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Henk neemt afscheid
Op naar het Knoopgala in Theater Carré
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Tekst: Anita van de Bogaart Foto: Lianne Gabriëls

Ze zijn echte Helden.

En ze zijn trots.
Want ze droegen hun
steentje bij op het
officiële Knoopgala
in Theater Carré
in Amsterdam
BERNHEZE - Daar gaan ze. Op
woensdag 2 december, met zijn
allen in een grote bus. Zo’n vijftig Helden. Opgewonden, blij en
ietwat nerveus. want spannend is
het!
Alle Helden hebben twee dingen
gemeen: ze verrichten hun diensten als vrijwilliger én ze hebben
een verstandelijke beperking. Ze
kunnen zich bij stichting Festivalhelden aanmelden voor de werk-

Boomrooierij

winterwandeling
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Helden van... initiatiefnemers Twan, Rob en Gert-Jan

zaamheden op festivals en evenementen.

evenement én het dient een maatschappelijk doel.

De deelnemers zijn zonder uitzondering enthousiast en gemotiveerd. wat zes jaar geleden begon
op Festyland, groeit inmiddels uit
naar een fenomeen voor steeds
meer evenementen. En het mes
snijdt zelfs aan drié kanten: Festivalhelden biedt een leerplek voor
de begeleidende studenten, heeft
toegevoegde waarde voor het

bELANGELOOS
Maar de échte helden achter dit
succes zijn natuurlijk ook de organisatoren. want zonder de belangeloze inzet van stichting Festivalhelden zou dit initiatief nooit van
de grond zijn gekomen.
Dit team van acht personen, met
als kartrekkers Rob de Veer, Gertjan Hermes en Twan van de Berg,

Lees verder op pagina 2

Mooiste kerstboom
pag. 35

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

Zondag 27 december

Winterwandeltocht

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

blijft graag op de achtergrond,
vindt hun pro-deo inzet maar
doodgewoon. waar ze het voor
doen? Die blije gezichten van de
deelnemers. Maar ze willen ook
die ingang bieden naar een maatschappij waarin ook mensen met
een verstandelijke beperking als
volwaardig individu kunnen participeren.

gratis
ophaalservice

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

T 0412 626 111

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

kringloopbernheze.nl

www.decozonwering.nl

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Om 10:00 uur naar de film

VROEGE
VOGELS

€5,

50

Geldig in de kerstvakantie vanaf zondag 20 december t/m zondag 3 januari 2016.
Alleen voor voorstellingen om 10:00 uur. niet geldig in combinatie met andere
acties of kortingen. Voor videplaatsen en 3D-films gelden normale toeslagen.
Reserveer gratis: 0413 - 27 16 16 of www.TakeTen.nl
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Ze zijn echte Helden. En ze zijn trots.
weliswaar met hun eigen specifieke rugzakje, maar ook met hun
talenten en krachten. Zodat ook
zij volmondig kunnen zeggen: “Ik
hoor erbij!”
KNOOPGALA
Ieder jaar in december wordt het
Knoopgala georganiseerd: een
muziekgala waarin acht artiesten
met een verstandelijke beperking
mogen optreden met acht bekende Nederlandse artiesten. En dit
jaar mochten de Festivalhelden de
handen uit de mouwen steken op
dit gala.
studenten van de Haagse Hogeschool zorgden voor de begeleiding. De Helden mochten via de
artiesteningang naar binnen, za-

•
omgekleed, sommigen helemaal
op chic in een speciaal gehuurd

Zodat zij ook volmondig kunnen
zeggen: ‘Ik hoor erbij’
gen de BN’ers gewoon in het wild,
maakten een ontspannen praatje
met presentator Paul de Leeuw en
gingen aan de slag. Als portier of
kaartjescontroleur, bij het uitreiken van de programmaboekjes of
bij de garderobe. En toen het gala
eenmaal begon, zaten de Helden
te stralen in de zaal. Opgefrist en

•
•
•

• wij op zondag 20 december extra koopzondag
hebben en van 12.00 tot 17.00 uur zijn
geopend?
• wij voor u alle vragen beantwoorden
met betrekking tot bereidingswijze en
samenstelling van uw kerstdiner?
• onze kerstbestellijsten in onze winkel af te
halen zijn?
• deze kerstbestellijsten ook op onze website te
downloaden zijn?
• u bij ons terecht kunt voor uw compleet
verzorgde gourmet?
• wij bijna alles hebben op het gebied van wild
en gevogelte?
• u bij ons ook de overheerlijke Kelly Bronze
kalkoen kunt bestellen?
wij de mogelijkheid bieden om uw bestelling 1e en 2e kerstdag bij
ons op te halen?
tijdens de kerstdrukte wij de koffie voor u klaar hebben staan?
wij óók tijdens de feestdagen met uitsluitend scharrelvlees werken?
wij u graag helpen uw kerstbestellijst in te vullen?

pak. Te zien op 23 december om
21.25 uur bij NPO 1. Mis het niet!
AANMELDEN
wil jij ook Held worden?
Kijk voor alle informatie op
www.festivalhelden.nu
Mailen kan naar
festivalhelden@gmail.com.

Drie bands op één avond
bij De Zwaan

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een smaakvol 2016 toe,
Team Slagerij Poelier Riny van Esch
Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
0412-795170
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.

PEFC/30-31-421

tip

Gourmetluchtjes

Laat een kopje azijn
in een pannetje
water stomen, dan
trekt de vette lucht
niet door het huis.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
The Kit

Skuldig

HEEswIJK-DINTHER - Met maar
liefst drie bands komen de liefhebbers van live-muziek op zaterdag 19 december volop aan hun
trekken in De Zwaan in Heeswijk.
THE KiT: De jongens van The Kit
kwam elkaar tegen en dronken aan
de bar, na een Black Keys show.
Jaren later, gedreven door die ene
show, komen ze samen. The Kit is
vet, the Kit is sleazy.
SKULDiG: Drie mannen, onterecht
veroordeeld. Pas vrijgekomen en
nu klaar om aan te vallen. Het bier
en de vrijheid op het podium smaken beter als het verdiend is met
spelen. Kom luisteren en veroordeel ze zelf.

Projectmanager

PROjEcTMANAGER: Ze groeiden
op in de garage. Drie volbloed escapisten met een voorliefde voor
popmuziek. Hun garagepop liedjes
pakken je bij de strot.
Zaal open 21.00 uur, vrij entree,
info 0413-291575
www.dezwaanlive.nl

Lieve mensen,
bedankt dat jullie in groten getale bij Creatief & Lekker zijn geweest.
Dankzij jullie hebben wij dit jaar met heel veel plezier
vele workshops mogen verzorgen.
Graag zien wij jullie in
2016 terug om een leuke
workshop te volgen

Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nl
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Het Feestteam op scherp voor
De Hisse Kwis

Column
D’n Blieker
Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn
dagelijkse belevenissen.

Scharenman
Na mijn aankoop van een nieuwe schaar, wilde ik hem per se ontmoeten.
Dit moest een briljant man zijn, die dit verzonnen heeft. Hoe kom je er
anders op dat, als je zijn product koopt, je hoe dan ook nog een product
van hem moet kopen. Tenzij je jezelf in de polsen wilt snijden met een te
scherp keukenmes, is het namelijk vrijwel onmogelijk de verpakking te
openen die strak om mijn nieuwe schaar zit. Alleen met een, u raadt het
al, superscherpe schaar.

Als makke schapen lopen ze weer naar
de winkel om weer wat euro’s in zijn goed
gevulde portomonnee te schudden

Het - bijna - voltallige Feestteam is er klaar voor

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Heesch – Als het startschot voor De Hisse Kwis op 29 december valt, staat het Feestteam op scherp! Ze
groeperen zich, hebben overleg, maar vooral heel veel lol! De hele avond is het rennen, denken en zoeken
geblazen. Ze zijn nooit eerste geworden, maar hebben zich wel al zes jaar lang als eerste aangemeld.
Geen studies vooraf, geen informatie opgeslagen en geen juryleden omgekocht. De feestnummers
van het Feestteam knallen pas op
de avond zelf. Of eigenlijk, enkele
dagen vooraf. De kriebels komen
en er worden links en rechts hulptroepen gevraagd standby te zijn.
Voor naslagwerk worden batterijen van laptops, tablets en telefoons gecontroleerd en boeken
over vroeger voor de dag gehaald.
Er wordt wat naslagwerk verricht
in kranten en overleg gepleegd.
De families Van Helvoirt, Brands,
Veld en Kusters kennen elkaar van
de F-jes bij HVCH, waar de zoons
speelden en waar de jongetjes van
toen, nu als bijna volwassenen
weer in één team zitten. Ook zij
hebben zich naadloos in het team
gevoegd, met aanhang. Het is een
gezellige boel en ze bivakkeren
op de 29e december bij een van
de vier gezinnen thuis, om beurten. Er wordt gespaard om een

keer per jaar als volwassenen een
weekendje weg te gaan en feesten
kunnen ze als de beste. Vandaar de
naam Feestteam.
Op de 29e worden de taken verdeeld; zonder
hiërarchisch gedoe.
Na zes jaar kwissen
kennen ze elkaars
sterke en zwakke
punten.
Zo zorgt de familie Brands voor
transport
van
de jongens naar
alle uithoeken van
Heesch om een opdracht uit te voeren. Nemen Jos en Frank de cryptogrammen voor hun rekening en vult
Peter de vragenlijsten in. Tijd voor
eten en drinken is er niet. Alle tijd

is nodig om de vragen te beantwoorden, ALLEMAAL. Geen vraag
blijft onbeantwoord, desnoods
komt er een flauwekul antwoord.
Als er maar wat staat. Met dat alles
vertoont de ranking van
het Feestteam toch
mooi een stijgende
lijn.

‘Geen vraag
blijft
Het Feestteam
onbeantwoord, weet niet van
opgeven. Voordesnoods komt alsnog
willen ze
er een flauwekul zeker tien keer op
rij als eerste aangeantwoord’ meld hebben, maar

ze zouden wel wat
meer hersenkrakers willen
en minder opzoekvragen. De organisatie van De Hisse Kwis kan zich
daar het komende jaar de hersens
mee pijnigen.

Teams die zich nog aan willen melden, kunnen dit nog tot het laatste
moment doen, maar bij voorkeur voor de 29e.

BESTEL
e
ook onlin
rk
e
uw maatw !
EN
ROLLUIK

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

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

De baas van de schaar industrie moet dus ook wel een flinke vinger in
de pap hebben bij de verpakkingsindustrie. Hij beïnvloedt deze industrie
op een dusdanige manier, dat consumenten genoodzaakt zijn om een
heel arsenaal aan scharen in de keukenla te hebben. Ik heb pas een klein
kwartier staan hannesen om een simpele spaarlamp uit de verpakking
te wrikken omdat ik geen schaar voorhanden had, maar helaas zonder
resultaat. Het enige resultaat was dat, ik met een aardappelschilmesje door
de lamp prikte, zodat ik weer een nieuwe kon kopen.
Ik denk dat de scharenman hoog in zijn ivoren toren zit en glimlachend
naar beneden kijkt naar al die klunzen die niet door hebben hoezeer ze
onbewust voor de gek worden gehouden door hem. Als makke schapen
lopen ze weer naar de winkel om weer wat euro’s in zijn goed gevulde
portemonnee te schudden. Nog een scherpere schaar in huis halen om die
ellendige verpakkingen te lijf te gaan.
Dit moet gewoon een keer stoppen. De scharenbaas moet een halt toe
worden geroepen. Als we als collectief deze tiran kunnen stoppen, zijn
we als samenleving een stuk beter af. Zodat we eindelijk eens normale
verpakkingen om onze eerste levensbehoeften hebben, zodat zelfs de
meest onhandige mensen weer normaal kunnen leven. Dat verdienen we.

Besparingen op en in
uw loonadministratie!
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00
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Bij Fysiotherapie Hoogstraat
zijn drie oedeemtherapeuten
werkzaam: Nana, Amoy en Inge
HEEsCH - in 2016 worden onze diensten uitgebreid met een oefenprogramma voor oncologie patiënten. wij
merken dat er een toenemende belangstelling is voor een oefengroep, waarbij (ex-)oncologie-patiënten hun
belastbaarheid en activiteitenniveau verder kunnen uitbreiden en/of hervatten.
Voor ons is het belangrijk dat de
mensen zich op hun gemak voelen
binnen de groep en dat er dus op
een plezierige manier gewerkt kan
worden aan de opbouw.
Het oefenprogramma is voor iedereen bedoeld bij wie de diagnose kanker is gesteld, ongeacht
de ernst en fase van de medische
behandeling.
Dit oefenprogramma zal voornamelijk in groepsverband plaatsvinden. Na een intake en een aantal
testen wordt bepaald of er direct
gestart kan worden binnen de
groep of dat het belangrijk is dat
er eerst nog individueel een aantal
trainingen opgestart worden.
Ondanks dat men in groepsverband traint, zal er ook aandacht
besteed worden aan aangepaste

oefeningen per individu. Iedereen
zal zijn of haar eigen persoonlijke
trainingsschema hebben en volgen.
wat kunnen de deelnemers van
ons verwachten?
- Begeleiding tijdens het opbouwen van de belastbaarheid,
zodat fysieke en mentale belemmeringen verminderd/opgeheven worden.
- Een individueel oefenschema na
het uitvoeren van een intake.
- Het doel - op lange termijn - dat
men uiteindelijk zelfstandig en
verantwoord kan sporten en bewegen.
- Oefeningen specifiek gericht op
het probleemgebied (bijvoorbeeld oedeemvorming).
- Bewegen in een informele sfeer.
- Contact met mensen die een
soortgelijk traject hebben doorstaan.

Fysio
Hoogstraat
- Het ontdekken en verleggen
van grenzen.
Voor meer informatie of indien u
een vraag heeft, kunt u ons bereiken op 0412-453608 of via
info@fysiotherapie-hoogstraat.nl
Mocht u behoefte hebben aan een
(lymfe)oedeem behandeling, dan
bent u ook van harte welkom.
Tot ziens,
Nana, Inge en Amoy
Team Fysiotherapie Hoogstraat
wenst u fijne feestdagen en een
gezond 2016.

Team Fysiotherapie Hoogstraat

VOOR HET BESTE HOORADVIES

HET BESTE
Baas over VOOR
uw
eigen
orenHOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• persoonlijk deskundig advies
• alle dagen audicien aanwezig
• altijd gratis uitgebreide hoortest
nafhankelijk
ten•• o
aanzien
van de zorgvergoeding voor medische
voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

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

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

Fysio
Hoogstraat
INLOOPSPREEKUUR

HEEsCH - De laatste tijd is er veel veranderd
hulpmid• Persoonlijk
deskundig
advies
Alle
dagen(hoor)zorg
audicienenaanwezig
delen zoals hoortoestellen. Zorgverzekeraars
krijgen steeds
meer macht
over•de
te verlenen
de
hoortoestellen die mogen worden aangeboden. U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Hierdoor wordt uw keuzevrijheid
en die van de audicien behoorlijk
beperkt. U kunt uw keuzevrijheid
echter behouden wanneer u bij
uw zorgverzekeraar hebt gekozen
voor een zogeheten restitutiepolis.
Mocht dit niet het geval zijn, dan
kunt u uw huidige naturapolis omzetten naar een restitutiepolis. De
premie hiervoor is iets hoger, maar
het gaat meestal slechts om een
klein bedrag per maand.
Bij een naturapolis bepaalt de
zorgverzekeraar bij welke zorgverlener u terecht kan voor zorg.
Kiest u voor een andere (niet-gecontracteerde) zorgverlener, moet
u meestal een groter gedeelte van

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch • 0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

Meijerijstraat
6 • Veghel
• (0413) 28 83 38
de kosten zelf betalen.
Bij een reseen restitutiepolis.
www.vanschijndelhoortechniek.nl
titutiepolis bepaalt
u zélf de keuze Voor de volledigheid: u blijft dus
voor uw zorgverlener (ziekenhuis, bij uw huidige zorgverzekeraar
fysiotherapeut, audicien etc.) en maar wijzigt slechts uw polis. Het
krijgt u altijd - ook wanneer u kiest wijzigen van uw polis kan nog tot
voor een niet-gecontracteerde 1 januari 2016.
zorgverlener - dezelfde vergoeding. Indien u volgend jaar ook U kunt natuurlijk ook dit jaar nog
‘baas wilt blijven over uw eigen hoortoestellen aanschaffen met
oren’ en gebruik wilt blijven maken bijna 100% vergoeding.
van de diensten van uw vertrouw- Neem contact op met Van schijnde audicien, is het raadzaam uw del Hoortechniek, de hoorspecialist
huidige polis goed door te nemen in uw regio: 0413-330905
en eventueel om te zetten naar www.vanschijndelhoortechniek.nl

gratis

protheselingerie!*

Dinsdagavond van 17.30-18.30 uur
Heeft u last van lichamelijke klachten of een blessure?
Twijfelt u of u fysiotherapie nodig heeft?
DAN IS HET INLOOPSPREEKUUR ECHT IETS VOOR U!
Dit inloopspreekuur wordt gehouden
door Raoul Gerven, fysiotherapeut bij
Fysiotherapie Hoogstraat
Hoogstraat 11 - 5384 BJ Heesch - 0412-453608
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

Aanvullend verzekerd bij VGZ

Dan heeft u recht op gratis protheselingerie. Gecertificeerd borstprotheseleverancier, huisbezoek mogelijk
*Dit geldt niet voor het lichtste aanvullende pakket.
Gemertseweg 2 | Boekel | T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl
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‘Ik ga mijn collega’s missen’

Post Commandant Henk de Laat neemt afscheid

Er zijn tig nieuwe regeltjes bijgekomen

Henk heeft een mooie tijd gehad bij de brandweer

Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Hoewel Henk de Laat uit Heeswijk-Dinther er nooit van
droomde om brandweerman te worden, kwam het 25 jaar geleden toch op zijn
pad, stapte hij erin en wist zich op te werken tot Post Commandant. Op zaterdag
19 december neemt hij met een receptie voor genodigden afscheid en geeft het
roer over aan William van Zutphen.

Ik ben niet
zo’n held
en alle
ellende die
er soms bij
komt kijken
schrikte me
toch af

Omdat hij enkele collega’s had die
bij de vrijwillige brandweer actief
waren, maakte Henk de Laat ruim
25 jaar geleden kennis met het hele
gebeuren. “Als hun pieper ging,
moest ik hen wegbrengen en omdat we allemaal bij de gemeente
werkten, kreeg ik vaak ook nog de
opdracht om na afloop de slangen
en dergelijke op te ruimen”, blikt
Henk terug. Het maakte dat Henk
zoetjesaan iedereen leerde kennen.
Vervolgens werd hij door toenmalig
brandweercommandant Frans van
de Voort gevraagd om zich aan te
sluiten. “In eerste instantie hield ik
de boot af. Ik ben niet zo’n held
en alle ellende die er soms bij komt
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kijken schrikte me toch af. Ik werd
echter uitgenodigd voor een oefenavond en besloot te gaan”, aldus
Henk.
Hij zag meteen dat er wel het een
en ander kwam kijken om brandweerman te worden, maar het was
ook heel gezellig. “Na afloop was
er een pilsje en ging de frietpan aan.
Ik houd wel van die sfeer en besloot
me aan te sluiten”, aldus Henk. Hij
begon aan de tweejarige basisopleiding tot brandwacht. Zijn eerste
uitruk herinnert hij zich als de dag
van gisteren. “Ik zat met bibberende knieën in die wagen”, lacht hij.
De brandweer is echter niet alleen

betrokken bij branden, maar wordt
ook ingezet bij rampen en ernstige
ongevallen. Hij maakte dan ook het
nodige mee. “Het aantal branden
is over alle jaren nagenoeg gelijk
gebleven. Het aantal ernstige ongelukken is echter een stuk minder
geworden. Dat komt omdat mensen anders omgaan met alcohol en
drugs in het verkeer. Ook de drem-

het vertrouwen”, stelt hij. Hoewel
de tijd, zoals hij zelf stelt, voorbij is
gevlogen, vindt hij het na 25 jaar
mooi geweest. “De organisatie is in
al die jaren ontzettend veranderd.
Er zijn tig regeltjes bijgekomen en
er zitten weer nieuwe zaken aan te
komen. Ik heb enige tijd geleden
besloten te stoppen en ben naar
mijn afscheid toegegroeid”, meldt

‘Ik ben heel trots op deze ambitieuze
groep en ga hen zeker missen’
pels en verkeersaanpassingen die
op enig moment werden gemaakt,
hadden een positief effect”, weet
Henk.
Vertrouwen
Als brandwacht bleef Henk doorleren. Uiteindelijk beschikte hij over
de juiste papieren om Post Commandant te worden. Iets wat hij
12½ jaar geleden op voordracht
van de groep werd. Hij is er nog
steeds trots op. “Ik kreeg daarmee

hij resoluut. Met een receptie voor
genodigden, zwaait hij op zaterdag
19 december af. Niet met een brok
in de keel, maar met een goed gevoel. Henk: “Ik ben heel trots op
deze ambitieuze groep en ga hen
zeker missen. Ik heb echter ook
een hele mooie tijd gehad, waar ik
met veel plezier op kan terugblikken. william van Zutphen wordt
de nieuwe Post Commandant en ik
wens hem heel veel succes toe in
zijn nieuwe functie”.

Onze weihnachtstol is, kunnen we gerust zeggen. een klasse apart.
Rijk gevuld met rozijnen, stukjes hazelnoot, zuidvruchtjes en zuiver amandelspijs.
Met een tikje rum… Een snee stol moet een echte traktatie zijn vinden wij,
dus wij doen geen concessies aan kwaliteit. En dat proef je!
We maken ze voor elk wat wils in verschillende maten.
Vanaf €4,50 heeft u een stol waar u met z’n twee
al heerlijk van kunt genieten.

Weihnachtstol
300 gram 4,50
750 gram 10,95
1000 gram 13,95

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
www.debakkerslamers.nl

is
’n variant op de stols stol,
je
ek
de Bitterko
koekjes,
met rozijnen, bitter andelspijs
amarenekersen, am etopping.
en ’n witte chocolad

10,15
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Kerst-inn H. Willibrordus
Heeswijk
Tiende kerstpakkettenactie kerk
Heeswijk-Dinther - Op zondag
20 december om 16.00 uur wordt,
Hulpdienst Lichtpunt
in de H. Willibrorduskerk te Heeswijk, weer de jaarlijkse kerst-inn
met samenzang gehouden.

U wordt welkom geheten door de
vicevoorzitter van het parochiebestuur, Rob Cremers.
Pastoor Jansen en Jeannette Dekker zullen een kerstgedachte uitspreken en de Koninklijke Fanfare
Sint Willibrord o.l.v. Hans Thijssen,
het parochieel Mannenkoor uit
Dinther o.l.v. Gerard van Krieken
en koor Vivace o.l.v. Rein Boeijen
zullen dit samenzijn muzikaal omlijsten.

V.l.n.r.: Annie Buys, Ria van de Wijst, Paulien Suiker, Betsie van Haaren,
Mia van Doorn (Liesbeth van Eysbergen staat niet op de foto)

Na deze bijeenkomst staat voor iedereen koffie en thee met een snee
kerstbrood klaar in het Willibrordcentrum, naast de kerk.
Wij hopen u met velen te mogen
begroeten.
Samen op weg naar Kerstmis!

Kerken Bernheze houden
kerstpakkettenactie

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - Hulpdienst Lichtpunt houdt dit
jaar voor de tiende keer de kerstpakkettenactie. Hiervoor kunnen de
kerstpakketten tussen 16 en 23 december naar de kerkportalen van Dinther en Loosbroek en de Mariakapel van Heeswijk gebracht worden.
In het najaar van 2006 is Hulpdienst Lichtpunt opgericht vanuit
de katholieke kerken en de protestantse kerk van Heeswijk-Dinther
en Loosbroek. De eerste actie van
deze hulpdienst was de kerstpakkettenactie. Er werd een oproep
geplaatst in de parochiebladen en

minimuminkomen is verdubbeld,
mede door de crisis van de laatste jaren. Inmiddels zijn ook al
verschillende jaren paaspakketten
bij deze gezinnen bezorgd. Dit is
mogelijk gemaakt door particuliere
giften en schenkingen van instellingen, zowel financieel als materi-

Maar ook het aantal gezinnen met een
minimuminkomen is verdubbeld
de plaatselijke krantjes om een
zelf samengesteld of een gekregen
kerstpakket in de week voor Kerstmis naar de kerken te brengen.
De werkgroepleden van Lichtpunt
bezorgden deze pakketten bij die
gezinnen in HDL, die van een minimuminkomen moeten leven.
In 2006 werden er ongeveer vijftig pakketten naar de kerken gebracht. In de loop der jaren is dit
aantal meer dan verdubbeld. Maar
ook het aantal gezinnen met een

eel, in de vorm van lang houdbare
levensmiddelen.
De Hulpdienst Lichtpunt probeert
deze gezinnen ook met andere
problemen te helpen. Vaak gebeurt dit als tussenpersoon naar
diverse instanties als gemeente,
maatschappelijk werk, Optimisd
(sociale dienst) en het Wmo-loket.
Maar het kan ook zijn door middel
van een bezoekje aan iemand die
eenzaam is, klusjes in en om huis
opknappen, etc.

Bernheze - Elk jaar worden velen bedolven onder kerstpakketten vol
heerlijkheden die zij zelf ook hadden kunnen kopen. De mensen die dat
Het kerstpakket dat mensen krij- pakket kan ook in het portaal van
gen van hun werkgever als blijk het kerkgebouw neergezet worvan waardering, kunnen ze een den. De pakketten worden rond de
concrete uitdrukking laten zijn van kerstdagen op een discrete manier
solidariteit met hen die het in onze rondgebracht in de kern waar ze
samenleving niet zo breed hebben. door de plaatselijke kerk ontvanWie mensen kent die het afgelo- gen zijn. Wie daarbij wil helpen,
pen jaar veel tekort zijn gekomen, kan contact opnemen met de deskan dit aan de kerk laten weten.
betreffende pastor.
Omdat respect voor mensen die
op een minimaal bestaansniveau
moeten rondkomen belangrijk is,
wordt met deze informatie zorgvuldig omgegaan.
In de week voor kerst kunnen de
kerstpakketten afgegeven worden
bij de kerk. Informeer ter plaatse
wanneer dit precies kan. Het kerst-

De actie is een initiatief van Lichtpunt Bernheze, de hulpdienst vanuit de Bernhezer kerken.
Voor inlichtingen in:
Dinther 0413-229742,
Heesch 0412-451215,
Heeswijk 0413-229742,
Loosbroek 0413-229742,
Nistelrode en Vorstenbosch
0412-611067.

OLIEBOLLEN
14 oliebollen
voor €7,-

tegen inlevering van deze bon
(geldig tot en met 24 december)



Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.



ZORG EN HULP

Woensdag 16 december 2015

Parkeerterrein ‘De Misse’ Heesch
tegenover C1000 en De Pas

Wij zijn t/m 31 december elke dag geopend,
ook zondags, m.u.v. 1e en 2e kerstdag.
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Bijzonder profielwerkstuk over
dyslexie en de ogen
Aanbiedingen
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van17
18t/m
t/m23
24december
juli 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

RODE KOOL (gesneden) 500 gram € 0,75
GOUDREINETTEN 2 kilo € 1,50
PERSSINAASAPPELS 25 stuks € 5,00
Gaby van Santvoort, Zoë Page en Mark van de Ven bespreken de resultaten van hun onderzoek
Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

NIsTELRODE - waar moet je als zesdejaars VwO-er je profielwerkstuk over doen, wat is
een interessant en tegelijkertijd een beetje uniek onderwerp? Zoë Page uit Oss en Gaby van
santvoort uit Nistelrode leverden op Het Maasland een wel heel bijzonder profielwerkstuk af.
‘Dyslexie en de ogen’ is de titel van
hun onderzoeksproject. Het onderwerp kwam niet geheel uit de lucht
vallen. Zoë kampt zelf met dyslexie
en kan er dus als ervaringsdeskundige over meepraten. Maar de
twee dames realiseerden zich ook
dat er al veel over dyslexie is geschreven. Om daar nu een werkstuk over te maken… voegde dat
nog iets toe? Konden zij überhaupt
nog ergens het verschil maken?
Nou, het bleek van wel.
Training
Dat moment kwam toen ze hoorden over een lezing van Mark van
de Ven (van centrum voor visuele
training AB Reflex). Mark legt het
verband tussen het verbeteren van
lezen, spellen, schrijven, rekenen,
concentreren en studeren, door
ogen en motoriek te trainen. Hij
biedt oefeningen in evenwicht, coordinatie en visualisatie, in kijken,
lezen, kruipen, stappen en springen.
Marks uitgangspunt is, dat door
oogtraining de ogen en de beide

hersenhelften beter gaan samenwerken, waardoor leerstof beter
wordt opgenomen en sneller wordt
verwerkt. Vanuit dit gegeven startten Zoë en Gaby hun onderzoek.
Onderzoeksconclusie
Zij verwerkten de meetgegevens
van honderd dyslectische kinderen.
Met gebruikmaking van Mark’s
meetinstrumenten, kwamen zij tot
een slotconclusie in een uitgebreide tabel van onderzoeksresultaten.
Daaruit bleek dat bij maar liefst
100% van de onderzochte groep
visuele beperkingen naar voren
kwamen. Daarbij was in veel gevallen sprake van instabiele focus,
fixatie disparatie – waarbij beide
ogen niet naar hetzelfde punt kijken -, oogspierstijfheid, tunnelvisie
en motorische beperkingen.
vervolgonderzoek
Het resultaat van het onderzoek is
voor Mark van de Ven reden om
te kijken in hoeverre het mogelijk
is vervolgonderzoek te laten doen.

OPRUIMINGSACTIE
1 t/m 31 december
KORTING

Bĳ aanko
van een co op
mp
bril met gla lete
zen

is op de gehele
ctie
opruimingscolle

Hij wil daarvoor graag in gesprek
met belangrijke partijen als GZ of
andere instanties. want voor Mark

relatie tussen
visuele Beperkingen
en DYsleXie
betekent dit onderzoek dat de relatie tussen oogtraining en beter
omgaan met dyslexie een vaststaand feit is. Gaby en Zoë hebben
nog geen uitsluitsel over het cijfer
voor hun project, maar gezien hun
inspanningen en resultaat komt
dat vast en zeker goed.

centrum voor
visuele training

reflex
Boekweitstraat 12
5388 CB Nistelrode
06-54790867
www.abreflex.nl

op de glaz

Mark van de Ven
06 - 547 908 67
Boekweitstraat 12, 5388 CB Nistelrode
info@abreflex.nl www.abreflex.nl

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

ING

ING

en.

Tramstraat
23 - Nistelrode
www.kijkmij.info
| www.hoormij.info

Ons kerstassortiment heeft ook dit jaar weer
de vertrouwde hoogstaande ambachtelijke
kwaliteit die u van ons gewend bent. En daarbij
maken we het u nu nog makkelijker! Want u
kunt uw bestelling plaatsen waar en wanneer u
maar wilt via onze webshop.
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Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

30 cm

van 244,- nu 199,-

www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
18-01-13 12:02
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Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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De mooiste tijd van het jaar staat weer voor
de deur! Kerst betekent tijd voor elkaar.
Samen met familie of vrienden genieten van
de kerstsfeer en lekker eten.

Laar 66, tel (0412) 61 12 77,2)Nistelrode
61 12 77, Nistelrode
Laar 66, tel (041
E-mail: van.mook@echtebakker.nl
chtebakker.nl
E-mail: van.mook@e
r.nl
Website: www.vanmook.echtebakker.nl
mook.echtebakke
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Kerstpresentje Horizon Heesch
KBO Bernheze
KBO Heesch zoekt
vrijwilliger
communicatie
HEEsCH - KbO Heesch is een vereniging
met 1200 leden en ongeveer 25 activiteiten- en werkgroepen. Om intern de leden,
alle clubs en groepen op de hoogte te houden en niet te vergeten alle externe contacten te behartigen, vergt veel werk. Het is
ook leuk om te doen!
Als vrijwilliger communicatie zit u als een
spin midden in het web en kunt u veel informatie verzamelen.
De KBO geeft een maandelijkse periodiek
uit, die met hulp van een redactieraad en de
kopij van onze kartrekkers en leden wordt
volgeschreven. Er worden ook plannen gemaakt om een nieuwsbrief te starten. samen met het in stand houden en verbeteren
van de website www.kbo-heesch.nl hebben
we voldoende kanalen om iedereen te informeren.
Er wordt naast de mondelinge informatie, veel gewerkt met email en Dropbox.
Het werk kan daarom grotendeels achter
de laptop worden gedaan op het moment
dat het u schikt. wanneer u verdeeld over
de week uren beschikbaar hebt en u vindt
communicatiewerk leuk om te doen, dan is
dit iets voor u. Het zou wel fijn zijn wanneer
u enige ervaring hebt in dit soort werk, bijvoorbeeld een artikeltje schrijven, een tekst
redigeren, teksten opmaken of een leuke
lay-out maken.

HEEsCH - Zoals elk jaar hebben vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch er ook
dit jaar weer voor gezorgd dat de leden van haar doelgroep een feestelijk kerstpresentje
konden ontvangen.

U dient lid te zijn of lid te worden van KBO
Heesch.
Is uw belangstelling gewekt? stuur een
email naar communicatie@kboheesch.nl
voor meer informatie.

Nadat ze gezamenlijk
bijna vierhonderd fraaie
kerststerren hadden samengesteld, verpakten
de helpers die in grote
dozen.
‘s Avonds kwamen vrijwilligers naar de kerk van
geloofsgemeenschap
sint Petrus Banden, om
de dozen op te halen.
Daags erna bezorgden
zij die kerststerren bij de
langdurig zieke en eenzame dorpsgenoten.

Kerstviering bij KBO
Heesch
HEEsCH - Gedurende het hele jaar 2015
hebben de leden van KbO Heesch maandelijks kunnen genieten van een activiteit
in het kader van 60 jaar KbO Heesch. Het
laatste mooie feest dat KbO Heesch gaat
vieren in het jubileumjaar is de kerstviering.
De kerstviering wordt op dinsdag 22 december gehouden in de Grote Zaal van CC
De Pas van 11.45 tot 17.00 uur.
Het programma:
1. start met een heerlijke, complete koffietafel.
2. Een kerstoverdenking van de pastoor.
3. Het optreden van de zanggroep Les Pastoureaux Jolis.
4. Het optreden van het KBO-koor Con
Amore.
5. Een muzikale afsluiting van Het Bernhezer senioren Orkest.
KBO Heesch hoopt de bezoekers een fijn
kerstgevoel mee te mogen geven, zodat ze
de kerstdagen in een goede sfeer kunnen
beleven.

Hopelijk vormt elke ster
een lichtje tijdens de komende feestdagen.
Vierhonderd fraaie kerststerren waren ingepakt

Heeswijk-Dinther vanaf 1 januari
nog één ontmoetingsochtend
HEEswIJK-DINTHER - Samen met vivaan en cc Servaes organiseert de KbO nu nog
maandelijks twee koffieochtenden of Onderonsjes in Heeswijk-Dinther. in goed overleg
is besloten, dat er vanaf 1 januari 2016 nog één koffieochtend per maand is.
Die is steeds op de vierde donderdag van
de maand, van 10.00 tot 11.30 uur in CC
servaes. Deze ontmoetingsochtend - onder
leiding van enkele vrijwilligers - wordt een
combinatie van de huidige ochtenden.
Het bestuur van de KBO zal - samen met de
vrijwilligers - regelmatig een bepaald thema
aan de orde stellen en zo mogelijk daarvoor

interessante sprekers uitnodigen. Als er geen
sprekers zijn, zullen de vrijwilligers met de
bezoekers boeiende onderwerpen bespreken.
De koffieochtenden worden gestimuleerd
door de gemeente met gratis koffie en thee
en zijn gratis toegankelijk voor alle 55-plussers uit Heeswijk-Dinther, ook als die geen
lid zijn van de KBO.

Open weekend
zaterdag 19 dec.
10.00-16.00 uur

zondag 20 dec.
12.00-17.00 uur
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OOvB
adviseurs en
accountants
& Connect
per 1 januari

samen
één

NISTELRODE/HEESCH - Op 1 januari 2016 is het zover. Vanaf die datum is het fysieke samengaan van
de twee accountantskantoren OOvB in Nistelrode en
Connect in Heesch een feit.

V.l.n.r.: Jasper Exters, Rob Siroen, Jeroen van Boekel en Alwin van den Hurk.

Foto’s: Marcel van der Steen

OOvB en Connect samen één
Dat het juist OOvB en Connect zijn
die samengaan is niet zo verrassend.
Hoewel beide accountantskantoren
hun eigen achtergrond en geschiedenis kennen, zijn er ook veel overeenkomsten, aldus de vennoten.
Beide kantoren hebben vooral veel
klanten in het MKB-segment.

Het pand van OOvB

Door deze samenvoeging veranderen enkele dingen. Zo zal de naam
Connect uit het straatbeeld verdwijnen en wordt het kantoor van
OOvB in Nistelrode verlaten om

Waarom samengaan?
Hoewel zowel OOvB als Connect
goed draaiende accountantskantoren zijn, is het belangrijk om na te
blijven denken over de toekomst.

‘Bundeling van kracht betekent
voordeel voor de klant’
intrek te nemen in het bestaande
Connect-kantoor aan De la sallestraat in Heesch.
De nieuwe accountantscombinatie zal verdergaan onder de naam
OOvB adviseurs en accountants en
zal werk bieden aan 25 medewerkers.
De leiding van het kantoor is in
handen van vier vennoten; Alwin
van den Hurk, Jasper Exters, Jeroen
van Boekel en Rob siroen. Connect-oprichter Gerrit van wanrooij
zal als adviseur verbonden blijven.

En dat je, dankzij de bundeling van
expertise, beter in staat bent om
klanten goed te bedienen is dan een
begrijpelijke conclusie, zo vinden de
vennoten. Bovendien is het zo dat
vanuit overheid en toezichthoudende instanties steeds strengere
eisen worden gesteld aan automatisering, verslaglegging, integriteit
en deskundigheid van accountants.
Een flinke uitdaging voor een kleiner zelfstandig accountantskantoor. Het bundelen van krachten is
daarom een logische keuze, waar
de klant uiteindelijk ook beter van
wordt.

En ook de cultuur op kantoor toont
veel overeenkomsten. ‘Doen waar
je goed in bent’, ‘bescheiden zijn’,
‘een eerlijk advies is beter dan een
populair advies’, ‘afspraak is afspraak’, het zijn zomaar enkele
karakterschetsen die beide ondernemingen kenmerken. Dat de klanten zich dan ook direct thuis zullen
voelen in de nieuwe combinatie is
bijna een zekerheid.
OOvB van Nistelrode
naar Heesch
De meest zichtbare veranderingen
zijn het verdwijnen van de naam
Connect en het feit dat OOvB in
Nistelrode de deur van het kantoor definitief dichttrekt en vanaf
18 december haar intrek neemt in
het bestaande Connect-kantoor in
Heesch.
Dat zal zeker even wennen zijn,
aldus de vennoten. Voor medewerkers én voor klanten.
Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat wij onze klanten, waar
dan ook, op dezelfde goede wijze
blijven bedienen als we tot nu toe
hebben gedaan. Vooral ook omdat
alle medewerkers en aanspreekpunten dezelfde zijn.

‘klanten blijven contact houden
met vertrouwde aanspreekpunten’
Kennismaking?
Met zoveel accountants, fiscalisten,
juristen en bedrijfsadviseurs onder
één dak, kunnen alle Bernhezer ondernemers op hun wenken bediend

worden. De vennoten van OOvB
adviseurs en accountants nodigen
ondernemers dan ook graag uit
voor een kennismakingsgesprek.
www.oovb.nl

‘Doen waar je goed
in bent met gepaste
bescheidenheid,
typeert de cultuur’
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Aurora in touw voor het goede doel
HEEsCH - bij muziekvereniging Aurora uit Heesch draait op zaterdag 19 december alles om kinderen en
jongeren die leven in oorlogs- en conflictgebieden. Aurora Gets Serious bestaat uit een kinderactiviteitenmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en vanaf 20.00 uur een feestavond met optredens van popkoor Noiz en aansluitend de bands The basement en Syndicate. Deze activiteiten worden georganiseerd met maar één doel
voor ogen: zoveel mogelijk geld inzamelen voor de jongste en stille slachtoffers van de oorlogen wereldwijd.
hun eigen of een ander muziekinstrument op de foto. Een professionele fotografe heeft hiervoor
haar medewerking belangeloos
toegezegd. Ook kunnen er dit jaar
voor het eerst muziekinstrumenten
en fotolijstjes geknutseld worden.
wie liever nagels lakt, cupcakes
versiert, oud-Hollandse spelletjes
doet, zelf drumt of zingt bij de karaoke of grabbelt in de grabbelton,
zal ook niet achter het net vissen.
Per activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd, die uiteraard naar
het goede doel gaat. De activiteiten worden opgeluisterd door optredens van een gitaargroep, het
eigen jeugdorkest en de jongste
slagwerkers van de malletband.

Het is de derde keer op rij dat Aurora zich de laatste zaterdag voor
het kerstfeest inzet voor serious
Request, een samenwerking van
de DJ’s in het Glazen Huis van 3FM
en het Rode Kruis.
De succesvolle opzet, met ’s middags optredens en activiteiten
voor kinderen, waarna ’s avonds
het dak eraf kan tijdens de feestavond, is ongewijzigd. De toegang

’s Avonds vanaf 20.00 uur is er een
knallend feest. Popkoor Noiz start
met een afwisselend optreden.
Daarna kan de volumeknop verder
open als de bands The Basement en syndicate het
podium betreden. Beide coverbands doen
dit belangeloos. Zo
Activiteiten en kan de opbrengst
van de avond voloptredens voor
ledig naar ‘the
Serious Request next generation’
in oorlogs- en conflictgebieden.

aan ’t Dorp 138
is gratis en iedereen is welkom.
De opbrengst van de
activiteiten en alle consumpties gaat naar de actie.

Uiteraard zijn er dit jaar weer nieuwe activiteiten aan het programma
toegevoegd. Zo kunnen kinderen ’s middags tot 16.00 uur met

Behalve consumpties zal
ook een loterij met een Rad
van Fortuin hopelijk zorgen voor
de nodige financiële bijdragen. Er
worden aantrekkelijke prijzen verloot die gratis beschikbaar zijn gesteld door - met name - Heesche
winkeliers en bedrijven.

Jingle Bells weer te
tweede kerstdag in
HEEsCH - Het is al een jarenlange
traditie dat er op tweede kerstdag arrensleeën door Heesch
rijden en dat is dit jaar gelukkig
niet anders. De arrensleeën zijn
van Stichting De Arrenslee en
ze worden getrokken door onder
meer Shetlanders en belgische
werkpaarden. En natuurlijk zijn
alle menners passend gekleed in
kerstmanpak. wie wil, kan meerijden in de stoet van twintig arrensleeën.
De stichting is een initiatief van
vier paardenliefhebbers, te weten: Adriaan de wit, Nancy de
wit, Mari van de wetering en
Ton van Zoggel. Met de oprichting van de stichting is de fraaie
collectie antieke arrensleeën van
Adriaan, allemaal voorzien van
onderstellen met wieltjes, in ieder
geval van een goede toekomst
verzekerd. Deze arrensleeën worden regelmatig van stal gehaald
en achter de paarden gespannen,
zeker in de maand december.
“Het is een drukke tijd, maar erg
leuk om te doen”, aldus Nancy.
“we gaan die maand overal naar
toe, we krijgen verzoeken uit het
hele land.” De arrensleetocht op
tweede kerstdag is niet alleen
leuk voor de menners en hun passagiers, maar zeker ook voor de
inwoners van Heesch. “Het geeft
gezelligheid en een gevoel van
samenzijn. Het is even iets geheel
anders, naast het eten en drinken
wat ook bij kerst hoort.”
Klingelende paardentuigen
Het zijn echter niet alleen de
menners en passagiers die voor

Merry
christmas...

Wegens familieomstandigheden gaat de

vuurwerkshow

op donderdag
17 december niet door.

Zondag 20 december zĳn we open
van 12.00 - 17.00 uur

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

de kerstsfeer zorgen. Alle paardentuigen zijn voorzien van belletjes, die vrolijk klingelen bij elke
stap die de paarden zetten. ‘Jingle bells, jingle bells, jingle all the
way; oh, what fun it is to ride in
a one horse open sleigh’, is ook
het eerste wat in je opkomt. Zo
kondigen zij in ieder geval hun
komst ver van tevoren aan en kan
iedereen even naar buiten lopen
of voor het raam gaan staan. Nie-

’t Dorp 61a in Heesch

U kunt uw voorkoopbestelling op de
Meerstraat 32 inleveren.
Meerstraat 32
+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl
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horen op
Heesch

!
P
O
LET
In verband met
Kerstmis &
Nieuwjaar
is er twee weken
geen markt.

Denkt u aan uw
vacuüm verpakte kaas
voor de feestdagen!
!

aak
m
s
e
k
j
i
l
te
De vors
Tekst: Carla Admiraal Foto: Stichting De Arrenslee

mand hoeft dus iets te missen van
deze sfeervolle optocht. wie nog
niet in kerststemming is, wordt
het zeker na het zien van deze
vrolijke stoet.
wilt u (tegen een kleine vergoeding) ook een keer meerijden?
Dat kan! Geef u dan zo snel mogelijk op bij Nancy, tel 06 – 51 51
40 82. De start is altijd bij stal de

Flierefluiter aan de wijsstraat 16
en van daaruit gaat het via allerlei straten naar Verzorgingshuis
Heelwijk, waar de lunch wordt
genuttigd. De route is in totaal
meer dan veertien kilometer lang
en voert door tal van straten in
Heesch. De complete route is te
vinden op de site:
www.stichtingdearrenslee.nl of
kijk op de Facebookpagina.
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KaasK

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Abdij van Berne

end op
Wij zijn geop
TDAG
S
ER
K
E
T
EERS
uur
vanaf 16.00
STDAG
ER
en TWEEDE K
uur.
0
.0
vanaf 11

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

Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Kom vandaag naar de wagen van de
KaasKoning met deze advertentie
en haal uw gratis doosje!

6 Eieren
GRATIS

Geniet van een heerlijke lunchs
op ons sfeervolle winter terra

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

De KaasKoning trakteert
op gratis eieren!

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

e
slechte weer van vorig
In verband met het
ld
aa
nogmaals herh
week wordt deze actie

12

Woensdag 16 december 2015

SCHITTERENDE AANBIEDINGEN

‘t Dorp 64
5384 MC
Heesch
0412-457086

Jean Paul Gaultier
Le Male edt 75ml

van 54,66

voor

Cacharel Noa
eau de toilette 30ml

gratis
showergel
200ml
twv 27,23

voor

voor

45

40,11

34,

74

35%
korting

19,99

CK ckIN2U for her
eau de toilette 100ml

van 63,04

voor

van 49,82

voor

van 61,70

Paco Rabanne
Lady Million
eau de parfum 30ml

van 53,

Nikos Sculpture
eau de toilette 100ml

van 39,95

Paco Rabanne
1 Million
eau de toilette 50ml

voor

60%
korting

63%
korting

50%
korting

46,

99

17,99

52%
korting

60%
korting
Nina Ricci
L’Air du Temps
eau de toilette 30ml

van 45,95

voor

17,99

24,99

Gucci made to measure
eau de toilette 50ml

van 73,60

voor

34,99

Kneipp diverse geschenksets
99

20%
korting

Nu vanaf 4,

Uitgerust en vol energie wakker
worden zonder hoofd en/of nekpijn
2JE
VOORDEEL
PRODUCT
e

€20

•
•
•
•
•
•

Ontspant nek, schouder en rug
Vermindert snurken en zweten
Ademend, hypoallergeen en antibacterieel
Ideaal voor mensen die aan slapeloosheid lijden
Perfect voor alle slaaphoudingen: rug, zij en buik
Positief effect op de luchtwegen
en het zenuwstelsel

15%
korting
Op zoek naar een goede
en uitgebreide multi vitamine?
New Care Multi is een uitgebreide
formule met alle belangrijke vitaminen
en mineralen.

OE HOES
100% BAMB

ELDERS: 69.95 BIJ ONS:

39.95

34.

95

NU 2 VOOR

59 95
.

- de dagelijkese aanvulling op
uw voeding
- van natuurlijk oorsprong
- hooggedoseerde 1 per dag-fomule
- afgestemd op de Nederlandse voeding

Aanbiedingen zijn geldig t/m 24 december 2015. Vraag naar de voorwaarden. Prijzen onder voorbehoud

op
30/60 tabletten

&
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Familieschatten
schilderijencollage

…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. In de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Enkele leden van Fotoclub Bernheze;
Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers, tevens fotografen
van DeMooiBernhezeKrant,
voorzagen de opgetekende verhalen
van passende beelden; het geheel
werd tot eind november geëxposeerd
in de hal van Cunera- De Bongerd in
Heeswijk-Dinther...

‘U lijkt op mijn moeder en daarom geef ik u een bloemetje’
Na een behoorlijke griep ging het gelukkig weer wat beter met mij, ik
besloot een ommetje te gaan maken met de rollator.
Aangezien het vrijdag was besloot, ik naar de markt te gaan, ook al had ik
niets nodig... even naar de bloemenkraam om te kijken... daar genoot ik al
van die bloemenpracht.
“Een mooi bosje bloemen mevrouw?” vroeg een mijnheer die naast mij
kwam staan. “De bloemen lachen u allemaal toe”. “Nee, vandaag maar niet,
ik kan er zo al heerlijk van genieten.” Ik had er helemaal geen erg in dat het
ook ’n klant was die tegen mij stond te praten. “Goeiemorgen Frans”, zei de
mijnheer bij de bloemenkraam. “Zo ome Joop, heb je iets goed te maken?”
“Nee hoor, je weet het, mijn lieve vrouw krijgt iedere week een bloemetje,
dat doe ik al jaren sinds ik gepensioneerd ben. Maar nu wil ik twee mooie
bossen, apart inpakken hoor!”
Ik bleef zo maar wat staan, wat een gezellige man was dat! Maakte met
iedereen een praatje, daar werd je vrolijk van! Hij rekende af en nam
de bloemen in ontvangst. Maar ik schrok ervan - want voor ik het wist stond ik met een grote bos bloemen in mijn handen en zei ik: “Ik ben niet
jarig hoor!” “Nee, maar u lijkt op mijn moeder en daarom geef ik u een
bloemetje. Ja weet u, ik had een hele lieve moeder, die ook zo blij was als
ik een bloemetje meebracht. Helaas kan dat niet meer en ik mis haar nog
alle dagen. Mijn vrouw en mijn moeder zijn de liefste vrouwen van de hele
wereld en mijn moeder weet ik altijd dicht bij me.” Ik was er helemaal
ontroerd door! Hij zei: “Veel plezier met uw bloemen en doe voorzichtig
hoor moedertje.” Wat voelde ik me blij en helemaal beter met zoveel
vriendelijke mensen om me heen! Wat zou de wereld er anders uitzien als
de mensen vriendelijk tegen elkaar zouden zijn. Ik wandelde rustig terug naar huis, het had me goed gedaan; de buitenlucht en
de ontmoeting... en in het mandje van mijn rollator stond een prachtige bos bloemen!
~ Zuster Nicoleta

Weijen 11
Nistelrode
0412-612764
Kerkstraat 26/28
Heesch
0412-451004

Aromatherapie
ElsVerdonk
Verdonk
Aromatherapie Els
Donkeren
Dijkdijk
32 32
Donkeren
5473 CS Heeswijk-Dinther
5473
CS Heeswijk-Dinther
Tel:
0413-293501

Tel: 0413-293501

Praktijk voor: Aromatherapie
&
Praktijk voor: Aromatherapie
Massage bij kanker

&
Massage bij kanker
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Maandag
er
21 decemb
geopend

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Bel voor een
afspraak of loop
eens binnen

Wij wensen u fijne feestdagen
info@salonvandinther.nl - www.kapsalonvandinther.nl
Direct én op afspraak

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente make-up,make-up
wimperpermanent
permanente
Nieuwe Erven3a
7 5384
TAKT Heesch
Heesterseweg
5386
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

www.bbyr.nl
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Door Mark Huyben

We willen via deze weg iedereen bedanken die op ons gestemd heeft tijdens de Rabo
Clubkas Campagne. Het heeft gezorgd dat we weer wat financiële lucht hebben voor
de komende maanden.
Jonge dieren
De jonge konijntjes die eind oktober geboren zijn, zijn allemaal weer verkocht. Momenteel hebben we nog één nestje jonge konijntjes die op 5 december geboren zijn. Deze
gaan half januari weer weg. Kom eens een keer binnenkijken en misschien vind je ze
wel zó leuk dat je er een wilt hebben.

bezig met de knuffelhoek voor konijnen
en cavia’s die in mei klaar moet zijn
Op de wei
Afgelopen week zijn de hertenbok en het jonge hertje opgehaald. In juni 2016 krijgen
we weer jonge hertjes. Om te zorgen dat we in mei ook jonge geitjes krijgen, loopt er
vanaf afgelopen weekend weer een geitenbok op de wei.
Klussen
We zijn stap voor stap bezig met de knuffelhoek voor konijnen en cavia’s die we in mei
klaar willen hebben.
Op de voorste wei zijn alle gaten weer opgevuld. Binnenkort gaan we het plateau vernieuwen, zodat alles weer stevig is. Op de achterste wei gaan we nog wat extra grond
opbrengen, zodat we in het voorjaar de wei weer kunnen inzaaien.
Een klus die ook nog op het lijstje staat, is het dak van het huisje van de eenden dat pas
kapot is gegaan. Verder zijn we met de gemeente aan het kijken hoe we de binnenboel
kunnen opknappen, omdat dit aan vervanging toe is.

Hallo, ik ben Cari. Een knap poezenmeisje van 4 jaar oud. Ik ben
nog wat verlegen, dus ik treed
niet snel op de voorgrond.
Stiekem ben ik een enorme
lieverd hoor. Mijn vertrouwen in mensen heeft een
deukje opgelopen en dat
moet hersteld worden. Dat
kost tijd, maar ik werk er
hard aan. Als ik je eenmaal
goed ken, zoek ik je graag
op. Dan geef ik kopjes aan de
krabpaal en de stoelpoot, met mijn
staartje pijlrecht omhoog. En door een
enkeling laat ik me zelfs al voorzichtig kroelen. Met één vinger, want het moet niet te gek worden hè. Ik wil wel, maar
durf gewoon nog niet zo goed. Ik zoek een lief baasje met geduld en een rustige omgeving. Mag ik bij u wonen? Ik sta ook
op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

Dierenopvangcentrum HoKaZo - Lange Goorstraat 6
5406 XE Uden - tel. 0413-260546 - e-mail: admin@hokazorg.nl
www.hokazo.nl

Een huisdier geeft ieder mens
de kans een baasje te worden

Samen
Zoals je kunt lezen is er veel kluswerk te doen. Ben jij die handige klusser die graag iets
omhanden heeft, kom ons dan helpen. Zo houden we samen de Geitenwei in stand.
Loop op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig zijn, neem contact op met Mark Huyben op 06-46086925 of bel een keer aan op Verdilaan 31, recht
tegenover De Geitenwei.
Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Feestelijke opening
kantoor Heesch
Schoonstraat 1

19 en 20 december

Komt u ook langs om een kijkje te nemen?
U bent van harte welkom tijdens onze feestelijke openingsdagen 19 en 20 december.
Om de laatste hand te kunnen leggen aan deze verbouwing is het kantoor van 16 tot en met 18
december gesloten.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar
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Wandelend Bernheze ontdekken
tijdens Winterwandeling
TRV Bernheze
BERNHEZE - Ook zo’n zin in een frisse neus na dagen van gezelligheid? TRv bernheze
en jong Nederland hebben ook dit jaar weer een wandeling uitgezet voor een dagje
gezond bewegen tussen kerst en oudjaar. iedereen kan op zondag 27 december
genieten van het moois dat bernheze in haar kernen en buitengebied te bieden heeft.

‘Een dagje
gezond
bewegen
tussen kerst
en oudjaar’
winterwandeling. Neem dus je camera mee en upload je foto, wie
weet win jij straks die mooie waardebon van Intersport superstore
Uden.

Zondag
27 december
Willy van Herpen

Er kan gestart worden vanuit Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode voor 5, 10 of 20 kilometer wandelen door de natuur rond
Bernheze.
STArTLOcATIES
Voor de 20 km wordt gestart tussen 8.00 en 11.00 uur. Voor de 5
en 10 km tussen 8.00 en 12.00
uur. Café-zaal de schaapskooi aan

Foto: Ad Ploegmakers

Heuvel 4 in Vorstenbosch biedt iedereen die van daaruit wil lopen de
juiste uitvalbasis.
De routes slingeren zich door de
natuur met haar zandverstuivingen, bossen en heide. Er is een
pauzemoment voor koffie/thee of
iets anders bij blokhut De Roets
van Jong Nederland aan de Tipweg
en bij de Vermaakerij aan de schei-

Koffie met
appeltaart € 4,-

weg. In Heeswijk-Dinther wordt
gestart vanaf de Kilsdonkse Molen,
Kilsdonkseweg 4-6. De pleisterplaatsen zijn voorzien bij sporthal
De Zaert en bij café De Zwaan.
In Nistelrode loop je in luttele minuten vanaf ’t Tramstation, Raadhuisplein 5 de bewoonde wereld
uit, de natuur in. Een pauzeplaats
is er bij De wijsthoeve in Heesch.

De kosten voor alle wandelingen
zijn € 3,- p.p., inschrijven bij de
start.
FOTOWEDSTrIJD
De omgeving van Bernheze biedt
bij elk weertype prachtige fotomomenten. De organisatie van de
winterwandeling stelt ook dit jaar
weer een prijs beschikbaar voor de
mooiste foto, gemaakt tijdens de

NBOScH
STArTPUNT VOrSTE
Café-Cafetaria-Zaal

Alleen geldig op 27 december

Meer weten over het
programma of de
fotowedstrijd:
www.trv-bernheze.nl.

Café zaal ‘t Tramstation
rODE
STArTPUNT NISTEL

De Schaapskooi
IJK-DINTHEr
STArTPUNT HEESW

Koffie met
appeltaart € 4,Alleen geldig op 27 december
www.cafedeschaapskooi.nl
facebook: deschaapskooivorstenbosch

Koffie met
appeltaart € 4,Alleen geldig op 27 december
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Auto & Motor

NIEUWS

Ook op Kanaaldijk Noord 40 staan de auto’s en de koffie klaar
wel met tien velletjes geprint vol,
met auto’s die ze willen gaan bekijken. Dat is even wennen geweest,
maar inmiddels weet ik niet beter
dan dat het zo werkt. we hebben
geluk als ze bij ons precies de auto
vinden die ze zoeken”, aldus John.
De kans dat ze die vinden bij Autobedrijf Vorstenbosch is groot.

John en Wilma Vorstenbosch

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEEswIJK-DINTHER - Achter de bossage op nummer 40 Kanaaldijk Noord in Heeswijk-Dinther stond het
oude pand van Rijkswaterstaat ‘Laverdonk’. Na een grote verbouwing staat het sinds 1 december ten dienste
van Autobedrijf vorstenbosch, waar john en wilma vorstenbosch samen aan het roer staan.
“we doen de verkoop samen. Dat
vind ook ik leuk om te doen, maar
de inkoop regelt John”, aldus wilma. Of ze blij zijn met het nieuwe
pand en de nieuwe ligging? “we
hebben ontzettend hard gewerkt
om het naar onze zin te maken.
Het lijkt groter, maar dat is niet
zo. Nu moeten we het wagenpark
grotendeels buiten zetten. Nodigt
dat juist mensen uit om te komen
kijken? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

John is opgevoed tussen de auto’s,
heeft altijd gewerkt in de autobranche en startte in 1997 zijn ei-

ger de mensen zich verbonden
aan een lokale ondernemer, reizen
ze nu heel Nederland door om de

men moet BeWust De Weg naar ons
bedrijf inslaan, maar onze gastvrijheid
is niets veranDerD Hoor
gen autobedrijf. “De komst van internet heeft de verkoop van auto’s
enorm veranderd. Daar waar vroe-

auto’s die ze op internet gespot
hebben te gaan bezichtigen. En zo
komen ze dus ook bij ons. soms

Alle merken
“Ik heb afspraken
gemaakt met
twintig merkdealers die
nieuwe en
gebruikte
auto’s verkopen.
Ruilt er iemand een
ander merk
auto in, dan
word ik gebeld
met de vraag of
ik die auto wil kopen. Vertrouwen in elkaar hebben is dus heel belangrijk.
Dat je niet een kat in de zak koopt,
maar dat heb ik in al die jaren wel
opgebouwd. Door deze werkwijze
heb ik altijd een ruim assortiment
aan merken staan, waar mensen
met veel plezier nog jaren in kunnen rijden. De verkoop van auto’s
is onze core business, voor alle andere werkzaamheden in en aan de
vierwielers, hebben we betrouwbare partners waar we al jaren mee
samenwerken.”
verhuizing
Het oude bedrijfspand, een vroegere graanopslag, moest wijken
voor de verbreding van de N279.
“In eerste instantie hoefden we

Wat moet ik
doen als ik een
auto erf?

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
500 zeer
apartligne
40.00
km airco .......... 2007
Citroen
C3 1,4
business
Fiat89.000
Panda 4200
2009
km km. ................................2010
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Citroen
airdream
selection
Ford
FocusC3
C-Max
1.8i 16V
Ghia 55000km ..2006
Ford91.000
Fusionkm
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006
Honda
Civic
16V 5-drs.
automaat
Citroen
C31.4
Picasso
10.000
km .........2005
2012
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km
2009
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
FordCooper
Focus.............................................
1,8 16v station titanium 2007
Mini
Mini97.000
Cooperkm
1.6 16V .................................2009
2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Kia Picanto superpack clima
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
11.000
Opel
Corsakm
Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs...2014
2002
Opel
1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2007
2010
MiniCorsa
Cooper
Opel
141.000
1999
OpelOmega
Astra 2.0i
20daut.
sport
stationkm. airco ..2000
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel
.................................
2003
OpelZafira
Astra2.0
1.8DTH
executive
automaat
Opel
Zafirakm
2.2i Elegance 80.000 km. ......2007
2002
53.000
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Opel Corsa
1.2-16v
50.000
km
2012
Peugeot
206 2.0
16V GTI
.........................
2001
Opel Insignia
sports
tournerkm.
20 ............
cdti 2011
Peugeot
206 1.4i
16V 85.000
2006
Peugeot
206Expert
cc 1.6 60.000
16V quiksilver
Peugeot
km 55.000km ..2004
2008
Peugeot
206Modus
rally car33.000
20i 16v heel
Renault
km apart en snel..2004
2011
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen
Golf
1.4
16v
5drs
airco
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
94.000Clio
km1.6 16V airco ........................2002
Renault
2003
Seat
Ibiza 1.4 16V
49.000
km...2010
2006
Volkswagen
GolfSensation
1.4 tsi 160
pk 5drs
Suzuki
Jimny 4+4
...................................
2000
Volkswagen
Touran
1.9 TDI 77Kw
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
trendline
2010
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volvo
XC
70
5-drs
automaat
2005
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
VolvoXC70
V40d5
momentum
T3 150 pk
2013
Volvo
automaat ..........................
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Als je een auto erft, moet je binnen 5 weken het kentekenbewijs op je naam overschrijven.
Ook als je de partner bent van
de overledene en de auto wilt
houden.

Auto van
overledene
overschrijven
Je moet het kentekenbewijs
(deel IB) van de auto binnen 5
weken op je eigen naam overschrijven. Zo voorkom je dat
sommige voertuigverplichtingen op naam van de overledene
blijven staan. Je kunt de auto
laten overschrijven op een kantoor van PostNL.

niet weg, maar vier jaar geleden
kregen we ineens te horen dat we
wel moesten verhuizen. we zaten
daar zo mooi aan het kruispunt en
hadden zo vaak aanloop voor ‘zomaar een kopje koffie’.
Kei gezellig. Hoe dat hier uit zal
pakken, dat weten we nog niet.
De wegen gaan strakjes heel anders lopen en dat maakt ook dat
de verkeersstroom anders wordt.
Men moet bewust de weg naar ons
bedrijf inslaan, maar onze gastvrijheid is niets veranderd hoor. Ook
op Kanaaldijk Noord nummer 40
staat de koffie altijd klaar.”
AUTObEDRijF vORSTENbOScH
Kanaaldijk Noord 40
5473 Kw Heeswijk-Dinther
0413- 294328
0413-294003
www.autobedrijfvorstenbosch.nl
info@autobedrijfvorstenbosch.nl

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
1981 auto’s
€ 9800,- en Volvo
C70 2.3T
300PK Automaat 1998
•Citroën
In- 2cv6
en Charleston
Verkoop van
lichte
bedrijfsauto’s
Citroën 2cv6 special rood
1989 € 9500,VW Golf 2.0 FSI zwart airco
2005
•Citroën
Wielen
en banden
C3 1.4 Exclusive
2003 € 2450,-

€ 2999,€ 5999,-

Bedrijfswagens: EX-BTW

Citroën C2 1.4i Zwart
€ 3499,Renault Kangoo 1.5 DCI
Een
greep uit2005
voorraad
Daihatsu Charade
1999 € 1249,Citroen Berlingo 2.0 HDI

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Ford Ka 1.3 briels
2004 € 2450,Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Hyundai
Atos
1.0i
Automaat
2000
€ 2250,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Mercedes
C 180
Combiblauw met. 1996
Citroen
Xsara
picasso
2003 €€ 1999,3.900,2 Peugeot
CV 6 blauw
1971 €€ 4.950,106(belastingvrij)
1.0 Sketch
1996
799,Citroën
Xara
met.
2004 €€ 4450,4.950,Peugeot
307Pic.1.8
SW 1.6 gr.
HDIF
80KW 2006
Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999
€ 1499,Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,Renault
Megane
1.6
airco
2001
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 €€ 1499,1.999,Renault
DCI 110KW
2008
Fiat
ScudoKoleos
combi,2.0
8 pers.
ex btw
1997 €€ 7999,1.999,Ford
2002 €€ 1499,3.499,SaabFocus
900 stationcar, 16 16v
1995
Ford
Focus
stationcar,
2002 €€ 1999,2.750,Suzuki
wagon
R+ zwart
2002
Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje

2006 € 2750,2005 € 3500,-

1987 € 8.250,-

Wordt
verwacht:
Mazda
2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Citroen
grijs verlaagd, div opties
2005
2002 € 3.800,Mazda C3
3231.1f zwart,
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991
Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
Peugeot 307 hdi break
2007
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994
Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002
Volkswagen Kever belastingvrij
VW Golf Cabrio lmv
1995

€ 2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

Gislaved winterbanden vraag naar de aktieprijzen!

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme

économique pour
l’entretien de votre véhicule
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Veiligheid voorop
Nieuw:
Crommenacker Voordeel Pas

Autobedrijf W. van Dijk

Met de Crommenacker Voordeel Pas haalt
u álles uit uw garagebezoek

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER

S

VOORDEEL PA

Autobedrijf
W. van
Dijk
Telefoon:
0413-291887

Hommelsedijk 14
OOK VOOR REPARATIES
5473
RG
HEESWIJK-DINTHER
EN APK KEURINGEN

CH
SCHADE OF PE

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

nhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
WAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
- telefoon:
(0412) en
451066
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
- heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl

UW VOORDE

EL: 3.512, -

Ford Ka 51 kW ........................................2011
Ford Fiësta 1.6 .......................................2009
Ford Fiësta nw model 1.0 1.3 en 1.6 .2011-2013
Ford Fiësta 1.3 .......................................2006
Ford Fiësta 1.4 .......................................2005
Ford Fiësta 1.6 .......................................2009
Ford Focus 1.0 3 cil 74 kW......................2012
Ford Focus 1.4i ......................................2007
Ford Focus 1.6 D ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kW ............................2012
Ford Mondeo 2.0 107 kW........................ 2008
Fiat Punto 800 cc .................................... 2012
Opel Corsa 1.2 .......................................2012
Peugeot 107 ........................................... 2013
Peugeot 206 ............................................ 2007
Peugeot 207 ........................................... 2008
VW Golf ...................................................2013
VW Polo TD BlueMotion 5 drs.................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D .....................................2010
Ford Focus 1.6D 77 kW ..........................2013
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kW .................................2005

VW Golf
Prijs 2016: 25.520,- nu

22.008,Prijs incl. 1.000,- inruilpremie
excl. aﬂeverkosten

Nu kopen = direct rijden, OP=OP!
Vanaf volgend jaar worden de Polo en Golf fors duurder, dus registreren voor 31 december
om te profiteren van de 2015 prijzen.

88
HULPCODE: 53

234

.1100
27
- 1611
08
4812
0

Kenteken
Geldig t/m
DE CROMMENA

CKER VOORDE

Pechhulp

Pechhulpservice
Gratis APK keu
Gratis pit stop

EL PAS BIEDT

U:

NL incl. woonp
laats ser vice

ring incl. afm
elden en uitlaat
gastest

ser vices: veilig
en comfortabe
l op weg

Voordelig gem
ak met ver van
gend ver
Direct voorde

el op factuur

Ga voor een co

voer en haal &

mpleet overzich

breng ser vice

t naar www.cro

mmenacker.n

l

Alleen bij Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b, 5388 PN Nistelrode
Meer info? Ga naar www.crommenacker.nl of bel 0412 - 617100

UW VOORDE

EL: 2.963, -

VW Polo
Prijs 2016: 17.755,- nu

14.792,Prijs incl. 1.000,- inruilpremie
excl. aﬂeverkosten

udenhout.nl/actie2015
Oss
Kantsingel 22 H-J
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Auto & Motor

NIEUWS

Tomcars voor jonge occasions, iets oudere én nieuwe auto’s
fabrieksgarantie zijn garanties mogelijk van 3-6 maanden, afhankelijk van leeftijd en kilometerstand.
Gezien de referenties van klanten,
is die garantie eigenlijk overbodig.
De auto’s zijn geprijsd exclusief
afleverkosten, afhankelijk van de
wensen van de klant berekent
Tomcars de afleverkosten. In overleg is hierin alles mogelijk.
SERvicE
Bij Tomcars vind je geen garage.
service, onderhoud, reparatie en
het technische gedeelte van het
rijklaar maken wordt in handen
gegeven van Auto service van de

‘De juiste auto voor
de Juiste Prijs’

Tom de Bruyckere, trotse eigenaar van Tomcars

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

HEEsCH – Het kantoor van Tomcars aan de Nieuwe Erven 1 in Heesch staat verscholen achter auto’s. van
Ford tot Peugeot en van Nissan tot volvo staan de auto’s keurig in een rij te wachten op een nieuwe eigenaar.
Lang hoeven ze daar meestal niet op te wachten, want Tomcars van Tom de bruyckere heeft sinds 2009 een
goede reputatie opgebouwd.
Het overgrote deel van de voorraad bestaat uit auto’s van nieuw
tot vijf jaar oud. Door goede contacten in binnen- en buitenland
kan Tom jonge gebruikte auto’s
van dealerkwaliteit leveren tegen

aantrekkelijke prijzen. Hij verkoopt
auto’s van alle merken, wel is er
een grotere keuze in de merken
Volvo, Ford, Opel, Nissan en Peugeot.

GARANTiE
De meeste auto’s van Tomcars
hebben fabrieksgarantie.
Tomcars zorgt bij verkoop voor
een fabrieksgarantie van minimaal
6 maanden. Voor auto’s buiten de

wetering uit Nistelrode. Beide eigenaars zijn tegelijkertijd begonnen met hun bedrijf, al jarenlang
bevriend en vertrouwen elkaar
volledig. Na aankoop van de auto
kun je voor onderhoud, reparatie,
banden en alle overige werkzaamheden terecht bij Auto service van
de wetering. Zowel bij Tomcars als
bij Autoservice van de wetering
kun je gebruikmaken van vervangend vervoer.
vERZEKEREN EN FiNANciEREN
Bij aankoop kun je de verzekering
van je oude auto over laten schrijven op de nieuwe, maar je kunt
ook de mogelijkheden van de ver-

Tevens onderhoud
en reparatie

zekeringen via Tomcars bekijken.
Via VDK wordt dan de beste verzekering voor jouw wagengebruik
gezocht, met extra korting als klant
van Tomcars. De keuze is vrij.
Ook voor een eventuele financiering van de aan te kopen auto,
kun je bij Tomcars terecht. Voor
zowel zakelijk als privégebruik van
de auto zijn diverse mogelijkheden
voorhanden.
Tom de Bruyckere vindt het inkopen
van auto’s het leukste wat er is. Het
aankopen van de juiste auto voor
de juiste prijs is een sport voor hem.
Als daar later een tevreden klant
mee wegrijdt is Tom een blije man.
Nieuwe Erven 1
5384 TA Heesch
06-101854506
www.tomcars.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

• wĳ werken voor alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard eigen risico
• gratis leenauto
• bĳ ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
matte koplampen herstellen, krassen polĳsten en lakschade herstellen
• ook kunt u bĳ ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto
Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl
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Zorg voor frisse lucht in de auto dan wordt je minder snel moe
Mag ik met een beschadigde auto
de weg op?
Is je auto zwaar beschadigd na een aanrijding? Dan moet de RDW
je auto keuren. Pas als de RDW de auto heeft goedgekeurd, mag je
ermee op de openbare weg rijden.

Signalering in voertuigregister
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

Wintercheck - Winterbanden
• Onderhoud • Service

• Hyundai IX20, 36.000 km, electr. ramen,
en
komt binn
stuurbekr. antrachiet, 5-drs, afneembare
trekhaak,
clima, multifunct. stuur. 2011
• Mercedes Sprinter 315 CDI aut. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Mercedes E 200 CGI Aut. Station, Avantgarde
184 PK, Navi, Xenon, PDC V + A, privacyglass,
electr. achterklep enz. 66.000 km. 2011
• Nissan Note 1.4I, 5-drs, airco, electr. ramen, electr.
spiegels 86.000 km, 2006
• Opel Corsa 1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen,
18.000 km, 2014
• Peugeot 5008, navi, pdc voor en achter,
76.000 km, 2010
• Peugeot Partner 1.6 HDI, airco, el. pakket, 2012
• Peugeot Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc

2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014
• Peugeot 207 1.4 VTI, 5-drs clima 2008
• Peugeot Expert L2 H1 130 PK airco, centr. vergr.,
electr. ramen, trekhaak , schuifdeur r, 112.000 km
2012
• Renault Clio 1.2 5-drs Airco, stuurbekr. electr.
ramen 85.000 km. 2007
• Volvo V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder
175.000 km 2011
• VW Golf plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr.
243.000 km, 2007
• VW Golf 6: 1.6 TDI 105 PK Highline, navi, clima,
PDC V + A, privacyglass, koplamp adaptief,
multifunct. stuur, 68.000 km, 2011
• VW Touran 1.6 TDI Navi, Clima, 7-pers. ,
privacyglass PDC, Trekhaak 8000 km. 2015

www.autobedrijflangens.nl

Bij een beschadigd voertuig kan de politie of douane het kentekendocument innemen. Ze kunnen ook een signalering plaatsen in het voertuigregister. De signalering betekent dat de RDW het voertuig moet
keuren. Schade-experts die de schade aan een voertuig beoordelen,
kunnen ook een signalering laten plaatsen door de RDW. Dit doen ze
bij zware schade.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

• De goedkoopste
aanhangwagens
en boottrailers
van Nederland
• Zeer hoge kwaliteit
• Standaard 5 jaar
garantie
Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879
info@vanroosmalenaanhangwagens.nl
www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

HESCHEWEG 223 OSS

Thijs van de Meeberg: onthoud deze naam!

Gezien op 12 december CC Nesterlé Nistelrode 

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

Twee hele goede voorstellingen van Thijs van Meeberg op één avond bij CC
Nesterlé. Een zeer talentvolle twintiger, met een voorstelling vol zelfspot en hilarische wereldbeschouwingen. Thijs van Meeberg won dit jaar zowel de jury- als de publieksprijs van
het Vara Leids Cabaret Festival. Na de pauze speelde hij deze bekroonde voorstelling en voor
de pauze speelde hij een try out van de voorstelling die in 2016 in première gaat.

Nistelrode -

De voorstelling begint met veel interactie met het publiek. Niet bang
voor improvisatie die hij oplepelt
uit het publiek. Een meester in het
vasthouden van die inbreng en hij
keert op een geraffineerde manier
telkens terug naar wat het publiek
brengt.
In de try out beschrijft hij een vier-

daags bezoek aan Madrid, met de
bedoeling het beroemde schilderij
Guernica van Picasso te zien. Het
wordt een aaneenschakeling van
gemiste kansen en stuntelig miskleunen. Uiteindelijk ziet hij niet
het schilderij, maar komt naar
huis met een ansichtkaart. Aan de
hand van deze gebeurtenis loopt

hij langs actuele en persoonlijke
gebeurtenissen. Rode draad is zijn
gemiste kansen en het telkens te
laat komen bij bijzondere momenten, waardoor hij steeds het nakijken had. Een knappe voorstelling,
waarin hij zich kwetsbaar opstelt
en gebruikmaakt van het volledige
speelvlak. Respect voor dit jonge

talent. Na de pauze de voorstelling
waarmee hij de prijs mee won. Hij
komt op in zijn onderbroek - hoe
kwetsbaar durf je te zijn - en vertelt
over de nachtmerrie van zwemles
en het zaken moeten doen die ‘later goed voor je zijn’. Het centrale
thema is ‘vroeger, nu en later’, het
nu vergetend.
Opnieuw gaat hij in gesprek met
de zaal: Wat zou je doen als je vrij
was te kiezen. Handig speelt hij
met de antwoorden.
Ronduit indrukwekkend is zijn verhaal over de dorpsgek van Eindhoven, die voor gek versleten wordt,

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

www.bernhezemedia.nl

maar als enige echt doet waar hij
voor kiest, niet omdat het vroeger
zo was of omdat het goed is voor
later. Veel zelfreflectie, afgewisseld
met hilarische anekdotes waarin hij
zichzelf niet spaart. ‘Wie is er hier
eigenlijk gek’, ‘wie leeft en wie
wordt geleefd’.
Kortom, goed cabaret van een
talentvolle twintiger. De voorstelling voor de pauze liet zien dat hij
groei doormaakt. Hij heeft nog
driekwart jaar om in try outs zijn
volgende voorstelling te vervolmaken. Het zal beslist de moeite van
bezoeken waard zijn.

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

0412-795170
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‘Ik kijk eerst wat ik zelf nog kan, dan pas
vraag ik hulp aan de thuiszorg’
HEEswIJK-DINTHER - De 91-jarige Henny Heerkens-Eekhuis uit Heeswijk-Dinther is heel tevreden over de
thuiszorg van Laverhof. “Maar”, benadrukt ze, “ik vraag pas hulp, zonder eigenwijs te zijn hoor, als ik écht
zelf iets niet meer kan. Gelukkig kan ik zelf aangeven wanneer ik zorg nodig heb, bijvoorbeeld een helpende
hand met douchen. Dat kan ik dus zelf beslissen!” Thuiszorg is flexibele zorg: als het dagelijks nodig is kan
dat geregeld worden. Gaat het weer beter, dan worden de zorguren gewoon bijgesteld.

HOE WErKT HET?
De wijkverpleegkundige gaat in
gesprek met de hulpvrager en
zijn/haar netwerk van familie en
vrienden. Via een mantelzorgscan
en zelfredzaamheidmeting wordt
de individuele situatie in kaart gebracht. “wat kan en wil de cliënt
zelf blijven doen? wat kan het
netwerk betekenen? En wat kunnen wij doen? Als dat in kaart is
gebracht, maakt de wijkverpleeg-

alle zorg vragen
en zorg Wensen in
een HanD
kundige een zorgplan. Dit wordt
besproken met de cliënt, familie
en/of mantelzorgers. Daar waar
thuiszorg nodig is, wordt het meteen ingeschakeld. samen zorgen
voor de cliënt, daar ligt de kracht.
Door betrokkenheid en vertrouwen kunnen we thuiszorg precies
op maat aanbieden.”

Yolanda Verstegen in gesprek met Henny Heerkens-Eekhuis

Het eigen netwerk van Henny
met familie en vrienden is gelukkig groot. “Daar investeer ik ook
in, want het is fijn om een beroep
op elkaar te kunnen doen. Maar de
verzorging op gebied van persoonlijke hygiëne of verpleging, die leg
ik vol vertrouwen in de handen
van het team van Ondersteuning
Thuis van Laverhof. Ik vind hun
persoonlijke benadering prettig
en omdat steeds dezelfde mensen

voor mij komen zorgen, ontstaat er
ook een goede band.”
SAMEN DOEN
Yolanda Verstegen is Teammanager Ondersteuning Thuis bij
Laverhof. “Met twee thuiszorg
wijkteams bedient Laverhof de
dorpskernen rondom HeeswijkDinther en schijndel. Onze werkwijze onderscheidt zich van andere
zorginstellingen. wij zijn ervan

Tekst en foto: Hieke Stek

overtuigd dat iemand alle zorgvragen en wensen, met betrekking tot
verpleging, verzorging, ondersteuning & begeleiding en huishoudelijke hulp, bij één persoon (de wijkverpleegkundige) moet kunnen
neerleggen. Niet bij verschillende,
zoals anderen dat doen. De wijkverpleegkundige kent het team
van Ondersteuning Thuis én de
cliënt, waardoor de juiste verbindingen gemaakt kunnen worden.”

140 JAAr THUISZOrG
Het zorgen voor mensen thuis,
bestaat dit jaar 140 jaar. “De manier van werken en organiseren is
natuurlijk veranderd in al die jaren, maar de kerngedachte is hetzelfde gebleven: mensen in hun
eigen omgeving zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen laten wonen
en daar waar nodig, zorg bieden.
Vandaag de dag ligt het accent
meer op zelfredzaamheid, het ei-

gen sociale netwerk en regie over
eigen leven houden. Dit vraagt
van ons als zorginstelling om zorg
anders samen te stellen én aan te
bieden. Te kijken naar wat er écht
nodig is. Daarover in gesprek gaan
met alle betrokkenen en samen
zoeken naar de juiste oplossing!”,
besluit Yolanda.
Voor meer informatie over de
zorg- en dienstverlening van Laverhof, kunt u terecht bij het cliëntservicebureau.
cliëntservicebureau Heeswijk:
0413 - 29 81 13 of
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl.
cliëntservicebureau Schijndel:
073 - 544 33 33 of
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl.

Is huishoudelijke hulp vanuit de wmo niet aantrekkelijk voor u omdat
uw eigen bijdrage te hoog is? weet u dat u dan misschien in aanmerking komt voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)? Deze regeling
wordt in 2016 voortgezet.

Dorpsplein Heesch en rIGOM
HEEsCH - Dorpsplein Heesch maakt mensen in Heesch beter wegwijs in de zorgvoorzieningen en houdt vanaf
26 januari 2016 op de dinsdagochtenden wekelijks zitting in cc De Pas. Dorpsplein Heesch heeft daarvoor een
aantal partners en één daarvan is RiGOM. in dit artikel het interview met christa verstegen (projectmanager),
waarin duidelijk wordt waarom RiGOM zo’n belangrijke partner is.
wat vindt u van het initiatief
Dorpsplein Heesch?
“Het is goed als burgers zelf aan de
slag gaan in de maatschappij. Dat
zorgt voor extra verbinding tussen
burgers, vrijwilligers en professionals.”
Hoe kunnen RiGOM en
Dorpsplein Heesch elkaar
versterken?
“Veel enkelvoudige vragen kunnen
door Dorpsplein Heesch voor haar
rekening genomen worden en als
het moeilijk is, kan er doorgeschakeld worden.
Andersom kan RIGOM soms ook

maken. Dan kunnen veel mensen
meer dan ze eerst dachten.”

weer terugverwijzen. RIGOM helpt
nu zo’n 2000 Bernhezenaren per
jaar en valt vanaf januari onder
ONs welzijn. ONs welzijn zal ook
aan willen sluiten bij lokale initiatieven, zoals het opzetten van eetpunten.”

welke kansen zie je met de
veranderingen in de zorg?
“Dat mensen meer voor elkaar
kunnen en willen betekenen. Dat
was misschien een beetje afgeleerd,
omdat de overheid veel taken overnam. Meestal is het beter als iemand zelf de oplossing bedenkt,
dan houd je het ook langer vol.”

wat werkt goed om mensen te
laten participeren?
“Op zoek gaan naar iemands talenten en daar gebruik van laten

Dorpsplein Heesch onderzoekt momenteel of er ook nog een avondopening komt op donderdag- of
vrijdagavond.

Vrijwilligerspunt Bernheze
Buro Lima in Heeswijk-Dinther is een organisatie voor
kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Buro Lima is met spoed op zoek naar een

vrijwilliger die het leuk vindt
om in de tuin te werken.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij graag werkt
met de handen en met het hart…
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!
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‘Het is goed als burgers zelf aan de slag gaan in de maatschappij’

Anny Willemsen medische speciaalzaak
Al ruim dertig jaar een familiebedrijf, gespecialiseerd in de advisering
en aanmeting van medische hulpmiddelen
BOEKEL - Anny Willemsen medische speciaalzaak is opgericht door Anny en
Joop Willemsen in Boekel. Dochter Inge werkt sinds veertien jaar mee in de zaak,
die zij in 2014 van haar ouders heeft overgenomen. Anny Willemsen medische
speciaalzaak houdt zich met name bezig met de aanmeting van elastische (arm)
kousen, borstprothesen en aangepaste protheselingerie, oedeemproducten voor
arm en been, bandages en braces, rollators en electroscooters.

Inge: “Voor de meting en advisering van elastische (arm)kousen
kunt u op meerdere locaties terecht: bij ons in de praktijk aan de
Gemertseweg 2 in Boekel, in ziekenhuis Bernhoven locatie Uden
(afdeling Dermatologie, route 23) ,
DermaPark Uden, Bernhoven Polikliniek Oss (afdeling Dermatologie,
wachtruimte 5-6), PodoMed Veghel of bij u thuis. Om u de juiste

omkijken naar. Elastische kousen
en borstprothesen vallen onder de
dekking van de basisverzekering en
worden 100% vergoed. Door een
aantal zorgverzekeraars wordt zelfs
protheselingerie vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. we werken nauw samen met diverse disciplines in de regio, waaronder uw
huisarts, uw dermatoloog en uw
mammacare verpleegkundige. Er

De meeste proDucten komen voor
vergoeDing in aanmerking
aandacht te kunnen geven, is het
prettig wanneer u van tevoren een
afspraak maakt. we hebben ook
diverse aan- en uittrekhulpmiddelen voor elastische kousen in het
assortiment. Hierbij kunt u denken
aan Dove ’n Donner, Dressbuddy,
steve en Proflebo (paarse) glijsok.
we kunnen met u oefenen om te
kijken welk hulpmiddel voor u het
beste is.”
“De meeste producten komen voor
vergoeding in aanmerking. we zijn
een sEMH gecertificeerd bedrijf en
hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De afhandeling met
uw zorgverzekeraar wordt door
ons gedaan, dus daar heeft u geen

Inge Willemsen bij de zaak in Boekel

vindt op regelmatige basis overleg
plaats om u van de meest adequate
hulpmiddelen te kunnen voorzien.”

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Anny Willemsen
medische speciaalzaak BV,
Gemertseweg 2,
5427 ET Boekel.
Telefoon 0492-321976 of
06-52663488.
www.annywillemsen.nl
info@annywillemsen.
U kunt ons ook vinden op
Facebook.

GEMAK VOOR IEDEREEN

SAMEN MAKEN WE
HET VERSCHIL.
ELKE DAG OPNIEUW.
Krijgt u geen huishoudelijke
hulp meer vanuit de WMO,
moet u veel zelf betalen of
veel familie inzetten voor uw
huishouden?
Met de HHT subsidie is
huishoudelijke hulp nu
voor veel mensen bereikbaar.

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN
• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te hoog?
• of gebruikt u een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering?
• of bent u mantelzorger?
Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent of een nieuwe
CZ-verzekering wilt aanvragen zijn wij u graag van dienst
als uw adviseur en tussenpersoon voor CZ.
Als NIEUWE CZ KLANT van ons kantoor ontvangt u
een WELKOMSTPREMIE van € 20,-

Loop eens even binnen of neem contact op met:

S

Wordt voor u het huishouden steeds lastiger? Wilt u af
en toe wat extra schoongemaakt hebben?
De HHT toelage van de
gemeente helpt met een
tegemoetkoming in de
kosten van € 15,00 per uur.
U betaalt zelf maar € 7,50 per
uur.

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

EN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K

T H UIS

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Een Super Opkikkerdag voor langdurig zieke Timo en het gezin
ZEEwOLDE/HEEswIJK-DINTHER Even vergeten dat je ziek bent en
genieten van een dag vol ontspanning en plezier. De 10-jarige Timo
en de rest van het gezin uit Heeswijk-Dinther beleefden zaterdag
een Super Opkikkerdag.

Timo en de rest van de familie vlogen mee in een helikopter, versierden cupcakes, beleefden
een VIP-ervaring, knuffelden
Vader Kees,
met zachte diertjes, kregen
Timo, Dem i e
een professionele fotoshoot,
n
speelden games en kregen
moeder Moniq
ue
een beautybehandeling in
de beautysalon. Tot slot werd
er gezamenlijk afgesloten met
een spectaculaire lasershow.

Ruim 55 gezinnen werden op deze
dag in het zonnetje gezet in een tot
Opkikkerland omgetoverd Center Parcs de Eemhof in Zeewolde,
waar zij deelnamen aan tal van activiteiten. Zo’n Opkikkerdag is een
welkome afleiding in het dagelijks
bestaan vol met doorlopende ziekenhuisbezoeken, spanningen en
onzekerheden. De pedagogisch
en maatschappelijk medewerk(st)
ers van het ziekenhuis waar Timo
onder behandeling is, vonden dat
hij én de rest van het gezin wel
een ‘Opkikker’ konden gebruiken.
Op basis van een leuk en persoonlijk gesprek met het gezin weet
stichting Opkikker precies wat de
interesses en hobby’s zijn. Aan de
hand hiervan worden bijzondere
verrassingsactiviteiten vastgesteld
voor het hele gezin.

Iedere maand organiseert stichting Opkikker een evenement voor
gezinnen met een langdurig ziek
kind. Nu is het extra feest, want
dit jaar bestaat stichting Opkikker
twintig jaar. In de afgelopen twintig jaar zijn er ruim 15.000 gezinnen ‘Opgekikkerd’.
Voor meer informatie over stichting Opkikker: www.opkikker.nl.

IPG kijkt terug en vooruit… Lionsclub De Meierij overhandigt cheque
van € 10.000,- aan Zorgbus Ouderenzorg
sCHIJNDEL/HEEswIJK-DINTHER
- Lionsclub De Meierij, met ook
leden uit Heeswijk-Dinther, hield
zaterdag 7 november een benefietavond voor het goede doel.
Dit jaar werd € 10.000,- bijeengebracht voor Zorgbus Ouderenzorg.

De president van Lionsclub De
Meierij, Geert Hermans, overhandigde zaterdag 12 december een

cheque van € 10.000,- aan Edwin
Kock, projectleider Zorgbus van
stichting M.V.I.

Alweer voor de vierde keer werd
een mosselavond gehouden en dit
jaar maakten ruim 200 gasten hiervan gebruik. Naast het eten van
door Lions zelf gemaakte soepen
en mosselen, vond ook een veiling
en verloting plaats.
Burgemeester Marieke Moorman, ambassadeur IPG

BERNHEZE - iPG bernheze (integraal Platform Gehandicapten) maakt
zich sterk voor inclusief beleid: een samenleving waarin iedereen kan
participeren, ook mensen met een beperking. burgemeester Marieke
Moorman werd daartoe in 2015 als iPG-ambassadeur benoemd.
Het IPG verbindt, is actief, is betrokken bij initiatieven en vertegenwoordigt haar achterban in
overlegstructuren met de gemeente, de wmo Adviesraad en het
Reizigersplatform. Via projecten en
activiteiten brengt het IPG mensen

en technische ondersteuning hun
hulpmiddel optimaal gebruiken.
In 2016 bestaat IPG tien jaar. Natuurlijk wordt teruggekeken, maar
vooral zal een stevige basis voor de
toekomst worden gelegd.
Het IPG bedankt iedereen die haar

voetBalvereniging WHv meest
toegankelijke vereniging
met een beperking en de reguliere
samenleving met elkaar in contact,
zoals in het ‘scholenproject’ voor
groep 8 leerlingen. In het ‘IPG smile’ onderzoek bleek voetbalvereniging wHV dit jaar, ook voor mensen met een beperking, de meest
toegankelijke
sportvereniging.
En rollatorgebruikers konden na
een middag met theorie, praktijk

steunt. Alle informatie, hulp en ondersteuning blijven welkom!
Zie: www.ipgbernheze.nl, mail
ipgbernheze@gmail.com of bel op
maandagavond 19.00 - 21.00 uur
06 – 5886 8935.
Het IPG wenst iedereen hele warme, gezellige kerstdagen en een
goed verzorgd 2016 toe.

Dit jaar was de netto opbrengst
van deze avond, die plaatsvond in
De Ruwenberg in sint Michielsgestel, bestemd voor stichting M.V.I.,
de organisatie achter ‘Zorgbus Ouderenzorg schijndel’.

Een mooie cheque voor Zorgbus Ouderenzorg Schijndel

DEcEMBEr BOOGScHUTTEr AcTIEF

Tekst?

Zie oplossing pagina 46
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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GEMEENTEBErIcHTEN

PrAKTIScHE INFOrMATIE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
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Inventarisatie AED’s

Uw Afvalkalender 2016

De vier EHbO-verenigingen in
bernheze willen graag in kaart
brengen waar AED’s (Automatische Externe Defibrillator’s) in onze
gemeente hangen. wilt u een AED
aanschaffen of heeft u er al een,
meld dat dan aan de gemeente.

wanneer komt de vuilniswagen? wanneer mag u de Plastic Heroeszakken aan de straat zetten? Het antwoord hierop vindt u in de
Afvalkalender.

AED’s redden levens
Per jaar krijgen ruim 16.000
Nederlanders een hartstilstand.
Gelukkig zijn er bij een groot deel
van de spoedgevallen omstanders die het slachtoffer reanimeren voordat de ambulance er is.
Nu overleeft 10 tot 20% van de
slachtoffers een hartstilstand, maar
wist u dat door de inzet van een
AED binnen 6 minuten het aantal
overlevenden 70% hoger kan zijn?

iedereen die een AED heeft, verzoeken om de locatie te melden bij
de gemeente Bernheze.
U kunt dat tot 23 december
2015 doen bij Rita Hanegraaf
van de gemeente Bernheze,
e-mail r.hanegraaf@bernheze.org
of telefoon 14 0412. Nadat de
gemeente uw melding heeft ontvangen neemt de plaatselijke
EHBO-vereniging contact met u
op voor meer gegevens, zoals het
type AED en of deze buiten of
binnen hangt.
Ook als u overweegt om een AED
aan te schaffen, kunt u contact opnemen met de gemeente.

De papieren Afvalkalender valt niet
meer automatisch op de deurmat.
Hoe komt u te weten wanneer we
welk afval bij u ophalen?
Download de Afvalstoffendienst
app
U vindt de app in de Appstore, store
voor windows iPhone en Google
playstore. Zoek daarbij op Afvalstoffendienst. De app downloaden
kan ook via www.bernheze.org.

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

AGENDA

Gevraagd: leden Adviesraad Wmo Bernheze

26 januari 2016
Ondernemerssessie Bernheze
Bernheze slaap- of
werkgemeente?

Openingstijden rond
de feestdagen
Gemeentehuis
17 december:
vanaf 13.30 uur gesloten
24 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
25 december: gesloten
31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
1 januari: gesloten
4 januari: open van
10.30 uur tot 14.30 uur
Milieustraat
25 december: gesloten
1 januari: gesloten
Groendepots
25 december: gesloten
1 januari: gesloten
Politieloket gemeentehuis
28, 30 en 31 december: gesloten

verpakkingen van plastic,
blik en drankkartons
in dezelfde zak

De Adviesraad wmo behartigt de belangen van de inwoners van de
gemeente bernheze door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan
burgemeester en wethouders van bernheze. De adviesraad is zodanig
samengesteld, dat er een balans is tussen kennis en ervaring uit de
praktijk op alle gebieden binnen het sociaal domein. De Adviesraad
wmo wordt binnenkort een Adviesraad sociaal domein. Daarin passen
mensen met affiniteit met de drie sociale sectoren: wmo, Participatiewet en jeugdwet.
Leden van de Adviesraad wmo
vertegenwoordigen geen belangengroepering of -vereniging in
de Adviesraad wmo en nemen
derhalve zonder ‘last of ruggespraak’ zitting in de raad. De adviesraad is op zoek naar nieuwe
leden.
Functie-eisen:
- U bent woonachtig in de
gemeente Bernheze.
- U bent aantoonbaar betrokken
bij ontwikkeling, uitvoering en
controle van de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners,

die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de
gemeente Bernheze. De leden
van de Adviesraad wmo behartigen daarbij de belangen van
de inwoners.
- U hebt kennis en ervaring
op gebieden van het sociaal
domein.
- U hebt kennis van de situatie en
sociale kaart in Bernheze.
- U bent door contacten en
activiteiten binnen het sociaal
domein in staat goed te luisteren naar signalen uit de praktijk
en kunt deze vertalen naar

Vooraankondiging
ondernemerssessie Bernheze
Bernheze: slaap- of werkgemeente?
De gemeente bernheze is momenteel bezig om haar economische
beleid te herzien. De afgelopen
jaren is de werkgelegenheid in de
gemeente ongeveer gelijk gebleven. bijna tweederde van de beroepsbevolking werkt buiten de
gemeente. Het aanbod van bedrijfsruimte is beperkt. De werkloosheid ligt weliswaar onder
het provinciale gemiddelde, maar
is met bijna 1.000 personen nog
fors.
Bernheze wil géén slaapgemeente
zijn, maar streeft naar een vitale,
meer duurzame economie. Dit

betekent dat de kernen levendig
moeten blijven, in het buitengebied bestaande en nieuwe bedrijvigheid voldoende ruimte krijgen, iedereen zoveel mogelijk aan
betaald werk wordt geholpen en de
kansen voor bedrijven en werknemers in de regio worden vergroot.
Op 26 januari 2016 willen we van
19.30 tot 22.00 uur met zoveel
mogelijk ondernemers bespreken
hoe we gezamenlijk onze gemeente
economisch vitaal kunnen houden.
Noteert u deze datum alvast in uw
agenda? Informatie over de locatie
volgt.

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

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

Meld uw AED
Om samen levens te kunnen redden, is het belangrijk dat we de
locatie van alle AED’s in de gemeente kennen. Daarom willen wij

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

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

adviezen op strategisch niveau.
- U hebt het vermogen als schakel te functioneren tussen partijen binnen het sociaal domein.
- U kunt en wilt werken in teamverband.
- U kunt praktisch en beleidsmatig analyseren, communiceren en adviseren.
- U bekleedt geen bestuurlijke-,
politieke- en/of ambtelijke
functie bij de gemeente
Bernheze.
Taken:
- Volgen van relevante informatie
binnen het eigen aandachtsgebied;
- (Pro)actief deelnemen aan de
activiteiten van de adviesraad;
- Input/signalen uit de praktijk
inbrengen ten behoeve van
agenda en adviezen;
- Goede contacten onderhouden
met netwerken.

wij verwachten dat u voldoende
tijd (gemiddeld een dagdeel per
week) beschikbaar heeft om deze
vrijwillige adviestaak uit te voeren.
Hebt u belangstelling voor deze
functie, mail dan voor 5 januari
2016 uw CV en een motivatie naar:
adviesraad@wmobernheze.nl.
Voor informatie kunt u bellen met
de voorzitter, Harry van der Pas,
telefoon 06-52 31 75 18.
Na de sluitingstermijn nodigen
we geschikte kandidaten uit voor
een gesprek, waarna bij gebleken
geschiktheid een voordracht volgt.

Nieuwe
Alleen pinnen
openingstijden bij Milieustraat
en groendepots
Milieustraat
Vanaf 1 januari 2016

De Milieustraat is vanaf 1 januari
2016 op zaterdag open van 8.30
tot 14.00 uur.
De openingstijden op woensdag
en vrijdag veranderen niet.

Vanaf 1 januari 2016 kunt u bij de
Milieustraat en de groendepots
alleen pinnen. U kunt dan niet
meer met contant geld afrekenen.
Contactloos betalen kan ook voor
bedragen onder € 25,- en als uw
bankpas daar geschikt voor is.

GEMEENTEBErIcHTEN
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OFFIcIËLE BEKENDMAKINGEN
wilt u op de hoogte blijven van
de bekendmakingen uit uw
buurt? Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt dan per e-mail
de bekendmakingen uit uw
buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt
hiervoor een profiel aan, bestaande uit uw e-mailadres en
postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

wet basisregistratie
personen

Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat in
de vergadering van 8 december
2015 de Regeling oplegging bestuurlijke boete wet basisregistratie personen (wet BRP) 2015 is
vastgesteld.

voornemen tot uitschrijving

Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- De heer T. Planting
geboren 03-09-1956
- mevrouw M.E. Praag
geboren 18-04-1956

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- J. Bazan Prieto
geboren 13-07-1981
- G.A. Bazan Prieto
geboren 06-06-2015
- s. Bazan Prieto
geboren 28-06-1979
- R.J. serra Antunes Bernardo
geboren 07-07-1981
- P.M. serra Antunes Bernardo
geboren 25-05-1990
besluitdatum: 03-12-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
deze personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412.

Algemene Plaatselijke
verordening (APv)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
- stichting Carnavalsviering Heesch
voor het organiseren van carnavalsoptochten op 6 en 7 februari
2016 van 12.30 tot 17.30 uur in
diverse straten van Heesch.

Op 6 februari 2016 worden tijdens de optocht de volgende wegen (geheel of gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers: Mozartlaan,
Hoogstraat,
Grenadiersstraat,
’t Dorp, Kerkstraat, John F. Kennedystraat, schoonstraat en De
Misse in Heesch.
Op 7 februari 2016 worden tijdens
de optocht de volgende wegen
(geheel of gedeeltelijk) afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers: Mozartlaan, Hoogstraat, Grenadiersstraat, ’t Dorp,
Burg. woltersstraat, John F. Kennedystraat, schoonstraat en De
Misse in Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- stichting Centrum Management
Heesch voor het organiseren van
de prijsuitreiking van de Rode
Loper Actie op 20 december
2016 bij de fontein aan ’t Dorp,
5384 MC Heesch.
- Mevrouw J.A.T.M. Voetschraven voor het organiseren
van een sponsorloop voor
de serious request Aktie op
20 december 2015 op (een
gedeelte van) schutsboomstraat,
schoonstraat en Pastoor
Boelenstraat, 5384 GR Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
A.V.P. Verhoeven, Korenstraat 1,
5394 LE Oijen heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1
onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van het
maken van een uitweg naar de
watersteeg 5 in Vorstenbosch. De
melding is op 14 december 2015
geaccepteerd.
verzenddatum: 14 december 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 2 december 2015 besloten om voor horecabedrijf Café Kerkzicht, Molenhoeven 45 in Loosbroek op basis van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2014 een
ontheffing te verlenen van het
sluitingsuur voor de nacht van
zaterdag 30 januari op zondag 31
januari 2016.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Drank- en horecawet

Het college is voornemens aan
stichting Berne Abdijbier een vergunning te verlenen voor het uitoefenen van de paracommerciële
instelling stichting Berne Abdijbier,
Abdijstraat 49, 5473 AD HeeswijkDinther. De conceptvergunning is

verzonden op 10 december 2015.
Procedures 1a, 3a zijn van toepassing.

wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Heilige Stokstraat 2,
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de wet ruimtelijke
ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heilige stokstraat 2 in
Heeswijk-Dinther’.
inhoud: Het plan behelst het vestigen van een fysiotherapiepraktijk
in de bestaande detailhandelsruimte en het realiseren van een extra
woning. Hiermee zal de bestaande
fysiotherapiepraktijk aan de Heilige stokstraat 4 worden uitgebreid.
Een gedeelte van de bestaande detailhandelsruimte en de bovenwoning blijven behouden.
inzage:
Het
ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 17
december 2015 gedurende zes
weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via www.bernheze.
org en www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPHstokstraat2ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Indien u uw zienswijze mondeling
wilt geven kunt u een afspraak
maken met de heer Van Dijk van
de gemeente Bernheze.

wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Marvy’s speelwereld heeft een
melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het oprichten
van een indoor speeltuin op het
adres Graafsebaan 44, 5384 RT
Heesch
- A.J.L.M. van den Akker heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een rundveehouderij op
het adres Kameren 10, 5473 VC
Heeswijk-Dinther
- Royal Events Palace heeft een
melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een restaurant op het adres
Meerstraat 30b, 5473 VX
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp t.o. nummer 45
Kappen moeraseik (aanleg riool)
Datum ontvangst: 03-12-2015
- ’t Dorp 61
Uitbreiden Oude Raadhuisje
Datum ontvangst: 10-12-2015
- Zoggelsestraat 41
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (bouw bijgebouw)
Datum ontvangst: 10-12-2015
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 2a
Kappen 2 beuken
(verplaatsen inrit)
Datum ontvangst: 08-12-2015
- sectie E nr. 425 en 2745
Bouwen brug
Datum ontvangst: 08-12-2015
- Hommelsedijk 8
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 10-12-2015
Nistelrode
- Doolhof 9
Oprichten woning
Datum ontvangst: 07-12-2015
- windwijzer ong.
Bouwen woning
Datum ontvangst: 08-12-2015
vorstenbosch
- Rietdijk 27
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 08-12-2015
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 18
Verbouwen woning
Verzenddatum: 08-12-2015
Nistelrode
- Doolhof 9
Bouwen woning en wijzigen
loods t.o.v. eerder verleende
vergunning
Verzenddatum: 10-12-2015
- Loosbroekseweg 76b
Plaatsen zonnepanelen
Verzenddatum: 10-12-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn ingetrokken. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 5
slopen gedeeltes bedrijfsruimte
Verzenddatum: 10-12-2015
- De Morgenstond 5
Gedeeltelijk veranderen
timmerfabriek
Verzenddatum: 10-12-2015
Nistelrode
- Piet Geersdijk 1
Oprichten melkveestal
Verzenddatum: 10-12-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Maxend 58
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 10-12-2015
Heeswijk-Dinther
- Rukven 9a
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 07-12-2015
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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PrOcEDUrES
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes
weken tijdens openingstijden op
afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes
weken tijdens openingstijden op
afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op
www.bernheze.org of www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na
publicatiedatum met een schriftelijke inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze reageren op de
stukken. Neem voor het indienen

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

bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum
van dit besluit bezwaar indienen
bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende
werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na publicatiedatum van
dit besluit bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende
werking.
beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na publicatiedatum van
dit besluit beroep indienen bij de
sector bestuursrecht van de recht-

bank, Postbus 90125, 2500 MA
’s-Hertogenbosch. Het beroep
heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na publicatiedatum
van dit besluit beroep indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van state, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroep heeft geen schorsende
werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.
bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar-

of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
state, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam
en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking
indient en uw handtekening.

www.bernheze.org

cDA: De Toekomst van Bernheze
Naar de toekomst kijken doe je altijd op de lange termijn,
tenminste als je verstandig bent. Natuurlijk, je kunt wel voor
de vuist weg besluiten, maar dan heb je er vervolgens geen
idee van waar je terechtkomt. Dit geldt ook voor de toekomst van de gemeente Bernheze. Daarbij gaat het om één
simpele vraag: wat is het beste voor de toekomst van onze
inwoners.

buitengebied, agrariërs, bedrijven
en de Maashorst spelen hierin een
eigen rol.
Een sterk netwerk As50
Voor het CDA Bernheze gaat het
niet om gemeentegrenzen, maar
juist om het versterken van de regio als geheel. Economie stopt nu
eenmaal niet bij een stippellijntje op een kaart. Economie heeft
vooral een grotere schaal. De inwoners van Bernheze werken in de
naburige gemeenten, ze bewegen
in het netwerk van de As50. Dit
is het regionale samenwerkings-

beweging. De kranten staan er op
dit moment vol van en er wordt
volop gespeculeerd. wat betekent
het referendum in Landerd voor
deze regio? wat betekent de voorlopige reactie van de provincie op
het besluit van de gemeenteraad?
CDA Bernheze volgt de politieke
ontwikkelingen in onze omgeving
met grote aandacht. wat vast staat
is, dat we zelfbewust, met zelfvertrouwen en doelgericht onderbouwde keuzes hebben gemaakt.
Dat betekent, zoals wij op 1 oktober in de Gemeenteraad hebben

Zelfstandig in een regionale
netwerkorganisatie As50

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een weloverwogen besluit
genomen. Daarbij ging het over
het antwoord op die simpele vraag
namelijk: een visie over waar willen we over 15 jaar staan en welke
weg nemen we om dat te bereiken. Bernheze is geen eiland in
Noordoost-Brabant. Bernheze is
een onderdeel van een econo-

misch gezonde en veerkrachtige
regio. CDA Bernheze vindt dat de
visie daarop gebaseerd moet zijn.
Er liggen relaties, sociaal en economisch, met de ons omringende
dorpen en steden. we werken intensief samen met gemeenten in
onze omgeving: met Veghel, Oss
en Uden. Het groene Bernhezer
grondgebied, met zijn uitgestrekte

gebied van de gemeenten Oss,
Veghel, Uden, Bernheze, Landerd,
Boekel, schijndel en sint-Oedenrode. Netwerk As50 richt zich op
versterking van de regionale economie en het ondernemersklimaat,
met name op het gebied van Agrifood. Hier liggen de kansen. Dit
samenwerkingsverband is voor het
CDA Bernheze de opmaat naar de
bestuurlijke inrichting van deze regio, een netwerkorganisatie.
Een doelgerichte keuze
De omgeving van Bernheze staat
niet stil, de gemeentewereld is in

vastgesteld, dat we als zelfstandige gemeente, initiatief moeten
nemen en stappen durven zetten
om de mogelijkheden en kansen
op te pakken.
Besluiten moeten worden genomen op basis van argumenten, met
‘Gezond Boeren Verstand’ en niet
op emotionele grond of beïnvloed
door krantenpublicaties. Het besluit van de Gemeenteraad is duidelijk. De ontwikkelingen in onze
regio zorgen ervoor dat discussie

over de toekomst van Bernheze
volop op de agenda blijft staan.
CDA Bernheze zal het gesprek
hierover zonder voorbehoud blijven voeren, met als uitgangspunt:
wat is het beste voor de toekomst
van onze inwoners.
Gemeenteraadsfractie
cDA bernheze
Wim van Lith
Jolanda School
Mart Smits
Ezra Leeger
Esther van den Bogaart
Peter van Boekel
Edwin Daandels
Erik van der Wijst
Lidy van der Valk
Erwin van Kessel
Jan Sengers

www.cda.nl/bernheze
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Lokaal FNV/Maasland
van start

SP: Begeleid

wonen van de medemens
met een beperking
Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Bernheze - De afdelingen Oss,
Bernheze en Landerd van FNV
gaan samen op in de nieuwe afdeling Lokaal.
Onder de naam Lokaal FNV/
Maasland gaan alle afzonderlijke
bonden samenwerken.
De bestuursleden van FNV Bernheze die stoppen zijn Gerrit Verhoeven, Piet van Hintum, Patrick
Jacobs en Robby van Gruythuysen.
Jo Bosma en Piet Strik gaan mee
naar het nieuwe lokaal FNV Maasland. Het huidige FNV- kantoor in

Heesch aan ’t Dorp 142 blijft voorlopig nog een jaar bestaan. Verder
zal er voor de leden niets veranderen. Het spreekuur blijft gewoon op
de maandag van 19.00 tot 20.00
uur en ook het mobiele nummer
blijft hetzelfde, 06-53466373, bereikbaar tijdens het spreekuur.
Het bestuur van de afdeling Bernheze bedankt haar leden voor de
goede samenwerking en wenst
iedereen fijne kerstdagen en een
gezond 2016 toe.

Blanco: Het

één zeggen,
het ander doen!
Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
bernheze - Je hoort regelmatig mensen
klagen dat politici van alles beloven, maar
die beloftes vaak niet nakomen. Ook in
Bernheze zien we daar voorbeelden van.
In de lokale media schrijven politieke partijen stukjes met mooie verhalen, maar wat
doen ze uiteindelijk in de gemeenteraad als
het op stemmen aankomt?
Alle partijen willen graag dat de inwoners
met ideeën komen voor bijvoorbeeld leefbaarheid en duurzaamheid. Burgerparticipatie noemen ze dat met een mooi woord.
Afgelopen week riep D66 in de lokale media nog op om dit soort initiatieven te steunen. Maar wat zei
D66 in de gemeenteraad toen er
een half jaar geleden door Politieke
Partij Blanco en Progressief Bernheze een voorstel werd ingediend
om dit soort initiatieven financieel
te ondersteunen?
D66 stemde tegen! Net zoals trouwens de andere coalitiepartijen:
CDA, Lokaal en de SP.
En wat roept de SP? Er moeten betaalbare huur- en koopwoningen
komen, ook voor mensen met een
beperking. Maar wat doet de SP

als wij in de gemeenteraad voorstellen om als gemeente het voortouw te nemen om projecten vlot
te trekken? Dan zijn ze tegen! Net
zoals, wederom, de rest van de coalitie. Politieke Partij Blanco heeft
zich hard gemaakt om boven de
nieuwe Coop aan Plein 1969 huurwoningen gerealiseerd te krijgen,
en die zijn nu gelukkig in aanbouw.
Graag hadden wij ook aan de Abdijstraat al bouwactiviteiten gezien
voor het begeleid wonen, maar de
coalitie kijkt liever de andere kant
op als de portemonnee getrokken
moet worden. Maar roepen, dat
kunnen ze wel.

Besparen op
uw accountantskosten?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

bernheze - Steeds meer komen inwoners met een smalle beurs op
wachtlijsten te staan. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Met
name begeleid wonen van medemensen met een beperking. ‘Prestatieafspraken’ met corporaties als Mooiland en De Kleine Meierij hebben
al tien jaar nul resultaat gehad. Dat heeft nu lang genoeg geduurd!
Desnoods maar zelf actief investeren (de Asser variant). In dit kader zijn
lagere grondprijzen een prima breekijzer.
Lagere grondprijs, lagere huur
Om, met naam en toenaam, het
project voor begeleid wonen in
Heeswijk-Dinther vlot te trekken is
actie gewenst. Na tien jaar oeverloos babbelen, staan er nog steeds
geen woningen. Woningen voor
medemensen met een beperking,
die aangewezen zijn op begeleid
wonen. Deze kwetsbare groep
kan, wat de SP betreft, niet langer in haar hemd staan. De mede-

D66:

mens die zelf niet in woonruimte
kan voorzien, gaan wij helpen.
Het heeft al allemaal veel te lang
geduurd. De SP kiest nadrukkelijk
voor deze medemens in kwetsbare
posities.
De medemens met een beperking
beschikt niet over een grote portemonnee. Hier zal inzake de grondprijzen een veer gelaten dienen te
worden, om tot een betaalbare
huur te komen. Voor de mede-

mens met een beperking hebben
we dat over. Deze medemensen
willen ook graag een nette woning, zoals ieder ander. Laten we
daar goed voor gaan zorgen.
De SP Bernheze zal in de raadsvergadering van 17 december een
voorstel in die richting indienen.
Een voorstel om nu concreet aan
de slag te gaan voor deze medemensen.

Anouk van den Akker

Anouk van den Akker (22) uit Heeswijk-Dinther studeert kunst en economie
aan de HKU in Utrecht. In het weekend werkt ze bij zorgcentrum Laverhof.
Tijdens een discussieavond over de toekomst van het dorp in gymnasium
Bernrode, werd ze uitgeroepen tot beste jonge debater.
Kunst en economie?
‘Kunst en economie verbindt de creatieve en zakelijke studies. We bedenken
concepten en werken deze vervolgens van begin tot eind uit. Zo leren we
het oprichten van een onderneming, of hoe je juist anderen hierbij kunt
helpen, zoals bijvoorbeeld kunstenaars, die vaak alleen maar bezig zijn
met het creëren van mooie dingen, maar niet de kennis hebben van
het vermarkten ervan. Kunst en economie is een logische combinatie.
Wie wil ondernemen moet ook creatief zijn en risico’s durven nemen.
Wat heeft je interesse?
We moeten beseffen dat we niet de laatste generatie zijn.
Er is nog veel te ontdekken en te veranderen. Zelf vind ik
duurzaamheid interessant, ben ik nieuwsgierig naar de mate
waarin technologie het van ons over gaat overnemen, hoe ons
economische stelsel daarop gaat inspelen en spreken sociale
vraagstukken mij aan. De politiek is de plek waar veel regels in
uitvoering worden gebracht. Daarom doe ik mee.’

Lokaal: Een

Ik ben

bewogen politiek jaar?
Jan Bouwman, Raadslid Lokaal
bernheze - Zo op het einde van een jaar kan het geen kwaad even terug te kijken wat politiek Bernheze zoal heeft beziggehouden. Binnen de beperktheid van
deze column wil ik u twee onderwerpen voorleggen: allereerst de overdracht van
taken en bevoegdheden naar de gemeenten van o.a. de jeugdzorg en de Wmo,
waaronder de huishoudelijke hulp. Met 40% minder geld van het Rijk moesten gemeenten verantwoorde zorg gaan leveren. Evaluatie van het beleid of in
Bernheze kwalitatief goede zorg is verleend en het beschikbare geld voldoende
is geweest, zal binnenkort inzicht geven of er in 2016 voldoende vertrouwen is.

Het tweede item dat in 2015 centraal heeft gestaan, is het ruime
meerderheidsbesluit op 1 oktober
om Bernheze als zelfstandige gemeente verder te laten gaan.
Aan die beslissing is een zorgvuldig
proces voorafgegaan: een sterkte/
zwakte analyse van een extern bureau, vele gesprekken zijn gevoerd,
inwonersavonden gehouden, etc.

Dat Landerd op 25 november een
referendum zou houden, waar een
aantal opties zou worden voorgelegd, was ons bekend. Bij de finale
afweging binnen Lokaal is met de
verschillende uitkomsten van het
referendum rekening gehouden.
Ook met een mogelijke wens om
met Uden en Bernheze een Maashorstgemeente te vormen.

Nu krijg ik de indruk dat een aantal fracties alweer (voorzichtig)
denkt om de discussie te heropenen. Maar het kan toch niet zo
zijn dat een zichzelf respecterende
gemeenteraad na twee maanden
aanleiding ziet om op een eerder
besluit terug te komen.
Ik wens u fijne en vredige kerstdagen.
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’Koopzondag Heesch
op 20 december’

Progressief Bernheze:

Groene stroom, voor én
door de inwoners

www.centrumheesch.nl

Skip Anker, Commissielid Progressief Bernheze

Kerst in Heesch!

bernheze - Wij willen de inwoners van de
drie gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch
de kans geven windmolens te bouwen en op
deze manier zelf energie op te wekken. Er
liggen namelijk grote kansen om op HeeschWest duurzame energie op te wekken. Aanleiding voor ons om in gesprek te gaan.

Heesch – Met de kerststal op het plein, komen we nu helemaal in de kerstsfeer. De gemeente Bernheze, een
aantal vrijwilligers van het Centrum Management, Heemkundekring de Elf Rotten en het parochiebestuur
hebben zich ingespannen om er ook dit jaar iets moois van te maken. Midden in het centrum een blikvanger!
Zo ook de kerstboom die in de
ronding van ’t Dorp staat bij Lederzaak Verhagen. Fijn dat al die mensen zich ingespannen hebben om
dat weer voor elkaar te krijgen. In
veel dorpen wordt er geen kerststal meer gezet. Jammer!
Serious Request
De landelijke Serious Request-actie
krijgt steun van Balletschool Hanneke van der Stappen. Zij zal met
haar leerlingen op 19 december
‘dancing statues’ presenteren tussen 13.00 en 15.00 uur in CC De
Pas. De toegang is gratis, maar

een donatie voor het goede doel,
de generatie van de toekomst in
oorlogs- en conflictgebieden, is

Prijsuitreiking
Rode Loper actie 20
december 16.00 uur
welkom.
Prijsuitreiking
Als op 20 december de winkels de
deuren openzetten, zal ook de arrenslee door Heesch rijden. Neem

gerust plaats in dit bijzondere vervoermiddel en laat je vervoeren.
Voor een hapje en een drankje kun
je daarna bij de Rabobank terecht,
die na de verbouwing haar gastvrijheid wil laten blijken. Daarna
zal om 16.00 uur de prijsuitreiking
van de Rode Loper-actie plaatsvinden, bij de kerststal. De feestelijke
entourage zorgt voor gezelligheid
en er worden ter plekke lotjes uitgedeeld voor nog meer prijzen.
Reden genoeg om op 19 december De Pas en op 20 december het
centrum te bezoeken.

CDA: Hoe

staat het met begeleid wonen
in Heeswijk-Dinther
Esther van den Bogaart, Raadslid CDABernheze
bernheze - In Heeswijk-Dinther zijn ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bezig met huisvesting voor hun (jong)volwassen zoon of
dochter. Begeleid wonen in Heeswijk-Dinther is het doel. Het duurt al heel wat
jaren om dit te bereiken, met als gevolg: onzekerheid bij ouders en kinderen.
CDA Bernheze heeft - samen met de politieke partijen Progressief Bernheze en
SP - vragen gesteld aan het college over projecten in het kader van begeleid
wonen in Bernheze.
We vinden het belangrijk om op
de hoogte te worden gebracht of
er projecten in het kader van begeleid wonen zijn in Bernheze. En
om welke projecten dit gaat. Ook
zijn we benieuwd of er projecten
zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en welke projecten dat zijn. We hebben gevraagd
hoeveel mensen uit Bernheze voor
deze projecten in aanmerking komen en wat de leeftijdsgroepen

zijn. Verder willen we weten of er
wachtlijsten zijn voor deze projecten en wat de stand van zaken is
van het begeleid wonen project
in Heeswijk-Dinther en of andere
projecten in de gemeente mogelijk
zijn.
Informatie begin 2016
De wethouder heeft informatie
hierover toegezegd in een informatienotitie die begin 2016 in de

commissie Maatschappelijke Zaken behandeld zal worden. CDA
Bernheze is blij met deze toezegging.
Wij willen graag betrokken blijven
als commissie en we verwachten
dat er niet alleen voor ons, maar
vooral ook voor de betreffende
inwoners duidelijkheid komt waar
ze mee verder kunnen. CDA Bernheze gaat voor begeleid wonen in
eigen omgeving.

Radioloog Frank van Oorschot neemt
afscheid van Bernhoven
Uden - Radioloog Frank van Oorschot neemt op 7 januari afscheid
van de collega’s in Bernhoven. Hij heeft dan 26 jaar in Bernhoven gewerkt. “Met veel plezier”, zegt hij daarover. Dat werkplezier heeft voor
hem alles te maken met de goede samenwerking met zo veel betrokken
vakmensen in Bernhoven. Maar ook de contacten met patiënten waren
voor hem waardevol.

Na zijn studie geneeskunde in Groningen, voltooide Van Oorschot
zijn artsenexamen aan de VU in
Amsterdam. Hij completeerde zijn
opleiding met een huisartsenopleiding, maar koos uiteindelijk voor
de radiologie. In 1990 begon hij
als radioloog in het toenmalige
St. Josephziekenhuis in Veghel.
Trots is Van Oorschot op de hoge
kwaliteit van de afdeling radiologie
in Bernhoven. Hij realiseert zich
dat kwaliteit een subjectief begrip
is “maar we doen er toch alles aan
om die kwaliteit te optimaliseren
en te waarborgen.” Daar bestaat
een kwaliteitscommissie voor, die
op bepaalde criteria toetst. Net zo
belangrijk vindt hij het dat collega’s
elkaar aanspreken op hun handelen. Dankbaar kijkt hij terug op “de
goede samenwerking met zó vele
vakmensen in en om ons mooie
ziekenhuis.”

Maandag 13 december organiseerden wij - samen met GroenLinks Oss en GroenLinks ’s-Hertogenbosch - een rondetafelgesprek.
Om met elkaar van gedachten te
wisselen over de mogelijkheden tot
het opwekken van duurzame energie op Heesch-West. Hierbij waren
ook de energiecoöperaties aanwezig uit de drie gemeenten. Al snel
bleek uit het enthousiasme van de
energiecoöperaties, dat ze samen
zullen optrekken bij het adviseren
van de gemeenteraden. Zodat er
een bedrijventerrein ontstaat waar
duurzaamheid en bedrijvigheid samenkomen.
Aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek, dat uitgevoerd is
naar wens van de drie gemeenten,
zijn er mogelijkheden om twee
windmolens te plaatsen. Door bijvoorbeeld onderdelen te verkopen
aan onze inwoners, kunnen deze
gerealiseerd worden zonder directe
tussenkomst van een grote ener-

gieleverancier. Met als gevolg een
positief effect op de prijs van de af
te nemen stroom.
Hiermee zouden de twee windmolens eigendom kunnen worden
van de inwoners van Bernheze. Dit
zou betekenen, dat iedereen die

duurzame, groene
stroom van
eigen bodem
meehelpt aan het realiseren van
dit project, duurzame en groene
stroom van eigen bodem gaat ontvangen. Dat is iets waar wij ons
als Progressief Bernheze hard voor
willen maken. Zodat iedereen kan
genieten van deze groene stroom,
met als insteek: door de inwoners,
maar ook zeker voor de inwoners.
Reactie? Mail naar:
reactie@progressiefbernheze.nl.

Jaarprogramma
HKK Nistelvorst
Nistelrode - HKK Nistelvorst in Nistelrode organiseert het jaar
door lezingen, tentoonstellingen, excursies en een kerstviering. Alle
activiteiten - met uitzondering van de heemreis - zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen voor de publieksactiviteiten een bijdrage, die
per activiteit wordt vastgesteld.
Nu lid worden biedt vele voordelen, zoals gratis deelname aan
lezingen, excursies en een kerstviering. Leden kunnen deelnemen aan onze activiteiten op het
gebied van stamboomonderzoek,
archeologie, collectieregistratie
e.d.
Elke maandagavond komen o.a.
de werkgroepleden bijeen in het
heemhuis; er wordt dan ook gewerkt, maar het is er vooral ook

gezellig. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,- per
jaar en € 15,- per jaar voor het
tweede lid uit hetzelfde huishouden.
Aanmelden als lid kan via secretaris Rien van de Graaf, tel.
06-33587468 of per mail aan
secretaris@nistelvorst.nl of op
maandagavond in het heemhuis,
Maxend 3 in Nistelrode.

Jaarprogramma 2016
6 januari

Lezing met de titel ‘de rommelpot’
Door de heer Ben Hartman, Schijndel
3 februari
Jaarvergadering
9 maart
Lezing over ‘de vroedvrouw’
Door Hans van de Broek, Deurne
6 april
Buurtavond (evt. onderwerp nog in te vullen)
23 april
Excursie Bijenmarkt in Geffen
11 mei
Lezing ‘Rimpelkes’
Door Ton Cruijssen, Reek
29 mei
Voorjaarstentoonstelling
1 juni
Lezing m.b.t. heemreis naar Grave
12 juni
Deelname bijenmarkt Nistelrode
25 juni
Heemreis Grave
7 september Buurtavond (evt. onderwerp nog in te vullen)
11 september OMD tentoonstelling, thema ‘Iconen en symbolen’
5 oktober
Lezing ‘het cultuurlandschap en zijn geschiedenis’
Door Jan Timmers, Gemert
5 november Bezoek aan HKK ‘De Elf Rotten’ in Heesch
21 december Kerstviering
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Gerard in gesprek met...

wim van lith
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.

Aanleiding
Heeft de gemeenteraad van Bernheze op 1 oktober in grote meerderheid gekozen voor zelfstandigheid,
dan komt er nu een brief van de provincie dat de provincie bedenkingen heeft bij dat besluit. Daarnaast
zou, volgens een kop in het Brabants Dagblad, de keuze van het Landerds volk bij het daar gehouden referendum de druk op Bernheze verhogen. Houdt het nu nooit op, vraag je je als inwoner van Bernheze af.
Het is daarom dat ik mijn oor te luister leg bij - de zowel in de provinciale- als gemeentepolitiek - gepokt
en gemazelde fractievoorzitter van het CDA.
Maar eerst even weten wie Wim is. Wat zijn je drie
beste karaktereigenschappen?
Eerlijk, betrouwbaar en geduldig om op basis van
argumenten besluiten te kunnen nemen en daarbij
ook naar de toekomst te kijken.

Kun je de lezer eens een inzicht geven in je agenda
voor de gemeente en de daaraan verbonden tijd?
Een willekeurig overzicht uit mijn agenda geeft het
volgende beeld. Op maandag extra vergadering
over rekenkamer en toelichting op ruimtelijke zaken, dinsdag fractievergadering CDA, woensdag
bijeenkomst CDA leden en bestuur, donderdag

Viering jubileum van Bernheze

Referendum Landerd verandert niets aan ons
besluit over zelfstandigheid
7 Kiezen uit twee
1. Besturen of oppositie?
Besturen.
2. Vorstenbosch of Nistelrode?
Vorstenbosch.
3. Dorpsraad Heesch nodig of niet?
Nodig.
4. Carnaval of Kerstmis?
Kerstmis.
5. Raadslid of inwoner na 2018?
Gewoon inwoner.
6. Dorpsraad Nistelrode heeft wel/niets te maken met plek Aldi?
Niets.
7. Opvang asielzoekers in Bernheze?
Ja

Wim samen met Gerard aan de keukentafel in het Mediahuys

vereniging- en projectbezoek, vrijdag coalitievergadering en zaterdag en zondag voorbereiding van
vergaderingen. Vergaderen en bestudering stukken betekent minimaal 20 uur per week.
Wat ervaar je als hoogtepunt uit je
politiek bestuurlijke leven?
De viering van het 10-jarig bestaan
van de gemeente Bernheze. De
bewoners van de diverse kernen
kwamen dichter bij elkaar te staan,
wat de basis is geweest voor de samenwerking tussen de kernen op
verschillende gebieden, van cultuur tot economie.
Je bent al raadslid vanaf 2002.
Wat is het beste besluit dat er in
al die jaren is genomen?
De samenwerking van de sociale
diensten van de gemeenten Veghel, Schijndel, Sint Michielsgestel
en Bernheze in Optimisd vanaf 1
januari 2008 (nadien ook Boekel).
De gekozen bestuursvorm van
wethouders en raadsleden heeft
er voor gezorgd dat er een grote
betrokkenheid bij de raden is blijven bestaan bij de uitvoering van
werkzaamheden door de sociale
dienst. Ikzelf heb van 2010-2014

deel uitgemaakt van het bestuur
en heb de betrokkenheid van bestuurders, door dicht bij de burgers
te staan, mogen ervaren.

Foto: DMBK

zo groot als noodzakelijk. Dat betekent: samenwerking in een netwerk van gemeenten nabij de A50
als zelfstandige gemeente Bern-

dige gemeente Bernheze. De uitkomsten van dat referendum zijn
dan ook voor de verantwoordelijkheid van de gemeente Landerd

Wijkplatforms voor Heesch in plaats van dorpsraad
Welk besluit was zonder het CDA
niet tot stand gekomen?
De legalisatie van de golfbaan,
waarover bijna twintig jaar is gediscussieerd.
Komen we nu tot de aanleiding
van ons gesprek. Maak de lezer
het gedoe rondom de zelfstandigheid van Bernheze nu eens duidelijk.
Bernheze is uitgegroeid tot een
volwaardige gemeente, die haar
zaken goed op orde heeft. De nieuwe taken zoals Jeugdzorg, Wmo
en Participatie zijn - samen met andere gemeenten - goed opgepakt.
Ten aanzien van samenwerking
op andere gebieden, hanteren wij
het uitgangspunt: dingen doen op
de schaal die nodig is, dicht bij de
inwoners, zo klein als mogelijk en

heze. Bovendien blijkt uit studies
van het Sociaal Cultureel Planbureau dat wij prima passen binnen
de grenzen, die zij optimaal vinden
voor participatie in lokaal bestuur.
De brief van de provincie is voorbarig en niet in de lijn van het eigen document van Gedeputeerde
Staten om de initiatieven van onderuit te laten komen.
Op 1 oktober, lang voor het referendum in Landerd, namen wij als
raad al een besluit over het zelfstandig voortbestaan van de hui-

en hebben geen enkele invloed op
onze eerdere besluitvorming.
Ik neem aan dat jij een belangrijke
factor bent als fractievoorzitter
met vijf van de zestien leden in de
coalitie. Toch heb ik de indruk dat
het nogal eens schuurt en krast.
Hoe komt dat?
Dat valt wel mee, het heeft vooral
te maken met de onervarenheid
van sommige raadsleden, die voor
het eerst deel uitmaken van de
raad. Maar alles moet geleerd wor-

Wil je nog ergens op terugkomen?
Een dorpsraad voor Heesch is wellicht moeilijk te realiseren. Ik zou er
echter een groot voorstander van zijn als er in Heesch bijvoorbeeld drie
wijkplatforms zouden worden gevormd.

den en dat kost tijd. We zijn een
prima team.
Wat mogen we van het CDA de
komende raadsperiode verwachten?
We willen nadrukkelijk onze bijdrage leveren aan het tot stand
komen van lokale zorg door coöperaties of soortgelijke organisaties
in onze vijf kernen en te faciliteren
waar dat mogelijk is.

Profielschets
wim van lith

Burgerlijke staat:
gehuwd, twee dochters,
drie kleinkinderen.
Woonplaats:
Vorstenbosch sinds 1974,
geboren in Nistelrode.
Leeftijd: 67 jaar.
Beroep: bedrijfsadviseur.
Politiek actief sinds:
1976/1986 bestuurlijk actief
in CDA;
1987-1999 lid Provinciale
Staten;
2002-heden lid gemeenteraad
Bernheze.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

sint servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
winnaar:
vorige week:
Angela van Berkel
Annie van Kessel
uit
kan de staatsloten
Sint Servatiusstraat
52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
Heeswijk-Dinther
ophalen bij Paperpoint

Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

st. servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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TE KOOP
NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
HEESAKKErS LIcHTVISIE
HEEFT VOOr IEDErEEN
DE JUISTE LAMP IN HUIS
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
IN ONZE KADOSHOP VINDT U
ALTIJD EEN PASSEND KADO
VOOr ELKE GELEGENHEID
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
IN ONZE ELEKTrOSHOP
VINDT U ALLE MOGELIJKE
LIcHTBrONNEN
Zowel LED- als SPAAR-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en -onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
DAGELIJKS VErSE TULPEN
€ 2,- per bos
Verschillende kleuren.
Richard van Doorn
Vorstenbosseweg 1, Dinther.
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KErSTBOMEN
Blauwspar, zelf uitzoeken
op perceel Liniedijk 3
Heeswijk-Dinther.
Van 100 cm € 5,- 150 /200 cm
€ 10,- 250 /350 cm € 15,gratis thuisbezorgd.
0413-292751 - 06-53760087.
KErSTBOMEN
Diverse soorten en maten,
o.a. blauwspar en Nordmann.
Verkoop vanaf 5 december.
Antoon Coolenstraat 5 te Heeswijk.
MOOIE KErSTBOMEN
Groen en blauwspar, diverse
maten, met en zonder kluit,
ook open op zondagen.
H. Donkers, Kampweg 30
Loosbroek 0413-229445.
KErSTBOMEN
Diverse soorten en maten.
€ 10,-. Muggenhoek 10
Heeswijk-Dinther
0413-293023.
KOGA MIYATA TESLA
ELEcTrIScHE DAMESFIETS.
24 versnellingen, bouwjaar 2011
met lader € 395,0412-292751 of 06-53760087.

TE KOOP/TE HUUr
cENTrUM HEESWIJK,
WINKEL/KANTOOrrUIMTE
(voorheen juwelier). Huur € 650,excl. btw per maand 0413-293584.

AANGEBODEN
EEN AVONDJE UIT bij de
schietvereniging in Nistelrode.
Activiteit luchtbuksschieten
voor verenigingen, buurten en
bedrijven. Meer informatie:
Piet van Hintum 0412-611168.
PEDIcUrE HEESWIJK-DINTHEr
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Alle jaargetijden

uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
PEDIcUrE NISTELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
KAPTEIJNS PArTYVErHUUr
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
T/m zondag 10 januari staan wij
weer met onze
OLIEBOLLENKrAAM
op Plein 1969 Heeswijk-Dinther
1e en 2e kerstdag gesloten.
Mario & Christa Bok.
WILT U IEMAND VErrASSEN
MET EEN EcHT OrIGINEEL
KADO!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther.
FEESTJE OF IETS TE VIErEN
Fust bier 50 liter vanaf € 55,-.
IJsklontjes € 1,80 per zak.
06-42968565.

GEVrAAGD
BIDPrENTJES
H. Leeijen
John F. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
Ik wil ze ook graag ophalen bij u.
Wie kan mij hepen aan een
OUDE SPEcULAASPLANK
Tel.: 06-13464787.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #6433

maakluisterend
dit jaar nog
“Een
oor gebruik
nodig?”
More Puzzles:

van uw zorgvergoeding.
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak
www.sudoku-puzzles.net

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

• Tot
€1000,00 vergoeding
•• Persoonlijk
Persoonlijk deskundig
deskundig advies
advies
mogelijk
•• Alle
Alle dagen
dagen audicien
audicien aanwezig
aanwezig
• Maak
voor
23
december
•• Altijd
Altijd gratis
gratis uitgebreide
uitgebreide hoortest
hoortest
een
afspraak
•• Onafhankelijk
Onafhankelijk
• Afspraak
zonder voorschrift

’t Dorp 29 HeeschSon
0412-475959
17Septemberplein
17Septemberplein 1B
1B Son -- 0499-490726
0499-490726
Meijerijstraat
Meijerijstraat 6
6 Veghel
Veghel -- 0413-288338
0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

nieuwe ideeën voor het voorjaar
Het voorjaarsaanbod van de Eijnderic
is weer uitgebreid met een groot aantal leuke workshops en cursussen.
nieuw in het programma zijn onder andere:
• Wassen beeld maken
• Sieraden maken
• Landschap schilderen op de
Maashorst
• Workshop speksteen
• Granny Square haken
Ook op kookgebied zijn er volop
mogelijkheden:
• Van het Midden Oosten tot aan de
Oriënt
• Tapas maken
• Turkse specialiteiten
• Fairrukkelijke kookworkshop

•
•
•
•

Vegetarisch koken
Desserts
De zoete verleiding
Workshop Barbecue

Neem gerust een kijkje op
www.eijnderic.nl voor het volledige
aanbod.

De Eijnderic wenst u gezellige feestdagen
en een creatief en gezond 2016.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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sFEERVOLLE wINTEREXPOsITIE
Bloem by Marjan bij Hedi Meubelen
Bloem by Marjan organiseert vanaf maandag 29 december een sfeervolle, doorlopende expositie bij Hedi Meubelen. Hier kunt u kennismaken met de creatieve,
bijzondere bloemwerken van Bloem by Marjan.

HEEswIJK-DINTHER -

ervaren door de prachtige bloemwerken gecombineerd met stijlvolle meubelen.

Al eerder vonden Bloem by Marjan
en Hedi Meubelen elkaar in november toen zij een succesvolle en
bijzondere winter-/kerstexpositie
organiseerden in een herenhuis in
Berlicum, samen met kunstenares
Ans van den Berg en fotografe
Rita Dekkers. Het publiek kon daar
een warme winter- en kerstsfeer

Marjan barst van
de creativiteit

wiNTEREXPOSiTiE,
bLOEMwERKEN EN
wORKSHOPS
Nu zoeken zij wederom de samenwerking door het organiseren
van een doorlopende expositie. Bij
Hedi Meubelen, een van de mooiste woonwinkels van Nederland,
kunt u de sfeervolle, kunstzinnige
bloemwerken van Bloem by Marjan bewonderen. U bent van harte
uitgenodigd de expositie te bezoeken. Alle bloemwerken zijn te koop.
Ook kunt u in opdracht, naar eigen
wens, bloemwerken bestellen.
Maakt u liever zelf een prachtige
creatie? Dat kan ook. Bloem by
Marjan organiseert in december en
januari diverse workshops van 2,5
uur bij Hedi Meubelen. Tevens is
het mogelijk een proefles te volgen
voor € 10,- (exclusief materiaal).
Benieuwd naar de mogelijkheden? woensdag 29 december is
Marjan van Venrooij, eigenaresse
van Bloem by Marjan, de hele dag
aanwezig bij Hedi Meubelen. wilt
u nog voor de kerst aan de slag?
schrijf u dan in voor de workshop

van dinsdag 22 december. Er zijn
nog enkele plaatsen.
OvER MARjAN
Marjan barst van de creativiteit.
Al meer dan 30 jaar werkt zij in de
bloemsierkunst en bloemdecoratie. Als zelfstandige, voor vooraanstaande bloemsierkunstzaken en
voor een grote supermarktketen.
Ze is gespecialiseerd in styling van
winkels, grote zakelijke events en
privé-evenementen.
Daarnaast illustreert zij graag,
maakt moodboards over de
nieuwste trends op het gebied van
lifestyle en geeft workshops. Marjan volgt de laatste trends op het
gebied van technieken, kleuren en
materialen op de voet. Als het om
het creëren van mooi dingen gaat,
is Marjan van alle markten thuis.
Graag deelt zij haar kennis en ervaring met u!
iNFORMATiE
Meer informatie over de workshops en dienstverlening van
Bloem by Marjan. Kijk op website
www.bloem-by-marjan.nl of neem
contact op met Marjan via
06-1335 6232 of
bloembymarjan@gmail.com.

Diploma’s halen bij conscius Sports
NIsTELRODE - vorige week gingen de stoere kinderen van health center conscius Sports
op voor het behalen van Diploma A, b en c. in de spannendste tijd van het jaar; 28 november, 5 december en 12 december. Alle kinderen hebben met vlag en wimpel hun diploma
behaald. Gefeliciteerd allemaal!

CERTIFICAAT B - Jens Jordaans, sander v.d.
Broek.
DIPLOMA B - siobhan Alberto, sander Torrisi, Emme Kleijngeld, Esmee van Asperen,
weronika Fijolek, Nessa Broekhof, Bo v.d.
Heijden, Jaelynn Farneubun, Maud Heesakkers, Denise van Leuken, Lieke Auwens,
Moyra Notenboom, stan van Rijswick, Mees
v.d. Berg, Bart Cramer, stijn Vink.
DIPLOMA C - sander Torrisi, Noor Lagarde,
Ninthe Bongers, Neomi van Gorp, Luuk v.d.
Doelen, Jessica v.d. Rakt, Luna Farnaubun,
Quint Farneubun, Tatum Pennings, sem van
Tilburg, Tim v.d. Boogaart en Joes Kanters.
bij conscius Sports na het Abc
Ook bij Conscius sports kun je na het ABC
nog verder gaan met zwemmen, dat hebben
deze zwemkanjers afgelopen zaterdag laten
zien.
Ze stonden om 10.00 uur te trappelen om
hun vaardigheden te laten zien aan het publiek. Na een uur langen zwoegen mochten
nu allemaal trots hun diploma in ontvangst
nemen.

CERTIFICAAT B - Ilse Jonkergouw
DIPLOMA B - Tom Jonkergouw
DIPLOMA C - Roza Verhoeven
sNORKELEN 1 - Meike de Roder,
Maud smits, Iris Verhagen.
sNORKELEN 2 - Jasper v.d. Pas,
Marith Exters, Nikki Hanegraaf.
sNORKELEN 3 - stan de Roder
ZwEMVAARDIGHEID 1 Annelin Fransen, Janne Verwijst
ZwEMVAARDIGHEID 2 Janske van Dijk, Amelia smolinska.
ZwEMVAARDIGHEID 3 Jonie schouten, Liz v.d. Kortenhof.
wERELDZwEMsLAGEN 1 Dani Hanegraaf, Anne van Dijk, Tim Delissen
en Veerle v.d. Broek.

Twee weken
gratis sporten
en geen
inschrijfgeld
Gefeliciteerd allemaal!
Namens team Conscius
sports
geldig t/m
15 April

Meer foto’s op: www.consciussports.nl.

Health Center Nistelrode wordt

Conscius Sports

Uw kind leren
omgaan met geld?
* De actie loopt van 5 tot en met 31 oktober 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

DIPLOMA A - Annabel van Aart, Bijs Romme, Dani Jansen, Danique Cissen, Eef Vorstenbosch, Eline Manders, Fiene Kivits, Hazel
van Eijk, Ize Raaijmakers, Jarin Uijlen, Jayno
Adriaansen, Jens Megens, Joost van Thiel, Joy
steins, Kevin Pijnenburg, Kiara van der Heijden, Lotte van Erp, Luuke van der Heijden,
Marit Verhees, Mayron de Bijl, Morris van
Loon, Natalia sitek, Nikki Molenaar, Quinn
Cissen, Roman van de ven, shyenna van
Mook, siem van de Ven, Teun van de spijker.

Wij geven graag advies
Kinderspaarw
e
kom sp ken:
aren en
krijg ee
n
cadeau
tje*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

DE BEEKGRAAF 58 NISTELRODE 0412 617 333
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Boomrooierij van Weert
rondhout is alweer vanaf
2007 in Loosbroek gevestigd
Roomboter appeltaart*
1 KG

Delicatessebolletjes

FEEST

FEEST

3.79
Zuid-Amerikaanse ribeye*
CA . 2 0 0

G

0.99
Scharrelkipbraadsticks*

FEEST

14.99/kg

Zoete aardappelen
Dankzij de verreiker is het niet meer nodig om zelf in de boom te klimmen

LOOsBROEK - Van huis uit zijn we een echt Boxtels bedrijf. In 1937 begon
opa op de ‘Langenberg’, daarna zijn mijn ouders in 1989 met het bedrijf
verhuisd naar de Kruisbroeksestraat 12 in Loosbroek, op industrieterrein Ladonk. we zijn een modern, flexibel bedrijf en we gaan vooral nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
Zo hebben we sinds kort onze nieuwe Merlo
60.24 MCss verreiker in gebruik genomen.
Deze machine is voorzien van een speciale
velkop en voldoet aan de nieuwste veiligheidsrichtlijnen en voorschriften wat betreft
CO2 uitstoot. Met deze machine kunnen we
nu eenvoudig de takken boven in de boom
vastklemmen tot een hoogte van 26 meter,
dan machinaal doorzagen en vervolgens ook
op de grond leggen.
Deze werkzaamheden gaan snel en vooral
veilig; wij klimmen nu minder vaak zelf met
de motorzaag de boom in.

1 KG

Foto’s: Wim Roefs

Met onze visie en
vakkennis zijn we
continu bezig om bij
elk project tot een
zo goed mogelijk
resultaat te komen.

wij zijn gespecialiseerd in het rooien van
moeilijke bomen. we hebben het materiaal
en de mensen in huis om grote aantallen bomen te rooien en het takhout te chippen en
af te voeren in een kort tijdsbestek.

we zijn hier elke dag met onze mensen op
de een of andere manier bezig met bomen
rooien of snoeien. Vanaf augustus tot eind
maart/april is het spitsuur bij ons. Daarna
begint het broedseizoen en is het even wat
rustiger. Met onze visie en vakkennis zijn we
continu bezig om bij elk project tot een zo
goed mogelijk resultaat te komen. Er zijn u al
veel tevreden klanten voor gegaan.

Dit zijn meestal projecten voor de overheid.
Maar we zijn er zeker ook voor bedrijven en
voor de particulier. we rooien of snoeien niet
alleen bomen, maar frezen ook stobben. we
verkopen stamhout, gezaagd hout (eiken
balken, eiken planken, voor een aanbouw of
tuinhuis, etc.).

Kijkt u ook eens op onze website of informeer naar de mogelijkheden die we u kunnen bieden. U kunt ook online een offerte
aanvragen of bestelling doen.
www.vanweertrondhout.nl
0413224100 / 0651839104
info@vanweertrondhout.nl.

Verse kruiden*

PER STU

K

FEEST

0.49
Passievruchten

FEEST

0.69

20 G

Munt, koriander, platte peterselie,
tijm, rozemarijn, dille of bieslook.

1.19

250 G

FEEST

1.39

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

VERKRIJGBAAR VANAF 19 DECEMBER
Wondertollen*

Knetterballen*

8 0k s

6 0k s

stu

stu

Per pak

Per pak

2.89

wij leveren ook veel openhaardhout, gekloofd en gedroogd en bezorgen dat ook bij
u thuis.
we hebben hier in Loosbroek het innemen
van groenafval aan ons werkterrein toegevoegd. U kunt bij ons snoeihout, struiken,
boomstronken, gras, bladafval en veegvuil
brengen. Het ophalen van deze materialen
verzorgen wij ook vaak voor onze klanten.
Deze materialen verwerken wij tot chips of
shreds, wat dan weer als brandstof wordt
gebruikt in de bio-energie. Van het materiaal wat hier niet voor geschikt is, maken we
compost dat als bodemverbeteraar gebruikt
wordt.

2.79

FEEST

Granaatappel

500 G

FEEST

2.99

Ca.

9 STUKS

Vuurwerkpakket XXL*

2.89
Fonteinen mix*

1 02

stu k s
Per pakket

Per pakket

7.99
Ratellinten*

6 0k s

stu

30

stu k s

8.99
Vuurwerkfeest*

2 0k7s
stu

Per pak

2.89

Per pakket

2.89

* Verkoop aan personen vanaf 12 jaar.

KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN MET KERST
OP WWW.ALDI.NL

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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De ‘Ster van Bethlehem’ bij Halley
beschreven. De ster die de wijzen
uit het oosten naar de pas geboren
Christus leidde, is alleen bekend uit
het Evangelie naar Mattheüs.
In de loop der tijden zijn tal van
theorieën uitgedacht om de ster te
verklaren. De ster was kennelijk zo
bijzonder, dat de wijzen daarin het
goddelijke teken zagen dat er een
Koning was geboren. Zij begonnen
aan een lange reis om de Koning te
vinden en hem hulde te bewijzen.
De ster leidde hen naar Jeruzalem,
waar zij vernamen dat zij in Bethlehem moesten zijn. Zij gingen weer
op weg en de ster ging hen voor
totdat die boven de plaats bleef
staan waar het kind was.
In de presentatie wordt een aantal bijzondere hemelverschijnselen
naar voren gehaald en besproken

HEEsCH - Sterrenwacht Halley
is op vrijdagavond 18 december
voor publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is
voor alle leeftijden geschikt.
Met Kerstmis en Drie Koningen in
het vooruitzicht, besteedt de sterrenwacht op deze publieksavond
aandacht aan de ster van Bethlehem; het bekendste astronomische
verschijnsel dat in de Bijbel wordt

die een verklaring kunnen vormen
voor de ster van Bethlehem. Daarbij moet wel worden opgemerkt,
dat het lang niet zeker is of het
verhaal van deze historische ster
op de werkelijkheid berust.
Bij heldere hemel is er natuurlijk
de gelegenheid om de sterrenhemel en sterrenbeelden te bekijken
en door de telescoop de maan en
sterren te observeren.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel.
Entree: € 5,- (kinderen tot en met
12 jaar: € 3,-).
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
5383 KT Heesch/Vinkel
0412 - 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

FILMHUIS DE PAS:
MIDDEN IN DE WINTERNACHT
HEEsCH - De kinderfilm Midden in de winternacht draait op
maandag 28 en dinsdag 29 december in Filmhuis De Pas. Aanvang 13.30 uur. Entree: € 4,-.
De tienjarige Max woont samen
met zijn moeder en zusje in een
winters land, waar iedereen voor
het gemak even Nederlands praat.
sinds zijn vader ervandoor is met
een andere vrouw, loopt Max een
beetje met zijn ziel onder zijn arm.
Totdat daar opeens de pratende
eland Moos in zijn schuur neerstort. Moos maakt de testvluchten
voor de rendieren die de slee trekken.
De laatste liep helaas niet helemaal als gepland en nu moeten
ze de kerstman zo snel mogelijk
terugvinden voor het feest begint.
Een leuke familiefilm voor het hele
gezin.

Eindejaarsbridgedrive in cc Servaes
HEEswIJK-DINTHER - in cultureel centrum Servaes in Dinther wordt op maandag 28 december weer de jaarlijkse eindejaarsbridgedrive gehouden.
De zaal is open om 12.30 uur. Aanvang bridgen 13.00 uur.
Inschrijven kan door voor 20 december € 17,50 per paar over
te maken naar Rabobank, rekeningnummer NL 83 RABO
011.16.29.071 t.n.v. CC servaes. Vermeld hierbij de namen
van het bridgepaar en telefoonnummer.
Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 06 - 20160376.

Winnaar De Pas
Gertie van Extel

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

jterij
sli

caves

hubert
zee

gers

CONDESA DE
LEGANZA

PHEBUS
RESERVADO

Tempranillo

Cabernet Sauvignon

Fles à 750ml

Fles à 750ml

e 5,99

TORRE ALDEA
RIOJA

e 10,99

CÔTES DU
RHÔNE

Crianza

Moulin de Meyran

Fles à 750ml

Fles à 750ml

e 9,95

RAIMAT
ABADIA

e 7,95

DOPFF
AU MOULIN

Cabernet Sauvignon - Tempranillo

Pinot Blanc

Fles à 750ml

Fles à 750ml

e 8,95

Kerstconcert Notenkrakers

e 8,85

Bestel nu uw
BETALEN relatiegeschenken!

NU 6 FLESSEN HALEN

5

Alleen geldig op getoonde wijnen. Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2015

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

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

VORsTENBOsCH - Muziekvereniging de Notenkrakers verzorgt samen
met koor Frappant op zaterdag 19 december om 19.00 uur in het kerkgebouw van vorstenbosch een kerstconcert.
Het fanfareorkest speelt een aantal
klassieke en moderne kerstliederen. Het koor zingt eveneens een
mix van moderne en klassieke lie-

deren. Ook worden er gezamenlijk een aantal nummers gebracht.
Deze optredens worden afgewisseld met een optreden van de

slagwerkgroep en voordracht van
een kerstgedicht en kerstverhaal.
Tijdens het concert worden enkele
jubilarissen in het zonnetje gezet.
Het concert is gratis toegankelijk.
Zie ook
www.notenkrakersvorstenbosch.nl
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Les Pastoureaux Jolis raken mensen met
hun a capella kerstnummers
LEDEN vAN KOOR KORAAL vORMEN EEN bijZONDER KERSTKOOR

Verkleed als herders tijdens de rode loperactie in 2014

HEEsCH – Een aantal leden van het Heesche koor Koraal heeft zich,
ruim zeven jaar geleden, verenigd in een gelegenheidskoor, dat rond
de kerstdagen sfeervolle kerstliederen ten gehore brengt. verkleed als
herders, pastoureaux, treden ze op tijdens verschillende gelegenheden
in bernheze en daarbuiten.
“Begin oktober beginnen we al met
repeteren; elke zondagochtend in
basisschool Emmaus in Heesch. Dit
jaar doen er vijftien leden van koor
Koraal met dit gelegenheidskoor
mee; iets minder dan de helft”,
vertelt een enthousiaste Mieke van
den Akker, 53 jaar, woonachtig in
Heesch. Zij is opperherder én dirigent van Les Pastoureaux Jolis.
Uit je hoofd leren
Heidi van der Vloet, 46 jaar, legt
uit dat ze best begrijpt dat niet alle

leden van koor Koraal mee willen
doen met dit gelegenheidskoor.
“Het is, naast het repeteren van
nummers met ons reguliere koor
en je werk, ook best veel. Je moet
een flink aantal kerstliederen uit je
hoofd kennen; we werken namelijk niet met teksten op papier.”
“Dat doen echte herders immers
ook niet”, grapt Mieke tussendoor.
Heidi: “Ook treden we best veel
op in de komende periode, dus dat
moet je dan ook maar net weer

Vanaf oktober elke zondag repeteren

zien te combineren met je thuis- en
werksituatie.”
Mensen raken
De muzikale lat van dit unieke
koor ligt tamelijk hoog; vier– of
vijfstemmige carols zijn geen uit-

Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

voor ons publiek extra leuk; we
kunnen al zingend door de straten
trekken, zoals bij Ravenstein bij
Kaarslicht en we kunnen eigenlijk
overal onze liederen ten gehore
brengen.” Mieke herinnert zich
nog goed een keer in Ravenstein

vier- of vijfstemmige carols in allerlei
talen zijn geen uitzondering
zondering en er wordt in allerlei talen gezongen. Het koor heeft geen
muzikale begeleiding en zingt dus
a capella, op, nou vooruit dan,
een enkel kerstbelletje na. Mieke:
“Dat maakt het voor ons en ook

dat het koor spontaan in een winkel optrad met, in eerste instantie,
verbaasde, maar meteen ook verraste en geraakte klanten. want
mensen raken met hun a capella
kerstnummers, dat doet Les Pas-

toureaux Jolis zeker. Het eerste optreden in ‘vol ornaat’ was dit jaar
tijdens Ravenstein bij Kaarslicht op
12 december, waar Les Pastoureaux Jolis dit keer in een park, samen met een verhalenverteller, het
publiek liet genieten van klassieke
christmas carols.
Ook was het koor present op de
Dickensmarkt in Druten op 13 december, in de wijk ’t Rul in Heesch,
samen met de Blue Band op 15
december en op de kerstmarkt van
het openluchttheater Hoessenbosch in Berghem op 19 december.
Daarnaast luistert het koor ook
nog tal van besloten gelegenheden
op én is zelfs te gast in het Goedemorgen Café van MFM.

Oliebollenactie Scouting Heesch
Kerstweek cunera/De Bongerd
muzikaal afgesloten
HEEswIJK-DINTHER - Tot en met
18 december is locatie cunera/
De bongerd van Laverhof in Heeswijk-Dinther omgetoverd tot een
sfeervol kersthuis, waar iedereen
welkom is.
“De week staat in het teken van
kerst, saamhorigheid, ontmoeting en verbinding met elkaar en
er worden diverse festiviteiten
voor en door de gemeenschap
van Heeswijk-Dinther en Loosbroek georganiseerd”, aldus sjanet

Adank en Marga Goossens, medewerkers welzijn van Laverhof.
Om de kerstweek af te sluiten, is
er gezellige muziek op vrijdag 18
december van 13.00 tot 16.30 uur
en van 19.00 tot 22.30 uur. Optredens zijn er van Lia de Haas, Marga van de Broek met Huub sperber en Dreamfield, slagwerkgroep
harmonie en fanfare, Bram en Ilse,
de band Hou’t simpel en het koor
van basisschool De Bolderik.
De toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom.

HEEsCH - Traditiegetrouw bakt
Scouting Heesch op 31 december
oliebollen. De leiding zorgt voor
de organisatie en de leden zetten
zich in voor de voorverkoop.

Voor de bezorging is een wijkindeling gemaakt. scouting Heesch
probeert de oliebollen tussen deze

olieBollen WorDen
in zonneBloemolie
geBakken

scouting Heesch bakt de oliebollen tegen absolute bodemprijzen.
wie de oliebollen zelf komt halen,
betaalt voor tien oliebollen € 5,-.
Thuisbezorgd kosten tien oliebollen € 5,50. De oliebollen worden
in plantaardige zonnebloemolie
gebakken. De opbrengst van de
oliebollenactie is bestemd voor de
scoutinggroep, die gedurende het
jaar veel verschillende activiteiten
organiseert voor de jeugdleden.

stelformulieren. Bij het bestellen
hoeft niet betaald te worden, dat
hoeft pas bij de levering op 31 december.

tijden te bezorgen. wie niet thuis
is, kan naar het scoutinggebouw
komen om de oliebollen tegen de
lagere ‘afhaalprijs’ mee te nemen.
Oliebollen zelf halen, kan tussen
11.00 en 16.00 uur in scoutinggebouw ‘De Elleboog’ aan de Leekenstraat 6.

bestellen
Vanaf zaterdag 6 december komen
de scouts in Heesch langs met be-

Via www.scoutingheesch.nl is het
ook dit jaar weer mogelijk om de
oliebollen online te bestellen.

Ook wie voor oudejaarsdag niet
heeft besteld, kan gewoon langskomen om oliebollen te kopen.
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Oliebollenactie cV De Eikenhoek
Column
julian
HEEswIJK-DINTHER - Oudejaarsdag begint nu al te leven in de Eikenhoek in Dinther. De leden van
carnavalsvereniging De Eikenhoek
zijn alweer volop bezig met de
jaarlijkse oliebollenactie.

zak oliebollen. Aangezien het vorig
jaar een doorslaand succes was, is
besloten om dit jaar weer te gaan
bakken en de club hoopt hiermee
een traditie te starten. Met de opbrengst wil de club de bouw van
de carnavalswagen financieren.
Rondom de Eikenhoek zal de jeugd
langs de deuren gaan om bestellingen op te nemen en verder zijn
de appelbeignets en oliebollen ook
te bestellen via
oliebollenactie@cveikenhoek.nl.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 13 DECEMBER T/M 31 DECEMBER 2015

Langs de deuren gaan, bestellingen
registreren, inkopen doen en voorbereidingen treffen. Ook de jeugd
is ermee bezig. wie de meeste
oliebollen verkoopt, krijgt een cadeaubon en uiteraard allemaal een

Vijf bollen kosten € 5,-, elf bollen
€ 10,-. Appelbeignets zijn € 1,50
per stuk en tien appelbeignets
€ 10,- Als extra service kan aangegeven worden wanneer ze thuisbezorgd worden, tussen 10.00 en
12.00 uur, tussen 12.00 en 15.00
uur of tussen 15.00 en 17.00 uur.
CV De Eikenhoek is altijd op zoek
naar nieuwe leden en bouwers.
Aanmelden hiervoor kan via
bestuur@cveikenhoek.nl.

VIER DE
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Studieorkest
fanfare Hartog bij
Life and Garden
HEEsCH - Het Studieorkest van fanfare Hartog uit
Oss zal op zondag 20 december een optreden verzorgen in het tuincentrum van Life and Garden aan
de bosschebaan in Heesch.
In de sprankelende kerstsfeer van het tuincentrum
zal het orkest met een eigentijds kerstrepertoire de
bezoekers verrassen. Het orkest, dat bestaat uit zo’n
25 personen, heeft er maanden van voorbereiding
op zitten om tot dit resultaat te komen. Het studieorkest bestaat voornamelijk uit jongeren, die met plezier muziek maken en zo ervaring opdoen om uiteindelijk door te kunnen stromen naar het grote orkest.
Met veel enthousiasme hebben de leden geoefend
aan de diverse nummers.

Tevens verkrijgbaar
Johnnie Walker
Double Black Whisky
met 5.00 korting.

Tevens verkrijgbaar
Baileys Chocolat Luxe
met 2.00 korting.

Koopzondag 20 december
van 12.00 - 17.00 uur
Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 - 5384 Heesch
heesch@mitra.nl
0412- 45 46 30
OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag
9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Het optreden op zondag 20 december begint om
14.00 uur. Met tussendoor enkele korte pauzes zal
het optreden om 16.00 uur eindigen. Bezoekers zijn
natuurlijk van harte welkom om de verrichtingen van
de muzikanten te bewonderen.

Ik mag dit jaar mijn eigen vuurwerkwinkel draaien voor stage! Ik
heb zelf ook al jaren ervaring met vuurwerk, want mijn ouders hebben zelf al jaren een vuurwerkwinkel. Ook mag ik hier de aankomende weken een column over schrijven. Hiermee houd ik jullie
op de hoogte hoe het allemaal gaat om een eigen winkel voor het
eerst te beginnen.
De eerste weken stage zitten erop, het bevalt tot nu toe erg goed
en ik ben al erg ver met de voorbereidingen voor de winkel. De
winkel zit op het industrieterrein in Heeswijk-Dinther en is gevestigd in een andere winkel, namelijk de Varpo. De mannen van de
Varpo helpen mij dan ook goed bij de winkel. Ik ben de afgelopen
weken druk geweest met het maken van promotie voor De Heeren
Van Het Vuurwerk, vandaar ook deze column.
Ook komen er reclameborden langs de weg en worden er overal
folders verspreid in de omgeving. Ik had zelf ook nog een leuke
actie bedacht, namelijk het uitdelen van kortingspasjes.
Ik heb een afspraak gemaakt met meerdere winkels in HeeswijkDinther en Veghel voor het uitdelen van kortingspasjes. Het zit
simpel in elkaar, elke klant die aan de kassa komt en iets afrekent
(maakt niet uit welk bedrag), krijgt een gratis pasje aangeboden.
Daarmee ontvang je € 5,- korting bij De Heeren Van Het Vuurwerk
die online te verzilveren is.
Aan het einde van deze week komt het vuurwerk binnen en begint
de eerste voorverkoopdag!
Dat betekent dus dat het echte werk dan wel begint. Ik heb er erg
veel vertrouwen in dat het goedkomt. Dus knallen maar!
Bij ondernemen hoort ook de PR voor het produkt en doordat ik
heb gekozen om te adverteren in DeMooiBernhezeKrant mag ik
deze column schrijven.

HÉT GOEDKOOPSTE

ERK
VUURDW
ERLAND!!
VAN NE

www.bestelvuurwerk.nl/heeswijk

De Heeren Van
Het Vuurwerk

GRATIS VUURWERK

voor iedere klant!

De Morgenstond 19

Heeswĳk-Dinther
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bERNHEZE - Sinterklaas is terug naar Spanje. De pakjes zijn
allemaal uitgepakt en iedereen bereidt zich voor op de
volgende gebeurtenis in deze feestmaand december:
Kerstmis. vooral op social media (Facebook) komen de
eerste opgetuigde kerstbomen voorbij, variërend van

... de mooiste
kerstboom
van Bernheze

een sfeervolle witte, nep, houten kerstboom tot een
grote, levende dennenboom voorzien van de meest
diverse, kleurige versierselen.

Heb jij dé mooiste kerstboom
van Bernheze?
Maak een foto en stuur hem op naar
info@demooibernhezekrant.nl
(minimaal 1Mb of 300 dpi) en wie weet,
maak jij kans op een toepasselijke prijs.
in de uitgave van 6 januari maken we de
winnaar bekend.

Bijzondere avond bij het AfrikaEngakoor in Nistelrode
Speciale kerstgroepen in
de Wereldwinkel

NIsTELRODE - Het Afrika-Engakoor in Nistelrode houdt maandag
21 december een avond met een
concert en een kerstmarkt.
Het Arika-Engakoor telt 75 leden en bestaat alweer ruim achttien jaar en verzorgt gemiddeld
zo’n twintig optredens per jaar.
Het koor zet zich volledig in voor
goede doelen, vooral kleinschalige
projecten. De opbrengsten van de

collectes gaat voor honderd procent naar die projecten.
Aangezien veel koorleden niet alleen goed kunnen zingen, maar
ook heel creatief zijn, hebben
zij werkstukken gemaakt die op
maandag 21 december te bewonderen zijn. Deze avond begint met
een concert van liederen uit het repertoire uit Afrika. Daarna is er een
markt met kerststukken, heerlijke
jam, glas in lood, Afrikaanse kle-

ding, de eigen cd’s die uitgebracht
zijn en meer. wie meer informatie
over het koor wil of lid wil worden,
kan zich deze avond door dirigent
Mayke Hendriks laten informeren.
De avond op maandag 21 december wordt gehouden in de zaal van
handboogvereniging Ons Genoegen aan de Zwarte Molenweg 9 in
Nistelrode. Aanvang 19.30 uur, de
toegang is gratis.

BERNHEZE - Het is de vrijwilligers van de wereldwinkel ook dit jaar
weer gelukt om een aantal kerstgroepen uit diverse landen van de wereld in te kopen. Speciaal voor klanten die deze speciale kerstgroepen
verzamelen en voor eenieder die daarin is geïnteresseerd.
Er zijn grote kerstgroepen, maar
ook kerstgroepen gemaakt in een
kokosnoot of zelfs in een luciferdoosje. Daarnaast is er in de wereldwinkel een groot assortiment
kerstkaarten van Unicef en Amnesty International. De wereldwinkel noemt zich een Fairtrade
cadeauwinkel, om daarmee aan te
geven dat achter elk cadeau een
ideële doelstelling zit: mensen in

de derde wereld een kans geven
op een menswaardig bestaan.
wereldwinkel Heesch is nu ook
op vrijdagochtend extra open, van
10.00 tot 17.00 uur. wereldwinkel
Heeswijk-Dinther heeft een speciale kerstkoopavond op woensdag
23 december, tot 21.00 uur. wereldwinkel Nistelrode heeft de normale openingstijden, maar sluit op
24 december om 15.00 uur.
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NIEUW in de regio Veghel, Uden en Bernheze: thuisslager.nl

De hoge prijzen in de winkels leveren voor de boer niets extra’s op

en daar willen de thuisslagers iets
aan doen. Via www.thuisslager.nl

De minimale afname is 10 kg per
keer. Daarvoor krijg je het vlees
verpakt en voorzien van de uiterste houdbaarheidsdatum, conform
de voorschriften. Zo kun je bijvoorbeeld een half varken bestellen, waarbij karbonade zit (hals-,
schouder-, ribkarbonade), schnitzel, magere varkenslappen, slavink,
blinde vink, verse worst, gehakt,

voet of achtervoet. Voorvoet:
rosbief, braadvlees, draadjesvlees,
soepvlees, schenkel, sukade, ribstuk, gehakt, worst, hamburger,
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kun je vlees bestellen van varken,
rund, schaap, lam of kip, zonder
de marges van de tussenhandel,
tegen eerlijke dagprijzen.

E

EC
ER

We HeBBen Het vak
geleerD van Het
‘zaaDje tot Het
karBonaaDje’

JK

NZ

hamburger, shoarma, speklapjes,
nasi-/bamivlees en rollade.
Bij de bestelling van ¼ rund kun je
kiezen tussen vlees van de voor-

O

Waar vind je dat nog? Ambachtelijk vakwerk voor een lage prijs. De thuisslager.nl
houdt van zijn vak, waarbij kwaliteit, vakbekwaamheid en versheid hoog in het
vaandel staan. Al zo’n veertig jaar oefenen de slagers van thuisslager.nl het slagersvak uit. Ze kennen het vak van haver tot gort of - zoals ze zelf zeggen - “We
hebben het vak geleerd van het ‘zaadje tot het karbonaadje.’ Uitbenen en uitvliezen, snijden en verpakken hebben voor ons geen geheimen.”

DE THUISSLAGER

rundervinken, rollades, bieflappen,
tartaar.
Achtervoet: rosbief, braadvlees,
draadjesvlees, soepvlees, schenkel,
entrecote, runderhaas, kogelbiefstuk, Hollandse biefstuk.

Kom je er zelf niet uit op de website, bel ons voor een afspraak voor
uitleg per telefoon of bij jou thuis.
Tel. 06-42968565. Bij afwezigheid kun je de voicemail inspreken, wij
bellen dan tussen 17.00-20.30 uur terug.
www.thuisslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van
maandag 14 t/m zondag 20 december 2015

prijsplukker
Kerststuk in taartvorm
Diverse kleuren, 25 cm, Ø 26 cm,
inclusief plateau. 19.95

14.

95

Balletstudio van der Stappen

dANCING STATUES FESTIVAL
19 december 2015
13:00 - 15:00 uur
De pas, heesch

Iedere
zondag open
t/m
10 januari

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

Zonda
20 dece g
m
koopzon ber
d
van 12.0 ag
0 tot
17.00 uu
r.

De merken

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska
Soulmate

Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo

No-Na
Eva Kayan
Colette Sol
Amor
Stardust avenue
JuFFrouw Jansen
House of soul

Team Le Village wenst iedereen fijne feestdagen
’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl
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XRC Services wint Gouwe
Kreuge 2016
HEESCH - Op een druk bezochte Prinsenreceptie in Heesch is bekend gemaakt dat XRC Services de Gouwe
Kreuge wint in 2016. De uitreiking is op 30 januari in ‘t Tunneke. Met het winnen van de onderscheiding
‘Gouwe Kreuge’ treedt XRC Services in de voetsporen van onder andere Vetipak en Vloerenbedrijf van Berkel.

Kolletje & Dirk - Koning Winter
valt in het water
Pieter Feller & Natascha Stenvert
Met de kerstvakantie voor de deur,
tipt de bibliotheek een vrolijk
voorleesboek voor kinderen vanaf
4 jaar, met verhalen over kerst, de
winter en de warme gezelligheid
van de wintertijd.
Kolletje, een lief en soms eigenwijs
meisje, neemt haar rood-witte toversokken altijd overal mee naar
toe. Als ze die aantrekt en haar
naam ‘Katharina Orselia Laetitia’
zegt, gebeuren de meest wonderlijke dingen. Samen met haar vriendje Dirk beleeft ze allerlei avonturen.
Nu is het winter, maar het is nauwelijks koud en het regent veel. Kolletjes opa zegt dat dit komt doordat Koning Winter bij het schaatsen
door het ijs is gezakt en daarom geen winter kan komen brengen.
Zou dat echt zo zijn?
De verhaaltjes zijn plezierig om voor te lezen omdat de kinderen er
veel in herkennen. Tussen de tekst staan kleine, kleurrijke illustraties.

Jeugdmiddag bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Alle kinderen tussen ongeveer 8 en 12 jaar met belangstelling voor sterren, de maan en planeten zijn op zaterdagmiddag
welkom op een Jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley. Iets voor jou?
Dan word je verwacht om 14.00 uur. De Jeugdmiddag duurt tot 16.00
uur. Er wordt van alles verteld over sterren en planeten. Ook zijn er
leuke doe-activiteiten en tot slot is er nog tijd om waterraketten te
lanceren!
Als het niet bewolkt is, kijken we met een speciale telescoop naar de
zon. Op de zon zijn vaak indrukwekkende protuberansen, zonnevlammen en zonnevlekken te zien. De entree bedraagt € 1,- per kind. Je
hoeft je tevoren niet voor deze middag aan te melden. Zorg wel dat je
er al om 14.00 uur bent, want dan maak je het hele programma mee.
Sterrenwacht Halley - Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel.

ICT-dienstverlener XRC Services
wint de prijs omdat het zich verdienstelijk heeft gemaakt gedurende dit jaar en de voorgaande jaren.
Het maatschappelijk belang en het
belang voor de samenleving in het
algemeen staan hierbij hoog in het
vaandel.
XRC Services heeft sterk bijgedragen aan de lokale en regionale
werkgelegenheid, waardoor een
flexibele organisatie klaarstaat om
de klanten te ontzorgen. XRC Services ontzorgt haar klanten op het
gebied van IT en communicatie
door middel van advies, software,
hardware en (installatie)diensten.
Daarnaast neemt XRC Services
haar sociale verantwoordelijkheid
en toont betrokkenheid door het
ondersteunen van vele initiatieven
zoals sportclubs, de XRC Bernhezeloop, maar ook KWF en Cultureel Centrum De Pas.
De Gouwe Kreuge is een onderscheiding van Stichting Carnavals-

René Nuiver en Dave Spijker

viering Heesch die jaarlijks wordt
uitgereikt. In het verleden werd
deze onderscheiding aan nationale
bedrijven uitgereikt, maar sinds
2001 richt de Gouwe Kreuge-commissie zich op regionale bedrijven.
Op 30 januari vindt het Gouwe

Kreuge bal plaats in ‘t Tunneke.
Rond 20.30 uur wordt de Gouwe
Kreuge uitgereikt door Prins Porcus XLV aan een delegatie van
XRC Services. Aansluitend is er een
feestavond met medewerking van
de band Da Vinci.

Komt Rens niet naar de Raad van 11,
dan komt de Raad van 11 naar Rens
HEESCH/GEFFEN - Zondagmiddag is er vanuit het Rottenrijk een
delegatie naar de prinsenreceptie
van Krullendonk geweest om de
felicitaties te brengen aan Prins
Porcus XLV en adjudant en Jeugdprins Porcellus XXXIX en adjudant.
Een lid van de Raad van 11 van
Rottenrijk, Rens van Orsouw (oudadjudant), kon niet mee omdat
hij moest werken bij Karwei in
Heesch..
Omdat het ‘Geen punt bij Karwei’
is, zijn na de receptie Prins Ad, zijn
adjudant, een aantal leden van de
Raad van Elf en enkele anderen
een bezoek gaan brengen aan Karwei in Heesch met het motto: ‘Als
Rens niet naar de Raad van 11 kan
komen, dan komt de Raad van 11
naar Rens.’

Na een korte rondleiding door
Rens en een fotomomentje met
Martha Daams van DeMooi Bern-

hezeKrant, keerde het vrolijke gezelschap weer terug naar het Rottenrijk.

Zin in de MINI-NA-AAP-SHOW op zaterdag 6 februari 2016

Wij hebben al zin in Carnaval 2016
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Boek ‘Ziehier, wij verkopen
77 kasteelhoeven’ ten doop

Nieuw ‘His buukske’ van
Bert van Trientjes

Heeswijk-Dinther - Het boek:
‘Ziehier, wij verkopen 77 kasteelhoeven’ is vanaf donderdag te
koop. Dit boek werd, in opdracht
van de gemeente Bernheze, ontwikkeld en gerealiseerd door Rien
en Florian de Visser.
Het boek wordt donderdag 17 december ten doop gehouden in de
Meierijsche Museumboerderij in
Heeswijk-Dinther. Het boek biedt
een unieke, maar vooral ook levendige en boeiende inkijk in een
stukje ‘geschiedenis van dichtbij’.
Het wel en wee van de bewoners
van het machtige Kasteel Heeswijk
tegenover de dagelijkse beslommeringen van de - grotendeels
- straatarme pachtboeren uit die
tijd. Maar de auteurs trekken de
lijn door naar het moment van de
verkoop van die kasteelhoeven, de
zestiger jaren van de vorige eeuw
en vervolgens naar de situatie in
2015. De bewoners van toen en
nu komen royaal aan het woord en
via honderden foto’s wordt er ook

een fraai beeldverslag gemaakt.
Het boek heeft een harde kaft, telt
184 pagina’s en tekst wordt door
de auteurs royaal afgewisseld met
foto’s en tekeningen.
Het boek, dat niet in de boekhandel te koop is, kost € 19,95 en is zaterdag 19 december tussen 10.00

en 12.30 uur, tegen contante betaling, af te halen in de ‘schob’ van
de Meierijsche Museumboerderij,
Meerstraat 28 in Heeswijk. Pinnen
is niet mogelijk.
Voor meer info, zie de website van
de Meierijsche Museumboerderij:
www.museumboerderij.nl of bekijk www.erfgoedbrabant.nl.

Susan uit Heesch wint € 166.666,- in
de VriendenLoterij PrijzenMarathon
heesch - 4 december 2015 – Een grote verrassing voor Susan uit
Heesch. Zij won € 166.666,- in de VriendenLoterij PrijzenMarathon
voor een toekomst zónder Alzheimer. Susan ontving zaterdag de cheque uit handen van André van Duin en Irene Moors in het DeLaMar
Theater.

Susan werd onder het mom van
een meet & greet met André en
Irene naar het DeLaMar theater
gelokt. Hier werd zij verrast met
€ 166.666,-.
“Ik had geen idee wat me te wachten stond vandaag. Een fiets zou al
geweldig zijn. Toen ging die enveloppe open en bleven de nummers
maar verschijnen, € 166.666,-!
Wie had dit verwacht? Zoveel

geld, ik kan me er nu nog geen
voorstelling van maken hoeveel dit
echt is. Misschien komt het besef
als ik mijn eerstvolgende bankafschrift zie. De glimlach op mijn gezicht blijft er in ieder geval het hele
jaar op staan”, lacht Susan. “Wat
ik met het geld ga doen? Ik denk
dat ik over een paar maanden een
mooie reis naar Nieuw Zeeland ga
maken en mezelf daarna eens se-

Video Design
Lunenburg
Uw kostbare ‘oude’
8 mm film op dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

geleid door foto’s die Bert zelf in
de loop der jaren in Heesch heeft
geschoten. Het boekje is voor de
echte liefhebbers in zeer beperkte
oplage te koop bij kantoorboekhandel Ceelen in Heesch.

FC Bernheze zoekt dichters
en verhalenvertellers

De uitreiking aan Susan uit Heesch
werd zondag direct na ‘Carlo’s TV
Café’ op RTL 4 uitgezonden.

zo’n bedrag
geeft je een
vliegende start
De VriendenLoterij en Alzheimer
Nederland voerden van 19 oktober
t/m 30 november de grootste nationale alzheimeractie ooit. Het geld
gaat naar alzheimeronderzoek.
Deelnemers aan de actie maken
zelf kans op ruim 300.000 prijzen
tot maar liefst 1 miljoen euro en
steunen Alzheimer Nederland met
de helft van hun lotprijs, zolang zij
blijven meespelen.

Taxi van Lieshout

CADEAU-TIP

Het betreft het Heesche dialect,
dat lang geleden door de bewoners
van de verschillende rotten werd
gesproken. De titel van het boekje
‘Rottenproat’ is daarmee meteen
verklaard. De teksten worden be-

rieus ga oriënteren op de huizenmarkt. Zo’n bedrag geeft je natuurlijk een vliegende start.”

Samen voor een toekomst zonder
alzheimer
Alzheimer, de meest voorkomende
vorm van dementie, is een zeer
ingrijpende en nog ongeneeslijke hersenziekte. Dit jaar telt ons
land ongeveer 260.000 mensen
met dementie. Tenzij er een geneesmiddel wordt gevonden, is de
verwachting dat er in 2040 meer
dan 500.000 zijn. Investeren in onderzoek is noodzakelijk, hier is veel
geld voor nodig.

Susan en een goede vriend ontvangen uit handen van Irene Moors en André
van Duin de cheque van de VriendenLoterij
Foto: Roy Beusker Fotografie

Heesch - Opnieuw heeft Bert Wijnen, alias Bert van Trientjes, een fraai
boekje samengesteld uit verschillende oude teksten en gezegdes uit
het vroegere Heesch. Hij hoopt daarmee een stukje Brabants cultureel
erfgoed voor het nageslacht veiliggesteld te hebben.

Foto: Wim Roefs

Bernheze - Fotoclub FC Bernheze zoekt mensen met een sterk poëtisch gevoel. In januari willen de
leden van de club topfoto’s gaan
maken. De foto’s worden in koppels gemaakt.
De koppels krijgen de opdracht om
een foto te maken die zich goed
leent om er een mooi gedicht of
kort verhaal bij te schrijven. Deze
foto’s hebben dus een weldoordachte inhoud. Soms kleur, dan
weer zwart wit, bepaald door de
fotografen.
De fotoclub is op zoek naar ‘dichters en verhalenvertellers’ uit
Bernheze die hieraan mee willen
werken. Zij krijgen dan een foto
gemaild, waar ze in twee weken
tijd een tekst bij gaan schrijven.

De foto en de tekst worden dan
in de loop van februari op een
leuke bespreekavond, met zowel
de tekstschrijvers als de fotografen besproken. Het mooie is, dat
de bedoeling van de maker van de
foto, vaak een totaal andere is dan
wat de schrijver ervan gemaakt
heeft. “Als alles loopt zoals we hopen, dan zal het eindresultaat op
de expo van FC Bernheze in mei te
zien zijn”, zegt Wim Roefs, voorzitter van FC Bernheze.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij voorzitter Wim Roefs
via info@fotografieroefs.nl Voor
info: 06-53798923.
De afgebeelde foto is een voorbeeld van een foto waarbij een
verhaal of gedicht geschreven zou
kunnen worden.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

t je
Spelen me
interieur

voor de
kerstsfeer
Geen boom, maar toch
wat groens in huis
tips

Versier je huis met een
kerststukje, kerstkrans of een
guirlande. Haal een beetje natuur
in huis.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Een leuke manier
om kerst in huis
te halen is het
maken van sfeervol
kerstdienblad

www.humstijl.nl

Kies een dienblad, schaal of
groot bord dat bij je inrichting
past en vul deze met kaarsen,
kerstballen, hertjes, sterren of
natuurlijke materialen zoals mos
of dennenappels. Kortom; alles
wat lekker kerstig is. Maak er
een mooi plaatje en zoek dingen
die bij elkaar passen en een mooi
geheel vormen.

Meulendijk

www.jmeulendijk.nl

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98
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Vul een glazen vaas
of pot met lampjes
of hang ze rond je
schouw of deur

Gé-Dé KEUKENS

Kerstlampjes kun je gebruiken
voor het versieren van je hele
huis, je hoeft ze echt niet alleen
in de boom te hangen!

Kwaliteit keukens voor betaalbare prijzen

De kerstballen die
je niet in de boom
hangt kun je nu
mooi gebruiken voor
andere versiering

ERF
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S
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Veveo en Wĳzono

(schilderskwaliteit)

Vul een schaal of vaas met
kerstballen, laat ze zien onder
een stolp of hang ze aan een tak
bijvoorbeeld.

van

Wĳzonol projectlatex

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

(normaal € 121,50)

10 liter wit voor € 42,50
(normaal € 93,95)

Het verschil ten opzichte van
de bouwmarktenmuurverf is:
- hogere dekkracht
- mooi mat
- makkelĳk te verwerken
(geen aanzetstrepen)
- veel beter afwasbaar
- te mengen in iedere lichte kleur
Voor het mengen op kleur wordt een
kleine toeslag berekend.

NU
€ 49,-

NU
€ 42,50

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

Onderdeel van Van Oort Groep

10 liter wit voor € 49,-

Ruim 25 jaar ervaring
• Advies op maat
• Flexibel en klantgericht
• Renovatie van bestaande keuken

Veveo AC plus

Hang lampjes en kersthangers
aan je (neppe!) gewei of
hertenkop of versier je
F 499
A
N
A
V
ELSET ) kroonluchter met kerstballen.
B
U
E
BADM
MPLEET
,00

00

299,
TSET
TOILE

FON

ET
TEINS

00

109,

Versier eens
wat anders dan
de kerstboom

ESTEL

LE (CCO

Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl
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Kerstactiviteiten

Winterwandeltocht - Nistelrode

Winterwandeltocht - Nistelrode

Winterwandeltocht - Nistelrode

Oliedag Kilsdonkse Molen - Heeswijk-Dinther

Kerstmarkt voor Kameroen - Nistelrode

Kerstmarkt voor Kameroen - Nistelrode

2

ZAKKEN

Senseo
of Douwe
Egberts
aroma rood
koffiepads

op
recepten vind je
De lekkerste kerst

keukentafel.nl

PER 100 GRAM

5.99

7.98
8.30

2 zakken à 32/ 36 pads naar keuze

Beenham
amerikaans,
honing-mosterd of naturel
per kilo 5.90

0.

93

0.

59

Alle Maaslander
gesneden
of stuk kaas

2 ZAKKEN
Lay’s
chips
2 zakken
à 200/ 225 gram
naar keuze

2.58
2.74

2.

19

2 stuks naar keuze
bijv. belegen gesneden kaas,
2 pakjes à 225 gram
van 5.98 voor 2.99

1+1

GRATIS*

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 december t/m zondag 20 december 2015. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR
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Winterfair - Loosbroek

Winterfair - Loosbroek

Kerstinstuif De Eijnderic - Heeswijk-Dinther

Kerstmarkt Huize Heelwijk - Heesch

Kerstmarkt Huize Heelwijk - Heesch

De Stuik in Kerstsfeer - Vorstenbosch

Column
HYpotHeken

De juiste
financiering voor
uw verbouwing
De Stuik in Kerstsfeer - Vorstenbosch
ROb vAN HEUGTEN

Kom Proeven bij coop
op 19 december

Misschien zelfs een serre aan het huis erbij. Dat brengt natuurlijk de
nodige kosten met zich mee. wanneer u geen spaargeld heeft om
dit te financieren kunt u een lening overwegen. Als uw financieel
adviseur laten we u graag zien wat de mogelijkheden zijn.

HEEswIJK-DINTHER - Nog even en dan is het zover: kerst! coop Heeswijk-Dinther haalt alles uit de kast om de feestdagen te vieren. De supermarkt zorgt met een heerlijk eindejaarsassortiment met producten
voor kerstontbijt, -brunch, -lunch en -diner voor een ‘Op & Top’ kerstgevoel. Op zaterdag 19 december kunnen klanten bovendien proeven
van de lekkerste producten en volop inspiratie opdoen tijdens het jaarlijkse evenement ‘Kom Proeven’.
Klanten kunnen op zaterdag 19
december tussen 11.00 en 16.00
uur proeven van producten met
het kwaliteitslabel Top! van Coop.
Van authentieke paté tot vriesvers
gerookte zalmfilet, van roomijs tot
amandelkoek: er is voor ieder wat
wils.
Natuurlijk zijn alle producten en
gerechtjes die klanten kunnen
proeven verkrijgbaar in de supermarkt. Tijdens ‘Kom Proeven‘
profiteren klanten ook van twee
superscherpe
dagaanbiedingen:

U kunt uw verbouwing financieren met:
• Persoonlijke lening
• Het verhogen van uw hypotheek
De vuistregel die we hanteren bij de keuze uit een persoonlijke
lening of een hypotheekverhoging is als volgt: is het bedrag dat
u wilt lenen lager dan € 25.000,-? Kies dan voor een persoonlijke
lening. is het hoger dan € 25.000,-? verhoog dan de hypotheek.
we lichten u de verschillen graag toe.

een rollade van € 9,99 voor € 3,99
per kilo en Jean sablenay wijn van
€ 3,29 voor € 1,99,-.
supermarktmanager Robin Jansen:
“Ons motto deze feestdagen is
‘De mooiste tijd voor elkaar’. Daar
gaan we voor zorgen. Met ‘Kom
Proeven’ willen we klanten inspireren, laten proeven en kerst ‘Op &
Top’ laten beleven. Iedereen is van
harte uitgenodigd voor het gezellige evenement. we maken er een
feest van!”

U woont tevreden in uw eigen huis. Een eigen huis dat u nóg meer
zou plezieren als die extra badkamer er in zou zitten.
Of een grotere keuken.

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

beter een goede hypotheekbuur dan een verre vriend.
Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten
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BErNHEZE SPOrTIEF
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

Prinses Irene verliest
geflatteerd van De Korfrakkers
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Ella van de Graaf speelt
250e wedstrijd

NIsTELRODE - Prinses irene speelde zondag tegen regerend landskampioen De Korfrakkers uit Erp. Een
tegenstander van formaat, er waren zo’n 200 (!) toeschouwers bij deze wedstrijd aanwezig. Het team van
coach Marijke de veer kon tot vijf minuten voor het einde van de wedstrijd volgen en stond toen nog op
drie punten achterstand. in de laatste vijf minuten werd het verschil toch nog (te) groot. De Erpse vrouwen
biljarten
duivensport
skien
snowboarden
kano
wonnen
- geflatteerd
-judo
met 12-20.vissen
rug in de wedstrijd. De Korfrakkers
bleven effectiever; ondanks scores
van Maddy van Dijk en Ella van
de Graaf, ging de rust in met een
stand van 8-11.
kaarten/bridgen

karten
Deautosport
eerste aanval van Prinses
Irene
was meteen raak. Linda van Venrooij scoorde een korte kans. De
Korfrakkers deden meteen wat terug. Na opnieuw een voorsprong
van de thuisploeg, via Laura van
de Ven, namen De Korfrakkers het
initiatief over. Ze scoorden gemakkelijk en liepen uit naar 2-6. Via

goed spelmotorsport
kon Prinses Irene dichterbij komen. Jubilaris Ella van de
Graaf en Linda van Venrooij zorgden voor de aansluiting. Meteen
daarna waren De Korfrakkers opnieuw tweemaal trefzeker. Bij 4-8
wist een goed spelende Linda van
Venrooij vanuit twee vrije worpen
te scoren en was de ploeg weer te-

Met enkele wissels, die gelijk
scoorden, kregen De Korfrakkers
vleugels en scoorden bij 11-14
(doelpunt van Ella van de Graaf,
die haar 250e wedstrijd speelde)
vier keer achter elkaar. Lieke van
Griensven, terug van weggeweest,
kon van afstand weliswaar nog iets
terugdoen, maar De Korfrakkers
wonnen alsnog overtuigend met
12-20.

trampoline

Mooie 8e plaats voor Gympoint op NK
Oss – Turnoss uit Oss was afgelopen zaterdag gastheer voor het NK
trampolinespringen voor teams. in een goed gevulde sporthal de Rusheuvel werd in 5 categorieën gestreden om het eremetaal.
In de E-categorie nam Gympoint
uit Nistelrode deel in een deelne-

mersveld van 16 teams. Het Gympoint-team bestaande uit Babette

In de ochtend werd de jubilaris
verrast met een heerlijk ontbijt, samen met haar teamgenoten. Daarna werd koers gezet naar sporthal
‘De Overbeek’, waar de wedstrijd
tegen landskampioen De Korfrakkers op de rol stond. Toen ze de
zaal inkwam was er een prachtig
welkom, met een erehaag van
jeugdleden.
Na de wedstrijd werd zij toegesproken door voorzitter René v.d.
Ven, haar teamgenoten en ze nam
ook zelf nog het woord om mensen te bedanken. Ze kreeg van de
vereniging een ingelijst shirt met
daarop een tekst met verwijzing
naar de 250 wedstrijden in het 1e
achttal.
Van haar teamgenoten kreeg ze
een schitterende actiefoto, afgedrukt op aluminium. Ella is de elfde
speelster in de geschiedenis van
het korfbal die deze mijlpaal bereikt heeft.

Van de Graaf debuteerde al op
14-jarige leeftijd. Het was destijds
Henk de Veer, vorig jaar overleden,
die haar op 15-jarige leeftijd definitief overhevelde vanuit de jeugd.
Zowel de voorzitter als de jubilaris
haalden in hun dankwoordje aan
dat het bijzonder is dat de dochter
van wijlen Henk de Veer; Marijke,
coach is van het eerste team.
Lees het volledige artikel op
www.mooinisseroi.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant
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V.l.n.r.: Puck van der Velden, Sanne Bevers, Babette Ekkebus en Eline van der
Leest

Ekkebus, Eline van der Leest, Puck
van der Velden en sanne Bevers
waren al blij dat ze zich geplaatst
hadden voor het NK. Verwachtingen waren er dus niet. Alle meiden
hebben tijdens hun verplichte- en
keuzeoefeningen geen grote fouten gemaakt. sanne Bevers sprong
een mooie verplichte oefening
(23,200) en een fantastische keuze-oefening die met 25.000 werd
gewaardeerd.
Eline liet wat puntjes liggen bij
haar verplichte oefening maar
herstelde dit met een goede keuzeoefening, 22.900. Debutant dit
jaar Babette sprong een stabiele
wedstrijd met 22.900 en 22.700
en benjamin Puck van der Leest
sprong een goede verplichte serie
22.400. Haar keuze werd beloond
met 21.500.
Uiteindelijk eindigden de meiden
uit Nistelrode op een knappe 8e
plaats. winnaar in deze categorie
werd TsV uit Hoogezand, gevolgd
door Pro Pratria Zoetermeer en
Nika Hoogland.
Gympoint kan zich nu op gaan
maken voor de individuele wedstrijden. De eerste is al op zondag
17 januari in Oss, waar de districtskampioenschappen worden
gehouden.

NIsTELRODE - Zondag 13 december 2015 zal altijd een bijzondere dag
blijven voor Ella v.d. Graaf. Twee dagen eerder vierde ze haar vijfentwintigste verjaardag, de zondag daarop speelde ze haar 250e wedstrijd
in het 1e korfbalteam. Een bijzondere prestatie om dit op deze jonge
leeftijd al te bereiken, zo gaf ook voorzitter René v.d. ven aan in zijn
toespraak.

I

1,4cm b

EL

1,2 cm b

HT

1cm b

AC

Na rust kwamen De Korfrakkers
niet echt meer in de problemen.
Zij scoorden meteen twee keer.
De dames uit Nistelrode werkten
hard, maar konden de aansluiting
niet vinden. Gaby van santvoort
en Laura van de Ven vonden echter toch twee keer de korf, waardoor er toch weer aansluiting was
(10-13).

DE AM
B

schaken

dammen

DE THUISSLAGER

WIJ LEVEREN EEN GOED STUK VLEES VOOR EEN
BETAALBARE PRIJS. RUND, VARKEN, SCHAAP OF KIP
Wij maken het voor u klaar zoals u dat wenst
per 2, 4 of 6 personen.
Wat u wilt: zoals gehakt, verse worst, saucijzen, hamburgers,
slavinken, blinde vinken, etc.

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

Ook leveren wij voor de horeca vanaf 10 kg.
Oa. runderhaas, rosbief, biefstuk, entrecôte, schnitzel, tartaar
Ook op voorraad, ijsklontjes € 1,80 per zak.

Hondstraat 10, 5476 KT Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77
Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Meer informatie: 06-42968565
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WHV C2 en E2 Kampioen
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Autobedrijf Ronnie Heesakkers sponsort HVCH
F8 nieuwe tenues!

C2

Heesch - De F8 is een leuk en
gezellig samengesteld team. Ze
komen van verschillende scholen.
Sommige zijn vrienden van elkaar
en sommige zaten vorig jaar al bij
elkaar in het team.

C2

Anderen zijn weer helemaal nieuw
maar de spelers hadden elkaar al
snel gevonden. Ze hebben vaak
grote lol in de kleedkamer en onder de douche. De F8 speelt in de
2e klasse en gingen redelijk goed
van start. Ze hebben ook een tijdje
4e gestaan, alleen de laatste tijd
zit het niet mee en verliezen ze
helaas te vaak. Gelukkig blijven
E2

ze altijd lachen, maar het zou wel
leuk zijn als ze weer wat wedstrijden gaan winnen. Uiteindelijk zijn
ze 6e geworden in een poule van 9
teams. Ze spelen dit jaar ook voor
het eerst Fairplay en dat was in het
begin ook erg wennen. Ze spelen
in ieder geval in prachtige nieuwe
tenues, dus daar kan het niet aan
liggen!
Autobedrijf Ronnie Heesakkers
Autobedrijf Ronnie Heesakkers is
uw vertrouwde adres voor regulier
onderhoud, reparaties, APK-keuringen, Airco service, schadetaxatie en de verkoop van nieuwe en

gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. Al sinds 2003 is Autobedrijf
Ronnie Heesakkers is gespecialiseerd in het onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagen.
De werkplaats is voorzien van
moderne apparatuur, zoals onder
andere diagnoseapparaten, een
aircoserviceapparaat en een remmentestbank. Ook voor schadeherstel kunt u bij Autobedrijf Ronnie Heesakkers terecht.
De F8 dankt Autobedrijf Ronnie
Heesakkers voor de nieuwe tenues!

Claassen, Moolenbeek en partners steekt
HVCH F10 in het nieuw!

E2

Loosbroek - WHV heeft ook
dit najaar 2 kampioenen geleverd
bij de jeugd van WHV. Er zit dus
duidelijk toekomst in de jeugd van
WHV.
Beide ploegen maakte het nog
spannend want het kampioenschap werd behaald in de laatste
wedstrijd van de competitie terwijl ze al een week eerder kampioen hadden kunnen worden. Toen
ging het helaas mis. Maar gelukkig wisten beide ploegen de laat-

ste wedstrijd te winnen waardoor
het kampioenschap toch nog werd
behaald. Mede door de steun van
de vele supporters konden beide
teams na afloop van hun wedstrijd
feestend de kantine in.
Vooral de prestatie van WHV C2
kon al apart worden beschouwd
aangezien dit team in het voorjaar
van 2015 ook het kampioenschap
pakte. Toen nog spelend in de D1
werden ze ook al kampioen. Een
schitterende en aparte prestatie
voor dit team en hun trainers.

Heesch - HVCH F10 heeft nieuwe tenues gesponsord gekregen.
De F10 speelt FairPlay. Ze hebben
al veel wedstrijden gewonnen en
ook wat tegenslagen gehad.

Maar ze steunen elkaar hierbij
door dik en dun. Bij winst wordt
er gevierd. Daar wordt dan ook iedereen van het team bij betrokken.
Geweldig om te zien hoe ze bij een
Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
goal ook naar de keeper rennen
om het met hem te vieren. Er ontWaardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl
staan vriendschappen en er wordt

regelmatig onderling afgesproken.
Mooie bijdrage vanuit de sport
zullen we maar zeggen! Het is,
unaniem ook door de ouders bevestigd, een gezellig team. Ze zijn
doelgericht, spelen over, helpen elkaar en zijn vooral vriendelijk!
Claassen, Moolenbeek en partners – Bedrijfskundig – en banquair advies
Claassen, Moolenbeek en partners
is een sparringpartner voor de ondernemer bij strategische, finan-

ciële en organisatorische vraagstukken. Paul van Beek, leider van
de F10, is partner bij Claassen,
Moolenbeek en partners. Overname, financiering en ondernemingsplanning is zijn dagelijkse werk en
dat doet hij met veel plezier! Paul
is hierbij een toegewijd en gepassioneerd adviseur.
HVCH en de F10 in het bijzonder,
bedankt Claassen, Moolenbeek en
partners voor de sponsoring van
de tenues!
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voetbal

handbal

Heeswijk sluit eerste seizoenshelft prima af
Heeswijk-Dinther - In de laatste wedstrijd van de heenronde in
de 2e klasse H, kreeg het Heeswijk van trainer Marc van de Ven
Best Vooruit op bezoek.
Vanwege blessures van Theo Lucius en Danny Aarts startte Heeswijk
met Jordy van Houtum en Bryan
van Deursen in de basis. Beide
spelers lieten zien dat ze hun verkiezing in de basis meer dan waard
waren.
De thuisploeg was dan ook vanaf
het eerste fluitsignaal van de prima
leidende scheidsrechter Van den
Boorn de betere en kansen lieten niet lang op zich wachten. De
mooiste aanval voor de thee liep
via de sterk spelende Van Houtum
en Tom Sleddens tot bij Van Deursen, die rakelings langs het doel
van Remon Verhagen schoot.
Dieptebal
Na de thee gingen de blauw-witten op dezelfde voet verder en
na een kleine tien minuten kon er
eindelijk gejuicht worden op sport-

Heesch - De dames van DOS’80 boekten een belangrijke overwinning
op rode lantaarndrager United Breda. De heren handballers moesten
hun verlies nemen tegen koploper S.V. Orion uit Heinkenszand.
van Orsouw, wisten de dames een
voorsprong van 7-8 de rust mee in
te nemen.
Lange tijd ging het gelijk op in
de tweede helft, maar met name
in de laatste vijf minuten van de
wedstrijd hielden de Heesche dames het hoofd koel en liepen zo
weg naar een toch eenvoudige
zege van 13-18. Door deze overwinning stijgen de dames van de
tiende naar de achtste plaats.
Foto: Hans Heesakkers

park De Balledonk. Arjen Haast bediende met een perfecte dieptebal
de loerende Van Dijke. Verhagen
kwam uit zijn doel, maar door het
natte veld, schoot de bal voor hem
langs, waardoor de Heeswijks topscorer vanuit een lastige hoek de
1-0 binnen kon schieten. Tien minuten voor tijd werd het duel be-

slist, toen Van Dijke verlengde op
Van Deursen, die doelman Verhagen omspeelde en de bevrijdende
2-0 in het Best Vooruit-doel deponeerde.
In het invallende duister bleef het
vervolgens rustig voor beide doelen, zodat er in de stand geen verandering meer kwam.

voetbal

WHV wint belangrijke wedstrijd van SCMH
Loosbroek - In de belangrijke laatste wedstrijd voor de winterstop,
nam WHV het in eigen huis op tegen medepromovendus SCMH. Afgelopen jaar werd er thuis nog nipt verloren, maar ditmaal trok de thuisploeg aan het langste eind en heeft de aansluiting gevonden met directe concurrenten WEC en SDDL.
De voorhoede van WHV was in
het eerste kwartier al dicht bij de
1-0, maar de kansen werden niet
benut. In de 17e minuut was het
wel raak. Yorick van de Rakt zette
goed druk op de centrale verdediger van de bezoekers, veroverde
de bal en bleef oog in oog met
SCMH-goalie Twan Rauh kalm
en zorgde voor de openingstreffer. In de 24e minuut werd er door
SCMH-speler Juul van de Laar een
overtreding gemaakt, waarna iedereen een gele kaart verwachtte.

Twan van der Doelen
Foto: Gabriëls Fotografie

Jorn de Koning. Het was al bijna
donker toen de scheidsrechter affloot en WHV drie heel belangrijke
punten kon bijschrijven op de standenlijst.

Altior 1 moet wederom onderspit delven
jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Heeswijk-Dinther - Het werd komt Rosolo uit Reusel op bezoek.
een wedstrijd waarin de pupil van Aanvang 14.05 uur.		
de week Lize Brugmans zag dat Altior 2 – Be Quick 2: 11-12
Altior goed partij gaf tegen Be Altior 3 – Stormvogels 2: 6-8
biljarten 1 in duivensport
judo en zelfs vissen
kano
Quick
de eerste helft
Altior 4 –skien
Be Quicksnowboarden
4: 12-9
een voorsprong nam.
Emos 5 – Altior 5: 14-9
Flash 2 – Altior 6: 15-9
Altior kon niet echt een vuist ma- Altior MW1 – Blauw Wit MW1:
ken en bij Be Quick kwamen ze 6-6
ook moeilijk toe aan scoren zodat Korloo A1 – Altior A1: 7-16
het bij rust 2-3 was. Na rust kwa- Spes B1 – Altior B1: 9-6
schakenbeter uit
dammende gasten uit Nuland
men
Spes C1kaarten/bridgen
– Altior C1: 1-4
de startblokken en liepen verder Altior D1 – Prinses Irene D1: 10-10
weg, waarop Altior geen antwoord Altior D3 – Prinses Irene D3: 6-3
had. Be Quick ging vrolijk verder Altior E1 – BMC E1: 5-9
1cmging
b
met scoren en
uiteindelijk met Altior E2 – BMC E2: 13-3
de winst naar huis. Eindstand 4-15. Altior E3 – SCMH E1: 9-5
Zondag 20 december is er weer Bladella E3 – Altior E4: 14-2
1,2 cm b voor Altior, dan
een thuiswedstrijd
JES F1 – Altior F1: 6-13

De dames van coach Henri van
Boxtel kwamen niet goed uit de
startblokken tegen de nummer
laatst van de competitie. DOS’80,
bivakkerend op de voorlaatste
plaats, wist na het matige begin
het roer om te gooien. Met een
rake afronding in de laatste seconde van de eerste helft door Jaimy

Door het missen van vele kansen
in de tweede helft, liepen de Heeschenaren de overwinning mis.
Orion was daarin slimmer en verstevigde daarmee de koppositie.
Eindstand 26-23.

Tornado uit Nistelrode wordt op
dinsdag 29 december gehouden.

korfbal
hardlopen

Jaimy van Orsouw
Foto: Ruud Schobbers

Heren
De Heesche heren begonnen
voortvarend aan de wedstrijd. Zij
hadden met een 1-6 voorsprong
het heft in handen. Maar het fysiek
sterke Orion wist orde op zaken te
stellen, zodat er met de rust nog
maar één doelpunt voorsprong
voor DOS’80 viel te noteren.

Oliebollentoernooi Tornado
Nistelrode - Het jaarlijkse OlieHÉ OLIEBOL!
bollentoernooi van volleybalclub

sen wegens een schorsing. De vrije
trap, die vervolgens door Driessen
werd ingedraaid, werd door Bob
van den Berg in het eigen doel gewerkt: 2-0, tevens ruststand.

Donker
Na rust kreeg WHV een aantal
goede kansen om de voorsprong
verder uit te breiden. Goede kansen voor Thijs Lunenburg, Yorick
van de Rakt, Rick Dekkers en Twan
van der Doelen (zie foto) troffen
echter geen doel. Daarna was het
SCMH turnen
dat uit een
ander vaatje
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
De leidsman besloot te fluiten voor tapte. De bezoekers gingen vol
een overtreding, maar gaf vervol- voor de aansluitingstreffer en ze
gens WHV-speler Martijn Driessen drongen de thuisploeg terug op eieen gele kaart voor commentaar gen helft. In de 73e minuut kreeg
op de leiding. Hierdoor moet hij de SCMH een terechte penalty en die
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis
volgende
competitiewedstrijd
misleidde waterpolo
tot de 2-1
van aanvoerder

korfbal

Belangrijke
winst dames DOS’80

Het is ieder jaar opnieuw een gezellig toernooi, waarbij fanatiek gespeeld wordt om de eerste plaats,
met daarna een gezellig feest in de
kantine.
Het toernooi heet niet voor niets
Oliebollentoernooi; voor deze lekkernijen wordt gezorgd. Ook zullen
er weer de nodige plaatjes gedraaid
worden door een DJ.

Op dinsdag 29 december is er weer het

van Volleybalclub Tornado
in Zaal De Overbeek vanaf 18.30 uur
Iedereen kan meedoen!

kelijk en snel op
www.volleybalclub-tornado.nl.
Inschrijven kan tot woensdag 23
december.
Stel een team (min. 6 personen) samen met vrienden, collega’s, familie, enz…

Ook dit jaar kunnen deelnemers
gratis een team van minimaal zes
personen opgeven. Dit kan mak-

Vanaf 22.30 uur is er een gezellig feest met een dj ter afsluiting van het toernooi.
Inschrijven kan op www.volleybalclub-tornado.nl
of via het inschrijfformulier aan de bar.
Er is geen inschrijfgeld!

Tornado_Poster_Oliebollentoernooi_2015.indd 1

27-10-15 23:22 27 okt 2015

budo

Taekyon Berghem
in de prijzen op eindejaarstoernooi
Zoetermeer/Berghem
Taekyon Berghem behaalde zondag zestien prijzen tijdens het
traditionele eindejaarstoernooi in
Zoetermeer.
Op het onderdeel tuls behaalden
Stef van den Berk en Jesse Broeren
een derde plek. Esli van Leuken en
Ilse van Leuken uit Heesch werden
tweede en Dave Dekkers en Huberto van de Wetering behaalden
een zeer verdiende eerste prijs.
Op het onderdeel sparring behaalde Niek Landman een derde plek.
Jesse Broeren werd knap tweede.
Maar liefst acht mensen kregen op
dit onderdeel het goud omgehangen: Imke van der Zande, Bjorn
van Krieken uit Nistelrode, Stef van
den Berk, Esli van Leuken, Daiko

Martens, Ilse van Leuken, Mike
Bloks en Huberto van de Wetering.
De coaches zijn erg tevreden over
deze jaarafsluiting en zien 2016
met vertrouwen tegemoet.

BErNHEZE SPOrTIEF

woensdag 16 december 2015

Tafeltennissen bij Net Over
‘t Netje

BERNHEZE - Eén keer in de week tafeltennissen. Die mogelijkheid is er
in sporthal bernrode aan de Zijlstraat in Heeswijk bij Tafeltennisvereniging NON (Net Over ’t Netje) waar op de maandagavonden de trainingen zijn van een gemengd gezelschap uit Heeswijk, Dinther, Loosbroek
en vorstenbosch.
Op deze trainingsavonden is iedereen vanaf 19.00 uur welkom om ter introductie - anderhalf uur lang
een balletje mee te komen slaan
(batjes zijn voorradig). Belangstellenden beleven daarmee hoe intensief dat is en hoe je het ervaart
daarmee bezig te zijn. wie verder
wil gaan, kan zich inschrijven als lid
van de vereniging. De contributie
bedraagt € 80,- op jaarbasis.
De maandag is nu de vaste avond
waarop er tot 20.30 uur gespeeld
wordt, vanaf september tot en met
mei, de maanden juni tot en met

augustus dus niet. Ook tijdens de
andere schoolvakanties kan er niet
gespeeld worden in de sportzaal bij
het gymnasium.
wie de smaak echt te pakken heeft
na enkele maanden, kan tevens in
competitieverband meedoen met
de BBTF, die loopt van oktober
tot en met april. Deze competitieavonden worden thuis altijd op
de woensdagavond gespeeld en
uit doorgaans op een dinsdag- of
donderdagavond van 20.00 uur
tot 23.00 uur.
Voor meer info: 06-45848721.

voetbal
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Avesteyn opnieuw in mineur

sCHAIJK/HEEswIJK-DINTHER –
Avesteyn trad zondag aan tegen
het verrassend sterke DAw, dat de
afgelopen vier wedstrijden twaalf
punten behaalde. Ook tegen Avesteyn was de Schaijkse ploeg te
sterk.
Avesteyn miste een aantal basisspelers. Dat betekende dat er twee
spelers van het tweede team meededen (Roel van de Leest en Rob
Kuijpers), die overigens meer dan
verdienstelijk presteerden.
DAw drong vanaf het begin fors
aan en had het betere van het
spel, maar het was Avesteyn dat
via stan de Laat op een 0-1 voorsprong kwam. Dat was tevens de
ruststand.
Na rust hield Avesteyn stand, ondanks dat DAw fors aandrong.
Uit een afgeslagen corner scoorde
DAw de 1-1. Avesteyn rechtte de
rug en kwam na een schitterende
aanval op 1-2 door een doelpunt

van Roel van de Leest. DAw
moest weer aan de bak, wat de
ploeg ook deed. Uit een foutje in
de Avesteyn-verdediging scoorde
DAw de 2-2 en tot overmaat van
ramp werd het 3-2 na een eigen
doelpunt van Avesteyn. De druiven waren meer dan zuur door dit

verlies, waar een gelijkspel zeker
mogelijk was geweest. Dit is op dit
moment het lot van de Dintherse
ploeg.
Nog een wedstrijd voor de winterstop, waarna in het nieuwe jaar de
draad weer opgepakt moet worden.

Hockeyclub HDL scoort 500 keer!

champagnetoernooi Slamdunk

Het moet een gezellig familie- en
vriendentoernooi worden, gehouden op de eerste trainingsdag van
het nieuwe jaar. Ook sponsoren
zijn van harte uitgenodigd om mee
te doen. Iedereen kan zoveel mogelijk familie, vrienden en vriendinnen meenemen. Het toernooi start
rond de klok van 18.15 uur.
Na een woord van welkom en een
korte introductie worden vanaf
18.30 uur de eerste ‘gezelligheidswedstrijden’ gespeeld. Rond 21.00

uur zal het toernooi afgelopen zijn.
Het bestuur went iedereen bijzonder mooie kerstdagen en een hele
fijne jaarwisseling.

DE OPLOSSING

HEEswIJK-DINTHER - Dat de leden van hockeyclub HDL niet alleen op het veld zeer daadkrachtig zijn, bewijst de kerstbroden-actie. Enthousiast noteerden zij in november bestellingen van familie, vrienden, buren
en collega’s en die overtroffen de verwachtingen ruimschoots: zij scoorden maar liefst 500 kerstbroden.

Het kan weer!
Zilvervloot
Uw
kind
Sparen

Bakkerij Doomernik uit HeeswijkDinther ging aan de slag en was
de ideale partner om de luxe kerstbroden met echte amandelspijs te
leveren. Zaterdag 12 december
werden de bestellingen klaargezet
in het clubhuis en aan de leden
overhandigd. Voor het team dat de
meeste broden wist te verkopen,
stond bij het ophalen van de broden een grote slagroomtaart klaar:

dat was smullen voor meisjes D1!

wensenlijstje
Met de opbrengst kan de club extra uitgaven doen, die op het altijd aanwezige wensenlijstje staan,
maar tot nu toe niet uitvoerbaar
waren. Ideeën genoeg, van een
nieuwe multimedia set tot extra
educatieve spelmaterialen om de
trainingen nog leuker en effectie-

leren
omgaan
Altijd geholpen
door iemand
met
geld?die

Wij geven graag advies

Cortjens Bernheze Verzekeringen

Cortjens Bernheze
VerzekeringenVerzekeringen
Cortjens
Korenstraat
4 Bernheze
Korenstraat 4

5388
CS NISTELRODE
Korenstraat
5388 CS NISTELRODE4
T
(0412)
17 95
T (0412) 6161
5388
CS17 95
NISTELRODE
E
info@cortjensbernheze.nl
E info@cortjensbernheze.nl
ITwww.cortjensbernheze.nl
www.cortjensbernheze.nl
(0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Nu € 50
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b
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Ook voor hulp bij
overstappen

ver te maken. De veldcompetitie
heeft momenteel winterstop, maar
in de zaal gaan de wedstrijden gewoon door: voor een aantal teams
via de KNHB-competitie en voor
andere teams via de uitwisseling
met Berlicum, Heesch en schijndel.
In overleg met trainers en coaches
kan worden doorgetraind tijdens
de winterstop, die start op 21 december en loopt tot 14 februari.

v

* Deze actie loopt van 27 november 2015 tot en met 29 februari 2016. Alleen i.c.m. een RegioBank spaarrekening.
Stap over en laat uw inkomen storten. Vraag naar de voorwaarden.

HEEsCH - Een mooie traditie in de vorm van het champagnetoernooi
staat op woensdag 6 januari weer op de agenda van de Heesche basketbalclub Slamdunk’97.

Kind
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t
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Woensdag 16 december 2015

DONDERDAG 17 DECEMBER
Oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Live-muziek met 3 bands
Locatie: Café De Zwaan
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Samarpana: Midwinter
klank-lig-ontspanning
Locatie: Rukven 2a
Heeswijk-Dinther

Kerstwandeling
met glühwein
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode

Voorverkoop kaarten
Pronkzitting CS De Wevers
Locatie: Rainbow Centre
Nistelrode

Kerstconcert
De Notenkrakers
Locatie: Kerk Vorstenbosch
PAGINA 34

DINSDAG 22 DECEMBER

Arrensleetocht
Locatie: Heesch
PAGINA 10

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

ZONDAG 20 DECEMBER

Concert: Bleuzy
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
KBO Kerstviering
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
VRIJDAG 18 DECEMBER
Kerstviering KBO Nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
De Ster van Bethlehem
Locatie: Sterrenwacht Halley
Heesch
PAGINA 34
I-Meet: Kerstparty
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Rob Scheepers
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Samarpana: Yoga
Locatie: Rukven 2A
Heeswijk-Dinther
ZATERDAG 19 DECEMBER
Workshop Opstellingen bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Aurora in touw
voor goede doel
Locatie: ‘t Dorp 138 Heesch
PAGINA 10
Kom proeven
Locatie: Coop Heeswijk-Dinther
PAGINA 43
Jeugdmiddag
Locatie: Sterrenwacht Halley
Heesch
PAGINA 39
Samarpana: Kinderyoga
Locatie: Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
‘t Sfeerhuys open avond
Locatie: Karlingerweg 1
Nistelrode (Slabroek)

Gratis open les bij Just Be
Locatie: Zwarte Molenweg 11
Nistelrode
Ruilbeurs Vogelvereniging
De Oranjewever
Locatie: De Riethoeve
Vorstenbosch
Optreden Studieorkest
bij Life and Garden
Locatie: Bossche baan Heesch
PAGINA 36
Kerstconcert Fanfare Aurora
Con Brio
Locatie: Petrus Emmauskerk
Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Sons Kamerkoor
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Koopzondag
Locatie: Heesch
Kerst-inn
Locatie: H. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Kerstconcert: Kamerkoor
Ad Parnassum
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Kerstviering KBO Heesch
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 8
Inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Locatie: Hoogstraat 11 Heesch
PAGINA 4
Film: Bloed, zweet en tranen
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
I-Meet: Kerststukjes maken
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 23 DECEMBER
Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
5a Helma van de Rakt:
Frisse Neus wandeling met
kerstkoffie
Locatie: Gagelstraat 5 Schaijk

Oliebollenactie Scouting
Locatie: De Elleboog Heesch
PAGINA 35
Oliebollen laten bezorgen
door CV de Eikenhoek
Locatie: Heeswijk-Dinther
PAGINA 36

ZONDAG 27 DECEMBER
Winterwandeltocht TRV
Locatie: Bernheze
PAGINA 15
Open zondag
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode
18 lokale toppers zingen
Top 2000 van HDL
Locatie: Lunenburg Loosbroek
MAANDAG 28 DECEMBER

VRIJDAG 1 JANUARI

Nisseroise Kwis
Locatie: Nistelrode

NIEUWJAARSDAG

Eindejaar Bridgedrive
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 2 JANUARI
Oud papier
Locatie: Buitengebied
Vorstenbosch

Kerstkienen
Locatie: Kantine Voetbalclub
Vorstenbosch

Film De Winternacht
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 34

DONDERDAG 24 DECEMBER

DINSDAG 29 DECEMBER

ZONDAG 3 JANUARI

Kerstavond

Oliebollentoernooi 2015
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
PAGINA 46

Nieuwjaarsreceptie HVCH
Locatie: Clubgebouw Heesch

Inloopspreekuur
Fysiotherapie Hoogstraat
Locatie: Hoogstraat 11 Heesch

Influsso workshop: LinkedIn
Locatie: Vleutloop Heesch

VRIJDAG 25 DECEMBER
1E KERSTDAG

MAANDAG 21 DECEMBER

Film De Winternacht
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 34

Reiki 3 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

De Hisse Kwis 2015
Locatie: Heesch
PAGINA 3

Kerstavond met het
Afrika-Enga koor
Locatie: Ons genoegen
Nistelrode (naast tennisbanen)
PAGINA 37
Kerstbingo Supportersclub
Pr. Irene
Locatie: Kantine Pr. Irene
Nistelrode

Kerstmis met de
Party Animals
Locatie: Café zaal ‘t Tramstation

Vuurwerk verkoop
Locatie: Karwei Heesch

Vuurwerk Verkoop
Locatie: Karwei Heesch
Kerst... maar dan anders bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
ZATERDAG 26 DECEMBER
2E KERSTDAG

Prinsenreceptie
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

MAANDAG 4 JANUARI

DINSDAG 5 JANUARI
Verdiepingsavond
Christendom
Locatie: Kerk St. Petrus’ Banden
Kerstraat 2 Heesch
Met creativiteit en kleur
naar het licht
Locatie: Samarpana - Rukven 2a
Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 30 DECEMBER
Vuurwerk Verkoop
Locatie: Karwei Heesch
DONDERDAG 31 DECEMBER
Oudejaarsdag

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

