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BERNHEzE – Enige jaren geleden heeft de gemeente Bernheze de steenuil als ambassadeur gekozen voor
ons mooie groene buitengebied. Bernheze en o.a. Brabants Landschap hebben enkele projecten opgestart
om ons buitengebied een nieuw groen jasje te geven. Zo worden enkele boerenerven steenuil-vriendelijk
gemaakt en worden diverse nieuwe wandelroutes (dorpsommetjes) aangelegd.
Steenuilen houden van een rommelig en gevarieerd territorium:
Knotwilgen, mesthoopjes, struweel, akkerranden en graanakkers,
kortom: biodiversiteit.
Vrijwilligers van verschillende natuurverenigingen zoals IVN-Bernheze, ZLTO, Wildbeheereenheid,
IVN-Vogelwerkgroep Oss en Dorsclub de Stofvreters zorgen voor het
ophangen, schoonmaken en onderhouden van nestkasten.
Terugkijken
De lange en koude winter van dit
jaar ging over in een koud en aanvankelijk droog voorjaar.
Door de kou en droogte kwam
de natuur laat op gang en daarmee ook het voedselaanbod
van de steenuilen, zoals muizen,
(mei)kevers, rupsen en regenwormen. Overal in ons werkgebied is

geconstateerd dat de steenuilen dit
jaar bijna veertien dagen later met
het leggen van eitjes begonnen.
Ook was de gemiddelde legselgrootte kleiner dan andere jaren,
veelal rond 2-3 eitjes per legsel
(normaal 4-5).
De steenuilen hebben de legselgrootte dus keurig aangepast aan
de hoeveelheid voedsel.
Landelijk is deze trend hetzelfde,
vrouwtjes begonnen later aan het
broeden en verschillende kasten
waren niet meer bezet. Ook opvallend was hoe de steenuil in dit
slechte muizenjaar en voorseizoen
met minder insecten overschakelde op ander voedsel. In diverse
nestkasten hebben we prooiresten
van mussen en mezen gevonden.
De steenuil heeft dit jaar gelukkig
minder last gehad van eitjes die
niet uitkwamen dan andere jaren.
De kerkuil heeft aanzienlijk meer

last gehad van de afgelopen strenge winter; veel kasten waren niet
meer bezet. Ook zijn verschillende
kerkuilen weer op zoek gegaan
naar een nieuwe partner, of hadden wel een partner maar zijn niet

‘DesOnDanks zijn er
24 JOnge sTeenuilen
en 11 jOnge kerkuilen
uiTgeVlOgen’
aan broeden toegekomen. een
voorzichtige schatting leert dat het
kerkuilenbestand is gehalveerd.
We zijn benieuwd wat de uiteindelijke resultaten zijn. Dat lezen we
komend voorjaar in het jaarverslag
van Brabants Landschap. De kerkuil eet alleen maar muizen en is dus
niet zo flexibel als de steenuil.
Afgelopen jaar hadden we bijna
geen noten, eikels, bessen, enz.,

een uitgave

Stuur uw moment van 2013 in maximaal
50 woorden aan info@demooibernhezekrant.nl.
Wie weet plaatsen we uw verhaal in de laatste
uitgave van het jaar.

savond !

Wij wensen u een fijne sinterklaa
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dus ook veel minder muizen.
Desondanks zijn er dit jaar toch 24
jonge steenuilen en 11 jonge kerkuilen uitgevlogen in Bernheze.
Vooruitwerken voor het volgende
broedseizoen
De komende tijd, als de natuur in
ruste is, zullen de uilenwerkers actief worden. Ze zullen uilenkasten
gaan schoonmaken, dat wil zeggen uilenballen en prooiresten verwijderen. Ook worden takken rond
de kast weggezaagd en broedkasten gerepareerd of vervangen. De
gastgevers in Bernheze zullen de
uilenwerkers dus weer zien verschijnen op hun mooie erven met
uilen. We hopen op een vruchtbaar en leerzaam broedseizoen,
samen met de gastgevers en de
verschillende natuurverenigingen.
en denk eraan: ‘elke wijze uil is
vroeger een uilskuiken geweest’.
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Woensdag 4 december 2013

met z’n tweeën

bak jegeeferje samen
meer
van
op voor

3-gangen 1ste en 2e kerstdag:
KERSTBUFFET
najaarsmenu
(€ 39,50 incl. drankjes)

€ 22,50

KERSTDINER

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop

Dus twijfel niet aan je
bakkunsten en doe mee…

Voor meer informatie
kunt u ons bereiken
op het nummer
0412-622821

Er zijn 2 categorieën:
’n broodproduct, waaronder gevulde broodsoorten
snacks en bijvoorbeeld hartige taart en ’n
banketproduct zoals desserts, gebak en taart.

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder

Inschrijven kan tot 31-12-2013, De ﬁnale
is op zondag 30 maart 2014. Inleveren van
uw product kan in januari/ februari op
een nader te bepalen datum. Het reglement
staat op de website en ligt in onze winkels.
Haal een inschrijfkaart in in één van onze winkels,
schrijf je in op onze website
www.debakkerslamers.nl of stuur een mail naar
heelossenbernhezebakt@kpnmail.nl.

Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Schaepmanlaan 101, Oss, ’t Dorp 109, Heesch

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Willibrordusweg 81 - 5342 LG Oss
info@restaurantzaalhetputje.nl - www.restaurantzaalhetputje.nl

Extra voorstelling Rooie Tesneuzik
heesch - Het heeft storm gelopen tijdens de voorverkoop van de
kaartjes voor de Pronkzittingen van De Rooie Tesneuzik in Heesch. Vanwege dit voorverkoopsucces, waren alle 4 de geplande voorstellingen
al meteen uitverkocht.
Daar zijn we zeer trots op en erg blij mee.
Maar om het publiek niet teleur te stellen hebben we direct besloten om een
extra voorstelling te organiseren en
wel op donderdag 16 januari 2014.
De kaartjes voor de extra voorstelling zijn verkrijgbaar bij boekhandel
Ceelen aan ’t Dorp 65 te Heesch, à
€ 12,50 per stuk.
Wacht niet te lang want er is maar een beperkte beschikbaarheid en ‘op is echt op’!

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
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.

(parade van amuses en
5-gangen menu)

Vadebo
culinair

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Catering
• Buffetten warm / koud
• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl

PEFC/30-31-421
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Kibbeling

Advertorial

(Kabeljauw)
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+ GRATIS saus
Stichting

Concert
Expositie
Tibetaanse
Iconen
Klankschalen van Liesbeth Smulders.
door Paul Vens.
Donderdag 12 december.
20.00 uur, kosten € 10,-.
Tibetaanse klankschalen zijn in staat
een verfijnde trilling uit te zenden
door een waaier van boventonen.
Deze - lang doorklinkende - trillingen hebben een bijzonder aangenaam en ontspannend effect op de
luisteraar.

à € 7,50

Kloosterkapel Vorstenbosch

Elke vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
op de markt in Nistelrode

bruikt
zij pigmenten,
eigeel en
culturele
en educatieve
ontmoetingsplaats

Zaterdag en zondag 14 en
15 december van 11.00–17.00
uur, toegang gratis.
Liesbeth Smulders woont in Sint
Anthonis. Al meer dan tien jaar
schildert zij iconen op de traditionele manier. Dat wil zeggen op
een met katoen of linnen beplakte
houten plank, voorzien van vele
krijtlagen. Voor het schilderen ge-

azijn. Toen zij jaren geleden door
een cursus kunstgeschiedenis in
aanraking kwam met deze bijzondere afbeeldingen, werd zij er
zo door geraakt dat zij zelf iconen
wilde leren schilderen.

Reserveer nu:

‘ ALL YOU
CAN EAT ’

Tijdens de expositie op 14 en 15
december zal zij de schildertechniek demonstreren.
Op zondag 29 december verzorgt
zij een lezing waarbij allerlei aspecten van iconen en de geschiedenis
van de icoonschilderkunst aan bod
zullen komen.

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

ma. t/m do. € 17,80
vrij. t/m zo. € 19,80

Speciale prijzen voor

www.wokengonistelrode.nl

kinderen

5 december open

3
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Vrijwilliger

van de maand

Ze hoeven mij maar te vragen
en ik ben er!

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

Surprise
Wie heeft dit verzonnen? Die man met die mijter en die baard zeker.
Ik denk als straf omdat je zijn geloofwaardigheid in twijfel hebt
getrokken. Boontje komt om z’n loontje. Wie niet lief is voor de
goedheiligman, mag er aan geloven. De zelfgemaakte knutsel-surprise.
Ik had op school al een hartgrondige hekel aan handvaardigheid.
Mijn figuurzaag was altijd binnen no-time kapot en wat er in de
tweedehandse zaagjesbak lag, was van erbarmelijke kwaliteit. Mijn
varkens van papier-mâché leken niet eens op een dier, laat staan een
varken. Tekeningen van mijn hand waren meer een quiz waar de
docent serieus antwoord moest geven op de vraag: ‘wat zou dit in

mijn jeugdtrauma’s zijn actueel
godsnaam moeten voorstellen?’ Mijn vader heeft uit fatsoen heel lang
een reusachtige asbak van klei gebruikt die ik voor hem gemaakt had
tijdens de les. Ik heb hem maar nooit verteld dat het eigenlijk een vaas
was voor bloemen met een hele lange steel, maar dat de bodem keer
op keer op de vloer van het klaslokaal belandde.

Annie van Menzel

Tekst en foto: Hieke Stek

Heeswijk-Dinther - Stichting Ranja, Korfbalvereniging Korloo, de Zonnebloem, het Oranje comité, het
Steunpunt, haar man, haar kinderen en haar kleinkinderen. Ze kunnen allemaal op Annie rekenen. “Naast
mijn gezin en baan is het vrijwilligerswerk voor mij heel erg belangrijk. Ook daar haal ik veel voldoening uit.
Misschien zou ik af en toe ‘nee’ moeten zeggen, maar dat moet ik nog leren. Anderzijds: ik doe alles omdat
ik het leuk vind!”
Vanaf 1972 woont Annie van
Menzel in Loosbroek. “Toen de
kinderen naar school gingen ben ik
meer mijn vleugels uit gaan slaan
in het dorp. Als ouder ben ik betrokken geraakt bij Stichting Ranja
toen Guido en Emiel mee wilden
doen met de Kindervakantieweek.
Nog steeds draag ik als vrijwilliger mijn steentje elk jaar bij als
hulp in de catering. In 1983 heb
ik mede korfbalvereniging Korloo
opgericht, omdat ik het korfballen
miste.
In mijn geboortedorp Wijbosch was
ik een fanatieke korfbalster. Ook in
Loosbroek bleek er veel animo te
zijn voor de sport en al snel hadden we jong en oud enthousiast
om met 3 teams de competitie in
te gaan. Ik ben nog steeds lid en
als er hand– en spandiensten gedaan moeten worden, ben ik altijd
van de partij,” vertelt ze.
Die blije gezichten, daar doe ik het
voor!
Al meer dan 20 jaar gaat Annie
jaarlijks mee op de vaarvakantie

van de Zonnebloem. “Samen spelletjes doen. Even van boord om te
wandelen. Even buurten. Met alle
vrijwilligers er samen voor zorgen
dat de zonnebloemgasten een onvergetelijke vakantieweek hebben.
Het zit ‘m in de kleine dingetjes

Loosbroek, de Koningsnacht, de
Dodenherdenking. Het zijn al jaren
vaste activiteiten, plus de intocht
van onze Sinterklaas. Al die snoetjes van die kleintjes in een overvolle Wis. Daar doe ik het voor! We
zoeken trouwens mannelijke ver-

Elk jaar vlak voor 5 december zijn mijn jeugdtrauma’s weer helemaal
actueel. Sta ik opnieuw te klooien met een idee, waarvan ik wist dat
ik het niet uit kon voeren. De ideeën om een leuke surprise te maken,
zijn namelijk nooit het probleem geweest. De uitvoering des te meer.
Ik ben al vier keer op en neer naar de bouwmarkt geweest om nieuw
gereedschap te gaan halen, omdat ik uit frustratie het meeste al tegen
de muur kapot heb gegooid. Die man achter de kassa lacht steeds
harder als ik weer binnen kom lopen, de galbak.
Volgend jaar doe ik aan ruilhandel. Dan mag zo’n Handige Harry
lekker met mijn idee aan de haal en een perfecte surprise voor me
maken. Dan raffel ik dat gedichtje van hem wel even af. Lijkt me een
perfecte deal.

“Daar ben ik een keer mee begonnen,
tja en dan blijf je ‘de klos’ ”
die de gasten blij maken. En hun
dankbaarheid is hartverwarmend.
Afscheid nemen na een vakantieweek is altijd een emotioneel moment.
Vanaf 1994 collecteer ik voor het
Oranje Comité. Na 14 jaar ben ik
bestuurslid geworden en sinds 10
jaar ben ik voorzitter. We organiseren al jaren eenzelfde programma,
dus we hoeven niet vaker dan 2x
per jaar te vergaderen. De Koningsdag met fietstocht en kinderrommelmarkt, het bosje bloemen brengen bij gedecoreerden in

sterking. Bel maar als je wilt helpen
06-10829126.”
Steunpunt D’n Hoek
Sinds 9 jaar helpt Annie hier met
tafel dekken, maaltijden uitserveren en afwassen. “Met vele vrijwilligers zorgen we dat er elke donderdagmiddag hulp is. Het is heel
dankbaar werk.
Ik ben nu al met het maken van de
kerstmenukaartjes bezig. Daar ben
ik een keer mee begonnen, tja en
dan blijf je ‘de klos’,” besluit ze lachend.

Oud & Nieuw

Mental Theo
vanaf 23.00 uur geopend

Kaarten verkrijgbaar bij
Café ’t Tramstation
Voorverkoop € 12,50
Deurverkoop € 17,50
Café-Zaal ‘t Tramstation, Raadhuisplein 5, 5388 GM Nistelrode

Gazelle Eclips
Dames en Heren, ne8

OPRUIMING STADSFIETSEN KORTINGEN TOT 30%
Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31 - www.jackmartens.nl

€ 899.-

NU
€ 719.-
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

Woensdag 4 december 2013

Opbrengst collecte
Multiple sclerose

U boekt een
gratis proe
fbehandelin
g via
www.btdid
i.nl

BeRNHeZe - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het
mooie bedrag van € 2128,- in de gemeente Bernheze opgehaald.
Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor
onderzoek naar MS en een betere
kwaliteit van leven. Dat doet zij
echter niet alleen, maar samen met
patiënten, onderzoekers, artsen,
donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door
weer en wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt
u de collectant gemist, dan kunt
u uw bijdrage overmaken op giro
5057 te Maassluis.
Wilt u ons bij de collecte van vol-

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Boek een gratis
proefbehandeling
Onze toekomstige collectanten zijn al
in training

Wij zijn al jaren gespecialiseerd
in langdurig ontharen d.m.v. IPL

gend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl.

(Intens Pulsed Light). Wilt u meer
weten over deze mogelijkheid,
maak dan een afspraak voor een
vrijblijvende en geheel gratis
proefbehandeling.

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

ACTIE BIJ EEN COMBINATIE VAN:
IPL van onderbenen & bikinilijn
ontvangt u IPL van de oksels cadeau
Boekt u tijdens uw consult in de maand
december een kuur. Dan ontvangt u ook
nog eens twee IPL behandelingen van uw
kuur cadeau

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Beautè Totale Didi
Laar 57e Nistelrode
Tel: 0412-612671

tip

www.btdidi.nl
info@btdidi.nl

voor nare geurtjes

Zet in je kledingkast, koelkast of andere kleine ruimte
waar je last hebt van nare geurtjes een schaaltje met soda:
weg geurtjes!

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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‘Ik heb het gevonden’

Advertorial

oh, kom er eens kijken!
In december exposeer ik, Marie-José Winants, met
schilderijen en Clara Viguurs met keramiek, in de
Expositieruimte in Het Raadhuis, voor de bibliotheek,
Markt 1 in Veghel.
Bezig zijn met kunst geeft rust, ontspanning en levert
energie op. Ik heb verschillende kunstzinnige cursussen
gedaan, maar mijn hart ligt bij het werken met kleuren.
En verf leent zich daar uitstekend voor. Ik begin aan het
witte doek en ga door tot het helemaal gekleurd is.
De ene keer schilder ik intuïtief en de andere keer heb
ik een doel. Het is steeds weer een uitdaging en een
verrassing wat er uit komt. Eigenlijk zit het beeld al in het
doek en laat ik het alleen maar tevoorschijn komen!

Mijn vriendin Clara ken ik al vele jaren. Deze expositie
is een mooie gelegenheid onze artistieke vriendschap,
welke wij ieder op onze eigen manier hebben ontwikkeld,
te laten zien. Wij zijn trots op wat we gemaakt hebben en
hopen dat iedereen van onze werkstukken kan genieten.
Ben je in Veghel, ga er eens kijken.
De Training Eigenwijs Creatief gaat weer starten en je
kunt je aanmelden voor de Introductie Workshop op
18 en 22 januari 2014 via info@wininwerk.nl.
De workshop is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan
verbonden. Wat de training Eigenwijs Creatief inhoudt
kun je op de website lezen, via www.wininwerk.nl of
www.eigenwijscreatief.nl. Kom er eens kijken!

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl
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‘Klaasje’ zorgt weer voor blije gezichten
Sinterklaas en Grietepiet waren in opperbeste stemming

Kinderen uit Heesch en Nistelrode met Liesbeth Dalderop en de cadeautjes

Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

HeeSCH/NISTeLRODe – Liesbeth Dalderop klopte bij Petra van Buuren (Oss) aan om een samenwerking
voor te stellen. Doel: kinderen van vluchtelingen een fijne Sinterklaasviering te bezorgen. Petra had vorig
jaar ‘Klaasje’ in het leven geroepen om kinderen uit Oss in moeilijke omstandigheden een leuk Sinterklaascadeautje te bezorgen. De cadeautjes werden door haar en Liesbeth thuis afgeleverd. Dit jaar ging het
anders.
Onder de indruk van de blijdschap
van de kinderen over die aandacht,
groeide bij Liesbeth Dalderop,
VluchtelingenWerk Bernheze, de
gedachte om kinderen van vluchtelingen een echt sinterklaasfeest
te bezorgen, ook die uit Bernheze.
Compleet met het zingen van liedjes, zwarte Piet, pepernoten en cadeautjes.
Feest
Samen met VluchtelingenWerk
Oss werd een echt Sinterklaasfeest

georganiseerd in Marag poppentheater. De kinderen genoten van
de – gratis - voorstelling van het
Wolkentheater, dat werd opgericht
om vrolijke, toegankelijke optredens te brengen aan kinderen met
een veelbewogen en traumatisch
verleden. Zie: www.wolkentheater.nl. Op 1 december kwam ‘de
schoonmaker’ om, met de kinderen, de zaal schoon te maken voor
de Sint. Ook wilde hij met zang,
dans en schoonmaken indruk maken op Grietepiet, een vrouwelijke

zwarte Piet op wie hij verliefd was.
Het was een hilarisch gebeuren,
met veel gelach en aanmoediging.
Toen konden de Sint en Grietepiet met enthousiasme ontvangen
worden.
De Sint las voor uit het ‘Grote
Boek’ en riep kinderen naar voren voor een demonstratie breakdance, voetbal of een liedje. elina
uit Heesch leerde Grietepiet zwemmen en elsa met zus Fabiola leerden haar balletdansen. De wave

werd geoefend en er was heel veel
interactie tussen Sint, Grietepiet en
het publiek. een waar feest!

kinderen kwamen genieten van dit
speciale Sinterklaasfeest met liedjes, Sint en Piet, iets lekkers en pret.

Cadeautjes
Klaasje had ook nu weer heel veel
mensen benaderd voor een leuk

Veiligheidsoverwegingen,
vervoersproblemen en andere obstakels belemmerden helaas kinderen

Een cadeautje om te laten zien dat de
kinderen er mogen zijn
pakje voor kinderen. Geen groot of
duur cadeau, gewoon een cadeautje om te laten zien dat de kinderen er mogen zijn. Maar liefst 190
pakjes van globaal € 10,- werden
bij ‘Klaasje’ afgeleverd. Heel veel

om te komen. en dus zal er nog
een groot aantal kinderen blij worden gemaakt met cadeautjes thuis,
in het Verdihuis en andere plaatsen. een initiatief om in 2014 te
herhalen.

VanGeffenshop kleurwedstrijd 2013
NISTeLRODe - VanGeffenshop wil graag Meike, Cleo en Sjoerd nogmaals feliciteren met hun gewonnen
cadeau’s. Veel plezier ermee en dat de winter snel mag komen, wij zijn er klaar voor. www.vangeffenshop.nl.

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten
Fritessaus Oliehoorn, tube 900ml € 2,50
Malse kipfilet, kiloprijs € 4,99
Kophaas gevliesd, kiloprijs € 5,99 Van Lieshout fricandel, 10 stuks € 3,50
Farmfrites 10 mm, 2 kilo € 2,75

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Meike

Cleo

Sjoerd

Marvy's speelwereld
Actie!
Nu € 5,- entree per kind i.p.v. € 6,50
Deze actie is geldig tot en met 31-12-2013 en natuurlijk ook in
combinatie met kinderfeest arrangementen

ons abc: Accuraat - betrouwbaar - Compleet
bezoek onze vernieuwde website

Graafsebaan 38 - 5384 RT Heesch - 0412- 450679
www.marvys-speelwereld.nl - info@marvys-speelwereld.nl

De La S a LLeS tr a at 8 5384 N K H eeS C H
TE L E F OON 0412 624 855
www. C oN N eC t-a C C o u Nta N tS. N L
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Gouden bruidspaar Harrie en
An Megens-Ploegmakers

BernHeZefamILIeBerICHten
geBOOrteBericht

Geboren

HeeSCH – Donderdag 28 november was het 50 jaar geleden dat Harrie en An Megens-Ploegmakers
trouwden. Harrie (één van ‘n drieling) is geboren te Nistelrode op 21 januari 1937 en An op 8 maart 1932
te Heesch. Na eerst enige tijd in een omgebouwde schuur bij de zuster van An gewoond te hebben, vestigden ze zich later in hun zelfgebouwde huis aan de Zandkampstraat 6 te Oss (toen nog Heesch).

Lizzy

26 november 2013

Dochter van
Wendy Hulsen en robbie van der Wijst
Laan ten Bogaerde 44
5491 GC - St. Oedenrode

Advertorial

Een uit de hand gelopen
hobby voor Anny

Vele jaren later, toen de kinderen
het huis uit waren, verhuisden ze
naar de Schoonstraat te Heesch.
Harrie en An hebben 2 kinderen,
eric en Mieke en vier kleinzonen.
Harrie heeft in de vleesindustrie
en op de bouw gewerkt, maar
door extreme rugklachten kwam
hij al vroeg thuis te zitten.
An heeft altijd voor de kinderen
en voor het huishouden gezorgd.
Harrie’s grote hobby zijn de kanaries en An heeft al heel wat schilderijen gemaakt.
Samen maakten ze diverse busreizen naar Spanje, liepen vele carnavalsoptochten en hebben heel
wat kilometers gefietst. Dit alles
gaat helaas niet meer, maar toch
blijven ze actief en gaan ze twee
keer per week jeu de boules spelen en hebben ze gezellige kaart-

Anny Smits in haar werkhoek

HeeSCH – Anny Smits maakt van restjes stof kleding voor babyborn en
little babyborn. De hobby begon toen Anny kleinkinderen kreeg. De
hobby is ‘overgewaaid’ van haar dochter. Toen die stopte met het maken van de mooie poppenkleertjes is Anny verdergegaan waar zij stopte
en nooit meer opgehouden.
Nu heeft Anny een hele collectie
kleding voor de babybornpoppenfamilie. Van onderbroekjes, tot
spijkerbroeken, prinsessenjurkjes
en bruidskleding. Het assortiment
is groot in bloemetjes, streepjes
en effen stofjes en allerlei kleuren.
Ook bijpassende hoedjes en slofjes
zijn er in vele soorten. Leuk als cadeautje in de schoen of onder de
boom, want ze zijn te koop.

In december
geen
liederentafel
in De Pas
HeeSCH - Alle trouwe bezoekers
van de liederentafel van De Pas
in Heesch moeten we helaas teleurstellen, in de maand december
wordt er door de kerstdrukte geen
liederentafel georganiseerd.
Het meezingspektakel, wat iedere derde woensdagavond op de
agenda staat, zal op woensdag 15
januari weer plaatsvinden. Het liederentafelorkest zal de rustperiode
aangrijpen om in het nieuwe jaar
nog beter voor de dag te komen. Als
u van zingen en gezelligheid houdt,
dan bent u van harte welkom bij
de liederentafel. Uit samengestelde
liedjesbundels worden liedjes gezongen die te mooi zijn om zomaar
in de kast te verdwijnen. Het vaste
liederentafelorkest zorgt voor de
passende muzikale noot. De entree
bedraagt slechts € 1,- en de avond
begint om 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.babybornkleren.nl.

www.mooiheesch.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Harrie en An Megens

Foto: Marcel van der Steen

avonden met vrienden of familie.
Dit heugelijke feit wordt gevierd
met kinderen, familie en vrien-

den in Restaurant De Waard te
Heesch. We wensen hen nog vele
jaren in goede gezondheid!

Gouden Bruiloft Toon en
An Theunisse-Verhoeven
NISTeLRODe - Toon en An Theunisse hebben hun gouden huwelijksfeest gevierd. Zij deden dit samen
met hun dochter en drie zonen met gezinnen in zaal Kerkzicht te Loosbroek. Natuurlijk waren de overige
familieleden en vrienden hier bij aanwezig. Toon en An hebben vijf kleinkinderen.
Toon Theunisse en An Verhoeven
trouwden in 1963 in Nistelrode.
Toon heeft gewerkt bij Unilever
in Oss en werkt nu veel in zijn
moestuin en met zijn dieren op de
Platte Del.
Daarnaast brengt hij al jaar en dag
het kerkblaadje en - voorheen de Haal Over rond in de naaste
omgeving van zijn huis.
An zorgde voor het huishouden
en heeft veel creatieve bezigheden, zoals het maken van kaarten
en bloemstukken.
Daarnaast breidde, haakte en
naaide ze tot alle wol op was.
Daar is ze nu mee gestopt en in
plaats daarvan brengt ze nog
meer tijd dan voorheen door op Toon en An Theunisse
Laarstede, waar ze als vrijwilligster haar steentje bijdraagt om het Als het even kan gaan ze zeker
leven van de oudere mens wat eenmaal per jaar op vakantie,
aangenamer te maken.
soms dichtbij zoals afgelopen sep-

tember naar Valkenburg. Soms
ook verder weg naar Spanje naar
het mooie Andalusië.

Kerst shoppen bij intense!
12 december van 9.00 tot 16.00 uur
Loop binnen voor korting op al onze producten!
1e product
2e product
3e product

5% korting
10% korting
15% korting

Deze korting krijgt u op:
La Colline
Pascaud
Cell Fusion C

Make-up van Youngblood
Superfoods
O.P.I.

intense skin and body improvement
Laarhof 22
5388 GX Nistelrode

06 104 33 489
www.salonintense.nl
info@salonintense.nl

Maak op deze dag tevens gratis kennis
met een van onze behandelingen.
Maak een afspraak voor een
proefbehandeling naar uw eigen
keuze.
Bijvoorbeeld: Huidverbeterende
behandelingen van Pascaud, verwijderen
van steelwratjes, pigmentvlekken of
bloedblaartjes, algehele huidanalyse met
onze huidscan.

Of loop binnen om kennis te maken met onze nieuwe
superfoods. Kom proeven hoe u eenvoudig uw voedingspatroon
kunt verbeteren. In ons assortiment vindt u o.a. goji bessen, inca
bessen, chia seeds, kokosnootolie, cacaonibs en bijenpollen.
Mocht u niet kunnen op deze dag, kijk dan op www.skin-shop.nl
voor ons complete assortiment producten en acties!
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Allemaal het Puk en Ko certificaat
Stichting Piccino trots op VVE locaties
BeRNHeZe – Bestuurders Hanny v.d. Pol en Ine Muskens ontvingen op 27 november het team

nen peuterspeelzalen zouden zijn.”

van de peuterspeelzalen uit alle kernen van Bernheze met een brede glimlach. Trots zijn ze Ook binnen de gemeenteraad waren de peuterspeelzalen onderwerp
op het behalen van de certificaten ‘Puk en Ko’.
van discussie.

Wethouder Rein van Moorselaar
weet dat het moeilijke tijden zijn
voor peuterspeelzalen. Terug-

lopende geboortecijfers, concurrentie en recessie die ouders dwingt om
kinderen thuis te houden, hebben

geleid tot aanpassingen.”Maar”,
zegt hij: “wij als gemeente vonden
het toch belangrijk dat er in alle ker-

er wordt immers subsidie verleend
in het kader van VVe (voor- en
vroegschoolse educatie) voor kinderen met een taalachterstand.
“Laten we hopen op een betere
toekomst”, besloot hij.

Puk en Ko
De opleiding van Puk en Ko gaat
uit van werken in kleine groepjes,
met de focus op taal. er wordt gewerkt aan de hand van 6 thema’s
per jaar.
De thema’s zijn door de cursisten
zelf uitgewerkt, zoals: ‘reus en ka-

cepteerd en deel uitmaakt van alle
activiteiten van de dag. Puk is gelukkig ook heel goed wasbaar!
De leiding van de stichting is blij
dat de gemeente subsidie verleende voor deze opleiding. Het

‘Spelenderwijs woorden leren
kennen en begrijpen’
bouters’, ‘dit ben ik’ en ‘oef wat is
’t heet’. elk thema heeft begrippen
die regelmatig terugkomen in de
gesprekjes en die ook aan de ouders ter beschikking worden gesteld. Zo leren de peuters spelenderwijs via verhaaltjes, gesprekjes,
voorbeelden en liedjes de woorden
kennen en begrijpen, op de speelzaal en thuis.
Het bestuur, wethouder van Moorselaar en alle leidsters met certificaat en roos
Foto’s: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

Puk is een zachte knuffel, die meteen door de kinderen wordt geac-

betekende een intensieve trainingsperiode, waarbij veel bekend
voorkwam, maar ook met leermomenten en confrontatie. Vooral als
tijdens de coaching gefilmd werd
en ze momenten herkenden van
‘ja daar had ik beter op in kunnen
spelen’.
Gelukkig is spelen het allerbelangrijkste voor peuters. Sociaal emotionele ontwikkeling is immers de
basis voor samenleven.

Die slimme Sint koopt zijn kado’s natuurlijk bij:

Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
0413-291826
www.heesakkerslichtvisie.nl

Deze maand alle sieraden en horloges 20% korting

we laten Harm lekker
strudelen deze week
Appelstrudel, een van de lekkerste ‘appelgebak variaties ’ uit de ovens van de bakkers Lamers.
Met verse appelblokjes, op smaak gemaakt met kaneel en suiker en dan gebakken in een heerlijk
korstdeeg. U moet er even de oven voor aan maken want warm smaakt het lekkerst.
Serveer er warme vanillesaus bij ( € 1,50)

de bakkers Lamers

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

kkers:

Bij aankoop van
2 broden
naar ke
2 stukkeuze

Tips van de ba

r Bodrmeekt oeudre Drielse kaas
e
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n
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r
B
NIEUW!! bander Goud bro
n Bra
Breekbrood va osterd. 3,25 € 2,95
m
je
en een vleug
rois vlaai

va
Stoofpeenert16je,60sba € 12,95
10-12 person
SCHRIJF JE NU IN VOOR
HEEL OSS EN BERNHEZE BAKT

inschrijven kan op de website winkel.
of haal een inschrijfkaart in onze

5-12 t/m
deze aanbiedingen gelden van

n
appelstrude
l

11-12-2013

Let op : volgende week valt ons
kerstmagazine bij u in de bus

1,50
normaal 3,10

8

Woensdag 4 december 2013

Kerstmarkten in Bernheze

‘Horizon Heesch’
Heesch - Op zondag 8 december wordt er in de zaal van ‘Zorgcentrum Heelwijk’ aan de Mozartlaan te Heesch een kerstmarkt gehouden. Hier zullen diverse verenigingen hun fraaie kerstartikelen te
koop aanbieden.

Boerderijkerstfair Goede Doelen
Van idee tot jaarlijks evenement
Heesch – Op 15 december is het erf van de boerderij van Christ en
Maria Hanegraaf aan de Vinkelsestraat 57 van 11.00-16.00 uur één
groot kerstgebeuren.

Terwijl Maria Hanegraaf kerststukken maakt om te verkopen voor
het werk van Yolanda v.d. Broek
uit Nistelrode die werkzaam is in
Kameroen wordt door haar en
haar man Christ weer een ware
kerstfair georganiseerd. Voor de
kerststukjes wordt Maria geholpen
door de bloemengroep uit Vinkel,
familie, vriendinnen, buurvrouwen, koorleden Afrika Enga-koor,
en nog veel meer.
Deelnemers
Diverse stichtingen en particulieren hebben hun deelname aan de
fair toegezegd. Dus u zult er niet

alleen kerststukken vinden, maar
ook verrassingen van MOV (missie, ontwikkeling, vrede) uit Vinkel, Pax Christie Kinderhulp (regio
Brabant), Van Mens tot Mens uit
Heesch (Filippijnen), waar hulp
nu hard nodig is, Wereldwinkel
Heesch, Stichting Waduwa uit Nuland en diverse andere organisaties
die goede doelen steunen.
Het zijn allemaal particuliere initiatieven met directe lijnen naar de
hulpverleners ter plekke!
U vindt op de Kerstfair mooie, leuke en lekkere dingen, tegen aantrekkelijke prijzen en de opbrengst
gaat voor 100% naar de goede

doelen. Veel werk, maar mooi en
dankbaar!
Er is al veel werk verzet door familie, vrienden en buren. Er zijn flyers
gemaakt en verspreid, er zijn sponsoren benaderd, die de tenten,
kramen, het springkussen en de
speciale kinderhoek voor de kinderen toezegden. Kinderen kunnen
zich laten schminken, gekapt worden, kindertatoeages laten maken,
tekenen, kleuren en knutselen. Ze
mogen er zelfs kerststukjes maken
voor thuis.
Maar er is meer. Op een speciaal
gemaakt boomschijfje kunnen de
kinderen een wens of hun naam
schrijven, stempelen, glitters, sterretjes, stickers plakken en mee naar
huis nemen voor in de kerstboom.
Voor de liefhebber is er een rondrit
met een rijtuig. En de ‘Vrolijke herders’ zorgen voor de vrolijke noot.
Komt u ook kijken naar alle activiteiten, de levende kerststal en
genieten van alle mooie cadeautjes
die te koop zijn? Natuurlijk zal de
kerstman u verwelkomen!
Gratis entree en een glaasje warme
Glühwein om warm te blijven.
Iedereen die gedoneerd heeft, geholpen heeft of nog helpen gaat,
hartelijk dank!
Interesse? Voor informatie Maria
Hanegraaf mwlhanegraaf@kpnmail.nl of 0412-450811 /
06-15582278 / 06-21200621.

Cunera/De Bongerd met levende kerststal
Heeswijk-Dinther - Op 12 december is er in locatie Cunera/De Bongerd van Laverhof, aan de Zijlstraat
1 in Heeswijk, een kerstmarkt met een levende kerststal. Laverhof nodigt u van harte uit om tussen 18.00 en
21.00 uur een bezoekje te brengen aan de vele kraampjes.
“Wij verwelkomen u in kerstsfeer. Bij de ingang is een levende
kerststal. De drie koren, Zang en
Vriendschap, Amicanto en Vivace,
zullen u met hun optredens alvast
in de kerststemming brengen. In
de Tuinzaal is een tentoonstelling
van kerststallen. Natuurlijk zullen
de feestelijke hapjes en drankjes

in kerstsfeer niet ontbreken”, aldus Lenie Steenbergen en Sjanet
Adank, medewerkers Welzijn van
Laverhof en tevens de organisatoren.
Op de kerstmarkt bieden een
groot aantal lokale en regionale
ondernemers hun producten aan.

VOOR ZORGELOZE

®

COMPLEET BIJ U THUIS

De Serre, de Plaza, de Promenade
en de Tuinzaal zullen vol staan met
kramen.
Er zijn etenswaren, cadeauartikelen, sieraden en verzorgingsproducten te koop.
De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom.

FEESTDAGEN

BBQ
GOURMET
TAPAS

Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

Een van de vaste deelnemers aan deze markt is ‘Ziekenvereniging Horizon Heesch’. Vrijwilligers van deze zeer gewaardeerde vereniging zijn
ook deze middag van twee tot vijf uur present en proberen hun kerstartikelen aan de man of vrouw te brengen. Ze hopen daardoor weer
wat financiën te vergaren, die het komend jaar aangewend kunnen
worden voor de leden van de doelgroep van ‘Horizon Heesch’: alle
eenzame, langdurig zieken en mensen met een beperking uit Heesch.
De entree is gratis en iedereen is er van harte welkom om de kerstsfeer
reeds te proeven en die te verhogen door hun aanwezigheid.

C.V. ‘De Hossende Wevers’
Nistelrode - C.V. ‘De Hossende Wevers’ organiseert op 8 december een kerstmarkt in Partycentrum ’t Maxend in Nistelrode van 10.00
tot 16.00 uur. Ben je op zoek naar leuke hebbedingetjes? Bezoek dan
onze gezellige kerstmarkt.
Heb je zin in lekkere warme chocolademelk of een stevig bord erwtensoep, een lekker bakje koffie of Glühwein? Partycentrum ’t Maxend
heeft een ruime kaart voor ieders portemonnee, om de innerlijke mens
te verwennen. C.V. De Hossende Wevers is een carnavalsvereniging die
in 2014 maar liefst 50 jaar bestaat. Wij vieren niet alleen carnaval, maar
organiseren ook diverse activiteiten voor jong & oud.
Voor informatie dorini@kpnmail.nl of bel: 06-40260673.

Kerst-Inn Loosbroek met alle 7 lokale koren

Loosbroek - Met als thema ‘ontmoeten’ wordt op vrijdag
13 december een sfeervolle Kerst-Inn gehouden in de parochiekerk van Loosbroek. Alle 7 lokale koren doen mee. Dit
zijn musicalgroep Joy, Young Voices, Zang en Vriendschap,
La Orféon, het gemengd kerkkoor, Servanto en Simul Canto. Na deze muzikale avond wordt u in gemeenschapshuis
De Wis getrakteerd op koffie of thee met kerstbrood.
De Kerst-Inn begint om 19.00 uur en de toegang is gratis.

Gemeenschapshuis De Wis
LOOSBROEK - Op zaterdag 14
en zondag 15 december vindt er
een grote kerstmarkt plaats in Gemeenschapshuis de Wis in Loosbroek.
Bezoekers van de kerstmarkt wordt
de mogelijkheid geboden om
voor een schappelijke prijs een
kerststuk te kopen. Deze kerststukken worden door ongeveer
vijftien vrijwilligers gemaakt, onder
de bezielende leiding van Martin
van Bergen. Daarnaast is er een
aparte hoek ingericht met allerlei
onderdelen voor het versieren van
de kerstboom, uw huiskamer of
hal. Ook kunt u kerstkaarten ko-

Haal de sfeer
in huis met

pen, eigenhandig gemaakt door
mevrouw Mien van Krieken. En
omdat Kerstmis vooral sfeer en gezelligheid uitstraalt, kan men naast
een kop koffie of thee, in de namiddag ook genieten van vers gebakken poffertjes.
De openingstijden van de kerstmarkt zijn:
• zaterdag 15 december:    
van 10.00 -15.00 uur
• zondag 16 december:   
van 10.00-15.00 uur.
De opbrengst van de kerstmarkt
komt ten goede aan de Stichting
PEP-projecten Bernheze ten behoeve van haar projecten in Roemenië.

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

Telefoon 0800-2008

Aangesloten bij Fleurop Interﬂora.
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Kantlijn deelt uit LEUKE KADOTIPS!
I N D E M E E S T C O M P L E T E L E D E R WA R E N Z A A K VA N D E R E G I O !

HeeSWIjK-DINTHeR - Op de markt vragen Marina Pepers en Tanja
Hartman van Toneelvereniging Kantlijn aandacht voor de klucht Knakworst. Regisseur Mano van Venrooij heeft het liefst dat u zich laat verrassen door het toneelspel.

ELKE

ZONDAG

OPEN

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

Tot eind 2013 en van 12.00 - 17.00 uur. Gratis parkeren voor de deur!
Heesch | ’t Dorp 44 | Tel. 0412 - 45 23 13 | www.lederzaakverhagen.nl | Al 30 jaar, loop eens binnen.

Vogelvreugd ziet mooie Lederzaak
VERHAG
EN
toekomst tegemoet
HeeSWIjK-DINTHeR - Van goudbuikjes tot blauwkop blauwfazantjes en van Senegalese papegaaien tot
dwergkwartels. Tijdens de nationale vogeltentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugd waren vele
soorten vogels te zien.
Tanja Hartman en Marina Pepers

De hilarische momenten volgen
elkaar op tijdens de voorstelling
waarin de ‘Knakworst’ een andere
betekenis heeft dan u in de eerste
instantie zal denken. Iedere avond
om 20.30 uur van donderdag 12
tot en met zondag 15 december
is het podium in het Willibrodcentrum voor de spelers van Kantlijn.
Speciale voorzieningen zijn getroffen, zodat er meer ruimte voor de
bezoekers is, zo zijn de vier avon-

den goed voor 500 bezoekers.
Reserveer nu:
Kaartjes € 8,50
elrie van der Gein via
reserveren@toneelverenigingkant
lijn.nl of 0413-296008.
Aanvang telkens 20.30 uur,
Willibrordcentrum,
Heeswijk-Dinther.
www.toneelverenigingkantlijn.nl
en facebook.

KVO vrouwenorganisatie
fuseert met ‘Vrouwen van nu’
BeRNHeZe - Per 1 januari 2014 gaat de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) fuseren met ‘Vrouwen van Nu’. De afgelopen weken kwamen de vrouwen van beide organisaties tot overeenstemming hierover.
Na 85 jaar zal de naam KVO uit
het straatbeeld verdwijnen en de
naam ‘Vrouwen van Nu’ in Brabant uitgebreider verschijnen.
KVO werd door een terugloop van
het ledenaantal gedwongen om
na te denken over de toekomst. In
‘Vrouwen van Nu’ is een partner
gevonden die erg lijkt op KVO.
Beide verenigingen hebben hun
wortels op het platteland. Ze vullen elkaar aan als het gaat om regionale spreiding. De 11.000 leden
(150 afdelingen) van KVO zijn
voornamelijk in Noord-Brabant en
aangrenzende delen van Zeeland
en Gelderland actief. Dat zijn grotendeels gebieden waar afdelingen
van ‘Vrouwen van Nu’ (46.000 leden, 525 afdelingen) dun gezaaid
zijn.
Samen de positie van vrouwen in
Nederland versterken!
De missie van de nieuwe fusiever-

eniging ‘Vrouwen van Nu’ is de
samenleving versterken met de
kracht van vrouwen. Met een grote vereniging van meer dan 50.000
leden’ wil ‘Vrouwen van Nu’ de
vrouwenbelangen bij vele organisaties, overheden en politiek nog
meer onder de aandacht brengen!
Voor de KVO-afdelingen betekent
dit dat zij de komende maanden
met hun leden in gesprek gaan
over de fusie. De fusie biedt veel
kansen voor de KVO-afdelingen.
Vrouwen van Nu is een actieve
vereniging in heel Nederland. Actuele thema’s worden onder de
aandacht gebracht. een voorbeeld
hiervan is de Food battle waarin
vrouwen de strijd aangaan tegen
voedselverspilling. Voor meer informatie over Vrouwen van Nu
www.vrouwenvannu.nl.

Naast het bezichtigen van 900 vogels werden de vogels ook gekeurd
door keurmeesters. Deze personen zijn ieder gespecialiseerd in
een bepaalde vogelcategorie. ‘‘er
zijn te veel categorieën om op te
noemen’’, aldus voorzitter Ad van
Helvoort. ‘‘De keurmeesters letten
op kleur, poten, kortom van alles.
een vogel moet helemaal honderd
procent zijn.” ’Van Helvoort voegt
eraan toe: ‘‘Wanneer een vogel 91
punten haalt wint deze goud, maar
hier waren al zeven vogels met 94
punten. Dan moet er dus geloot
worden.’’
Volgens Van Helvoort moet je ook
wat geluk hebben dat een vogel
perfect is, maar verzorging van
de vogel is ook erg belangrijk. Het
voer is essentieel en wanneer hier
kleurstof aan is toegevoegd kan dit
de kleur van de vogel beïnvloeden.
Vogelvreugd houdt ieder jaar een
vogeltentoonstelling, maar de komende jaren worden extra mooi.
Volgend jaar vindt de tentoonstelling van het gewest plaats in Hees-

Tekst: Mathijs van Lierop

wijk-Dinther en het jaar daarop is
het WK in de Autotron in Rosmalen. Beide evenementen worden
opgezet met behulp van Vogelvreugd. Van Helvoort kijkt al vol
trots vooruit. ‘‘Het WK wordt een
gigantisch spektakel. Daar zullen
25.000 vogels te zien zijn. Ik kan
mijn geluk niet op.’’
In Cultureel Centrum Servaes in
Heeswijk-Dinther beleefde de
Middelrodense Tiny Blokx een

sinterklaasbridgedrive
HeeSCH - Woensdag 27 november werd in De Pas een Sint-Nicolaasbridgedrive gespeeld door leden van de K.B.O. Tweeëntwintig paren
hadden zich aangemeld en er werd in twee lijnen gespeeld. Iedere
speler kreeg bij binnenkomst een consumptiebon aangeboden en bij
de koffie werd er getrakteerd op de traditionele gevulde speculaas.
De sfeer was prima en er stond
een prachtige prijzentafel klaar,
alleen niet voor diegenen die op
de eerste, tweede of derde plaats
eindigden. De commissie bridge
had er voor gekozen de prijzen
uit te reiken aan die bridgers die
het dichtst de vijftig procent benaderden. Dit om te voorkomen

dat opnieuw dezelfde spelers met
de prijs naar huis zouden gaan.
Voor Albert van Uden en Mies
Spierings, die in hun lijn een werden met een score van 64.17% en
voor jan en Harrie Gloudemans
die in de andere lijn een werden
met een score van 64.06% was
een oorkonde gemaakt. Dit werd

Op zoek naar een
smaakvol geschenk?

f
gee
een

dag die hij niet snel vergeten zal.
Burgemeester jan Pommer van
Sint-Michielsgestel kwam Blokx
hoogstpersoonlijk een lintje overhandigen in de Orde van de Oranje-Nassau. ‘‘Blokx is een begrip in
onze gemeente. Wanneer je het
over vogels hebt, dan heb je het
over Tiny’’, sprak Pommer trots.
Van Helvoort zette zich in voor Tiny’s onderscheiding. ‘‘Hij doet zo
veel. Tiny is top’’, aldus Van Helvoort.

êcadeaustam metjeê

wel gewaardeerd. Precies 50.00%
was er voor Ben Maas en André
School. Zij kregen de hoofdprijs.
In de andere lijn waren dat Doortje Lange en Riet Roosen van Pelt.
Het rekenwerk was in handen van
Tiny van erp, die er voor zorgde
dat alles keurig verliep en dat er
snel een uitslag was. Na afloop
kreeg iedereen een pak speculaas
mee naar huis.
Iedere woensdagmiddag wordt er
in De Pas gebridged. Wilt u dat
ook; loop dan gewoon eens binnen. Aanmelden is niet nodig.

Jo
tjeê
austam me

êcade

€ 50

www.bomenpark.nl

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl | open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
adv_kerst3_mooibernhezer.indd 5
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jubilaris Ceciliafeest
HeeSCH - Zondag 24 november werd bij de Emmaus-Cantorij het jaarlijks Ceciliafeest gehouden. De samenkomst was om 11.30 uur bij Restaurant de Waard, waar een gezellige middag wachtte. Voorzitter Werner
Neelen heette de aanwezigen welkom en bedankte iedereen voor het afgelopen jaar. Na het Cecilialied gezongen te hebben kon het feest beginnen.

Art van Orsouw met bloemen, oorkonde en medaille

Tonnie Bloks had zakjes opgehangen waar alle leden aan konden
voelen en ze moesten raden wat
er in zat. Van elk voorwerp moest

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Voor zorg en welzijn
NISTeLRODe – Dinsdag 26 november heeft er een zorgavond plaatsgevonden in CC Nesterlé, georganiseerd vanuit de Dorpsraad Nistelrode.
Zorginstellingen uit de regio Uden/Oss/Veghel hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, maar ook inwoners van Nistelrode. De opkomst
was geweldig.

Wil bedankt Mark van de Veerdonk

De dorpsraad Nistelrode heeft zorg
hoog op de agenda staan. Als voorbereiding op de kanteling in de
zorg anno 2015 werd deze avond
georganiseerd, om het draagvlak
voor een zorgplatform te peilen,
i.s.m. een initiatiefgroep. Tijdens de
avond zijn punten van dit moment
besproken, maar ook van de nabije
toekomst. Punten die betrekking
hebben op de zorg en de samenleving. Communicatie met de gemeente Bernheze was ook één van
de besproken punten.
Nadat Arie Kemps (voorzitter
dorpsraad) de avond geopend had,
legde hij een aantal stellingen en

voorbeelden uit de zorg voor aan
het publiek. Tevens gaf de heer Van
Samsbeek uit Laarbeek informatie vanuit zorgcoöperatie ‘Tot uw
Dienst’, waar natuurlijk ook op gereageerd kon worden.
Na de pauze kwam de discussie
op gang. De panelleden Kemps en
van Samsbeek stelden zich volledig
open. Het publiek stelde vragen en
discussieerde mee en enkele vraagstellers lieten zich kritisch horen.
Alle vragen werden op deskundige
wijze beantwoord en iedereen werd
naar tevredenheid geïnformeerd.
Onze lokale cabaretier Mark v.d.
Veerdonk sloot de avond op komische wijze af. Het aanwezige publiek genoot van zijn optreden en
trainde de lachspieren. Mocht het
tot de oprichting van een zorgplatform komen, dan kunnen wij Mark
voorstellen als zorgambassadeur.
Wil van Mil, lid van de initiatiefgroep, bedankte aan het eind van
de avond de aanwezige sprekers en
Mark van de Veerdonk voor hun
geboden diensten. Het aanwezige
publiek werd gevraagd naar hun
mening over een zorgplatform middels handopsteking en gaf te kennen achter de voortgang van een
zorgplatform te staan.

27-02-2012 18:28:19

*vraag naar onze voorwaarden

ngens Hoveniers 109x53_3.indd 1

de eerste letter opgeschreven worden, waarna er een naam van een
heilige uit kwam. Dat was gissen
en raden, maar uiteindelijk was de

uitkomst BONIFATIUS, die in Dokkum werd vermoord.
Ook dit jaar kwam er iemand in
aanmerking voor de zilveren Gregorius medaille. De heer Art van
Orsouw kreeg de medaille voor 25
jaar lidmaatschap opgespeld en de
bijbehorende oorkonde overhandigd door onze dirigent Antoon
van Dongen. Natuurlijk hoorde
hier ook een bloemetje bij. Art,
van harte gefeliciteerd namens de
gehele Cantorij.
Als verrassing kregen we bezoek
van onze dirigent, vermomd als
pastoor of (kapelaan). Hij bracht
op ludieke wijze het verhaal zoals
het er vroeger aan toe ging. Hier
konden we ons allemaal in vinden.
De alten deden een stukje over een
rechtszaak en door alle aanwezigen werd uit volle borst gezongen.
Om15.30 uur gingen we voldaan
huiswaarts.

Mark van de Veerdonk
Ambassadeur?

P U U R F i t n e s s | E u t e r p e l a a n 1 9 | 5 3 4 4 C A O s s | Te l . 0 4 1 2 - 6 4 6 5 9 9 | i n f o @ p u u r - f i t n e s s - o s s . n l | w w w. p u u r - f i t n e s s - o s s . n l
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KingswoodRock trapt af in De stuik
- Het was een buitenkansje dat ze niet konden laten liggen. jarenlang hadden Hans Schoenmakers en Coen janssen al het plan om samen een rockavond te organiseren en zondag is het zover. Vanuit het engelse Grimsby komen de rockers van The Brew
over naar gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch voor de eerste editie van KingswoodRock.
VORSTeNBOSCH

“Aanvankelijk zouden ze ergens
anders in Nederland optreden,

maar dat concert ging niet door”,
vertelt Schoenmakers. Toen hij via

een promotor hoorde dat er een
plekje vrij was gekomen op de

agenda van de engelse rockers, reageerde hij direct enthousiast. “Ik
belde Coen op en al vlug hakten
we de knoop door.”
The Brew is een rockband die al
behoorlijk wat naamsbekendheid
heeft verworven in de rock scene.
De band is sterk beïnvloed door
de muziek uit de jaren ’60 en ’70,
maar gaat ook met zijn tijd mee.
“Bovendien is de sfeer uniek”, vult
Schoenmakers aan. “Het is heel
apart, net als vroeger eigenlijk. De

reizen ze meteen weer door voor
hun volgende optreden.”
Speciaal voor KingswoodRock
wordt De Stuik aangepast om
een optimale geluidskwaliteit te
kunnen waarborgen. Volgens
Schoenmakers, zelf geluidsman, is
dat nodig ook. “De muziek moet
kloppen. je kunt zo’n band niet
zomaar even in een akoestisch
beperkte ruimte zetten. De echte
muziekfans horen het meteen als
de sound niet klopt.”
en dat is juist het publiek dat de

De muziek moet kloppen. Je kunt zo’n band niet
zomaar even in een akoestisch beperkte ruimte zetten

Tekst: Rob Aarts

Stuik is niet heel groot, maar daardoor is er des te meer binding met
het publiek. Dat vinden die jongens zelf ook fijn. Zij spelen net zo
lief voor een kleinere groep.”

twee organisatoren hopen te trekken. “Het is de eerste editie en dus
nog even afwachten, maar we hopen dat het een terugkerend evenement gaat worden.”

Het kleinschalige van het concert
wordt ook benadrukt door de toegankelijkheid van de band. “Of
het moeilijk was om met ze in contact te komen? Ze hebben natuurlijk wel een management, maar
per e-mail waren ze zelf ook prima
te bereiken”, zegt Schoenmakers.
“Wat ook leuk is, na hun optreden
neemt de band zelf ook nog een
drankje in de zaal en zijn ze bereikbaar voor een ontmoeting. Daarna

KingswoodRock vangt zondag 8
december om 17.00 uur aan in gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch. Het voorprogramma
wordt verzorgd door de Udense
band Buckle Up.
Meer info over het concert en de
kaartverkoop is te vinden op
www.kingswoodrock.nl en via
www.facebook.com/
kingswoodrock.

in Pub Maritiem
HeeSWIjK-DINTHeR- Zondag 15 december kan er genoten worden van live bluesmuziek van The Antones
uit Tilburg in Pub Maritiem bij Aquarest. Dit onder de noemer ‘Bluesunday’. De organisatie is in handen van
Jan van de Vorle, Jeroen de Mol en Toon Konings, allen uit Heeswijk-Dinther.
jan had het idee om iets te doen
met bluesmuziek in Heeswijk-Dinther en bedacht dat een blues middag leuk zou zijn.
Het is in feite een experiment om te
kijken hoe het zit met liefhebbers
van bluesmuziek in Heeswijk-Dinther en omgeving. Bij voldoende
interesse kan dit een terugkerend
evenement worden.
Als locatie is gekozen voor Pub

Maritiem bij Aquarest. een gezellig
zaaltje, wat zich qua sfeer uitstekend leent voor een blues middag.
The Antones is een band uit Tilburg
die al jaren met succes meedraait
in de bluesscene.
Gewapend met onder andere contrabas en bluesharp weten zij als
geen ander hoe je een bluesminnend publiek aan het swingen

moet krijgen. Tussendoor zal Dj
jeroen zorgen voor wat afwisseling
in muziekstijlen.
Pub Maritiem opent zijn deuren
aan de Meerstraat 30B te Heeswijk-Dinther om 15.00 uur en de
entree is gratis. Info: jan van Vorle
0413-291800, jeroen de Mol
06-11256973 of Toon Konings
06-53584742.

SALE!

50% korting

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!

op accessoires

De sale loopt t/m 21 december 2013.
Vraag in de winkel naar de
bijzonderheden.

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

Nu vliegensvlug sparen
Voor een mini BP vliegveld,
vliegtuig of helikopter

BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

Zeker Jacobs
& Jacobs
Per stuk vanaf € 9,99 met volle spaarkaart

Profiteer nú van
het voordeel!

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 www.jaco bs enjaco bs .nL

GRATIS
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Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

K

• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
stuurbekr., 23.600 km, 2006 komt binnen

• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,

• Mercedes A-klasse 160 cdi Command, navi,

• Suzuki Wagon R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,

airco, lm velgen, el. ramen + spiegels,

Kentekencard per 1 januari ingevoerd
Vanaf 1 januari 2014 is het kentekenbewijs op creditcardformaat een feit. Deze nieuwe kaart vervangt het
tweedelige papieren kentekenbewijs. Het nieuwe kentekenbewijs is gebruiksvriendelijker en minder fraudegevoelig. Minister Schultz van Haegen heeft het besluit getekend dat invoering van de kentekencard per
1 januari 2014 mogelijk maakt. Op de nieuwe kentekencard met chip staan de gegevens van zowel het
voertuig als de kentekenhouder. Nu staan die op twee afzonderlijke delen van het papieren kentekenbewijs.
In plaats van het huidige overschrijvingsbewijs krijgt de eigenaar van het voertuig bij de tenaamstelling
een tenaamstellingscode. Deze code is nodig als het voertuig van eigenaar wisselt, geschorst, gesloopt of
geëxporteerd wordt. Vanwege de veiligheid worden de kentekencards niet bij voertuigbedrijven of postkantoren, maar alleen centraal bij de RDW aangemaakt. De kaart maakt ook het doorverhandelen van
gekloonde voertuigen moeilijker. De kentekencard houdt hetzelfde tarief als het papieren kentekenbewijs
en gaat gelden voor alle voertuigcategorieën. De kaart wordt geleidelijk ingevoerd. Nieuwe voertuigen
krijgen vanaf 1 januari bij aflevering een kentekencard. Bestaande voertuigen krijgen een kentekencard als
het voertuig op naam van een nieuwe eigenaar overgeschreven wordt. De verwachting is dat in 2019 alle
papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekencards.
De algehele wijziging levert daarmee een flinke besparing op van de administratieve lasten voor bedrijven
en burgers. Het gaat op termijn om een jaarlijkse besparing van 24 miljoen euro aan administratieve lasten.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl

automaat, 145.000 km, 2006
stuurbekr., 48.000 km, 2006
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam

240.000 km, 2007
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009

voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
navi, sunroof, privacy guss, 99.000 km, 2009

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 apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
AudiFiesta
a4 pro
line51163
Ford
1.3i
kWpk
.............................2007
2004
BMW
118C-Max
d 5drs1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
2006
Ford
Focus
BMW
318i 1.4
high16V
executive
Ford
Fusion
5-drs. .......................2007
2006
Citroen
C11.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2011
Honda
Civic
Honda
Civic sportwielen
dikke
uitlaatkm.......2004
2001
Fiat Panda
1,2 stuurbekr.
80.000
Mazda
6 1.8 Clima 77.000 km. ................2008
2003
Ford Fusion
Mini
FordCooper
Transit.............................................
Connect 1.8 D 86.000 km 2007
Mini
Cooper 1.6 16V .................................2011
2008
airco
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Ford Fiesta 1.6 16v sport 26.000 km 2011
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Kia Venga 1,4 seven 16.000 km
2011
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Nissan
qashqai
1.6
16v
60.000
km
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2008
2010
MiniOmega
Cooper2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel
1999
Mitsubishi
Colt16V
5drs.
Airco
2004
Opel
Vectra 1.6
.................................
1998
OpelZafira
Astra 1.9D
statoncar
1,6 16v airco navi 2009
Opel
......................................
2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Corsa2.2i
12 16v
111 edition
50.000
Opel
Elegance
80.000
km. km
......2011
2002
OpelZafira
CorsaY20
1.2DTH
16v.................................
5-drs
2008
Opel
2005
Peugeot206
2062.0
cc 16V
cabrio
Peugeot
GTI .........................2002
2001
Peugeot206
2061.4i
1.4i16V
16V85.000
85.000km.
km............2006
Peugeot
2006
Peugeot206
206
2.0 16v
lekker55.000km
sportief ..2004
2001
Peugeot
ccGTI
1.6 16V
quiksilver
Peugeot
rally1.2
car16V
20i 16v
heel64.000
apart enkm
snel..2004
Renault206
Clio
airco
2006
Peugeot
BreakScenic
1.6 ............................2002
1999
Renault306
Megane
Renault
Clio 1.2
64.000 km. ..... 2006
Toyota Yaris
1.016V
16vairco
automaat
Renault
2003
30.000 Clio
km 1.6 16V airco ........................2004
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen New Beetle 1.6
2001
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Fox
2006
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Golf
Plus
1.6
clima
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
49.000 kmGolf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
2009
Volkswagen
Volkswagen
Polo
5drs
Airco
Volvo XC70 d5 automaat ..........................2010
2005
VolvoYahama
XC 70 5-drs
automaat
Motor
XJR 1300
grijs zwart .........2005
2003

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

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

www.arendauto.nl

volg ons ook op

@arendauto

renaultdealerarendauto

EXCLUSIEF BIJ AREND AUTO

DE RENAULT CAPTUR

TIJDELIJK INCLUSIEF 4 JAAR ONDERHOUD EN 2 JAAR EXTRA GARANTIE**

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT
HOGE ZITPOSITIE
GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*
VANAF € 15.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

VEGHEL

MOUNTBATTENWEG 6

TEL. (0413) 31 51 31

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC.**Actie alleen geldig bij Arend Auto. Alleen van toepassing i.c.m. de financiering All-In-One. De financiering moet binnen 3 maanden zijn afgelost en Arend Auto betaald de boete. Vraag naar de exacte voorwaarden voor uw persoonlijke situatie bij Arend Auto. Afbeeldingen
die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.
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Heesche Banden Centrale
Kwaliteit verkoopt zichzelf
HeeSCH – Hayco de Veer van de Heesche Banden Centrale is een drukke man. Niet van karakter, maar de banden, de distel en andere zade telefoon rammelt continue. Het zachte najaar loopt ten einde; tijd voor winterbanden en andere voor- ken even bij de Heesche Banden
zorgsmaatregelen.
Centrale checken.
Banden of complete sets
een bewuste keuze maken over
het soort banden, het merk, het
label en de juiste spanning; geen
alledaags werk, maar Hayco de
Veer adviseert vakkundig en kan
elke soort banden leveren; van
duur tot goedkoop.
U kunt uw zomer-/winterbanden
ook in opslag geven en de banden
laten verwisselen, met het wisse-

OOk vOOr kleine
reParaties en
OnDerhOuDsBeurten

Hayco de Veer in ‘de bandenhoek’

Het KNMI voorspelt winterse buien en nachtvorst. Het lijkt wel of
iedereen achter heeft gelopen op
de planning van de jaargetijden.
Ineens is het tijd om dringend
het profiel van de winterbanden
te (laten) controleren, winterbanden aan te schaffen en monteren.
Ook de aanhanger moet nog even
op bandenspanning, profiel en

mers 4-10% minder brandstof en
spaart banden en schokbrekers.
Waar nodig wordt tijdens het verwisselen het ventiel vervangen.
Die service betaalt zich terug. De
Heesche Banden Centrale heeft
een groeiend aantal klanten; particulier en bedrijfsmatig.
Bijkomende zaken
Reparatie van banden, neemt de
Heesche Banden Centrale serieus.
U wilt niet binnen een week weer
met een lekke band staan.
Stikstof gevulde banden blijven
langer op spanning en dat is goed
voor uw portemonnee en het milieu. Te lage bandenspanning heeft
een extra brandstofverbruik van
ongeveer 3% per jaar. Voor meer
informatie kunt u altijd even bellen. Ook daarin is de service groot.

len van de seizoenen. Of u kiest
ervoor complete sets van velgen
met banden aan te schaffen, die
u vervolgens 2x per jaar verwisselt thuis, of laat verwisselen bij
Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams Hayco. Bij het verwisselen worden
de banden op spanning gebracht
winterbestendigheid nagekeken Banden Centrale zijn uitgebreid en wordt gekeken naar uitlijning
worden. Fijn dat bij de Heesche met kleine reparaties en onder- en balans. Dit scheelt in rijcomBanden Centrale heel veel dingen houdsbeurten. Als u dan de gara- fort en uw portemonnee. Goed
op een adres neergelegd kunnen ge aan de Nieuwe erven binnen- uitgelijnde auto’s gebruiken imworden en de wachttijden kort rijdt voor het vervangen van de
zijn.
banden, kunt u weer naar buiten
HEESCHE BANDEN CENTRALE
rijden met een auto die ook een
Specialist in banden-velgen-uitlijnen
Kleine beurt en andere
beurt heeft gehad. Wel zo gemakNieuwe erven 18, 5384 TB Heesch, 0412 473570
‘ongemakken’
kelijk. Met de caravan op winterwww.heeschebandencentrale.nl, heeschebandencentrale@live.nl
De activiteiten van de Heesche sport? Geen probleem, maar laat

goedkope winterbanden?

ACTIE:

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

ook
VERHUUR

bĳ 4 VREDESTEIN
BANDEN GRATIS
goedkope
winterbanden?
ook
Vraag
vrijblijvend
de
prijs
van
uw
bandenmaat.
TĲDSCHRIFTENBON
VAN € 15,VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Tevens kans op
bĳ 2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
wintersportDIGITALE BANDENSPANNINGSMETER
vakantie
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

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

Garage De Maree
Reparatie alle merken, tevens in- en verkoop

Emiel
de Maree
automonteur • emieldemaree@hotmail.com

06-11343141 sms • Galliersweg 9-1 • 5349 AT Oss
Contactpersoon René van Rhee • 06-23311970

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412- 452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Zafira 1.6 16v 111 Years Edition zwart

57.000 km

2010

Volkswagen transporter 2.5 tdi leer autom zwart dc

73.000 km

2008

Opel Agila automaat airco zwart

59.000 km

2009

Citroen C3 1.4 airco blauw

72.000 km

2005

119.000 km

2007

Opel Zafira 1.9 diesel nav trekhaak zwart

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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in bedrijf

Interieur voor ontwerp, styling
en visual merchandising

mooi & in bedrijf

SCHAIJK – Nog maar een jaar is Jeanine Knipping (27) uit Schaijk
bezig met haar bedrijf INterieur ontwerp & advies, maar nu al
heeft ze het razend druk. INterieur staat voor alles wat te maken heeft met interieur. Van ontwerp tot styling, maar ook visual
merchandising.

Jeanine Knipping

jeanine begon door haar vader,
eigenaar van B. Knipping Maatkeukens & Interieurbouw, met
ontwerpen. “Ik ben al zeven
jaar bezig met ontwerpen, voorheen altijd in opdracht van mijn
vader. Hij wist me iedere keer
op te trommelen om mee naar
klanten te gaan. Daar ben ik zo

enthousiast van geworden, dat
ik zelf een bedrijf wilde starten.” Inmiddels is er een nauwe
samenwerking ontstaan tussen
vader en dochter. jeanine ontwerpt, Bert realiseert.
INterieur kan één element ontwerpen, maar u kunt ook terecht

Advertorial

voor een compleet interieurplan.
U krijgt dan advies over de indeling, kleurgebruik, raambekleding, enz. “Ik vind het belangrijk
om echt naar de wensen van de
klant te luisteren”, zegt jeanine.
Wilt u zelf eens creatief bezig
zijn, volg dan een van haar workshops.
Kijk voor meer informatie over
INterieur op:
www.in-interieurontwerp.nl.

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:
Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl
Advertorial

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Bankzaken
‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch
T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

samenwerking Drukkerij Buuts en
DIO/The Read shop sparkling
NISTeLRODe - Drukkerij Buuts en DIO/The Read Shop Sparkling zijn
deze week een unieke samenwerking gestart. Aanstaande ouders
kunnen vanaf nu namelijk ook terecht bij DIO/The Read Shop Sparkling voor het bestellen van een geboortekaartje. Drukkerij Buuts
vindt in DIO/The Read Shop Sparkling een uitstekende partner om
als tweede verkooppunt te fungeren.

Om het heuglijke feit van de
samenwerking te vieren, ontvangen aanstaande ouders die
geboortekaartjes bestellen bij
DIO/The Read Shop Sparkling
of Drukkerij Buuts één product
uit het ZARQA assortiment
(Body Oil, Ultra Soft 3 in 1
Wash of Sensitive face & body
cream) t.w.v. € 11,95 gratis bij
DIO/The Read Shop Sparkling.

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | 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

De geboortekaartenboeken zijn
nu dus zowel bij Drukkerij Buuts
als DIO/The Read Shop Sparkling beschikbaar. Het betreft
een ruime collectie kaarten,
met voor ieder wat wils, van
klassiek tot modern, van strak
tot uitbundig. Mocht er onverhoopt toch niet het gewenste
kaartje gevonden worden, dan
kan men bij Drukkerij Buuts ook
terecht voor een ontwerp op
maat.

Sandy, Marcel en Kristel

Drukkerij Buuts en DIO/The
Read Shop Sparkling hopen
aanstaande ouders snel te mogen begroeten en ze een mooi
geboortekaartje te kunnen aanbieden.
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Klein Italië

Advertorial

MET GROOT AssORTIMEnT VERsE HEERLIjKHEDEn
HeeSCH – Al drie jaar is Heesch mediterraan. Oorzaak: ‘Gastronomia Italiana’ van Gaetano en Yulita
Mercurio aan ’t Dorp. Elke Italiëkenner loopt likkebaardend door de winkel met haar typisch Italiaanse
ingrediënten om te kokerellen, de dranken en cadeaus.

kenrelaties of om gezellig mee te
nemen naar het kerstdiner.

Yulita en Gaetano Mercurio; trots op hun Gastronomia

Natuurlijk maakt Gaetano heerlijk Italiaanse pizza’s. Maar er is
meer te ontdekken. In de schappen prijken de Ionia koffie, gebrand in Zuid-Italië voor de liefhebber van pittige, aromatische
koffie.
er staan limoncello volgens eigen
recept, non-alcoholische aperitief dranken van Sanbittèr en
dessertwijnen. Vanzelfsprekend
vindt u prosecco en wijnen voor
wijnliefhebbers van vulkanische
bodem, biologisch, of ‘n gewoon
‘lekker wijntje’.

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

Buon appetito
Leven om te eten, maar dan wel
eten waar je met vrienden en familie voor bij elkaar wilt komen.
Lekker, vers bereid en op smaak
gemaakt met aandacht. De tomatensaus is gemaakt zoals thuis in
Italië. Basis voor de gerechten is
olijfolie, maar de beroemde koudgeperste olijfolie van biologische
teelt van Olivastro wordt rijkelijk
over de salades gesprenkeld. U
kunt ook ter plekke een flesje tappen voor thuis. Neem dan meteen
die lekkere truffelboter mee, zelf
bereid met zwarte zomertruffels.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

www.humstijl.nl

Voor de lekkere trek
Yulita en Gaetano houden ervan
mensen te verwennen. Dus mag
de patisserie niet aan het assortiment ontbreken. Zelf gemaakte
limoncello- en chocoladetaartjes,
koekjes volgens speciaal receptuur en zelfs voor mensen met
allergieën is er volop keuze.
‘Houden van’, willen we vooral
in december laten merken. Ook
Yulita en Gaetano doen dat.
Voor de kerst hebben ze verrukkelijke panettones en maken de
mooiste kerstpakketten voor za-

Trots
Trots zijn de Mercurio’s op hun
pizza, lasagne en tortelloni. elke
zondag komen mensen tussen
13.00-19.30 uur verse gerechten
halen en ook woensdag t/m zaterdag tussen 11.30-20.00 uur.
Om in Italiaanse sfeer te eten is
het handig eerst te reserveren.
Trots zijn ze ook op hun status:
‘officieel verkooppunt’ voor
Vespa, Fiat en Ape gadgets. Als
enige in Noord-Brabant. Voor
die status moet je aan heel veel
voorwaarden voldoen.

‘t Dorp 70
5384 MC Heesch
0412-474000
info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

Ga gerust eens kijken naar de
kookboeken, de Ferrari pizzaovens, de pastamachines en andere verleidingen.

COLOFON

mooi & in de streek
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel Centrum Heesch

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.nl
• Smits beenmode
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de

KERNEN

Lokaal:

Een rekenlesje;
Lokaal = lokaal
Roel Monteiro, Lijsttrekker LOKAAL

bernheze - Lokale politiek hoeft niet moeilijk te zijn. Met alle inwoners van Bernheze bepalen we wat goed voor ons is en omdat we niet
met alle 29.785 inwoners in de raadszaal passen is er besloten om de
inwoners te laten vertegenwoordigen door politieke partijen. De inwoner kan kiezen op welke partij hij of zij stemt en die partij gaat hem of
haar vertegenwoordigen in de Gemeenteraad. Een belangrijke keuze
die dan gemaakt moet worden is of je wilt stemmen op een lokale partij
of (ik noem het voor het gemak maar even) een landelijke partij.
Laten we er geen doekjes om
winden; LOKAAL = lokaal, want
1+1=2. Simpel, toch? Maar wat
houdt dat lokale dan in? Lokale
politiek kun je niet bedrijven zonder het grote belang uit het oog te
verliezen.
Het is dus altijd nodig om over
de kerngrenzen heen te kijken en
het oor in alle vijf de kernen te
luister te leggen. Maar LOKAAL
werkt en denkt vanuit de kernen
in plaats vanuit Bernheze en ons
verkiezingsprogramma is dan ook
zodanig geschreven. Geen lande-

lijke programma’s die zijn vertaald
naar Bernheze, maar een programma dat op de kernen geschreven
is met specifieke speerpunten per
kern.
Het feit dat LOKAAL een grotere partij is dan de lokale partijen
waaruit zij is ontstaan doet niets
af aan het lokale karakter van LOKAAL.
Met alle ervaring, kunde en frisse
gezichten die nu bij elkaar zijn
gebracht durf ik zelfs te stellen:
1+1+1=4! Einde van de rekenles.

Jaarvergadering
Dorpsraad Vorstenbosch
Vorstenbosch - Op woensdag 11 december houdt de dorpsraad
Vorstenbosch haar openbare jaarvergadering. Deze vindt plaats in
gemeenschapshuis De Stuik aan de Schoolstraat 14, 5476 KK te Vorstenbosch en begint om 19.30 uur. Ontvangst vanaf 19.15 uur met
gratis koffie of thee.
Agenda:
19.30 uur Opening door Leo Somers, voorzitter van de dorpsraad.
19.35 uur Korte terugblik door de voorzitter op de activiteiten van
de dorpsraad in 2013.
Gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. Aansluitend financieel jaarverslag.
19.55 uur Woningbouw.
Toelichting op bouwkavels in het plan Peelstraat/Rietdijk
door makelaardij Van Casteren uit Schaijk. Toelichting
door Mooiland op de renovatieplannen 2014 van het Liebregtsplein. Toelichting door wethouder Hans van der Pas
over de huidige en toekomstige bouwmogelijkheden op
locaties in Vorstenbosch.
20.35 uur Inleiding door de heer Ton Schepens, bestuurslid van de
Vereniging Kleine Kernen. Noord Brabant (VKKNB) over
de ontwikkelingen in de zorg. Reactie hierop door de
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
21.20 uur Pauze met gratis consumptie.
21.30 uur Terugkoppeling over de verenigingsavond van 20 november 2013.
21.35 uur Bestuurswijziging dorpsraad.
21.40 uur Rondvraag.
21.45 uur Presentatie ‘Vorstenbosch in beeld 2013’ door Jo van den
Berg.
22.15 uur Sluiting door de voorzitter, waarna gelegenheid tot gezellige nazit in de foyer.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag tot 11 december.
Stichting dorpsraad Vorstenbosch, voorziter Leo Somers, secretaresse
Joke van Kessel

VVD: Groene

kaalslag?

Wim J. Henze, Secretaris VVD-Bernheze
bernheze - Het openbare groen in de gemeente Bernheze is grotendeels omgevormd. De doelstelling hiervan was door planten, struiken, enz. te verwijderen en daarvoor in de plaats gras te zaaien, besparingen te kunnen boeken.
Daardoor zou het groenonderhoud aanmerkelijk goedkoper zijn. Of dit werkelijk
het geval zal zijn, moet nog blijken. Tijdens de laatste raadsvergadering bleek
ernstige twijfel te bestaan bij de raadsleden of dit werkelijk zo is. De verantwoordelijke wethouder kon ook niet onmiddellijk zeggen hoe de kosten zich tot
elkaar verhouden. Hij gaat het inventariseren en komt er bij de Raad op terug.
Nog afgezien van de kosten is van
belang wat de burgers van deze
‘groene kaalslag’ vinden.
Globaal zijn er twee meningen:
1) Wel mooi die grasvelden, want
er bleef alleen maar papier en ander vuil in de struiken hangen en
2) Eeuwig jammer die mooie struiken, bloemenpracht, etc. op te offeren voor grasveld.
De indruk bestaat dat de groep
burgers in Bernheze met de laatste

mening in de meerderheid is.
Onder druk van de Gemeente,
‘zelf het groen onderhouden of alle
struiken, planten, enz. eruit en gras
erin’, hebben de bewoners van het
Plantsoen in Heesch gekozen om
zelf het groenonderhoud te doen.
Recentelijk hebben zij weer onderhoud gepleegd.

band, ‘de participatiesamenleving’,
is ontstaan bij de deelnemers. Je
leert elkaar op een andere manier
kennen.

Alles staat er prachtig bij. Een
voordeel is dat er een onderlinge

Mocht u willen reageren, dan kan
dat via www.vvd-bernheze.nl

Na afloop wordt er nog wat gedronken, wat de saamhorigheid
vergroot. Een onverwacht, maar
wel belangrijk aspect.

SP: Zeggenschap

over
Waalboss (Heesch-West)

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP
bernheze - Vanaf het begin (2002) heeft de SP gewaarschuwd. Gewaarschuwd
voor de gevolgen van Waalboss (Heesch-West). Nu de financiële ramp duidelijk is
(tientallen miljoenen verlies), komt er nog iets bij. Het verlies van de zeggenschap
over eigen Bernhezer grondgebied. De ‘partners’ Den Bosch en Oss zullen het
wel even overnemen. Bernheze moet (!!) de besluiten over Heesch-West verplicht
uitvoeren. Niets meer te zeggen over het eigen grondgebied. Onaanvaardbaar!
Onaanvaardbaar
De gezamenlijke regeling voor
Waalboss (Heesch-West) staat 12
december op de rol in de gemeenteraad. Het ondoordachte besluit
om Heesch-West aan te leggen,
krijgt een pijnlijk vervolg.

de zeggenschap over. In de ogen
van de SP Bernheze vele bruggen
te ver. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Deze regeling kan en mag
niet aangenomen worden op 12
december. De SP Bernheze zal het
voortouw nemen.

Bernheze, als grondgebied gemeente (GGG), verliest de zeggenschap. De gezamenlijke regeling Waalboss (waar Den Bosch en
Oss de over baas spelen), neemt

Daar waar het stoppen van de aanleg van Heesch-West niet lukte,
gaat de SP nu uit van succes. Een
succes in de strijd tegen de regeling waarbij Bernheze zeggenschap

kwijt raakt. Zeggenschap over het
eigen Bernhezer grondgebied.
Naast behoud van zeggenschap, is
beperking van de miljoenen verliezen een tweede prioriteit.
Door alternatieve keuzes te maken
in een veel kleiner gebied en afblazen van nog meer inkopen van
grond, worden kosten bespaard.
Dat er al 5 miljoen aan Bernhezer
geld verloren is gegaan is meer dan
genoeg. De limiet is bereikt.

Bernheze Solidair: Samen

sterk
voor een eerlijke versnapering

Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair
bernheze - Onlangs heeft de raadscommissie van de gemeente actief gesproken over de regels voor para-commerciële instellingen. Hoewel de gemeente belang hecht aan goede verenigingen binnen Bernheze, moeten ook omwonenden
en commerciële horeca-instellingen geen overlast hebben.
Voor 2014 heeft de gemeente
voorgenomen om de regels te
verruimen. Ook wordt er ruimte
geboden om op beperkte schaal
bijeenkomsten te organiseren die
langer duren dan een reguliere
activiteit. Volgens onze fractie volstaat het aantal van zes keer per
jaar prima.
Er is voldoende ruimte voor een
vrijwilligersfeest en/of jubilea.
Toch hebben diverse verenigingen

het gevoel dat het aantal van zes
keer onvoldoende is. Bernheze Solidair roept verenigingen op om in
gesprek te gaan met de lokale horeca. Hiermee zouden er afspraken
gemaakt kunnen worden om zo
elkaar ook iets te ‘gunnen’.
Wij als Bernheze Solidair staan
voor florerende verenigingen en
dorpskernen. Het is daarom belangrijk dat ons actief verenigingsleven optrekt met andere partijen

om de leefbaarheid en gezelligheid
in de kernen te vergroten.
Toch zijn er in onze gemeente
para-commerciële
instellingen
die in een bijzondere situatie zitten. Zij vormen een middelpunt in
onze samenleving en geven een
kern meer pit. Daar willen wij als
Bernheze Solidair goed naar kijken.
Wat zijn de mogelijkheden en kunnen we maatwerk leveren.
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‘Voor de laatste
ontwikkelingen, zie onze site’
www.centrumheesch.nl

Bouwen met minder regels
bernheze – D66 nodigt iedereen van harte uit om op 11 december in
De Wis in Loosbroek tijdens een openbare informatie/discussieavond
met elkaar van gedachten te wisselen over ‘bouwen met minder regels
in Bernheze’.
het oog van burgers, die dit in hoge
mate als betuttelend en te detaillistisch ervaren. Bovendien vertonen beoordelingen van de diverse
welstandscommissies een opmerkelijk subjectief karakter.

Wonen, werken, leven, zorgen én
bouwen met minder regels. Dat
past in de visie van D66 om de
burger meer vrijheid te geven en
verantwoordelijkheden daar neer
te leggen waar ze ook daadwerkelijk thuishoren.
Welstandsvrij bouwen
Bij (ver)bouwen is het welstandsbeleid steeds vaker een doorn in

Sneller vergunningen
D66 vindt dat ook bij het (ver)
bouwen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid hoort.
De gemeente Boekel is bijna tien
jaar welstandsvrij. Ted van de
Loo, wethouder in Boekel en verantwoordelijk ambtenaar André
van der Vleuten, verzorgen een
inleiding over het belang van zelforganisatie vanuit de eigen kern.
De ervaringsdeskundigen vertellen
over de (on)mogelijkheden van de

keuze voor welstandscommissievrij
bouwen en de visie op versnelde
vergunningverlening. De heren
gaan graag met de aanwezigen in
gesprek over de kansen die deze
manier van organiseren voor Bernheze biedt.
We zien u graag op onze informatieavond op woensdag 11 december om 20.00 uur in Cultureel
Centrum De Wis.
Komt u ook? De koffie staat klaar!
Namens D66 Nu Vooruit!
Annemieke Boellaard
Lijsttrekker, 06-38750047
Willeke Rijkers
Voorzitter, 06-13462061

CDA: Gemeente verantwoordelijk voor Jeugdzorg
Namens de Fractie CDA Bernheze, Margriet Beeftink
bernheze - Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle
vormen van jeugdzorg. Op 12 december zal de gemeenteraad het plan moeten
vaststellen waarin staat welk beleid er gevoerd wordt om deze decentralisatie
zo goed mogelijk uit te voeren. Het legt een grote verantwoordelijkheid bij de
gemeente, want er moet een kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden. Ondanks
dat er op de rijksbijdrage gekort wordt.
Het CDA vindt het belangrijk dat
de zorg, zeker voor de bestaande
cliënten, in 2015 gecontinueerd
wordt en de gemeente dit waarborgt. Dat wordt vastgelegd in het
zogeheten transitiearrangement.
Een plan wat door het rijk gecontroleerd wordt en volgens de landelijke transitiecommissie redelijk
op schema ligt.
De jeugdzorg wordt als volgt ingedeeld: Een basisteam jeugd en
gezin. Dit wordt zoveel mogelijk

lokaal of in de subregio georganiseerd. Als het daar niet opgelost
kan worden, wordt bijvoorbeeld
maatschappelijk werk ingeschakeld. Daarna komt pas gespecialiseerde jeugdzorg in beeld.
Wat het CDA wil is dat er nu een
goed samenhangend beleid gevoerd gaat worden tussen de
verschillende onderdelen van de
jeugdzorg, waarbij preventie een
zeer belangrijk onderdeel moet
worden. Daarom moeten er goede

kwaliteitseisen gesteld worden,
maar ook een goede afstemming
plaatsvinden tussen onderwijs,
zorg, maatschappelijk werk, politie
en justitie. Want voorkomen is nog
altijd beter dan genezen. Wij hopen dat jeugd die bepaalde problemen heeft snel en goed geholpen
wordt. Daar gaat het per slot van
rekening om! Gewoon goede en
toegankelijke zorg voor de jeugd,
die dat echt nodig heeft.
Kijk ook eens op cdabernheze.nl of
volg ons op Twitter

Progressief Bernheze: De

kandidaten voor de verkiezingen
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - De Algemene Ledenvergadering van Progressief Bernheze heeft
een geweldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Een combinatie van ervaring, vernieuwing en alle leeftijden. Mannen en vrouwen, PvdA, GroenLinks en andere progressieve mensen. Al jaren zet Progressief
Bernheze zich in voor u, uw omgeving en de toekomst van Bernheze. Op 19
maart 2014 kunt u laten zien dat u de inzet van Progressief Bernheze waardeert.
Lijsttrekker Hans van der Pas Uw stem op Progressief Bernheze geeft ons wederom extra energie.
Lijsttrekker
Hans van der Pas gaat de lijst van
Progressief Bernheze trekken. In
deze bestuursperiode heeft Hans
als wethouder een grote en belangrijke rol gespeeld.
Woningbouwprojecten, het bestemmingsplan buitengebied, het
dossier golfbaan en het duurzaamheidsbeleid, waaronder een groot
zonnepanelenproject,
springen
eruit. Ondanks de economische

terugval zijn er jaarlijks tachtig
nieuwe woningen bijgekomen en
is de gemeente financieel gezond.
De ervaring van Hans is goed
bruikbaar om de gemeente in de
komende jaren op het goede spoor
te houden.
Fractie
In de top tien van de lijst staan
de kandidaten te popelen om de
handen uit de mouwen te steken.
Tien zetels gaan we niet binnenha-

len maar van een uitbreiding van
de huidige drie fractieleden gaat
de ledenvergadering wel uit. Een
grotere fractie biedt kansen om
het werk nog beter te doen en
jonge mensen ervaring te geven
om het werk, ook na de volgende
bestuursperiode, voort te zetten.
Progressief Bernheze is een partij
met een lange termijn beleid.
De komende tijd stellen wij onze
kandidaten aan u voor.

Column
AD

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

Waarom makkelijk doen als het
moeilijk kan

De prijzen van bestaande woningen dalen
sinds de piek in 2008 nog steeds gestaag.
Op dit moment liggen de prijzen landelijk
op het niveau van 2003. Dat is nog steeds
hoog als je dat vergelijkt met de prijs van
woningen begin jaren tachtig. Misschien
vervelend als je wat in de verkoop hebt,
maar gunstig als je wat wilt kopen. Wil je
doorstromen, dan is er ook niets aan de
hand. De lagere verkoopprijs voor je woning
haal je vlot terug in een lagere aanschafprijs van een grotere woning.
En het aanbod is groot. Toch is de woningmarkt nog maar weinig in
beweging en zien we vooral grotere, duurdere en steeds meer oudere
woningen te koop en zelfs leeg staan. Kleinere en zuinige woningen
zijn er niet of nauwelijks. Niet in het koopaanbod en zeker ook niet te
huur. Sinds de vorige ‘crisis’ begin jaren tachtig hebben we nog maar
weinig bijgeleerd. Niet de inhoud, maar het geld heeft de afgelopen
decennia de woningmarkt bepaald. Aan kleinere woningen valt nu
eenmaal minder te verdienen.
Je zou zeggen dat met een blijvende vraag naar kleinere en
goedkopere woningen en met een toenemende werkeloosheid in de
bouw daar nu wel ontwikkeling in zou kunnen komen. Ook zou je
verwachten dat de overheid daar maatregelen voor gaat treffen. Met
de grondprijzen, bouwprogramma’s en regelgeving kan de overheid
namelijk in belangrijke mate sturen. Maar het is (nog) niet zo.
Volgende week stelt de gemeenteraad de nota grondprijsbeleid en
betaalbaar wonen vast. Het college opent met de zin ‘de woningmarkt
is in een diepe crisis beland’. Aha, denk je dan, nu komt de aanpak
om de ‘crisis’ te bestrijden. Het college concludeert vervolgens dat
het lastig is om als gemeente invloed uit te oefenen op de verbetering
van de woningmarkt en dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om
te stimuleren. Vervolgens worden in een set van 15 documenten en
bijlagen ingewikkelde verhandelingen en allerlei opties uiteengezet.
Maar waar nu concreet voor wordt gekozen, daar kom je als
geïnteresseerd lezer niet zomaar achter. Tsja, als we maar blijven
zeggen dat het lastig is en we ook lastig doen, lossen we natuurlijk
nooit iets op.
Het is tijd voor een frisse en nieuwe kijk op wonen en de rol van
de overheid daarin. Benieuwd of de verschillende partijen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen ideeën hebben om vooral ook
de crisis bij zichzelf te bestrijden.
Met groet Ad

Presentatie plannen
locatie Ter Weer
Heeswijk-Dinther - Op dinsdag 10 december 2013 om 19.30 uur
in CC Bernrode, is er een presentatie voor plannen locatie Ter Weer.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De gemeente Bernheze presenteert samen met de Stichting Actief
Burgerschap en met Van Grunsven Ontwikkeling de bouwplannen
voor de locatie Ter Weer aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther.

De Buurtbus
Nieuwe dienstregeling per 15 december
Buurtbuslijn 251
Rosmalen
Kruisstraat/Nuland/
Vinkel/Loosbroek/Vorstenbosch
Uden.

• De buurtbus wijkt niet af van de
vaste route.
• U kunt gewoon met de O.V.
chipkaart reizen.

• Er wordt gereden met 2 bussen,
dus elk uur komt er een bus.
• De bus rijdt langs het ziekenhuis
in Uden.
• De buurtbus stopt ook buiten
de vaste haltes, maar alleen
waar het veilig is.

Kaartje kopen
€ 3,50 enkele ritkaart
€ 5,50 daluren/dagkaart
(na 9.00 uur).
Plan uw reis met de exacte tijden,
kijk hiervoor op
www.arriva.nl/uw-reis/reisplanner.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: KOEn sPREnKELs
LeeFTIjD: 21 jAAR
WOONPLAATS:
HEEsCH
STUDIe: TECHnIsCHE
BEDRIjFsKUnDE GROnInGEn
De afstand tussen Heesch en Groningen weerhield Koen Sprenkels
(21) er niet van om technische bedrijfskunde te gaan studeren in
de Martinistad. Zijn eerste anderhalf jaar in het noorden des lands
heeft hij er bijna opzitten: “je hebt geen moeder die de was doet en
schoonmaakt, maar er is ook niemand die zich zorgen maakt als je
om 5 uur ‘s nachts nog niet thuis bent.”

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

Het studentenleven bevalt je dus goed?
“er komt natuurlijk wel wat zelfdiscipline bij kijken. Het verlangen
om een dag niks te doen is niet altijd te weerstaan; je moet ervoor
zorgen dat je je eigen ritme bepaalt. Dat gaat me goed af. Daarbij is
technische bedrijfskunde een leuke studie.”

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Wessel van der Biezen
MarindaSint
Vos
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
Heesch
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Hoe ben je in Groningen terecht gekomen?
“Via een omweg haalde ik mijn havo-diploma en ben ik op de Avans in Den Bosch HBO technische bedrijfskunde gaan doen. Dat beviel me dusdanig goed dat ik besloot om door te gaan op
de universiteit. Gelukkig bevalt de studie me ook daar goed, want bij deze studie zit er tussen
HBO en de universiteit een groot verschil. Ook qua niveau. Waar ik eerst verreweg de beste was
in wiskunde, heb ik nu hulp nodig met dat vak.”
Maar je kunt het niveau wel aan?
“Het is geen makkelijke studie, maar ik hou me goed staande. De naam is overigens wel een beetje misleidend. Het deel techniek is veel belangrijker dan het deel bedrijfskunde. Ik heb specifiek
voor de richting product- en procestechnologie gekozen. Uiteindelijk hoop ik bij een bedrijf processen op te gaan zetten en verbeteren. Om te oefenen moet ik aan het einde van mijn bachelor
een integratieproject schrijven. Ik ga dan een technisch complexe situatie analyseren. Vervolgens
ga ik daar een oplossing voor zoeken en uiteindelijk hoop ik de situatie te verbeteren.”
Tekst: Rob Aarts

nisseroise Kwis presenteert categorieën
editie 2013
NISTELRODE – Op 1 november opende de inschrijving voor de 3e editie van de Nisseroise Kwis. Ruim 60
teams schreven zich al in. Om alle teams in de gelegenheid te stellen om de juiste expertise binnen te halen
voor 28 december, maakt de organisatie de categorieën bekend.
Daarnaast is er een nieuwe, uitdagende geheime opdracht. Sommige categorieën klinken bekend,
enkele zijn geheel nieuw.
De 11 categorieën zijn:
• Rondje kuieren
• Achter de veurdeur
• Beeldspraak
• Dees joar
• Watt Bell(t) Einstein
• Game, set, match
• Alaaf!
• Vraagje, boompje, beestje
• Stukje bij beetje

110 Kwisvragen, 11 categorieën
en 1 geheime opdracht
De Nisseroise Kwis bestaat, net
als vorig jaar, uit 110 kwisvragen,
onderverdeeld in 11 categorieën.

• Die ken ik!
• Generation Y
Inschrijven kan nog tot 15 december
Deelname aan de kwis kost € 10,per deelnemend team. Meedoen
kan door je voor 15 december
aan te melden via www.nisseroisekwis.nl. ‘Like’ onze Facebookpagina www.facebook.com/nisseroisekwis en blijf op de hoogte van
het laatste Nisseroise Kwis-nieuws.
De Nisseroise Kwis... denk daar
maar eens over na!
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Puzzle #25929

ZOEKT U MOOIE
KERsTBOMEn
ze zijn te koop vanaf het
weekend voor Sinterklaas
(zaterdag 30 november)
Dorpstraat 13, Loosbroek
06-29129328.
PEDICURE nIsTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6
0412-612118
Ook bij diabetes en reuma
TROUwEn OF ZwAnGER
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
GRATIS pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu.
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

POPPEnKLEREn VOOR
BABYBORn, Anabelle 43cm,
en Little babyborn 32cm.
Meer informatie:
anny@babybornkleren.nl
0412-453124
www.babybornkleren.nl
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MEUBELsPUITERIj
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.

TE KOOP
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9
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5

AAnGEBODEn

In week 52,
25 december
komt onze niet
krant uit!

MOOIE KERsTBOMEn
Groen- en blauwspar
diverse maten met en zonder
kluit. Ook op zondag geopend.
H. Donkers
Kampweg 30, Loosbroek
0413- 229445.

DE LEUKsTE KERsTKADO’s
vind je natuurlijk in onze
kado-shop.
Nu de mooiste LeD kaarsen
met een - niet van echt te
onderscheiden - flakkerend
vlammetje, in diverse maten
vanaf € 17,95
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
Het woonitem van dit moment,
wAnDPAnELEn GEMAAKT
VAn ECHT HOUTsnIjwERK
In diverse maten, kleuren en
motieven leverbaar,
vanaf € 45,Loop even binnen, in onze
gezellige Kadoshop.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
GEwELDIGE PHILIPs
LED-ACTIE
Philips LeD-lampen als beste
getest,daarom nu zolang de
voorraad strekt 5,5 watt led
lamp(32 watt licht)
Nu 9,99! GU 10 spot 4 watt
(35 watt licht)nu 9,99!
Niet tevreden-geld terug.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12 Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl
EEn PERsOOnsBED
Zwarte aluminium spijlen,
90 x 200 cm in goede
staat. Prijs € 50,- . Inclusief
lattenbodem. Meer informatie
Nistelrode 06-36226561.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. Info: office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.
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In december elke zondag geopend
HEESCH – Met de feestelĳkheden van december in het vooruitzicht staat onze agenda bol
van activiteiten. Sinterklaas met surprises, kerst met de kerstborrels en allerlei andere
feestelĳke bĳeenkomsten waar u lekker uitgedost en met de nodige cadeaus naar toe mag.
De grote vraag is elk jaar weer: wanneer doen we de inkopen?
De ondernemers van Heesch hebben hier een antwoord op.
Waren tot nu toe op zondag enkel de supermarkten geopend; in december kunt u op zondag
ook uw feestelĳke aankopen doen in de andere winkels. Kleding, aankleding van uw huis, cadeaus
en heerlĳke gerechten voor op tafel, of u nu zelf alles kookt of u dat het kant en klaar bestelt. Ook voor
cadeautjes kunt u deze december lekker snuffelen in de winkels van het Heesche centrum.

Tot ziens tussen 12.00-17.00 uur en check even op www.centrumheesch.nl.
U vindt daar de laatste bĳzonderheden over openingstĳden in december en deelnemende winkels.
Of like onze facebookpagina: centrumheesch om geïnformeerd te blĳven.

OP ZONDAG 8 DECEMBER ZĲN OOK GEOPEND: 5384 - LEDERZAAK VERHAGEN - TOBME FASHION

Elke zondag in december 2013 geopend!
OP DEZE KOOPZONDAGEN OP
ALLE CARTRIDGES 15% KORTING
EN OP ALLE REGULIERE WENSKAARTEN 3=2.
Uitgezonderd kerstkaarten. Goedkoopste artikel gratis.

Elke zondag in december geopend van 12.00-17.00 uur
50% korting op ALLE SIERADEN van Dyrberg/Kern

’t Dorp 61a - Heesch - 0412-451153

’t Dorp 86a - Heesch - 0412-453333 - www.dressup-instyle.nl

‘t Dorp 22
5384 MA Heesch
Tel. 0412-475024

Zondag 14 april
showen wij de
nieuwe collectie

ELKE ZONDAG IS DE
KEUKEN GEOPEND
VANAF 14.00 UUR
VOOR BORREL EN DINER!

Geopend van
12.00 – 17.00 uur

‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch
telefoon 0412 - 45 13 32
haarmodevanherpen@planet.nl
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

DE KEUKEN IS DAGELIJKS
GEOPEND VAN 16.00 UUR
TOT 21.30 UUR.
‘T DORP 94, 5384 MD HEESCH, 0412 474 083
INFO@RESTAURANTWOLTERS.NL, WWW.RESTAURANTWOLTERS.NL

Wiegmans Heesch
ELKE ZONDAG

OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ELKE ZONDAG OPEN VAN
10.00 TOT 18.00 UUR

ELKE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

Dinerbon!

Tevens
iedere zondag
geopend vanaf
12.00 uur.

Leuk om te geven en te krijgen.
www.ouderaadhuisheesch.nl - Tel. 0412-473079

C1000 Wiegmans Schoonstraat 8 • 5384 AN Heesch
www.C1000.nl/Wiegmans

2e pannenkoek helemaal

GRATIS

Zie voorwaarden de website

Osseweg 8 - 5384 NC Heesch - Tel. 0412 65 55 45
www.pannenkoekenhuisheesch.nl

www.centrumheesch.nl
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Pedicure Dorien Visser over de
vergoedingen in 2014 bij diabetes
Wie krijgt de voetzorg in 2014 nog vergoed?

zorg niet vergoed krijgt, je loopt
dan geen risico. Simms 1 en 2
betekenen dat u de voetzorg vergoed krijgt uit de basisverzekering, omdat u een (licht) verhoogd
risico hebt. U krijgt als klant geen
nota mee. Dit regelt de pedicure
rechtstreeks via de zorggroep. er
hoeft ook niet eerst een eigen risico betaald te worden.
Tegenwoordig hoor je veel over
een zorggroep, ofwel ketenzorg,
wat betekent dat?
De verzekeringen hebben contracten afgesloten met een zorggroep, voor ons is dat Synchroon.
In een zorggroep werken huisartsen, praktijkondersteuners en
pedicures samen om de kwaliteit
van de diabeteszorg te verbeteren. Voorwaarde is dat de pedicure een contract heeft met de
zorggroep.
Let op: de zorggroep vergoedt alleen als men voor diabetes onder
controle staat bij de huisarts.

Pedicure Dorien Visser-Hanegraaf

BERNHEzE – Op het gebied van pedicurevergoedingen bij diabetes
gaat veel veranderen. Pedicure Dorien Visser geeft uitleg over de vergoedingen in 2014.
Ik heb diabetes, waar hangt het
van af of ik de voetzorg vergoed
krijg?
De simmsclassificatie is een systeem dat meet hoeveel risico je

loopt op het krijgen van moeilijk
te genezen wondjes. De praktijkondersteuner of huisarts voert
de simmsclassificatie jaarlijks uit.
Simms 0 betekent dat u de voet-

En als ik voor mijn diabetes onder
behandeling ben bij de internist?
Dan krijgt u de pedicurebehandeling wel vergoed, maar niet door
de zorggroep, u kunt de rekening
die u meekrijgt van de pedicure,
indienen bij uw verzekering. er
moet dan wel een simms 1 of 2
op de rekening staan.
Bent u aangesloten bij deze zorggroep?
ja, ik ben hierbij aangesloten,
maar ook als u geen diabetes
heeft, kunt u bij mij terecht.
Pedicure Dorien Visser-Hanegraaf
0412 – 612118.

Informatiemiddag over de
AwBZ, erven en schenken
in de bibliotheek
NISTeLRODe - Sinds één januari 2013 is een eigen bijdrage van toepassing om de oplopende kosten van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) te beperken. Naast inkomen, waar ook pensioen en AOW
onder vallen, is het eigen vermogen mede bepalend voor de hoogte van
de eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan oplopen tot € 24.000,- per
jaar. Omdat het spaargeld hierdoor kan opgaan aan de eigen bijdrage,
vrezen ouders veel minder vermogen aan hun kinderen te kunnen nalaten.
Tijdens de gratis informatiemiddag
op dinsdagmiddag 10 december
van 13.30 tot 14.30 uur in Bibliotheek Nistelrode informeert notaris
Theo de Bie van Van Mourik & De
Bie Notarissen over de mogelijkheden om de eigen bijdrage zo laag
mogelijk te houden.
U kunt hierbij denken aan:
• Schenken (op papier).
• Het maken/aanpassen van uw
testament.
• Het opstellen van een levenstestament.
• Het voldoen van de vorderingen
van kinderen in verband met het
overlijden van een echtgeno(o)
t(e).
Buiten de fiscale gevolgen die dit
met zich meebrengt, rijst ook de
vraag in hoeverre het gewenst is
om het eigen vermogen te verkleinen. Men wil immers ook van een
goed verzorgde oude dag genieten!

De dieven kunnen mannen, maar
ook vrouwen of kinderen zijn.
Vaak zijn oudere mensen slachtoffer van deze praktijken.
Om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt, hieronder een aantal
preventietips:
• laat nooit zomaar een onbeken-

de binnen;
• wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan
en sluit de buitendeur terwijl u
haalt wat u wilt geven (een pen
of een glas water bijvoorbeeld);
• dieven dragen vaak keurige
pakken. Ook schattig ogende
kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen;
• laat vreemden geen gebruik
maken van uw toilet, verwijs ze
liever naar een openbaar toilet;
• vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en
controleer deze goed. Meestal

kondigen bedrijven van te voren
schriftelijk aan dat er een monteur komt. Vertel direct dat u
met het bedrijf of de instelling
zult bellen, als u twijfelt en doe
dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer en
gebruik niet een door hen opgegeven nummer. Sluit de deur
terwijl u belt;
• laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon.
Vaak is gezonde achterdocht voldoende om te voorkomen dat u
het slachtoffer wordt van mensen
met minder goede bedoelingen.

er is plek voor maximaal 40 toehoorders. Graag van tevoren aanmelden bij de Bibliotheek Nistelrode, Parkstraat 2, tel. 0412-611555,
aan de balie in de bibliotheek, of
via e-mail:
contactnistelrode@nobb.nl.

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Let op voor de babbeltruc!
BeRNHeZe - Het gebeurt regelmatig dat dieven met een smoesje aanbellen en zo een huis weten binnen te
komen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen,
terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich wel voor als meteropnemer of reparateur.

De informatiemiddag in de bibliotheek is gratis toegankelijk.

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

EEN DRUKBEZET LEVEN

WELVERDIEND GEMAK

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.
Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met maaltijdbezorging,
hulpmiddelen, met kapper en pedicure aan huis én met een klusjesdienst. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor niet zo jonge mensen
en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
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
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superfoods voor een stralende huid en een vitaal lichaam!
Bij Intense skin and body improvement vindt u een breed assortiment aan Superfoods.

‘Superfoods’ zijn rijk aan vitaminen en mineralen

WAT ZIJN DEZE SUPERFOODS?
Door de unieke samenstelling en
eigenschappen van iedere ‘Superfood’ kan een veelzijdigheid aan
doelstellingen worden bereikt.
Vanuit de essentie dat iedere ‘Superfood’ onze cellen op het diepste niveau voedt, bereiken we een
gezond lichaam van binnen, wat
ons zowel de energie, een stralende huid, de sterke weerstand,
het slanke lichaam, als het algehele
gevoel van vitaliteit geeft.
De voedingsmiddelen die onder de
noemer ‘Superfood’ vallen hebben
allemaal een geweldige invloed op
de gezondheid, maar die invloed is
nog groter als je ook de rest van
je voedingspatroon aanpast. Waar
wij u graag bij helpen en willen

blijven ondersteunen. Waar moet
u aan denken bij de term ‘Superfood’? Aan een gigantische broccoli of een nieuw vezelrijk boon-

Karin nodigt u uit voor de open dag

U bent van harte welkom tijdens de open dag op
12 december van 9.00-18.00 uur

Op donderdag 12 december ben
je van harte welkom om kennis is
te komen maken met onze ‘Superfoods’.
Tevens houden wij deze dag ons
kerstsale-event en kun je gratis
kennis maken met één van onze
behandelingen en onze producten
kopen met leuke kortingen.

tje? Nee, geen van allen. Wat u in
ons assortiment ‘Superfoods’ vindt
zijn: Chia zaden, Goji bessen, kokosnootolie, hennepzaad, cacao
nibs, lijnzaad, bijenpollen en ga zo
maar door.

Wij zijn van 9.00 tot 18.00 uur geopend. Komt dit niet goed voor je
uit dan maak ik graag met je een
afspraak voor een persoonlijk gesprek. 06-10433489 of
info@salonintense.nl.

je lichaam heeft voedsel nodig
voor essentiële voedingsstoffen en
energie. Maar sommige voedingsmiddelen zijn beter dan andere.
Sommige zijn slecht voor je ge-

zondheid en als je die eet kun je de
kans op bepaalde ziekten vergroten. Andere voedingsmiddelen zijn
juist goed voor je, omdat ze je de

tioxidanten en voedingsvezels. je
gezondheid kan erop vooruitgaan
als je ‘Superfood’ aan je voedingspatroon toevoegt. Zo blijft je hart

energie en voedingsstoffen geven
die je nodig hebt.
‘Superfoods’ zijn bijzonder goed
voor je omdat ze rijk zijn aan vitaminen en mineralen, maar ook
extra bestanddelen bevatten die
een positieve invloed hebben op je
gezondheid.

bijvoorbeeld gezonder, krijgt je immuunsysteem een oppepper, verlies je gemakkelijker gewicht, houd
je diabetes buiten de deur en ga zo
maar door. een voedingspatroon
dat rijk is aan ‘Superfood’, zorgt
er ook voor dat je mooi en elegant
ouder wordt.

Deze bestanddelen kunnen goede
vetten zijn, zoals omega-3-vetzuren, vitamines en mineralen, an-

Wil je gezonder eten, je weerstand
versterken en er stralend uitzien?
Dan zijn ‘Superfoods’ iets voor jou!

Laarhof 22
5388 GX Nistelrode
www.salonintense.nl

Zonnerit naar draaiende Kilsdonkse molen
Zonnnebloem Nistelrode sluit actief jaar succevol af

Margriet over haar moeder:

NISTeLRODe - Vrijdag was alweer de laatste Zonnerit van het jaar. Vol enthousiasme waren Zonnebloemgasten en bewoners van Laarstede en de vrijwilligers samengekomen voor de start van de Zonnerit, ondanks
de regendruppels en het onstuimige weer. De tocht ging deze keer vanuit Nistelrode via Heesch in een lange
sliert auto’s door het mooie buitengebied richting Vorstenbosch, Dinther en weer terug.

“Soms belt ze
me wel 15 keer
op een avond.”

en bij te buurten met een kopje
soep, een worstenbroodje en een
glaasje fris. john van Loon sponsorde met een heerlijk broodje
kalfskroket voor de gasten en de
vrijwilligers.
Na alle mooie vergezichten en
molens werden we in Nistelrode
ontvangen door john van Loon,
eigenaar van bowling Rainbow én
vrijwilliger/chauffeur bij de Zonnerit in de zaal van Rainbow Centre.
De gasten en vrijwilligers genoten
bij terugkomst van een kopje koffie met een sneetje krentenbrood.
Het is fijn om elkaar te ontmoeten

Annie van Lokven laat weten dat
het plan is om volgend jaar weer
zes Zonneritten te organiseren.
Iedereen die meegeholpen heeft
deze activiteit tot een succes te
maken en speciaal john van Loon
en zijn team van Rainbow Centre,
heel hartelijk bedankt.
Wij wensen u alvast een fijne
feestmaand en tot volgend jaar.

Sinterklaas aanbieding!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting
op uw 1ste ontspannende voetreflexmassage.
De aanbieding is geldig t/m 31 december 2013. Ook bij klachten als
hoofdpijn/migraine, onderrugklachten of obstipatie helpt voetreflexologie.
Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl.
Bel 06-504 35 216 voor een afspraak of mail naar:
gabriellicvoetreflex@gmail.com.
treflex!
Graag tot ziens bij Gabriellic Voe

Hebt u te maken met
dementie? Ik help u graag.
Ik ben Corrie van de
Moosdijk, casemanager
dementie bij Laverhof.
Ik informeer, adviseer en
begeleid mensen met dementie en hun
partners, familieleden en mantelzorgers.
U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen
of via uw huisarts.

Corrie van de Moosdijk
Tel: 06-83987535
E-mail: corrie.vandemoosdijk@idcb.nl
www.idcb.nl

St. Barbara
Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
Tel: 073-54 43 300
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P.s.O. certificaat
Prestatieladder voor Socialer Ondernemen
De Prestatieladder Socialer Ondernemen is
ontwikkeld door TNO in samenwerking met bedrijven uit
verschillende branches. De ladder kent, naast de aspirant,
drie tredes. Bernheze heeft de hoogste haalbare trede bereikt en mag zeggen dat zij koploper is, vooral als ‘plattelandsgemeente’.
BeRNHeZe –

Expositie Marie-josé winants
HeeSWIjK-DINTHeR/VeGHeL - Op uitnodiging van het Veghels Kunstenaars Collectief exposeren in december Marie-Jose Winants uit
Heeswijk-Dinther en Clara Viguurs uit Schijndel met beelden en schilderijen in het Raadhuis, Markt 1 te Veghel.

den heeft zij zich aangesloten bij
een schildersgroep met begeleiding in eindhoven.
Haar inspiraties haalt zij uit wat zij
tegenkomt: De natuur, exposities
en uitwisselingen met anderen.
Voor haar is creativiteit nooit af; de
ene keer is het intuïtief, de andere
keer doelgericht. Maar het voornaamste is het hebben van plezier
van het werken in kleur.
Clara Viguurs leerde M.j. Winants
25 jaar geleden kennen in Limburg. Marie-josé beeldhouwde en
zij schilderde. Nu in Brabant, is het
andersom!
Beiden zijn trots op hun werkstukken en hopen dat u allen daarvan
komt genieten.
De expositie loopt van 1 t/m 31
december 2013. De toegang is
gratis. Raadhuis, Markt 1, Veghel

Marie-José en Clara

Voor M.j. Winants is creativiteit
een essentieel onderdeel van haar
leven. Naast het maken van kunst
is zij creatief in het vinden en uitvoeren van ideeën en oplossingen,
zowel in het leven als in het werDe werkgroep en wethouder Van Moorselaar bij de uitreiking
van het certificaat
Foto: Ad Ploegmakers Tekst: Martha Daams

Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen wel
een steuntje in de rug gebruiken
bij het vinden van passend werk,
integratie en begeleiding. In 2010
is daarom het onderwerp ‘social
return’ in het college op tafel gelegd en – na diverse discussies –
als pilot toegepast bij aanbestedingen. Bureaucratie, het leggen
en accepteren van verantwoor-

nemen. Het traject van de gemeentelijke organisatie zelf is afgerond, dankzij de inzet van alle
leden van de werkgroep.
Het uitrollen van PSO bij het bedrijfsleven is de volgende stap.
Het nodigt uit om innovatief te
kijken naar de mogelijkheden
voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Als stimulans

ken. Zie haar websites:
info@wininwerk.nl en
www.eigenwijscreatief.nl.
Haar hart ligt bij werken met kleuren en verf leent zich daar uitstekend voor. Zo’n negen jaar gele-

Gratis proeflessen bij de Eijnderic
Vanaf januari weer diverse schildercursussen van start
BeRNHeZe - De belangstelling voor de cursussen ‘tekenen en schilderen’ is groot. Dat is natuurlijk ook niet
vreemd want het is een heerlijke ontspannende bezigheid én u ontmoet bovendien mensen die dezelfde
hobby delen. U kunt nu een gratis proefles volgen en als het u bevalt kunt u in januari starten!

Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken

delijkheden, financiën en onbekendheid waren struikelblokken.
Daar kwam Stichting PSO-Nederland om de hoek kijken en werd
besproken hoe opzet en energie
die in het traject gestoken zijn,
geborgd kunnen worden.
In 2013 heeft een werkgroep van
de gemeente Bernheze het PSO
certificaat in ontvangst mogen

is de Start Foundation door de
Stichting PSO-Nederland in het
leven geroepen. Vanuit dit fonds
zijn voor Bernheze 5 vouchers
beschikbaar, die aangewend kunnen worden om bedrijven te stimuleren deze innovatieve aanpak
over te nemen.
Zij worden in hun PSO proces
gesteund door een financiële bijdrage vanuit het fonds.

creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

De openingstijden van het
Raadhuis zijn:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
11.00-19.00 uur.
Zaterdag: 10.00-15.00 uur.
Zondag: 13.00-16.00 uur.

Bij de eijnderic in HEESCH kunt u
deelnemen aan het schilderatelier.
Iedere week gaat u het avontuur
aan om een wit doek om te toveren
tot iets wat u mooi of interessant
vindt. eigen ideeën, eigen mogelijkheden, eigen fantasie. Docente
Mayu Casanova-Urqijo begeleidt
u met veel plezier. Het niveau van

schilderen is niet belangrijk, gezelligheid en enthousiasme wel! Op
maandag 9 december bent u tussen 9.00 en 12.00 uur welkom
voor een proefles.
In NISTELRODE komt op woensdagmiddag de schildergroep samen om onder leiding van docente Marijke Galema aan de slag

Clusterverlichting
Voor binnen en buiten,
lengte 4,5 meter, met
786 heldere ledlampjes.

prijsplukker
32.95

14.95
Zondag 8 december open
van 11.00 tot 17.00 uur.
Elke zondag open tot Kerst.
Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

te gaan. Iedereen is op zijn eigen
aard en wijze bezig met schilderen.
Ook kan er gewerkt worden met
houtskool, krijt, inkt en andere materialen. U heeft alle vrijheid in het
kiezen van technieken en het onderwerp. Uw enthousiasme is van
groot belang; uw ervaring niet.
Kom gerust langs op woensdag 18
december van 13.30 tot 16.00 uur.
Docente Afra de jong is afgelopen najaar bij de eijnderic in
HEESWIJK-DINTHER
begonnen
met een enthousiaste groep cursisten aan de cursus ‘schilderen,
gemengde technieken en aquarel’.
U gaat in deze cursus aan de slag
met diverse materialen zoals papier, water, potlood, fijnschrijver,
inkt, krijt, ecoline, lijm, gouache
en aquarel. De aanpak is afwisselend en veelzijdig. U hoeft geen
ervaring te hebben! Spelenderwijs
komen de diverse materialen en
technieken aan de orde en leert
u omgaan met zaken zoals compositie, fantasie, vorm- en kleurgebruik. Op vrijdag 20 december
van 9.30 tot 11.30 uur kunt u zelf
ervaren wat de cursus inhoudt.
U kunt zich telefonisch (0412454545) of via info@eijnderic.nl
aanmelden voor een proefles.
Graag tot ziens!
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Annemarie van Erp weet de weg wereldwijd
The Travel Club start in Heeswijk-Dinther
De voordelen
4 U betaalt niets extra voor persoonlijk advies
4 U heeft één aanspreekpunt
4 U heeft geen wachttijd en 100% privacy
4 Telefonisch, per mail, bij u thuis op, bij mij op kantoor
4 Volledig onafhankelijk en objectief
4 Samenwerking met vele gerenommeerde reisorganisatie,
ook met Duitse en Belgische touroperators
4 Garantie ANVR en SGR
4 Reisgidsen en reispapieren worden persoonlijk bezorgd
Ze is heel verantwoord bezig, zij
werkt tenslotte met uw spaargeld.
De zelfstandige reisadviseurs van
The Travel Club werken zelfstandig
maar niet alleen. Allemaal in hun
eigen regio. Zo heeft Annemarie
een leuke collega, Gaby Boonstra
in Oss. Zij kunnen veel ervaring
uitwisselen - waar nodig - en zijn
natuurlijk bij SGR en ANVR aangesloten.
Annemarie van Erp in haar reisbureau

Foto: Michel Roefs

Heeswijk-Dinther - Een zelfstandig reisadviseur met een wereldwijde ervaren achterban.

Alle
reizen van ‘weekendje weg’ tot ‘cruise vakantie’ kan Annemarie voor u regelen. De maatwerkreizen naar Amerika zijn een specialiteit en daarin geeft ze u heel graag alle adviezen
en tips die u nodig heeft voor een grandioze vakantie. Maar ook met reizen naar Disneyland
Parijs en reizen voor grote groepen weet ze raad.
Disney Expert 2013
Op 30 oktober heeft Annemarie
zelfs de finale gewonnen van Disney Stars; een trainingsprogramma
voor reisbureaumedewerksters om

hun Disney kennis te verbeteren.
“Ik ben nu dus de Disney Expert
2013 en heb een volledig verzorgd
VIP-arrangement gewonnen voor
ons gezin in Disney”, vertelt An-

nemarie enthousiast. Ze weet alles:
welke restaurants, welke hotels,
waarom halfpension, de verschillende passen die je kan gebruiken
en alle aanbiedingen.

Samen met kinderen een adventskrans maken
Heesch – Op zaterdag 7 december kun je een adventskrans maken omdat het adventstijd is. ’s Avonds om
19.00 uur is er een kindernevendienst in de Petrus-Emmaus kerk te Heesch. Eerst luisteren we samen naar
een verhaal. Daarna maken we allemaal een adventskrans. Die mag je daarna mee naar huis nemen!
Kom jij erbij? Zaterdag 7 december!

Eerst de generale, dan het concours

In Heeswijk-Dinther kent men Annemarie als overblijfmoeder, verkeersbrigadier-coördinator op basisschool ‘t Palet, maar ook loopt
ze met de groep ‘Topbertjes’ mee
met de jeugdoptochten. Geboren

Popkoor d’Accord gaat
internationaal
Heesch/Oss - Popkoor d’Accord is 14 december uitgenodigd om op
te treden in Duitsland op de15e Kunstnijverheidskerstmarkt Moyland
in Bedburg-Hau. Popkoor d’Accord zal om 19.30 uur een optreden
van ruim een half uur verzorgen. Na een pauze van een kwartier komt
d’Accord voor de 2e keer op het podium voor een kleine drie kwartier
met popmuziek en kerstsongs.

NIEUW
*
Heeswijk-Dinther - In de afgelopen maanden hebben de slagwerkers van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord intensief geoefend. Op het concours van 7 december in Etten-Leur moeten de ingestudeerde nummers strak en foutloos gespeeld worden.
Tijdens de Jumbocup en bij andere
concerten heeft een deskundige
jury de stukken al beoordeeld. Dat
heeft er voor gezorgd dat de slagwerkers zich flink hebben kunnen
verbeteren.
Op 6 december, tijdens de Generale repetitie in de aula van Bernrode,

kunnen de inwoners van HeeswijkDinther komen luisteren. We starten om 20.00 uur en u bent van
harte welkom.
De toegang is gratis. Er worden 3
nummers gespeeld en het melodieus slagwerk met marimba’s en het

klokkenspel speelt een belangrijke
rol. Zaterdag 7 december spelen
de slagwerkers in Etten-Leur. Het
optreden start om 11.40 uur in
zaal de Nieuwe Nobelaer. De slagwerkers en leden van de Fanfare
reizen per bus. Ze worden rond
15.30 uur weer terugverwacht.

Wanneer ze begint te vertellen is
het alsof u al op uw vakantiebestemming bent. Annemarie: “De
kennis is er ook, veel plaatsen zijn
bezocht door mij of een van mijn
collega’s.” Genoeg over ervaring,
laat u verleiden door The Travel
Club reisadviseur: Annemarie van
Erp.

The Travel Club
Annemarie van Erp-van de Wetering
Uw persoonlijk reisadviseur
De Schans 35 - 5473 PH - Heeswijk Dinther
M: 06-44404705 - T.: 0413-303150
annemarievanerp@thetravelclub.nl
www.thetravelclub.nl/annemarievanerp

Muziekgroepen spelen sfeervolle
kerstmuziek. Het museumrestaurant en enkele andere geselecteerde
aanbieders verwennen de bezoekers
van de markt met hartige en zoete
lekkernijen en winterse drankjes.
Geroosterde amandelen, kastanjes,

De mannen en vrouwen van de slagwerkgroep!

en getogen in Dinther, kent men
haar tot aan Heesch van haar werk
in de reiswereld. Globe Reisburo
in Heesch was lange tijd haar domein.
Nu kan ze onafhankelijker opereren en met al haar ervaring weet ze
u fantastisch te informeren.

*
*
*
*

PVC-VLOEREN

poffertjes, nougat of taaitaai. Moyländer Winterpunsch en Moyländer
Kruidenlikeur zijn populaire souvenirs. Voor alle kleine bezoekers
worden verschillende activiteiten op
de kerstmarkt en in de open kunstwerkplaats aangeboden.

VELUX
dealer

* Vinyl, laminaat
* Rolgordijnen,
Gordijnen, vitrage
vouwgordijnen
Zonwering
* Festonneerwerk
Alle vloerbedekking * Herstofferen
Karpetten, traplopers (stoelen, caravan, boten, etc)

Deze maand speciale aandacht voor
rolgordijnen en facets met mooie kortingen!
www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394
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ZONDAG 8 DECEMBER
VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

5000 m2 Gezelligheid

De Laag Beugt
in kerstsfeer gehuld
••••••••••••••

HeeSWIjK-DINTHeR – De warme vuurgloed van
de vuurkorven lonkt aanstaande zondag wan-

Zondag
8 december
geopend van
uur
12.00-17.00

neer u Laag Beugt nadert. U vindt hier de echte
kerstsfeer bij kerststandjes met de mooiste kerstgeschenken, evenals lekkere glühwein, een echte
Kerstman, een loterij en alles wat er nog meer op
een kerstmarkt thuishoort. Ook aan de kinderen
is gedacht. er zijn glittertatoeages, schmink en
heerlijk, warme chocolademelk.
De verlokkelijke hapjes worden geserveerd MeT
SMAAK en menig deelnemer zal diensten aanbieden waar u geen ‘nee’ tegen zult zeggen.
Terwijl u geniet van de wijnproeverij en andere
verleidingen, zal de sfeer extra dimensies krijgen door muziekgroep
Variozo. Variozo speelt, onder leiding
van Sjef van Liempd, sfeervolle ZuidAmerikaanse tot en met Italiaanse ballades en gezellige meedeiners.

!
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e
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r
o
o
v
Leuk
Definitief ontharen nu betaalbaar voor iedereen!

1 Flits (10

cm 2) €1,-

www.sylk-beauty.nl +31(0)413-29 39 13

VERKUIjLEn

De Sint is nog in het land, maar wij zijn al druk bezig om ook de kerstsfeer in huis te halen!

Kerstbomen in diverse maten zijn bij ons verkrijgbaar.
Prijzen vanaf € 7,50
Te koop tijdens de kerstmarkt en te koop in de groente- en fruitwinkel aan de Boterweg 2.
De openingstijden van de winkel zijn donderdag, vrijdag, zaterdag van 9.00-18.00 uur
De bomen zijn genet en gezakt, handig om te vervoeren.

25

Woensdag 4 december 2013

KERSTMARKT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Deelnemers kerstmarkt:

Number3, Hedi Meubelen en Nature’s Valley hebben de handen uit de mouwen gestoken om een gezellige en
zeer uitgebreide kerstmarkt te organiseren. Naast deze sfeermakers vindt u op zondag 8 december op Laag Beugt:
Haardrôme Kappers, Ooievaargeland.nl, Verkuylen kerstbomen, Met Smaak, De Kaaskoning, Lookatmefotografie,
Sylk-beauty, Sterrin, Heerkens Interieurs, etos Heeswijk, Rein van eerde, Knus by Sanne, BoraBora, Tupperware, Idee
Products, B-Beautiful, Van der Sangen Tuinhout, Stichting Fenne, Stichting Bogota zonder Honger en nog vele andere
sfeermakers.
er wordt een groot assortiment met een grote diversiteit aan artikelen uitgestald. De deelnemers staan allen een van
hun diensten/artikelen af, om zo voor ‘Stichting Bogota zonder Honger’ geld te genereren, middels een loterij.

Doe mee en maak deze kerstmarkt tot een groot succes voor velen!

Aanbiedingen!
Alleen geldig tijdens
de Kerstmarkt op 8
december in
Heeswijk-Dinther

Leuke en
lekkere artikelen
voor de
feestmaand

Kom lekker proeven
op de Kerstmarkt
op 8 december
 Lekker racletten
 Tete de moine
 Guillotine kaas

www.sterrin.nl

www.lookatmefotografie.nl

De kerstmarkt staat dit jaar in het teken van

Stichting Bogota zonder honger
In Colombia, in de hoofdstad Bogota leven heel veel mensen op of onder de armoedegrens. In diverse wijken zijn er daarom zogenaamde gaarkeukens, die kinderen, ouderen en zieken voorzien van een gratis warme maaltijd of tegen een
geringe betaling. een van de gaarkeukens ligt in egypto Verde, een wijk in Bogota.
Hedi Meubelen bv, onder bezielende leiding van evert en jeanette Heerkens, importeert meubelen onder andere uit Colombia. Regelmatig worden zij geconfronteerd met de trieste omstandigheden van het land waar zij mee werken.
Het doel van de ‘Stichting Bogota zonder Honger’ is om het tehuis, gerund door
mevr. Betilda, in de toekomst te behouden, zodat de kinderen iedere dag een
volwaardige maaltijd hebben en te zorgen dat hun vrije tijd goed ingevuld wordt,
d.m.v. sport of muziek. Ook wordt er voorlichting aan de ouders gegeven.
De kosten van de gaarkeuken worden volledig door de stichting gedragen.
Door regelmatige inzamelacties wordt geld bijeengebracht voor de stichting.
Op de website vindt u de actuele informatie omtrent de stichting.
Tijdens de kerstmarkt van 8 december wordt een loterij gehouden.
De prijzen die de deelnemende kramen beschikbaar hebben gesteld zullen
vast en zeker zorgen voor een mooie opbrengst.
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Olie-dag bij de Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther - Hebt u zich weleens afgevraagd hoe ze vroeger olie maakten? Zonder de machines
van nu? Op zondag 8 december begint weer de seizoensproductie van de walnotenolie in de Kilsdonkse Molen. Een grote hoeveelheid walnoten ligt schoongemaakt en uitgesorteerd klaar om door de enorme molenstenen van de oliemolen te worden geplet. Ook wordt er lijnolie en koolzaadolie ‘geslagen’, zoals dat heet.
tiviteiten voor kinderen. Hopelijk
is er zaterdag volop wind en water
beschikbaar, zodat zowel de wieken als de waterraderen in werking
kunnen zijn.

Op Stand
Nou zijn wij van Bridges niet per definitie van adel, maar we
willen best zo af en toe het gevóel ervaren van dat blauwe
bloed dat door de aderen stroomt. Dus komen we op de
laatste bijeenkomst van het jaar bijeen op hét domein der
edelen en welgestelden: Kasteel Heeswijk is The Place To
Be. Buiten is het donker en kil, een gure wind blaast over
de gracht en om de torens. Dat creëert al meteen de juiste
sfeer.
Als we binnentreden worden we verwelkomd door jonkheer
Berry, die ons goedgemutst onze badges aanreikt, zodat we
elkaar weer gemakkelijk kunnen herkennen. Binnen is het
met bijna honderd gasten gezellig druk. Het bestuur stelt zich
voor aan de introducees die deze avond meegekomen zijn, en
meldt gelijktijdig dat penningmeester Jaap in januari het stokje
gaat doorgeven aan Jeroen. We gaan deze avond niks doen,
vertelt Johan, behalve gezellig met elkaar buurten. Nou…. dat
valt nog te bezien. Want er is ook deze avond weer van alles te
beleven. We willen ons adellijk voelen en waaraan denk je nou
het eerste bij ridders,
knapen, jonkheren
en jonkvrouwen….?
Precies, aan drank;
véél drank. Denk aan
lange tafels met grote
kruiken wijn erop. Dat
heeft de organisatie
prima begrepen. Een
indrukwekkende
hoeveelheid godendrank
staat al uitgestald.
Wijnhuis Oss presenteert
zich met rode wijn
uit alle uithoeken
van de wereld: van Frankrijk tot Argentinië, van Chili tot
Oostenrijk, van Spanje en Italië tot aan Zuid-Afrika. Met passie
vertellen zij over de mooiste wijnen; over zoet, fruitig, droog
en bitter, over afdronk, hout, tonen en andere kleur-, geur- en
smaaksensaties. We kunnen met gemak een hele avond aan deze
tafel doorbrengen, maar… er is meer! Even de kou in hoppen
en we zijn in de ‘Salon’, waar de eigenaren van Wijn van Cave
ons uitnodigen te proeven van hun uitdagende wijnen. In deze
sfeervolle ambiance genieten we bovendien van de mooie
zangstem van Joyce Bloemers, begeleid door gitarist Gerard Koot.
In de aangrenzende ‘Ridderzaal’ kunnen we ook nog eens de
tentoonstelling van Willink en Copijn bewonderen. En er valt
heel veel te proeven, dus druk, druk, druk. Met de vele wijnen,
en de verschillende kaasjes, notenmelanges en verrassend lekkere
hapjes van Bon Fromage komen wij de avond wel door. En wie
- na talloze bodempjes - toe is aan een bak sterke leut, kan bij
de barista van Allora Caffè terecht voor een bakkie ‘Italiaans
met Brabantse gastvrijheid’. Laat dat nou net zijn wat we nodig
hebben. We laten ons de Espresso goed smaken. Het einde van
een bijzondere avond nadert. We leveren onze badges in en
wagen ons de duisternis in, via de binnenplaats over de brug naar
de parkeerplaats. Het is nog steeds bar koud, maar op de een
of andere manier voel ik dat nu toch beduidend minder dan bij
aankomst. Ik geloof dat het pad ook iets meer kronkelt. Ik heb
precies gedaan waarvoor deze avond bedoeld is: veel bijpraten,
veel proeven, en op aanraden van de echte wijnkenners ook
veel ruiken én kijken. Misschien toch letterlijk iets te diep in dat
glaasje gekeken…
Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

De afgelopen maanden hebben
kinderen van verschillende basisscholen uit Heeswijk-Dinther en
omgeving, hun uiterste best gedaan om bij ouders, opa’s, oma’s
en kennissen de grote walnotenoogst van dit jaar te verzamelen
voor de Kilsdonkse Molen. Dat
heeft een enorme hoeveelheid noten opgeleverd, die de molenaars
in de komende zaterdagen veel
werk zal bezorgen. Voor jong en

oud is het heel interessant om te
zien op welke manier die noten
worden verwerkt tot olie en waar
die olie dan vervolgens voor gebruikt kan worden.
Er worden de hele dag door demonstraties gegeven over het
gebruik en de toepassingen van
de door de Kilsdonkse Molen geproduceerde oliën. Ook is er een
prijsvraag en zijn er hele leuke ac-

Bijzonder in dit project is ook, dat
6 leerlingen van enkele middelbare
scholen uit Veghel, Schijndel en
Heeswijk-Dinther, in het kader van
hun maatschappelijke stage, tekenen voor de organisatie van de
Walnotendag. Zij hebben onderzocht en uitgeprobeerd hoe je lijnolie, koolzaadolie en walnotenolie
kunt gebruiken in het dagelijks leven. In verschillende kraampjes en
opstellingen zullen zij dit laten zien
en uitleggen aan belangstellenden.
Ook laten ze de olie proeven en
komen daarbij met verrassende
presentaties.
De stagiaires hebben ook de prijsvraag opgezet en andere leuke activiteiten.
Iedereen, zowel jong als oud, is
van harte welkom op deze ‘Oliedag’. Entree is gratis.
Zondag 8 december, van 11.00 tot
17.00 uur.

Stemmen kan nog tot 11 december
Cooperatief Dividend Rabobank Bernheze Maasland

Het G-team van HVCH is genomineerd!
Heesch - Als u lid bent van de Rabobank, kunt u stemmen op ons
G-team. In het ledenmagazine
‘Dichterbij’ staat beschreven hoe
u uw stem kan uitbrengen op dit
initiatief.
Het kan ook via de link www.bernhezemaasland.nl Met uw stem
kunnen we bij de winnaars horen.
Van de bijdrage die de Rabobank
verschaft, willen we materialen
aanschaffen die deze groep spelers
hard nodig heeft. We kunnen uw
stem goed gebruiken!
Bedankt namens het G-team van
HVCH.

Eigen honk voor Harmonie Sint Servaes
Heeswijk-Dinther - Harmonie
Sint Servaes richt zich op een verhuizing naar het oude drukkerijgebouw van de Abdij van Berne.
Sinds enkele maanden wordt er in
de drukkerij geklust door de leden
van de vereniging.
Ook mag Harmonie Sint Servaes
zich verheugen in vele hand- en
spandiensten van mensen om de
vereniging heen, die zich betrokken voelen en graag hun diensten
aanbieden. Er is nog heel wat nodig om het gebouw in die staat te
krijgen, dat het door de muziekvereniging optimaal gebruikt kan
worden. En daarvoor is veel geld
nodig.

bobank Bernheze Maasland. Hier
behoren wij tot één van de 22 projecten, waaraan u uw stem kunt
geven.

U kunt hierin uw bijdrage leveren
door op ons project te stemmen bij
het Coöperatief Dividend van Ra-

Heeft u uw stem nog niet gegeven,
ga dan snel naar de site van Rabobank Bernheze Maasland, www.

rabobank.nl/bernhezemaasland.
Dit kan nog tot 11 december a.s.
Maakt u geen gebruik van uw
stem, geef uw stemcode dan aan
één van de leden van Harmonie
Sint Servaes.
Die zullen dan uw stemadvies
meenemen.
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Opvoeden, zodat geen kind
buitengesloten
wordt buitengeslo

Het boek ‘Ik, de leraar’ van Marcel
van Herpen uit Heeswijk-Dinther is net uit. Op de kaft
staat te lezen dat het boek is geschreven uit liefde voor
het vak, in het belang van ieder kind, in dienst van de
samenleving. Het kleurrijke boek vertelt in 104 pagina’s
praktijkervaringen, gekoppeld aan een heldere visie.
k
nd
voor het va
Uit liefde t belang van ieder ki menleving
“Leraren en andere opvoeders hebben de mogelijkheid
in he
n onze sa
in dienst va
om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Niet
door te wijzen naar ministers, inspecteurs, de toetsen of
de methodes, maar door als professional de volledige verantwoordelijkheid te nemen
voor eigen handelen!” aldus Marcel.

Als lezer dender je als het ware
‘op een brommertje’ door het levendige, zeer beeldend geschreven boek. Het is een inhoudelijke
mengeling van bezieling & wetenschap. Regelmatig staat het hart
van Van Herpen daarbinnen op

HeeSWIjK-DINTHeR -

levensverhaal op: een ongedwongen en evenwichtige opvoeding
binnen een hechte, vriendelijke
Dintherse gemeenschap.
De in totaal zes uitgangspunten in
dit manifest – waarvan de belang-

programmamaker, las het boek en
schreef: elke leerling wordt enorm
blij als hij het gevoel krijgt dat hij
er toe doet. Iedereen die lesgeeft
trouwens ook. Dan is het dus het
beste als die twee elkaar kunnen versterken. Leraar en leerling

“Leraren en andere opvoeders hebben de mogelijkheid
om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien”

MARCEL:

scherp. juist als het om leerlingen
gaat die, om welke redenen dan
ook, onderuit dreigen te gaan.
Zelf stelt hij zich ook kwetsbaar op
in de voorbeelden waarmee hij zijn
betoog lardeert en licht hij in het
boek een tip van de sluier van zijn

rijkste: ‘Leraren willen dat kinderen
gelukkig worden en zich optimaal
ontwikkelen’ - vormen geen utopisch kader. Integendeel, de praktische handvatten geven inzicht en
maken het mogelijk.
Peter Heerschop, oud‐docent, tv‐

samen. Dit boek legt uit hoe en
waarom.’
Ruud van Nistelrooy, ex‐voetbalinternational, richtte met hulp van
Marcel de Ruud van Nistelrooyacademy op. Hij schreef: “Mijn beste

Marcel van Herpen

trainers waren ‘goede leraren’,
omdat ze me vertrouwen gaven.
Ze daagden me uit, moedigden me

Foto: Jeroen Jazet Tekst: Hieke Stek

aan en waren beschikbaar. Altijd!
Dat is cruciaal. Dit boek vertelt dát
verhaal. Aan élke leraar.”

Het boek is te bestellen via: www.marcelvanherpen.nl

KBO BERnHEZE

kbo bernheze
Voorlichting Zorg- Buitenlandse
verzekering 2014 vakantie 2014
NISTeLRODe - Graag willen wij
u informeren over de zorgverzekering 2014. Daarom organiseert
KBO Nistelrode een speciale bijeenkomst.
Deze wordt gehouden op 9 december in CC Nesterlé, aanvang
14.00 uur. Ook niet-leden zijn
welkom.
Bram Vaessen van IAK verzekeringen komt uitleggen wat de veranderingen zijn voor 2014 en welke
voordelen met een collectieve verzekering te behalen zijn.
Programma
• Wijzigingen in de zorgverzekering 2014.
• Zorgverzekering voor KBO-leden.
• Mogelijkheden schadeverzekeringen.
• Vragen en antwoorden.
• Mogelijkheid voor individuele
vragen en het regelen van een
eventuele overstap.
Voor een advies op maat adviseren
wij u uw huidige zorgpolis mee te
brengen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

HeeSCH - Ook in 2014 is KBOHeesch van plan een buitenlandse
vakantiereis te organiseren en wel
van zondag 4 mei t/m vrijdag 9
mei. De keuze is gevallen op een
excursiereis naar De Harz.
een gebied gelegen op de vroegere grens van West-Duitsland en de
voormalige DDR. De streek is vol
natuurschoon en heeft een rijke
historie. Gekozen is voor familiehotel Achtermann in het stadje
Braunlage.
Vanuit Braunlage worden dagelijks
excursies gemaakt naar prachtige
oude stadjes en andere bezienswaardigheden. Alle reisdoelen liggen op korte rijafstand waardoor
er veel tijd is voor de uitstapjes
zelf. Bij de excursies wordt gebruik
gemaakt van plaatselijke gidsen,
soms Nederlands sprekend.
De kosten van deze vakantie zijn
begroot op € 530,- per persoon.
Meerprijs
één-persoonskamer
€ 40,-. Dit is op basis van volpension, inclusief eventuele entreeprijzen, kosten gidsen en een
reisverzekering. Zonder annuleringsverzekering.
Voor het doorgaan van deze reis
is een minimaal aantal deelnemers
vereist. Bent u geïnteresseerd in
deze reis, dan kunt u een voorlopige aanmelding doen. Bij vol-

Zorg, vakantie en feesten. KBO Bernheze gaat van de
Sint naar de Kerst en door naar het voorjaar.
doende voorlopige aanmeldingen
worden de plannen verder uitgewerkt en zal omstreeks 9 januari
het definitieve programma worden
gepresenteerd, met alle benodigde
informatie. De eindprijs kan iets afwijken. Daarna kunt u de aanmelding definitief maken.
KBO leden van de andere afdelingen van de gemeente Bernheze
kunnen zich eveneens voor deze
vakantie aanmelden. Deze reis is
niet geschikt voor personen die
aan een rolstoel gebonden zijn.
Aanmelden kan via e-mail: johanegraaf@hotmail.com of tel 0412451156. Vóór 15 december.

KBO Heeswijk
viert sinterklaas
HeeSWIjK–DINTHeR - Op donderdagmiddag 28 november bracht
de Sint een bezoek aan de KBO
Heeswijk, in een bomvolle zaal.
Hij werd verwelkomd met muziek
van het Bernhezer Senioren Orkest en daarna toegesproken door
Voorzitter Cor Verberk.
Onder het genot van een kop koffie met banketstaaf zat de stemming er al gauw in. Sint riep enkele leden naar voren die in het
afgelopen jaar iets bijzonders gedaan hadden en dankte hen voor
hun inzet, waarna ze iets mochten
grabbelen uit de zak . Na de pauze
was er weer muziek van de B.S.O.,

De nieuwe podiumzaal van Cultureel Centrum Nesterlé biedt alle
voorzieningen voor een perfecte
opvoering en dat wil de toneelclub
graag laten zien.
Woensdag 18 december, aanvang
19.30 uur, einde 21.30 uur.
entree € 6,- incl. consumptie. U
hoeft niet vooraf te reserveren.
waarna Nelly Donkers nog een ludiek stukje declameerde. Zij deed
het heel leuk en ontving veel applaus. Op het eind werd iedereen
getrakteerd op een chocoladeletter
en ging voldaan naar huis.

Openbaar optreden
KBO toneelclub
NISTeLRODe - De leden krijgen
de primeur tijdens de kerstviering,
maar daags daarna krijgen alle
inwoners van Nistelrode de kans
getuige te zijn van een tweede
voorstelling van het blijspel ‘Er
hangt liefde in de lucht’ door de
toneelclub van KBO Nistelrode.
Het stuk speelt zich af op een
dorpsplein, dat dient als wachtkamer voor de nieuwe huisarts. Dit
vanwege een grote verbouwing.
er gaat dan ook van alles mis, zelfs
de pastoor moet zich verkleden.
Hij moet geholpen worden door
Mientje van de friettent, maar hij
raakt door dit alles nog meer in
moeilijkheden.

Kerstviering
KBO Heesch
HeeSCH - De kerstviering vindt dit
jaar plaats op maandag 23 december in de grote zaal van De Pas.
Een uitgebreide koffietafel zal
worden gevolgd door een woord
van bezinning, muziek en zang.
De voorverkoop van de toegangskaarten incl. 3 consumptiebonnen
à € 15,- vindt plaats op woensdag
11 december van 13.00 - 14.30
uur in De Pas.
Zorg dat u erbij bent want het belooft een mooie viering te worden.
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Advertorial

hanneke: ‘Door de spieren te trainen zijn ze soepel en sterk en is de kans op blessures kleiner’

Ballet is meer dan dansen
Kijklessen in december
Nistelrode/Heesch – Balletstudio Hanneke van der Stappen heeft vanaf 9 december de hele week kijklessen. Als je denkt dat dansen een suffe bedoening is of saai, wil ik je aanraden om eens te gaan kijken in een
van de lessen in Nistelrode (Telro) of Heesch (De Pas).

De lessen worden gegeven door
docenten, afgestudeerd aan de
dansacademies hbo niveau, die
met veel creativiteit de lessen voorbereiden. Er zijn lessen in klassiek
ballet en Jazz. Ook hiphop, streetdance en modern ballet staan op
de programma’s. Voor kinderen
is klassiek ballet de beste voorbereiding op een mooie houding en

30+
Voor de 30-plussers heeft balletstudio Hanneke van der Stappen lessen in jazz/streetdance en klassiek.
Basis voor alle lessen is het plezier
in dansen, samen met anderen. Je
lijf laten bewegen met creativiteit
als basis en muziek als begeleiding.
De sfeer in de lessen is ontspannen, maar er wordt wel gewerkt!

‘Je lichaam laten bewegen met creativiteit
als basis en muziek als begeleiding’

Plezier in dansen, samen met anderen

natuurlijk op een vervolg in andere
dansvormen. Ritmegevoel, muzikaliteit en soepele bewegingen
ontwikkelen, al dansend.

Kortom, plezier gekoppeld aan een
goede ‘workout’. Naast de trainingen voor de voorstellingen, zijn er
ook trainingen zonder optreden.

Preventief
Voor kinderen van groepen 3 t/m 5
zijn er speciale klassieke danslessen,
gegeven door docentes met gevoel voor humor en muziek. Door
de leerlingen zelf de bewegingen
gedeeltelijk te laten improviseren,
wordt hun creativiteit ontwikkeld.
Bovendien, ballet - en zeker klassiek ballet - is een goede aanvulling
voor vele sporten. Door de spieren
te trainen zijn ze soepel en sterk
en is de kans op blessures kleiner.
Als toetje mogen de kinderen op
een echt podium meedoen met de
voorstelling, gekleed in een tutu of
in een ander prachtig kostuum. Elk
jaar een groot feest.

In ’t kort
Er zijn heel veel mogelijkheden
voor ballet in Nistelrode en Heesch.
Voor informatie over de lessen en
tijden kun je het beste kijken op
www.balletstudiovanderstappen.nl
voor het lesrooster.
Voor aanmelden kun je bellen met
06-15650770 of mailen naar info@
balletstudiovan derstappen.nl.
Bovendien geldt voor de 30+ lessen en kinderen voor de groepen 3
t/m 5; bij aanmelden van jezelf en
je vriendin, zus of schoonzus, krijg
je allebei 25% korting.
Tot kijk op 9, 10, 11, 12 of
13 december bij de kijklessen.

tuincentrum

Deze
folder is geldig
Aanbieding
geldig
vanaf week 49 (t/m 10 december 2013)
t/m 10 december

Ga naar

www.lifeandgarden.com of
Tuincentrum
scan de QR-code, bekijk het
Life
& Garden
lookbook
en doe Heesch

Picea glauca ‘Conica’.
Klein kerstboompje. Pot Ø 13 cm.
Excl. lampjes.
Van 3,99 voor 2,99

inspiratie op voor

Bosschebaan
de kerst of voor 23

‘Brocante’ keramieken pot.
Pot Ø 18,5 cm. Hoogte 22,5 cm.
Van 13,95 voor 10,-

online winkelen.

5384 VX Heesch

Rieten hanger.
In 4 soorten. 35 x 18 cm.
Van 3,49 voor 2,49

T. 0412-407030
F 0412-407038

OOK VIA
WEBSHOP

heesch@heesch.
lifeandgarden.nl

KERSTBOOMPJE

2,
2,

99
99

KERSTBOOMPJE

www.lifeandgarden.nl

KERST
inspiratie
Nobilis krans.
Ø 30 cm.
Van 5,99 voor 3,99

3,99

ALLEEN OP VRIJDAG 6 DEC.

Kerstster in div. kleuren.
Pot Ø 10,5 cm.
Van 2,49 voor 1,49

1,49

ALLEEN OP ZATERDAG 7 DEC.

Nordmann kerstboom.
In pot Ø 26 cm.
Hoogte 60-80 cm.
Van 19,95
voor 9,99

ALLEEN OP ZONDAG 8 DEC.

genieten met groen
Zondag 8 december a.s. zijn wij OPEN

9,99

De openingstijden staan op www.lifeandgarden.com

Bernheze sportief
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voetbal

Van Ballegooij
steekt HVCH E1G in het nieuw

dansen

start in regio Zuid II, om de stap
van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11 te
verkleinen. Mede door deze stap
zijn er twee talentvolle voetballers
toegevoegd aan het team, wat al
vanaf de F1 een succesvol team
vormde. en ook dit seizoen strijdt
de e1G mee voor de bovenste positie op de ranglijst en zijn er al een
aantal ontzettend mooie resultaten
naar boven gekomen.

basketbal

Tenderfeet
heren wonnen eenvoudig
HeeSWIjK-DINTHeR - Onder andere dankzij blessures konden de heren
uit Heeswijk-Dinther en omstreken helaas met maar 2 wissels aan de
wedstrijd beginnen. Dit neemt echter niet weg dat ze als een speer aan
de wedstrijd begonnen. Al voor de Waalwijkers goed en wel wakker
waren, stonden ze al met 0-10 achter. Het resultaat was 9-20 na het
eerste kwart.
Het tweede kwart kwamen beide
teams gelijkwaardig uit de startblokken, maar Tenderfeet bleef
langzaam uitlopen. Om de bezoekers uit het spel te brengen, probeerden de heren van Langstraat
Shooters richting eind van het
tweede kwart nog een zoneverdediging. Helaas voor hen wist Tenderfeet hier goed mee om te gaan,
terwijl de scores van de Langstraat
Shooters achterbleven door een
strakke verdediging van de heren
uit Heeswijk: 18-40 bij rust.
Tijdens de vorige wedstrijd kwamen de Waalwijkers aan het begin van het derde kwart erg sterk
het veld op. Ook ditmaal werd

er weer een poging gewaagd om
terug in het spel te komen. Maar
hier werd al rekening mee gehouden en Waalwijk kwam niet meer
dichterbij. Goede scores van zowel
buitenaf door de schutters, als inside door de centers zorgden voor
een stand van 26-54 na het derde
kwart.
In het vierde kwart probeerde
Waalwijk de heren van Tenderfeet
nog onder druk te zetten. Maar na
enkele snelle uitbraken van, onder andere Ron v.d. Berg, werd de
moed opgegeven en konden de
heren van Tenderfeet weer terug
naar Heeswijk-Dinther met een
overwinning op zak: 65-34.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

budo

judo-succes
voor broers uit Heesch
HeeSCH/OSS - Afgelopen zondag is Jesse van Buel kampioen
geworden bij de jongens 7/8 jaar,
27 kilogram, tijdens het sinterklaastoernooi in Gilze. Zilver was
er voor zijn broertje Senn bij de
jongens 5/6 jaar, tot 21 kilogram.
Abba Coly en Brendan Davids
wisten brons te pakken bij de Deventercup met het team van judoschool achterhoek. Bij het Bjj

wist Niels van Lith zilver en Daan
Duijs brons in de wacht te slepen
in eindhoven.
Wederom een zeer succesvol
weekend voor de sporters van Van
Buel Sports.

Dancing Kids vol verrassingen

NISTeLRODe - De eerste 20 fans van de vereniging hebben zich aangemeld voor de fanpas. Afgelopen vrijdag kwamen maar liefst 450 bezoekers in De Pas kijken naar de presentatie van de dansen van het nieuwe
seizoen. De nieuwe dansen waren vol verrassingen: nieuwe pakken, nieuwe figuren, nieuwe categorieën. De
Dancing Kids is al 17 jaar een actieve vereniging en wordt gedragen door vele vrijwilligers en vele enthousiaste leden. Het was een avond vol verrassende, prachtige dansen.

HeeSCH - De E1G van HVCH is dit seizoen in een nieuw tenue gestoken. Hier is Van Ballegooij Glas- en Schilderwerken verantwoordelijk
voor. Dit bedrijf is gevestigd in Heesch. Met nog een vestiging in Helmond en Amsterdam, verricht Van Ballegooij stukadoor-, schilder- en
glaswerken voor particulieren en bedrijven bij nieuwbouw, onderhoud
en renovatie.
je kunt er terecht voor kunststofkozijnen, deuren en schuifpuien,
gevel- en dakrandbekleding, dakkapellen, dakramen en deurluifels.
Tevens bouwen of verbouwen
zij uw erker, uitbouw, veranda of
serre. Door het meedoen van zoon
Stan, volgt Van Ballegooij dit team
al jaren op de voet. De e1G voetbalt in de hoofdklasse A 9:9. Dit
9 tegen 9 is sinds dit seizoen ge-
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De nieuwe karakterdans ‘Van ‘t een komt ‘t ander’ had een hoog ooh en aah
gehalte

Prachtige door de vereniging gemaakte nieuwe pakken gaven extra glans
aan de spetterende dansen. Inspiration kwam met indrukwekkende
pauwenveren. Het was ongetwijfeld
een hals karwei om die allemaal op
de pakken te maken.

voetbal

De marsgroepen kregen de zaal stil van bewondering, nu er ook een junioren
Marsgroep bijgekomen is, is het dubbel genieten

Prinses Irene: Vier op een rij

NISTeLRODe - Prinses Irene won voor de vierde keer op ‘n rij. Nu was het IVO, dat zijn meerdere moest erkennen in de mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’. Het was ook voor de vierde keer op ‘n rij, dat doelman
Stef van Venrooij, vorig jaar nog keeper van het 5e elftal, zijn doel brandschoon hield.
er was weinig af te dingen op de
0-1 overwinning, die tot stand
kwam door een doelpunt van Cees
van Schadewijk in de 60e minuut.
Hij schoot, na een perfecte aanname, de bal in de kruising uit een
afgeslagen corner. Het was zeker
geen hoogstaande wedstrijd in
Velden.
De Limburgers hadden langs de lijn
een nieuwe coach, Ron Heijnen,
na het ontslag van coach Huub
Verheijden afgelopen week. IVO
streed met een geweldige inzet en
maakte het Prinses Irene daarmee
nog behoorlijk moeilijk.
Uiteindelijk gaven de voetballende
kwaliteiten van Prinses Irene de
doorslag.

voetbal

Vissers bezorgt Erp zege in Heeswijk
HeeSWIjK-DINTHeR - Na de nederlaag tegen Prinses Irene vorige week, kwam afgelopen zondag Erp op
bezoek. En de ploeg van trainer Koenraadt staat na een slechte start inmiddels in de middenmoot van de 2e
klasse H.
Beide ploegen startten furieus en
er ontstond, met name op het middenveld, veel strijd. De thuisploeg
kreeg de eerste kans. een snelle
aanval door het midden werd door
Stef Adank opgepikt en met rechts
schoot hij van dichtbij op doelman
Kevin v.d. Laar van erp. In de 24e
minuut leek de wedstrijd in Heeswijks voordeel te kantelen. Wouter
van Dijke brak door op rechts en
werd vervolgens in het strafschopgebied neergehaald. Scheidsrechter Bechay gaf een penalty en rood
voor de doelman. Toen aanvoerder
Van Doorn de strafschop verzilverde, leek de ploeg van trainer
v.d. Ven op rozen te zitten. Dit
was echter buiten Yoeri Vissers gerekend, hij pikte na een half uur
spelen de bal op en joeg de bal

van ruim 25 meter snoeihard over
doelman Hulsen heen, 1-1. en net
voor rust legde Vissers een corner bij de 2e paal panklaar op het
hoofd van spits Koen van Deurzen,
die de erpenaren een 1-2 ruststand
gaf.
Direct na rust was de thuisploeg
dichtbij de gelijkmaker. Vaak was
de laatste pass niet goed genoeg

of onderschepte de sterke erpse
defensie de bal. In de counter bleef
erp ook gevaarlijk en na 62 minuten werd een uitbraak op 30 meter van het Heeswijk-doel gestuit
middels een overtreding. Opnieuw
toonde Vissers zijn klasse, door de
bal vanuit de toegekende vrije trap
ongenadig hard langs de kansloze
Hulsen in de bovenhoek te schieten 1-3. Dit was ook de eindstand.
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Heesch - Zaterdagavond stond
de derby tegen Olympia’89 uit
Oss op het programma. Met
mooie aanvallen liepen de heren
van DOS ‘80 al snel uit naar 4-0.
Toen wist Olympia na zo’n 10 minuten spelen voor het eerst door
de goede dekking van DOS’80 te
komen. De gehele eerste helft hielden de mannen van DOS’80 het
goede spel vast en wisten zij vanaf
de opbouw, de hoeken en de cirkel het doel van Olympia’89 te
vinden. Aan het einde van de eerste helft maakte Thomas Freriks,
heren A jeugdspeler, zijn debuut
in het eerste van DOS’80. Van zenuwen was geen sprake en ook hij
wist te scoren. Ruststand 14-10.
In de tweede helft zette Olympia’89 alles op alles om de partij
naar zich toe te kunnen trekken.
Na 20 minuten kwamen zij op
gelijke hoogte 20-20. Het was
DOS’80 die door een penalty de

Woensdag 4 december 2013

Winst en verlies voor DOS’80
21-20 op het scorebord bracht.
Aanvoerder Paul Verhoeven onderschepte vervolgens de bal van
Olympia en speelde de vrijstaande
Joost Verhoeven op de cirkel aan
en die wist wel raad met die kans
22-20. In een alles of niets poging
scoorden de mannen van Olympia’89 nog wel de 22-21 maar de
overwinning was voor DOS’80.
Dames laten ditmaal de punten bij
Elshout liggen
Daar waar het team van Elshout
in het verleden met inloopacties
de verdediging in verwarring probeerde te brengen is het roer duidelijk om. Met het vertrouwen op
de lange schutters bij het nemen
van de 9 meter, wordt er continu
een verdediger opgezocht om zodoende de 9 meter veilig te stellen.
Voordat de dames uit Heesch dit
enigszins onder controle begonnen te krijgen, stond het al met
4-1 achter.

Hierna ging het gelijk op en werd
er een 11-7 ruststand bereikt. In
de tweede helft kwamen de dames
goed op gang en leek het bij 1211 weer een wedstrijd te worden.
Hierna werd er door Elshout een
extra vaatje fysieke kracht aangesproken, met als gevolg nog meer
9 meters.
Zelf misten de dames een aantal
goede kansen, waardoor het verschil uiteindelijk nog kon oplopen
naar een 24-18 eindstand.

voetbal

HVCH met lege
handen na duel met DESO
Heesch – Het weer was dan
weliswaar een beetje somber, de
wedstrijd was dat zeker niet. Gelukkig maar, want er was veel publiek op de derby afgekomen. De
toeschouwers kregen waar voor
hun geld. Beide ploegen speelden
weliswaar niet frank en vrij, maar
legden wel een goede pot op de

mat. HVCH kende een goede eerste helft.

voetbal

Avesteyn F2
winterkampioen

Heeswijk-Dinther - Het F2
team van Avesteyn is op 30 november als heuse winterkampioen
gehuldigd. Na een ruime zege op
Berghem Sport F4 kwam de ontlading.
Zowel de spelers als de leiding
gedroegen zich als echte kampioenen. Na de wedstrijd werd het
team in de kantine gehuldigd en
kregen alle spelers een prachtige
oorkonde uitgereikt. Daarna werd

een klein feestje gevierd, waar ook
vele ouders bij aanwezig waren.
Het kampioenschap was er een om
trots op te zijn. Door goed voetbal
op basis van een prima teamgeest
heeft dit jonge Dintherse team een
puike prestatie neergezet. Hulde
daarvoor. En nu op naar weer een
zwaardere competitie.
Het team heeft beloofd zich weer
volledig in te zetten om na de winterstop te gaan knallen.

voetbal

Direct na rust kwam DESO via Roy
Vissers op een 0-1 voorsprong.
Dat betekende dat HVCH nog
meer het spel moest maken. Dat
lukte minder en zo werd 0-1 ook
de eindstand.

HVCH F1 Kampioen

Heesch - Kampioen in de Hoofdklasse A. Gefeliciteerd jongens!

Voetbalsters Prinses Irene
snakken naar winterstop
voetbal

Nistelrode - Het lijkt wel of de
vrouwen van Prinses Irene niet
willen winnen.
Zondag tegen SC ’t Zand, waren
er kansen te over, maar het lukte
slechts een keer om de vijandelijke
doelvrouw te passeren. Dat zorgde
voor een 1-0 voorsprong.

Daarna kreeg SC ‘t Zand drie kansen en schoot die alle drie binnen.
Daarmee het elftal van José van
Hoof met een geweldige kater
achterlatend.
De winterstop nadert, hopelijk
geeft die inspiratie om in het 2e
deel van de competitie weer ouderwets te presteren.

Er was ook nog een bijzonder moment.
Aanvoerster Inge v.d. Berg, die
ruim ’n jaar geleden haar 250e
wedstrijd speelde, werd op het
veld ten huwelijk gevraagd door
haar vriendin. We hebben begrepen dat ze daar meteen met ‘ja’ op
antwoordde.

Bernhezer Veldtoertocht afgelast

voetbal

Tot onze grote spijt moeten wij De Bernhezer Veldtoertocht, op zondag 8 december 2013, die de afgelopen
2 decennia op de kalender stond, voorgoed afgelasten. De laatste jaren werd het voor ons steeds moeilijker
om een gevarieerd parcours uit te zetten. Dit door allerlei restricties aangaande fietsen door natuurgebieden.
Dit jaar kwam daarbij dat de rentmeester, die de belangen behartigt van de nazaten van Kasteel Heeswijk,
ons evenement verbood om op welke manier dan ook, op, rond, of door het landgoed de ‘Heeswijke Bossen’ te laten plaatsvinden. Ondanks regelmatig overleg en allerlei ideeën onzerzijds, is het niet gelukt om de
rentmeester van gedachten te doen veranderen. Helaas. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die
het de afgelopen jaren mede mogelijk hebben gemaakt om onze tocht te organiseren.
TWC de Kachelders, WSC Bernheze

budo

Keldonk verslaat WHV
Loosbroek - In een aantrekkelijke wedstrijd met vele kansen aan
beide zijden, hebben de ploegen van WHV en Keldonk laten zien dat er
ook op een sportieve manier gevoetbald kan worden. Onder leiding van
een goed fluitende 19-jarige scheidsrechter – jawel - maakten de beide
ploegen er een leuke wedstrijd van.

Danexamens

Heesch-Berghem - Zaterdag 30
november waren in Nieuwegein
de landelijke danexamens. Ook
van Taekyon Berghem deden er leden examen: voor 1e dan (zwarte
band) en voor 2e dan.
Op dit landelijke examen moesten de kandidaten verschillende
onderdelen laten zien: Tuls, spapssparring, halfvrij sparring en vrij
sparring. Ook moesten ze zelfverdediging laten zien, waarbij de
kandidaten voor 2e dan zich moesten verdedigen tegen aanvallen

Boven: Andor, Stef, Eric en Jos (Leiders en trainer)
v.l.n.r. : Timo, Noud, Cas, Quinn en Sergio. Onder: Cas, Thijs, Teun en Noud

met een stok. Het examen werd
afgesloten met breektechnieken
op houten planken.
Na overleg van de examencommissie waren de volgende leden
geslaagd: Ilse van Leuken is ge-

slaagd voor 1e dan (zwarte band).
Huberto van de Wetering, Mike
Bloks, Ken Dekkers en Gerben Bels
zijn geslaagd voor 2e dan.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!

De razendsnelle spits van Keldonk,
Robin Knap scoorde de 1 - 0 voor
Keldonk al na 5 minuten. WHV
herpakte zich uitstekend. Met
goed voetballend spel was WHV
een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar de kansen van de
gebroeders Marco en Roel Lunenburg werden gekeerd door de keeper of eindigden op de paal.
De 1 - 1 hing voor de rust in de

lucht, maar het geluk was niet met
WHV. In de 44e minuut was er een
counter van Keldonk en Jasper van
Boggelen scoorde de 2 - 0.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Een
goed voetballend WHV zette
Keldonk vast op eigen helft en het
was wachten op de aansluitingstreffer. Die kwam er gelukkig ook
voor WHV. Roel Lunenburg ging
goed door op links en met een
snoeihard schot in de bovenhoek
scoorde hij de 2 - 1. Hierna probeerde WHV nog meer naar voren te spelen om de gelijkmaker te
forceren. Het was echter Keldonk
dat met een razendsnelle counter
de wedstrijd besliste in de 77e minuut. Ronald Vervoort scoorde de
3 - 1 en deed de wedstrijd op slot.

Bernheze sportief

Woensdag 4 december 2013

bridgen
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volleybal

Eindejaarsbridgedrive CC Servaes

Van Tilburg Mode & Sport
steekt Tornado Dames 1 in het nieuw
Nistelrode - Afgelopen week
was het zover. De meiden van
Tornado Dames 1 mochten hun
nieuwe trainingspakken en tassen
in ontvangst nemen.
Van Tilburg Mode & Sport heeft
voor deze mooie nieuwe pakken
gezorgd.
We laten nu echt zien hoe professioneel we eigenlijk zijn.
De dames van Tornado willen hun
sponsor hartelijk danken voor de
mooie pakken.

voetbal
Heeswijk-Dinther - Op zaterdag 28 december organiseert
CC Servaes een goed verzorgde
bridgemiddag.
Zaal open om 12.30 uur. Aanvang
bridgen 13.00 uur. Inschrijven door
vóór 22 december €15,- over te

maken naar Rabobank rekeningnummer 11.16.29.071 t.n.v. CC
Servaes, onder vermelding van de
namen van het bridgepaar en uw
06- of telefoonnummer.
Inlichtingen www.ccservaes.nl of
06.201.60.376.

Beweging

Senioren kom in beweging

Heesch - Wat is het toch verleidelijk, nu het kouder wordt, lekker thuis
bij de verwarming te blijven zitten! Maar is het wel verstandig? Wij
denken dat het goed zou zijn in beweging te komen. Wat dacht u van
buiten een frisse neus halen? Lekker even buiten stappen. Een boodschapje te voet of even op de fiets?
voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Wij zijn van mening dat het ons We kunnen ook terecht in sportgoed zal doen.
zaal Lindershof.
Zeker nu de tijd is aangebroken Elke dinsdag van 12.00 tot 12.45
van een lekkere pan erwtensoep of uur wordt er onder deskundige
een stevige stamppot.
leiding gesport. Speciaal voor ons
Geen
de koubadminton
in te gaan?
senioren.
U benthandboogschieten
zeer welkom.tafeltennis
beugelen zin omboksen
zwemmen
waterpolo

Avesteyn geeft in Siebengewald cadeautjes weg
Heeswijk-Dinther - Hoewel Sinterklaas nog moest komen, heeft Avesteyn in Siebengewald cadeautjes
weggegeven. Toch waren de Dinthernaren beslist niet de mindere, maar op de grens met Duitsland werd er
een matige wedstrijd gespeeld.
Voor Avesteyn was er een excuus,
omdat er drie spelbepalende spelers, vanwege blessures, niet aanwezig waren. De thuisclub kwam
al in de 7e minuut op voorsprong,
na geknoei in de Avesteyn-defensie. Avesteyn probeerde de opgelopen schade snel weg te werken,
maar was amper bij machte om het
de thuisclub moeilijk te maken. In
de eerste helft dicteerde Avesteyn
de wedstrijd, maar kansen waren
er nauwelijks. De supporters van
de gasten moesten wachten tot de
35e minuut om te kunnen juichen.
Wie anders dan Lars v. Lee (hij was
zaterdag al goed voor 3 doelpunten bij A 1) was de maker van de
1-1 en het was verdiend ook. Vlak
voor rust kwamen de gastheren
echter terug uit een snelle counter,

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

Jeu de boulesclub Die Lé blikt
terug op een zeer geslaagde feestavond 2013
Nistelrode - Vrijdag 29 november stond voor de jeu de boulesclub Die Lé weer de jaarlijkse feestavond
met de prijsuitreiking van de zomercompetitie 2013 gepland. Het werd een zeer gezellige avond. Noud Bongers, de Brabantse troubadour uit Lith, wist daarbij de aanwezigen te vermaken met zijn in het Brabantse
dialect gezongen liedjes.
Bongers, die in 2009 de Ad de
Laatprijs ontving, het muzikale
woord.

golf

Heeswijk-Dinther - Altior MW net voor tijd wisten zij het winnen1 - Tuldania MW1. Twee minuten de doelpunt te scoren. Eindstand
na aanvang van de wedstrijd ston- 5-6.
den we met één doelpunt achter.
biljartenmomentje
duivensport
judo
vissen
kano
Een
van onoplettendAltior 1 -skien
DDW 1: snowboarden
9-13
heid hadden de tegenstanders Altior 2 - Oranje Wit 2: 11-13
goed benut.
Altior 3 - Avanti 2: 10-6
DOT 2 - Altior 4: 3-11
Daarna hadden beide teams veel Altior 5 - Emos 4: 10-4
kansen en scoorden we enkele JES A1 - Altior A1: 7-11
keren, met als resultaat 3-2 in de JES A2 - Altior A2: 4-8
schaken we met
kaarten/bridgen
rust.
SVOC ‘01
B1 - Altior B1: 6-9
dammen Na de 3-3 konden
twee doelpunten uitlopen en - Altior C1 - De Korfrakkers C1: 3-6
hoewel we meestal het overwicht Altior D1 - Spes D1: 5-8
hadden - lukte het ons niet om Altior D2 - De Korfrakkers D3: 2-2
door te drukken.
Altior D3 - RoDeBo D1: 9-0
1cm b
Zonder onze vaste ‘coach’ waren Rooi E2 - Altior E2: 3-5
we een beetje stuurloos en kregen Altior E3 - Blauw Wit E1: 5-0
1,2 cm b doelpunten om
alleen nog meer
Emos F1 - Altior F1: 0-10
onze oren. De twee punten gingen Strafworpen: 1-2
naar de dames van Tuldania, want De Korfrakkers F4 - Altior F2: 1-1.
1,4cm b

waren wel het beste in het tijdrekken. Scheidsrechter Kolenberg uit
Helmond liet daarom terecht 9!
minuten naspelen. In de 96e minuut moest Hein v.d. Heuvel op
katachtige wijze zijn heiligdom nog
verdedigen, maar de eindstand
was helaas voor Avesteyn al met
de rust bereikt.

jeu de boules

korfbal

Altior zonder punten

waarbij twee verdedigers van Avesteyn niet in staat waren een spits
van de thuisclub af te stoppen.
In het tweede bedrijf werd het spel
er niet beter op. Weliswaar was
Avesteyn de aanvallende ploeg,
maar men kon geen vuist maken
tegen de Vogels. De oranje-witten
uit Siebengewald counterden en

voetbal

hockey

tennis

Hierna was het tijd voor de prijsuitreiking van de zomercompetitie
2013. Rien Cuijpers – voorzitter
van de wedstrijdcommissie - kreeg
daarvoor het woord en blikte terug
op een zeer
geslaagde
competitie.
basketbal
turnen
volleybal
handbal

De einduitslag ziet er als volgt uit:
1e plaats: Jos van der Heijden en
Charles Sonneveldt
Na het welkomstwoord van voor- 2e plaats: Toon Raaijmakers en
zitter
kreeg Noud
Rien van
de Akker
beugelen Jos Bongers,
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
Charles en Jos

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

3e plaats: Helma en Hannie Cuijpers
4e plaats: Piet en Leny van de Ven
Daarna vervolgde Noud Bongers
zijn optreden, met als afsluiting
een aantal gezellige meezingliedjes. En zo zat de stemming er meteen goed in toen dj Björn rond
22.30 uur het muzikale stokje
overnam. Het feest barstte los en
iedereen vermaakte zich opperbest
en aan drank en hapjes kwam men
– met dank aan de barcommissie
en de activiteitencommissie - niets
tekort.
Het was een zeer geslaagde avond.

Gelijkspel voor Korloo

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Loosbroek – Afgelopen zondag was er een thuiswedstrijd voor Korloo, tegen ELKV. Korloo kwam al snel met 2-0 voor te staan in de wedstrijd, maar ELKV kwam terug, waardoor het 2-2 werd. De aanvallen
van Korloo creëerden wel kansen, maar werden niet goed afgerond,
waardoor ELKV met een voorsprong de rust in ging; 3-4.

biljarten
duivensport
snowboarden
Na
rust creëerde
Korloojudo
een mooie vissenoptimaal,skien
waardoor
ELKV weerkano
op
kans en scoorde. Korloo kwam ge- een voorsprong kwam. Ze stonden
lijk te staan met een stand van 4-4. voor met 4-6 in de laatste minuut
De afronding van Korloo was niet en toen werd Korloo wakker. Kor-

loo zag nu wel een mogelijkheid
om de kansen te benutten en
kwam terug tot 6-6, waarmee de
wedstrijd ook eindigde.
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EVENEMENTEN
5 DECEMBER

9 DECEMBER

11 DECEMBER

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis Bernhoven
Uden

Open lessen Balletstudio
Hanneke v.d. Stappen
Locatie: Heesch/Nistelrode
Pagina 28

Open lessen Balletstudio
Hanneke v.d. Stappen
Locatie: Heesch/Nistelrode
Pagina 28

6 DECEMBER

Filmhuis De Pas Les Petits Mouchoirs
Locatie: De Pas Heesch

Voorverkoop Kerstviering
KBO Heesch
Locatie: De Pas Heesch

Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch

D66; Bouwen met minder
regels!
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Pagina 17

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
7 DECEMBER
Adventskrans maken
Locatie: Petrus-Emmauskerk
Heesch
Pagina 23
8 DECEMBER
Open zondag
Centrum Heesch
Kerstmarkt
C.V. ‘De Hossende Wevers’
Locatie: Partycentrum
’t Maxend Nistelrode
Pagina 8
Optreden koor Vocal Group
Lith bij Life & Garden
Locatie: Bosschebaan 23 Heesch
Prinsenreceptie Krullendonk
Locatie: De Pas Heesch
Kerstmarkt Horizon Heesch
Locatie: zorgcentrum Heelwijk
Heesch
Pagina 8
Kerstmarkt
Locatie: Laag Beugt
Heeswijk-Dinther
Pagina 24
KingswoodRock
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
Pagina 11
Kienen
Locatie: Café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Olie-dag
bij de Kilsdonkse molen
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
Pagina 26

Alzheimer Café
Locatie: Ontmoetingscentrum
‘de Binnenstad’, Oss

Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

KBO Nistelrode: Voorlichting
Zorgverzekering 2014
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 27

Jaarvergadering Dorpsraad
Locatie : De Stuik Vorstenbosch

Gratis proefles
bij de Eijnderic
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 22

Open lessen Balletstudio
Hanneke v.d. Stappen
Locatie: Heesch/Nistelrode
Pagina 28

10 DECEMBER

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Open lessen Balletstudio
Hanneke v.d. Stappen
Locatie: Heesch/Nistelrode
Pagina 28
Zonneochtend
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

12 DECEMBER

Onderonsje in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek

Informatiemiddag over de
AWBZ, erven en schenken
Locatie: Bibliotheek Nistelrode
Pagina 20

Kerstmarkt in
Cunera/De Bongerd
Locatie: Laverhof
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

De Ontmoeting:
koor Con Fuoco
Locatie: Gasterij Laarstede
Nistelrode

Klankschalenconcert
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Cursus Persoonlijke en
Intuïtieve ontwikkeling
Locatie: Centrum Maia
Palmenweg 5 Nistelrode

Kerstshoppen bij Intense
Locatie: Laarhof 22 Nistelrode

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Open lessen Balletstudio
Hanneke v.d. Stappen
Locatie: Heesch/Nistelrode
Pagina 28

Bloemstukjes maken in
Onderonsje Heeswijk
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode

Presentatie plannen
locatie Ter Weer
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther

13 DECEMBER

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Kerst-Inn Loosbroek
met alle 7 lokale koren
Locatie: Parochiekerk van
Loosbroek
Pagina 8
Jeugduur Zaalvoetbal HDL
Locatie: Sporthal de zaert
Heeswijk-Dinther
14 DECEMBER
Popkoor d’Accord
gaat internationaal
Locatie: Kerstmarkt Bedburg-Hau
Pagina 23

Jaarafsluiting Stichting HAFA
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Kienen
Locatie: Café zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Kerstmarkt
Locatie: De Wis Loosbroek
Pagina 8
Boerderij Kerstfair
Locatie: Vinkelsestraat 57 Heesch
Pagina 8

REMIX - Jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Expositie Iconen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Kerstmarkt
Locatie: De Wis Loosbroek
Pagina 8

Bluesunday in Pub Maritiem
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Lijf & Levendag
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Kerstinstuif voor
de basisschooljeugd
Locatie: De Eijnderic
Heeswijk-Dinther

16 DECEMBER
Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch
17 DECEMBER

Bedrijvencompetitie
Luchtgeweer 2013
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

De Ontmoeting: concert
Maasland Senioren Orkest
Locatie: Gasterij Laarstede
Nistelrode

Expositie Iconen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Voorlichting vuurwerk
Locatie: EHBO lokaal in
‘t Dorpshuis Nistelrode

De Stuik in Kerstsfeer
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
15 DECEMBER
Open zondag
Centrum Heesch
Open zondag
Centrum Nistelrode
Laatste kans inschrijven
Nisseroise Kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl
Pagina 18
Kantlijn speelt ‘Knakworst’
Locatie: CC Sint Willibrord
Heeswijk-Dinther
Pagina 9

Vogelvereniging
Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
18 DECEMBER
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode
Gratis proefles bij
de Eijnderic
Locatie: De Eijnderic Nistelrode
Pagina 22
Kerstmarkt de KanZ
Locatie: Maxend Nistelrode
Kerstmusical
Locatie: BS de Beekgraaf
KBO toneelclub: Blijspel
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

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

