoeld voor:
•	 mensen	 die	 kanker	 hebben	 of	

gehad hebben. 
•	 mensen	met	een	andere	bedrei-

gende ziekte.

Wanneer iemand geconfronteerd 
wordt met kanker of een andere 
bedreigende ziekte, staat de we-
reld in één keer stil. Je bent ver-
bijsterd, dit kan niet waar zijn. Wat 
gaat er allemaal met je gebeuren, 
hoe ziet je toekomst eruit, hoe re-
ageert je partner, je kinderen, hoe 
moet het nu verder?
Je lichaam heeft je in de steek ge-
laten. Je komt in je hoofd terecht. 
Je bent het vertrouwen kwijt in de 
signalen van je lichaam. Je hebt 
nooit zo stilgestaan bij je gezond-
heid en dan ineens, blijkt je lichaam 
ernstig ziek te zijn.
Je bent in één keer van een gezond 
mens veranderd in een ernstig 
ziek mens. Je komt in een molen 
terecht waarin je wordt geleefd. 
Het lijkt alsof je geen zeggenschap 
meer hebt over je lichaam en je ei-

gen tijd. En, al zijn de artsen nog 
zo zorgzaam, je bent toch niets 
anders dan die patiënt met kanker.
Helende yoga biedt geen garantie 
op genezing, maar kan je wel hel-
pen om weer in contact te komen 
met je lichaam. 
Helende yoga werkt met adem-
halingsoefeningen, meditatie, vi-
sualisatie en zachte, trage, met 
aandacht uitgevoerde oefeningen, 
ondersteund door de ademhaling. 
Door bewust met je adem en be-
wegingen bezig te zijn, leer je om 
weer in contact te komen met je 
lichaam. Je leert je zieke lichaam te 
accepteren en ermee om te gaan. 
Je leert om rust te creëren in je 
hoofd. Om je lichaam weer gewaar 
te worden en er weer vertrou-
wen in te krijgen. Door de zachte  
oefeningen bouw je ook weer 
kracht op.

Waar kun je helende yoga volgen?
Bij mij, Sjan Adam. Ik ben ge-
certificeerd yogadocente en heb 
de opleiding Yoga en Kanker bij  

Samsara in Utrecht afgerond. Daar-
naast ben ik ervaringsdeskundige. 
In 1999 en in 2003 is bij mij kan-
ker geconstateerd. Graag had ik 
in die tijd ondersteuning van yoga 
gehad. Door mijn ervaringen hoop 
ik jou die ondersteuning te kunnen 
bieden, tijdens jouw proces.
Op dinsdagmiddag 5 januari 2016 
start ik in het Cultureel Centrum 
Servaes in Dinther  met een ken-
nismakingsles Helende Yoga.
Wil je graag meer informatie over 
Helende Yoga, dan kun je contact 
met mij opnemen. 
Mijn telefoonnummer is: 
06-41681112.

gratis  
protheselingerie!*

Aanvullend verzekerd bij VGZ
Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk

*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.

Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl

Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een 
beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voor-
lichting.
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door 
weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt 
u de collectant gemist, dan kunt 
u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Rotterdam!
Wilt u ons bij de collecte van vol-
gend jaar ondersteunen als col-

lectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, 
010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl.

Opbrengst MS collecte-
week
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de collecteweek van het Nati-
onaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 701,- in Heesch, € 933,- in 
Heeswijk Dinther en € 1469,- in Nistelrode opgehaald.



Woensdag 9 december 2015 5
  

Al dit lekkers en meer kunt u bestellen 
in onze webshop of via de bestellijst 
uit de winkel.

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646

www.debakkerslamers.nl

Profi terol
20 soesjes met
witte chocolade 
12,95

Rode kerstmuts 
van frambozenmousse, 
8 personen 
14,50

Kerst-
kroonjuweeltjes
per 4 verpakt 
6,80

Mr. Frost
frambozenmousse 
2,50

Triviantje
aardbeienmousse

2,30

Florentines

Hazelnoot 
chocoladetaartje
8 personen
14,50

Kerstkrans 
(roomboter-amandelspijs) 
11,25

Weihnachtstol 
groot (1000 gram)
13,95

Bitterkoekjes-
stol  
10,15

Chocolademoussetaart
 8 -10 personen  
26,00

Nougatine slagroomtaart
 (bevroren)
6-8 personen
15,80

Kerst-
marsepein-
taart
8-10 personen 
26,00

Al dit lekkers en meer kunt u bestellen 
in onze webshop of via de bestellijst 

Winter
Wonderland



Woensdag 9 december 20156 
  

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 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 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT

V.l.n.r.: Cor van Uden, Peter van de Ven en     Adrie van den Akker Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Drie brandwee rmannen zwaaien af:
‘Belangrijkste van alles  is hulp BieDen aan iemanD in nooD’
HEESCH - na 35 jaar ne-
men Cor van uden, peter 
van de ven en adrie van 
den akker afscheid van 
Brandweer heesch. niet 
dat ze het zat zijn of het 
werk niet meer aan kun-
nen, maar er is nu een-
maal een tijd van komen 
en een tijd van gaan en 
dat laatste is nu aange-
broken. Zaterdag 19 de-
cember is er tussen 16.30 
en 19.00 uur in de kazer-
ne een afscheidsreceptie 
voor de drie brandweer-
lieden.

Cor van Uden (60) begon in janu-
ari 1980 als buitendienst mede-
werker van de gemeente Heesch 
en het duurde niet lang of hij werd 
gevraagd om brandweerman te 
worden. “En van de beslissing om 
ja te zeggen, heb ik geen seconde 
spijt gehad”, klinkt het stellig. Cor 
startte tegelijk met Peter van de 
Ven (59), werkzaam bij de Boe-
renbond. “Ik woonde en werkte 
toen vlak bij de kazerne, dat was 
voor de brandweercommandant 
wel een goede reden om mij te 
vragen.” Samen volgden zij de op-
leiding, waarna ze aan het echte 
werk konden beginnen. Hun eer-
ste brand herinneren zij zich nog 
goed. Cor: “Dat was een Chinees 
restaurant aan ’t Dorp. Het was 
een heftige brand, er waren twee 
slachtoffers te betreuren.” Adrie 
van den Akker (56) begon een 
paar maanden na Cor en Peter. 
Ook hij werd gevraagd. “Ik werkte 
toen nog bij Kuiken in Heesch. Ik 
stond op een dag naar buiten te 
kijken, het sneeuwde. Toen zagen 
we opeens vlammen, er bleek ie-
mand in brand te staan. We zijn 
naar buiten gerend en hebben die 
man geholpen. Met die ervaring in 
mijn achterhoofd heb ik ook ja ge-
zegd op het verzoek. Mijn eerste 

grote brand?  Dat was een bunga-
low aan de Schoonstraat.” 

goed team
Terugkijkend op de afgelopen 35 
jaar zegt Peter: “Het aantal ver-
keersongelukken is sterk gedaald 
en hoewel iedereen moppert op al 
die drempels  in onze gemeente, 
weet ik zeker dat het heeft mee-
geholpen aan de daling van die 
ongevallen.”  35 Jaar mag een lan-
ge tijd zijn, maar ieder weet elke 
brand of auto ongeluk waarbij hij 

Door steeds efficiënter te werken in 
de bedrijfsvoering, zuivering en le-
vering van drinkwater kan Brabant 
Water de tarieven stabiel houden. 
Dit ondanks alle benodigde inves-
teringen die het drinkwaterbedrijf 
doet. Guïljo van Nuland, directeur 
van Brabant Water: “Onze inves-
teringen zijn gericht op het veilig 
stellen van de watervoorziening 
in de toekomst, het zachter ma-
ken van drinkwater daar waar het 
nodig is én zo duurzaam mogelijk 
werken. Zo kiezen we er bewust 
voor klimaatneutraal te werken 

en daarmee zijn wij het eerste en 
tot dusverre enige klimaatneutrale 
drinkwaterbedrijf van Europa.”
De drinkwatertarieven voor 2016 
staan op www.brabantwater.nl.
 
Altijd. Overal. Brabant Water
Brabant Water is het drinkwa-
terbedrijf dat aan 2,5 miljoen in-
woners en bedrijven in Noord-
Brabant drinkwater levert. 800 
Medewerkers zorgen ervoor dat 
klanten altijd en overal in Brabant 
kunnen rekenen op zuiver en veilig 
drinkwater.

Drinkwaterprijs blijft gelijk

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

BERNHEZE - Alle Brabanders en Brabantse bedrijven betalen in 2016 het-
zelfde voor hun drinkwater als dit jaar. Brabant Water zorgt er weer voor 
dat het tarief voor drinkwater stabiel blijft: 46 cent voor 1.000 liter water 
(exclusief belastingen). Ook het vastrecht wordt niet verhoogd. De jaar-
rekening voor een gemiddeld gezin komt daardoor in 2016 uit op € 114,-.

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

17Septemberplein 1B Son - 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

17Septemberplein 1B Son - 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

’t Dorp 29  Heesch  0412-475959

maak dit jaar nog gebruik 
van uw zorgvergoeding

• Tot  € 1000,00  vergoeding 
 mogelijk
• Maak voor 23 december 
 een afspraak
• Afspraak zonder voorschrift
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hulpverlener was zich nog goed te 
herinneren. Al gauw vliegen er al-
lerlei verhalen over tafel. De con-
clusie is uiteindelijk dat het belang-
rijkste van alles is, dat je iemand in 
nood hulp kunt bieden.  Vaak we-
ten de hulpverleners niet hoe het 
is afgelopen met de mensen die 
ze geholpen hebben.  Adrie: “Het 
zou mooi zijn als er op de een of 
andere manier een terugkoppeling 
zou zijn.” Ze weten in ieder geval 
zeker dat ze de collega’s en het 
werk gaan missen. Cor: “We heb-

ben een geweldig team, het is een 
mooi clubke mensen en na afloop 
van een training drinken we vaak 

nog een potje bier met elkaar.” 
Het zal ook vreemd voor ze zijn 
om ’s morgens niet meer als eerste 
de pieper  te pakken. Peter: “En 

‘s nachts hebben we altijd kleren 
klaar liggen, Adrie heeft zelfs een 
overall onder zijn bed liggen. Als er 

een melding komt, moet je binnen 
een paar minuten op de kazerne 
zijn, anders gaan ze weg zonder 
jou!”

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 11 t/m 16 december 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Runder Ribstuk

100 gr. €1,39
Eigen gemaakte
achterham

100 gr. € 1,39

Nasi- / bamivlees

100 gr. € 0,89

2 Kiprollade 
in braadsleetje
per stuk € 3,99

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Saucijzen-
broodje

nu

1,00

5,95

Weihnachts-
stol

nu

4 krokante
broodjes

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

ZOETE AARDAPPEL  (bataat) 1 kilo € 1,50
PASTINAAK 1 kilo € 1,95
NAVEL SINAASAPPELS 10 stuks € 2,95

Bestel tijdig uw kerstbestellingen

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Bekroond met 5 sterren!

1,00

V.l.n.r.: Cor van Uden, Peter van de Ven en     Adrie van den Akker Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl
Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

 

GRATIS 
WIFI

Drie brandwee rmannen zwaaien af:
‘Belangrijkste van alles  is hulp BieDen aan iemanD in nooD’

‘We zullen de collega’s en 
het werk gaan missen
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KBO Bernheze
kBO
Zorgverzekeringen met korting

Geslaagde Sint 
Nicolaas drive 
kBO Heesch

HEESCH – KBO Heesch hield op 
woensdag 2 december in CC De 
Pas de jaarlijkse Sint Nicolaas 
drive. Liefst 28 paren hadden hier-
voor ingeschreven. Er werd ge-
speeld in twee lijnen van veertien 
paren; de sterkte van de spelers 
was in beide lijnen hetzelfde. 

Uiteraard was er voor iedereen een 
consumptiebon en ook was er wat 
extra’s bij de koffie. Zelfs de pe-
pernoten ontbraken niet. Er werd 
begonnen met een bridge-kennis-
makingsverhaal in dichtvorm, met 
de nodige bied- en speltips.

De Heesche Bridge Club had er 
voor gezorgd dat er na het spelen 
meteen een uitslag zou zijn. He-
laas liet de techniek het afweten 
en duurde het allemaal wat lan-
ger, maar daar had bijna niemand 
moeite mee. 

Diny van den Akker en Paula van 
der Stappen zorgden o.a. voor de 
prijzentafel en ook voor de manda-
rijnen die iedereen mee naar huis 
kreeg. De prijzen waren over de 
hele lijn verdeeld: 1 – 5 – 10 en 14.

De uitslag
In de A-lijn wonnen Mies Spierings 
en Albert van Uden met 67.46%. 
Een tweede plaats was er voor Her-
man de Klein en Riek Heurkens. Zij 
scoorden 63.85% en derde werd 
het paar Wim Nijs en Anton van 
de Kamp met 59.86.
In de B-lijn scoorden André School 
en Henk van Driel het beste: 
62.58%. Nummer twee werden 
Philomene en Piet van Kuppeveld 
met 59.21% en drie werd het paar 
Peter van Marrewijk en Willy Muy-
tjens. Hun score was 56.47%.

kerstviering kBO 
Nistelrode

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
houdt vrijdag 18 december haar 
kerstviering in CC Nesterlé. 

Om 13.30 uur opent het senio-
renkoor met enkele kerstliede-
ren, waarna pastoor Ouwens een 
kerstgedachte zal uitspreken. Ook 
is een kerstconference van Toon 
Hermans te zien en het lied ‘De 
Vierde Kunning’ van Ad de Laat te 
horen. Daarna volgt een optreden 
van toneelgroep ‘Van Alles We’ 
met het blijspel ‘Hebben, hebben, 
hebben’. 
Voor een drankje en een hapje 

wordt gezorgd. Aanvang 13.30 
uur, zaal open om 13.00 uur. En-
tree voor leden € 2,-, introducées 
betalen € 10,-. De middag is om 
17.00 uur afgelopen.
De aanmeldstrook uiterlijk 14 de-
cember inleveren bij het secretari-
aat Hoogstraat 14 of in de brieven-
bus van CC Nesterlé. Mailen naar 
kbo.nistelrode@home.nl kan ook. 
Er zijn maximaal 250 plaatsen. 

Extra voorstelling 
Voor andere geïnteresseerden 
wordt de opvoering van het to-
neelstuk herhaald op zaterdag 19 
december om 20.00 uur. Daarvoor 
zijn kaartjes te koop voor € 5,- aan 
de zaal vanaf één uur voor aan-
vang.

kBO Heesch viert 
het Sint Nicolaas-
feest
HEESCH - Het einde van het feest-
jaar - zestig jaar KBO Heesch - 
nadert; het Sint Nicolaasfeest is 
gevierd en dan volgt, als sluitstuk, 
de kerstviering op 22 december. 

Tijdens de Sint Nicolaasviering op 
27 november zaten er ‘s middags 
ongeveer 150 KBO-leden in de 
grote zaal van CC De Pas met een 
gevoel van ‘vol verwachting klopt 
ons hart’. Gezellig pratend onder 
het genot van een kop koffie of 
thee en luisterend naar de opwek-
kende klanken van de accordeon, 
bespeeld door Niels Swinkels. Na 
een openingswoordje van voorzit-
ter Loet Kuijlaars klonken de eerste 
sinterklaasliedjes. En weldra wer-
den ook populaire liedjes meege-
zongen en er werd zelfs ingehaakt! 
Bert Wijnen, de fotograaf, legde 
veel mooie en grappige momen-
ten vast en Niels de accordeonist 
speelde niet alleen, maar vertelde 
ook enkele anekdotes in een on-
vervalst Brabants dialect. Voor de 
foto’s hiervan zie: 
www.kbo-heesch.nl. 
De Line Dance Groep van de KBO 

onder leiding van Gerrit van Hal, 
liet zien dat zij goed geoefend had-
den.
De Sint en zijn twee pieten maak-
ten daarna hun opwachting in de 
zaal gevuld met enthousiaste men-
sen. Sinterklaas prees het werk van 
de KBO en haar vele vrijwilligers. 
Sommigen werden extra in het 
zonnetje gezet en kregen een klei-
ne attentie: het zijn Rieky Voets-
Dappers, het echtpaar Harrie en 
Annie Smits en Johan Atteveld. De 
Sint bedankte hen hartelijk voor 
hun inzet.
De middag is omgevlogen en alle 
leden kregen tot slot een pak spe-
culaas mee naar huis om nog even 
te kunnen nagenieten.

korting zorg-
verzekering voor 
kBO-leden
HEESWIJK-DINTHER - De zorg-
verzekering is ook eind 2015 weer 
erg actueel. Van verschillende 
kanten komen weer nieuwe aan-
biedingen. Welke verzekering het 
beste bij iemand past, kan voor ie-
dereen verschillend zijn. Door de 
keuze van bepaalde (aanvullende) 
zorgpakketten wordt de premie 
bepaald.

KBO-Brabant heeft in het verleden 
met een aantal zorgverzekeraars 
afspraken gemaakt en een col-
lectiviteitskorting bedongen. Voor 
KBO-leden kan dat oplopen tot 
8% op de basisverzekering! 
Als je niets onderneemt, dan gaat 
er gelukkig niets mis. Als je een 
verzekering hebt bij een van on-
derstaande bedrijven, dan is het de 
moeite van het nakijken waard of 
de KBO-korting verwerkt is. 

Achter de naam van de maatschap-
pij met wie KBO kortingsafspraken 
heeft gemaakt, staan achtereen-
volgens telefoonnummer, collecti-
viteitnummer, kortingspercentage 
op basisverzekering en kortings-
percentage op aanvullende verze-

keringen:
- VGZ: 0900-8490, 11649, 8%, 

5%;
- VGZ via IAK: 040-2611877, 

8086, 8%, 5% (ook gratis extra 
vergoedingen);

- CZ: 0800-0244488, 3282554 
(via oude KBO-Kring 
Maasland), 5%, ?%; 

- CZ via IAK: 040-2611877; 
002557894, 5%, ?%;

- ZKA (Zilveren Kruis Achmea): 
071-7510037, 207000837, 
7,5%, 10% (met gratis extra 
pakket).

IAK Verzekeringen in Eindhoven 
fungeert namens KBO-Brabant 
vaak als tussenpersoon. Voor spe-
cifieke vragen moeten KBO-leden 
zelf contact opnemen met de zorg-
verzekeraar.
Voor algemene vragen kunnen 
mensen terecht bij de ouderenad-
viseur van KBO-Dinther, Harry van 
de Ven 0413-292356 of bij Kees 
Kuijpers 0413-296143.

kerstviering kBO 
Heesch

HEESCH - KBO Heesch houdt op 
dinsdag 22 december in CC De 
Pas een kerstviering. 

De voorverkoop hiervoor voor 
de KBO-leden vindt plaats in 
CC De Pas op woensdag 16 de-
cember van 13.00 tot 14.30 uur. 
De kosten voor de koffietafel 
en twee consumptiebonnen zijn 
€ 15,-. Aan de viering werken 
mee: het KBO-koor Con Amore, 
het Bernhezer Senioren Orkest en 
het koor Les Pastoureaux Jolis (de 
vrolijke herders).

V.l.n.r.: Albert van Uden, Mies Spierings, André School en Henk van Driel

Feestelijk tintje aan Zonnerit van Zonnebloem Nistelrode

Annie van Lokven is de initiator 
voor de Zonnerit, die zij samen met 
Maik van de Bogaart organiseert. 

Vooraf worden de vrijwilligers ge-
vraagd, er wordt een horecabedrijf 
met goodwill gezocht, gezorgd 

voor een inwendige verrassing en 
Annie van Lokven rijdt ook altijd 
voorop. De andere auto’s volgen 
en deze keer waren het twintig 
mannen die deze vrijdagmiddag 

met hun auto vol gasten een rond-
je in de regio reden. Hierna kwa-
men ze naar café ’t Tramstation, 
waar een drankje en zoetig hapje 
geserveerd werden. 

Al snel kwamen Sinterklaas en 
Zwarte Piet binnen als verrassing, 
voor het eerst in de geschiedenis 

van Zonnebloem Nistelrode. Voor 
de Zonnebloemleden dus heel bij-
zonder, net als de Zonneritten die 
zes keer per jaar gereden worden. 

Met als afsluiting een lekkernij, uit-
gedeeld door Sinterklaas, en een 
heerlijk kopje soep en poffertjes, 
was dit een geslaagde middag.

NISTELRODE - Vier jaar geleden werden de activiteiten van de Zonnebloem door Annie van Lokven uitge-
breid met de Zonnerit. Het tweemaandelijkse uitje voor de zieke leden van de Zonnebloem kreeg deze keer 
een extra feestelijk tintje. Sinterklaas en Zwarte Piet Trappedoeli zorgden vrijdag 4 december voor extra 
hilariteit onder de zestig gasten en de 25 vrijwilligers. 
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wi j  rege len  het  voor  u !

Declaratie
van uw bril...

EINDEJAARS
A C T I E

KORTING
O P  A L L E  R AY- BA N 
C O R R E C T I E M O N T U R E N !

Actie is geldig t/m 9 januari 2016. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

50%

TÓT 50% MONTUURKORTING 
IN DE OPRUIMING -50%

10% MONTUURKORTING 
OP DE NIEUWE COLLECTIE -10%

Team Purple Fields herkent zich als geen an-
der in dit soort taferelen. Ze gaan dan ook 
vol voor de winst. Dat leverde hen vorig jaar 
de felbegeerde trofee op. Het team stootte 
daarmee ‘Laar maar waar’ van de troon. Wat 
is hun kracht?

Op de eerste plaats vormen ze, met slechts 
elf personen, een klein team. Dat heeft 
voordelen, want je houdt overzicht. Eén 

deelnemer houdt de stand bij. Heel of half 
ingevulde formulieren belanden in de daar-
voor bestemde bakken. Hapjes en drankjes 
worden vooraf klaargezet. Speciaal voor de 
kwis is een Hub aangeschaft, zodat iedereen 
optimaal het internet op kan. De achterban 
staat stand-by om op afstand mee te den-
ken. En in de loop van het jaar worden er 
foto’s gemaakt van opvallende dingen in het 
dorp. Dat is nog eens slim vooruitdenken! 

Wat doen de nummers twee en drie om in 
de top tien te blijven? En hoe neemt Laar 
maar waar revanche? 
IQ Achteraf: “We doen niet veel aan voor-
bereiding, maar als het moment daar is, gaan 
we knallen! De vragen verdelen, alles goed 

controleren en dan het beste ervan maken.”
Zeker (z)weten: “Ons team is gevarieerd in 
leeftijd, kennis en vaardigheden. We genie-
ten van de spanning, de sfeer in het dorp en 

de uitdaging. We gaan er weer voor!”
Laar maar waar: “Wij kennen elkaar goed, 
en daardoor kennen we ook elkaars kracht. 
Het is een gezonde strijd, we gaan voor re-
vanche, maar het plezier staat voorop!”
 
Bokaal
Purple Fields maakte het de organisatie nog 
knap lastig de bokaal terug te vinden. Zij 
maakten een tekst met daarin getallen ver-
stopt, die met elkaar de coördinaten vorm-
den van de plek. En maakten daarvan een 
puzzel van maar liefst 1000 stukjes! Succes 
organisatie, ook met de voorbereidingen: 
chapeau! En voor iedereen die het nog niet 
wist of zich nog niet heeft aangemeld: 28 
december, mis het niet!

Ze zijn fanatiek, 
gemotiveerd en strijdbaar
Hun doel? Opnieuw nummer één bij de Nisseroise Kwis! 

NISTELRODE - Op 28 december is het weer zover. Dan zit Nistelrode in groepen bijeen 
om een bulk aan raadsels en vraagstukken op te lossen. Dan heerst er chaos in het dorp, 
worden verkeersregels massaal overtreden, staan auto’s met gedimde lichten verdekt op-
gesteld op plekken die een ander niet mag ontdekken en bewegen schimmen met zaklan-
taarns door de straten om er als de bliksem weer vandoor te gaan met een ‘Neeee hoor, 
hier is niks!’.

Team Purple Fields Tekst: Anita van den Bogaart 

in de loop van het jaar worden er foto’s 
gemaakt van opvallende dingen in het dorp
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kerstmarkt voor kameroen

Toen Maria Hanegraaf dit jaar be-
sloot om de ‘Kerstmarkt voor het 
goede doel’ weer op te pakken, na 
het overlijden van haar man, bo-

den Jos en Riek van den Broek aan 
dit te doen aan Laar 56 in Nistel-
rode. Hoewel het goede doel dit 
jaar het werk van dochter Yolanda 

in Kameroen is, dragen zij ook an-
dere doelen een warm hart toe. 
Maria is dolblij met hun aanbod en 
de steun bij de organisatie. 

presentatie 
Er zullen zo’n twintig dames hel-
pen met de kerstbloemstukken uit 
Heesch, o.a. de bloemengroep uit 
de kerk in Vinkel, daarnaast vrien-
den, buren en familie. Vanuit Uden 
zijn Riek Kuiper en Truus Jetten 
met eigengemaakte jam en andere 
lekkernijen aanwezig, er is huisge-
maakte cake en appeltaart en de 
familie Van den Broek zorgt voor 
de inrichting en opbouw, samen 
met hulptroepen uit Nistelrode en 
Heeswijk. Een Bernheze brede or-
ganisatie dus!

Op de kerstmarkt in Nistelrode 
heet de Kerstman je hoogstper-
soonlijk welkom met een glaasje 

Glühwein, daarna kom je de 
levende kerststal tegen 

en kun je de kinde-
ren in de kinder-
hoek achterlaten. 
Die zullen zich 
niet vervelen. Op 
de markt worden 
kerstukken en an-

dere handgemaak-
te kerstversieringen 

aangeboden.

kameroen
Hoewel de uitzending via SOS Kin-
derdorpen en VSO niet meer van 
toepassing is, is Yolanda van den 
Broek nog niet klaar in Kameroen. 
Via stichtingen krijgt zij steun en 
initiatieven als deze kerstmarkt 
zorgen voor de broodnodige aan-

vulling. Voor haar eigen onder-
houd en bijdragen werkt Yolanda 
als psychosociaal therapeut in 
Oegstgeest. Tijdens de verblijven 
in Kameroen begeleidt Yolanda 70 
psychiatrische cliënten, heeft met 
de lokale mensen huisjes gebouwd 
en een school, een ‘Van Tilburg’ 
naaiatelier, kippenhok en varkens-
boerderij. Niet voor niets noemt 
men haar moeder van Babungo 
volk!

Voor continuering van haar werk 
zijn de initiatieven van Maria wel-
kom. In Veghel kun je terecht voor 
kerststukjes bij de Kringloopwinkel 
van neef Twan Hanegraaf, Mo-
lenstraat 42 op 12 december van 
10.00-15.00 uur. 
In Nistelrode is de intieme en ge-
zellige kerstmarkt aan Laar 56 ge-
opend op 13 december van 11.00-
16.00 uur. Daar zal ook Yolanda 
zijn en kun je vragen stellen over 
Kameroen. Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE/HEESCH/VEGHEL – De kerstmarkt van de familie hanegraaf heeft 
een metamorfose ondergaan en wordt gehouden in nistelrode bij de familie van 
den Broek. in veghel bij de kringloopwinkel van twan hanegraaf worden kerst-
stukjes verkocht. De opbrengst van de – gratis toegankelijke – kerstmarkten is 
bestemd voor het werk van Yolanda van den Broek in kameroen.

‘De opbrengst  i� v� r 
Yolanda van den 
Broek, moeder van 
Babung� volk’

Glühwein, daarna kom je de 
levende kerststal tegen 

en kun je de kinde-
ren in de kinder-
hoek achterlaten. 

dere handgemaak-
te kerstversieringen 

aangeboden.

Binnen, waar straks de markt is, zijn Riek, Maria en Jos al hard aan ’t werk

Gourmet, steengrill of fondue

•
 
• 
•
•

Groenteschotel met champignons, ui, paprika, 
tomaat, aardappeltjes en stoofgroenten
2 soorten rauwkost 
3 soorten saus: knoflook, cocktail en zigeuner 
Stokbrood en kruidenboter     

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas, katenvarkenshaas, 
gerookte speenvarkenfilet, hamburgers & piri-piri 
reepjes

met gevulde eieren, augurk, uitjes, tomaten & fruit 

Extra’s:

Huzarensalade:

Vleesschaal:

Kerstdiner:
Buffets voor 15 personen wordt warm afgeleverd. 
Minder dan 15 personen alleen afhalen in vacuum 
verpakking. Gemakkelijk op te warmen.

• 
•
•
• 
•

•

Varkenshaas in champignonroomsaus
Canadese ham met cumberland saus
Pilaf (kip in zoete saus met vruchten)
Kipsaté of gehaktballetjes in satésaus
3 soorten vis (zalm, kabeljauw, pangasius
met vissaus en broccoli)
Piri-piri reepjes in pikante saus (kip) 

Keuze:

Keuze:
• 
•
•
• 
•

Krielaardappeltjes
Rijst
Aardappelgrattin
Erwtjes en worteltjes 
Sperziebonen met of zonder spekblokjes  
     

Inclusief:

Huzarensalade:

• 
•

met gevulde eieren, asperges 
met ham, diverse soorten fruit

€ 4,50

p.p.

Huzarensalade met vis:
Paling, zalm, garnalen en makreel

Visschaal:
Nieuwe haring, paling, zalm, 
garnalen, makreel en forelfilet

2 soorten rauwkost  
Stokbrood en kruidenboter

Extra’s:
Worstenbroodjes uit eigen keuken
Soep: Chinees, Groenten, Champignon 

C a t e r i n g  &  B a r b e c u e
V E R H E I J D E N

Kilsdonkseweg 5 - 5473KK - Heeswijk-Dinther
Telefoonnr: 0413293187 - Mobiel: 0621917272

Email: info@verheijdencatering.nl

Wenst u fijne feestdagen!

Ophalen 1e en 2e kerstdag 
tussen 11:00 - 13:00 u

€ 4,- p.p

€ 3,50 p.p

€ 7,-   p.p

€ 7,-   p.p

€ 5,-   p.p

€ 5,-   p.p

€ 8,-   p.p

€ 1,-
€ 3,-  p.liter

€ 7,50 p.p

p.s

Als extra service:

Bestellen vóór 20 december
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Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Fles à 750ml

Tempranillo

Crianza

Cabernet Sauvignon - Tempranillo

Cabernet Sauvignon

Moulin de Meyran

Pinot Blanc

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

e 5,99

e 9,95

e 8,95

e 10,99

e   7,95

e   8,85

CONDESA DE
LEGANZA

TORRE ALDEA
RIOJA

RAIMAT
ABADIA

PHEBUS
RESERVADO

CÔTES DU
RHÔNE

DOPFF
AU MOULIN

NU 6 FLESSEN HALEN

5 BETALEN
Bestel nu uw
     relatiegeschenken!
Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2015

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

Alleen geldig op getoonde wijnen.

hubert

slij
terij

zeegers

caves
FOH-jeugdorkest verovert
kasteel Heeswijk 
Muzikaal plezier in alle toonaarden

Het programma van de concert-
jes is veelzijdig. Bewerkingen 
van klassiekers als ‘Peer Gynt’ en 
‘Norwegian dance’ van de Noorse 
componist Edvard Grieg, worden 
afgewisseld met popmuziek zoals 
‘Mamma Mia’ van ABBA. 

Het FOH-jeugdorkest bestaat uit 
jongeren in de leeftijd van 10 tot 
20 jaar uit de wijde omtrek van 
Den Bosch, van Heeswijk-Dinther 
tot Rijen. Gezelligheid en plezier 
in het maken van muziek, spelen 

een grote rol in het orkest. Naast 
klassieke muziek, staat er ook film-
muziek, hits van vroeger en pop-
muziek op het repertoire. Zo is er 
voor elk wat wils en brengen de le-
den van het orkest de verschillende 
smaken musicerend bij elkaar. 

Jonge blazers en strijkers die na 
deze dag zelf enthousiast zijn ge-
worden om samen muziek te ma-
ken, zijn van harte welkom om 
te komen luisteren of meespelen 
op een oefenavond. Die vindt 
elke twee weken op donderdag-
avond van 18.15 tot 19.30 uur in 
Mariaoord te Rosmalen plaats. 

Het orkest is speciaal op zoek naar 
muzikanten die hobo, trompet, 

trombone, hoorn of klarinet spe-
len, maar natuurlijk zijn ook strij-
kers van harte welkom. Met een 
mailtje naar 
jeugdorkest@fohsite.nl of een bel-
letje naar 013-5334133 is dat zo 
geregeld. 
Voor meer informatie: 
www.kasteelheeswijk.nl/
kasteelagenda.

HEESWIJK-DINTHER - Goed voorbereid en met laaiend enthousiasme staan ze er klaar voor. Op zondag 27 
december zullen de jonge musici van het FOH-jeugdorkest daarom zeker de sterren van de hemel spelen 
tijdens de ‘Kerstival’ van Kasteel Heeswijk. Zowel om 13.30 uur als om 14.30 uur geven zij - onder leiding 
van dirigent Lex Bergink - gezamenlijk een concertje. Daarnaast laten zij zich in kleinere ensembles horen. 
Tijdens de rondleiding verrassen zij het publiek op verschillende plekken in het kasteel met intieme muzikale 
intermezzo’s. 

het orkest bestaat uit 
JONGEREN IN DE LEEFTĲ D 

van 10 tot 20 jaar

KERSTBOMEN
Nordmannsparren, blauwsparren, 

groensparren en vele andere soorten. 
Met of zonder kluit of in pot. 

Nieuw: EasyFix kerstboomstandaard.
Dit alles is in ruime sortering aanwezig. 

Van topkwaliteit! Verkoop vanaf 1 december.

Voor openingstijden en bestellen kijk op onze website:

www.kerstbomendenbosch.nl
U vindt ons aan de Wertsteeg 69 te Berlicum, tel. 073-5035229, kerstbomen@jorisvanroosmalen.nl

KERSTBOMEN

www.kerstbomendenbosch.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
LEVER JE FAVORIETE 
TOP 5 IN EN MAAK 
KANS OP KAARTEN 
VOOR PAASPOP!
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Op derde kerstdag kun je 
komen luisteren hoe de Hisse 
100 klinkt. Een avond o.a. met 
veel live muziek, een quiz, 
beeldfragmenten en het verhaal 
achter de plaat. Lever je TOP 5 in 
via info@de-pas.nl.

POPKWIS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Hoe staat het met je muziekkennis? De popkwis is een mooie 
gelegenheid om je kennis te testen.
In teams van twee personen wordt gestreden voor een 
plaatsje op de lijst van eeuwig roem. 
Opgeven via info@de-pas o.v.v. ‘Popkwis’.

PRINSENRECEPTIE
AANVANG: 13.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Deze middag krijg je de gelegenheid om de heerser van 
Krullendonk voor het komende carnavalsseizoen, zijn 
adjudant en de jeugdprins en zijn assistent te feliciteren en 
hen een mooi carnavalsjaar toe te wensen.

LIEDERENTAFEL
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE:  € 1,-

Meezingen uit zelf samengestelde liederenbundels met het 
vaste liederentafelorkest. Liedjes die beslist nog gezongen 
moeten worden, te mooi om onbezongen te laten. Hou je van 
zingen en gezelligheid kom dan naar de liederentadel.

FILM: BLOED, ZWEET 
EN TRANEN
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Bloed, Zweet en Tranen is een oprecht, emotionele en 
humoristisch verhaal over het bewogen leven van André 
Hazes. In de � lm worden drie belangrijke fases uit zijn 
leven verteld. Een � lm die het levensverhaal vertelt van dé 
volkszanger van Nederland.

ACTIVITEITENAGENDA

De Misse 4  - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34 
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl 

ZO. 27
DECEMBER

WO. 16 
DECEMBER 

ZO. 13
DECEMBER

DI. 22
DECEMBER

VR. 11 
DECEMBER 

Staand v.l.n.r.: Jan van Rooij, Hanny, Thea, Bets, Anny, Saskia en Jan de Vocht
Zittend v.l.n.r.: Gerrie, Marjan, Wim, Nolly en Willy

Toneelgroep Van Alles We met 
‘Hebben, hebben, hebben’

Opgevoerd wordt het blijspel 
‘Hebben, hebben, hebben’, een 
stuk met veel humor voor een 
avondje lekker lachen. 
Het stuk speelt zich af op het plat-
teland. Na het overlijden van tante 

Mientje komt de familie samen om 
het zware verdriet te verwerken… 
en om de erfenis te verdelen. De 
stickertjes worden al op de spullen 
geplakt en iedereen wil zoveel mo-
gelijk voor zichzelf hebben. Maar 

dan komt de notaris langs met het 
testament... 
Het belooft weer een vermakelijke 
voorstelling te worden. 
Aanvang 20.00 uur. De entree is 
€ 5,-. Kaartverkoop vanaf een uur 
vóór de voorstelling aan de zaal. 
Voorverkoop vanaf 10 december 
bij Wim Koenen, Tramstraat 7, 
0412-611408 en Jan de Vocht, 
Kantje 12, 0412-611611.

Fotowand in CC De Wis

Er maken steeds meer jonge men-
sen gebruik van De Wis. Vandaar 
dat deze ‘praatmuur’ een dubbel 
karakter heeft. Enerzijds het jeug-

dige van een lief jong meisje met 
een belleblaas in frisse kleuren. 
En anderzijds (van dichtbij) de ge-
schiedenis van Loosbroek, vertaald 

in kleine foto’s. Veel mensen her-
kennen hun ouders of grootouders 
op de foto. En markante boerde-
rijen en gebeurtenissen maken het 
beeld compleet. Iedereen kan tij-
dens openingstijden binnenlopen 
om de fotowand te bewonderen.

Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK - CC De Wis in Loosbroek heeft een nieuwe fotowand in 
zaal De Gerf. Fotograaf Wim Roefs verzamelde historische foto’s via de 
heemkundekring. Op verzoek van het bestuur van CC De Wis maakte 
hij met deze foto’s een collage.

Voordelen verruiming controlegrenzen? 
Besparen op uw accountantskosten!

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

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

NISTELRODE - De toneelgroep van KBO Nistelrode, Van Alles We, ver-
zorgt op zaterdag 19 december in Nesterlé een uitvoering voor iedereen 
die een leuke avond wil hebben. De voorstelling vindt plaats in CC 
Nesterlé op zaterdag 19 december.

eten, drinken uitgaan

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Nistelrode
Raadhuisplein 1b

De Fairtrade 

cadeauwinkel voor 

elk levensmoment Aanwezig op 
de Winterfair 
in CC De Wis
in Loosbroek

50% KORTING 
op het 2e Dior huidverzorgingsproduct

*Geldig van 1 januari  t/m 31 januari 2016
Vraag naar de voorwaarden
Maximaal 1 bon per klant

KORTINGSBON

Kerkstraat 40 - 5341 BL Oss - 0412 642 318

Maak een afspraak tijdens 
de Winterfair en ontvang 

15% KORTING

Stichting pep verkoopt kerst-
stukjes tijdens Winterfair
BERNHEZE - Stichting Pep-projec-
ten Bernheze verkoopt tijdens de 
Winterfair op vrijdag 11 december 
in CC De Wis in Loosbroek van 
18.30 tot 22.00 uur kerststukjes.

Stichting Pep-projecten Bernheze
heeft gedurende enkele jaren 
kerstmarkten in De Wis georgani-
seerd. Dit, zowel tot grote tevre-
denheid van de vrijwilligers die de 
kerststukjes maakten, als de men-
sen die een stukje kochten.

Dit jaar is er geen aparte Pep-
kerstmarkt, maar kunnen er wel 
kerststukjes worden gekocht die 
door Stichting Pep-projecten Bern-
heze zijn gemaakt.

Tijdens de Winterfair is Stichting 
Pep ook aanwezig en zal er kerst-
stukjes aanbieden. Er kan een 
keuze gemaakt worden uit origi-

nele stukjes in verschillende prijs-
klassen. Met de aankoop van de 
stukjes steunen bezoekers tevens 
de kas van Stichting Pep, de stich-
ting die werkzaam is in een deel 

van Roemenië en daar projecten 
uitvoert en ondersteunt. 

Voor meer informatie: 
www.pepbernheze.nl.

WINTERFAIR LOOSBROEK
11 DECEMBER IN DE WIS IN LOOSBROEK VAN 18.30 TOT 22.00 UUR

Kapster, ontspannende 
hand- hoofd- en 

stoelmassage bij u thuis
 

Actie Winterfair Loosbroek:

MINI VAKANTIE

Ook
cadeaubonnen 

voor een 
speciale prijs

Voor info 06-13195133
www.alletijd.nu

MINI VAKANTIE

cadeaubonnen 

Voor € 5,- 
een kennismaking 

met hand- of 
stoelmassage

LOOSBROEK - De winter in Loos-
broek wordt stijlvol ingeluid met een 
sfeervolle Winterfair op vrijdag 11 
december in CC De Wis. Van 18.30 
tot 22.00 uur. Voor € 2,50 bieden 
we je in een winterse ambiance 
een compleet avondvullend ver-
makelijk en sfeervol programma.
Voor de deur worden de bezoe-
kers zingend begroet door het 

kinderkoor Joy en een arrenslee. 
Glühwein  maakt de warme ontvangst compleet. 

Wensboom
Eric van Dijk heeft een prachtige, verlichte wensboom voor ons gemaakt. Wij nodigen je uit 
om een wens, een droom, een ambitie voor 2016 in deze boom op te hangen... 
De zalen van De Wis ondergaan een winterse metamorfose en de 24 standhouders bieden 
elk wat wils. Demonstraties en proeverijen worden afgewisseld met entertainment en live 
muziek. We hebben geweldige ondernemers als standhouders 
gecontracteerd, waaronder enkele ondernemers die zich 
extra wilden promoten.

LOOSBROEK - 
broek wordt stijlvol ingeluid met een 
sfeervolle Winterfair op vrijdag 11 
december in CC De Wis. Van 18.30 
tot 22.00 uur. Voor € 2,50 bieden 
we je in een winterse ambiance 
een compleet avondvullend ver-

kinderkoor Joy en een arrenslee. 
Glühwein  maakt de warme ontvangst compleet. 
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Miriam van der Smissen is nu di-
recteur-bestuurder van Stichting 
Primair Onderwijs. Een stichting 
van achttien openbare basisscho-
len in de gemeente Krimpener-
waard, Oudewater en Montfoort. 
Miriam van der Smissen: “Iedereen 

telt mee en doet mee. Het is de be-
trokken en passievolle missie van 
de nieuwe organisatie ONS wel-
zijn. Zorg voor elkaar vanuit eigen 
kracht en talent geven de moge-
lijkheid om iedereen mee te laten 
tellen en mee te laten doen. Zo 
sluiten we niemand buiten. Van-
uit onze eigen kracht, ons eigen 
talent en onze eigen professionali-
teit hieraan meewerken, daar wil ik 
heel graag voor gaan.”

“We zijn zeer content met de aan-
stelling van Miriam. We zijn ervan 
overtuigd dat Miriam de komende 
jaren leiding kan geven aan de ver-
dere ontwikkeling van ONS wel-
zijn in de ontwikkeling naar een 
organisatie die, dicht bij de men-
sen, ondersteuning biedt op die 
momenten dat mensen, buurten, 
clubs en organisaties, dat nodig 

hebben. Zij is daadkrachtig, inspi-
rerend en verbindend en daarnaast 
een goede netwerker”, aldus Barth 
van Eeten, voorzitter van de Raad 
van Toezicht i.o.

Joost Spithoven zal als interim di-
recteur-bestuurder aan ONS wel-
zijn verbonden blijven tot 1 maart 
2016.

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Talent centraal
HEESCH – Vivaan ondersteunt burgerinitiatieven en burgerparticipa-
tie. In het pand aan De La Sallestraat 3 in Heesch worden steeds meer 
activiteiten uitgevoerd en georganiseerd door en voor inwoners van 
de gemeente Bernheze. (Sterke) Burgers die een talent, vakmanschap 
of deskundigheid hebben, zetten deze in ten behoeve van de deel-
name en groei van meer kwetsbare of tijdelijk kwetsbare burgers.

Er is momenteel een brede afspiegeling van burgers actief, van diverse 
afkomst, leeftijd, opleidingsniveau, kunnen en mogelijkheden. Alloch-
tone en autochtone burgers, met of zonder beperkingen, mensen die 
niet meer werken of tijdelijk geen werk hebben, jongeren en ouderen. 
Iedereen die zijn talent, ervaring of vakmanschap wil delen, krachtiger 
wil worden en van of met elkaar wil leren, is welkom. 

In het Talentcentrum worden burgers aangesproken op datgene wat 
ze goed kunnen, wat hun plezier geeft, hun passie is en waar ze van 
dromen. Iedereen wordt uitgedaagd om talenten te ontdekken, te ont-
plooien, uit te wisselen en in te zetten, voor zichzelf en voor anderen.

In het Talentcentrum wordt een wederdienst gevraagd, die meerwaar-
de oplevert voor de persoonlijke ontwikkeling, maar tevens bijdraagt 
aan de doelen of activiteiten van het Talentcentrum of binnen de leef-
omgeving.

Op dit moment kunt u deelnemen aan een van de volgende activitei-
ten:
-  Leeskring voor laaggeletterden (maandagmiddag)
-  Leeskring voor laaggeletterden (dinsdagmiddag)
-  Kookclub (iedere maandag van 16.30 – 20.00 uur)
-  Computercursus voor beginners (dinsdagochtend)
-  Computercursus voor gevorderden (woensdagochtend)

Als u meer informatie wilt over talent centraal, dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

Heeft u vragen 
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Miriam van der Smissen nieuwe 
directeur-bestuurder ONS welzijn 
BERNHEZE - Per 1 maart 2016 is Miriam van der Smissen de nieuwe directeur-bestuurder van ONS welzijn. 
ONS welzijn is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie die op 1 januari ontstaat uit de fusie tussen Aan-
zet, RIGOM, Vivaan en een deel van MEE Noordoost Brabant. 

‘We zijn zeer content 
met de aanstelling 
van Miriam’

Om de burgers hierbij te helpen, 
vormt een aantal vrijwilligers, on-
der de naam Burenhulp Nisseroi, 
een netwerk, dat de burgers naar 
de juiste welzijn- of zorgverlener 
begeleidt en zo nodig ondersteunt. 
De bereikbaarheid van dit netwerk 
voor de burger voorziet in website, 
mail, telefoon en een persoonlijk 

netwerk van opgeleide ‘centrale 
adviseurs’, ondersteund met de 
nodige promotie via lokale media 
en flyers. Ondanks dat dit netwerk 
uit vrijwilligers, die zich zonder 
enig winstoogmerk inzetten voor 
de leefbaarheid in Nistelrode, be-
staat, brengt dit een aantal kosten 
met zich mee. 

De voorbereidende werkzaamhe-
den, samen met de gebudgetteer-
de kosten voor het eerste exploita-
tiejaar, dat loopt tot 26-09-2016, 
vormen een begroting van een  

totaalbedrag van € 25.925,-. Deze 
kosten worden tot op heden ge-
deeltelijk gedekt door een bijdrage 
van de gemeente en genoemde 
bijdrage van het Oranje Fonds.

Meer informatie over burenhulp 
Nisseroi: www.burenhulpnisseroi.nl 
of 0412-744111. 

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks 
ruim 7.500 sociale initiatieven in 
Nederland en het Caribische deel 
van het Koninkrijk. 

Het afgelopen jaar ondersteunde 
het met € 27,4 miljoen initiatieven 
die ervoor zorgen dat mensen el-
kaar ontmoeten, minder eenzaam 
zijn, begrip krijgen voor elkaar en 
zich inzetten voor een ander.

Burenhulp Nisseroi ontvangt 
€ 7.500,- van het Oranje Fonds
NISTELRODE - Het Oranje Fonds kent een bijdrage van € 7500,- toe 
aan Burenhulp Nisseroi. Ongeveer drie jaar geleden besloot de dorps-
raad Nistelrode een Zorgplatform op te richten die de inwoners bijstaat 
in de omgang met de nieuwe regelgeving rond de kanteling van welzijn 
en zorg. 

‘De bereikbaarheid voorziet in website, 
mail, telefoon en persoonlijk netwerk’

in het talentcentrum worden 
burgers aangesproken op 

datgene wat ze goed kunnen
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BeAuTY

BeautySylk

Beautytips van oma
Sommige tips worden van generatie op generatie doorgegeven. Geluk-
kig maar, want zo blijven oma’s beautytips altijd bestaan. Nu de vraag 
naar natuurlijke beautyproducten steeds groter wordt, komen deze tips 
als geroepen. En de ingrediënten liggen waarschijnlijk al in je keuken-
kastje!

Opfrisser voor je gezicht: sinaasappel
Laat de schillen van een sinaasappel of mandarijn een nacht weken in 
gedestilleerd water. Haal de volgende ochtend de schillen uit het water en 
was je gezicht met het water. Sinaasappelwater is in veel babyproducten 
een vaak gebruikt product.

Gezichtsreiniger: rijstwater
Naast dat rijst gezond is, is het ook een bekend ingrediënt in beautypro-
ducten in Azië. Rijstwater hydrateert en maakt de huid zachter. Doe een 
beetje biologische rijst in een kom en voeg water toe. Was hiermee de rijst 
en gooi vervolgens het water weg. Voeg nog een keer water toe en was 
de rijst nog een keer. Vang nu het water op, het is een beetje melkachtig 
van kleur. Je kunt dit maximaal vijf dagen in de koelkast bewaren in een 
flesje.

Droge benen: limoensap
Limoensap is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij droge 
benen. Toch is een mengsel van limoensap, glycerine en talkpoeder een 
goede remedie tegen droge benen. Masseer hier je benen mee in en was 
het vervolgens af.

Pluizig haar: satijnen kussensloop
Hoe ouder je bent, hoe langer het duurt voordat de slaapkreukels uit je 
gezicht zijn. Een satijnen kussensloop helpt dit voorkomen. Het is heel 
zacht en zorgt voor minder wrijving. Hierdoor staat je haar in de ochtend 
niet alle kanten op.

Wallen: komkommer
Het meest frisse product in de koelkast, komkommer! Een gekoeld schijfje 
even op de gesloten ogen leggen zorgt ervoor dat je wallen (iets) slinken.

Roos: havermout
Met havermout kun je blijkbaar meer dan alleen een gezond ontbijt en 
verantwoorde koekjes maken. Mix een eetlepel havermout met een eet-
lepel melk en een eetlepel olijfolie. Verdeel het voorzichtig over je hoofd-
huid en laat het 25 minuten intrekken. Uitspoelen is wel een karwei.

Glanzend haar: 
ijskoud water
Voor deze beautytip 
moet je wel even 
doorbijten. Je haar 
naspoelen met 
ijskoud water 
zorgt ervoor dat 
de haarschubben 
sluiten en je haar 
meer glanst.

Bron: 
www.gezondnu.nl

De huid is een spiegel
Al 26 jaar verdiep ik me in de huid, een fascinerend 
orgaan. Natuurlijk is het een omhulsel, maar juist de 
huid laat veel zien van de mens die we zijn. Emotie, 
leefstijl , ziekte en verzorging zijn alle af te lezen aan 
de huid. Het schaamrood op de kaken, lijkbleek van 
angst, blauw van de kou. We noemen het niet voor 
niets de spiegel van onszelf. Spreekwoordelijk kunnen 
we een dikke huid hebben als de fictieve bescherm-
laag, maar hij beschermt ons ook letterlijk tegen alle 
invloeden van buitenaf. De gevoelszenuwen in de 
huid behoeden ons voor grote schade, doordat we via 
een (pijn)prikkel snel kunnen reageren en andersom 
is die huid gebaat bij aanraking. Een baby groeit en 
ontwikkelt niet zonder aanraking. Huid en hersenen 
werken samen zoals het hele lichaam samenwerkt.
Van binnenuit is de huid een uitscheidingsorgaan van 
afvalstoffen en van buiten voor opname van een be-

perkt aantal stoffen waaronder 
zuurstof. Is er van binnen 
een (hormonale) disbalans, 
dan is dat vaak op de huid 
terug te zien aan ontste-

kingen, eczeem of ande-
re huidproblemen. Stress 
is de grootste boosdoe-

ner, deze veroorzaakt de 
grootste schade en is ver-

ouderingsfactor nummer 
één. Het is daarom niet 

meer dan logisch dat 

ik ‘onder de huid’ ben gekropen om de oorzaak op te 
sporen en een huidprobleem vanuit de bron en aan 
te pakken. Door verbanden te leggen kunnen we sa-
men heel ver komen in de verbetering van de huid en 
het lichaam. Van huis uit hebben we genen meege-
kregen. Deze zijn verantwoordelijk voor wie we zijn 

en hoe ons lichaam en onze huid re-
ageren. Toch is dit niet alleen 

bepalend en kunnen we 
zelf wel degelijk invloed 
uitoefenen. Positief en 
negatief.
Schade die ontstaat 
door erfelijke belas-

ting, leeftijd of leef-
stijl is op een gegeven 

moment zichtbaar aan de 
huid. Schade van binnen is 

niet altijd zichtbaar, totdat het zich manifesteert op 
de huid door veroudering, aandoening of een ziekte. 
Een aanpak van binnen en van buiten geeft de huid 
en het hele lichaam een boost. 

mijn missie is om jou te laten stralen.
Heb je een vraag over de huid of het lichaam? ik zal 
deze graag beantwoorden of bespreken in een van 
mijn volgende columns. Deze mag je mailen naar 
info@annelies-aarts.nl . Ik hoop van harte dat je hier 
je voordeel mee kunt doen.
 

COLUMN DICHT OP DE HUID

Aanpak van 
binnen en van 
buiten geeft de 
huid een boost

Douchen
•	 Als	 je	 het	 koud	 hebt,	 is	 een	

warme douche erg lekker, 
maar pas op een hete douche 
droogt de huid uit.

 Neem liever een lauwe douche 
en droog je huid voorzichtig 
door te deppen. Smeer na het 
douche je huid in met een ver-
zorgende crème.

•	 Koud	nadouchen	pept	op.	De	
bloedvaten vernauwen zich 
weer, waardoor de huid ver-
stevigd wordt. Bovendien heb 
je het minder koud als je uit de 
douche stapt.

Sodabadje
Wanneer je heel donkere of rode 
nagellak hebt gedragen, gaat de 
kleur meestal slecht van je nagels 
af. Maak dan een warm badje 
met soda klaar en sop je vingers 
er in. 

Laat het een minuut inwerken. 
Als het goed is lossen de restjes 
direct op.

een vaak gebruikt product.

Glanzend haar: 
ijskoud water
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10 jaar
Bruggen BouWen

En weten we het nog? Onze eer-
ste dinershow met Karin Bloemen 
in CC De Pas waar de grande diva 
een indrukwekkend duet zong met 
‘onze’ eigen Eva Laurenssen. 

Nog steeds trots zijn we dat we 
het Rosenberg Trio met Laura Figi 
en ook Linda Wagenmakers heb-
ben gecontracteerd. Cultuur op 
een hoog level past ons als een 
jas; denkt u daarnaast maar aan de 

Matthäus Passion in de Willibror-
duskerk en de Johannes Passion in 
de Abdij van Berne. 

Bij Bridges Bernheze lieten we on-
dernemers ook als één van de eer-
sten kennismaken met de film van 
Al Gore, An Inconvenient Truth. 

Onder de titel ‘Bernheze aan zee’ 
werden we al bewust gemaakt van 
het klimaatprobleem. En u mag 
van mij aannemen; Het thema 
‘duurzaam ondernemen’ zal al-
tijd hoog op onze agenda blijven 
staan. 

Dat deden en doen we ook in onze 
naaste omgeving. Vol trots pre-
senteerden we rondleidingen bij 
onder andere de Peelrandbreuk, 

de Kilsdonkse molen, de meande-
rende Aa en de biogas-installatie in 
Dinther. 

Duurzaam en leerzaam met een 
grote vleug gezelligheid! Want 
ook daar zijn we groot voorstander 
van!

BernheZe - Dat was en is één van de doelstellingen van Bridges Bernheze; bruggen bouwen tussen de 
zes kernen binnen Bernheze. tussen organisaties, ondernemers en culturen. een mooie en uitdagende 
taak, want hoe bouw je die bruggen dan? Door bijeenkomsten te organiseren waar je elkaar ontmoet, 
waar je kennis deelt, waar je kennis kunt maken met een andere cultuur. maar ook met dat extra beetje 
meer dat onze mooie gemeente te bieden heeft en waarmee wij ondernemers willen verbinden. pareltjes 
op gebied van cultuur en recreatie. en wat is het steeds weer een feest om die te bezoeken!

‘op naar de volgende 10 jaar met 
weer vele boeiende ontmoetingen’

Bezoek Bomenpark en bbq Bloemen in Bernheze

Voorzitter 
Johan van Veen
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alles willen weten

Want behalve culturele uitstapjes, 
etentjes en allerlei interessante bij-
eenkomsten, organiseert Bridges 
ook bedrijfsbezoeken. Dan zijn we 
te gast bij een van onze eigen le-

den. En daar word ik nou oprecht 
blij van. Zo weet ik inmiddels alles 
over houtbewerking, brood bak-
ken, asperges telen, elektrotech-
niek, bomen, kleding, badkamers, 

onze gemeente, het kasteel, mo-
lens en nog veel en veel meer. Ik 
mag gewoon legaal overal rond-
snuffelen. Tegelijkertijd geniet ik 
van de contacten met mijn collega-

ondernemers. Gewoon gezellig, 
gemoedelijk, ons kent ons, of je 
nu een grote of kleine ondernemer 
bent. En wat ook zo fijn is: als je 
elkaar kent, gun je elkaar ook wat. 

Opdrachtje voor het een of ander? 
Er is vast wel iemand binnen Brid-
ges die de klus voor je kan klaren. 
En heb je zelf wat te bieden, dan 
weten anderen jou ook te vinden. 
Dat is de kracht van Bridges. Van-
daar ook die naam. Neeee, die 
heeft he-le-maal niks te maken 
met dat kaartspel. Bruggen slaan, 
dat is waar Bridges voor staat. 
Ook fijn voor mensen die gewoon 
graag alles willen weten. Nog geen 
lid? Nou, dan wist ik het wel.

Anonymous

Wedemeijer en Dielissen
NOTARISSEN

ardy van de louw
Vanaf de start ben ik be-
trokken bij onze bijzondere 
ondernemersclub. Als het 
enige bestuurslid ‘van bui-
ten’ geniet ik van de ont-
moetingen met betrokken 
ondernemers. Daarnaast 
ben ik steeds weer onder 
de indruk van de culturele 
en toeristische pareltjes. 

marinda vos

Verbinden en ontmoeten 
zijn voor mij kernwoorden 
die passen bij Bridges 
Bernheze; ongedwongen 
en gemoedelijk. En samen 
het moois van Bernheze 
ontdekken: cultuur, natuur 
en bedrijven.

het liefst wil ik altijd alles weten. hoe anderen wonen en werken. maar ook 
hoe dingen gemaakt worden. hoe fabrieken er vanbinnen uitzien. het áller-
liefst wil ik én alles weten én alles kunnen. maar dat gaat natuurlijk niet. Dat 
snap ik zelf ook wel. maar toch: die drang naar meer willen weten blijft maar 
knagen. en daarom ben ik ook zo blij met Bridges. 

joost Willems

Ondernemers in Bernheze 
ontmoeten elkaar tijdens 
bijeenkomsten, geïnspi-
reerd door de thema’s 
cultuur en natuur, beide 
in overvloed voorhanden 
in onze gemeente. Ik ben 
er trots op dat ik daar een 
steentje aan mag bijdragen. 

judith Cok

Ik ben bestuurslid van 
Bridges Bernheze omdat 
ik de doelstelling ‘elkaar 
ontmoeten & elkaar 
versterken’ van harte 
onderschrijf. Zo brengen 
we samen de leefom-
geving van onze regio 
iedere dag weer een 
stap verder.

jeroen van Boekel

Bridges Bernheze is voor 
mij een ideale manier om 
ondernemers te ontmoeten 
en plekken te ontdekken in 
Bernheze waar ik nog nooit 
ben geweest.

‘Bruggen slaan, dat is waar 
Bridges voor staat’

Asperges telen

Groeten uit Bernheze aan zee

Peelrandbreuk

m a a t w e r k  t a f e l s
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Bedrijfspuzzel december 2015 
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Across 

3. vraag over lifeand garden 
5. vraag over haerkens van grunsven 
8. vraag of bridges 
9. vraag over strijboschstore 
11. vraag over maryaschoenen 

Down 

1. vraag of pasbanden 
2. vraag over bbqenzo 
4. vraag over orangerievantilburg 
5. vraag over van tilburg 
6. vraag over autobedrijf minnaar 
7. vraag over eetcafepumpke 
10. vraag over van schayk 

 

                                                                                          

                                                                                          

Across 

3. vraag over lifeand garden 
5. vraag over haerkens van grunsven 
8. vraag of bridges 
9. vraag over strijboschstore 
11. vraag over maryaschoenen 

Down 

1. vraag of pasbanden 
2. vraag over bbqenzo 
4. vraag over orangerievantilburg 
5. vraag over van tilburg 
6. vraag over autobedrijf minnaar 
7. vraag over eetcafepumpke 
10. vraag over van schayk 

 

                                                                                          

                                                                                          

Across 

3. vraag over lifeand garden 
5. vraag over haerkens van grunsven 
8. vraag of bridges 
9. vraag over strijboschstore 
11. vraag over maryaschoenen 

Down 

1. vraag of pasbanden 
2. vraag over bbqenzo 
4. vraag over orangerievantilburg 
5. vraag over van tilburg 
6. vraag over autobedrijf minnaar 
7. vraag over eetcafepumpke 
10. vraag over van schayk 

 

HORIZONTAAL
3.  Bloemen, planten, woonaccessoires en tuinbenodigdheden vind je hier 

op het industrieterrein in Heesch
5.  Advies en bemiddeling van verzekeringen, bankzaken en hypotheken 

aan de Hoofdstraat 100.
8.  Deze stichting viert dit jaar het 10-jarig jubileum 
9.  Dé specialist in verhuur, verkoop en onderhoud van de meest 

uiteenlopende witgoed, huishoudelijke- en professionele apparatuur.
11. Hier moet je zijn voor de meest trendy en comfortabele dames-, heren- 

en kinderschoenen

VERTIKAAL
1. De autobandenexpert in de ruimste zin van het woord
2. Online bestellen van een barbecue, gourmet, tapas of pizzarette? 
4. Even bijkomen bij een gratis kop koffie of thee tijdens de open zondag
5. Na een grote aanbouw gerealiseerd is het nu tijd voor de open zondag
6. Actief aan de Brouwersstraat met de in- en verkoop van personenauto’s 

en lichte bedrijfsauto’s
7. Een kopje koffie, heerlijke lunch of uitgebreid diner tegenover het 

Raadhuis aan het plein
10. Heeswijk-Dintherse administrateur binnen het MKB in Veghel

WiN
eeN

WAARDeBON

NAAR keuZe

Deze bedrijfspuzzel is onderdeel van een serie puzzels die 
elke maand terugkomt. 
ONDeR De iNZeNDeRS MeT De juiSTe 
OplOSSiNG WORDT eeN WAARDeBON 
VAN € 50,- VeRlOOT. 
Deze waardebon is in te leveren bij een van de bedrijven op 
deze pagina. Stuur het goede antwoord voor 18 december 
naar: info@demooibernhezekrant.nl.

Winnaar vorige bedrijfspuzzel: Mien en Ad van de Wiel 
uit Heesch en zij hebben gekozen voor een kadobon van 
Verkuijlen Groente en Fruit uit Heeswijk-Dinther. 
De oplossing was: november.

Puzzel mee!

Oplossing:

Een uitdaging voor onze lezers

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980
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Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe 
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst 
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.

ELKE DAG OPNIEUW.

U wilt graag een aanspreekpunt 
voor uw CZ-verzekering dicht 
bij u in de buurt?

Dat kan!

In alle drukte even 
tot rust komen, 
met een gratis 
kopje koffie of thee

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

Breng uw gazon nu in topconditie 

Strooi nu kalk en

Zorg voor een goede groei
Voorkom mos vorming

Ecostyle 7 stappenplan
Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur 

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

ook
VERHUUR
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Dat deze twee zzp’ers zich het 
lot aantrekken van deze kans-
arme kinderen wordt bijzonder 
gewaardeerd. Door hun donatie 
en de toevoeging van 50% door 
de Stichting Wilde Ganzen kan de 

school rekenen op een broodno-
dige voorziening. 
Jan van der Steen, voorzitter/pro-
jectleider van de Stichting Kans-
armen Sri Lanka, laat mij vol trots 
foto’s zien van kinderen en vol-
wassenen met blije gezichten, die 
uitermate dankbaar zijn voor een 
aantal van de ruim 150 water en 

sanitaire voorzieningen die in bijna 
tien jaar zijn gerealiseerd. In 2016 
viert de Stichting haar 10-jarig 
bestaan. Naast de Stichting Kans-
armen Sri Lanka in Nederland, 
bestaat er ook een Foundation in 
Sri Lanka zelf. Dat is de kracht van 

de stichting en dat staat borg voor 
een goede controle op de te beste-
den donaties. 
De ervaring en kennis op het ge-
bied van waterwinning en aanleg 
van sanitaire voorzieningen ver-
oorzaken een vliegwieleffect. Bijna 
155 projecten (voor ca. 70.000 
kinderen, veelal op scholen) zijn 

inmiddels gerealiseerd. De uitvoe-
ring van de projecten wordt altijd 
ondersteund door het geven van 
gezondheidslessen door bevoegde 
leerkrachten. Ook worden pro-
jecten uitgevoerd voor woonge-
meenschappen, tehuizen voor ou-
deren en gehandicapten. 

Voor een degelijke voorbereiding 
van de projecten zorgen de voor-
zitter van de stichting en de lokale 
projectuitvoerder. De voorzitter 
bezoekt op eigen kosten tweemaal 
per jaar Sri Lanka. Als aan alle con-
dities is voldaan, worden de pro-
jecten in uitvoering genomen. 

Om ervoor te zorgen dat de pro-
jecten goed onderhouden worden, 
wordt de lokale bevolking verant-
woordelijk gemaakt door hen een 
geldelijke bijdrage te vragen en 
door hen arbeid te laten verrichten 
bij de uitvoering.

Op de  foto is te zien hoe dankbaar 
de kinderen zijn voor het in uitvoer 
genomen project.

Mochten er lezers zijn die meer in-
formatie wensen over de stichting, 
dan kunnen zij terecht op de web-
site www.kansarmensrilanka.nl of 
bellen met 073-5033294.  

Grenzeloos BeRNHeZe

E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl  T: 06-15 89 50 82

ALLEEN IN DECEMBEROP=OP

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

Wanneer je in de periode 7 december 2015 t/m 31 januari 
2016 een vakantie boekt, ontvang je een leuk extraatje; 
een gratis sauna dag-entree voor 2 personen 
bij Wellness Center de bronsbergen

luChtPost
MatthiJs Van lieroP
zWeden

Matthijs in Zweden deel 3
W v d Linden 

Schilderwerken 
Heesch 

 

     

 

 

 

  
 

Twee schildersbedrijven uit Heesch 
ondersteunen project in Sri lanka
HEESCH - De twee schildersbedrijven W. v.d. Linden en Van Bergen uit Heesch hebben onlangs een donatie 
gedaan aan de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Daarmee bieden zij ondersteuning aan een drinkwater- sani-
tatieproject die de stichting in uitvoering heeft genomen op een school in de binnenlanden van Sri Lanka. 

Tekst: Jan van der Krabben

om ervoor te zorgen 
dat deprojecten goed 
onderhouden worden, 
wordt de lokale bevolking 
verantwoordelijk gemaakt door hen 
een geldelijke bijdrage te vragen en 
door hen arbeid te laten verrichten 
bij de uitvoering.

In Zweden heb ik nu meer verleden dan toekomst, want over 
een maand ben ik weer terug in Bernheze. Een extra reden 
om hier de laatste periode nog te genieten. Bovendien wordt 
het - en dat is natuurlijk ook van belang - een periode van 
seminariums, presentaties en tentamens. Alle vier de vakken 
die ik hier volg, komen zeer binnenkort tot een eind en dan 
zal duidelijk worden of ik mijn minor in Zweden succesvol heb 
afgerond.

Tussen het studeren door, heb ik voldoende afleiding. De 
trip naar Lapland van afgelopen week bijvoorbeeld, was erg 
bijzonder. Zweden is een extreem groot land, want de reistijd 
van Halmstad in het zuiden naar Kiruna in het noorden bedroeg 
zo’n 24 uur. Maar die lange reis was het zeker waard! 

Het bezoek aan het ijshotel in Jukkasjärvi was interessant. Het 
hotel, dat ieder jaar opnieuw wordt gebouwd (in de zomer 
smelt de meeste sneeuw), bestaat uit tienduizend blokken van 
elk zo’n twee kubieke meter, die ieder ongeveer vijfduizend 
kilo wegen. De temperatuur in de hotelkamers is trouwens 
minus vijf graden Celsius. Ik ben uiteraard blij dat ik in een 
hostel sliep!

Een andere mooie ervaring was de sauna in Abisko, die ergens 
afgelegen lag bij een meertje. Na een kwartier in de sauna, 
waarin het 74 graden Celsius was, zijn we met zijn allen in het 
ijskoude meer gesprongen. Nog nooit in mijn leven heb ik het 
zo koud gehad. 

Na een aantal mooie dagen in het koude noorden, was het dan 
ook fijn om weer in het zuiden te zijn. En over een maand ben 
ik nog zuidelijker. Daar kijk ik al naar uit! 

de temperatuur in de hotelkamers 
IN MINUS VĲ F GRADEN CELSIUS
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Zondag 
13 december
 in Nistelrode

12.00-17.00 uur

DE grootste modewinkel VAN NEDERLAND!

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

GRATIS VERS 
GEMALEN KOFFIE IN 
ONZE LUNCHROOM

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
EN SPORT VOOR JONG 
EN OUD 

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

SALE13 DECEMBER

OPEN
ZONDAG!*

VAN 12.00 - 17.00 UUR 

STAAN WE 

VOOR U KLAAR! Verbouwingsuitverkoop bij 
 Van Tilburg Nistelrode! Van Tilburg Nistelrode!

Verbouwingsuitverkoopbij 
* OOK IN RAVENSTEIN EN SCHIJNDEL SALE EN OPEN ZONDAG

SALESALESALESALE*

In alle drukte even 
tot rust komen, 
met een gratis 
kopje koffie of thee

NISTELRODE - We zien vele kerstmarkten opkomen die op de agenda van deze krant staan, waarvoor vele 

bedrijven de ‘koppen bij elkaar steken’. Op het bedrijventerrein is RAAMDeCORATieTOTAAlMARkT 

open en vertelt u graag over alle mogelijkheden. Ook enkele ondernemers van Nistelrode hebben deze 

zondag de deuren geopend om in een feestelijke kerstsfeer hun producten te promoten.  STRijBOSCH 

STORe – MARYA SCHOeNeN & TASSeN – jACOBS & jACOBS WOONSFeeRMAkeRS – 

MORGANA SlApeN – eeTCAFé ’T puMpke - VAN TilBuRG MODe & SpORT en ORANGeRie 

VAN VAN TilBuRG.  

Het winterse weer is nog niet in aantocht, dus lekker genieten van een frisse fietstocht naar het centrum 

van Nistelrode, waar de geur van glühwein al bij de dorpsgrens u tegemoet komt…
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✓ Altijd een slimme deal in prijs / kwaliteit verhouding
✓ Eigen service en onderhoudsdienst
✓ 24/7 online kopen, reserveren of o� erte opvragen
✓ Afl everen is ook meteen aansluiten met vakkundige uitleg
✓ Ook na aankoop blijft onze service onovertro� en

Open zondag!
Op zondag 13 december zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

Pizarette vierpersoons 
pizza-oven
• Pizzadeeg steekvorm
• Maak je eigen minipizza’s 
• Met echte terracotta koepel
• Vier geïsoleerde bakspatels

Tristar bakplaat
BP2965
• Titanium krasvaste anti-aanbaklaag
• Thermostaat op afneembare snoer
• Uitschuifbaar drupbakje
• Cool-touch handvatten
• Bakoppervlak 46x26 cm

LG LED Ultra HD smart tv 
43UF640V   
• Beeldkwaliteit 4K (UHD)
• Schermtype LED-LCD
• Processorkernen Quad core (4)
• Beeldverversing 100 Hz

Moccamaster 
ko�  ezetapparaat
• DE vertrouwde ko�  ezetter

Philips XXL Air Fryer
HD9240                
• Kleur zwart
• Inhoud 3 liter
• Koele wand

Salora dashcam Full HD
CDC1350FD                  
•  Inclusief car adapter, 

montagesysteem en USB kabel

€ 49,-
prijs incl. btw

€ 29,95
prijs incl. btw

€ 549,-
prijs incl. btw

€ 179,-
prijs incl. btw

€ 189,-
prijs incl. btw

€ 49,-
prijs incl. btw

Service
 met de S van Strijbosch.

DECEMBER
DEALS!

December

13 Strijbosch BV, Heescheweg 29, 5388 RG, Nistelrode, telefoon: 0412 - 61 77 11, www.strijboschstore.nl, e-mail: store@strijbosch.nl
Openingstijden: Maandag uitsluitend op afspraak, dinsdag t/m donderdag: 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag: 09.00 tot 20.00 uur, 

zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur. Ruime parkeergelegenheid voor de deur.

Bezoek onze online shop: www.marya.nl

R

Shop in shop Shop in shopShop in shop
R

A N T I S T S SR E

Nistelrode

SALE
2  rondee

Zondag 13 december koopzondag 12.00-17.00uur

10% extra kassakorting
(marya schoenen & tassen | Tamaris en Rieker shop)

SALE 2  rondee SALE 2  rondee SALE 2  rondee SALE 2  rondee

2  paar  €0,50e

Shoes for kids

u betaalt voor de duurste schoen
de originele prijs

of
1 paar 30%

Op maandag gesloten • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Voor een kerst- of 
nieuwjaarsborrel  
met vrienden of 
collega’s bent u 
van harte welkom.
Informeer naar de mogelijkheden.

Wij zijn geopend op 

EERSTE KERSTDAG 

vanaf 16.00 uur 

en TWEEDE KERSTDAG 

vanaf 11.00 uur.

OpeN ZONDAG NiSTelRODe

om u te laten 
inspireren voor 
SFEERVOLLE 

RAAMDECORATIE 
IDEEËN

voor thuis.

Waardsestraat 13
5388 PP Nistelrode

0412-610918

Kom langs in 
onze showroom

Open van 12.00-17.00 uur
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eten, drinken uitgaan

bloed, zWeet en tranen
HEESCH - Maandag 22 december vertoont Filmhuis CC De Pas de kerstfilm
BLOED, ZWEET EN TRANEN. 

Na de musical ‘Zij gelooft in mij’ is 
er een film gemaakt over het leven 
van André Hazes. Er worden drie 
episodes uit zijn leven weerge-
geven. De jonge André, ontdekt 
als kindster op de markt, zijn eerste 
succesperiode in de jaren tachtig en 
in de laatste fase van zijn leven, vol 
drankmisbruik, plankenkoorts en 
doofheid.

We zien de zanger thuis; door zenuwen voor zijn optreden in de Arena gaat 
de onzekere zanger bij de minste aanleiding compleet over de rooie. 
Dat Hazes door zijn onzekerheid niet altijd een pretje was voor zijn omgeving 
en vooral voor zichzelf, wordt gekoppeld aan de gezinsterreur van zijn alco-
holistische vader, voor wie de kleine Dré nooit goed genoeg was. Zélfs niet 
toen hij het tot een tv-optreden wist te schoppen, naast Johnny Kraaykamp. 
Dan valt er toch meer te lachen om de jaren tachtig-periode, waarin Hazes 
als zingende barkeeper de grappenmaker uithangt.
Het knappe aan het ontroerende Bloed, Zweet en Tranen is, dat de film toch 
weer een nieuw licht weet te schijnen op de volkszanger, die zó bekend was.

Entree: € 5,-.
Bezoekers kunnen bij CC De Pas voor of na de film 
gebruikmaken van een drankje. Daarnaast is er ook 
een borrelhap te bestellen, die dan klaarstaat na 
afloop van de film. Vraag hiernaar bij de mensen 
van het filmhuis.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

prinsenreceptie krullendonk 
wordt weer gezellig feestje

De prinsenreceptie van Krul-
lendonk staat garant voor een 
middag gezelligheid en lol. Belang-
stellenden kunnen de nieuwe prin-
sen en hun adjudanten feliciteren 
en veel succes, maar vooral plezier 
wensen in het komende carnavals-
seizoen. Ook dit jaar is Hofkapel 
de Dors(t)vlegels natuurlijk aan-
wezig om het geheel muzikaal te 
ondersteunen, maar ook andere 
kapellen uit Heesch en uit de om-
liggende dorpen luisteren de re-

ceptie muzikaal op. Mede-prinsen 
en adjudanten uit buurgemeenten 
dagen de heren uit om een pres-
tatie te leveren, zodat de nieuwe 
prinsen en adjudanten de aanwe-
zigen kunnen laten zien dat ze hun 
mannetje kunnen staan. 

Gouwe Kreuge 
Tijdens deze middag wordt ook 
de winnaar van de Gouwe Kreuge 
2016 bekendgemaakt. De Gouwe 
Kreuge is een jaarlijks uit te reiken 

onderscheiding van Stichting Car-
navalsviering Heesch aan een be-
drijf of instelling die zich regionaal 
of lokaal verdienstelijk heeft ge-
maakt. Deze prijs zal officieel wor-
den uitgereikt op zaterdagavond 
30 januari 2016 in zaal ’t Tunneke, 
waarna een spetterende pre-car-
navaleske feestavond zal volgen. 
Voor meer informatie: 
www.krullendonk.nl of like de 
Facebookpagina van Stichting Car-
navalsviering Heesch.

HEESCH - In Krullendonk wordt op zondag 13 december weer de prinsenreceptie gehouden. Bewoners van 
Heesch en omstreken, vrienden, kennissen en belangstellenden zijn vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd 
in CC De Pas om Stan Jaspers, Peter van Uden, Storm van Kaathoven en Ties van de Wijgert te feliciteren met 
hun uitverkiezing tot respectievelijk Prins Porcus XLV en adjudant en Jeugdprins Porcellus XXXIX en adjudant 
voor het carnavalsseizoen 2015-2016. Tevens wordt de Gouwe Kreuge winnaar van 2016 bekendgemaakt.

Prinsen en hun adjudanten Heesch  Foto: Ad Ploegmakers

CAFÉ ’T TRAMSTATION
Raadhuisplein 5 Nistelrode
www.tramstation-nistelrode.nl

Aanvang

20.30 uur

Met 
DJ Cliff

Gezocht:
BARPERSONEEL 
EN OBERS

Cadeau van de 

KaasKoning  

6 Eieren
GRATIS  

De KaasKoning trakteert 
op gratis eieren!

Kom vandaag naar de wagen van de 
KaasKoning met deze advertentie 

en haal uw gratis doosje!

HEESWIJK-DINTHER – De derde 
editie van de HaDee Kwis wordt 
gehouden op vrijdag 8 april 2016. 
De uitslagenavond is op zaterdag 
7 mei in De Toren. 

In verband met Pasen en de mei-
vakantie is er wat geschoven met 
de data voor respectievelijk de 
quizavond zelf en de uitslagen-
avond. De HaDee Kwis werd twee 
keer gehouden met veel succes. 
Dit jaar deden er liefst 115 teams 
uit Heeswijk-Dinther mee aan de 
dorpsquiz. 

De formule van de derde HaDee 
Kwis is dezelfde als de vorige twee 
edities: teams kunnen op vrijdag-
avond de quizboekjes ophalen bij 
De Toren, waarna zij de hele avond 

de tijd hebben het hoofd te bre-
ken over de vragen, die verdeeld 
zijn over diverse categorieën. Ook 
is er weer een geheime opdracht, 
waarvoor ieder team een lid moet 
afvaardigen. Houd de website 
www.hadeekwis.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws rond de 
HaDee Kwis. 

HaDee kwis op
vrijdag 8 april

HaDeeHaDeHaDe
kwis lever je 

favoriete 
TOp 5 in en 
win kaarten 
voor paaspop

HEESCH - De laatste week van 
het jaar staat traditiegetrouw in 
het teken van de TOP 2000, maar 
sinds vorig jaar is een avond per 
jaar gereserveerd voor de Hisse 
100. Lever je favoriete TOP 5 in 
en op zondag 27 december hoor 
je hoe de Hisse 100 klinkt. Als je 
je TOP 5 inlevert maak je kans op 
gratis kaarten voor Paaspop.

Op derde kerstdag, zondag 27 de-
cember, hoor je de Hisse 100. Een 
avond met o.a. veel live muziek, 
een muziekquiz, het verhaal ach-
ter de plaat en videofragmenten. 
Muziekliefhebbers, noteer deze 
dag rood omcirkeld in je agenda. 
De toegang is geheel gratis en de 
cafédeur is vanaf 20.00 uur ge-
opend. Je favoriete lijstje kun je 
sturen naar: info@de-pas.nl.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39 Jumbo Wiegmans, Heesch, Schoonstraat 8,  Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10

 Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39

dcf4e544-a775-4f25-b487-668e1b6819f9.indd   1 7-12-2015   10:37:42
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GeMeeNTeBeRiCHTeN

pRAkTiSCHe iNFORMATie

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(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 afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

Politieloket
maandag t/m donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGeNDA

17 december 2015
19.30 uur
Gemeenteraadsvergadering
De Misse 6, Heesch

Vanaf 1 januari 2016
Milieustraat op zaterdag 
voortaan geopend 
van 8.30-14.00 uur

Wilt u op de hoogte blijven van 
de bekendmakingen uit uw 
buurt? Meld u op www.over-
heid.nl aan voor de e-mailser-
vice. U ontvangt dan per e-mail 
de bekendmakingen uit uw 
buurt van de gemeente, provin-
cie en waterschappen. U maakt 
hiervoor een profiel aan, be-
staande uit uw e-mailadres en 
postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de be-
kendmakingen wilt ontvangen.

Wmo-adviesraad wordt brede Adviesraad Sociaal Domein

Opheffen scheidslijnen 
tussen wetten 
De uitvoering van de Wmo, de 
Jeugdwet en de Participatiewet 
zijn nu bij de gemeente in één 
hand. Dit geeft mogelijkheden om 
ze in samenhang te bezien. Want 
al is er sprake van drie wetten, 
het gewone alledaagse leven kent 
die strakke scheidslijnen niet. Pro-
blemen op één gebied gaan vaak 
samen met problemen op een van 
de andere gebieden. Om maat-
werk te kunnen leveren aan onze 
burgers bij ondersteuningsvragen 
is het nodig om die scheidslijnen 
op te heffen. Op die manier kun-

nen we gebruik maken van de 
mogelijkheden die in het sociaal 
domein breed beschikbaar zijn. Zo 
kan jeugdproblematiek een relatie 
hebben met werkloosheid en/of 
financiële problemen binnen een 
gezin, die vragen om een goede 
onderlinge afstemming.

Nieuwe Adviesraad Sociaal 
Domein
De huidige Wmo adviesraad heeft 
aangegeven zich tot een breed 
advies orgaan te willen doorontwik-
kelen. Vanuit de gemeente juichen 
we deze ontwikkeling toe. Een ad-
viseur vanuit het Rijk ondersteunt 

de raad met het programma ‘Aan-
dacht voor iedereen’. In deze opzet 
werkt de huidige adviesraad Wmo 
toe naar een nieuwe Adviesraad 
Sociaal Domein, samen met de 
vele partners en stakeholders. Hier-
voor is een speciale werkgroep sa-
mengesteld, waarin onder andere 
thuiszorg, ouderen, mindervaliden 
en mantelzorgaspecten geborgd 
zijn. De taak van de werkgroep is 
om in grote lijnen een eerste aanzet 
te geven voor de vorming van de 
nieuwe Adviesraad Sociaal Domein 
en het inventariseren en eventu-
eel creëren van draagvlak voor de 
nieuwe raad bij de verschillende 
partners en stakeholders binnen de 
gemeente Bernheze. 
Op korte termijn wordt deze werk-
groep aangevuld met extra leden 
zodat ook kennis en kunde aanwe-
zig zijn binnen de werkgroep op het 
gebied van participatie en jeugd.

Het doel van de nieuwe brede 
adviesraad Sociaal Domein is om 
weloverwogen advies aan college 
of raad te geven. Dit kan hij onder 
andere doen door signalen op te 
halen bij onze inwoners en belan-
gengroepen. 

Direct contact met gemeente 
blijft mogelijk
Als gemeente vinden we het 
belangrijk om naast het advies van 
de Adviesraad Sociaal Domein, 
ook de directe geluiden van onze 
inwoners en belangengroepen te 
blijven ontvangen. Daarom blijven 
de bestaande overlegstructuren 
met organisaties bestaan en blijft 
het mogelijk om naast de inbreng 
via de adviesraad, ook direct in 
overleg te gaan met of signalen af 
te geven aan de gemeente. 

Winterinzameling 
huishoudelijk afval gestart
Vanaf week 50 zamelt de ge-
meente elke week restafval in en 
wordt gft-afval niet opgehaald. 

Het aanbod van groente- fruit- en 
tuinafval is in de decembermaand 
minimaal, terwijl de meeste huis-
houdens door de feestdagen meer 
restafval hebben. Ook is er kans op 
bevriezing van het afval.

Vanaf 11 januari kunt u uw gft-
container weer aanbieden.

Download voor actuele inzamel-
informatie de Afvalstoffendienst 
app of raadpleeg uw Afval  -
kalender.

Sinds 1 januari 2015 valt alle ondersteuning aan thuiswonenden onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten, zoals ondersteuning in wonen 
en vervoer en individuele en groepsbegeleiding. De jeugdzorg is gede-
centraliseerd en op het gebied van de Participatiewet is er veel veranderd.
Wettelijk is vastgelegd dat mensen meer zaken op eigen kracht of 
samen met hun netwerk moeten regelen. 

uw Afvalkalender 2016

De papieren Afvalkalender valt niet 
meer automatisch op de deurmat. 
Hoe komt u te weten wanneer we 
welk afval bij u ophalen?

Download de Afvalstoffendienst 
app
U vindt de app in de AppStore, sto-
re voor Windows Phone en Google 
playstore. Zoek daarbij op Afval-
stoffendienst. De app downloaden 
kan ook via www.bernheze.org.

Print de Afvalkalender zelf uit
Geen smartphone? U kunt de Af-
valkalender als pdf downloaden 
via www.bernheze.org. Vul uw 
postcode en huisnummer in. U 
ontvangt een pdf die u kunt uit-
printen en ophangen. 

Vraag de Afvalkalender 
telefonisch op
Lukt het installeren van de app of 
het zelf printen van de Afvalkalender 
niet? Bel ons en wij sturen hem op.  

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.bernheze.org of bel naar 
14 0412. Mailen kan ook, 
kcc@bernheze.org.

Wanneer komt de vuilniswagen? Wanneer mag u het plastic verpak-
kingsafval aan de straat zetten? Het antwoord hierop vindt u in de 
Afvalkalender. 

Gemeentehuis
17 december: 
vanaf 13.30 uur gesloten
24 december: 
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december: 
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten

Milieustraat
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

Groendepots
25 december: gesloten
1 januari: gesloten

Politieloket gemeentehuis
28, 30 en 31 december: gesloten

Openingstijden 
rond 
de feestdagen

Agenda:
-  Vaststellen bestemmingsplan 

Wevershof 12a in Nistelrode
-  Aanvulling bestemmingsplan 

Het Runneke
- Vangnetregeling BUIG 2015
-  Wijziging gemeenschappelijke 

regeling RAV Brabant Midden-
West-Noord

-  Aanpassing gemeenschappelijke 
regeling BHIC

-  Toezichtinformatie over wetten 
die in medebewind worden 
uitgevoerd

-  Controleprotocol voor de 
accountantscontrole van de 
jaarrekening 2015

-  Tweede bestuursrapportage 
2015

- Belastingvoorstel 2016

Informatie
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.
org. Via deze website kunt u de 
raadsvergadering live volgen en 
op een later tijdstip terugkijken. 
Met vragen over de gemeente-
raad en de raadscommissies kunt 
u terecht bij de griffie, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GeMeeNTeRAAD 

Raadsvergadering 
Op 17 december 2015 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. 

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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GeMeeNTeBeRiCHTeN

pROCeDuReS
Openingstijden zie colofon

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

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
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 on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.

OFFiCiËle BekeNDMAkiNGeN

Algemene plaatselijke 
verordening (Apv)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 1 december 
2015 besloten een standplaats-
vergunning te verlenen aan JTV 
Noordoost Noord-Brabant BV, 
Obrechtsstraat 25, 5344 AT in Oss 
voor een mobiele tandartsenprak-
tijk aan Hoogstraat t.o. De Misse 
achter de bomen in Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14, 5476 KK Vorsten-
bosch heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV mel-
ding  gedaan van de activiteiten op 
2, 16, 22 en 23 januari, 5 februari 
en de carnavalsdagen in 2016. De 
inrichting mag maximaal zes keer 
per jaar van deze mogelijkheid ge-
bruik maken. Tijdens de activiteit 
gelden er ruimere schenktijden dan 
normaal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 2:34B, 
lid 1 en 2 van de APV, die te vinden 
is op www.bernheze.org. 
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: 
-  Toer- en trimvereniging Uden 

voor het organiseren van een 
ATB-toertocht op 24 januari 
2016 waarbij de route over het 
grondgebied van Bernheze loopt.

-  De Toren Exploitatie BV voor het 
organiseren van een particulier 
feest op 12 december 2015 op de 
Liekendonk in Heeswijk-Dinther. 
Er is een ontheffi ng geluidsver-
sterkende apparatuur verleend 
tot 1.00 uur.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
-  Galgenberg 2

Nieuwbouw loods
Datum ontvangst: 30-11-2015 

-  Rukven 3
Aanleg watergang met bruggen
Datum ontvangst: 01-12-2015

-  Aa-brugstraat 4
Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening (nevenactiviteiten 
voor verwerken en verkoopklaar 
maken vlees en proeverij)
Datum ontvangst: 02-12-2015

Heesch
-  Wijststraat 16

Beperkte milieutoets
Datum ontvangst: 03-12-2015

-  Wijststraat 16
Uitbreiden paardenstal en plaat-
sen poort
Datum ontvangst: 03-12-2015

Nistelrode
-  Loosbroekseweg 76b

Plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 04-12-2015

-  Loosbroekseweg 49
Nieuwbouw loods
Datum ontvangst: 04-12-2015

-  Hazenveld ong.
Bouw 5 woningen
Datum ontvangst: 04-12-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Lange Kruisdelstraat 1

Herbouw boerderij met 
bijgebouw
Verzenddatum: 03-12-2015

Nistelrode
-  Dintherseweg 14 en 14a

Realiseren fl exhotel
Verzenddatum: 03-12-2015

Heesch
-  ’t Dorp 45

Bouw duiventil
Verzenddatum: 03-12-2015

-  Eeuwelseloop 1 en 15
Vergroten bergingen
Verzenddatum: 02-12-2015

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een on-
omkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 
Nistelrode
-  Menzel t.h.v. nummer 20 

Kappen Noorse esdoorn 
(belemmering hoogspannings-
leiding)
Verzenddatum: 20-11-2015

-  Waardse Bunders ong. 
Kappen 5 essen en 3 eiken 
(belemmering hoogspannings-
leiding)
Verzenddatum: 20-11-2015

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

De provincie Noord Brabant heeft 
onderstaande vergunning ver-
leend:
Heeswijk-Dinther
-  N279

Fase 2 gewijzigde aansluiting N 
279 met viaduct
Verzenddatum: 26-11-2015

Nistelrode
-  Loosbroekseweg 48

Milieuneutraal veranderen 
(wijzigen gasdaken)
Verzenddatum: 02-12-2015

Beroepschrift indienen t.a.v. Recht-
bank Oost-Brabant. Voor meer in-
formatie kunt u zich wenden tot 
Provincie Noord Brabant 
(www.brabant.nl) of Omgevings-
dienst Brabant Noord 
(www.odbn.nl)

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen zijn geweigerd.
Nistelrode
-  Brouwersstraat 2 

Kappen 3 beuken 
(verplaatsen inrit)
Verzenddatum: 20-11-2015

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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Hazelbergsestraat 2a

Beperkte milieutoets/wijzigen 
varkenshouderij
Verzenddatum: 03-12-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Alleen pinnen bij Milieustraat 
en groendepots

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de 
Milieustraat en de groendepots 
alleen pinnen. U kunt dan niet 
meer met contant geld afrekenen. 

Contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

Nieuwe openingstijden
Milieustraat 
Vanaf 1 januari 2016

De Milieustraat is vanaf 1 januari 
2016 op zaterdag open van 8.30 
tot 14.00 uur. 

De openingstijden op woensdag 
en vrijdag veranderen niet. 

Verpakkingen van 
plastic, blik en 
drankkartons 

in dezelfde zak
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De praktijk leert dat het ook reuze 
meevalt om zo’n verklaring te ver-
krijgen. Je maakt tegenwoordig 
online of per telefoon een afspraak 
met het gemeentehuis en wordt 
vrijwel direct geholpen als je daar 
verschijnt. Binnen no-time is de 
verklaring binnen. 
In mijn omgeving heb ik al meer-
dere keren mogen ervaren dat deze 

aanpak van de gemeente gewoon 
perfect werkt. Het vraagt even wat 
vooruit denken, maar daarna word 
je - zonder onnodig wachten - ge-
holpen. Een compliment voor deze 
werkwijze is op zijn plek.
Natuurlijk zijn er nog steeds men-
sen die dat niet willen of niet kun-
nen en maar gewoon even binnen 
willen lopen wanneer het hun in-

valt. Maar de raad heeft onlangs 
besloten om daar, heel terecht, 
geen gehoor aan te geven. 

Hoe vlot zo’n verklaring dan bin-
nenkomt is natuurlijk wel afhanke-
lijk van hoe goed het gedrag altijd 
geweest is, maar daar heeft onze 
gemeente vanzelfsprekend geen 
invloed op.

Lokaal: Verklaring omtrent gedrag

BERNHEZE - Je komt het in steeds meer beroepen tegen, de voorwaarde om een 
‘verklaring omtrent gedrag’ te overleggen, vroeger bekend als bewijs van goed 
gedrag. Voor indiensttreding van heel veel beroepen is het voortaan een ver-
eiste. Daar waar er met contant geld, zaken van waarde of - bijvoorbeeld - met 
kinderen gewerkt wordt, ontkom je er gewoon niet aan. 

John van den Akker, Lokaal

WhaTsapp

Ze lijken niet meer weg te denken uit 
ons dagelijks leven: de social media 
zoals Instagram, Facebook, Twitter en 
WhatsApp. Veelal gebruikt om gezellig 
digitaal met elkaar te kletsen of leuke foto’s 
uit te wisselen. Maar steeds vaker worden 
social media ook voor meer nuttige zaken 
gebruikt. 

Neem de WhatsApp groep bijvoorbeeld 
van je sportteam. Heel handig om met één druk op de knop iedereen te 
informeren over wasbeurten en afgelastingen. Vroeger deden we dat met 
bellijsten; onhandig en tijdrovend.

Ook als het gaat om de veiligheid in onze buurt, kan een WhatsApp groep 
behulpzaam zijn. Het werkt als volgt: mensen uit een straat of buurt 
melden zich aan voor de groepsapp, die wordt beheerd door iemand uit 
de buurt. Buurtbewoners maken elkaar via de app attent op zaken die 
spelen in de buurt. Zo kun je samen een oogje in het zeil houden en 
verdachte situaties melden bij de politie. In Tilburg heeft men hiermee 
al in diverse wijken ervaring opgedaan. Onderzoek daar wijst uit dat 
het hebben van een appgroep met de buurt heeft bijgedragen aan het 
verminderen van inbraken. 

Het doet me dan ook deugd dat in onze gemeente dergelijke WhatsApp 
groepen in oprichting zijn. Zowel in Heesch als Heeswijk-Dinther hebben 
mensen zelf het initiatief genomen om elkaar via de WhatsApp op de 
hoogte te brengen van verdachte situaties. 

Ik hoop dat ook andere buurten hun voorbeeld volgen. Door samen alert 
te zijn, kunnen we bijdragen aan het terugdringen van woninginbraak. 
Dat is zeker in deze donkere dagen een prettige gedachte. 

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend

Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

het is kiezen
of delen

Als je een hypotheek door ‘n bank laat regelen 
kun je maar uit één hypotheek kiezen,  
namelijk die van de bank.
Als je je hypotheek door ons laat regelen 
zoeken wij naar de meest voordelige aanbieder.
Zodat je echt een keuze hebt.

Lasten met 12% verhogen is on-
gekend. Partijen als de VVD, die 
altijd om het hardst roepen dat de 
lasten te hoog zijn, stemden voor 
deze lastenverhoging. De SP Bern-
heze kan niet begrijpen dat er po-
litieke partijen zijn die in deze tijd 
lasten met 12% verhogen voor 
de inwoners. De inwoners, die al 
jarenlang de koopkracht achter-
uit zien gaan. Zij leveren nu nog 
tientallen euro’s extra in, omdat de 

lasten voor het riool met 12% stij-
gen. De SP Bernheze wilde niet dat 
inwoners 12% lastenverzwaring 
kregen. Daarom was de SP tegen 
deze verhoging van de lasten met 
12%. Maar de meerderheid van de 
gemeenteraad liet deze verhoging 
toch doorgaan. Op 17 december 
aanstaande zal de SP Bernheze 
daarom voorstellen indienen. Dit, 
om deze lastenverzwaring te com-
penseren voor alle huiseigenaren 

in Bernheze. Ja, u leest het goed. 
De SP komt ook op voor de huis-
eigenaren van Bernheze. De SP wil 
niet dat de eigenaren van wonin-
gen in Bernheze met extra lasten 
te maken krijgen. 
Let dus goed op de komende 
week. Mocht het voorstel van de 
SP een meerderheid halen, dan 
krijgt iedere woningbezitter een 
compensatie voor de gestegen ri-
oolheffing!

SP: eist compensatie voor 
stijging rioolbelasting

BERNHEZE - In 2016 zal de rioolbelasting met 12% omhoog gaan. De rioolhef-
fing valt voor iedere woningeigenaar 12% hoger uit. Dat dankt u niet aan de SP 
Bernheze. Op maandag 5 oktober stemde de SP tegen deze onwaarschijnlijke 
lastenverzwaring. De SP Bernheze zal op 17 december in de gemeenteraad com-
pensatie eisen voor u.

Cor van Erp, SP Bernheze, Fractievoorzitter

een whatsapp groep, behulpzaam 
voor veiligheid in de buurt

Als ingezetene van de gemeente 
Bernheze en inwoner van Hees-
wijk-Dinther, kijk ik met een an-
dere bril naar de ontwikkelingen in 
‘ons dorp’ dan voor mijn politieke 
carrière. Ik ben nu eerder op de 
hoogte van ontwikkelingen die op 
stapel staan dan voorheen. Toen 
zag ik het pas als het proces al op 
gang was.

Er gebeurt iets in Heeswijk-Dinther.
Inmiddels wordt er op verschillen-
de locaties gebouwd, bijvoorbeeld 

bij Ter Weer en Cuneraschool en 
worden andere locaties alweer 
klaargestoomd om ontwikkeld te 
worden. Maar ook het renoveren 
komt aan de orde, bijvoorbeeld de 
Willebrordstraat, waar ik zelf een 
paar jaar met veel plezier gewoond 
heb. Helaas is het niet alleen ho-
sanna: we hebben ook projecten 
die politiek-maatschappelijk ge-
voelig liggen. Dan is het belangrijk 
dat je altijd horen en wederhoren 
toepast en gefundeerd, vooral op 
ratio, je standpunt inneemt. 

Dynamische ontwikkeling
Voorlopig zit er nog voldoende 
dynamiek in de politieke agenda, 
een fijne gedachte, waar we in 
2016 weer mee verder kunnen. De 
zuidelijke ontsluiting komt eraan 
en is, als het een beetje meezit, in 
2017 gereed!

Ik ben blij dat ik, namens het CDA 
Bernheze, deze ontwikkelingen 
mede mogelijk kan maken, in 
plaats van aan de zijlijn te staan.

CDA: Bezinning over ‘ons 
dorp’ Heeswijk-Dinther

BERNHEZE - De maand december is er voor velen één van bezinning: net sinter-
klaas achter de rug, veel eindejaarsborrels voor de boeg, om maar niet te spre-
ken van de komende nieuwjaarsborrels. Hoewel voor het politieke jaar andere 
data gelden, is er voor mij weer een politiek jaar achter de rug, ik ben begonnen 
in december 2013. 

Erwin van Kessel, Burgerlid CDABernheze
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iNFORMATie VOOR De keRNeN

Rabobank
Schoonstraat 
nieuw trottoir?
www.centrumheesch.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Ook voor hulp bij
overstappen

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Wijziging 
oud papier 
Dinther

Op vrijdag 1 januari wordt er 
door het St. Barbaragilde geen 
oud papier opgehaald in Din-
ther. Dit wordt maandag 4 ja-
nuari 2016.

Leg maar eens uit aan de inwoners 
van Bernheze waarom door de 
gemeente alles in het werk wordt 
gesteld om de oprichting van een 
honden- en kattenpension aan 
Laag Beugt mogelijk te maken. Er 
wonen diverse gezinnen op korte 
afstand van de bewuste locatie 
en zij krijgen straks ongetwijfeld 
te maken met geluids- en andere 
overlast. Maar om onduidelijke 
redenen moet en zal dit vergund 
worden. Ook geeft men alle me-

dewerking aan de oprichting van 
een betoncentrale en afvalver-
werkingsbedrijf in het beschermde 
Aa-dal. En in het beekdal van de 
Leijgraaf worden landschaps- en 
natuurwaarden ondergeschikt ge-
maakt aan economisch gewin door 
de bouw van permanente teelton-
dersteunende voorzieningen. Aan 
de Wijststraat maakt een ruïne van 
een boerderij plaats voor een groot 
zorgcomplex met veel nieuwe ver-
stening in het buitengebied.

Maar wanneer een supermarkt 
zich wil vestigen in een leegstaand 
bedrijfspand, dicht bij het centrum, 
dan mag dat niet. 

En wanneer Buro Lima een perma-
nente vergunning aan de Fokkers-
hoek wil voor de opvang van kin-
deren die daar enorm op hun plek 
zijn, dan wordt dat afgeschoten 
door het college van burgemees-
ter en wethouders. Onbegrijpelijk 
voor Politieke Partij Blanco.

Blanco: Soms mag alles, soms niets…

BERNHEZE - Er lijkt soms een behoorlijke willekeur te zitten in wat er door de 
gemeente Bernheze wel wordt toegestaan en wat niet. Politieke Partij Blanco 
kan de redeneringen niet altijd volgen van het college. De uitleg van de wet-
houders roept bij ons regelmatig vragen op, mooie initiatieven worden soms 
afgeschoten, terwijl ingrijpende zaken - met grote consequenties voor de omge-
ving - vrij spel lijken te krijgen.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Afgelopen week heb ik twee le-
zingen bezocht. De ene ging over 
veehouderij en volksgezondheid. 
De schaalvergroting in de inten-
sieve veehouderij is een feit. Er ligt 
zeker een relatie met de volksge-
zondheid. We hoeven dan alleen 
maar de uitbraak van de Q-koorts 
of de resistentie tegen de antibio-
tica te noemen. 
Toch bleek een oplossing nog ver 
weg. Hoe groot deze relatie is en 
hoe de balans weer kan worden 
teruggebracht, dat levert de no-
dige discussie op.
De andere lezing ging over ster-
renkunde en religie. Voor deze le-
zing was ik te gast op sterrenwacht 
Halley. Iets heel anders, maar toch 
ook weer niet. De verwondering 
die ik daar mocht ervaren over het 

immense heelal. Het nietige van 
onze aarde in de ruimte en het 
bijzondere van het leven op deze 
aarde. Behalve verwondering, doet 
het mij ook heel erg beseffen dat 
we toch veel zuiniger moeten zijn 
op onze aarde.
Dat beide in relatie tot de maand 
december, zet mij wel tot den-
ken… Dus voor mij deze maand 
iets minder consumeren, minder 
vlees en minder cadeaus. En ik ben 
er trots op dat onze partij ook staat 
voor duurzaamheid en zorg voor 
de mens, het klimaat en het land-
schap. Het is me deze week weer 
duidelijk geworden hoe belangrijk 
het is om dat geluid ook lokaal te 
laten horen. 
Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
Wie zoet is, krijgt…

BERNHEZE - December. De maand van fees-
ten, cadeautjes en lekker eten. Als we de tv 
en de commercie moeten geloven, dan kan 
het niet op. Alles gericht op mooier, of goed-
koper of meer…

Ellen Neelen, 
commissielid Progressief Bernheze

D66: René pruijssers
Loosbroekenaar René Pruijssers is directeur van Fudura, een dochter van netwerkbedrijf Enexis. 
‘Als Fudura geloven wij in een toekomst waarin we efficiënt en eerlijk met energie omgaan. 
Samen met klanten en overheid realiseren wij rendabele oplossingen die eerlijke energie 
vanzelfsprekend maken. 

Wat is de oplossing?
‘Natuurlijk zijn we een bedrijf dat geld verdient, maar we zetten ons ook belangeloos 
in voor energiebesparingstrajecten. Lokaal dragen we ons steentje bij aan BECO en 
Buurkracht. Wij zijn actief in trajecten als Nul-op-de-meter-woningen, elektrisch rijden 

en ontwikkelen lespakketten over energiebesparing op scholen. We werken hierbij actief 
samen met de provincie Brabant en adviseren bijvoorbeeld de D66 fractie in de 2e kamer.’

Duurzame energie?
‘Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds kostbaarder en zijn vervuilend. Duurzame 

energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. De duurzame 
energiemeter blijft in Nederland echter steken op een 4%. Dat móet beter. 
D66 wil dat in 2020 het aandeel naar 20% is gestegen. Dat betekent 
kiezen voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de 
energieproductie verduurzamen. Maar ook scherpe eisen stellen aan de 

industrie, zodat ook grootverbruikers vergroenen.’
Wat kan Bernheze doen?

‘Lokaal dient de gemeente proactief locaties voor duurzame energieopwekking 
te identificeren en zich sterk te maken voor een snelle (of zelfs proactieve) 
vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal. Daarom moet de gemeente 

aansturen op omarming van initiatieven door burgers. Door proactieve communicatie, 
maar ook door bijv. leges van vergunningen te koppelen aan zichtbare investeringen 
en burgerparticipatie en de investering in energieopwekking te ondersteunen.’

Loosbroekenaar René Pruijssers is directeur van Fudura, een dochter van netwerkbedrijf Enexis. 
‘Als Fudura geloven wij in een toekomst waarin we efficiënt en eerlijk met energie omgaan. 
Samen met klanten en overheid realiseren wij rendabele oplossingen die eerlijke energie 
vanzelfsprekend maken. 

Wat is de oplossing?
‘Natuurlijk zijn we een bedrijf dat geld verdient, maar we zetten ons ook belangeloos 
in voor energiebesparingstrajecten. Lokaal dragen we ons steentje bij aan BECO en 
Buurkracht. Wij zijn actief in trajecten als Nul-op-de-meter-woningen, elektrisch rijden 

en ontwikkelen lespakketten over energiebesparing op scholen. We werken hierbij actief 
samen met de provincie Brabant en adviseren bijvoorbeeld de D66 fractie in de 2e kamer.’

Duurzame energie?
‘Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds kostbaarder en zijn vervuilend. Duurzame 

te identificeren en zich sterk te maken voor een snelle (of zelfs proactieve) 
vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal. Daarom moet de gemeente 

en burgerparticipatie en de investering in energieopwekking te ondersteunen.’

ik ben
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Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zit je op de basisschool en vind 
je knutselen en koekjes bakken 
leuk? Dan moet je zeker naar de 
kerstinstuif komen bij de Eijnde-
ric in Heesch of Heeswijk op za-
terdag 12 december.

Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je van 
harte welkom. Je hoeft niet te reser-
veren. Bij binnenkomst krijg je een 

kaart waar alle activiteiten opstaan die 
je kunt doen. Wil je alles doen, dan 
ben je ongeveer 1,5 tot 2 uur bezig. 
Omdat natuurlijk al je vriendjes en 
vriendinnetjes ook meedoen, is het al-
tijd beregezellig. Als je naar huis gaat 
ben je helemaal in kerststemming en 
krijg je een tas mee met alle spulletjes 
die je gemaakt hebt: de kerstkoekjes 
die je hebt gebakken, de zelf gemaak-

te kerstkaart, het kerststukje dat zo 
lekker ruikt en nog veel meer. 

Als je het gezellig vindt dat je vader of 
moeder meekomt, is dat prima, maar 
het hoeft niet per se.
De entree is € 3,- per kind. Tot za-
terdag!

Foto’s: Ronald Hastenberg
Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Doe je ook mee aan de kerstinstuif bij De Eijnderic?

Te kOOp

NieuWe DeSSO-
TApijTTeGelS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HeeSAkkeRS liCHTViSie 
HeeFT VOOR ieDeReeN 
De juiSTe lAMp iN HuiS
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

iN ONZe kADOSHOp ViNDT u 
AlTijD eeN pASSeND kADO 
VOOR elke GeleGeNHeiD
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

iN ONZe elekTROSHOp 
ViNDT u Alle MOGelijke 
liCHTBRONNeN
Zowel LED- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

pRiNTpApieR
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams. Per pak 500 vel € 4,99.
Hele jaar door 5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28, Nistelrode.

keRSTBOMeN
Blauwspar, zelf uitzoeken 
op perceel Liniedijk 3 
Heeswijk-Dinther.
Van 100 cm € 5,- 150 /200 cm 
€ 10,- 250 /350 cm € 15,-
gratis thuisbezorgd. 
0413-292751 - 06-53760087.

keRSTBOMeN
Diverse soorten en maten, 
o.a. blauwspar en Nordmann. 
Verkoop vanaf 5 december. 
Antoon Coolenstraat 5 te Heeswijk.

MOOie keRSTBOMeN 
Groen en blauwspar, diverse 
maten, met en zonder kluit, 
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30 
Loosbroek 0413-229445.

Te kOOp/Te HuuR

CeNTRuM HeeSWijk, 
WiNkel/kANTOORRuiMTe
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
excl. btw per maand 0413-293584.

GeVRAAGD

BiDpReNTjeS
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.

SlAGWeRkeR VOOR 
SAMBA peRCuSSieBAND 
DAle CANA
Ben jij degene die ons met je 
muzikale gevoel en energieke 
uitstraling wil komen versterken? 
Meer info: www.dalecana.nl of 
bel met 06-50404292.

AANGeBODeN

eeN AVONDje uiT bij de 
schietvereniging in Nistelrode. 
Activiteit luchtbuksschieten 
voor verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: 
Piet van Hintum 0412-611168.

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: 
0413-293260.

peDiCuRe NiSTelRODe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kApTeijNS pARTYVeRHuuR 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

WilT u ieMAND VeRRASSeN 
MeT eeN eCHT ORiGiNeel 
kADO!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

Uw oude ViDeOBANDeN 
vakkundig en met zorg op DVD 
of op uw pC OF lApTOp? 
Kijk even op www.eerdenvideo.nl 
of stuur een mail naar 
g.eerden@hotmail.nl. 
Bellen mag ook: 06-11 355 477.

FeeSTje OF ieTS Te VieReN
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
IJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

MOOIBERNHEZERTJES

Wilt u een zoekertJe Plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Petra van Teeffelen 
uit Heesch

Winnaar:
Hennie van den Berg

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening
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Klasse-RT helpt je kind met een op 
maat gemaakt plan weer op weg. 
Je kind ervaart succes, krijgt weer 
zelfvertrouwen en kan uiteindelijk 
weer zonder hulp verder. “Dan is 
mijn doel bereikt!”, aldus Jeanine 
Maas.

Om dat doel te bereiken blijft 
Jeanine haar kennis uitbreiden. 
En dat is niet geheel zonder resul-
taat. De praktijk groeit zo langza-
merhand uit haar jasje en daarom 
staan het huis en de praktijk nu te 
koop. “Voor de individuele bege-
leiding is de praktijk nog net groot 
genoeg, maar voor de groepscur-
sussen en trainingen is Klasse-RT 

al een poosje te vinden in CC Nes-
terlé. Voorlopig een goede oplos-
sing.” 

Heb je interesse in een praktijk aan 
huis? Het huis en de praktijk kun je 
vinden op Funda. 
www.funda.nl/koop/nistelrode/
huis-48141014-oude-toren-
weg-8/

Heb je vragen ten aanzien van 
leerproblemen, concentratiepro-
blemen of maak je je zorgen over 
de ontwikkeling van je kind? Heeft 
je kind het op het voortgezet on-
derwijs niet gemakkelijk? Zit je 
kind niet lekker in z’n vel? Voel 
je vrij om te bellen. Een intakege-
sprek is geheel gratis.

Met veel liefde, plezier, kennis en 
passie helpt Klasse-RT je kind weer 
op weg.
• 16 december om 
 18.30 uur: Informatieavond 

Snel leren=leuk leren V-O. 
• 16 december om 20.00 uur: 

Informatieavond Bewegend 

Leren Concentreren P-O.
• 6 januari 2016: Cursus Snel 

leren=leuk leren V-O
 (6 lessen).
• 6 januari 2016: Cursus 

Bewegend Leren Concentreren 
(6 lessen). 

 

klasse-RT timmert aan de weg
Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen kwaliteiten

kinderen

NISTELRODE - Dat staat op de website van Klasse-RT en dat is waar Jeanine Maas van Klasse-RT voor staat. 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Soms gaat die ontwikkeling niet vanzelf en 
heeft het kind wat extra ondersteuning nodig. Niets is zo vervelend als je kind te zien worstelen met de leer-
stof. Ook al doet de school haar uiterste best om de juiste hulp en zorg te bieden, soms is dat niet afdoende.

KLASSE-RT REMEDIAL 
TEACHING OP MAAT 
EN MEER!  
Jeanine Maas
Oude Torenweg 8 Nistelrode 
0412-617144 / 06-17188290 
 
www.klasse-rt.nl 
jeaninemaas@klasse-rt.nl.

NISTELRODE - St. HaFa Opleiding 
Nistelrode verzorgt op zondag 13 
december een concert in CC Nes-
terlé.

In het jaar 2015 heeft de St. HaFa 
Opleiding Nistelrode met haar 
leerlingen weer tal van activitei-
ten en optredens verzorgd. Elk jaar 
verwelkomt het gezelschap nieu-
we leerlingen die hun muzikale ta-

lenten komen ontdekken. De ver-
eniging telt op dit moment zo’n 44 
leerlingen en is daar trots op.
Het jaar wordt afgesloten met een 
gevarieerd programma. 
De leerlingen hebben hier in groep-
jes voor gerepeteerd en willen dat 
graag laten horen op zondag 13 
december van 11.00 tot 12.00 uur 
in CC Nesterlé in Nistelrode. Ieder-
een is van harte welkom.

Muzikale jaarafsluiting 
St. HaFa Opleiding 

Vier kinderen van De Bolderik 
maken korte speelfilm 

De kinderen ontdekten dat er bij 
het maken van een film veel komt 
kijken. Er zijn meerdere beroepen 
mee gemoeid. Zo moest er een 
script geschreven worden, een 
storyboard worden gemaakt en er 
moesten acteurs en figuranten ge-
cast worden. 

Ook moest een locatie geregeld 
worden. De kinderen vonden een 
prima locatie in de Museumboer-
derij in Heeswijk-Dinther. Tijdens 
het filmen moest de camera be-
diend worden, was er iemand re-
gisseur en geluidsman. 
Daarna moest er nog gemonteerd 
worden en werd er flink nagedacht 
over special effects en de juiste 
muziek. Een leerzaam en leuk pro-
ces. 

De film gaat over twee kinderen 
die een magisch meetlint vinden 
en daardoor naar het verleden rei-
zen. Ze belanden in de tijd van ‘Jet 

en Jan’ en maken daar van alles 
mee. Vervolgens proberen ze terug 
te komen naar het heden, maar of 
dat goed zal komen… Dat zie je in 
de film! 

De première van deze film is op 
woensdag 16 december op OBS 
De Bolderik van 11.45 tot 12.15 
uur.

HEESWIJK-DINTHER - Vier nieuwsgierige kinderen uit groep 8 van OBS De Bolderik in Heeswijk-Dinther 
gingen op bezoek bij Nadja van Driel, een professioneel filmmaakster. De vier kinderen wilden graag leren 
hoe je een film maakt. Nadja ging samen met de kinderen aan de slag. Een korte speelfilm werd geboren: 
‘Flashed Away!’ 

MediaMasters is een initiatief van 
Mediawijzer.net en heeft tot doel 
alle kinderen in groep 7 en 8 een 
basisniveau mediawijsheid mee 
te geven. Dit is gelukt: ieder kind 
heeft aan het eind van de week zijn 
MediaMasters-diploma behaald.

Iedere dag startte de klas met een 
korte aflevering die door de kinde-
ren werd bekeken. De afleverin-

gen lieten een spannend verhaal 
zien (dat zich afspeelde in Kasteel 
Heeswijk) en behandelden ook di-
verse mediawijsheidthema’s. 

Elke dag konden de kinderen jo-
kers verdienen, groep 8 van OBS 
De Bolderik had alle acht de jokers 
verdiend en daarmee konden zij 
het spannende finalespel spelen. 

De kinderen moesten tijdens het 
spel overleggen, samenwerken, 
media maken en interpreteren om 
te zorgen dat ze genoeg punten 
haalden voor het diploma en om 
de finaledag tot een goed eind te 
brengen. 

Dit alles is hen goed gelukt. Er de-
den 4300 klassen mee, groep 8 
van De Bolderik is 92e geworden.

leerlingen groep 8 
De Bolderik halen 
MediaMasters-diploma

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben 
de leerlingen van OBS De Bolderik uit Heeswijk-Dinther meegedaan 
aan het superspannende mediawijsheidspel MediaMasters. Zij gingen 
gedurende de Week van de Mediawijsheid dagelijks aan de slag met 
MediaMissies: opdrachten die te maken hadden met bijvoorbeeld pri-
vacy, cyberpesten, programmeren, betrouwbaarheid van bronnen en 
het zelf gebruik maken van media. 

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

Geen toeslagen bij vermogen?
Echt wel!

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

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Clusterverlichting
Snoer met 768 lampjes, 
lengte 450 cm. 

14.95
29.95

Met een snoer 
clusterverlichting maak je 

de mooiste vormen

Intratuin Veghel 
Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

kerstmarkt Fioretti College 
voor Serious Request

Ook dit jaar is de opbrengt van de 
kerstmarkt bedoeld voor Serious 
Request. Het Rode Kruis vraagt 
aandacht voor de generatie van de 
toekomst in oorlogs- en conflictge-
bieden. Zij zijn de stille slachtoffers 

van de oorlog. Dat gebeurt onder 
het motto ‘Keep them going’. Van 
18 tot en met 24 december draaien 
de DJ’s van 3FM populaire muziek 
vanuit het ‘Glazen Huis’ in Heer-
len en vinden er door het hele land 
sponsoracties plaats. Zo ook op het 
Fioretti College.

Alle ouders, grootouders, familie-
leden, vrienden en bekenden van 
de tweedejaars leerlingen zijn van 
harte uitgenodigd voor de kerst-

markt. Maar de markt is ook toe-
gankelijk voor ouders en leerlingen 
uit andere leerjaren en ieder ander 
die op zoek is naar leuke kerstspul-

letjes en graag een gezellige avond 
wil beleven. De kerstmarkt start 
om 18.30 uur en duurt tot 21.00 
uur. De entree is gratis.

Ik mag dit jaar mijn eigen vuurwerkwinkel draaien voor stage! Ook 
mag ik hier de aankomende weken een column over schrijven. 
Hiermee houd ik jullie op de hoogte over hoe het allemaal gaat 
om voor het eerst een eigen winkel te beginnen. Begin van het jaar 
hoorde ik dat ik stage moest lopen van school (Rijnijssel college). 
Het was erg moeilijk om wat te verzinnen, aangezien ik al meerdere 
keren in kledingwinkels had gestaan en dat niet echt iets voor mij 
was. School maakte het nog moeilijker door te zeggen dat het al-
leen maar in de detailhandel mocht zijn.

Thuis zat ik erover te piekeren wat ik dit jaar moest gaan doen als 
stage, weer een kledingwinkel of een grote bouwmarkt? Niks sprak 
mij echt aan, totdat mijn vader zei: ‘Julian ik weet misschien wel 
wat!’ Mijn vader zei dat hij het misschien wel kon regelen dat ik een 
vuurwerkwinkel mocht gaan draaien. Uiteindelijk kon dat, want er 
was nog een winkel vrij, namelijk de vuurwerkwinkel in Heeswijk-
Dinther.

Mij leek dit een enorm mooie kans om te gaan doen! En wie wil dat 
nou niet, een eigen (detailhandel)winkel runnen als stage! De af-
gelopen weken heb ik al stage gelopen bij een vuurwerkgroothan-
del, dat doe ik eromheen om aan het juiste aantal uren te komen. 
Zo leer ik het hele proces van hoe het vuurwerk uiteindelijk vanuit 
China tot bij de consument in Nederland terecht kan komen.

Ook ben ik druk met de voorbereidingen in de winkel zelf om deze 
optimaal te laten renderen, zoals met reclameborden en leuke ac-
ties. Tot nog toe verloopt het allemaal erg goed!

De aankomende weken mag ik een column schrijven van de redac-
tie van DeMooiBernhezeKrant, ik ben erg blij dat ik zo van me kan 
laten horen in Heeswijk-Dinther.

Column
julian

HÉT GOEDKOOPSTE

VUURWERK
VAN NEDERLAND!!

www.bestelvuurwerk.nl/heeswijk

De Morgenstond 19
Heeswĳ k-Dinther

De Heeren Van
Het Vuurwerk

GRATIS VUURWERK  voor iedere klant!

Winterwandeling
ER ZIJN NOG  KAARTJES TE KOOP

NISTELRODE - Op zondagavond 13 december gaan we aan de wandel 
door Nistelrode. Een bijzondere wandeling door het winterse donker zo 
vlak voor kerstmis, met op onverwachte plekken een verrassing! 

Op de ene locatie is het stemmige muziek, op een andere plek luisteren 
we naar een mooi verhaal en weer ergens anders... iets anders. En tus-
sendoor lekker ontspannen lopen en wat kletsen met elkaar.  Met een 
knipoog naar kerstmis en omdat iedereen mee kan lopen, is de wande-
ling genoemd: ‘Herders, wijzen en ander volk’.  
‘Herders, wijzen en ander volk’- winterwandeling op 13 december
Aanvang: 19.00 uur in CC Nesterlé
Kaartjes  € 5,-  te koop bij CC Nesterlé. Voor informatie: 
Maxend@home.nl 

VEGHEL - De tweedejaars leerlingen mavo en vmbo van het Fioretti College uit Veghel, met vele leerlingen 
uit Bernheze, houden op donderdagavond 17 december een grote kerstmarkt voor het goede doel. De leerlin-
gen nemen overdag deel aan leuke workshops en maken allerlei creatieve en culinaire producten. ’s Avonds 
worden alle zelfgemaakte kerstartikelen verkocht.

keep them going van 
18 t/m 24 deCember

Ook wel: WINTERMAAND, 
KERSTMAAND of  DONKERE-
MAAND genoemd.

December is de twaalfde en laatste 
maand van het jaar op de grego-
riaanse kalender en telt 31 dagen. 

De naam komt van het Latijnse 
woord voor ‘tien’, decem; Decem-
ber was oorspronkelijk de tiende 
maand van het jaar, omdat tot 153 
v.Chr. het Romeinse kalenderjaar 
in maart begon.
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WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 15:45

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

LADIES NIGHT: MANNENHARTEN 2 20:30

DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Ja, ik wil!: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 11 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Dummie de mummie: 
16:00

Snoopy 3D: 
16:00

Fashion Chicks: 
16:00 19:00

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre: 
18:45 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45

ZATERDAG 12 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30 

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

Fashion Chicks: 
15:30 19:00

Burnt: 

21:30

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

Spectre: 
18:45 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45 

ZONDAG 13 DECEMBER 2015

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30 

Snoopy 3D: 
13:45 16:00

Fashion Chicks: 
15:30

Burnt: 

19:45

Ja, ik wil!: 
19:45

Spectre: 
19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 19:30 

MAANDAG 14 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 15 DECEMBER 2015

Burnt: 

20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 16 DECEMBER 2015

Star Wars The Force Awakens: 13:15 15:30 19:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 

Dummie de mummie: 
14:00 16:00 

Mega Mindy VS Rox: 
13:45

Snoopy 3D: 
16:15

Fashion Chicks: 
15:45

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

Mannenharten 2: 
20:00 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

Oliedag bij De kilsdonkse 
Molen in Dinther

De afgelopen maanden hebben 
kinderen van de basisscholen uit 
Heeswijk-Dinther en omgeving, 
hun uiterste best gedaan om bij 
ouders, opa’s en oma’s en kennis-
sen walnoten te verzamelen voor 

De Kilsdonkse Molen. Maar ook 
vele inwoners van Dinther en om-
geving hebben de oogst 
van hun notenboom 
geschonken. Deze 
actie heeft een 
enorme hoeveel-
heid noten opge-
leverd. Voor jong 
en oud is het 
interessant om 
te zien op welke 
manier die noten 
worden verwerkt tot 
olie en waar die olie 
dan vervolgens voor ge-
bruikt kan worden.

Indien er genoeg wind en water 
beschikbaar is, zullen zowel de 
wieken als de waterraderen van de 
molen in werking zijn.
Tijdens de ‘Oliedag in kerstsfeer’  

op zondag, wordt getoond hoe 
lijnolie, koolzaadolie en walnoten-

olie te gebruiken is in het 
dagelijks leven. Netty 

van Lieshout geeft 
een demonstratie 
van het tekenen 
met ‘noteninkt’. 
Ook wordt ge-
toond hoe olie-
verf gemaakt 

wordt voor het 
maken van een 

schilderij. En natuur-
lijk worden er oliebol-

len gebakken…in olie.

Iedereen die nog noten heeft 
staan, kan ze meebrengen naar de 
Kilsdonkse Molen.
De Oliedag is zondag 13 decem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

HEESWIJK-DINTHER - Velen hebben zich ongetwijfeld weleens afgevraagd hoe ze vroeger olie maakten, 
zonder de machines van nu. Op zondag 13 december beginnen de molenaars weer met de productie van de 
walnotenolie in De Kilsdonkse Molen. Een grote hoeveelheid walnoten ligt schoongemaakt en gesorteerd 
klaar om door de enorme molenstenen van de oliemolen te worden geplet. Bezoekers kunnen zien hoe de 
eerste walnotenolie geslagen wordt.

‘T Dorp 10 - Heesch - 0412-45 50 20 - www.derankbloemen.nl

Voor al uw 
creatieve sfeervolle bloemwerk 

staan wij voor u klaar

Voor al uw 
creatieve sfeervolle bloemwerk 

staan wij voor u klaar
met oliebollen 

in notenolie 
gebakken

Wegens toename van werk zijn wij op zoek naar een:

Sanidrõme van Lieshout uit Veghel is aangesloten bij Sanidrõme, een 
landelijke keten van inmiddels 24 erkende installatiebedrijven met een 
eigen badkamershowroom. Naast sanitair vind je bij Sanidrõme alles op 
het gebied van tegels, centrale verwarming en warmwatervoorzieningen.

leerling of zelfstandig installatiemonteur

allround installatiemonteur

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 
•  Loodgieterswerkzaamheden en cv-installaties, etc.
•  Uitbreiden, wijzigen en vernieuwen van installaties t.b.v. de nieuwe badkamerindeling
•  Monteren en installeren van complete badkamers

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 
•  Het geheel zelfstandig monteren van gas- en watertechnische installaties,  

riolering, sanitair en cv
•  De montage van compleet nieuwe installaties tot het aanpassen en uitbreiden  

van bestaande installaties
•  De verantwoordelijkheid dragen voor een perfecte uitvoering van de werkzaamheden
•  Ervaring in de badkamerbranche is noodzakelijk
•  Ervaring in de warmtepomp techniek is wenselijk

Wij bieden:
Een afwisselende baan binnen een gezellig team. Uiteraard passen bij deze functie een goed 
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden én wordt de mogelijkheid geboden om de 
kennis middels (product-)trainingen verder uit te breiden.

Heb je interesse in deze afwisselende functie? Stuur dan je motivatie met cv naar 
Arno van Lieshout, De Amert 98, 5462 GH Veghel, telefoon 0413 - 34 40 43 of per e-mail 
naar info@van-vanlieshout.nl.
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DUURZAAM BOUWEN

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 BEDRIJVEN Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

Gerard Marijnissen (L) ontvangt van Chris Zijdeveld het certifi caat Foto’s: Lianne Gabriëls

energieneutraal, missie geslaagd!

HEESCH - Aan de familie Marij-
nissen, wonende aan de Nistel-
rodeseweg 57 in Heesch, is op 
woensdag 2 december het certi-
ficaat PassiefBouwen Keur uitge-
reikt. 

De voorzitter van stichting Passief-
Bouwen, Chris Zijdeveld kwam het 
certificaat tijdens een feestelijke 
bijeenkomst van belangstellenden 
uitreiken. Even dacht hij op het 
verkeerde adres te zijn en daarmee 
is de missie van Gerard Marijnissen 
geslaagd; een energieneutraal huis 
bouwen, dat oogt als een ‘nor-
male’ woning. De woning ziet er 
inderdaad uit als een rietgedekte, 
landelijke woning. Niet zichtbaar 
is dat - gedurende het gehele pro-
ces vanaf het ontwerp - rekening 

is gehouden met de principes van 
passief bouwen. 

Wat is passief bouwen? 
Het belangrijkste uitgangspunt 
hierbij is, dat je energie bespaart 
door te zorgen dat de woning een 
minimum aan energie nodig heeft 
voor verwarming en warm water. 
Bij traditionele bouw gaat hier na-
melijk het grootste deel van het 
energieverbruik naar toe. De be-
sparing wordt onder andere be-
reikt door - bij het ontwerpen van 
de woning - rekening te houden 
met de stand van de zon. Daar-
naast wordt de woning geheel 
tochtvrij gebouwd, in combinatie 
met hoge isolatiewaarden. Dit le-
vert - naast energiebesparing - ook 
een hoger wooncomfort op. De 

lucht in de woning wordt ververst 
middels een warmte terugwin 
ventilatiesysteem, waardoor de 
lucht in huis van zeer goede kwa-
liteit is. De resterende benodigde 

energie voor huishoudelijk gebruik 
wordt ook duurzaam opgewekt, 
bijvoorbeeld middels pv-panelen. 
Door al deze maatregelen toe te 
passen heeft de woning geen gas-
aansluiting nodig. 

ontwerp houdt 
rekening met de 
stand van de zon

Tips voor duurzame cadeaus 
- Gaat iemand op zichzelf wonen of heeft hij/zij een huis gekocht? Geef een boek 

cadeau over inrichten met tweedehands en vintage meubelen of gerecyclede 
materialen.

- In plaats van cosmetica, kleding, modeaccessoires zoals tassen,  sieraden en 
wijn uit bekende winkels, kies je voor de biologische of eco-variant of je bestelt 
het online. Kijk eens bij eco-goodies voor een verzameling van enkele duurzame 
winkels.  Ook eco: snuffelen bij tweedehands winkels.

- Laat voor kinderen de grote speelgoedketens links liggen en ga eens op zoek 
naar kleine zaakjes of kringloopwinkels waar bijvoorbeeld houten 
speelgoed wordt verkocht.

- Maak zelf een cadeau. Een leuke toilettas of portemonnee, bak 
een pot, knutsel een opwindbare radio in elkaar, timmer een 
poppenhuis, haak een knuffelbeest, pimp een shirt of misschien 
ben je wel zo handig dat je een kledingstuk kunt maken. Helemaal 
eco als je het van ‘afval’ of tweedehands materialen maakt.

ROSCOBOUW
MEESTERS IN  ONTWERPEN EN BOUWEN

De woning van de familie Ma-
rijnissen is gerealiseerd door 
een bouwteam, bestaande uit 
opdrachtgever Gerard Marijnissen, 
architecte Esther de Bie uit Hees-
wijk-Dinther en aannemer Rosco-
bouw uit Heesch. Door de samen-

werking is een optimaal resultaat 
bereikt, waarbij het ontwerp en de 
bouwtechnische uitvoering geheel 
op elkaar zijn afgestemd. 

Het bouwteam kijkt met trots naar 
dit bereikte resultaat; de familie 
Marijnissen woont inmiddels al-
weer meer dan een jaar in de nieu-
we woning en kan met zekerheid 
stellen dat de woning echt ener-
gieneutraal is. 
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Aan de St. Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther wonen Irene en Hugo Bosmans met hun kinderen Emma en 
Maud. Een mooi huis, waar al enige tijd alleen maar duurzame energie binnenkomt. De familie Bosmans is 
aangesloten bij BECO en neemt ook duurzame groene energie af van BECO. 

“Wij dragen zo’n lokaal initiatief 
graag een warm hart toe” zegt 
Hugo Bosmans (44). “Een heel 
goed initiatief om op kleine schaal 
bij te dragen aan het verduurzamen 
van onze wereld”. 

“Ook wij kunnen in ons gezin nog 
wel bewuster omgaan met duur-
zaamheid”, vervolgt Hugo. “We 
doen er zeker wat aan. We heb-
ben nagenoeg alle verlichting ver-
vangen door LED verlichting, letten 
beter op dat lampen niet onnodig 
branden, letten op korter douchen 

en ook het scheiden van ons afval 
heeft alle aandacht.” Het aanschaf-
fen van zonnepanelen zou een vol-
gende stap kunnen zijn. Ook op het 
werk hebben Irene en Hugo met 
duurzaamheid te maken. De beide 
werkgevers willen het Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) goed invullen en zijn volop 
bezig met het behalen van het cer-
tifi caat hiervoor.

“De ervaringen met BECO zijn 
prima”, zegt Hugo. Onlangs is er 
landelijk onafhankelijk onderzoek 

gedaan en is gebleken dat de groe-
ne energie van BECO de meeste 
duurzame groene energie is die in 
Nederland geproduceerd en gele-
verd wordt. 

De prijs voor deze duurzame groe-
ne energie is concurrerend, maar 
dat is nog niet eens zo belangrijk. 
We willen best iets meer betalen als 
onze bijdrage ook nog eens geïn-
vesteerd wordt om ons dorp nu en 
in de toekomst leefbaar te houden. 
“Dat is ook het mooie van zo’n lo-
kale coöperatie”, besluit Hugo.

Als lokale coöperatie is BECO ook belangrijk 
voor de leefbaarheid

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

BERNHEZE BouWt

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

www.hetbouwblok.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl
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BERNHEZE BouWt

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

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

06-11955220

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen 
st erker 
bouwen

C
ol

um
n

Waardsestraat 30 • Nistelrode • 0412-6120106 • www.bevers.net

Dalice is de naam van de nieuwe generatie Xtreme Wellness douches. Een totaal-douchebeleving 
met een eigentijds, licht design,  gecombineerd met alle wellness features en slimme gadgets die u 
zich kunt wensen. Verkrijgbaar in de varianten Dalice Relax en Dalice Refresh !

U ervaart de verfrissende kracht van water, die uw spieren soepel maakt en uw lichaam energie 
geeft, zonder onnodige verspilling van drinkwater, doordat de hydro-massage werkt op een ge-
sloten circuit. Daarbij geniet u van kleurentherapie, aroma en stoom voor de ultieme ontspanning, 
betere doorbloeding en verlichting van uw luchtwegen.
Voor wie zichzelf het beste gunt.
Deze wellness cabine staat werkend in onze showroom, zodat u met eigen ogen kan zien wat de 
mogelijkheden hiervan zijn. De cabine kan in elke badkamer met een ruimte van 120 x 95 cm ge-
maakt worden, zonder dat u uw tegelwerk moet aanpassen.

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

10%
KORTING
t/m 31 december 2015

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur kunt u ziCh voorstellen hoe het voelt…. 
OM IN 15 MINUTEN TĲ D DOOR 4500 LITER GEMASSEERD 

TE WORDEN TERWĲ L U MAAR 40 LITER VERBRUIKT

om in 15 minuten tijd

Kunt u zich voorstellen hoe het voelt

door 4500 liter water
   gemasseerd te worden…

…terwijl u maar 40 liter verbruikt?

laat u betoveren door de nieuwe generatie 
wellness: DAliCe

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Wil je er in de winter warmpjes bijzitten?

Hubo Nistelrode maakt het mogelijk met bijvoorbeeld goede dakisolatie.
Deze houdt in de winter de kou buiten en de warmte binnen.
Dat zorgt niet alleen voor een aangename en constante temperatuur in 
huis maar ook voor een aanzienlijke besparing in energiegebruik. 
Daarnaast heeft Hubo Nistelrode ook een compleet assortiment sneeuw-
schuivers, strooizout en ijskrabbers. En voor het plezier in de sneeuw 
kun je ook bij Hubo terecht want er zijn veel houten en kunststof sleeën 
binnengekomen.

Hubo; ook in de winter jouw partner!

De winter door 
met Hubo

info@hubonistelrode.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41
Maxend 5 - Nistelrode

0412-611033

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

“

”

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  
     van 244,- nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

SPECIALISTEN IN OVERVLOED IN MOOI BERNHEZE. 
We leren de bedrijven kennen door de vele redactionele stukken in deze 
themapagina’s. Mond tot mond reclame heet dit. De redactie vroeg zich 
ook af: ‘Wie zijn de mensen achter de advertentie’. Bernheze bouwt met 
Bouwmensen. Wij gingen op bezoek bij de bouwvakkers en vroegen het 
de professionals zelf deze week:

Glas- en schilderwerken 
van Ballegooĳ 
‘Wĳ  werken graag duurzaam’

WIE: Patrick en Liesbeth van Ballegooij 

BEDRIJF:  Glas- en Schilderwerken van Ballegooij

WAAR:  De doelgroep zit door heel Nederland

ONTSTAAN:  Begonnen als ZZP’er, zo’n 20 jaar geleden

WAT DOET HET BEDRIJF EN WAT IS DE SPECIALITEIT VAN HET 
BEDRIJF: 
Schildwerken, stucen, glaszetten, met als hoofdgebeuren het 
schilderwerk

DORPSGENOTEN KUNNEN 
ONS KENNEN VAN: 
Gevestigd in Heesch, bijna 
20 jaar en sponsor van 
HVCH

MEDEWERKERS:
Ongeveer 15 medewerkers

WIJ WERKEN GRAAG MET 
GEREEDSCHAP/
MATERIAAL/MENSEN:
Duurzame producten. Wij 
zijn beschikbaar voor zowel 
de particuliere als zakelijke 
markt

WAT VIND JE DAT JE ZELF 
HET BESTE KAN: 
Omgaan met de 
klant, zorgen voor 
klanttevredenheid

KLANTEN VINDEN HIER: 
Een totaalplaatje. Alles 
wat komt kijken bij 
schilderwerken, het binnen 
en buiten gebeuren van 
zowel woningen als scholen 
en bedrijven.

Adres: Bosschebaan 88
Telefoon: 0412-475001
Website: www.vanballegooij.nl

Bouwspecialisten 
bouwmensen

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Kapelstraat 1, Middelrode T: 073-6129323

www.hendriksgevers.nl

Dakgoot reinigen 4,- p/m
Wij vegen uw schoorsteen al v.a. €39,50
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BERNHEZE BouWt

Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Bouw 
reeds 
gestart

vanaf ca
. € 174.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

Gé-Dé keukens mixed ruim 25 jaar
ervaring met de wensen van de klant
‘Met je kooktablet onder de soep-spetters, terwijl de verse soep staat te pruttelen’

Gé-Dé Keukens! Een klein familiebedrijf 
dat al ruim 25 jaar een vertrouwd adres is 
voor alles op het gebied van keukens. Zij 
zetten graag al hun know-how in om hun 
klanten voor 100% tevreden te stellen. De 
ondernemers maken enthousiast met u een 
compleet plan, rekening houdend met uw 
huisstijl: “Kwaliteit keukens voor een be-
taalbare prijs, is al vanaf 1989 ons motto, 
alleen dan kunnen we onze klanten goed 
bedienen. In het ontwerp van een nieuwe 
keuken - welke we tot in de puntjes be-
spreken - willen we dat de klant zich een 
duidelijke voorstelling maakt van zijn acti-
viteiten.”

‘Met je kooktablet onder de soep-spetters, 
terwijl de verse soep staat te pruttelen.’ of 
‘de heerlijke geur van de ‘verse’ kant en 
klaar maaltijd, die uw stoomoven de keu-
ken instuurt’;  met deze voorstellingen zal 

de tekening van de op maat keuken, een 
kijkje in de toekomst geven. 
Mocht u graag een afspraak willen maken 
om onze showroom te bezoeken, kan dit 
uiteraard overdag of ‘s avonds. Om onze 
showroom continu te vernieuwen, kun-
nen we u onze showroomkeukens tegen 
een zeer scherpe prijzen aanbieden. Tevens 
kunt u de showroommodellen uitbreiden 
en eventueel voorzien van andere inbouw-
apparatuur. 

Wie op zoek is naar een nieuwe keuken of 
zijn keuken wil renoveren, kan in de show-
room een keuze maken uit de vele soorten 
materialen en afwerkingen. Breng eens een 
bezoekje bij de keukenspecialist, die ook 
voor de berging en garage de perfectie met 
opruimmogelijkheden heeft in wandsyste-
men en opbergruimten van Taurus Garage 
Store, te bezichtigen in de showroom.

NISTELRODE - Naast keukens in diverse stijlen, bieden ze bij Gé-Dé Keukens ook een compleet assortiment aan werkbladen, inbouwapparatuur en keukenaccessoires. Ook voor 
renovatie van een bestaande keuken helpen Geert en Marion Duffhues u graag met het uitzoeken van de juiste apparatuur en vooral te kijken naar de mogelijkheden. Het is alweer 
december en u kunt zich voorbereiden op de lentekriebels in het nieuwe jaar; kijk vooruit en ga eens bij ze langs. 

GEDE KEUKENS 
www.gedekeukens.nl 

TAURUS GARAGE STORE 
www.taurus-garage-store.nl

Gé-Dé KEUKENS
Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat

• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

De Oude Ros 10 Nistelrode - Bedrijventerrein ‘Kleinwijk’ - 0412-612231
info@gedekeukens.nl - www.gedekeukens.nl
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WONENSpelen met je
interieur

• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

073 503 5 305
06 12 22 48 20

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

Woensdag, donderdag en vrijdag 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen op afspraak.

WONEN

Witmaakt ruimtelijk en staat voor helderheid en 
reinheid en is in staat elke andere kleur te laten stra-
len.

Zwart staat voor chic en elegant. Zwart geeft 
schaduw en slorpt het licht op. Het absorbeert alle 
kleuren en kan een ruimte neerdrukken. Het is een 
sterke, zakelijke kleur, die duidelijk de vorm van iets 
weergeeft.

Rood is de sterkste kleur uit de kleurencirkel. Rood 
staat in verband met instinct, overleven en lichamelijke 
energie. Het is de kleur van kracht, passie, vitaliteit, 
energie, agressie en gevaar. Rood is opwekkend, 
verhoogt de lichaamstemperatuur en stimuleert de 
bloedsomloop. Rood zorgt voor intimiteit, maar werkt 
benauwend in een kleine ruimte.

Oranje is de kleur van vreugde en beweging. 
Oranje is een levendige kleur, stimuleert de creativiteit 
en het goede humeur. Oranje is de kleur van commu-
nicatie.

Geel geeft energie, is vrolijk, sprankelend, zonnig 
en optimistisch. Geel staat in verband met controle, 

wil en ego, het stimuleert het intellect, het logisch 
denken en de spijsvertering.

Blauw is de meest bescheiden en rustige kleur uit 
het spectrum. Blauw is fris, geeft rust en harmonie. 
Blauw wijkt en schept ruimte.

Groen is een harmoniserende, genezende kleur. 
Groen zorgt voor rust en evenwicht en werkt positief 
bij stress en vermoeidheid.

Bruin is een warme kleur. Bruin is veilig en com-
fortabel. Bruin komt voor in warme en koele nuances 
en kan goed gecombineerd worden met de meeste 
kleuren, omdat het is samengesteld uit verschillende 
kleuren.

Let op het licht Kleuren kunnen verschillen 
per licht. Het is dus belangrijk je kleurstalen te bekij-
ken bij zowel kunst- als daglicht.

Licht verschilt Licht uit het noorden en 
zuiden kan verschillen. Zo kan een kleur met licht uit 
het noorden koeler uitvallen en het licht uit het zuiden 
wordt juist wat warmer.

Kleurentips in huis
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Hans pastoor neemt afscheid als dirigent Aurora

Tijdens een speciale repetitieavond 
op donderdag 3 december is door 
de leden en bestuur op een waar-
dige manier afscheid genomen van 
Hans en is hij op bijzondere wijze 
in het zonnetje gezet.
Sinds 2000 staat het fanfareorkest 
van muziekvereniging Aurora on-
der leiding van Hans Pastoor. Hij is 
een van de initiators achter tal van 
concerten van Aurora, zoals de 
carnavalsconcerten, Musique Culi-
nair, de eindeseizoensconcerten en 
sinds 2013 de nieuwe concertreeks 
Aurora Ontmoet. 

Maar ook buiten Heesch 
wist Hans Pastoor met 
Aurora te presteren. 
Zo werd deelge-
nomen aan de 
Maasland Ont-
moetingsdagen, 
concertwedstrij-
den van de Bra-
bantse Bond van 
Muziekverenigin-
gen (BBM), de con-
certreeks Verrassende 
ontmoetingen in Tilburg en 
zelfs eenmaal het Open Neder-
lands Fanfare Kampioenschap in 
Drachten. Onder leiding van Hans 
Pastoor heeft Aurora zich gehand-
haafd en stevig weten te vestigen 
in de 1e divisie, de hoogste afde-
ling voor amateurorkesten. Op 29 
november behaalde het orkest nog 

een keurige 87,08 punten tijdens 
een concertwedstrijd in Veldho-

ven. Het hoogste aantal 
punten van de dag.

Afscheidslied
Tijdens de af-
s c h e i d s a v o n d 
werd vanuit de 
leden en het be-
stuur de waar-

dering naar Hans 
uitgesproken over 

de wijze waarop hij 
vijftien jaar lang leiding 

heeft gegeven aan het fan-
fareorkest van Aurora. Daarnaast 
waren - speciaal voor deze avond 
- een ludieke film en een afscheids-
lied in elkaar gedraaid. 
De waardering werd verder onder-
streept met een aantal cadeaus, 
waaronder een boek met allemaal 
persoonlijke boodschappen en fo-

to’s van de leden voor Hans.
Fanfare Aurora heeft inmiddels een 
nieuwe dirigent gevonden. Vanaf 
heden staat het fanfareorkest on-
der leiding van dirigent Geert Ja-
cobs uit Leunen. 
Begin 2016 wordt een kennisma-
kingsconcert georganiseerd, waar-
in Aurora en Geert Jacobs zich zul-
len voorstellen aan het Heesche 
publiek. Zodra deze datum bekend 
is, wordt dat bekendgemaakt via 
deze krant en 
www.fanfare-aurora.nl. 

HEESCH – Ruim vijftien jaar lang stond Hans Pastoor uit ’s-Hertogenbosch bij Fanfare Aurora op de diri-
gentenbok. Onder zijn inspirerende muzikale leiding gaf Aurora vele succesvolle concerten, zo ook nog op 
zondag 29 november tijdens een concertwedstrijd in Veldhoven. Na vijftien jaar was het voor zowel dirigent 
en leden een mooi moment om de horizon verder te verbreden. 

Hans Pastoor Foto’s: Ad Ploegmakers

Hans is op 
een bijzondere 

wijze in het 
zonnetje 

gezet

Er is live muziek, met Paul op gi-
taar en leadzanger, Hent op het 
accordeon en Henk als slagwerker, 
eventueel uitgebreid met gastzan-
geres Willemien. Zij vormen een 
enthousiast stel, dat de zaal graag 
mee op sleeptouw neemt. De tekst 
van de liedjes die gezongen wor-
den, staat in de bundel die voor 
iedereen klaarligt. 

Het repertoire bestaat uit een mix 
van wat oudere meezingers tot 

meer recente, gevoelige liedjes, die 
het altijd goed doen. De Liederen-
tafel kan zo ook alvast een stukje 
kerstgevoel meegeven. Iedereen 
die zin heeft, is welkom. De avond 
duurt van 20.00 tot circa 23.00 
uur. De entree bedraagt € 1,-.

De Liederentafel in CC De Pas 
vindt van september tot en met 
mei maandelijks plaats op de derde 
woensdag van de maand, telkens 
om 20.00 uur.

liederentafel in 
CC De pas in Heesch
HEESCH - In de aanloop naar kerst zit de laatste Liederentafel van 2015 
er alweer aan te komen. Deze vindt - zoals gebruikelijk - plaats in CC 
De Pas in zaal De Misse. Er kan weer volop meegezongen worden op 
woensdag 16 december. 

Tekst?

18-12: iNTeRNATiONAle MiGRANTeNDAG Zie oplossing pagina 46

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

popkwis
VRIJDAG 11 DECEMBER - 20.30 UUR

HEESCH - Sinds jaar en dag wordt in het café van CC De Pas de jaarlijkse 
Popkwis georganiseerd. Hoe staat het met je kennis van de popmuziekge-
schiedenis en wat weet je van de hedendaagse popmuziek? 

De popkwis is een mooie gelegenheid om je kennis te testen en de strijd 
aan te gaan met andere muziekliefhebbers. In teams van twee personen 
wordt gestreden voor een plaatsje op de lijst van ‘de eeuwige roem’.
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  WEEKEND

2.69
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400 G

700 G

PER 100 G

500 G

4 STUKS
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1.49
  WEEKEND
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  WEEKEND

  

1.99
19.99/kg

110-125 G

6x 0.2 L

2.99
2.49/l

2.99
23.92-27.18/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
OP WWW.ALDI.NL

VERKRIJGBAAR VANAF 7 DECEMBER

Speltstol Kaas-uienbollen

Kant-en-klare gehaktballen*

500 g 500 g 

Magere varkenslapjes*

Culinaire aardappelen Spruiten

Gieser Wildeman stoofperen Handsinaasappelen

Nordmann.
- zachte naalden
- zonder kluit
- hoogte: 150-180 cm

Uit Nieuw-Zeeland. 
Heerlijk zacht en sappig.

Diverse 
smaken.

 
 Gevuld met gepofte rijst, nootjes, 

fruit en kokos, als zoete variatie op 
de klassieke Japanse sushi.

 

14.99

ed, kaylee en joyce 
zien uit naar 
top2000 van hDl
‘Dit wordt echt een muzikaal uitje’

Kaylee sloot zich op jonge leeftijd aan bij een 
kinderkoortje, richtte later mede musical/
theaterkoor Young Voices op, is dirigent bij 
kinderkoor Joy en heeft regelmatig gastop-
tredens bij culturele evenementen in de re-
gio. Zingen is, volgens haar, het leukste wat 
er is en ze is doende om zich voor te berei-
den op het muziekspektakel. 

“Ik ga in ieder geval een liedje van Adele 
zingen. Ik vind het geweldig, maar ook 
spannend om met een live band op te tre-
den. Die spanning verlies ik na de eerste no-
ten en vervolgens ga ik heel erg genieten”, 
meldt ze.

Ed Heesakkers zingt al enkele decennia. 
Eerst in een andere band en momenteel is 
hij al 12/13 jaar de frontman van de band 
Hou’t Simpel. “We begonnen semi-akoes-
tisch, maar spitsen ons al heel lang toe op 
rockcovers”, vertelt hij. 
Ed is het gewend om met een live band op te 
treden en werd in de loop van zijn muzikale 

carrière wel vaker als gastzanger gevraagd. 
Iets wat hij, ook dit keer, heel erg leuk vindt. 
“Nummers uit de Top 2000 zingen en dan 
ook nog eens met een topband als DaFunQ! 
vind ik een eer. Ik ga Radar Love van de Gol-
den Earring en Saturday Night van Herman 
Brood zingen”, vertelt hij.

Ons kent ons
Joyce van der Sangen staat te boek als pro-
fessioneel zangeres. “Ik ben begonnen met 
amateurmusicals, later ging ik in een band 
zingen en heb klassiek en later rock/pop 
zangles gevolgd. Ik heb bij grote muzikale 
evenementen en in coverbands gezongen. 
Ik heb solo, maar ook in duo- en trioforma-
ties op de bühne gestaan. 
Daarbij geef ik ook zang-, saxofoon-, piano 
en keyboardlessen op muziekscholen en 
afgelopen zomer heb ik er zelf eentje ge-
opend”, aldus Joyce. 

Ook zingt ze onder de naam D-Joiz in de 
door haar geformeerde blues-/rockband 
Trouble en als pianist/zangeres bij BAM! Ze 
kijkt uit naar deelname aan de TOP2000 
van HDL. “Er doen veel bekende zangers en 
zangeressen mee. Het wordt een ‘ons kent 
ons’ feestje voor solisten en publiek en dat 
vind ik leuk om te doen”, aldus Joyce. Zij 
gaat ‘shinen’ met Sweet child of mine van 
Guns N’ Roses en Stairway to Heaven in de 
versie van Heart. 

Het trio is ervan overtuigd dat het een mu-
zikale happening wordt waar je ‘U’ tegen 
zegt. Eensgezind: “Dit wordt écht een muzi-
kaal uitje dat je niet mag missen.” 

Kaartjes kosten aan de kassa € 8,- p.p. en in 
de voorverkoop € 6,- p.p. en zijn te koop bij 
Paperpoint in Heeswijk-Dinther en Revival in 
Loosbroek of online te reserveren via 
www.lunenburg.nl.

LOOSBROEK – Niet via de radio of televisie, maar live de Top 2000 beleven. Het kan 
op zondag 27 december tijdens de TOP2000 van HDL in uitgaanscentrum Lunenburg 
in Loosbroek, met coverband DaFunQ! en medewerking van lokaal zangtalent. Ook Ed, 
Kaylee en Joyce staan on stage en verheugen zich: “Dit wordt echt een muzikaal uitje.”

Kaylee, Ed en Joyce

Kaylee : ‘De spa� ing 
verlie� ik na de ee � te 
noten en ga dan hee l 
erg genieten’
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kerstmarkt 
in Huize 
Heelwijk
HEESCH - In Huize Heelwijk in 
Heesch wordt zondag 13 de-
cember een gezellige kerstmarkt 
gehouden. 

Onder het genot van een glaasje 
glühwein of een beker chocola-
demelk zijn er kraampjes te be-
zichtigen met onder meer siera-
den, kerststukjes en producten 
van de handwerkclub Heelwijk 
en Horizon. 

De kerstmarkt is van 14.00 tot 
16.30 uur, in Dienstencentrum 
Heelwijk op de Mozartlaan 2 in 
Heesch. De toegang is gratis.

De Stuik in kerstsfeer 
VORSTENBOSCH - In en om De 
Stuik in Vorstenbosch vindt ook 
dit jaar weer ‘De Stuik in kerst-
sfeer’ plaats. Het evenement 
wordt gehouden op zaterdag 12 
december. 

Van 18.00 tot circa 21.30 uur zijn 
er verschillende activiteiten rond-
om kerst, diverse kraampjes en een 
aantal proeverijen van o.a. ijs en 
andere hapjes. 

Dit alles omlijst met muziek, zang 
en dans. Ook een aantal vereni-
gingen zal zich presenteren, waar-
bij ‘winter en kerst’ centraal staan. 
Voor de kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten, een levende kerststal en 

natuurlijk is ook de kerstman aan-
wezig. 
Een groot deel van de opbrengsten 
wordt beschikbaar gesteld aan di-

verse goede doelen.
De entree is gratis en iedereen is 
van harte welkom vanaf 18.00 uur 
in De Stuik in Vorstenbosch.

Meerstraat 32

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Kerst-
bomen
te koop

‘We hopen dat we een mooie aanvulling zijn’
De horecaondernemers werden 
door Laverhof benaderd om een 
culinaire avond te organiseren. 
“Toen besloten we om met kraam-
pjes op de kerstmarkt te gaan 
staan, zodat cultuur en culinair 

samenvallen”, vertelt Mer-
lin van Heugten. Wilfred 

Deckers vult aan: “En 
toen dat idee een-
maal stond, zeiden 
wij met zijn allen vol-
mondig ja.”

Waarom dan? “Het 
is een maand waarin je 

toch een beetje meer aan 
elkaar moet denken”, legt 

Saskia van Boxmeer uit. “Het is 
voor de ouderen soms toch moei-
lijk om de deur uit te gaan. Daar-
om komen wij nu naar  hen toe. Ze 
kunnen nu toch van onze hapjes 
en drankjes genieten in een leuke 
kerstsfeer.” En bovendien is het 
een lokale actie en dat dragen ze 
allemaal een warm hart toe. Voor 
Merlin, Jeroen en Wilfred zit er 
nog een persoonlijke reden achter: 
hun oma’s zijn (oud-)bewoners. 
Merlin: “Ik heb meteen ja gezegd. 
Ons oma heeft hier gezeten en 
daarom vind ik het fijn iets terug 
te doen. Hebben de mensen hier 
weer een keer een leuk verzetje.”

De opbrengst van de horeca van 
de kerstmarkt gaat naar de Vrien-
den van Laverhof, zodat zij weer 

leuke dingen kunnen gaan doen 
met de ouderen die hier zitten. 
“De hapjes zijn maar 1 euro per 
stuk. Het zijn lekkere dingetjes 
voor bij de koffie of de borrel, die 
je lekker op kan eten terwijl je de 
kraampjes afstruint.” En je steunt 
er dus het goede doel mee. 

“Het belangrijkste is, dat het ge-
woon een gezellige avond wordt”, 
vertelt Merlin. “Niet alleen voor de 
ouderen, maar ook voor de men-
sen uit het dorp, voor onszelf.” 
Saskia vult haar aan: “De kerst-
markt hier was altijd al heel gezel-
lig. Wij hopen dat we een leuke 
aanvulling zijn op een super gezel-
lige avond voor iedereen.”

Wil je ook de Vrienden van het La-
verhof steunen? Kom dan op 14 
december vanaf 18.00 uur naar 
de kerstmarkt bij Laverhof en kom 
proeven bij de kraampjes van Wilf-
red, Saskia, Merlin en Jeroen.

V.l.n.r.: Jeroen van den Broek, Merlin van Heugten, Saskia van Boxmeer en Wilfred Deckers
 Tekst en foto: Sanne Sleutjes

heeswijk-Dinther - met het oog op de kerstgedachte, slaan vier horecaonder-
nemers uit heeswijk-Dinther de handen ineen voor het goede doel. Wilfred 
Deckers van het Dinthers eethuis, jeroen van den Broek van De toren, merlin 
van heugten van stanserhorn en saskia van Boxmeer van De leygraaf staan 
op maandag 14 december samen op de kerstmarkt om geld op te halen voor 
laverhof. 

samenvallen”, vertelt Mer-
lin van Heugten. Wilfred 

Deckers vult aan: “En 
toen dat idee een-

Waarom dan? “Het 
is een maand waarin je 

toch een beetje meer aan 
elkaar moet denken”, legt 

op maandag 14 december samen op de kerstmarkt om geld op te halen voor 

De vier horecaondernemers die meedoen aan de kerstmarkt
‘Het i� ee n maand 
waarin je toch ee n 
bee tje mee r aan 
elkaar moet denken’
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kerststol Van Mook, de echte 
Bakker bekroond met 5 sterren
Goede beoordeling bij keuring Echte Bakkersgilde 

De keuring
Alle Echte Bakkers van 
Nederland kunnen 
gedurende twee we-
ken hun kerststollen 
insturen en deelne-
men aan de com-

petitie. De keuringen 
worden uitgevoerd 

door de keurmeesters van 
het onafhankelijk Nederlands 

Bakkerij Centrum samen met Nico 
Bloem, baktechnisch adviseur van 
meelleverancier Meneba en Cees 
de Haan, kwaliteitsadviseur van 
meelleverancier Koopmans. 

Met de 5 sterrenbeoordeling heeft 
Van Mook een plaats in de finale-

ronde gehaald, samen met 22 an-
dere finalisten.

Passie van de bakker
Het behalen van deze sterren is 
geen vanzelfsprekendheid. Ieder 
jaar weer gaat Van Mook tijdig aan 
de slag om de kerststollen zo goed 

mogelijk te maken. Omdat het een 
seizoensspecialiteit is, krijgen bak-
kers geen dagelijkse routine en 
moeten ze ieder jaar opnieuw een 
aantal stollen bakken om de details 
weer perfect te krijgen.

Michel is heel blij met deze uitslag. 
“We maken onze producten met 
de beste grondstoffen en natuurlijk 
met de zorgvuldigheid en vakman-
schap van de bakker. 

“Ik ervaar het als een compliment 
dat onze kerststollen zo goed sco-

ren.” Ook de bakkers zijn trots 
dat hun product zo gewaardeerd 
wordt en gaan extra gemotiveerd 
aan de slag, zodat iedereen kan 
proeven hoe goed ze in hun vak 
zijn.

NISTELRODE - Van Mook, De Echte Bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij de landelijke Kerststol-
lencompetitie van het Echte Bakkersgilde. Zijn stol werd als ‘uitmuntend’ beoordeeld en kreeg de bijbeho-
rende vijf sterren. Daarmee haalt Van Mook, de Echte Bakker een plaats in de finale.

ZATERDAG 12 DECEMBERZATERDAG 12

LATE NIGHT
KERST SHOPPING

van 

18.00 
tot

23.00
uur

Dorpsplein en Dorpstraat IN Geffen

geffense WINKELIERS en HORECA 
PRESENTEREN ZICH IN KERSTSFEER

kerstman met arrenslee   •   draaimolen
diverse marktkramen   •   ALLE WINKELS GEOPEND
DIVERSE buitenterrasSEN met sfeervolle muziek

DIVERSE PROEVERIJEN   •   ZANGKOOR
glühwein, warme chocoLADEMELK EN GEBAK    

oliebollen EN popcorn

Kwaliteit leveren en blijven leveren

De zorgvuldigheid van vakmanschap
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Ambachtelijke
worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

€5,59 

2,99

€12,99 

9,99

Black Tiger 
Garnalen
800 gr (netto) - Epic

26-30

Dat wordt genieten
deze kerst met 

Diepvriesspecialist
Van Rijsingen

EXTRA GEOPEND
Zondag 20 december    -  11.00- 17.00 uur
Maandag 21 december    -  09.00-20.00 uur
Dinsdag 22 december    -  09.00-20.00 uur
Woensdag 23 december    -  08.00-20.00 uur 
Donderdag 24 december   -  08.00-17.00 uur

Kerst
Special

Kerst
Special

Klantenkaart:
Cabernet Sauvignon 
of Chardonnay
750 ml - Castillo San Simon

Gratis tegen inlevering
van 15 spaarpunten

 

3,79

Chinese 
tomaten
soep
1 liter 
Diepvriesspecialist

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van 
de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt.
Van woensdag 9 december t/m zondag 27 december 2015. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

€14,95 

10,99

€3,49 

2,89
Kabeljauw
haasje
900 gr - Epic

Bewoners laarstede brengen bezoek aan Hkk Nistelvorst 

NISTELRODE - Bewoners van 
Laarstede in Nistelrode hebben, in 
groepjes, een bezoek gebracht aan 
heemkundekring Nistelvorst. 

Na een telefonische benadering, 
kreeg de Nistelvorst-voorzitter op 

13 oktober een mailtje van Angèle 
de Boer van BrabantZorg met het 
verzoek of het mogelijk was om de 
bewoners van de Kloosterhof - af-
deling psychogeriatrie van Laarste-
de - een bezoek te laten brengen 
aan de heemkundekring. 

De bedoeling was om op vier op-
eenvolgende donderdagmiddagen 
met groepjes van zes bewoners, 
aan de hand van oude voorwerpen 
en foto’s, bij deze mensen herinne-
ringen op te roepen aan vroegere 
tijden. Bij ieder bezoek zouden 

- behalve de bewoners - ook vol-
doende begeleiders van de afde-
ling aanwezig zijn.  
Deze vraag werd in de bestuurs-
vergadering besproken en op dit 
verzoek werd al heel snel positief 
gereageerd. Na een informatie-

gesprek met Marion Zwinkels en 
Leonie van der Kruijs werden de 
eerste bewoners op donderdag-
middag 12 november ontvangen.
Na aankomst rond 14.30 uur werd 
er begonnen met een kop koffie 
of thee en een plakje cake, die de 

bewoners iedere keer zelf mee-
brachten. Tijdens en na de koffie 
kwamen wat oude voorwerpen op 
tafel en kwamen de gesprekken op 
gang. Na een klein uurtje werd er 
nog een rondgang gemaakt door 

het heemhuis en werd er nog stilgestaan bij verschillende 
foto’s, die uiteraard bekeken en besproken moesten wor-
den. 
De laatste groep was donderdag 3 december te gast. Na 
afloop werd de heemkundekring heel hartelijk bedankt 
voor hun medewerking en de mogelijkheid voor de vier 
bezoeken aan het heemhuis, dit werd nog een keer on-
derstreept met een bakkersbon.  
Niet alleen voor de heemkundekring, waarvoor dit een 
mooie manier is om zich naar buiten toe te presenteren, 
maar ook voor de bewoners en de begeleiders waren dit 
zeer leuke middagen, die zeker voor herhaling vatbaar 
zijn. 

Vier bezoeken 
aan het hee mhui� 
onde� tree pt met ee n 
bakke� bon

Drukke open dag 
bij langenhuizen
NISTELRODE - Vele geïnteresseerde kwamen naar de 
open dag bij Langenhuizen Agrarisch Loon- en Grond-
verzetbedrijf in Nistelrode. Het bedrijf was in volle glo-
rie te zien. 

Een bedrijfshal vol 
met landbouwma-
chines en tractoren. 
In de andere grote 
hal kon iedereen 
een lekker kopje 
koffie/thee dan wel 
iets anders nutti-
gen. Ook de kin-
deren werden niet  
vergeten er was 
een springkussen, 
draaimolen en een 
frietkar.
Marcel en Mariska 
zijn trots op het 
familiebedrijf dat 
afgelopen jaar een 
grote metamorfo-

se ondergaan heeft met een nieuw pand. Met de focus 
op de toekomst hoopten ze op veel belangstellenden en 
deze zijn er zeker geweest.
Langenhuizen Agrarisch Loon- en grondverzetbedrijf is 
gevestigd aan de Loosbroekseweg 56 in Nistelrode.

Een bedrijfshal vol 
met landbouwma-
chines en tractoren. 
In de andere grote 
hal kon iedereen 
een lekker kopje 
koffie/thee dan wel 

gen. Ook de kin-
deren werden niet  
vergeten er was 
een springkussen, 
draaimolen en een 
frietkar.
Marcel en Mariska 
zijn trots op het 
familiebedrijf dat 
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 december t/m zondag 13 december 2015. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

9.2914.19

KRAT

Heineken pils  
krat 24 flesjes à 300 ml  

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 4 kratten per klant

50% 
KORTING*

Molenbrood 
vloerbrood
donker, meergranen, 
spelt of donker spelt
heel brood 
bijv. meergranen  , van 2.19 voor 1.09

Alle Vivera 
vlees-
vervangende 
producten  
per pak  

Unox 
rookworst  
stuk 275/ 285 gram  

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 december t/m zondag 13 december 2015. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

stuk 275/ 285 gram
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 december t/m zondag 13 december 2015. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 december t/m zondag 13 december 2015. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend. 

1.99
2.79
2.3950% 

KORTING*

KRAT

max. 4 kratten per klant

Heineken pils 5 jaar? laat je leg
rkopen

< 25 jaar? laat
< 18 jaar ver

max. 4 kratten per klant

Elke dag weer vers uit eigen oven!

Wel hadden Stan van Rooy en 
Guus Hanegraaf al eerder te ken-
nen gegeven te willen stoppen als 
pages. Zoals het echte heren be-
taamt, hebben ze eerst netjes het 
hele jaar nog vol gemaakt. Zondag 
namen ze afscheid in het gildehuis, 
waar ze het hele gezelschap nog 
getrakteerd hebben op krenten-
brood. Iedereen wenst deze twee 
jonge mannen een fijne toekomst, 

ook al zal die zich misschien buiten 
het gildewezen afspelen. 

Traditiegetrouw schonk Schuts-
vrouwe Paula Luykx-Terlingen 
worstenbrood voor het hele ge-
zelschap, hetgeen in dank en met 
applaus werd begroet. Ondank de 
afwezigheid van installaties, kijkt 
het Dintherse gilde toch terug op 
een geslaagde viering.

Barbaraviering St. Barbara 
Gilde Dinther 

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de Barbaraviering van het St. Barbara 
Gilde Dinther worden normaal gesproken de aspirant gildebroeders en 
-zusters geïnstalleerd, maar de viering van zondag 6 december was er 
één zonder installaties.

C2 en e3 kampioen Nistelrode
NISTELRODE - Twee kampioe-
nen werden zaterdag 5 december 
verwelkomt bij Prinses Irene. Zo-
wel de C2 als de E3 deden wat ze 
moesten doen en dat was winnen. 

Onze C2 speelde tegen de num-
mer 3 van de ranglijst Nooit Ge-
dacht C2, maar had daar geen kind 
aan. Bij rust stond er al een veilige 
stand van 6-0 op het scorebord. 
Uiteindelijk werd het een mooie 
8-0 overwinning voor de mannen 
van trainer Mike v.d. Wiel en leider 
Jan Visser. Bij de E3 raakten we de 
tel kwijt het werd uiteindelijk een 
14-0 overwinning op Maaskantse 
Boys E1. 

In de kantine werden ze door 
jeugdcommissieleden Frans Ruijs 
(E3) en Melis v.d. Bovenkamp (C2) 
toegesproken en gehuldigd, nadat 
ze onthaald waren in de kantine 
onder applaus van de supporters 
en het “We are the champions”. 
Er waren ook de nodige cadeaus 
onder andere van de sponsors van 
de E3, Bernhezer Installatiebedrijf 
en C2 Heerkens Groente & Fruit. 

C2

E3

voetbal
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Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

169,95150 VERSCHILLENDE
SKISETS

VANAF

RUIM

Head Absolut Joy
Lichtgewicht dames ski 
met goede balans en 
controle

349,99
579,95

259,95
359,95Salomon 

X Pro X90
Comfortabele All Mountain 

heren skischoen

Fischer 
My Style 9
Vacuum Comfort Fit 
dames skischoen

Salomon Shelter 
Auto Custom
Sportieve helm met 
uitneembare voering

Morrow Sky 
Lichtgewicht dames snowboard
incl. sky black bindingen

79,95100 MODELLEN
SKISCHOENEN

VANAF

RUIM

179,9575 VERSCHILLENDE
SNOWBOARDS

VANAF

RUIM

129,9550 MODELLEN
SNOWBOARD-
SCHOENEN

VANAF

RUIM

49,95150 MODELLEN
SKIHELMEN

VANAF

RUIM

199,95
249,95

199,99
249,95

99,99
149,99

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Comfortabele All Mountain 

incl. sky black bindingen

50
RUIM

49,9549,9549,
60%

tot

korting

Dames en heren jacks. 
Tot 60% korting! OP=OP

Dames en heren jacks. 

Grote partij 

              Patagonia 

DE NR.1 IN

WINTERSPORT

* Weekaanbiedingen geldig t/m 19 dec

WEEK 
AANBIEDING!*

WEEK 
AANBIEDING!*

WEEK
         AANBIEDING!* WEEK

         AANBIEDING!*

Na acht wedstrijden stond Prinses 
Irene op een tweede plaats. Vier 
nederlagen op rij, maken dat ze nu 
gezakt zijn naar de achtste plaats. 
Het verschil met de nummer 4 is 
echter slechts vier punten. De win-
sterstop die nu ingaat, is een mooi 
moment voor coach Couvreur om 
de zaak weer op de rails te krijgen.
Ook tegen laagvlieger RKDEO 
werden de punten te makke-
lijk ingeleverd. Nadat RKDEO op 
voorsprong was gekomen, had 
een schot van Jody van Kessel een 
beter lot verdiend (bal wel of niet 
achter de lijn?) en ook Elien Ploeg-
makers kreeg een grote mogelijk-
heid de stand gelijk te trekken. 
Ruststand 0 - 1.

In de tweede helft liep RKDEO uit 
naar een 0–3 voorsprong, de doel-
punten werden veel te makkelijk 
weggegeven door te slap ingrijpen. 
Aangetekend moet worden, dat er 
op het middenveld ook weinig bal-
len veroverd werden, waardoor zo 
ongeveer elke aanval voor gevaar 
zorgde. Nadat Jody van Kessel wat 
terugdeed, waren er nog een paar 
goede kansen. Zo schoot Sharron 
van Os tegen de onderkant van de 
lat. 
Op een of ander manier is het 
vernuft de laatste wedstrijden ver-
dwenen en lijkt de ploeg vooral 
tegen zichzelf te spelen. Een paar 
maandjes rust en de wereld kan er 
daarna weer heel anders uitzien.

Winterstop 
voor prinses irene vrouwen

NISTELRODE - De vrije val van de vrouwen van Prinses Irene is nog 
niet gestopt. In eigen huis werd de vierde nederlaag op rij geleden. Het 
Nootdorpse RKDEO won na een 0-1 ruststand met 1-3. Voor Prinses 
Irene scoorde Jody van Kessel. 

voetbalVV Heeswijk D1 kampioen!

Ze hebben dan ook een sterke ver-
dediging, met in de eerste plaats 
natuurlijk keeper Olaf, die verschil-

lende knappe reddingen heeft ver-
richt.
De verdediging, met Joris en Jens 

van H. als centrale spelers, Stan, 
Jarno en Sven als sterke backs, 
is bijna niet te verslaan. Verder 
hebben ze een gevarieerd mid-
denveld, Luuk, Mathijs, Flynn en 
Roeland, met creatieve spelers, die 
hun mannetje kunnen uitspelen en 
spelers met een enorme inzet. Veel 
wedstrijden hebben ze op het mid-
denveld kunnen domineren.
Daarbij hebben ze ook nog een 
ijzersterke aanval, met de veel 
scorende Sem en uiterst handige 
voorhoedespelers Sjoerd en Jens 
van L., die ook regelmatig hun 
goaltjes meepikken. Jens zelfs zes 
keer in één wedstrijd.
Dit team wordt vakkundig getraind 
en gecoacht door Peter van Os, 
Wim Kuijs en Marijn van Helvoort.
Trainers en spelers, ga zo door, dan 
wordt ook de komende voorjaars-
competitie weer een plezier om 
mee te maken.

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag werd ook de laatste competitiewedstrijd - tegen Prinses Irene 
- gewonnen en werd het D1  team kampioen. Er is een goede najaarscompetitie gespeeld, waarbij alle wed-
strijden gewonnen werden met een doelsaldo van 54 voor en slechts 5 tegen.

William van der Steen nieuwe trainer prinses irene
NISTELRODE - Udenaar William van der Steen (41) wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Prinses 
Irene. Van der Steen speelde zo’n 400 wedstrijden in het eerste elftal van Udi ’19. Hij maakte de gloriejaren 
mee van die hoofdklasser in de beginjaren van deze eeuw. Van der Steen speelde hoofdzakelijk als verde-
diger.

In 2006 stopte hij als actief voetballer bij Udi ’19, waarna hij vrij snel trainer werd van het tweede elftal van 
de Udenaren. Na drie seizoenen vertrok hij naar Volkel, waar hij nu bezig is aan zijn vierde seizoen. In zijn 
tweede jaar was hij daar al succesvol met een kampioenschap en promotie naar de derde klasse. In die klasse 
is Volkel, zowel vorig seizoen als ook nu weer, een van de toonaangevende clubs. Van der Steen wordt de 
opvolger van John Meijs, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij de Nistelrodenaren.
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Er werd gestart met een theorie-
examen voor de enkelspan kan-
didaten. Dat examen bestaat uit 
35 meerkeuzevragen, waarvan er 
28 goed moeten zijn om te sla-
gen. Later op de dag bleek dat alle 
kandidaten aan deze eis voldeden. 

Daarna moest de kandidaat die 
opgeleid was door Jacob Bakker, 
Kitty, het paard in gaan spannen. 
Toen dit positief beoordeeld was, 
moest ze in gezelschap van de exa-
minator met de aanspanning Vor-
stenbosch in. Na enige tijd kwa-

men ze terug bij stal en zat voor 
Kitty het werk erop en kon ze aan 
het lange wachten beginnen.

Daarna werd Fell pony Janneke 
ingespannen door Audrey en San-
dra. Ook zij moesten in het dorp 
Vorstenbosch laten zien hoe ze 
met paard en rijtuig door het ver-
keer konden manoeuvreren. Het 
enkelspan examen werd afgeslo-

ten door Patrick en Ingrid. Terwijl 
zij met de examinator in Vorsten-
bosch reden, werd het vierspan 
van tuigage voorzien. Dit examen 
begon met een fikse regenbui. 

Na enige tijd gestapt te hebben, 
kwamen ze wat beter tot hun 
recht, toen ze mochten draven. 
Aangekomen op stal is het span 
gekeerd, en werd een foto met de 
hele club gemaakt. 
Daarna werd in de kantine door 
de examinator medegedeeld dat 
iedereen geslaagd was.

BeRNHeZe SpORTieF

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl

Avesteyn afgetroefd door effectief Nulandia

Na de wedstrijd liggen de feiten 
anders. Een 0-6 verlies laat niets 
te interpreteren over, Nuland was 
heer en meester en drukte dat in 
een stevige uitslag uit. 

Er is werk aan de winkel voor 
Avesteyn. Dat het een moeilijke 
klus is, is ook een feit. Een aan-
tal ‘sterkhouders’ is al langere rijd 
afwezig en dat aantal werd afge-
lopen weekend weer groter, door 
het voorlopig wegvallen van Rick 
Vissers na een ongelukkige been-
breuk. Alles wat Avesteyn een 
warm hart toedraagt, hoopt op de 
spoedige terugkeer van alle ge-
blesseerden.

HEESWIJK-DINTHER - Voor Avesteyn stond zondag de wedstrijd tegen Nuland op het programma. Op voor-
hand was het verschil op de ranglijst duidelijk, maar dat zegt niet dat de Dintherse ploeg kansloos zou zijn.

REUSEL/NISTELRODE - Prinses 
Irene, debutant in de korfbal Top-
klasse, weet dat alle wedstrijden 
op dit niveau zwaar zijn. Dat gold 
dus ook voor de ontmoeting tegen 
Rosolo uit Reusel. 

Bijna de hele wedstrijd keken de 
Nistelrodese vrouwen tegen een 
achterstand aan, maar in de laatste 
2 minuten wisten ze nog twee keer 
te scoren en kwamen zo toch nog 
op gelijke hoogte. De gelijkmaker 
(15-15) viel 10 seconden voor het 
einde, Ella van de Graaf (foto) was 
de gevierde vrouw met haar vijfde 
doelpunt van de middag. Dat zal 
ze ook volgende week zijn, want 
dan speelt ze, nog maar net 25 

jaar, al haar 250e wedstrijd in het 
Nistelrodese vaandelteam. 

ella schiet prinses irene in 
laatste seconden naast Rosolo

voetbalkorfbal

     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
René Dobbelsteen wint 

Open Zwaan libre toernooi

Van de 44 deelnemers bleven er 
acht over op de finale-avond. Na 
twee spannende finale-poules 
speelden Bart van Genugten en 
Henk van Krieken om de derde en 
vierde plaats, waar Henk als over-
tuigende winnaar uit de bus kwam. 

Daarna speelden Ad van Esch en 
René Dobbelsteen om de eerste 
en tweede plaats. René won het 
toernooi en Ad werd tweede. De 
hoogste toernooi-serie werd ge-
maakt door Nico van Alebeek met 
29 caramboles. 

Langs deze weg wil café De Zwaan 
alle deelnemers bedanken voor 
hun deelname. V.l.n.r.: Bart van Genugten, Henk van Krieken, Rene Dobbelsteen en Ad van Esch

HEESWIJK-DINTHER - De finale van het twintigste Open Zwaan libre toernooi in café De Zwaan in Heeswijk 
werd op vrijdag 4 december gespeeld. René Dobbelsteen kwam als winnaar uit de bus.

biljarten

Succesvolle examens voor 
menbewijzen bij Smalltown Horse Stables
VORSTENBOSCH - Bij Smalltown Horse Stables in Vorstenbosch vond 
zondag 29 november een examen plaats voor het vernieuwde menbe-
wijs. Hierbij waren in totaal vijf kandidaten voor het enkelspan en drie 
kandidaten voor het langspan menbewijs. Zij slaagden allemaal.

paardensport

iedereen geslaagd

In de 25e minuut werd het uit een 
corner 0-2 door Dirk Megens. Het 
werd vlak voor rust nog erger voor 
WHV, want in de 39e minuut werd 
het 0-3 door Jordy de Looyer. Wie 

dacht dat de gifbeker nu helemaal 
leeg was voor de thuisploeg, kwam 
bedrogen uit. In de 45e minuut 
scoorde Daan Klievink de 0-4.
 
Na een hartig woordje van trainer 
Leon van Wanrooy, kwam WHV 
feller het veld op voor de tweede 
helft. Maar ook na rust zat het 
WHV niet mee. Een schot van Yo-
rick van de Rakt spatte keihard van 
de lat naar beneden, weer het veld 
in. WHV voetbalde gelukkig nu 
wel met inzet en beleving, maar 
niets lukte vandaag. Ondanks 
enkele goede kansen, wist men 
vandaag het doel niet te vinden. 
Ondanks de wind mee en de beste 
kansen, leek het wel of de goal 
voor WHV vandaag hermetisch 
gesloten bleef. SDDL geloofde het 
wel en sporadisch counterde de 
ploeg uit Demen gevaarlijk naar 
het doel van WHV, maar gelukkig 
bleef het aantal tegendoelpunten 
beperkt tot vier. De eindstand was 
uiteindelijk 0-4 in het voordeel van 
SDDL.

WHV kansloos tegen SDDl

voetbal

Niels van der Wielen 
 Foto: Gabriëls Fotografie

LOOSBROEK - Zondag had WHV zo’n dag dat alles mis ging. Al na vijf 
minuten keek de ploeg uit Loosbroek tegen een 0-1 achterstand aan. 
Op inzet en beleving kon WHV een voorbeeld nemen aan de bezoekers. 
SDDL vocht voor elke bal en er werd met inzet gestreden.
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Gratis tennislessen bij TV De Hoef
HEESCH - Altijd al eens willen 
proberen of jouw kind tennis 
leuk vindt? Bij Tennisvereni-
ging De Hoef in Heesch kan 
dat! 

Kinderen van 5 en 6 jaar kun-
nen in december en januari drie 
gratis proef tennislessen nemen. 

De lessen worden georganiseerd in week 50, 52 en 1 op dinsdagen 
van 16.45 tot 17.35 uur en donderdagen van 16.00 tot 16.50 uur. 
Aanmelden kan bij de trainer, Twan van Bakel via: 
tvbakel1976@gmail.com.

De OplOSSiNG

Avesteyn e3 is winterkampioen

HEESWIJK-DINTHER - Nadat vo-
rige week al het kampioenschap 
van de E2 gevierd kon worden, 
was het zaterdag de beurt aan de 
E3. 

Het was tijd voor een feestje. Als 
je in alle wedstrijden bijna 80 keer 
scoort en slechts 18 doelpunten 

tegen krijgt, dan doe je het al heel 
behoorlijk. 

In de kantine van Avesteyn kregen 
de spelers de bijbehorende kampi-
oencertificaten en de kampioens-
premie overhandigd. 

Het elftal wordt na de winterstop in 

een hogere competitie ingedeeld, 
maar het team gaat deze uitda-
ging vol vertrouwen tegemoet. De 
trainers en leiding werden ook nog 
bedankt voor hun puike prestatie. 

De vele aanwezige ouders en an-
dere fans waren trots op de man-
nen en lieten dat merken.

podiumplaats 
voor solodanseressen

Vera danst in de solo jeugd en be-
haalde een derde plaats met 276 
punten. Demi, die danst in de solo 
hoofdklasse, werd derde met 287 
punten. Het volgende toernooi is 
van DV Swifters op 20 december 
in Odiliapeel, waar maar liefst 18 
dansen van DV Dancing Kids met 
het toernooi meedoen.

dansen

Demi Gabriël

prinses irene blijft ongeslagen op De Schellen

Nadat Frank Dankers in de eerste 
helft de 0-1 scoorde, was het vlak 
na rust Martijn van Vught die ge-
lijk maakte. Waar iedereen zat te 
wachten op de 2-1 van een sterk 
aandringend Prinses Irene, liep de 
ploeg van de vertrekkende coach 
John Meijs in het mes. Sparta ’25 
counterde via de supersnelle Jacky 
van den Enden naar 1-2. Wibe van 
Rooij, na 55 minuten ingevallen, 
liet zien dat hij een goaltjesdief is. 
Na een mooie actie van linksback 
Hein Langens, tikte hij in de 89e 
minuut de verdiende, maar niet 
meer verwachtte 2-2 achter de 
beste man van Sparta ’25, doel-
man Hicham Hilali. Prinses Irene 
blijft door dit resultaat dit seizoen 
in eigen huis ongeslagen.

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene en Sparta ’25 speelden zondag op sportpark De Schellen in Nistelrode een ma-
tige wedstrijd. Na een 0-1 ruststand werd het uiteindelijk 2-2. Prinses Irene was de bovenliggende partij, 
maar mocht uiteindelijk nog blij zijn met het gelijkspel. 

Foto: Teun Bevers

Slamdunk’97: ‘Bedankt’ 

Dank je wel coach, voor het bege-
leiden van de teams. Voor het zo 
eerlijk mogelijk wisselen van spe-

lers, motiveren of juist afremmen. 
Het niet zeuren naar de scheids, die 
soms ogen tekort komt of nog wat 
onervaren is. En na afloop sportief 
feliciteren van de tegenpartij of fe-
licitaties in ontvangst nemen. 

Bedankt supporters, ouders, vrien-
den, voor het steunen van de 
teams. Het juichen bij een score, 
het oppeppen na een verlieswed-
strijd en zeker niet te vergeten het 
wassen van de tenues en rijden 

naar de wedstrijden. Bedankt ook 
bestuur voor het besturen van de 
club, het bijhouden en doorgeven 
van nieuwe regels en wetjes van 
de bond. 

Dit is geen verhaaltje ter afscheid, 
zeer zeker niet. Maar een welge-
meend woord van dank aan allen 
die zich weer wekelijks vrijwillig 
inzetten voor de club, zodat een 
team kan spelen en basketbal een 
leuke sportieve sport blijft.’

HEESCH - ‘Bedankt scheids voor het zo goed en sportief mogelijk fluiten van de wedstrijd. Het valt niet altijd 
mee om het goed te doen, om alles te zien en te horen, maar ook opmerkingen juist niet te horen. Bedankt 
tafelaars, voor het invullen van de sheets, bijhouden van wissels/scores/uitnemen van de bal en de speeltijd. 
Het spel verloopt soms snel en chaotisch.

HEESWIJK-DINTHER - Hieronder 
de uitslagen van de teams van Al-
tior van afgelopen weekend.

DDW 1-Altior 1: 16-7
DDW 2-Altior 2: 20-16
Emos 2-Altior 3: 9-11

Flamingo’s 2-Altior 4: 26-9
Altior 5 – Flamingo’s 3: 9-10
Altior 6 – Be Quick 5: 3-13
Altior R1 – Klick R1: nb
Altior C1 – DAKOS C1: 5-4
Altior B1 – DAKOS B1: 3-10.

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

uitslagen Altior

BERNHEZE/HAMBORN(D) - Op het eerste IT-toernooi van dit seizoen 
waaraan DV Dancing Kids meedeed, bij IT Westende Hamborn in Duits-
land, werd gedanst door Vera Oomen en Demi Gabriël. Beide dansers 
behaalden een derde plaats met hun solo.
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Het tweede kwart was duidelijk 
voor Tenderfeet. Waar Attacus 
moeite had vrije mogelijkheden te 
creëren, bleef Tenderfeet gemak-
kelijk scoren. Het was dat er soms 
onzorgvuldig werd omgegaan 
met de geboden scoringskansen, 
anders was de wedstrijd al beslist 
geweest.
De centers van Tenderfeet, die 
het in de eerste helft lastig had-
den tegen de fanatieke Veghel-
naren, zorgden eigenhandig voor 
een 10-0 run in het begin van het 
derde kwart. Het derde kwart was 
dus wederom voor Tenderfeet en 
de voorsprong werd uitgebouwd 
tot 18 punten verschil. 
 
In het vierde kwart leek het even 
spannend te worden. Attacus 
bleef enthousiast zijn kansen cre-
eren, maar het bleek niet genoeg 
om de heren uit Heeswijk-Dinther 
aan het wankelen te brengen. Een 
driepunter gooide de wedstrijd, 

met nog 4 minuten spelen, op slot. 
Omdat Tenderfeet de laatste 2 mi-
nuten, tot onvrede van coach van 
Loon, de teugels liet vieren, mocht 
Attacus tot 7 punten terugkomen.
 
Voor Tenderfeet, dat inmiddels op 
een gedeelde tweede plek staat, 
verloopt het seizoen vooralsnog 
redelijk voortvarend. Tenderfeet 
is weer helemaal terug in de race 
voor promotie.

Basketballers 
Tenderfeet winnen gemakkelijk 
van Attacus Veghel
VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Zondag 6 december stond voor de he-
ren 1 van BC Tenderfeet de wedstrijd tegen Attacus heren 3 uit Veg-
hel op het programma. Het eerste kwart startte voortvarend voor beide 
teams. Met een hoog schotpercentage knalden de twee teams uit de 
startblokken en stond er binnen 6 minuten een tussenstand van 15-16, 
in het voordeel van Veghel. Daarna stagneerde de scoringsdrang en 
pakte Tenderfeet een kleine voorsprong in het eerste kwart.

‘t Sfeerhuys Bloem & Styling
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaREST
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Beautysalon La Vida
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen Autoschade
Cor v. Schaijk Aann.- en Transportmij. B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O. The Readshop Sparkling
De Bakkers Lamers
CC De Pas
Dressup InStyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht, Geluid & Entertainment
DTG Kaarsen

Eetcafé ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
FLP Europe.eu
Gaaf Grafisch
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en BSO 

De Toversteen
Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin

Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
Meer Sports Sport & Healthclub Heesch
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingscentrum De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Gabriellic
Praktijk Marneffe
Puur Haar

Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stavast
Tekenburo Verkuylen
Travel Club Annemarie van Erp
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van Den Akker horecaservice
van den Elzen Transport
van Grunsven & Haerkens assurantiën
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zalencentrum De Hoefslag
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 
www.mooinisseroi.nl - www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Overwinning voor Heeswijk bij Venhorst 

Ondanks het zware veld en de har-
de wind op sportpark De Voskui-
len, voetbalden de blauw-witten 
zich al snel naar de eerste kan-
sen. Danny Aarts en Theo Lucius 
bedienden Heeswijks topscorer 
Wouter van Dijke, maar de paal en 
keeper Peters stonden een vroeg 
doelpunt in de weg. 

De thuisploeg wist enkele keren 
gevaarlijk uit te breken, maar doel-
man Patrick Lunenburg werd niet 
echt op de proef gesteld. Vlak voor 
rust viel het doelpunt van Hees-
wijk alsnog, toen Arjen Haast een 
strakke crosspass gaf, die door Van 
Dijke verlengd werd tot bij Van 
Deursen. Zijn afgemeten voorzet 
werd vervolgens door de doorge-
lopen Van Dijke snoeihard achter 
Peters gekopt, 0-1. 
Na rust probeerde het thuisteam 

de gelijkmaker te forceren, maar 
het werd pas gevaarlijk toen Van 
Doorn een diepe bal verkeerd in-
schatte en verdediger Luuk van de 
Boogaard op kon stomen richting 
Lunenburg. Zijn voorzet smoorde 
echter in de doelmond, waardoor 
Haast eenvoudig op kon ruimen. 
Niet veel later werd de partij be-

slist, toen Van Deursen de bal op 
de middenlijn oppikte en aan een 
rush begon. Nadat hij twee man 
gepasseerd was, gaf hij het speel-
tuig precies op maat mee aan Van 
Dijke, die de Venhorst-doelman 
in de korte hoek wist te kloppen. 
Heeswijk kon opnieuw een zege 
bijschrijven. 

voetbal

VENHORST/HEESWIJK-DINTHER - In het sinterklaasweekend mocht trainer Marc van de Ven met zijn Hees-
wijk op bezoek bij zijn voormalige club Venhorst. De aanvallende kwaliteiten van de mannen van trainer 
Willem van de Burgt waren bekend bij de gasten, die daarom ook scherp aan de wedstrijd begonnen. 

Foto: Hans Heesakkers

biljarten

de paal en keeper 
stonden in de weg

al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst. info@demooibernhezekrant.nl
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

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

donderdag 10 deCeMber 

Mg service open dagen
Locatie: Canadabaan 2 Nistelrode

influsso workshop: 
Curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop Heesch

samarpana: krachtwiel
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

kantlijn kbo voorstelling: 
dubbelgangers en vreemd-
gangers
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

lezing: rini kerstens
Locatie: Heemkamer 
Heeswijk-Dinther

Paul Vens: klankschalen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
pagina 2

VriJdag 11 deCeMber
 
Mg service open dagen
Locatie: Canadabaan 2 Nistelrode

kerst bobz voor groep 5/6 
en 7/8
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Popkwis
Locatie: CC De Pas Heesch

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

samarpana: Yoga
Locatie: Heeswijk-Dinther

Winterfair
Locatie: CC De Wis Loosbroek
pagina 13

Concert: arnhems slavisch 
koor
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg Loosbroek

zaterdag 12 deCeMber
 
Mg service open dagen
Locatie: Canadabaan 2 Nistelrode

thijs van de Meeberg: 
Vleesgeworden (try-out)
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

samarpana: kinderyoga / 
stilte wandeling
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

kerst-inn
Locatie: Parochiekerk Loosbroek

slash n’ roses en 
grave dohls
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther 
pagina 2

Pubquiz t.b.v. 
serious request
Locatie: Zaal Kerkzicht Loosbroek

henk dissel en band noah
Locatie: De Toren 
Heeswijk-Dinther

kerstinstuif 
Locatie: De Eijnderic Heesch en 
Heeswijk-Dinther
pagina 28

de stuik in kerstsfeer
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
pagina 40

expositie kerststallen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
pagina 2

zondag 13 deCeMber
 
rommelmarkt stichting 
bernhezer gehandicapten 
bal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode

Muzikale jaarafsluiting
st. haFa
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
pagina 29

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

Winterse wandeling
Locatie: Start: CC Nesterlé
pagina 30

Prinsenreceptie
Locatie: CC De Pas Heesch
pagina 22

oliedag
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
pagina 31

kantlijn: dubbelgangers en 
vreemdgangers
Locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Clahsen, Vis & Wenstedt
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

expositie kerststallen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
pagina 2

biercantus
Locatie: Bar de Ketel 
Vorstenbosch

open zondag
Locatie: Nistelrode

kerstmarkt voor kameroen
Locatie: Laar 56 Nistelrode
pagina 10

kerstmarkt
Locatie: Huize Heelwijk Heesch
pagina 40

Maandag 14 deCeMber

kerstviering ViVin
Locatie: Ontmoetingsplek 
De Nistel Nistelrode

alzheimer Café
Locatie: St. Barbaraplein 6 Oss

samarpana: Yoga
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

kerstmarkt
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Laverhof Heeswjk-Dinther
pagina 40

dinsdag 15 deCeMber
 
dokter op dinsdag@bernho-
ven: oncologische zorg
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
pagina 4

kerst-inn
Locatie: H. Lambertuskerk 
Nistelrode

inloopspreekuur 
Fysiotherapie hoogstraat
Locatie: Hoogstraat 11 Heesch

5a helma van de rakt: bij-
zondere aandacht avond
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Woensdag 16 deCeMber
 
zonnebloem: kerstviering
Locatie: Zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

kerstviering
Locatie: Heemkamer Nistelrode

informatieavond: snel 
leren=leuk leren (Klasse-RT)
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

informatieavond: bewegend 
Leren Concentreren (Klasse-RT)
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

5a helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Bomen-
park Heesch

liederentafel
Locatie: CC De Pas Heesch
pagina 38

Multiculturele middag
Locatie: Cunera/De Bongerd 
Laverhof Heeswjk-Dinther

donderdag 17 deCeMber

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Concert: bleuzy
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

kbo kerstviering
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
pagina 8

VriJdag 18 deCeMber 

kerstviering kbo nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
pagina 8

samarpana: Yoga
Locatie: Rukven 2A 
Heeswijk-Dinther

rob scheepers
Locatie: CC De Wis Loosbroek

i-Meet: kerstparty
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

zaterdag 19 deCeMber

Workshop opstellingen bij 
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

toneelgroep ‘Van alles wè’
Locatie: CC Nestelré
pagina 12

samarpana: kinderyoga
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

kerstconcert: 
de notenkrakers
Locatie: Kerk Vorstenbosch

zondag 20 deCeMber
 
gratis open les bij Just be
Locatie: Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

sons kamerkoor
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

kerstconcert: kamerkoor 
ad Parnassum
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Maandag 21 deCeMber
 
reiki 3 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

samarpana: Midwinter 
klank-lig-ontspanning
Locatie: Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

dinsdag 22 deCeMber
 
inloopspreekuur 
Fysiotherapie hoogstraat
Locatie: Hoogstraat 11 Heesch

kerstviering kbo heesch
Locatie: CC De Pas Heesch
pagina 8

Film: bloed, zweet en tranen
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
pagina 22

VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

i-Meet: kerststukjes maken
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther


