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Heesch/Oss - Popkoor d’Accord, onder leiding van Maarten van
den Hoven, organiseert op zaterdag 22 december een kerstconcert.
Ze brengen een kerstprogramma van bekende en minder bekende
liederen. De leukste en meest sfeervolle aanloop naar kerst 2012.
Laat u een avond verrassen door
een aangename variatie van
kerstliedjes van ingetogen tot
uitbundig, uitgevoerd in fantastische arrangementen. Dit jaar
vindt er bovendien een gasoptreden plaats van zang- en theatergroep Klik. Zij brengen hun vrolijke minishow ‘De essentie van

kerstmis’. Het totale programma
is avondvullend. De regie is in
handen van Anja Vos. Het concert vindt plaats in d’n Iemhof
in Oss. Aanvang 20.15 uur. De
zaal is open vanaf 19.45 uur. Toegangsprijs € 7,50. Kaarten zijn te
bestellen via www.d-accord.nl of
0412-640586

Kerstconcert in Heesch
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Agenda

Wij zijn uw bank.
Van Heck Assurantiën

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

Kom uiterlijk 25 januari

2013 bij ons langs en regel

het direct.
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komen, dan is dit een prima gelegenheid. Beide koren zullen een
selectie laten horen van hun kerstrepertoire.

Vivace, o.l.v. Rein Boeijen, zal
o.a. Heilige Nacht, Silver bells en
Mary’s little boy child ten gehore
brengen.
La Orféon, o.l.v. Peter van
Raak en begeleidt op de piano
door Huub Sperber, zingt o.a. Joy
to the world, Coventry carol en
Hope was born.

heesch - Op dinsdag 18 december organiseert Afrika-Engakoor van 19.30 tot 22.00 uur in de Petrus Emmauskerk, Kerkstraat 2 in Heesch een kerstconcert met gastkoren zoals Popkoor NoiZ en het Jan van Lee
Mannenkoor. Opbrengstern collecte en Kerstmarkt zijn o.a. voor stichting Adinkra in Ghana. Gratis entree.
Nog beperkt zitplaatsen beschikbaar. Reserveren mogelijk: Nistelrode 0412 612798, Heesch 0412 454312,
Heeswijk-Dinther 0413 292682.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegang is gratis. Voor een
eventuele vrijwillige bijdrage in de onkosten staan bussen achterin de
kerk.
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DeMooiBernhezeKrant

winterweer en
winterkost

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Nina Mulder
Debby van Nistelrooy
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts

Foto: Marcel vd Steen

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl

Wat een paar prachtige dagen, de eerste vorst en sneeuw van het seizoen,
daar kan ik echt van genieten. En in
mijn ogen nog met humor ook, een
weeralarm en aangepaste dienstregeling voor een paar centimeter sneeuw.
Maar goed, ik werk aan huis en heb
makkelijk praten. Stiekem droom ik al
weer van een ‘White Christmas’. Heerlijk die romantische sfeer, dat geeft deze gezellige tijd toch nét dat
beetje extra.
In de keuken word ik deze dagen helemaal blij van de echte winterkost. Stevige en eenvoudige maaltijden, letterlijk hartverwarmend.
Ouderwetse smaken en in gedachten even terug bij oma Reina.
Stoofvlees pruttelend op het petroleumstel en een schaaltje stoofpeertjes op de kachel in de woonkamer.

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

Boodschappenlijstje
50 gram boter
blokjes
3 middelgrote appels in
3 eetlepels suiker
2 eetlepels kaneel
250 ml slagroom
ghurt
3/4 van een pak volle yo

Schil de appel en snij deze in kleine blokjes. Smelt de boter in de koekenpan en bak hierin de blokjes appel tot ze zacht zijn. Voeg een eetlepel
suiker en kaneel toe. Klop de slagroom met overgebleven suiker lekker
lobbig. De pak volle yoghurt in een schaal en doe hierbij de slagroom en
de blokjes appel. Spatel dit rustig door elkaar. Eventueel kun je nog suiker
of kaneel naar smaak toevoegen. Pak 4 mooie glazen, vul deze met het
yoghurtmengsel en zet deze tot gebruik in de koelkast.

Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Eet Smakelijk

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

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

Voor 4 personen

bereiding

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

toetje

WINTER

Mijn favoriet? Zuurkoolstamppot met kaantjes!
De aardappels koken in water met zout. In een klontje boter een
½ ui met 5 kruidnagels erin gestoken en een appel in blokjes even
smoren, de zuurkool (uit het vat) en een scheut witte wijn erbij,
deksel schuin erop en laat maar op een laag pitje staan. De blokjes
vet spek op een laag pitje uitbakken tot ze geslonken en krokant
zijn, warm wegzetten.
De aardappels afgieten en droogstomen, de zuurkool (zonder ui/
kruidnagel) erbij en stampen maar. Schep de kaantjes uit het vet en
roer door de stamppot, giet er zoveel vet bij dat de stamppot lekker
smeuïg is. Ja, ik weet het, calorieën en verzadigde enkelvoudige
vetten, ongezond. Als je scharrelspek neemt valt het met dat laatste
mee en voor je het weet is het weer 1 januari. Ik eet er zelfs ook
nog rookworst bij.
Fijne feestdagen en een geweldig 2013!
Mick

ito
Buon Apet

Kom genieten
van een culinaire
kerst
Kerst
proeverij
van 12 tot 17 uur

Kerstdiner
vanaf 18 uur
ooK voor
grote groepen
Kijk voor de menu's op
www.bomenpark.nl

Speciaal voor de feestdagen exclusief
bij ons verkrijgbaar
‘Blue Stilton met Port ingehangen’

KERSTBALLEN MENU
Van 20 t/m 23 december serveren wij
het vier-gangen-kerstballenmenu

voor € 37,50 p.p.

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

‘t Dorp 69 in Heesch, T. 0412 - 453759
en bij de bakkers Lamers in de Heihoek
in Oss

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl
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winnaar prestigieuze
gouwe kreuge
Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel B.V.

eerste prijs voor koninklijke
fanfare sint willibrord!
HEESWIJK-DINTHER - In de Nieuwe Nobelaer, het cultureel centrum van de gemeente Etten-Leur, is het
afgelopen weekeinde een concours gehouden voor slagwerkensembles en harmonie- en fanfare orkesten en
brassbands. De optredens tijdens een concours worden beoordeeld door een deskundige jury en dat maakt
het extra spannend. Want een deskundige jury let tijdens deze podium- en concertwedstrijd op iedere noot.
De Koninklijke fanfare Sint Willibrord heeft onder leiding van dirigent Mari van Gils aan het concours
deelgenomen. Het orkest met een
groot aantal jeugdleden bestaat nu
uit 50 muzikanten. Samen speeld
zij drie stukken. Als eerste werd het
stuk ‘Where eagles soar’ gespeeld,
in een bewerking van dirigent Mari
van Gils van Sint Willibrord.

Helmi en Frans

HEESCH - Tijdens een druk bezochte en supergezellige prinsenreceptie
in Krullendonk is bekendgemaakt dat Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel
B.V. de winnaar is van de prestigieuze Gouwe Kreuge 2013. Stichting
Carnavalsviering Heesch feliciteert de familie van Berkel van harte met
deze unieke prijs, die prins Porcus XLII op 26 januari 2013 zal uitreiken.
Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel is
een echt Heesch bedrijf dat is uitgegroeid tot een in heel Nederland
bekende speler. Vloerenbedrijf
F.H.L. van Berkel wordt door particulieren en grote bedrijfsmatige
opdrachtgevers ingezet voor het
aanbrengen van vloeren volgens
de nieuwste technieken.

Met de drie kinderen Daan, Manon en Pim raakte het bedrijf ook
maatschappelijk steeds meer betrokken in Heesch en omstreken.
Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel
B.V. staat vaak klaar voor verschillende verenigingen die zich inzetten voor de jeugd van Bernheze.

Daarna kwam het verplichte stuk
‘Het Ministerie Van Fanfare’ aan
bod en tenslotte nog ‘Gullivers travels’. Geen eenvoudige stukken,
maar dan kan natuurlijk ook niet
tijdens een concours in de derde
klasse.
In de afgelopen maanden hebben
de muzikanten intensief gerepeteerd en bij verschillende uitwisselingsconcerten gespeeld.
Na afloop van het concert was
dirigent Mari van Gils blij met de
geleverde prestatie. Hij was vooral
tevreden omdat er echt muzikaal
werd gespeeld. Natuurlijk waren er

wat puntjes maar de muzikanten
speelden goed en met plezier.
‘s Avonds werd de score bekend.
Een eerst prijs met 81 en 83 punten. Een mooie beloning voor de

inzet en het enthousiasme van
Mari en zijn muzikanten.
Het slagwerkensemble bracht een
serenade aan de muzikanten bij terugkomst.

Advertorial

nu ook pasfotoservice bij paperpoint
Een service extra voor de klanten gewoon in het centrum van Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Bij Paperpoint Heeswijk-Dinther stap je gemakkelijk even binnen voor dat fonkelnieuw boek dat uit is, de gezelligste
tijdschriften of kantoorartikelen. Ook diensten zoals postbussen, het
postkantoor van ING en POST NL zijn in huis. Vanaf heden is er naast
de fotokiosk ook de pasfotostudio.
‘’Het is fijn om deze service voor
de inwoners van Heeswijk-Dinther
te kunnen bieden, nu de fotograaf
gestopt is” vertelt Robert Geurts
van Paperpoint, de zelfstandige
kantoorboekhandel voor de particuliere en zakelijke markt in Heeswijk-Dinther.
Maar de winkel is meer dan een
kantoorboekhandel; naast kantoor- en schoolartikelen verkopen
ze ook kansspelen zoals staatsloten, lotto en tabak .

Pasfotostudio ‘t werkt
Uw foto’s zijn al lange tijd digitaal
af te drukken in de winkel bij de
fotokiosk. Ook voor de nieuwjaarswensen kunt u met uw foto’s
terecht en heeft u een simpele mogelijkheid uw foto’s geheel naar
wens tot een kaart om te toveren.
Mobiel versturen of van een SD
kaartje.
De winkel met de grote diversiteit,
heeft nu ook de pasfotostudio,
uitgerust met de modernste tech-

nieken. Hiermee kunnen pasfoto’s
gemaakt worden voor alle officiele documenten, zoals rijbewijs,
paspoort en ID-kaart. “De regels
waaraan de pasfoto tegenwoordig
moet voldoen zijn enorm aangescherpt. Het systeem waarmee we
werken moet dus 100% werken,
zonder foto’s die mislukken of
zelfbediening. Nee, wij maken de
foto en binnen drie minuten is de
pasfoto al klaar.”, aldus de eigenaar die duidelijk tevreden is met
de werkzaamheid van de studio.
Een aanwinst dus, ga gerust eens
kijken, het werkt fantastisch.

paperpoint
Sint Servatiusstraat 52A,
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-293851
www.paperpoint-online.nl

All inclusive drie gangen buffet
Kom gezellig kerst vieren op eerste- en tweede kerstdag.
Om 16.00 uur openen wij het buffet waarna u tot 20.00 uur
kunt genieten van ons uitgebreide warm en koud buffet.
Uiteraard hebben we aan iedereen gedacht, de vleeseters,
viseters en de vegetariërs zullen allen deze dagen genieten.

een kerstboom
plaatsen in
uw buurt

Uitgebreid all inclusive (bier,wijn,fris) drie gangen buffet.

Vergeet niet te reserveren voor 20 december. Vol is vol!
Schaapsdijk 36
5472 PE Loosbroek
0413 22 97 80

www.restariarevival.nl
facebook.com/restariarevival

Wilt u als buurtvereniging een
kerstboom in uw buurt plaatsen,
dan moet u hiervoor toestemming
vragen aan de gemeente. Omdat
het gaat om gebruik van de openbare ruimte, zijn aan het plaatsen
van een kerstboom enkele regels
verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer T. van Beurden, telefoon
(0412) 45 88 88.
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Beauty, Health & Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
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aed apparaat in
café-zaal de toren
HEESWIJK-DINTHER - In samenwerking met E.H.B.O. St. Raphael heeft
De Toren een AED apparaat aangeschaft. Een Automatische Externe
Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee een fibrillerend hartritme
hersteld kan worden.

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Triggerpointmassage | Brabantse Hammam

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

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

-40% -60%
-50%

-20%

Kortingen waar je het warm van krijgt!
Kortingen bij to b me fashion op een groot
gedeelte van de wintercollectie
Rien van Houtum en Jehan Langenhuisen

“Gezien het aantal personen dat
dagelijks, voornamelijk in het
weekend bij de Toren aanwezig is,
hebben we besloten om deze AED
aan te schaffen” vertelt Jehan Langenhuijsen. De kosten van aanschaf wegen ruim op tegen het feit
dat er in levensbedreigende situaties redding kan worden geboden.
De feiten spreken duidelijke taal. Al

15 jaar heeft de Toren een nauwe
samenwerking met E.H.B.O. St.
Raphael, welke altijd als zeer prettig wordt ervaren op diverse evenementen. De kennis en kunde die
zij hebben zal ook tijdens twee van
onze medewerkers worden overgebracht om het AED apparaat
(indien nodig) op een juiste manier
te gebruiken.

Vuurwerkbrillen

Tijdens de jaarwisseling is het elk
jaar druk op de Spoedeisende Hulp
van ziekenhuis Bernhoven. Het betreft vooral oogletsel.
Het gaat hierbij niet alleen om
mensen die het vuurwerk afsteken, maar ook om de omstanders,
waaronder kinderen. Bernhoven
hoopt dat door de verkoop van
Advertorial

1e artikel - 25%
2e artikel - 40%
3e artikel of meer - 50% korting!

to b me fashion
schoonstraat 24 - 5384 ap heesch - www.tobme.nl

ToBME_109x109_wk50.indd 1

BERNHEZE - Ziekenhuis Bernhoven verkoopt ook dit jaar weer vuurwerkbrillen. De brillen zijn vanaf 6 december verkrijgbaar aan de balie
van de polikliniek oogheelkunde op beide locaties. Er is een bril voor
volwassenen en voor kinderen (beide in leuke kleuren) en ze kosten
€3,50 (graag contant afrekenen, pinnen is niet mogelijk). De opbrengst
gaat dit jaar naar het blindeninstituut Visio in Grave.

hdl.nl

7-12-2012 20:28:12

www.mooihdl.nl

vuurwerkbrillen het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel afneemt.
De oogartsen van Bernhoven
waarschuwen dat de meeste
slachtoffers voor en na nieuwejaarsnacht vallen, dus dat het van
belang is ook dan een vuurwerkbril
te dragen.

Tijdloos Mooi

Column

‘Uiterlijk vertoon’

Foto: Jan Gabriëls

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

-10% -30%

Is uiterlijk maar oppervlakkig? Tijdens
een sollicitatiegesprek wordt iedereen
tijdens de eerste minuten onbewust
‘gescreend’ en ‘beoordeeld’ op zijn/ haar
uiterlijk, los van de capaciteiten die
de persoon bezit. Het is een bewezen
feit dat iemand die er goed uitziet
het gemakkelijker heeft in dit leven.
Oneerlijk maar waar.
Over schoonheid valt te twisten, als ik
Medi Spa naar een programma als Holland next top
model kijk zie ik vaak niet de schoonheid,
maar de idealen waar de modellen in deze tijd aan moeten voldoen.
In het dagelijks leven is het gelukkig niet alleen de klassieke schoonheid
á la Doutzen Kroes die alles toekomt, maar de uitstraling en het
charisma van een persoon. En daar kan iedereen aan werken!
Een frisse verzorgde huid straalt gezondheid uit, een goede houding
straalt zelfvertrouwen uit, en als een persoon letterlijk en figuurlijk
goed in zijn vel zit, dan volgt uitstraling vanzelf, en dat is de wet van de
aantrekkingskracht!
Echte schoonheid is maar voor even, uitstraling is wat de mens werkelijk
mooi maakt. Maar uiterlijk en innerlijk zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden! Het een voedt het ander!
In ons bedrijf zie ik veel mensen die een na een moeilijke periode in hun
leven aan zichzelf willen werken om er beter uit te zien, (lees: Zich beter
te voelen). Zij zijn vaak letterlijk getekend door verdriet of stress.
Samen met de cliënt gaan we kijken wat de wensen en de mogelijkheden
zijn. Soms kan er met een kleine aanpassing al een groot effect bereikt
worden. Door een conceptmatige aanpak en persoonlijke aandacht
op een positieve manier, valt steevast op dat naarmate de huid of het
lichaam verbetert, het zelfvertrouwen meegroeit. Op de voor en na foto’s
is dan behalve een mooiere versie van zichzelf, de uitstraling in de ogen
weer terug!
Ondanks het feit dat ik vind dat je dit voor jezelf moet doen, is de
invloed van de buitenwereld heel bepalend. Een compliment doet
wonderen!
Met het oog op de naderende feestdagen wil ik daarom graag de
volgende tip meegeven: Geef een naaste eens een welgemeend
compliment. Een kleine moeite maar een groot gebaar, je zult zien dat
het de mens goed doet. Wie goed doet, goed ontmoet…
Ik wens u allen fijne, warme feestdagen en een heel positief 2013 toe!
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prijswinnaars kleurwedstrijd sinterklaas
Als er dan al zoveel gekleurd
wordt voor Sinterklaas, kunnen
we er ook een mooie surprise
voor weggeven. Van der Doelen Speelgoed had 5 cadeaus
t.w.v. € 20,00 klaargezet om de
kinderen te belonen voor hun
prachtige tekening. Vijf kinderen uit de kernen van Bernheze
werden enkele dagen na 5
december nog een keer verrast!

Isa van Kessel uit
Nistelrode

uit Heesch
Brenn Romme

Jacco van den Du
ngen uit Vorsten
bosch

Loosbroek
Damian Loocks uit

Dayna Pruimboom
uit Heeswijk-Dint
her
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gouden plaat uitgereikt aan
jonge songwriters
Lokale talenten schrijven mee aan de Rabobank Bernheze Maasland CD
BERNHEZE - In het voorjaar van 2012 organiseerde Rabobank Bernheze Maasland spaarshows in de dorpen
en kernen in haar werkgebied. Het waren muzikale shows, onder leiding van een ‘Kidz-DJ’. De shows hadden een educatief tintje: thema’s als geld en sparen kwamen aan bod. Alle kinderen mochten daarna via
Facebook meedoen aan een songwritingcontest door zelf nieuwe teksten te schrijven op een nummer van
de Kidz-DJ. De beste teksten zijn opgenomen als liedje en worden uitgebracht op de Rabobank Bernheze
Maasland CD.
sum. Dit gold ook voor het liedje
Bling Bling van Merel, Ilse en Giel
Groeneveld uit Nuland. Uit handen
van directeur Particulieren Corné
Roovers ontvingen de winnaars
een gouden plaat van het door
hen geschreven liedje en het eerste
exemplaar van de Rabobank Bernheze Maasland CD.

Directeur Rabobank particulieren, Corné Roovers en de winnaars

Gouden plaat
Op 9 november werden de winnaars van de songwritingcontest
verrast met een heuse gouden

plaat. Sanne van de Scheur uit
Maren-Kessel had haar liedje Sparen, sparen, sparen op mogen nemen in een muziekstudio in Hilver-

Spaardag
Op de Spaardag op 10 november
waren alle kinderen uit Bernheze,
Maasdonk en Lith van harte welkom om hun spaargeld te storten
bij diverse kantoren van Rabobank
Bernheze Maasland. De kinderen
ontvingen een kleine attentie na
het storten van hun spaargeld. Ze
konden ook kiezen voor de CD
met de nummers van de lokale
schrijftalenten.

e
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DAVOND
Duitse schlagers
Pullen bier
Wijn
Schnaps
Bratwurst mit
Sauerkraut

Live muziek van

Benno Fink

aus Sud - Tirol
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medewerking
van:
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ng: 20:
er
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Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Heuvel 4, Vorstenbosch
Tel. 0413-363120

slagwerkgroep notenkrakers
wint eerste prijs
www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

schoonmaakservice voor bedrijven en particulieren
sneeuwruimen
strooiservice

VORSTENBOSCH - Tijdens de
podiumwedstrijden in Etten-Leur
afgelopen zaterdag, behaalde de
slagwerkgroep van muziekvereniging de Notenkrakers uit Vorstenbosch een eerste prijs. De slagwerkgroep deed mee in de derde

divisie en kreeg voor het optreden
82 punten. Onder leiding van instructeur Maarten Manders werden drie gevarieerde werken op
het podium gebracht.
De slagwerkgroep bestaat uit 9
enthousiaste jongeren in de leef-

tijd van 14 tot 30 jaar. De podiumwedstrijden werden georganiseerd
door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Meer informatie:
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

het aftellen is begonnen voor
de hisse kwis

06 5169 1929 - Bgg: 06 2336 6181
www.wm-dienstverlening.nl

enten
ve elem ven schoon
ie
s
o
r
r
co
blij
• Geen n en matten
re
• Vloe vriendelijk
u
• Milie
• MVO

‘t groene alternatief
SCP dooikorrelS
Emmer 10 liter n 22,95

het lekkerste
kerstgebak
bij HEMA

HEESCH - Nog maar een paar weken en dan is het alweer tijd voor
De Hisse Kwis. Er zijn al veel inschrijvingen ontvangen via
www.dehissekwis.nl maar we hebben het aantal teams van vorig jaar
nog niet gehaald! Heb jij je al ingeschreven? Zouden we dit jaar weer
een nieuw record breken met het aantal teams?
De vragen zijn in ieder geval gemaakt en het boekje is onderweg
naar de drukkerij.
Op zaterdag 29 december kunnen
de teamcaptains tussen 18.00 en
18.30 uur de kwisvragen bij De Pas
ophalen. Tussen 23.00 en 23.30
uur moeten deze weer ingeleverd
worden.
Op de avond zelf, zaterdag 29
december, is drukkerij Wihabo ge-

opend van 18.00 tot 19.00 uur.
Hier kunnen de teams, op vertoon
van het originele kwisboekje, tegen een vergoeding een kopie van
het kwisboekje krijgen. Blijf ons
ook volgen op facebook en twitter en doe daar je voordeel mee…
facebook.com/dehissekwis
en
twitter.com/dehissekwis
We gaan er met zijn allen een gezellige avond van maken, die we,

8.na het inleveren van de boekjes,
afsluiten op de Afterkwisparty in
het Cultuur café van De Pas. Hier
kunnen we met zijn allen napraten
over de kwis, een drankje drinken
en misschien zelfs een dansje wagen.
Tot ziens op zaterdag 29 december!

kerstslagroomtaart

HEMA Heesch, Schoonstraat 2 B
HEMA Oss, Kruisstraat 5
deze actie is geldig van 12 december t/m 24 december 2012
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Column
de blIekers

Advertorial

Tikken | Klikken | Printen
is hier echt thuis

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

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

PARAdijSVOGeLS
Het is niet meer zo erg als in de eerste jaren dat ik hier woonde, maar
ik trek het nog steeds aan: levensverhalen en rare snuiters. Die twee
gaan niet altijd samen, hoewel er achter iedere vreemde vogel natuurlijk een geschiedenis schuil gaat, maar ook de ogenschijnlijk gewone
mens kan een hoop te vertellen hebben. De meeste verhalen zijn niet
zo vrolijk, valt me op. Dat zorgt er wel een beetje voor dat ik niet
altijd even blij ben met mijn getalenteerde luisterende oren. Hangt er
ineens weer een huilende man met heimwee op je schouder, terwijl je
net zo´n zin had om een boek te lezen in de trein.
Misschien zijn het niet eens mijn oren die de aandacht trekken, maar
is het mijn beleefdheid die me parten speelt. Vorige week stond ik in
de lift van een bejaardentehuis, wat al enigzins vragen om problemen
is voor iemand zoals ik, toen ik werd aangesproken door de oude man
met het hondje die ook in de lift stond. Er hing een briefje op de deur,
de man kon niet lezen wat er stond en vroeg mij of ik het voor wilde
lezen.

‘miSSCHieN iS Het mijN BeleeFDHeiD Die
me Parten sPeelt’
Mario, Max, Thomas en Joseph

NISTELRODE - Aan de voorkant van het voormalig gemeentehuis van Nistelrode is weer genoeg te beleven.
De vier participanten die met hun grafimedia collectief Tikken Klikken Printen eerder in het pand op ’t Laar
hun intrek namen, zijn zich nu aan het settelen in het voormalig gemeentehuis. Een nieuwe wijze van ondernemen voor Bureau Toon, Waur Printdesign, Snor Media en Thomas Segers fotografie, zij hebben de handen
ineen geslagen. Joseph Fernaubun, van oorsprong een Nistelrodenaar en zijn drie collega-ondernemers uit
Oss werken samen onder het motto ‘Samen staan we sterk’.
Uw reclamecampagne begint hier:
vanuit een inspirerend pand aan
het Raadhuisplein helpen ze u aan

van Bureau Toon.
Joseph van Waur Printdesign gaat
voor netwerken: “Mond tot mond

de voordelen van samenwerken
een prachtig nieuwe uitstraling. Alles onder een dak; tekst, fotografie,
design, drukwerk en website brengen ze voor u, allemaal in de huisstijl van uw bedrijf. “Het is prachtig
werk en inspirerend om het allemaal
samen tot een geheel te brengen”,
vertelt Mario van Bakel, eigenaar

reclame is heel sterk en je netwerk
kan een groot verschil maken. Een
goed reclametraject kan zorgen dat
mensen je vinden als ze je nodig
hebben.” Getalenteerde heren die
hier in het voormalig gemeentehuis
open staan voor nieuwe ideeën en
ze u ook graag voorleggen.

Mooie samenwerkingen
Zij zien de voordelen van het samenwerken onder branchegenoten.
Voor human interest verhalen maken ze graag samen een compleet
pakket aan tekst, fotografie en design. Voor internet of drukwerk.
Vier bedrijven die standvastig de
crisis te lijf gaan door hun geloof
in de kwaliteit die ze leveren en het
vertrouwen in elkaar..

Hoe kon ik nou weten dat dat een valstrik was en ik een half uur
later, inmiddels in de ijzige kou op de stoep voor het bejaardentehuis,
precies wist hoe lang de coma duurde die er voor zorgde dat de man
in zijn vroege jeugd een hersenbeschadiging opliep en in welke hoek
van de woonkamer de kachelpook stond waar hij een aantal jaren
later met wapperende handjes zijn alcoholische vader knock-out mee
sloeg? “Goh”, mompel ik een beetje halfslachtig, terwijl mijn ogen
inmiddels op stokjes staan en ik me wanhopig afvraag hoe het weer zo
ver heeft kunnen komen, “wat een bijzonder verhaal”.
Ik denk dat ik dáár de mist in ga. Want in die kleine stukjes ruimte
die in elk verhaal tussen de woorden door verstopt zitten, maakt het
niets uit wat je zegt. Je kunt net zo goed vertellen dat je gister nog een
verrassend goeie mop hebt gehoord van het pak vanillevla dat in je
koelkast staat. Het gaat erom dat je blijft staan. Samen met je oren, die
je hartgrondig vervloeken, omdat je niet de benen hebt genomen toen
het moment daar was en zich nu moeten opmaken voor deel twee van
de grimmige avonturen van de ratelende, voormalig gewelddadige opa
die nog immer voor je neus staat.

Nog even strudelen
en dan is het kerst

Wij zijn zelf nogal fan van onze eigen appelstrudel. Het luchtige korstdeeg, een
heerlijke vulling van appelblokjes en kaneelsuiker. Daar kun je veel van ons
midden in de nacht voor wakker maken. Even in de oven en een
lekkere dot slagroom er op, of vanillesaus…
U ziet het, wij zijn echte snoepers…
We laten het u ook proeven. Bij aankoop van

2 broden
naar keuze

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
gezien?
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646 Heeft u ’m agl azine
rstma
www.debakkerslamers.nl
Ons ke

2 stuks
appelstrudel

1,50

normaal € 3.10

kers:

e bak
tips van d

llen
Waldkor1n,9bo5

5 stuks €

s bavaroisvlaai
Stoofpeert,je
€ 12,95
10-12 personen

deze aanbiedingen gelden van 13-12 t/m 19-12-2012

We laten Harm nog even doorstrudelen… hij heeft er z’n handen vol aan tot de kerst.
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op leeftijd
‘De Horizon’: voor alle dorpsgenoten
Heesch - Ziekenvereniging ‘De Horizon’ heeft in Heesch destijds de functie van de nationale vereniging
‘Zonnebloem’ overgenomen. Door de oprichting van een plaatselijke ziekenvereniging komt elke cent ten
goede aan de leden van de plaatselijke doelgroep. Dit kan alleen doordat meer dan honderd vrijwilligers zich
kosteloos inzetten voor hun dorpsgenoten.
inwoner wordt aangemeld, gaat er
een vrijwilliger op bezoek. Daarna
wordt er beslist of deze persoon in
aanmerking komt voor onze doelgroeplijst”, vertelt Ardien, die deze

‘In december
hebben het velen
vaak extra moeilijk’

Ardien Wingens

Ardien Wingens, één van die vrijwilligers, vertelt dat er in Heesch
veel zieken, gehandicapten of eenzamen zijn. Zij vormen de doelgroep van de ziekenvereniging. In
december hebben velen het vaak
extra moeilijk. ”Als er bij ons een

lijst voor ‘De Horizon’ beheert. Een
eventuele partner mag dan ook
deelnemen aan alle activiteiten.
Komt de persoon die op de doelgroeplijst staat, te overlijden, dan
krijgt de partner geen uitnodiging
meer. ”Wij sturen die partner dan
na zes weken een keurig briefje”,
zegt Ardien. “Helaas geeft dit vaak
veel ontevredenheid of onbegrip,
omdat men onterecht meent, dat
de partner ook op de doelgroeplijst
staat”.

Ardien spreekt de hoop uit dat er,
vooral nu de donkere dagen rond
Kerst er aan zitten te komen, niemand vergeten wordt. “De mensen kloppen niet zelf bij ons aan en
wij zijn afhankelijk van de berichtgeving door familieleden, kennissen of de buurtbewoners. Helaas
zijn er steeds meer buurten waar
men weinig van elkaar weet! ‘De
Horizon’ wil er zijn voor álle Heeschenaren.”

afd. heesch

Geen kerstmarkt BerneZorg door noro-virus
Heeswijk-Dinther - Het norovirus dat sinds vorige week heerst binnen BerneZorg heeft zich verspreid van afdeling Elstar/Sterappel in
locatie De Bongerd naar afdeling Lindelaan van Cunera. Uit voorzorg
worden alle bijeenkomsten afgelast. Ook de kerstmarkt voor cliënten,
medewerkers en vrijwilligers op 12 december gaat niet door.

“Het is verschrikkelijk jammer
van alle voorbereidingen dat we
de kerstmarkt moeten afgelasten,
maar nu het er naar uitziet dat het
noro-virus zich heeft verspreid,
willen we elk risico vermijden. In
het belang van onze kwetsbare
cliënten kunnen we niet anders,”

aldus Hans van de Wiel, bestuurder van BerneZorg. Bewoners en
medewerkers van de getroffen
afdelingen worden geïsoleerd van
de andere bewoners en medewerkers. Bezoekers wordt gevraagd
direct de locatie te verlaten, nadat
zij op de besmette afdelingen zijn
geweest. Extra maatregelen zijn
getroffen om verdere verspreiding
van het virus tegen te gaan. Dit alles conform de landelijke richtlijnen
van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).

Kerstviering van KBO Heesch
Heesch - Het was vrijdag 7 december bar slecht weer. Wij hebben vernomen dat vanwege dit
slechte weer verschillende KBO-

leden uit Heesch zich niet hebben
kunnen opgeven voor de kerstviering van 20 december in ‘t Tunneke.

Speciaal voor hen is er een nieuwe
kans: op vrijdag 14 december kunt
u zich alsnog opgeven in de Pas
van 13.00 tot 14.00 uur.

Op

Porseleinen kersthuisje
met verlichting.
Hoogte 11 cm. Keuze uit verschillende
modellen

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

van 5,95 voor 3,99

OPEN ZONDAG 16 DECEMBER
van 10.00 tot 17.00 uur
Hyacint.

3 bollen pot. Ø 7 cm.
Diverse kleuren.
Per stuk 1,29

Maak een mooie kerstbal
en krijg een kerstmuts
cadeau!
Kom naar Life & Garden*
en haal de knutselplaat op.

3 voor 3,Phalaenopsis
met 1 bloemtak.
Minimaal 9 bloemknoppen. Pot Ø 12 cm.
Exclusief sierpot

Van 8.95 voor 6,95

Rieten mand.

Rond met plastic
binnenzijde.
Ø 30 cm. Hoogte 9 cm.
* kijk op www.lifeandgarden.com voor

Van 9,95 voor 6,95

Kunstkerstboom
Patton.
Hoogte 185 cm.

van 89,95 voor 69,95
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op de markt
mooi & op de markt

NistElRodE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
hEEsch - Woensdag 13.00 - 16.30 uur
hEEsWijK-diNthER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VoRstENBosch - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Van der marel oliebollenkraam bakt ze voor u bruin
Op het Raadhuisplein in Nistelrode

COLOFON

NISTELRODE - Een bekend gezicht voor de Nistelrodenaren op het Raadhuisplein in Nistelrode, Wesley van der Marel heeft namelijk twee maal per jaar uitzicht op het plein. In de
maand december ziet hij de winterse buien langskomen terwijl hij oliebollen verkoopt. En op
hetzelfde plein staat hij in zomer met zijn ‘Experience’ attractie op de Pinksterfeesten.
Het bevalt duidelijk goed in
Nistelrode voor de Linnenaar en
hij rijdt dan ook iedere dag vanuit het Limburgse naar Nistelrode.

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip

Elke dag genieten van de
lekkernijen
Bijna iedere dag gaat de klep
omhoog de kachel aan en de
kraam open met de lekkernijen.
Van 11.00 tot 19.00 uur ziet u
het licht branden en kunt u hier
terecht voor heerlijke oliebollen,
krentenbollen, berlinerbollen,
kersenbollen, appelbollen, perenbollen en boerenjongensbollen (bollen met rum en rozijnen).

mooi & op de markt
• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

Lekker makkelijk eten in plaats
van uren achter het fornuis?
Voor ieder wat wils want er is
keuze genoeg en Wesley en zijn
team staan voor u klaar!

mooi & in bedrijf

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
AANBIEDING GELDIG MARKT HEESWIJK-DINTHER

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen  11,-

famILIePaKKet

gratis saus

Aanbiedingen!

Vrijdagochtend

Geldig op vrijdag
14 december
t/m 31 december 2012

van 8.00 – 12.30 uur
op de markt in
Heeswijk-Dinther

ZIN IN EEN FEESTJE

MARKT HEESWIJK-DINTHER
Iedere vrijdag van
7.30 uur tot
12.30 uur in
Heeswijk-Dinther
Bij aankoop van € 10,00
of meer 250 gram

GEZOUTEN
ROOMBOTER kado

JONGE BELEGEN ROMIGE KAAS OUD ZWART
1 kilo 0 6,99
heerlijk pittig van smaak, 1 kilo 0 9,98
DIVERSE OVERHEERLIJKE KRUIDENKAZEN
500 gram 0 4,99

Let op: het is er weer:
gerookte worst, balkenbrij, zult en
bloedworst.

Vraag naar ons receptenboekje voor de december feestmaand

Morbier
Hollandse Gaten kaas
Landana Blue
Boeren Belegen
Kaaskoning no. 6
Milde geitenkaas

Alle bovenstaande kazen vindt u in ons boekje met leuke
recepten en wijn adviezen. Ga lekker aan de slag met deze
verwen tips voor de feestdagen en geniet met de hele familie.

MARKT HEESCH

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers
wekelijks op
de Heesche markt
Ook leuk om kado te
geven, een pot of blik met
een pak stroopwafels.

• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Etagereshop.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de
KERNEN
Column
Recht
dichtbij….
Eigen schuld. Dat rolt u
vast wel eens uit de mond.
In juridisch opzicht is het
een begrip dat je vaak
tegenkomt bij aansprakelijkheidszaken.
Bij verkeersongelukken bijvoorbeeld: ja u reed wel door groen,
maar dan met 80 in de bebouwde kom…… Dan zal degene die u op
de kruising aanreed omdat hij door rood reed, zeggen dat het uw
eigen schuld is dat het misging. Dat kan er inderdaad toe leiden dat
de verzekering (en de rechter) zal zeggen dat u de schade door uw
roekeloosheid helemaal of gedeeltelijk heeft veroorzaakt. En dat zal
ook voor een uitkering van uw schade gevolg hebben.
In het geval van een taxibedrijf ontstond schade doordat de zoon
(meerderjarig, maar zonder rijbewijs) ging rijden met een van de
wagens van papa. Die stonden, met de sleutel erin, thuis in de garage.
De garage was niet afgesloten. Hij vloog al snel uit de bocht, gelukkig
zonder persoonlijk letsel. De verzekeraar wilde niet betalen: rijden
zonder toestemming en zonder rijbewijs, mogelijk gemaakt doordat
zoonlief overal bij kon.

‘en dat zal ook voor een uitkering
van uw schade gevolg hebben’
En daar was de rechter het mee eens. Garage open, auto’s rijklaar,
geen toezicht. Dat was van de kant van papa erg onvoorzichtig. Dus:
eigen schuld, eigen schade.
Interessant is nog wel of papa’s bedrijf misschien nog iets tegen de
zoon zou kunnen beginnen om de schade te verhalen. Ik sluit dat
niet uit, maar ik neem aan dat de familieverhoudingen zo’n actie
onwaarschijnlijk zullen maken.
U moet er maar rekening mee houden dat het niet steeds zal volstaan
om bij schade op de ander te wijzen: ook uw eigen gedrag telt mee.
Daarbij bent u ook verplicht om eventuele schade zoveel mogelijk
te beperken, in het belang van uzelf, maar ook in het belang van de
ander.
Aansprakelijkheid en verzekeraars: oppassen en zo nodig even
juridische advies vragen.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Veelzijdige

vormgeving
Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

en solide

communicatie

Nu ook pasfoto’s
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

SP: De juiste bouwgrondprijzen voor Bernheze
Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP Bernheze
bernheze - Als het over bouwgrond gaat, is het net als bij voetbal. Iedereen
heeft er zijn mening over. Tegenwoordig gaat het vooral om de prijs. Was die
voor de kredietcrisis het bespreken niet waard, nu gaat het er iedere keer over. De
kernvraag: “Blokkeert de grondprijs de woningbouw in Bernheze?” Antwoord
op die vraag is niet zomaar te geven. Er spelen meer factoren een rol bij bouwen
van nieuwe woningen. Een studie van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
van de TU Delft geeft interessante aanknopingspunten.
Grondprijzen
De eeuwige vraag “betaal ik niet
teveel” verlamt vaak (aan)koopbesluiten. Zeker in een onzekere
tijd zoals vandaag de dag. De woningbouw heeft daar onder te lijden. De prijs van de bouwgrond
is een van de factoren met een
hoog emotiegehalte. Het aandeel
van de grond is grofweg 30% van
de totale kostprijs van de woning.

Ruim 35% gaat op aan planvormingkosten en uitvoeringsbeleid.
Wat overblijft (35%) zijn de materiaalkosten en de directe arbeidsuren. Hier zien we dan ook meteen
de knoppen waar aan gedraaid
kan worden. Draaien aan 1 knop
(grondprijs) is in de ogen van de SP
Bernheze niet zinvol. Het moet om
een totale aanpak gaan. Planvorming, management en stichtings-

kosten zullen mee moeten doen.
Planners, aannemers en ontwikkelaars moeten ‘pijn’ lijden om tot
een opening te komen.
Zeker zullen financiers (de banken)
mee moeten doen. Daar beginnen
namelijk alle bouwprojecten. Bij
de financiering. De SP Bernheze
pleitte al meerdere malen voor een
gesprek met alle partijen.

Bernheze Solidair: Veiligheid

in het
verkeer bij winterweer!
Gerjo van Kessel (raadslid)
bernheze - Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is net de eerste sneeuw
gevallen en het eerste weeralarm aangekondigd. Op zo’n moment word je weer
even extra bewust gemaakt van de gevaren die in het verkeer kunnen ontstaan!
Algemeen kun je stellen dat onveiligheid op de weg ontstaat door
twee zaken:
1. Onveilige verkeerssituaties.
2. Onoplettendheid en onvoorzichtigheid van de weggebruikers
Dit brengt me op twee recente
items over verkeersveiligheid in
onze gemeente. De verkeerssituatie in de dorpskern van Nistelrode
en de ontsluiting Heeswijk-Dinther
zuid. Over beide situaties zal de
komende tijd nog veel gediscussieerd worden over de mogelijk- en

onmogelijkheden om te komen tot
een verbetering van de verkeersveiligheid.
Hoe de discussie ook zal gaan verlopen, het is van essentieel belang
dat te allen tijde de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers gewaarborgd is. Er zijn veel verkeersdeskundigen, natuurlijk levert dit
veel informatie op.
Maar wij vinden het van net zo’n
groot belang dat u, als inwoner
van Bernheze en ervaringsdeskundige, een inbreng heeft in de toekomstige situatie waaraan u gaat
deelnemen. Laat daarom uw me-

ning horen op de informatieavonden of laat het ons weten.
Vooruitlopend op die discussie
vindt Bernheze Solidair dat extra
aandacht besteed moet worden
aan de verkeersveiligheid van de
kwetsbare groep verkeersdeelnemers ( minder valide, fietsers en
voetgangers).
Als we dan als weggebruikers zelf
telkens ons verkeersgedrag aanpassen aan de verkeerssituatie en
oog hebben voor onze medeweggebruikers ontstaat een verkeersveilig Bernheze!

Progressief Bernheze: Dieptepunt
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Grensrechter dood geslagen op voetbalveld. Na dit bericht staat de
wereld stil. Ik vraag mezelf af hoe het mogelijk is dat we het zover hebben laten
komen. Respect voor de medemens lijkt niet meer vanzelfsprekend.

Arbitrage
Sporten is gezond. Tennis is mijn
sport. Ik ben lekker buiten en na
de inspanning is de ontspanning
na de wedstrijd wel verdiend. Zo
hoort sport te zijn en zo is sport op
heel veel plaatsen.
Natuurlijk raak ik betrokken bij
discussies over ‘in of uit’. Een ‘let’
biedt bij tennis dan de unieke mogelijkheid de discussie te slechten.
Scheidsrechters zijn bij mijn wed-

strijden niet nodig. Die verantwoordelijkheid hebben ik en mijn
medespelers zelf.
Beheersing
Dat wedstrijden zo uit de hand lopen komt niet van de één op de
andere dag. Ruw taalgebruik en
het bedreigen van scheidsrechters
is steeds vaker waar te nemen.
Kinderen zien dit gedrag van anderen, volwassenen, ouders, idolen, professionals.
Ook het ontbreken van lef om
mensen aan te spreken op onjuist

gedrag is mij niet onbekend. De
vrees zelf te worden geconfronteerd met agressie is niet geheel
ongegrond. Als maatschappij laten
we dit probleem lopen met dit ernstige incident tot gevolg.
Ommekeer
De tijd is rijp, het roer moet om.
Geen ruwe taal meer op en langs
het veld en respect voor de beslissing van de arbiters. En houd ik mij
niet aan deze afspraak dan spreekt
u mij daar op aan. Dan beloof ik u
aan te spreken.

Informatie voor de kernen
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Column
ad

Advertorial

kleding en kast
Ik ben Vera Lammers, en ben jarenlang in de kledingmode als adviseuse werkzaam geweest, ik wil
nu op een meer persoonlijke wijze
mijn beroep in praktijk brengen.
Waar kunt u zoal aan denken
- Samen gaan winkelen. U hebt
een persoonlijke adviseuse en
als het nodig is vermaak ik de
kleding op maat.
- Ik ga voor u winkelen. Ik breng
de kleding voor u op zicht mee
en u kunt thuis passen.
- Ik kijk samen met u uw kledingkast geregeld na en breng zonodig spullen naar de stomerij
en zorg dat kleding wordt hersteld en/of aangevuld. Ook een
klein wasje of strijk kan ik voor
u doen. Kortom alles waar behoefte aan is op het gebied van
kleding en linnenkast.
- Een abonnement voor een vaste
dag, iedere week of maand, be-
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De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doel bewustwording, meningsvorming en brede deelname aan
discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom, deze kunt
u mailen naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns
kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Mag ik me even voorstellen.
Ik ben Vera Lammers en

jarenlang in de mode als

adviseuse werkzaam geweest
en wil nu graag zorg

dragen voor uw garderobe
of kledingkast.

eGO OF ecO

Dit zijn de mogelijkheden

Samen een dag of

Ik ga winkelen

Het in orde

in alle rust thuis

onderhouden van

voor u en u kunt

dagdeel winkelen

kleding passen

brengen en

uw kledingkast.

Voor inlichtingen
of een afspraak

bel 0412-455499/06-29243480
vera_lammers@hotmail.com

staat tot de mogelijkheden. Tegen een gereduceerde prijs een
kast- en verstelinspectie, inclusief het hele pakket.
- Voor een mantelzorger is het
fijn als dingen uit handen worden genomen. Dit kan een zorg

Er is een beweging die mensen met verantwoordelijkheid in twee
types onderscheid: ego of eco. De ego mensen bekijken de wereld
van binnen naar buiten, proberen de wereld naar hun hand te zetten,
zijn stellig, zelfverzekerd en uit op macht. De eco mensen bezien
de wereld van buiten naar binnen, hebben oog voor complexe
veranderingen, houden rekening met onzekerheden en de omgeving
en zijn minder stellig en meer doordacht. De ego heeft meer met
resultaat, de eco meer met het proces.

minder voor u zijn. Deze service
is laagdrempelig.
De kosten zijn door het rechtstreekse contact beperkt. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
0412-455499 of 06-29243480.
Email: vera_lammers@hotmail.com

jaarvergadering dorpsraad Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - In 2012 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd door de
dorpsraad. Op de goed bezochte jaarvergadering van 6 december in gemeenschapshuis De Stuik hebben we hiervan verslag gedaan. Onderstaande punten
zijn besproken, wilt u meer inhoudelijke informatie ga dan naar www.dorpsraad-vorstenbosch.nl. of www.vorstenbosch-info.nl
De volledige agenda is als volgt:
• Opening dagwinkel aan de Kerkstraat,
• Gymzaal, • Vernieuwing blokhut Jong Nederland
aan de Tipweg, • Fietspad Tipweg, • Woningbouw,
• Bestemmingsplan buitengebied, • Openbaar
vervoer, • Bezichtiging IDOP-projecten, •
Glasvezel, Bibliotheeksteunpunt, • Toekomst
parochie en kerk in Vorstenbosch, • Kloosterkapel,

• Servicepunt Rabobank, • Burgerparticipatie
– samenwerking gemeente/dorpsraden, •
Fusieproces Bernheze-Maasdonk, • Afscheid
burgemeester Jan Boelhouwer, • Kennismaking met
burgemeester Willibrord van Beek, • Publicaties/
informatieverstrekking door de dorpsraad

De dorpsraad zelf
De dorpsraad is in 2012 negen keer voor een reguliere bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben
delegaties uit het bestuur diverse malen overleg gevoerd met derden ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen en uitvoering van projecten. Ook is een aantal malen gebruik gemaakt van het in- en meespreekrecht in
een van de raadscommissies. In 2012 waren 3 leden van de dorpsraad aftredend te weten Jan Daandels, Mari
van der Ven en Bart van Kessel. Zij waren allen herkiesbaar en zijn unaniem herbenoemd. De dorpsraad bestaat
momenteel uit 9 bestuursleden. In onze bestuursvergadering van 13 september 2012 hebben we stil gestaan
bij het 25-jarig bestuursjubileum van ons bestuurslid Harrie Lucius en hem bedankt voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor onze dorpsgemeenschap. Harrie is nog steeds op meerdere fronten actief.

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

kbo nistelrode houdt
kerstviering

Agenda

Wij zijn uw bank.
Van grunsven & haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

rivez
assurantiën
Van
Heck Assurantiën Van heck assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
Laar5384
16 MD Heesch
5384 MD Heesch
5388
HE Nistelrode
0412 - 45 20 03
T 0412
- 45 20 03
088E- info@vanheckassurantien.nl
8000 900
info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl

Kom uiterlijk 25 januari 2013 bij ons langs en regel het direct.

* De actie loopt van 3 december 2012 tot en met 25 januari 2013.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Spaar
en kri € 750
unieke jg een
a
cadeagenda
u!*

NISTELRODE - Op dinsdag 18 december is de traditionele kerstviering van KBO Nistelrode. De middag vindt plaats in Partycentrum
’t Maxend en begint om 13.30
uur met een eucharistieviering.
De dienst wordt voorgegaan door
pastoor Ouwens en opgeluisterd
door het seniorenkoor.
Daarna volgt een optreden van de
KBO-toneelgroep met het blijspel
“Viva Vitoria”.
Ook de inwendige mens zal niets
tekort komen. Voor een drankje en
een hapje wordt gezorgd. De middag is rond 17.30 uur afgelopen.
Leden betalen € 2,00 entree, nietleden € 7,00. Men dient zich vooraf aan te melden door de aanmeldstrook in te leveren bij het bestuur
of in de brievenbus van Paviljoen
De Wevershof.
Of mailen naar kbo.nistelrode@
home.nl.
Graag aanmelden vóór 12 december.

De economische crisis kunnen we gerust aan een te sterk
management door ego’s toeschrijven. Omdat het nog steeds dezelfde
mensen zijn die aan de top van grote bedrijven en banken staan zal er
ook niet veel veranderen.
Ook overheden hebben nog voornamelijk een egobenadering, “wij
weten wat goed voor u is en regelen dat”. Er is wel een langzame
verandering te bespeuren, ook lokaal. De overheid stelt zich steeds
vaker als partner op.
Maar er is nog wel een weg te gaan.
De gemeente beseft dat ook en stelde onlangs de nota
‘Burgerparticipatie’ vast. Die nota moet de gemeente helpen
meer eco te worden. “We gaan bewoners meer betrekken bij
gemeentelijke plannen” was de reactie van wethouder Rein bij de
dorpsraadvergadering in Vorstenbosch. Dat was nog wel een meer
traditionele ego opmerking maar de intenties zijn wel oké en dat het
ook werkt laat Vorstenbosch met enkele projecten uit het dorpsplan
ook zien. De kunst van het durven loslaten lijkt vat te krijgen.
Het is niet alleen de gemeente die moet leren loslaten, het zijn
ook inwoners die vanuit een eigen verantwoording zaken kunnen
oppakken en betutteling gewoon moeten negeren. Als u met kerst een
kerstboom in uw straat wilt zetten heeft u toestemming nodig van de
gemeente zo meldt de gemeente op haar website. Ik zou zeggen, wees
eens eco, zet de boom gewoon in de straat. U weet best waar u op
moet letten en hoe u veiligheid in de gaten houdt.
Met groet, Ad

www.mooinisseroi.nl
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Kerst op Kasteel Heeswijk

Kerken Bernheze organiseren
kerstpakkettenactie
Een concrete uitdrukking van solidariteit tijdens de feestdagen
bernheze - Elk

jaar in december worden velen in ons land bedolven onder de kerstpakketten
vol heerlijkheden die zij zelf ook hadden kunnen kopen. De mensen die dat niet kunnen,
krijgen die pakketten juist weer niet. Om die ongelijke verdeling een beetje recht te trekken,
kan iedereen die één of meer kerstpakketten ontvangt daarvan komen inleveren wat hij of
zij overheeft of weg wil geven. Wie zelf een tas vol boodschappen wil samenstellen kan die
ook komen afgeven bij de kerken in de gemeente Bernheze.

Heeswijk-Dinther - Het altijd gemoedelijke kerstfeest op het kasteel
wordt dit jaar gehouden op zondag 16 december van 12.00 tot 17.00
uur. Het kasteel is met veel toewijding prachtig versierd. De binnenplaatsen zijn omgetoverd tot gezellige ontmoetingsplaatsen. Bij binnenkomst valt het oog meteen op een antieke kar en de kerststal met
levende have.
Op het bovenplein staan enkele
kerstkramen met kerstdecoraties,
boeken en brocante.
In het kasteel zijn verschillende
tafels feestelijk gedekt en prachtig serviesgoed wordt verkocht in
de vestibule. Het gehele kasteel

is toegankelijk voor een routing.
Voor kinderen zijn er bijzondere
verhalen te beluisteren in het kasteel en workshops in de IJzertoren.
Muziek zal klinken in Wapenzaal
en Ridderzaal.
Entree: € 3,50 (4 t/m 12 jaar) en
€ 7 (13 jaar en ouder).

Het kerstpakket dat u van uw
werkgever krijgt als blijk van waardering, kunt u dit jaar een concrete
uitdrukking laten zijn van uw solidariteit met hen die het in onze
samenleving niet zo breed hebben.
Mocht u mensen uit uw omgeving
kennen die het afgelopen jaar veel
tekort zijn gekomen, - de economische crisis eist immers haar tol -,
dan kunt u dit de kerk in uw woonplaats laten weten.
Omdat respect voor mensen die
op een minimaal bestaansniveau
moeten rondkomen belangrijk is,
wordt met deze informatie zorgvuldig omgegaan. In de week voor

Kerst kunt u uw kerstpakket afgeven bij de kerk in uw omgeving.
Informeer ter plaatse wanneer dit
precies kan. U kunt uw kerstpakket ook in het portaal van het kerkgebouw neerzetten als u dat zou
willen.
De pakketten worden rond de
kerstdagen op een zorgvuldige en
discrete manier rondgebracht in
de kern waar ze door de plaatselijke kerk ontvangen zijn. Mocht u
daarbij mee willen helpen, neem
dan contact op met de pastor, diaken of pastoraal werkster van de
betreffende katholieke of protestantse kerk.

De kerstpakkettenactie is een initiatief van Lichtpunt Bernheze, de
hulpdienst vanuit de kerken in de
gemeente Bernheze.
Voor inlichtingen belt u de plaatselijke kerk: in Dinther de Protestantse gemeente Dinther (0413)
229317 / de parochie St. Servatius 06-50564738, in Heesch de
Parochie Petrus Emmaus (0412)
451215.
In Heeswijk de Parochie H. Willibrodus (0413) 296341, in Loosbroek de H. Servatius (0413)
229411, Nistelrode en Vorstenbosch de Pastorale eenheid H.
Lambertus (0412) 611067.

n
le Ceelen
e
e
Kantoorboekhandel Heesch

Diepvries & Versproducten

Grote collectie
kerstkaarten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, (0412) 45 17 82
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

MooiBernhezertje

elen_109x53_wk50.indd 1

Breng uw oud ijzer
naar van Tuyl
Metaalrecycling
Wij zijn te vinden in
Heesch op de
Nieuwstraat 5a
www.oudijzerbrengen.nl
06-46326467

7-12-2012 16:47:36

Sudoku

Wij, Rien Romme (28) en
Anke van Dijk (23) zijn
1 januari 2010 vertrokken
uit het gezellige Brabant, en
zijn verhuisd naar Gerolstein
(Duitsland).

Bikkels
De tijd van de kerstmarkten is hier in Duitsland aangebroken,
in alle dorpen en steden is er wel een te vinden. Een gezellige
tijd zo rond de kerst, maar deze tijd van het jaar brengt niet
alleen maar gezelligheid met zich mee.

BootcampInstructeur
Wij zijn op zoek naar een
bootcamp-instructeur in de
regio Heeswijk.
Kijk voor de volledige
vacature op www.fitsyou.nl.

Sinterklaas wordt hier in Duitsland nauwelijks gevierd. Omdat
wij sinterklaas niet zomaar voorbij willen laten gaan, komen
elk jaar mijn ouders en broers/zusje naar Duitsland om dat hier
te vieren. Dit jaar was er besloten, om niet alleen sinterklaas
te vieren, maar ook om op de kerstmarkt in Trier de Duitse
Glühwein te gaan proeven. Dus met de trein naar Trier, hier een
rondje kerstmarkt gedaan en daarna lekker met z´n allen aan de
Glühwein. Al met al een geslaagde sinterklaas.

Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het gratis
pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!
Gemotiveerde
studenten
gezocht voor goedbetaalde
bijbaan, www.hulpstudent.nl,
M: 06-14826000 of
E: y.kroef@hulpstudent.nl.

Hovenier

Dolce Gusto van
Krups.
Voor koffie, espresso en
cappuccino.
Met cups. Nieuw in doos.
€ 45,- tel 0413-224000
Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

Luchtpost
gerolstein

Fons Baerken
T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

De bouw van onze nieuwe stal vordert gestaag, alleen werkt
op dit moment het weer niet echt mee. Sinds ruim een week
ligt er een dikke pak sneeuw. Het bedrijf wat verantwoordelijk
is voor de betonbouw kan daarom niets doen. De aannemer
die de bovenbouw maakt, bikkelt ondanks het slechte weer
gewoon door. Dat is erg fijn, het eerste gedeelte van de eerste
stal begint al aardig op te schieten. In deze eerste stal, wordt
tijdelijk het jongvee ondergebracht wat nu nog in de loods
staat. Deze loods wordt omgebouwd tot melkstal. De eerste
stal dient voor de kerst opgeleverd te worden. Toen wij de
slechte weersvoorspellingen zagen, hadden we niet gedacht dat
dit zou gaan lukken. Maar weer of geen weer, de bouwvakkers
gaan in de sneeuw en de vrieskou gewoon door. Zelfs in de
sneeuwstorm van afgelopen zondag zaten ze bovenin de nok
van de nieuwe stal!
Hopelijk slaat het weer snel om, zodat alles op tijd af komt!
Frohe Weinachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

Anke van Dijk
www.eifel-vakantie.nl

OPEN ZONDAG

Woensdag 12 december 2012
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Een druk bestaan vraagt op zaterdag vaak nog tijd voor onze klusjes.
Boodschappen, de tuin, auto wassen of gewoon lekker tijd nemen
voor DeMooiBernhezekrant. Lekker op uw gemak shoppen voor de
kerstinkopen zit er dan vaak niet bij. Daarom zijn de Open Zondagen
bedacht en daar doen de Nistelrodese ondernemers graag aan mee. Zij
hebben hun winkels helemaal vol liggen met mooie aanbiedingen, gezellige
kerstsferen en ze vertellen u alles over de goede service die ze bieden.
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U bent van harte welkom in het centrum
van Nistelrode, u zult zich niet vervelen.

Wanneer u het centrum vervolgt
Wanneer u parkeert bij de poort van Nistelrode op het parkeerterrein
van Strijbosch kunt u met de arrenslee naar het centrum.
Bij VAN TILBURG MODE & SPORT kunt u
afstappen en binnengaan, maar ook zijn de deuren open bij

JACOBS & JACOBS, JACK MARTENS
TWEEWIELERS, MARYA SCHOENMODE of u loopt nog
een stukje door naar CAFE ‘T TRAMSTATION en
RAINBOW CENTRE.
Op het raadhuisplein zorgen de vaste bezoekers van de kerstmarkt voor
een gezellige kerstsfeer. STICHTING DICHTERBIJ verkoopt voor
het goede doel mooie kerststukjes.
DE WERELDWINKEL laat zich weer zien op ’t plein en ook Gijs
van Erp van BBQENZO.NL vertelt graag over de vele mogelijkheden
van de ‘winterbbq’ en de ‘gourmetavonden’ die ze graag volledig voor u
verzorgen.

EETCAFÉ ’T PUMPKE is al helemaal in de stemming, de lichtjes
branden aan de bomen, het verwarmde terras biedt een mooie plaats om
van de warme chocomel te genieten. Mocht u even op willen warmen kunt
u binnen genieten van de heerlijke gerechten die kok Martijn voor u op

Feestelijk presenteren wij zondag a.s.
de nieuwe lijn meubelen van bekende
Nederlandse meubelontwerper Hans Daalder.

Nu tijdelijk

HANS DAALDER:
Een sterke ketting heeft alleen maar sterke schakels.
Als ontwerper probeer ik mijn ideeën altijd de hoogste
kwaliteit mee te geven. Inspiratie alleen is dan niet
genoeg. Er wordt gesleuteld en geschaafd totdat het
ontwerp in mijn ogen optimaal is.

20% korting
op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Trots teken ik voor de ‘cloak’,

IEDER ZIJN EIGEN SFEER

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 Uw
11 85 woonsfeermaker
- Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren

WWW.JACOBSENJACOBS.NL
Twan Jacobs
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Genoeg voordelen bij
Van Tilburg Mode en Sport

Gewoon!

mooi lekker van Van Tilburg.

Heerlijk genieten bij Mooi van Van Tilburg
NISTELRODE - Mooi van Van

Tilburg Mode & Sport is de uitgebreide kerstmarkt die de maand
december de winkel siert. Het is een tijd van gezelligheid en dit willen ze ook bij het grote
Mode & Sport warenhuis uitstralen. De etalages sprankelen en op de verschillende afdelingen treft de bezoeker een diversiteit aan gerelateerd kerstaanbod. Drie weken genieten met
o.a. De Orangerie, DTG Kaarsen, High Care Natuurgeneescentrum, Bubbles, Bites & Gifts
en De wereldwinkel.

OPEN ZONDAG
De kerstmarkt blijft de komende
weken op de speciaal aangegeven
dagen voor u staan. Op de Open
Zondag 16 december pendelt ook
de arrenslee zijn vaste route tussen de parkeergelegenheid (bij de
brandweerkazerne) en het centrum. Ook zorgen de heren van
Small Talk met contrabas en gitaar
voor een sfeervolle ambiance. Na
het succes van afgelopen jaar is de
kerstmarkt uitgebreid.
De huiden en vachten van Lambert de Groot sieren de verschillende sfeerplaatsen in de winkel al
enkele weken. Naast de Lambert
de Groot zullen ook De Rouw Patisserie, De Mangerie uit Oss, Van
Mook, de Echte Bakker met overheerlijke oliebollen aanwezig zijn

op de Open Zondag.
De ondernemers zorgen voor lekkere en opvallende aanvulling tijdens het winkelen. Bubbles, Bites
& Gifts stelt haar boeken tentoon
o.a. op de kinderafdeling.
De Wereldwinkel blijft enkele we-

ken na de Open Zondag te vinden
in de winkel net zoals DTG Kaarsen en High Care Natuurgeneescentrum.
Bij Van Tilburg zijn natuurlijk alle
sportaccessoires op de sportafdeling die het hele jaar door te vinden
zijn op de eerste en tweede verdieping. Nu echter met mooie acties
in de wintersportsferen.
U hoort van de professionals op
de afdeling alle ins & outs over de
perfecte uitrusting voor de wintersport.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - T. 0412 67 12 35
info@orangerievantilburg.nl en www.orangerievantilburg.nl

Natuurgeneeskundig Centrum

High Care

De Orangerie heeft de gastvrijheid
in de vingers en brengt de bezoekers een moment van bijkomen
tijdens alle indrukken die u opdoet
tijdens uw gezellig dagje uit bij van
Tilburg Mode & Sport.

3000 BV

Tel. 0486 - 41 65 30 - www.highcare.nl

Lambert de Groot

de Mangerie
delicatessen

Voor uw natuurlijk interieur

Huiden & vachten - interieur - outdoor - specials - tassen - accesoires

Alles krakend vers en
van top-kwaliteit
KOM PROEVEN OP 16 DECEMBER

luxe kaas/vleeshapjes-catering.
Ook kunt u uw kaas en vleeswaren bij ons online of telefonisch bestellen.
BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
Voor belegde broodjes, compleet verzorgde lunches
KAAS EN VLEESHAPJES ASSORTI KLEINE SCHAAL (36 HAPJES) € 19,50
GROTE SCHAAL (72 HAPJES) € 36,50
HORS D’OEUVRES verse huzarensalade, gevulde eitjes, twee verse
rauwkostsalades, Ardennerham /meloen, beenham/asperges vanaf € 9,50 p.p

14 - 15 - 16 DEC: ‘Indoor Kerstmarkt’
27 - 28 - 29 - 30 DEC:

‘Sfeer Proeven’

Van Tilburg Mode & Sport
Laar 8 - Nistelrode
www.vantilburg.nl

11.00 - 20.00 uur

Kom kijken, genieten, shoppen en sfeer proeven aan de Oude Baan 1a - Geffen
www.huidenenvachten.nl - Online shoppen? Neem een kijkje in onze webinkel:

www.huidenenvachtenshop.nl

DE MANGERIE
Orseleindstraat 26, 5346 SL Oss, 0412-63 1301, www.de-mangerie.nl

Parkeren & met
de arrenslee

Koopzondag 16 dec.

In het centrum van Nistelrode
kunt u rustig rondwandelen en
de vele winkels bekijken. Even
lekker wandelen of als het weer
het toelaat op de fiets. Heeft u
de auto nodig om in Nistelrode
te komen? Het advies is dan,
parkeer uw auto buiten het
centrum. Goed parkeren kunt
u aan de rand van Nistelrode
bij Strijbosch & LipsGroen aan
het Weijen. Zij openen ook hun
deuren voor de vele bezoekers
van de Open Zondag in Nistelrode. Met een arrenslee wordt
u naar het centrum gebracht en
weer terug.

ATB-, race-, toer-, kinderﬁetsen en electrische ﬁetsen

Met de pendeldienst geheel in
de kerstsfeer door Nistelrode.

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31

Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

STIPPENKORTINGEN
Stip 30%
Stip 20%
Stip 10% OP=OP
Prijzen zijn incl. normale service en garantie

Open zondag

16 December 11.00 -17.00 uur
50 tOt 70 %
kOrting

Leegverkoop van alle

kerstartikelen, woonaccessoires, potterie, kamerplanten,
gereedschap, bestrijding- en voedingsmiddelen,

bloembollen, zaden, rieten manden, tuinmeubels,
vijver en tuinartikelen, Capi potten en Nesling

doek.

LipsGroen Hoveniers en FeelGoodgarden blijven
op hetzelfde adres doorgaan.

Voor meer info zie www.lipsgroen.nl

Openingstijden:

www.jackmartens.nl

ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur,
za 8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM Nistelrode, www.lipsgroen.nl
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winterinzameling
gft-afval

Reserveer nu voor de kerstdagen
1e en 2e kerstdag geopend
eerste zit om 14.00 uur en tweede zit om 19.00 uur.

Van 17 december 2012 tot en met
18 januari 2013 zamelt de Afvalstoffendienst geen gft-afval in. U
kunt uw gft-afval in uw restafvalcontainer gooien. De restafvalcontainer wordt in die periode elke
week geleegd.

3 GANGEN KEUZEMENU voor € 29,75 per persoon
Keuze uit 5 voor-, 5- hoofd en 5 nagerechten.
Meer informatie of reserveren:
0412 - 61 29 56

winterwende

Natuurlijk is er ook aan
de kinderen gedacht.

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
Kijk voor het volledige kerstmenu op www.eetcafetpumpke.nl

Kerstbestellijst 2012
Naam:

NISTELRODE - Oude tijden herleven op vrijdagavond 21 december,
de langste nacht van het jaar, viert
Natuurcentrum Slabroek buiten
op het erf de winterwende. Duizenden jaren geleden werd zo de
terugkeer van het licht gevierd. De
winterwende is de voorloper van
ons huidige kerstfeest.
Buiten op het erf branden de vuurkorven, er is warme chocomel en
gluhwein. Kinderen kunnen koekjes bakken op het vuur en bij de
pottenbakker amuletjes maken of
een letter in runentekens kleien.
De imker en de schaapherder zijn
aanwezig om te vertellen over hun
beroep in vroeger tijden. Ook zijn
er excursies naar het urnenveld van
Slabroek onder leiding van gidsen.

Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Bestelling ophalen tussen*:
8.00-10.00 10.00-13.00 13.00-16.00

U kunt uw bestellijst inleveren tot en met zaterdag 22 dec. a.s.
Maandag 24 dec. geopend van 7.00 – 16.00 uur

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Kerst & Specialiteiten
Aantal

Stap met ons even terug in de tijd
van 2000 jaar geleden, met de
winterwende op Slabroek.

Kerststol groot
€ 11,75
Kerststol klein
€ 6,80
1 pers. Stol
€ 1,40
Roomboter amandel Kerststaaf bekroond
met 4 sterren
€ 4,75
Roomboter amandel Kerstkrans
€ 8,95
Tulbandcake 500 gram
€ 7,95
Verwenbrood met appeltjes, hazelnoot,
amarene kersen en een vleugje rum
€ 5,20
Bernhezer, krentenstoet gevuld met kersen en spijs € 6,55
Veerman, krentenpop gevuld met abrikozen en spijs € 8,15
Krentenbrood heel
€ 4,05
Krentenbrood half
€ 2,05
Boerenkrentenbrood
€ 4,05
Boerenkrentenbrood half
€ 2,05
Krentenbol 5 ons
€ 2,90
Pompadoer met pompoenpitten,rozijnen
en een vleugje kaneel
€ 3,25
Suikerbrood
€ 2,20

Ciabatta
Pluspunt
Kampioentje
Maisbol
Harde waldcornbol
Waldcorn driehoek
Pistolet wit
Pistolet bruin
Harde witte bol
Harde witte sesambol
Harde witte maanzaadbol
Harde witte caiserbol
Harde witte tijgerbol
Zwitserse caiserbol
Voorgebakken pistolets wit 5 stuks
Voorgebakken pistolets bruin 5 stuks
Voorgebakken kampioentjes 5 stuks

Een leuke activiteit voor het hele
gezin
Vrijdagavond 21 december 2012
19.00-21.00 uur.
Kosten n 3,50 per persoon inclusief een consumptie.
Voor meer informatie of opgeven:
aan de balie van het natuurcentrum of op www.slabroek.nl

krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Aantal
Witte bollen 6 stuks
Witte bollen 12 stuks
Witte puntjes 6 stuks
Witte puntjes 12 stuks
Carrouselbrood wit 12 st gesort/blanco
Carrouselbrood tarwe 12st gesort/blanco
Sesambollen wit 6 stuks
Maanzaadbollen wit 6 stuks
Beschuitbollen 6 stuks
Tarwebollen 6 stuks
Haverbollen tarwe 6 stuks
Gemengd zaadbollen tarwe 6 stuks
Waldcornbollen 6 stuks
Anijskrollen 6 stuks
Kwarkbollen 6 stuks
Krentenbollen 6 stuks
Mueslibollen 6 stuks
Croissant
Waldcorncroissant
Ham-kaas croissant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,30
4,55
2,30
4,55
3,10
3,10
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,00
2,65
3,00
2,85
2,90
0,80
0,85
1,35

0,70
0,55
0,50
0,50
0,50
0,80
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
2,25
2,25
2,25

Brunch, bij de soep, bij de borrel
& lekker tussendoor
Aantal

Ontbijt & lunch

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Stokbrood wit
Stokbrood tarwe
Kaas uien stok
Gehakt, ananas, kaas, uienstok
Turkse Pizza
Voorgebakken Gildekorn stokbrood 2 st
Voorgebakken Stokbrood wit 2 st
Voorgebakken Stokbrood tarwe 2 st
Voorgebakken Corsica breekbrood
Voorgebakken Turks brood
Voorgebakken Pomodorie brood
Voorgebakken Olijvenbrood
Voorgebakken Kaasbrood met kaas
van boer Spierings
Worstenbroodje
Mini worstenbroodjes 10 stuks
Saucijzenbroodje
Mini saucijzenbroodjes 10 stuks
Frikadelbroodje
Satébroodje
Beemster kaasbroodje
Pizzastok
Pasteibakje

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,75
1,75
3,85
4,75
3,50
2,45
2,15
2,15
2,50
2,10
2,50
2,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,25
1,30
8,50
1,35
8,50
1,70
1,70
1,85
1,95
0,70
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Faunaland Heesch mag prijs uitreiken
Heesch – Afgelopen zaterdag
heeft Germaine Hilgers, eigenaresse van Faunaland in Heesch een
prijs uit mogen rijken aan Bonny
van den Hout-Wijffelaars uit Oss.

onze winkel en wie weet wordt je ook winnaar van een van onze acties!

Faunaland had een landelijke actie
waarbij je na een aankoop de kassabon op facebook mocht plaatsen
en hiermee kans maakte om het
aankoopbedrag terug te winnen.
Van de 2 winnaars is er dus één in
Heesch gevallen.

Eigenaresse Germaine overhandigt de prijs aan
Bonny van den Hout-Wijffelaars

Je kunt ons vinden onder de naam ‘Faunaland Heesch’.

Kerst-in
H. Willibrorduskerk Heeswijk

Ze ontving kadobonnen twv het
aankoopbedrag van € 55,00!
Wordt op facebook ook vriend van

Heeswijk-Dinther - In de H. Willibrorduskerk in Heeswijk zal op zondag 16
december om 16.00 uur een Kerst – in
gehouden worden.

Mini gebak

Snitte

Aantal

Aantal
Kerstslagroomsnitte
Mokkasnitte
Swartzwalderkirsch snitte
Chipolata snitte

€
€
€
€

7,45
7,45
7,85
7,85

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16,35
19,60
11,90
17,90
14,90
17,90
20,90
28,80
36,00
43,20
15,40
18,50
7,10
16,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,75
10,75
9,95
17,40
10,60
16,40
10,60
16,40
9,95
17,40
10,75
18,50
10,75
18,50
10,75
16,10

Slagroomtruffels specialiteit
Profiterol 2 pers. nieuw!!
Slagroomsoesje
Middel slagroomsoes
Mini Bossche bol
Mini appelflap
Mini kersenflap
Kerst petit four
Vruchten petit four
Gesorteerde mini vlaaipunten

Taart met kerstdecoratie
Aantal
Marsepeintaart 10 pers
Marsepeintaart 12 pers
Nogatine schuimtaart 6-8 pers
Nogatine schuimtaart 12 pers
Kerstslagroomtaart 10 pers
Kerstslagroomtaart 12 pers
Kerstslagroomtaart 14 pers
Kerstslagroomtaart 20 pers
Kerstslagroomtaart 25 pers
Kerstslagroomtaart 30 pers
Mokkataart 10 pers
Mokkataart 12 pers
Appeltaart 6 pers
Streek Appeltaart 12 pers

Hazelnoot bavaroise vlaai 8 pers
Stoofpeer-sinaasappelvlaai 8 pers
Perenvlaai 8 pers
Perenvlaai 12-14 pers
Bladerdeeg vruchtenvlaai 8 pers
Bladerdeeg vruchtenvlaai 12 pers
Bladerdeeg bosvruchtenvlaai 8 pers
Bladerdeeg bosvruchtenvlaai 12 pers
Open kersenvlaai 8 pers
Open kersenvlaai 12-14 pers
Kersen-Schuimvlaai 8 pers
Kersen-Schuimvlaai 12-14 pers
Christoffelvlaai 8 pers
Christoffelvlaai 12-14 pers
Rijstevlaai 8 pers
Rijstevlaai 12 pers

2,95
2,30
0,45
1,05
1,30
0,80
0,90
1,65
1,60
1,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,35
1,90
1,50
1,50
1,70
1,35
1,50
1,30
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

€
€
€
€
€
€
€
€

11,90
13,20
13,20
13,20
6,95
6,95
6,95
6,95

Gesorteerd kerstgebak
Aantal
Koffiebroodje
Bossche bol
Streekappelpunt
Appelstrudel
Appelbol
Appelflap
Kersenflap
Kerst tompouce
Bladerdeeg vruchtenvlaaitje
Swartzwalderkirsch gebakje
Kersenbavaroise bolletje
Hazelnootbavaroise bolletje
Gesorteerd gebakje

Vlaaien met kerstdecoratie
Aantal

100gram €
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Aan deze Kerst-in werken mee: Pastor
Joost Jansen, vice-voorzitter van de parochie Rob Cremers, het opleidingsorkest van de Koninklijke fanfare St. Willibrord o.l.v. Arjan Deckers, kinderkoor Op
– Maat o.l.v. Peter Smulders, Jeugdkoor
For-Tune o.l.v. Judith van Erp , het Clemenskoor o.l.v. Marie- Astrid Zeinstra en
organist Willen-Jan Hanegraaf.
Iedereen is na afloop van harte welkom
in het Willibrordcentrum, naast de kerk,
voor een kopje koffie met een lekker stukje kerstbrood.

Berne Anders
activiteit in de
Abdijkerk te
Heeswijk

Dessert / pudding
Aantal
Nogatine schuimtaart 6-8 pers
Sinaasappelbavaroise taart 6-8 pers
Swartzwalderkirschtaart 6-8 pers
Chocoladebavaroisetaart 6-8 pers
Aardbeienpudding
Chocoladepudding
Ananaspudding
Chipolatapudding

Overige bestelling
Aantal

Open oliebollen zondag 30 december a.s.

U bent van harte welkom van 13.00-16.00 uur! Kom kijken, ruiken en natuurlijk proeven!!

Wij wensen u aangename feestdagen en een smaakvol 2013!!
Michel & Karin
En medewerkers, van Mook, uw echte bakker
Nistelrode

Heeswijk-Dinther - Op woensdagavond 19 december is er weer een meditatief avonduur in de abdijkerk van de
Abdij van Berne in Heeswijk.
Tussen 20.00 en 20.45 uur worden momenten van stilte afgewisseld door korte teksten en muziek. Het thema van
de avond is ‘vier de kaars’. Deze avond
wordt muzikaal ondersteund door gitarist Ad Verwegen van de flamencogroep
‘Mezclada’. Als u de rust en stilte wilt toelaten bent u van harte welkom. Na het
meditatief avonduur is er gelegenheid
om een kopje koffie of thee te drinken.
Toegang is gratis, al wordt een vrijwillige
bijdrage op prijs gesteld.
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19 december 20.00 uur: échte vuurwerkshow
10 jaar vuurwerkverkoop bij vuurwerktopper Hubo: “Wij starten de verkoop knallend”
NISTELRODE - 19 December om 20.00 uur zal de kerstmarkt bij de Kanz wel heel bijzonder afgesloten
worden met een geweldige vuurwerkshow. De overbuurman Hubo Ketelaars heeft een goede reden voor de
show, Carla legt uit: “We verkopen al 10 jaar vuurwerk en i.s.m. met de leverancier kunnen we onze klanten
bedanken voor hun vertrouwen, met een vuurwerkshow.”

Al online bestellen
U hoeft natuurlijk niet te wachten tot de vuurwerkshow, om uw
vuurwerk te reserveren. Eenvoudig
uw vuurwerk kopen; kwalitatief,
veilig vuurwerk tegen aantrekkelijke prijzen kunt u via de website
kopen. Dit natuurlijk met de betrouwbaarheid van de winkel uit
uw buurt. Willy en Carla Ketelaars
hebben hiervoor gekozen omdat
ze zo het beste vuurwerk voor de
beste prijs kunnen bieden. Strenge
wettelijke eisen geven ieder jaar
weer de nodige aanpassingen aan
de bunker die 10 jaar geleden gebouwd werd. Hierbij hoort ook
een goed verkoopsysteem. Er is
een mooie showroom in de winkel
voor de mensen die toch even al-

vast willen kijken voor ze bestellen.
U kunt namelijk op drie manieren
aan uw vuurwerk komen.
U kunt in de verkoop bestellen
via internet of in de winkel via de
bestellijst. Daar krijgt u ook naar
gelang de hoogte van uw bestelling een gratis pot vuurwerk bij. De
derde wijze is tijdens de verkoopdagen: u loopt gewoon binnen tijdens de speciale openingsuren op
28, 29 en 31 december.
Openingstijden:
Di-wo-do: 7.00-18.00 uur
Vrij 28 dec : 7.00-20.00 uur
Zat 29 dec: 7.00-20.00 uur
Ma 31 dec: 7.00-20.00 uur

hubo ketelaars
Maxend 5, 5388GH Nistelrode, 0412 - 611 033
Via www.vuurwerktoppers.nl/hubo kunt u uw vuurwerk al
bestellen.

Carla en Willy Ketelaars

bernheze

B o uW t

uw bouwperikelen in bernheze bouwt?
info@demooibernhezekrant.nl

Een rondje in de bouw…

installatiebedrijf Van dinther bV
NISTELRODE – Ze zijn het hele traject aanwezig op het project
Sparrenweide in Nistelrode. Het familiebedrijf Installatiebedrijf
Van Dinther is al jaren een begrip in de regio. Op dit moment
zijn ze met gemiddeld vier personen bezig om de 17 appartementen zoals gewenst op te leveren in maart 2013. Ze doen alle
W-installaties; luchtbehandeling, de verwarming, het loodgieterswerk, waaronder ook het zinkwerk, de riolering en de goot.
Een indrukwekkende rij van referenties kunnen ze opnoemen
wanneer men vraagt naar projecten die ze maakten. VB&T en
Brabant Wonen zijn ook vaste
opdrachtgevers waarvoor ze het
onderhoudswerk van vele woningen doen. De Sparrenweide
is een mooi nieuwbouwproject,
dicht bij huis en het werd gewoon op inschrijving gekregen.
Vier jaar geleden heeft Ralf van
Dinther het familiebedrijf overgenomen van zijn vader, maar
Gerrit van Dinther begeleidt dit
project nog en vertelt over de
specifieke invulling van het project door het installatiebedrijf:
“Het blijft netwerken en erbij

zijn. We hadden in dit geval de
beste papieren voor dit project.
De Jumbo heeft zijn eigen team,
maar behalve de riolering, de
luchtbehandeling en het loodgieterswerk maken we voor de
meeste toekomstige bewoners
ook het interieur; toiletten, de
keukentjes van de bedrijven en
het interieur van het toekomstige chinees restaurant.”
Actuele status
Mischa van der Heijden, mee- Sparrenweide appartementen voor kerst, wind- en waterdicht
werkend uitvoerder van de aannemer op deze bouw vertelt dat telefoonlijnen, tv, internet. Het nen worden gelegd, maar het
de hoofdleidingen van de in- streven is om de bouw voor de weer is hier een bepalende facfrastructuur op dit moment ge- kerstvakantie wind- en water- tor. Ook voor het voegwerk mag
legd worden; zoals stroom, gas, dicht te hebben. De laatste pan- het niet gaan vriezen. Behalen ze

“Het blijft netwerken
en erbij zijn...”
Gerrit van Dinther

deze deadline, waar de uitvoerder wel vanuit gaat, dan kan er
na de jaarwisseling gestart worden met het binnenwerk.
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BLoKhUtvorstenboscH

VORSTENBOSCH - AFGELOPEN WEEK WERD ER HARD GEWERKT OM DE VLOERVERWARMING ER IN TE LEGGEN, ZODAT VANDAAG OF
MORGEN DE VLOER GELEGD KAN WORDEN IN DE NIEUWE BLOKHUT VAN VORSTENBOSCH. EEN GEWELDIGE BLOKHUT MET EEN MOOI
GROOT PODIUM, SANITAIR, EEN KEUKEN, VOLDOENDE OPSLAG EN ZELFS NOG EEN BESTUURS(VERGADER)KAMER.

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

Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

van
den

Bersselaar

schilderwerken

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties

06 52688134
Leharstraat 32
5384 Cs heesCh

www.rietdekkersbedrijfmarkdelaat.nl
06-42 73 48 63 - Nistelrode

Super latex
eigen merk
10 liter €

Indien u voor
28 februari 2013
uw rieten dak
laat vernieuwen
ontvangt u
n 5,- korting p/m2

En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

M.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Zie voorwaarden
op de website

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Gas-Water-C.v.-sanitair-dakWerk
Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd 1

27-02-2012 18:

39,50

Sigmatin DGL Matt
10 liter €

T./F.

59,95

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

Installatiebedrijf v. DInther

Weverstraat 22
5388 PK Nistelrode
Tel: 0412 - 612770
info@vandintherbv.nl
www@vandintherbv.nl
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VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
nb
aa ieding

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
ld
oende
GRATIS
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

uPdate HerInrIcHtIng

CentrUm LooSBroeK

Column
onno
VeRGUNNiNGVRij
bOUWeN
Sinds oktober 2010 kennen we in
Nederland de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Deze wet
is ingevoerd om de regeldruk voor
bedrijven en burgers te verminderen.
De Wabo is namelijk gebaseerd op de
ONNO TRUSCHEL is
‘één-loket-gedachte’. Dat betekent één
zelfstandig adviseur op het
vergunning (de Omgevingsvergunning),
gebied van ruimtelijke
één loket, één bevoegd gezag, één
ordening en eigenaar van
besluit, één procedure en één keer leges.
RO Connect in Heesch.
Met deze wet is dan ook de bekende
bouwvergunning verdwenen. Samen met nog 24 andere vergunningen
is die opgegaan in de Omgevingsvergunning. Tegenwoordig heet de
‘bouwvergunning’ dan ook ‘Omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen’.

De moGelijkHeDeN om verGUNNiNGvrij te BoUWeN ZijN verrUimD
Wat er ook veranderd is met de invoering van de Wabo, is de
verruiming van de mogelijkheid om vergunningvrij te bouwen. De
mogelijkheden en de voorwaarden staan opgesomd in het Besluit
omgevingsrecht.
Het voert te ver om in detail op alle mogelijkheden en voorwaarden
in te gaan, maar kort gezegd komt de verruiming hier op neer:
In veel gevallen kan het veranderen of vergroten van een gebouw aan
de achterzijde zonder vergunning plaatsvinden. Vóór oktober 2010
kon men in principe alleen bij en aan een woning vergunningvrij
bouwen. Nu mag dat (onder voorwaarden) bij alle soorten gebouwen,
zoals een winkel, bedrijf, boerderij etc.
Verder mogen bepaalde vergunningvrije bouwwerken – hoe
vreemd dat ook klinkt - in strijd met het bestemmingsplan worden
gebouwd. Tenslotte is er ook een ruime categorie bouwwerken die
gebouwd mogen worden zonder omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen, indien het bouwwerk past binnen de regels van het
bestemmingsplan.
Vergunningvrij wil overigens niet zeggen regelvrij! Zo moet u
bijvoorbeeld altijd voldoen aan de regels van het Burenrecht en aan
bouwtechnische regels.
De regels zijn verruimd, maar ook complex. Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl
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regiobank speelt met eigen huis kerstshow life and
met optreden
spaarrekening in op woningmarkt garden
van vocaal ensemble Xing
Sparen voor huis van (klein)kinderen met Eigen huis Spaarrekening

HEESCH - Ouders en grootouders kunnen voortaan met Eigen huis Sparen van RegioBank tegen een aantrekkelijke rente (momenteel 2,95 %*) sparen voor de toekomstige woning van hun (klein)kinderen. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Heesch, kan van Heck Assurantien u adviseren over dit nieuwe product.
Met Eigen huis Sparen speelt RegioBank in op het voordeel van startkapitaal bij het aangaan van een hypotheek. De toenemende eisen voor huizenkopers vergroten het belang van startkapitaal alleen maar.
of het aflossen van een hypotheek.
In de overige gevallen zijn 0,5 %
opnamekosten verschuldigd.

De maatregelen rondom de financiering van een eigen woning en
de richting van de discussie over
de hypotheekrenteaftrek in Den
Haag, vergroten de waarde van
het inbrengen van startkapitaal bij
het aangaan van een hypotheek.
“Startkapitaal levert direct voordeel op voor je hypotheek”, geeft
van Heck Assurantiën aan. “Met
een startkapitaal voor een eigen
woning hoef je minder te lenen,
valt de hypotheek mogelijk in een
lagere risicoklasse en gaan je netto
maandlasten er op vooruit.”
Het inbrengen van eigen geld
is voor veel mensen geen optie.
Met name bij starters ontbreekt
het vaak nog aan de middelen om
geld opzij te zetten. “Toch is vooruitdenken voor potentiële kopers
belangrijk. Sterker, daar kun je niet
vroeg genoeg mee beginnen.”,
aldus van Heck Assurantiën Eigen
huis Sparen van RegioBank is daar-

voor een goede mogelijkheid.”
Met Eigen huis Sparen kunnen
(groot)ouders sparen voor de toekomstige woning van hun (klein)
kinderen. Het is daarbij aantrekkelijk om gebruik te maken van de
belastingvrije schenkingsruimte die
de belastingdienst biedt. Door het
schenkingsbedrag te storten op Eigen huis Sparen, kan worden geprofiteerd van een gunstige rente
van momenteel 2,95%. Van Heck
Assurantiën kan hier alles over
vertellen. Er geldt voor Eigen huis
Sparen geen minimale of maximale eerste inleg. Sparen kan via een
maandelijkse bijdrage, een jaarlijkse schenking of incidentele stortingen. Geld opnemen kan op ieder
moment. Het opgebouwde spaartegoed is vrij opneembaar als het
wordt gebruikt voor de aankoop
van een woning of bouwgrond
voor een woning. Maar ook voor
het aangaan van een huurcontract

Over RegioBank
De kracht van RegioBank is terug
te brengen naar twee woorden:
Regio en Bank. ‘Regio’ staat voor
persoonlijk, in de buurt, nuchter en
direct. ‘Bank’ staat voor solide en
betrouwbaar. RegioBank kiest ervoor om te bankieren zoals het bedoeld is. Met de bank in de buurt
en de klant centraal.
RegioBank werkt met meer dan
500 Zelfstandig Adviseurs door
heel Nederland. In Heesch aan ’t
Dorp 124 vindt u van Heck Assurantiën. Een kantoor waar u makkelijk binnenwandelt en één vaste
contactpersoon heeft. Loop eens
binnen. U bent van harte welkom.
RegioBank is onderdeel van SNS
REAAL en, heeft een eigen vergunning van De Nederlandsche
Bank en valt onder het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Utrecht.
*Rentewijzigingen voorbehouden.
Vraag naar de voorwaarden.

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Op zondag 16 december is een bezoek aan de kerst- en sfeerpresentatie bij Tuincentrum Life and Garden in Heesch wel extra aantrekkelijk. Naast de grandioze kerstshow treedt die dag van 13.00 uur
tot 13.45 uur het bekende vocaal ensemble Xing uit Rosmalen op met
een keur aan kerstliederen.
Onder leiding van Wilmy van den
Berg onderscheidt dit koor zich in
de regio door de perfectie waarmee de uitgevoerde werken worden gebracht. Het koor zal deze
dag aanwezig zijn met 20 personen.
Reeds wekenlang is het ensemble
aan het repeteren om tot een perfecte uitvoering te komen. Omdat
het repertoire dat wordt uitgevoerd
zeer breed is, komt iedere bezoeker zeker aan zijn of haar trekken.

In het tuincentrum is een centrale
plaats ingeruimd, waar het koor zal
optreden en de bezoekers in een
prachtige muzikale kerstsfeer zal
onderdompelen.
Uiteraard is het bijwonen van
dit bijzonder optreden voor alle
bezoekers gratis. Dit is mogelijk
gemaakt door Life and Garden
Heesch.
Life and Garden Heesch is gevestigd aan de Bosschebaan 23 in
Heesch.

Advertorial

huidverzorgingssalon yvon
Huidverzorgingssalon Yvon is al enige tijd gevestigd aan de Abdijstraat 29 te Heeswijk-Dinther. De salon richt zich op vrouwen en
mannen en biedt zowel gezichts- en als lichaamsverzorgende behandelingen. In de salon zijn twee behandelstoelen aanwezig; zo is er de mogelijkheid
om samen met vriend, vriendin of partner een verzorgende en ontspannende behandeling te ondergaan.

HEESWIJK-DINTHER -

Y
HUIDVERZORGINGSSALON

A N NO

2 0 0 3

YVON
S P E C I A L I S AT I E A C N É

EN BINDWEEFSELMASSAGE

Yvonne van
Trijp-Dellink
Eigenaresse
Yvonne
van Trijp, al
ruim 15 jaar gediplomeerd schoonAbdijstraat 29
heidsspecialiste,
werkt met twee
5473 AC Heeswijk-Dinther
productlijnen.
Deze lijnen bestaan
0413-229975
uittel.
‘Goldflower’
met een plantaardige basis en ‘Mineral Care’ welke
LID VAN ANBOS
gebaseerd is op mineralen en zouten uit de Dode Zee.

is zij gespecialiseerd in het geven
van bindweefselmassage. De bindweefselmassage is een diepwerkende massagetechniek die ervoor
zorgt dat de conditie van de huid
zichtbaar verbetert. De aanmaak
van nieuw collageen en elastine,
die de huid steviger maken, wordt
hierdoor geactiveerd. De huid gaat
er jonger, gladder en strakker uitzien.

HUIDVERZORGIN

YVO

De bindweefselmassage wordt
gebruikt voor rimpels, algemene
huidveroudering, verslapte huid,
rokershuid, littekens, passieve acnehuid en preventief voor alle
huidtypen.
SPEC
L I S AT I E A
Voor een gezichtsofI A
lichaams-

al ruIm 15 Jaar gedIPlomeerd
scHoonHeIdssPecIalIste
Yvonne is gespecialiseerd in het geven van behandelingen voor mensen met een moeilijke, vaak vettere
en gevoelige Acnehuid (ziekenfondsvergoeding mogelijk). Tevens

Yvonne van Trijp in haar huidverzorgingssalon

EN BINDWEEFSE

Yvonne van Trijp

verzorgende behandeling, welke
geheel wordt afgestemd
op Uw
Abdijstraat
29
huidtype en conditie kunt u contact opnemen 5473
met Yvonne
van
AC Heeswijk
Trijp-Dellink.

huidVerzorgingssalon yVon
Abdijstraat 29, Heeswijk-Dinther,
tel. 0413-229975. Behandeling uitsluitend
op afspraak zowel overdag als ‘s avonds

tel. 0413-229975
LID VAN ANBOS
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Van kinderen voor kinderen
Een kerstmarkt voor ontmoeting en Stichting Guus

Kerst bij Ari-Jenne
in Heesch en Nistelrode

HEESCH - Kinderdagverblijf Piekobello en Buitenschoolse opvang De Rebbels zitten in één gebouw en zoeken elkaar regelmatig op. De kinderen van 1 t/m 12 jaar zijn elk jaar druk in de weer met knutselen en bakken
voor een leuke kerstmarkt voor ouders en andere familieleden.

Weyen 7 - 5388 HL NISTELRODE
Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH
Tel.: 0412-451848

De kerstmarkt wordt gehouden op
15 december van 11.00–13.00 uur
en heeft als thema ‘ontmoeten’.
Ouders van kinderen, familieleden,
leiding en kinderen komen samen
om op de kerstmarkt zelfgemaakte
knutselwerken van de kinderen te
kopen, zelfgemaakte koek, chocomelk (dankzij de oudercommissie)
en appelflappen (dankzij een gulle
sponsor), terwijl de kinderen zich
amuseren met clown Pinkie en zijn
ballonnen.

Aangesloten bij Fleurop Interflora.

www.tikkenklikkenprinten.nl

kerstmarkt voor
stIcHtIng guus

Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

De opbrengst van de kerstmarkt is
voor een goed doel. De kinderen
van de Buitenschoolse opvang bepalen het doel en altijd is dit iets
voor kinderen. Dit jaar zullen de 6
kramen hun waren verkopen voor
de Stichting Guus.
Stichting Guus is tot stand gekomen op initiatief van de ouders van
Guus. Bij Guus was de diagnose
Angelman syndroom gesteld. Door
een afwijking in de chromosomen
had hij een ernstige ontwikkelachterstand, waardoor hij zich niet
kon focussen op iets.
Tijdens een bezoek aan een dolfinarium bleek hij een dolfijn gefascineerd te volgen. Een dolfijntherapie volgde, maar kon
pas gerealiseerd worden dankzij

fondsenwerving via een door hen
opgerichte stichting. De mensen
achter de stichting gunnen ook andere kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand deze therapie die voor Guus zulke goede
gevolgen had. De Stichting Guus
ondersteunt nu de dolfijntherapie
van kinderen en eventuele andere
www.stichtingguus.nl
www.kinderopvanghumanitas.nl/
kcpiekobello

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee
Wij wensen iedereen
een witte kerst
en om deze ook veilig
en gezond door te
komen bieden wij:

strooizout
20kg 25kg
voor € 5,90

Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding
Reparatie & Onderhoud
Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99

(alternatieve) behandelingen/therapieën die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden.

met respect
voor de
natuur.
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Grenzeloos bernheze
Advertorial

het verschil maken tussen een
cuba, een ideale bestemming
toekomstperspectief of de straat voor stad, strand en natuur!

HEESCH – Wie wil er met deze kou niet even lekker ontspannen in een
warm land? Ik ben kortgeleden afgereisd naar Cuba om dit prachtige
land te ontdekken, te beleven en om te genieten van het prachtige weer.
Met ArkeFly vlieg je in circa 10 uur rechtstreeks naar Varadero. Cuba
kent een subtropisch klimaat, waardoor de gemiddelde jaartemperatuur
ongeveer 25 graden is, een lange broek is hier dan ook vaak overbodig.

Dimphy Coldenhoff in Cambodja
Gemma bij de Nicho watervallen

HEESCH – Van april tot en met juni 2012 heb ik in Phnom
Penh, Cambodja, vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb daar
Engelse les gegeven op de school Seametrey Children’s
Village. Iedere week heb ik toen een stukje geschreven in de
MooiBernhezeKrant om jullie op de hoogte te houden van mijn avonturen. Het werd al snel duidelijk dat de
kinderen daar mijn hart gestolen hebben en dat ik door de directrice Muoy You erg geïnspireerd ben geraakt.
Deze Cambodjaanse vrouw kreeg
in 1972 door een studiebeurs de
mogelijkheid om in Frankrijk te
studeren en dit heeft naar eigen
zeggen haar leven gered. Dezelfde
kans wil ze geven aan de Cambodjaanse jeugd. Door onrust in het
land kon Muoy You pas in 2003 terugkeren. Ze richtte toen de school
Seametrey Children’s Village op
waar kinderen, arm of rijk, naar toe
kunnen en de ouders betalen naar
gelang hun inkomen. Hierdoor
krijgt ieder kind de mogelijkheid
onderwijs te volgen en in een land
als Cambodja kan dit het verschil
maken tussen op straat leven en
een toekomstperspectief hebben.
Inmiddels gaan er 104 kinderen in
de leeftijd van 2-22 jaar naar deze

school, onder wie de meesten te
arm zijn om schoolgeld te betalen.
Helaas verloopt de huurtermijn in
2013 en Muoy You kan het zich
niet veroorloven om de school op
deze locatie te behouden. Ze beheert een stuk land in Tonle Bati
(30 km ten zuiden van Phnom
Penh), maar er is geld nodig om
het schoolgebouw te bouwen.
Om precies te zijn een bedrag van
$ 16.500,-. Er is inmiddels al veel
geld opgehaald, maar er ontbreekt
nog steeds ruim $ 5.000,-. In juli
ben ik klaar met mijn lerarenopleiding en mijn plan is om dan terug
te keren naar deze school in Cambodja om daar verder te helpen en
weer Engelse les te geven. Dan is
er echter wel geld nodig voor een

schoolgebouw zodat de kinderen nog steeds naar school kunnen gaan. Muoy You heeft een
grootschalige campagne opgezet
om het benodigde bedrag op te
halen en ik vraag hierbij ook om
jullie hulp. Iedere donatie, groot of
klein, helpt.
Voor meer informatie over de
school, de campagne en hoe het
geld besteed gaat worden, zie de
volgende site: www.indiegogo.
com/CambodiaSchool. Wil je ook
een steentje bijdragen en de Cambodjaanse jeugd van onderwijs
voorzien? Deze campagne loopt
nog tot 8 januari 2013, donaties
kunnen via de site gegeven worden. Alvast hartelijk bedankt!

Varadero beschikt over een 23
kilometer lang wit zandstrand,
waar tevens veel mogelijkheden
zijn voor het beoefenen van watersporten. Naast een heerlijke
strandvakantie is Cuba ook een
goede bestemming om wat excursies te ondernemen. Een bezoekje
naar Havana kan hierbij natuurlijk
niet ontbreken. Havana bestaat uit
twee gedeelten: het moderne en
oude Havana. Zeker het oude Havana is erg gezellig met zijn nauwe
straatjes, pleintjes en terrasjes met
live muziek en natuurlijk de bekende Hemingway bars. U kunt
ook nog andere steden zoals Trinidad, Holguin, Santiago de Cuba en
Cienfuegos bezoeken. Cienfuegos
ligt in het zuiden van het land en
ligt vlakbij de Nicho watervallen.
Lekker wandelen door het regenwoud en zwemmen in de ‘geliefdenpoel’ is daarbij een must. Ben
u liever op of in het water actief?
Geen enkel probleem! In de Cari-

bische Zee of Atlantische Oceaan
kunt u zich volop uitleven. Zo kunt
u er prachtig duiken of met dolfijnen zwemmen. Twee unieke belevingen die u altijd bij zullen blijven!
Momenteel is er een leuke aanbieding voor Cuba! Hotel Brisas
Guardalavaca met vertrek op 25
januari voor 9 dagen op basis van
All-Inclusive. Vanaf slechts € 864,per persoon.
Zoals u leest, heeft dit veelzijdige
prachtige land veel te bieden en is
er voor ieder wat wils! Uit eigen ervaring adviseer ik u graag over een
reismogelijkheden naar Cuba.

John F. Kennedystraat 1a
5384 GA Heesch
tel. 0412-473290
www.reisburodewit.nl

adventactie hdl voor kinderen van honduras
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Veel gezinnen zijn ontwricht. Honduras is een van de armste landen in
Latijns-Amerika. Veel grootgrondbezitters sluizen hun opbrengsten naar het buitenland. Misdaadbendes zijn
in veel gebieden oppermachtig. De bevolking is de dupe. Vrouwen staan er vaak alleen voor. De kinderen
zijn daardoor vaak op zichzelf aangewezen en voor hen zijn dan de straat, de drugs en het geweld dichtbij.
Kinderen krijgen kansen. Zusters in de
hoofdstad Tegucigalpa bieden de kinderen in hun internaat Casa del Niño
structuur, opleiding, hulp bij het huiswerk, religieuze vorming, een menswaardige omgeving en vooral geborgenheid. De vijftig kinderen worden op
zondagavond gebracht en blijven tot
vrijdagavond.
Echter, het dak lekt op veel plaatsen, de
elektrische installatie is uiterst onveilig
en het gebouw behoeft uitbreiding met
een extra verdieping om meer kinderen
op te kunnen vangen. Wat doen we
in Heeswijk-Dinther-Loosbroek? Ad-

ventsactie wil € 22.000 bijdragen aan
een groter, veiliger en comfortabeler
internaat in Tegucigalpa. Het is voor
kinderen, de meest kwetsbaren in de
samenleving. Daartoe is er in de weekendvieringen van 15 en 16 december
een tweede collecte in de parochies
Heeswijk, Dinther en Loosbroek. Laat
je hart spreken voor de kinderen van
Honduras. Steek voor de extra collecte
wat extra geld op zak. Het is meer dan
welkom!
Missie-Ontwikkeling-Vrede
Dinther en Loosbroek

Heeswijk,
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care for community
Sri Lanka, een prachtig eiland in de Indische Oceaan
HEESCH – De bevolking is vriendelijk, maar heeft het moeilijk. Door de tsunami en een 26-jarige oorlog zijn
dorpen weggevaagd en families ontwricht. Wibet Eshuis, Lia van Opheusden en Twan van der Steen besloten actie te ondernemen. Zij hebben samen de kennis en kunde om op kleine schaal het verschil te maken.
Twan is leraar ROC, Lia organisatieadviseur en Wibet HR adviseur. Samen hebben ze in 2012 de Stichting
Care for Community opgericht.
Lia is naar Sri Lanka
gereisd om twee projecten uit te zoeken.
Zij was geschokt
én gecharmeerd.
De prachtige natuur en de vriendelijkheid van de
mensen staan in
schril
contrast
met de ellende
van de oorlog en
de armoede.

kerstactie fioretti
voor weeskinderen
in myanmar
VEGHEL – Het is een goede traditie dat alle tweedejaars leerlingen van
het Fioretti College op de donderdag voor Kerstmis een grote kerstmarkt organiseren voor het goede doel. Overdag nemen de leerlingen,
waaronder ook veel kinderen uit Bernheze, deel aan creatieve workshops, begeleid door de docenten. Er worden allerlei fraaie kerstversieringen, werkstukjes en lekkernijen gemaakt. Alles wordt ’s avonds
verkocht en de opbrengst gaat dit jaar naar het weeshuisproject van
stichting World Child Care in Myanmar (Birma).
Tijdens de kerstmarkt op 20 december van 18.30 tot 21.00 uur is
er nog veel meer te doen. Buiten
is er een kampvuur en worden er
snacks verkocht. In de entreehal
wordt u gastvrij onthaald, terwijl
er live muziek klinkt van de schoolbandjes. U kunt daar de muntjes
kopen waarmee u op de kerstmarkt kunt betalen. Op de kerstmarkt zelf vindt u de leukste creatieve kerstproducten. In de grote
aula is een gezellig kerstrestaurant
ingericht. Genietend van een zelfgemaakt of gesponsord hapje en
drankje kunt u naar live muziek
luisteren en meedoen met het Rad
van Fortuin.

Daarnaast heeft de drama-groep
een kort kerstspel ingestudeerd en
u kunt een korte en aansprekende
film bekijken over het goede doel.
Een film waarin de weeskinderen
zelf aan het woord komen. Sla het
kerstspel en de film niet over, want
dat geeft een extra dimensie aan
uw bezoek.
De markt is niet alleen toegankelijk
voor ouders en familie van onze
leerlingen, maar voor iedereen uit
Veghel, Bernheze en de omliggende plaatsen die net voor de kerst
op zoek is naar leuke spulletjes,
warmte en gezelligheid. Zie ook
www.fioretticollege.nl.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

Jongeren
In het noorden
ondersteunt
de
stichting een opvangtehuis
voor
jongens uit ontwrichte families. Huizen zijn
schaars en voorzieningen nog schaarser. Onderwijs is er niet. Er is nauwelijks hulp
voor de achtergeblevenen. Care
for Community wil starten met
een activiteit om familiebanden te
herstellen; een kerstdiner voor de
jongens met familie. Heel bijzonder als je je familie nooit ziet. Koken doen ze zelf. Later volgt meer
structurele ondersteuning. Na de
oorlog is gebrek aan alles.
Ouderen
Zuidelijker ligt Kandy met het ouderenhuis Serana Sevasa. De arme
alleenstaande ouderen worden
door 2 vrijwilligsters verzorgd.
Voedsel is er vaak niet genoeg en
zorg ontbreekt. Hier wil de stichting begeleiden bij het aanboren
van lokale voedselsteun en verbetering van de zorg. Ook hier
starten ze met een lichtpuntje: een
dagje uit naar de heilige tempel
van de Tand en een olifantenweeshuis.
Doelen
Doel 1 is nu blijdschap. De resterende weg naar zelfstandigheid
volgt. Daarvoor is hulp nodig.

Bijvoorbeeld van vrijwilligers (een
arts met vakantiedoel Sri Lanka
heeft tijdelijke hulp toegezegd),
bedrijven met MBO in hun missie
en geldelijke steun.

Het kerstmaal, een uitstapje en
tijdelijke aanvulling van het voedsel kosten € 1500,-. Met uw hulp
wordt het mogelijk!

Bankrekening 254809391 t.n.v. St. Care for Community, Oisterwijk.
www.care-for-community.com. T 0412 454732/06 54220082.
De stichting organiseert ook maatwerkreizen naar Sri Lanka.
Nieuw is een reis naar het prachtige noorden waar het sinds de vrede
weer veilig is én het project kan worden bezocht. Met kerst nog plek.

Het kan
weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premi
voor 1 e
0
sparenjaar

Van Heck Assurantiën

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

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Bij Rivez kunt u
ook gebruik
maken van de
bankdiensten van

kerstbingo

laar 16
in niste
lrod

e

RegioBank.
Elke klant heeft andere wensen
en behoeften en wij vinden dat u recht heeft
op een persoonlijke, dus op u afgestemde
en servicegerichte dienstverlening. Dat de
producten van RegioBank zich kenmerken
door gunstige tarieven en heldere
voorwaarden staat natuurlijk voorop.

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

regionale
klussendienst in
onderonsje
LOOSBROEK - Iedere tweede
donderdag van de maand kunnen
mensen van 55 jaar en ouder in
D’n Hoek in Loosbroek terecht in
‘t Onderonsje voor een kop koffie
en een zinnig gesprek over een alledaags onderwerp.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-613544
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Kom uiterlijk 25 januari 2013 bij ons langs en regel het direct.

* De actie loopt van 3 december 2012 tot en met 25 januari 2013.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Spaar
en kri € 750
unieke jg een
a
cadeagenda
u!*

Agenda

NISTELRODE - Kerstmis is weer
in aantocht en al heel wat jaartjes
weten heel veel bingoliefhebbers,
dat er dan bij onze vereniging een
bingo wordt georganiseerd door
onze actieve supportersclub.
Volgende week maandag 17 december zullen de ballen weer rollen
onder leiding van de bingokoning
Antoon Timmers. De hoofdprijs is
dit keer een televisietoestel met ingebouwde DVD speler. Natuurlijk
zijn er ook vele andere prijzen te
winnen. Alle leden, sponsoren en
supporters van Prinses Irene zijn
zoals altijd bij deze uitgenodigd.
Aanvang is 20.00 uur.

Op donderdag 13 december om
10.00 uur komt Nicole van der
Steen van het ouderenwerk van
Vivaan vertellen wat de Klussendienst voor ouderen kan betekenen. Voor een klein bedrag komt
de Klussendienst bij mensen thuis
klusjes doen die in hooguit 2 uur
te doen zijn. Er zijn twee vrijwilligers aanwezig om de gesprekken in goede banen te leiden. De
toegang is gratis, de consumpties
moeten betaald worden.

kerstmarkt
maashorstboeren
LOOSBROEK - De Heische Hoeve
organiseert samen met de Maashorstboeren een streekproductenkerstmarkt op zondag 16 december as. van 11.00 tot 19.00 uur.
Deze kerstmarkt is een uniek inspiratiemoment voor mensen die hun
eigen kerstdiner willen koken met
streekproducten uit De Maashorst.
Boeren en ambachtslieden uit de
streek presenteren zich met eerlijke
en verse producten uit De Maashorst. U kunt in een sfeervolle
ambiance kennis maken met vers
en echt eten. Daarnaast kunnen
bezoekers genieten van culinaire
proeverijen in kerstsfeer. De kerstmarkt is de gelegenheid om culinaire inspiratie opdoen onder het
genot van een glaasje glühwein,
Maashorstwijn of Maashorstbier.
Flakkerende vlammen en kerstmuziek zorgen voor een geweldige
kerstsfeer.
De toegang is gratis en bezoekers
krijgen een gratis kopje koffie.
Wanneer? Zondag 16 december
2012
Hoe laat? Van 11.00 – 19.00 uur
Waar? De Heische Hoeve, Heideweg 1a Loosbroek
Wat kost het? Toegang is gratis

Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen of
de gewenste occasion nog beschikbaar is! Voor bezichtiging buiten de vaste
openingstijden, uitsluitend na telefonische afspraak!

De Oude Ros 18 - 5388 PM Nistelrode
T. (0031)-(06) 17 22 63 92 - E. info@rsautomobielen.nl
W. www.rsautomobielen.nl
Volkswagen Passat 2.0 20V 131 pk Variant Comf.Cli. Trekhaak
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Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Trend 5 drs Wbelastingvrij!

13.308 km

08/2011

Peugeot 5008 1.6 Vti 120 pk ST 5-pers Full options

3.274 km

04/2011

Ford Fiesta 1.6 Tdci Econetic Titanium X-Pack wbelastingvrij!

24.200 km

08/2011

Suzuki Alto 1.0 comfort 5 drs wbelasting vrij!

3.355 km

04/2012

29.423 km

06/2010

8.340 km

08/2010

508 km

08/2012

35.636 km

11/2010

7.358 km

06/2011

44.264 km

01/2010

191.024 km

06/2003

18.800 km

01/2012

Suzuki Alto 1.0 Comfort Cabrio-Top Wbelastingvrij!

8.614 km

03/2011

Suzuki Swift 1.2 5drs Ici Paris XL Leder LMV Airco Full options

87.953 km

01/2004

Suzuki SX 4 1.5 Comfort Airco LMV (Euro 5, B-label zuinig)

Mercedes-Benz A 170 Avantgarde Automaat Airco 5 drs Half leder 41.006 km

01/2008

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Trendline BlueMotion Clima PDC

Nissan Pixo 1.0 Acenta 5drs Airco Wbelastingvrij!*

07/2011

Volkswagen Polo 1.6 TDI 5 drs Trendline Airco Rcd/Mp3

Mercedes-Benz A 140 A-klasse 140 Classic Airco
Mazda 2 1.3 Cool 5 drs Airco
Kia Picanto 1.2 CVVT ISG Super Pack 5drs Clima Wbelastingvrij*
Ford Fiesta 1.25 16V Champion 5 drs airco Winterpakket
Fiat 500 0.9 TwinAir Pop Baby-blue Wbelastingvrij S & S
Fiat 500 1.2 Pop Start en Stop Wegenbelastingvrij!

14.802 km

16.475VERKO
km 03/2011
CHT
21.598 km 05/2011
5.508 km

01/2012

Km

Jaar

3.270 km

02/2011

BMW 320 320 Executive Navi full map leder S & S

194.199 km

02/2007

Chevrolet Matiz 1.0 Class 5drs Airco Full options!!

32.671 km 01/2007

BMW 118 Coupé High Executive M-pakket 18”LMV Start/Stop
Merk

Suzuki Alto 1.0 Cabrio-top comfort 5 drs wbelasting vrij!

Km

Jaar

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 5drs Edition Airco WBelastingvrij

34.908 km

04/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi 3 drs EcoFlex Selection Wbelastingvrij

16.805 km

03/2011

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex 3drs Edition Airco WBelastingvrij

17.280 km

09/2011

Peugeot 207 1.4 XR Airco 5 deurs

38.202 km

03/2010

Peugeot 207 207 CC 1.6 VTi Bruin leder interieur

31.384 km

06/2009

Merk

Specialist in jonge belastingvrije en hippe occasions van recente bouwjaren tegen de scherpste internet/groothandels prijzen!
inkoop verkoop import bemiddeling zoekopdrachten schadeherstel
Deze actiesets kunt u bestellen via onze ‘webshop’ op www.rsautomobielen.nl of
06 17 22 63 92. Bovenstaande sets zijn uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt tegen dagprijzen. Winterbanden actiesets worden in een straal van
10 km rondom Nistelrode gratis gemonteerd op locatie.
Geschikt voor de: Toyota Aygo model 2005 t/m 2012, Citroën C1 model 2005 t/m
2012, Peugeot 107 model 2005 t/m 2012, Nissan Pixo model 2009 t/m 2012, Suzuki
Alto model 2009 t/m 2012.

¤450,-

Merk: Ovation € 450,- incl BTW en montage W586 &
geprijsd
Firestone Firestone € 475,- incl BTW en montage Winterhawk 2 EVO
Bandenmaat 155/65/14. 4 x winterband band inclusief 4 x stalen velgen, incl. btw.
Zolang de voorraad strekt!!!!

Zeer scherp

Winterbandensets voor de kleine

re auto’s

OOk
k vOOr de verspreiding
van uw fOlders

Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

www.tikkenklikkenprinten.nl
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meer informatie
U kunt contact opnemen met Ank Meertens van het Vrijwilligerspunt
Bernheze, De la Sallestraat 3 in Heesch, 0412-474851, vpbernheze@
vivaan.nl, www.vivaan.nl
Voor wie
Hebt u kennis van al het moois dat de gemeente Bernheze en, wegens de
ligging van onze winkel in het bijzonder Heeswijk-Dinther, te bieden heeft,
hebt u een klantvriendelijke instelling, kunt u zich zowel mondeling als
schriftelijk goed uitdrukken in de Nederlandse en een beetje in de Engelse
en Duitse taal, kunt u met de computer omgaan (of bent u bereid dit te
leren) en bent u bereid 1 x per maand om op zaterdagochtend te werken,
reageer dan op deze vacature.

Agenda
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hoe?
De vrijwilliger geeft inlichtingen en adviezen in de moderne talen zowel
direct aan de balie van de VVV en evt. beurzen, zowel schriftelijk als
telefonisch, verkoopt VVV diensten en producten en verzorgt boekingen
en reserveringen. Werktijden: tussen 09.30 en 15.00 uur.
waar?
De VVV van Heeswijk-Dinther is gevestigd aan Raadhuisplaza 18a, midden
in het centrum van Heeswijk-Dinther.

Vrijwilligers VVV- winkel

Naast diverse kraampjes zijn er
ook proeverijen van ijs en andere
hapjes. Een groot deel van de opbrengsten wordt beschikbaar gesteld aan diverse goede doelen.
Muziek en dans mogen natuurlijk
niet ontbreken. Er treden een aantal koren op en er zijn optredens
van muzikanten, afgewisseld met
dansoptredens.
In de Stuik zullen ook een aantal

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag
15 december spelen er 2 bands in
De Zwaan: Critical Crossings en de
Punkass Ninjas. Critical Crossings
is een rockende country band die
bekende rocknummers en bekende
en minder bekende country num-

mers dampend en rockend ten
gehore brengt. Dit resulteert in
een dampende setlist die zeker de
moeite waard is om te beluisteren!
De Punkass Ninjas brengen ‘een
gezonde bak herrie’, zoals ze het
zelf zeggen. De 5 muziekliefheb-

Critical Crossings

bers uit Oss brengen rockmuziek
uit de jaren 90... Ninja Style! O.a.
in het repertoire: Foo Fighters,
Black Sabbath, Thin Lizzy, Limp Bizkit, Muse en Pearl Jam. Zaal open
21:00 uur, vrij entree, info 0413291575 www.dezwaanlive.nl

Punkass Ninjas

Komt zien en beleven op 15 december a.s. in en om de Stuik. De
entree is gratis en iedereen is van
harte welkom vanaf 18.00 uur.
verenigingen zich presenteren,
waarbij ‘winter en kerst’ centraal
staan. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten waar zij actief aan
kunnen deelnemen en natuurlijk is
ook de kerstman aanwezig.

de stuik in kerstsfeer

dubbelprogramma in de zwaan

VORSTENBOSCH - In en om gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch, is op zaterdag 15 december jong en oud van harte welkom om
sfeer te komen proeven om zo volop in de kerststemming te komen.
Vanaf 18.00 uur tot ca. 21.00 uur zijn er verschillende activiteiten rondom Kerst.

Critical Crossings & Punkass Ninjas

Woensdag 12 december 2012
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

Altior 1 speelde sterke partij

paardrijden

wielrennen

darten

golf

maken. Hierdoor was de stand na
ongeveer 20 minuten spelen 4-5 in
het voordeel van Altior.

Helaas lukte het niet om deze voorsprong vast te houden en de rustbiljarten
duivensport
judo
vissen
skien 8-5. snowboarden
kano
stand was
Vol vertrouwen
starten de dames van Altior aan de
tweede helft. Marly gooide direct
de 8-6 in de korf en niet veel later
stond de 8-7 ook op het scorebord.
De Korfrakkers vergrootten het verschil weer naar 11-7 en daarna lukt
schaken
kaarten/bridgen
ehet Altior
niet meer om aan te hadammen
ken. Via 11-8 en 13-9 was de eindstand 17-11 in het voordeel van de
thuisploeg. Altior kan terugkijken op
een sterke wedstrijd en vol vertrou1cm b
wen beginnen aan de voorbereiding
Heeswijk-Dinther - Korfrakkers voor volgende week.
1,2 cm
b
1-Altior 1. De
ploeg
begint fel en DDW 2-Altior 2. Uitslag: 10-7
scherp aan de eerste helft en met SCMH 2-Altior 3. Uitslag: 7-7
een hoge verdedigende druk wisten Avanti 4-Altior 5. Uitslag: 3-15
ze het de favoriet flink moeilijk te De Peelkorf A1-Altior A1.
1,4cm b

budo

autosport

Woensdag 12 december 2012

karten

Uitslag: 20-2
JES B1-Altior B, Uitslag: 5-7
MKV B1-Altior B2. Uitslag: 2-4
Stormvogels C2-Altior C1.
Uitslag: 0-8
Alico C1-Altior C2. Uitslag: 0-2
Nas C1-Altior C3. Uitslag: 14-2
Altior D1-Celeritas D1. Uitslag: 1-5
Altior D2-De Korfrakkers D2.
Uitslag: 1-3
Altior E1-De Korfrakkers E1.
Uitslag: 4-1
Altior E2-Prinses Irene E3. Uitslag:
1-0
Altior F1-SCMH F1. Uitslag: 10-2
Strafworpen 3-3
Altior F2-Celeritas F2.
Uitslag: 12-1
Altior F3-De Korfrakkers F4.
Uitslag: 1-0 Strafworpen 0-0
Altior W1-Be Quick W1.
Uitslag: 6-6 Strafworpen 5-4
Altior W2-Concordia W1 .
Uitslag: 5-1 Stafworpen 3-3

motorsport

basketbal

Nieuwe basketbalborden voor Slamdunk ’97
Heesch - Basketbalclub Slamdunk’97 is blij. En zo ook de supporters. Afgelopen week is er hard
gewerkt in sporthal ’t Vijfeiken
om de oude basketbalborden te
vervangen voor mooie nieuwe.
Deze nieuwe borden zijn doorzichtig en voorzien van dunkringen.
Nu kan iedereen op de tribune de
wedstrijden helemaal volgen en
ook de stand goed zien. Mocht je
tijd hebben, kom dan onze laatste
thuiswedstrijd van dit jaar bezoeken. Deze is op zaterdag 15 december en start om 14.30 uur met
de teams U12, U14A en onze HEREN. Voor meer informatie kijk op
www.slamdunk97.nl

handbal

Dames
DOS’ 80 laten van zich horen

Heesch - Het DS1 team moest
het zaterdag in Gemert opnemen
tegen Tremeg DS1.

overwinning van de dames uit
Heesch. Ruststand 10-12. Na de
rust lieten onze dames zien dat ze
de betere ploeg waren en werden
de eerste vier aanvallen met een
doelpunt afgerond. Hierna begon
de scheidsrechter met 7 meters en
twee minutenstraffen te strooien.
In het totaal kregen we 12 strafworpen tegen, hiervan werden er
maar liefst 10 door onze keepers
gestopt. Zelf kregen onze dames er
drie welke allen werden benut. De
einduitslag was een dik verdiende
18-27 overwinning.

Na twee snelle doelpunten van de
DOS dames wilden de dames van
Tremeg zich niet zomaar neerleggen bij een mogelijk gemakkelijke

Ook het DS2 team was dit weekend niet te verslaan en stuurde de
dames van Zephyr met een 30-5
nederlaag terug naar Schijndel.

22 Ereplaatsen voor sporters Van Buel Sports
Ganpatsing, Jaouad Kaddouri,
Rick van Loosbroek, Hidayet Altin, Tygo Arts. Zilver: Nikita vd
Bos, Demi van Coolwijk, Samantha
Booij, Martijn de Vaal, Djen Jacobs,
Joi von Michaelis
Brons: Iris Roelofs, Damian Alihoesen, Lars Hofmans, Julian Smeets,
Jens Kuijpers, Nico Mamikonian,
Kim vd Wielen, Marc van Ballegooij.

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Berghem - Zondag 9 december leiding van Vincent Vrijsen, Marc
vertrok onze taekwondo-selectie van Ballegooij en Jelmer Las in de
naar Zoetermeer om daar deel te wacht te slepen.
nemen aan het Eindejaarstoernooi. Maar liefst 20 ereplaatsen De spectaculaire uitslagen: Goud:
wisten
de boksen
Taekwondoin
Demi van
de Coolwijk,
Guillermo
beugelen
badminton onder
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Onder leiding van Bjorno van Buel
vertrokken de judoka’s naar Nieuw
Vennep om daar deel te nemen
aan het Topjudotoernooi. Senna
van de Veerdonk uit Oss wist hier
een knappe derde plaats te bemachtigen en Heeschenaar Majit
Khodoyan pakte goud op dit zeer
sterk bezet toernooi

paardensport
Fortuna ‘74 te
sterk voor Korloo
DressuurLoosbroek - Korloo speelde thuis tegen Fortuna’74. Meteen van- wedstrijd
korfbal

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

af het begin van de wedstrijd liet Korloo zich overrompelen door de
tegenpartij. Doordat er in de verdediging te weinig scherpte en vertrouwen was, kwamen we al snel op een 0-5 achterstand. De aanvalbiljarten
judo
vissen te creëren,
skien en daarvan
snowboarden
lers
wisten duivensport
toch verschillende
kansen
werdenkanoer
3 benut en begon de rust met een 1-10 stand.

schaken

dammen

Na de rust lukte het nog steeds niet
om het vertrouwen en de scherpte
terug te krijgen.
1cm b De aanval creëerde te weinig kansen, waardoor er
te veel druk kwam te liggen op de

verdediging. Wel wist Korloo nog
drie keer te scoren en eindigde
de wedstrijd in 6-16. Ondanks de
nederlaag van 6-16, is de doelstelkaarten/bridgen
ling bereikt,
6 doelpunten scoren.
Een positieve lijn die meegenomen
wordt naar de volgende wedstrijden.
Doelpunten: Mariska Nuijen(2),
Marieke Smits(1), Marja Smits(2),
Charlotte van Lieshout(1).

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

Vorstenbosch – De organisatie van de dressuurwedstrijd was
afgelopen weekend in handen van
vereniging P.C. de Kleine Heemskinderen te Nistelrode.
Tijdens deze wedstrijd waren de
laatste selectiepunten beslissend
voor afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen Dressuur Pony’s 2013.
Onderstaand de uitslagen van de
selectiestanden van het kringkampioenschap Uden 2012/2013 van
de leden van RSV Vorstenbosch.
Baukje Litjens heeft een 1e plaats
gehaald tijdens het kringkampioenschap en zodoende een ticket
verdiend voor het Indoor Brabantse Kampioenschap 2013 Pony’s.
De uitslagen van de selectiestanden kring Uden Pony’s Dressuur:
Klasse D-B 11e plaats Vivanne
Rossieau met pony Melle Katinka
Klasse Z1-D/E 2e plaats Renza van
der Wijst met Orchid’s Amanda
Klasse Z2-D/E 1e plaats Baukje Litjens met Orchid’s Joel.

Heren 1 eindelijk weer winst
Afgelopen zaterdag speelden de
heren 1 van Dos ’80 tegen HVW in
Heesch. Dos ’80 schoot pijlsnel uit
de startblokken met een 5-0 voorsprong. Helaas kon dit niet lang
worden volgehouden. Bij de Heeschenaren werd er goed als team
samengewerkt. In de rust stond het
9-9. In de 2e helft bleef het gelijk
opgaan tot 16-16. Op dit belangrijke moment wist Dos zich staande

te houden. De heren scoorden 5x
achter elkaar. Dat bracht de uitslag op 21-16 in het voordeel van
Dos. Na veel wedstrijden die bijna
gewonnen waren, wist Dos dit keer
ook echt te winnnen. De heren 2
speelden afgelopen zondag thuis
tegen Vespo 2 . Deze wedstrijd was
meer een formaliteit, want de eindstand was 40-6 in het voordeel van
de heren 2.

bridgen

K.B.O.
St-Nicolaas Bridge-drive

Heesch – Afgelopen woensdag 5
december werd in de Pas in Heesch
een Sint-Nicolaas bridgedrive georganiseerd. Als je lid bent van
de K.B.O. in Heesch kun je iedere
woensdagmiddag komen bridgen.
Geen Partner; geen probleem: er
wordt voor een partner gezorgd.
Aan- of afmelden is ook niet nodig.
Twintig paren waren op tijd aanwezig. Tiny van Erp, lid van de Heesche
Bridge Club, was bereid gevonden
om het rekenwerk te doen en ook
de bar werd door een vrijwilligster

bemand. Na wat uitleg over het
invullen van de scores; die week af
van wat men gewend was, werd in
dichtvorm nog even teruggeblikt op
het afgelopen jaar. Het werd een genoeglijke middag en het spelen van
de 24 spellen leverde geen enkel
probleem op. De uitslag was er zeer
snel. Met een score van 69.68 werd
eerste: Albert van Uden en Mies
Spierings. Zij gingen met een mooie
prijs naar huis. Ook was er een prijs
voor het paar dat eindigde op een
vijfde, tiende, vijftiende en twintigste plaats. Dus ook de iets zwakkere
spelers maakten kans. Bovendien
nam elke deelnemer een chocolade
letter mee naar huis. Iedereen was
tevreden en de commissie K.B.O.
Bridge Heesch kan terugkijken op
een zeer geslaagde middag.

Bernheze sportief
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voetbal

voetbal

marc van de Ven volgend
seizoen verbonden aan heeswijk

wildwinterkermis bij hVch
HEESCH – Het winterse weer heeft zijn intrede gedaan in Nederland en
kerst staat voor de deur. Traditioneel houdt HVCH dan haar wildwinterkermis. Dit evenement wordt gehouden op zondag 16 december. Vanaf
12.00 uur barst dit spektakel weer los.
HVCH op Sportpark ‘De Braaken’
een wildwinterkermis. Ook dit
jaar is de organisatie weer helemaal rond. De enthousiaste speakers zijn weer aangezocht om elke
ronde naar een hoogtepunt op te
zwepen. Daarnaast is het wild besteld en het rad van avontuur gesmeerd. Naast wild, zijn er in de
hoofdrondes ook andere mooie
prijzen te winnen.
Al jaren trekt HVCH met dit evenement vele bezoekers en is de gezelligheid troef.
Voor de hele Heesche gemeenschap is er in het clubhuis van

Deze zijn geschonken door vele begunstigers van HVCH. We hopen
u te kunnen verwelkomen in ons
clubhuis. Tevens speelt HVCH 1
deze middag thuis een bekerwedstrijd tegen hoofdklasser Schijndel.

volleybal

inschrijven oliebollentoernooi
NISTELRODE - Het bekende ‘oliebollentoernooi’ zal plaatsvinden op
donderdag 27 december. Aan dit toernooi kunnen teams deelnemen die
bestaan uit een zeer uiteenlopende samenstelling.
De organisatie streeft naar een
wedstrijdschema, waarbij teams
van gelijke sterkte het tegen elkaar
gaan opnemen. We willen daarom
graag van tevoren weten uit welke
personen de teams zijn samengesteld. De wedstrijden beginnen om
18.30 uur en duren tot 23.00 uur.
De teams worden om 18.30 uur
in de zaal verwacht. Er kan met 1
of meerdere teams ingeschreven
worden op deze avond. De teams
dienen te bestaan uit minimaal
6 personen en kunnen worden tornado.nl en vul het formulier in.
geformeerd
uit collega’s,
De inschrijving
is gratis
een
voetbal
hockey
tennisfamiliebasketbal
turnen
volleybalen voor
handbal
leden, buren, kennissen of vrien- hapje en een drankje zal worden
den….. kortom wie zin heeft kan gezorgd. Na inschrijving ontvang je
meedoen. Verzin een leuke naam een bevestiging per e-mail. Heb je
voor je team!
binnen een week geen bevestiging
Indien je mee wilt doen, ga ontvangen neem dan contact op
dan
www.volleybalclubmet Femke
tel. nr.
0412-613028.
beugelen naar boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

HEESWIJK-DINTHER - De huidige
trainer van Venhorst, Marc van de
Ven (36) wordt per augustus 2013
de nieuwe hoofdtrainer. Van de
Ven is daarmee de opvolger van
Ton Berens die in 2013 na 4 seizoenen Heeswijk gaat verlaten. Er

was veel belangstelling met goede
kandidaten voor de functie van
hoofdtrainer.
Na een zorgvuldige selectieronde
kwam Marc van de Ven als meest
passende kandidaat naar voren.

korfbalsters
prinses irene kansloos
hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

paardrijden

wielrennen

darten

Van de Ven heeft ondermeer ervaring als trainer in de 3e klasse
KNVB en was hoofd opleidingen
bij Blauw Geel. Hij is aan het 3e
seizoen bezig bij 3e klasser Venhorst en wilde graag een nieuwe
uitdaging.

jeu de boules

4e buurtschappen jeu de
boules toernooi bij het st. antonius gilde
VORSTENBOSCH - Van donderdag 27 t/m zaterdag 29 december
wordt dit toernooi gespeeld. Ieder
buurtschap mag zoveel mogelijk
teams opgeven. Een team bestaat
uit 3 personen die afkomstig zijn
uit hun buurtschap.
De eerste 2 dagen zijn de voorronden waarin ieder team 3 wedstrijden speelt op een avond. Een team
wat b.v. op donderdagavond moet
spelen is op vrijdag vrij.
Nadat ieder team de voorrondesheeft afgewerkt, wordt de balans
opgemaakt wie naar de finaleronde
gaat. Dat is van alle buurtschappen
die meedoen het beste team uit de
voorronden. Daarbij komen nog
de teams die de meeste wedstrijden hebben gewonnen, zo aangevuld dat we 16 teams hebben voor
de finaleronde.
Op zaterdag 29 december wordt
dan via het K.O. systeem gestreden welk team als beste uit de bus
komt. Daarnaast wordt er op deze
avond ook nog een verliezersronde
gespeeld. Voor de beste 3 teams
en de winnaar van de verliezers-

dansen

Foto Jo v.d. Berg

ronde worden prijzen beschikbaar
gesteld in de vorm van levensmiddelenmanden.
De 3 kampioenen in de hoofdronde krijgen elk een levensmiddelenmand van € 30,00.
De 2e prijswinnaars krijgen elk een
van € 25,00.
De 3e prijswinnaars krijgen elk een
van € 20,00.

De winnaar van de verliezersronde
elk een van € 15,00.
Alle prijzen worden door sponsoren beschikbaar gesteld en worden door de dagwinkel Johnnie en
Mieke v.d. Heijden samengesteld.
Het gilde wenst iedereen fijne
kerstdagen toe. Voor vragen: Jan
van Grunsven, 0413-350474 of
mail: janvangrunsven@hetnet.nl

dv dancing kids uitslagen
NISTELRODE – De uitslagen van
weer een geslaagd toernooi deze
keer bij Dansvereniging ARDF in
Overasselt. Dv Dancing Kids ging
na een geslaagd toernooi met 6
podiumplaatsen naar huis. Een
enerverende dag waarop weer
goed gedanst is. Het volgende
toernooi is op 23 december in
Odiliapeel! Lekker dicht bij huis
dus voor de fans een uitnodiging
om de dansers aan te komen moedigen.

korfbal

korfbal

golf

NISTELRODE - Na de mooie overwinning van vorige week op DDW,
kwam er met De Horst opnieuw
een koploper naar Nistelrode.
vissen
skien
snowboarden
kano
Vooraf werd
gedacht
dat er wat
te halen viel, maar Prinses Irene
werd kansloos verslagen, door een
voortreffelijk tegenstander, die niet
voor niets zo hoog staat. Na een
3-8 ruststand, stond na 60 minuten een 8-17 eindstand op het scorebord. kaarten/bridgen
Cheyenne Willemsen behaalde een mooie tweede plaats

Gwen Opstal 4e met 240 punten
Vera Oomen 2e met 263 punten
Guusje van Thiel 5e met 258 punten
Lieke vd Ven 4e met 270 punten
Cheyenne Willemse 2e met 272
punten
Kimberly Xhofleer 1e met 283
punten
Diamonds 1e met 255 punten
Euphoria 1e met 265 punten
Inspiration 1e met 279.

12 en 13 januari 2013
1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

Locatie: De Pas in Heesch - Open: van 10u tot 17u - Entree: 2,50 euro

autosport

karten

27

motorsport

28
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EVENEMENTEN
BERNHEZE

t/M 14 dEcEMBER
ophalen snoeihout
Locatie: Buitengebied

HEESCH

t/M 16 dEcEMBER
iconententoonstelling
Locatie Petrus Emmaus Parochie
t/M 29 dEcEMBER
inschrijving hisse Kwis
Zie pagina 6

17 dEcEMBER
Rijbewijskeuring
Locatie: de Pas

19 & 20 dEcEMBER
Kerstmusical de beekgraaf
Locatie: Beekgraafschool

16 dEcEMBER
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie

Kerstdrive Bridge club
Locatie: de Pas

20 dEcEMBER
Kerst heilige Mis met koor
Locatie: Gasterij Laarstede

Kerstconcert Koninklijke
Fanfare st. Willibrord
Locatie: St. Willibrorduskerk

LOOSBROEK

Kerst op Kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk
Zie pagina 12

18 dEcEMBER
Vrije inloop avondsoos KBo
Locatie: de Pas
afrika-Engakoor Kerstconcert
Locatie: Petrus-Emmauskerk
Zie pagina 1

13 & 20 dEcEMBER
handwerken voor leden KBo
Locatie: de Pas
14 dEcEMBER
Extra Kaartverkoop KBo
heesch Kerstviering
Locatie: de Pas
Zie pagina 8

19 dEcEMBER
Frituurvet inzameling
Locatie: Albert Heijn

NISTELRODE

t/M 15 dEcEMBER
inschrijving Nisseroise Kwis

t/M 14 dEcEMBER
Kijklessen Balletstudio
hanneke van der stappen
Locatie: de Pas
15 dEcEMBER
Kerstinstuif
Locatie: Eijnderic

14 dEcEMBER
de ontmoeting: Maaslands
senioren orkest
Locatie: Gasterij Laarstede
15 dEcEMBER
the Winning Mood 35 jaar
Locatie: Paviljoen
Frituurvet inzameling
Locatie: Jumbo

dj contest
Locatie: ‘t Tunneke

16 dEcEMBER
jaarafsluiting stichting haFa
Locatie: Rainbow Center

Kerstmarkt
Locatie: KDV Piekobello
Zie pagina 21

open zondag
Zie pagina 13 en 14

16 dEcEMBER
Boerderij-kerstfair
Locatie: Vinkelsestraat 57
Kerstconcert Fanfare aurora
Locatie: Petrus Emmauskerk

17 dEcEMBER
Kerstbingo
Locatie: Prinses Irene kantine
Zie pagina 24

Wildwinterkermis bij hVch
Locatie: Sportpark De Braaken
Zie pagina 27

18 dEcEMBER
Kerstviering KBo Nistelrode
Locatie: Partycentrum ’t Maxend

Kerstshow
Locatie: Life & Garden
Zie pagina 20

19 dEcEMBER
Kersviering heemkundekring
Locatie: Heemhuis

16 t/M 23 dEcEMBER
Bubbles, Bites & gifts
Locatie: de Pas

Vuurwerkshow
Locatie: Hubo
Zie pagina 17

13 dEcEMBER
Klussendienst in onderonsje
Locatie: D’n Hoek
Zie pagina 24
14 dEcEMBER
Kerst-inn
Locatie: H.Antoniuskerk
Zie pagina 16
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg
15 - 16 dEcEMBER
grote Kerstmarkt
Locatie: De Wis
16 dEcEMBER
Kerstmarkt Maashorstboeren
Locatie: Heische Hoeve
Zie pagina 24
20 dEcEMBER
handwerkcáfe
Locatie: De Wis

HEESWIJK-DINTHER
t/M 31 dEcEMBER
Expositie 100e hadeejer
Locatie: Bibliotheek

Kerst in
Locatie: H. Willibrorduskerk
Zie pagina 16
18 dEcEMBER
Rik-avond Willebrordus gilde
Locatie: De Schuttershof
19 dEcEMBER
Meditatief avonduur
Locatie: Abdijkerk van Berne
Zie pagina 16
informatiebijeenkomst KBo:
vakantiereis naar praag
Locatie: KBO gebouw
inlooprepetitie amicanto
Locatie: CC Servaes
Zie pagina 1

VORSTENBOSCH
14 dEcEMBER
Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel
15 dEcEMBER
Workshop dans
Locatie: Kloosterkapel

13 dEcEMBER
onderonsje vrijetijdsbesteding
de stuik in kerstsfeer
Locatie: CC Servaes
Locatie: De Stuik
13 t/M 16 dEcEMBER
Zie pagina 16
jubileumvoorstelling Kantlijn
duitse avond
Locatie: Café zaal Jan van Erp
Locatie: De Schaapskooi
15 dEcEMBER
Zie pagina 6
Kerstinstuif bij de Eijnderic
16 dEcEMBER
Locatie: CC Bernrode
Kerstconcert
tribute to coldplay & snow
Locatie: Kloosterkapel
patrol
Vogel-en kleindierenbeurs
Locatie: Café Zaal de Toren
Locatie: De Riethoeve
critical crossings &
punkass Ninjas
Locatie: Café de Zwaan
Zie pagina 25

Wilt u als vereniging of stichting ook uw evenement op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze vanaf heden aanmelden via onze websites.
www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.mooiheesch.nl
Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

